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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

Vengrijoje išsivystė smarki 
kova tarpe demokratijoš ir ka
talikų bažnyčios dvasiškijos. 
Dvasiškija nenori iš savo ran
kų paleisti mokyklas.

Brooklyn, Ni. Y., Trečiadienis, Birželio-June 23, 1948

LAISVĖ—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

No. 147 Metai XXXVHI. Dienraščio XXX.

Reikia žinoti, kad Vengrijo
je katalikų bažnyčia valdė* virš 
trijų tūkstančių mokyklų. Ka
talikai tėvai buvo verčiami sa
vo vaikus leisti i parapijines 
mokyklas.

Visas reikalas sukasi aplin
kui jaunimą. Kunigai nori po 
senovei jaunimo sielą ir protą 
kontroliuoti. Bet tikroje demo
kratijoje tokios privilegijos 
valstybė negali pripažinti jo
kiai bažnyčiai. Jaunimas yra 
visos visuomenės bendras rei
kalas.

Jokio didelio, pamatinio skir
tumo nebus, kuris republikonų 
šulas bus nominuotas kandida
tu j prezidentus. Dewey, Stas
sen, Taft, Vandenberg, War
ren, Green, Martin — visi jie 
nori būti kandidatais ir prezi
dentais.

Bet ar nors bent vienas iš jų 
pasisakė už pro-darbininkišką, 
pro-liberališką platformą? Nė 
vienas.

Ar nors vienas iš jų išstojo 
prieš Trumano-Marshallo-Van- 
denbergo užsieninę politiką? 
Nė vienas.

žinoma, kad gerai, jog da
bartinis Mundt-Nixon Bilius 
tapo palaidotas. Tai milžiniš
kas demokratijos laimėjimas.

Bet nereikia apsigauti. Se
nato Juridinės Komisijos pir
mininkas senatorius Wiley sa
ko, kad kitoje Kongreso sesijo
je turės būti iškeptas kitas pa
našus bilius. Skirtumas bus tik 
tame, kad naujasis bilius bus 
gudriau parašytas, netaip aki
plėšiškai ' mindžios po kojų 
Konstituciją ir Teisių Bilių.

Vadinas, pavojus tebėra, ko
va dar nebaigta. Visiems lais
vės* ir demokratijos mylėto
jams tenka budėti.
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Ir buvęs čechoslovakijos .pre
zidentas Beneš parašė atsimini
mus. Juos spausdina liberalų 
žurnalas “The Nation.”

Pradžioje atsiminimų Beneš 
pabrėžia vieną labai įdomų da
lyką. Jis sako, kad 1937 metų 
pradžioje jis patyręs, jog na
ciai derasi su Stalino oponen
tais Tuchačevskiu, Rykovu ir 
kitais dėl nuvertimo tarybinės 
vyriausybės ir sudarymo ben
dro fronto tarpe Vokietijos ir 
Rusijos.

Laimė, girdi, kad Stalinas 
pajuto ir laiku su tais konspi- 
ratoriais ir Hitlerio talkinin
kais apsidirbo.

Visa istorija šiandien būtų 
kitokia, jeigu Stalino-Molotovo 
vietoje prieš katą būtų atsisė
dę Hitlerio talkininkai!

Grigaitis rašo: “Pasakoti, 
kad socialistas Blum norėjęs 
‘sunaikinti’ Ispanijos respubli
ką, kurioje vadovaujančias vie
tas turėjo jo idėjos draugai, ir 
‘pavesti’ ją fašistų generolui 
Franco, gali tik paskutiniai 
glušai” (N. birž. 18. d.).

Bet kas atsimena Ispanijos 
Respubliką ir fašisto Franco 
sukilimą prieš ją, tas žino, kad 
didžiausiu glušu yra Grigaitis 
ir ieško dar didesnių glušų už 
save, kurie juo tikėtų.

Jeigu Blum buvo toks geras 
Ispanijos Respublikos draugas, 
tai kodėl jis, būdamas Francū- 
zijos premjeru, taip nachališ- 
kai pravedė “nesikišimo” poli
tiką, kubmet Hitleris ir Musso- 
linis siuntė pagalbą Francui?

Visas svietas puikiai juk ži
no, kad kaip tik šita Anglijos, 
Francūzijos, Amerikos ir kitų 
buržuazinių šalių “nesikišimo”

(Tąsa 6-me pusi.)

Suvažiavę Republ. Vadai 
Lenktyniuoja, Deklamuoda
mi Prieš “Raudonuosius”

Reikalauja dar Galingesniu Karo Jėgą prieš Sovietus; 
Kartoja Pasižadėjimus, Kuriu Jie Nevykdė ir Nevykdys

‘ Philadelphia, birž. 22. — 
Nacionalis republikonų su
važiavimas antradienį atro
dė, kaip lenktyniuojančių 
deklamacijų jomarkas prieš 
komunistus ir Sovietų Są
jungą.

Eilė jų vadų iš esmės 
kartojo riksmus prieš “rau
donuosius”, kuriuos pirma
dienį plūdo Illinojaus gu
bernatorius Dwight H. 
Green ir Clare Boothe 
Luce .

Green išgalvojo, kad Tru- 
mano demokratai, girdi, 
“išduoda” Ameriką rau
doniesiems. Jis, be kitko, 
reikalavo sustiprint Tafto- 
Hartley’o įstatymą prieš li
nijas.

Ponia Luce, smerkdama 
“Naująją Dalybą”, pasmai
lino savo liežuvėlį ypač 
prieš Henry Wallace, tre
čiosios partijos kandidatą į 
prezidentus. Jinai apšaukė 
Wallace “Stalino pastumdė
liu.”

Gaminama rinkimine re
publikonų platforma reika
lauja dar labiau stiprinti 
karines jėgas, esą, “taikai 
palaikyti” (prieš Sovietus); 
žada negrams teisių lygy
bę su baltaisiais; ketina vis 
smarkiau kovoti prieš ko
munistus; reikalauja aprėž
ti Sovietam veto teisę 
Jungtinėse Tautose; žada 
gyvenamųjų namų statymą 
amerikonams, paramą Izra- 
eliaus valstybei ir t.t.

Visiem žinoma, jog re- 
publikonai nevykdė ir ne
vykdys gerųjų savo pasiža
dėjimų. Tai tik meškerė bal
sams gaudyti rinkimuose. 
Žymėtina, kad, vadovauda
mi Kongresui, republikonai 
panaikino Kainų Adminis
traciją, pagamino Tafto-'

Hartley’o žalingąjį įstaty
mą, atmetė pasiūlymus dėl 
sentavės pensijų pagerini
mo ir t.t.

KANDIDATAI
Daugiausiai republikonų 

suvažiavimo delegatų ik šiol 
pasisakė už Tomą Dewey, 
Taftą ir Stasseną kaip kan
didatus prezidento vietai. 
Bet pranešama, jog tiktai 
ketvirtadienį balsavimai 
parodys, kuris kandidatas 
ima viršų.

Jugoslavija Paleido Du 
“Paklydusius” Jankius

Triest. — Du jankiai be 
leidimo pasiėmė “vakaci- 
jas” iš kariuomenės ir nu
klydo į Jugoslavijos pusę. 
Jugoslavai juos suėmė, bet 
sugrąžino atgal.

Jugoslavai dar tebelaiko 
5 kitus amerikonų karei
vius. Šie kareiviai buvo su
imti, kuomet motorine ar
mijos valtim plaukiojo'pak- 
rantiniais Jugoslavijos van
denimis.

Chinijos Studentai 
Atmeta Jankių Maistą

Peiping, Chinija. — Pei- 
pingo ir kitų Chinijos uni
versitetų studentai pareiš
kė, kad jie neims jokių iš 
Amerikos atsiųstų daiktų, 
ir sugrąžino korteles, pagal 
kurias gaudavo - amerikinių 
pašalpos valgių. Studentai 
pareiškė, kad “neparduos 
savo sielos” už tokias dova
nas.

Studentai ir profesoriai 
įvairiuose Chinijos univer
sitetuose protestavo, kad 
“Amerika iš naujo atkuria 
karinę Japonijos galybę.”

CARLO MARZANFO BYLA Aukse. Teismas Pripažino
BUS PERNAGRINĖTA 
AUKŠČ. TEISME

Washington.— Aukščiau
sias Teismas sutiko perna- 
grineti bylą Carlo A. Mar- 
zani’o, buvusio tarnautojo 
valstybės departmente.

Marzani pradiniai buvo 
nuteistas už tai, jog savo 
aplikacijoj dėl valdinės tar
nybos nepažymėjo, kad jis 
kadaise buvo Komunistų 
Partijos narys. Už tai M'ar- 
zani buvo nuteistas 1 iki 3 
metų kalėti. Jis buvo pirmo
ji auka valdininkų “ištiki
mybės” košimo, kurį įvedė 
prez. Trumanas. Prieš Mar- 
zanį liudijo pabėgę iš Ko
munistų Partijos renega
tai.

Jungt. Valstijų apeliaci
jos teismas jau pirmiau iš
braukė 9'iš 11. kaltinimų, 
kuriuos valdžia jam statė, 
esą, dėl neteisingų atsaky

mų į klausimus.
— Tatai parodo, kokius 

tuščius “triksus” darė gene- 
ralis prokuroras Tomas 
Clarkas, įkaitindamas ma
ne, — sako dabar Marzani. 
— Apeliacijų teismo spren
dimas ir Aukšč. Teismo su
tikimas pernagrinėti mano 
bylą taipgi nurodo prezi
dento Trumano veidmainy
stę. Prezidentas susiriesda
mas žodžiais garbina pilie- 
tin. teises, o tuo pačiu laiku 
jo teisingumo departmentas 
siunčia žmones kalėjiman 
už politinius įsitikinimus.

Karo metu Marzani/dir
bo Strateginių Tarnybų Į- 
staigoje. Jis parinko ir ka
rinius taikinius Japonijoje, 
kuriuos bombardavo ameri
konų lakūnai, komanduoja
mi generolo Doolittle’o.

CIVILIU TEISIU KOMITETAS PIKIETAVO 
REPUBLIKONŲ PARTIJOS SUVAŽIAVIMĄ

Philadelphia.— 75 negrai 
ir baltieji pikietavo Repub- 
likonų Partijos 
suvažiavimą, kuris 
skirs savo kandidatą prezi
dento vietai. Pikietą suor
ganizavo Nepartinis Civilių 
Teisių Komitetas. Kartu su 
kitais pikietininkais marša- 
vo keli negrai republikonų 
suvažiavimo delegatai.

Pikietininkai nešė plaka-

Trumano Komisija 
Gresia Nauja Teismo 
Drausme Mainieriams

tus su obalsiais: “Nustoki
te šnekėję, pradėkit veik
ti;” “Išleiskite įstatymą, 
uždraudžiantį linčiuot neg
rus; panaikinkite taksus už 
teisę balsuoti (pietinėse 
valstijose); išleiskite tei
singos samdos įstatymą.”
Pikietininkai tik šiaip taip 

dasiprašė pasimatyt su pora 
suvažiavimo vadų; kiti de
legatai bėgo nuo pikietinin- 
ku. <»

Amerikoną Vadovauja
mi, Graiką Monąrchis- 
tai Atakuoja Partizanus

Unijų Spaudai Teisę Rašyt 
Apie Kandidatus Rinkimam
Teismas Atsisakė Spręst apie Priesaikas prieš Komunistus 

Ir Apie Unijų Pinigu Vartojimą Politiniams Tikslams

Washington. — Jungtin. 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas vienbalsiai nusprendė, 
kad unijos turi teisę savo 
laikraščiuose rašyti už ar 
prieš kandidatus rinki
mams. Tafto-Hartley’o įsta
tymas uždraudė unijoms 
vartoti savo spaudą politi
niams tikslams. Aukščiau
sias Teismas, tačiau, nenu
tarė, ar tas Tafto-Hartley’o 
įstatymo posmas sutinka su 
šalies Konstitucija ar ne.

Streikieriai Pikietuoja 
Republikonų Suvažiavimą

Philadelphia. — Nuo ge
gužės 1 d. streikuoja CIO 
susisiekimų darbi ninkai 
prieš republikonų laikraščio 
Inquirer radijo ir televizi
jos stotį.

Dabar streikieriai pikie
tuoja Republikonų Partijos 
suvažiavimą Convent i o n 
Hali salėje. Garsiniai strei- 
kierių trokai ir plakatai sa
ko : “Republikonų suvažia
vimas padeda Inquirer sto
čiai laužyti streiką.”

Chiny Komunistai 
Apsupo 2 Miestus

Valdžia buvo patraukus 
teisman CIO unijų centrą 
už tai, kad CIO laikraštis 
rėmė demokratą kandidatą 
į kongresmanus pernykš
čiuose rinkimuose Mary- 
lando valstijoje ir siuntė 
daugiau to laikraščio eg
zempliorių į Marylandą rin
kiminėje kampanijoje. Fe- 
deralis apskrities teismas 
išteisino CIO, ir Aukšč. Tei
smas dabar užgyrė žemes
niojo teismo sprendimą.

Kartu Aukščiausias Teis
mas parėmė Tafto-Hart
ley’o įstatymo skyrius, ku
ris įsako unijų vadams raš
tu prisiekti, kad jie nėra ko
munistai ir nieko bendra’ 
neturi su komunistų politi
ka. Aukščiausias Teismas 
dauguma balsų, atsisakė da
ryti sprendimą šiuo klausi
mu ir pareiškė:

“Mes nematome reikalo 
svarstyti apie šio punkto 
teisėtumą.”

Tuo būdu Aukščiausias 
Teismas paliko galioje 
prieškomunistines priesai
kas.

Minimas įstatymas už
draudžia valdinės Darbo 
Santykių Komisijos patar
navimus tokiom unijom, ku
rių viršininkai neprisiekia, 
kad jie ne komunistai.

Teisėjas Goldsborough 
Užgyre Gerovės Fondą 
Angliakasiams

Washington, birž. 22. — 
Federalės , apskrities teisė
jas Alan Goldsborough nu
sprendė, kad anglies kom
panijos turi vykdyti 1947 
m. sutartį su Mainierių U- 
nija — palaikyti savo įmo- 
kėjimais mainierių sveika
tos - gerovės fondą ir mokė
ti jiem senatvės pensijas. 
Unijos pirmininkas John L. 
Lewis to reikalavo ir dėt 
naujos sutarties. Minkšto
sios anglies kompanijos iš
sisukinėjo ir pasakojo, kad 
tatai uždraudžiąs Tafto- 
Hartley’o įstatymas. Teisė
jas parėmė Lewiso reikala
vimą.

Portland, Me. —- Republi
konų nominacijose į sena
tą Margareta C. Smithienė 
gavo daugiau balsų, negu 
visi trys vyrai kandidatai.

SPROGINIŲ EKSPLOZIJOS 
UŽMUŠĖ 5 ŽMONES

Eksplodavo H e r c u 1 es 
Powder kompanijos nitro
glicerino fabrikas Kenvile, 
N. J., užmušdamas tris dar
bininkus. Sprogimai sunai
kino tris fabrikinius trobe
sius ir išbeldė namų langus 
per 20 mylių.— Nitroglice
rinas yra smarkus karinis 
sproginys. — Tą pačią die
ną susprogo nitroglicerino 
fabrikai arti Pinole, Cali- 
fornijoj, kur užmušta du 
darbininkai.

1940 m. karinių medžia
gų sprogimas Kenvile už
mušė'52 asmenis.

1 - --- - - ■- -- ■ - 
SUSIKIRTIMAS TARP 
ŽYDŲ KOVŪNŲ

Tel Aviv.— Kraštutiniai 
žydai Irgun kovūnai susi
kirto su vidutiniais, Raga
nos milicininkais. Irgunie- 
čiai bandė vandeniu įsiga- 
bent ginklų ir amunicijos. 
Haganiečiai neleido.

Washington. — Preziden
to Trumano “faktų” komi
sija planuoja išimt federa- 
lio teismo indžionkšiną- 
drausmę, užginant minkš
tosios anglies mainieriam 
streikuoti, kuomet išsibaigs 
dabartinė unijos sutartis su 
kompanijomis, birželio 30 
d.

Unijos pirmininkas John 
L. Lewis reikalauja, kad 
kompanijos vykdytų 1947 
m. sutartį dėl mainierių ge
rovės - sveikatos fondo ir 
mokėtų senatvės pensijas. 
Kompanijos išsisukinę j a 
nuo to reikalavimo paten
kinimo.

Athenai, Graikija. — A- 
merikonų pulkininkas Jo
seph D. Iseman duoda nu
rodymus, kaip Graikijos 
monarchistų armija turi a- 
takuot demokratinius par
tizanus Grammos kalnuose. 
Amerikinės pasiuntinybės 
galva, Dwight P. Griswold 
per radiją šaukė partizanus 
pasiduoti. Jis gąsdino parti
zanus, kad monarchistų jė
gos “labai sustiprėjo.”

Monarchistų lakūnai mė
tė deginančias ir sprogsta
mąsias amerikines bombas 
į partizanų pozicijas. Mo- 
narchistai sakosi užėmę kai 
kurias kalnų viršūnes.

Šanghai, Chinija. — Chi- 
nų liaudies armija, vado
vaujama komunistų, apgulė 
tautininkus Kaifenge, Ho- 
nano provincijos sostinėje, 
dideliame mieste ir geležin
kelių centre. O iš toliau 
liaudiečiai apsupo čengčo- 
wą, kitą geležinkelių maz
gą. Pranešama, kad dikta
torius ’’prezidentas” Čiang 
Kai-šekas urmu siunčia de- 
sėtkus divizijų pastiprinimų 
savo kariuomenei, apgultai 
bei apsuptai tuose strategi
niuose miestuose.

AMERIKONŲ MANEV
RAI VOKIETIJOJE

Frankfurt. — 10,000 A- 
merikos kareivių pradėjo 
didžiausius pokarinius pra
timus Bavarijoj, už 50 my
lių nuo sovietinio ruožto.

FORDAS ŽADA PAKELT 
DARBININKAMS ALGA

Monarchistai Nusmerke Atleidžiama Bausmė 
Mirt dar 126 Graikus Filipinų Sukilėliams?

Athenai, Graikija.— Ka
rinis monarchistų teismas 
nusmerke sušaudyti dar 119 
buvusių Graikijos laivyno 
oficierių, jūreivių ir tar
nautojų; sako, kaid jie, pri
tardami partizanam, gadiną 
karo laivus. Kitas karinis 
teismas nusmerke mirti 7 
žmones, kurie, girdi, daly
vavę nužudyme ministro 
Christoso Ladaso.

ORAS.—Būsią lietaus.

Manila. — Filipinų prezi
dentas Elpidio Quirino pasi
rašė manifestą, kuriuom at
leidžia bausmę visiem Huk- 
balahapsam - valstiečiams 
sukilėliams.

Nuo pat japonų išmušimo 
jie vedė ginkluotą kovą 
prieš valdžią, reikalaudami 
dvarų žemių padalinimo ir 
kitų teisių. Dar Filipinų 
kongresas turės tvirtinti 
prezidento manifestą.

Detroit. — Fordo auto, 
kompanija neseniai reikala
vo, kad darbininkai net nu
simuštų algą. Bet kai dar
bininkai išgavo algos prie
dus iš General Motors ir 
Chryslerio auto, korporaci
jų, tai dabar ir Fordas pa
sisiūlė pakelti algas 11 iki 
14 centų valandai. Unija 
daugiau reikalauja.

General Motors neseniai 
pridėjo darbininkam algos 
apie 11 centų valandai, o 
Chrysler 13 centų.

400,000 CIO ELEKTRL- 
NINKŲ IŠGAVO 
ALGOS PAKĖLIMĄ

New York. — CIO Elek- 
trininkų, Radijo Darbinin
kų ir Mašinistų Unija pa
darė sutartis su kompanijo
mis, išgaudama keturiems 
šimtams tūkstančių darbi
ninkų algos pakėlimą 8 iki 
16 centų per valandą.

KELIAMOS AUTOMO
BILIŲ KAINOS

Detroit. — Chrysler auto, 
korporacija paskelbė, kad ji 
pabrangina savo Plymouth, 
Dodge ir Chrysler automo
bilius $75 iki $120.

Keturi Talkininkai 
Tariasi Berlyne apie 
Pinigus Vokiečiams

Berlin, birž. 22. — Kari
niai Amerikos, Sovietų, An
glijos ir Franci jos atstovai 
pradėjo tartis apie vokiškų 
pinigų sutvarkymą bent 
Berlyne.

Paskutinėmis dienomis 
Sovietai pasmerkė vakari
nius talkininkus už sauva- 
lišką naujų markių išleidi
mą vakarinei Vokietijai. 
Kartu Sovietai įvedė griež
tą kontrolę visiem trauki
niam, važiuojantiem iš va- < 
karines Vokietijos per so
vietinį ruožtą į Berlyną, 
kad užkirst kelią “beverčių” 
markių {gabenimui.

New York. — Pasitraukė 
Vengrijos konsulo pavaduo-z 
tojas Aurel Alth, nesutikda
mas su naująja savo šalies 
valdžia.
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Kongresas, Kuris Tarnavo Ne Liaudžiai
80-tasis Kongresas užsidarė praėjusio sekmadienio 

rytą. Pastarosiomis dienomis, prieš užsidarant, abu Kon
greso butai dirbo dienomis ir naktimis, kad pravaryti 
daugiau bilių, atsuktų prieš liaudies reikalus!

Tiesa, Mūndto-Nixono bilius nebuvo pravarytas, — 
jis, —1 “perredaguotas” ’ ir “pagražintas”, paliktas mie
gant senate. Mundto-Nixon bilius nebuvo pervarytas dėl 
to, kad prieš j j buvo sukelta milžiniška masė žmonių, rei
kalaujančių bilių atmesti.

80-tasis Kongresas, sakė prezidentas Trumanas, yra 
blogiausias mūsų krašto istorijoje.

Tūli Kongreso nariai prezidentui atšovė, kad jis 
pats esąs vienas blogiausiųjų mūsų šalies prezidentų.

Abu arti tiesos.
Privalome atsiminti, jog patys žalingiausi nutarimai, 

— pinigų skyrimai kitų kraštų reakcijai palaikyti, —bu
vo atlikti su prezidento Trumano žinia ir užgyrimu.

Jeigu paimsime bilijonines pinigų sumas, skirtas už
sienio reakcijai — “Vakarų Europai”, Graikijai, Turki
jai, Čiang Kai-šekui ir kt.,tai surasime, jog tos pinigų 
sumos buvo pasiūlytos prezidento Trumano!

Bilijonai dolerių, paskirti ginklavimuisi, taipgi skir
ti su Trumano žinia. 1

Verstinas jaunų vyrų į kariuomenę ėmimas (draftas) 
išplaukė iš pačios Trumano administracijos. Ji buvo rei
kalavusi dar daugiau, būtent, kad būtų praleistas įstaty
mas priversti jaunamečius eiti militarinei treiniriuotei.

Visa eilė aršiausių įstatymų buvo Kongreso praleis
ta, kurių sumanytoju buvo pats prezidentas arba jo sek
retoriai - ministrai.

Kai kuriuos mažesnės reikšmės bilius, tiesa, prezi
dentas vetavo, tačiau Kongresas juos pravarė dviem 
trečdaliais balsų ir dėl to jie patapo įstatymais.

Bet kas gi kaltas dėl prezidento vetavimo atmeti
mo? Ar ne paties prezidento Trumano partijos nariai? 
Ar ne jo kolegos demokratai?

Jei demokratai Jungtinių Valstijų Kongrese būtų 
stovėję tvirtai, tai republikonai jokio prezidento vetavi
mo nebūtų nugalėję, kadangi republikonai neturi Kong
rese dviejų trečdalių balsų.

80-tame Kongrese partijinės sienos buvo beveik pra
šalintos. Republikonai su demokratais, sudarė koaliciją ir 
veikė išvien: reakcininkai demokratai ėjo drauge su re
akcininkais republikonais ir atžagariai.

Liaudis šiame Kongrese turėjo labai mažai savo at
stovų, kurie būtų ryžęsi drąsiai ir ryžtingai kovoti prieš 
reakcinius sumanymus, — senatorius Taylor, kongresma- 
nai Marcantonio, Isacson ir dar vienas kitas senatorius 
bei kongresmanas.

80-tasis Kongresas išsiskirstė. Senatorius Taftas sa
ko, jog susirinkti jam kitai sesijai nereikės, bet tūli skel
bia, būk prezidentas Trumanas nepaprastą sesiją sušauk
siąs po demokratų partijos sanskridžio.

Kaip ten bus, matysime vėliau.
Dabar kiekvienam amerikiečiui privalo būti aišku 

tai: Jei norime, kad 81-masis Kongresas būtų geresnis, 
pradėkime darbuotis dabar!

PRAVOSLAVŲ BAŽNY
ČIOS VAIDMUO GARIS- 
TINĖJE RUSIJOJE

Senojoje Rusijoje pravo
slavų bažnyčia buvo ramstis 
carizmo ir reakcijos. Retai 
kurios kitos bažnyčios dva
siški j a visoje istorijoje yra 
buvus tampriau, kiečiau su
sijusi su politine ir dvasine 
tironija, kaip caristinėje 
Rusijoje. Tos dvasiški jos 
vaidmuo gali prilygti tiktai 
šių dienų katalikų dvasiški- 
jos veiklai Ispanijoje, kur 
ji išvien eina su kruvinuo
ju Franco prieš Ispanijos 
liaudį ir demokratiją.

Tai žino visas svietas: 
Tai, aišku, žino, ir Pitts- 
burgho Lietuvių Žinių re
daktorius. Bet veidmainin
gai ir apgavingai jis tą dva
siški ją ne tik teisina, bet 
beveik garbina. Jis rašo:

“Brolybė ir Meilė”
Šiuo metu komercinė spauda užgrūsta žiniomis ir 

straipsniais apie republikonų partijos sanskridį, besitę
siantį Philadelphijoj.

Vargiai beatsiras žmogus, kuris visa tai galėtų per
skaityti. O vis. tik tarp daugelio “nuomonių”, pasireiš
kiančių tuose raštuose, yra ir įdomių.

Štai, vienas žurnalistas iškelia klausimą, į kurį duo
da ir atsakymą. Klausimas toks: ar republikonų “kandi
datai į kandidatus” sugyvena “brolybėje ir; meilėje”? 
Ten pat ir atsako: Ne! Jie viens kito neapkenčia, viens 
kitą, įmanytų, šaukšte vandens paskandintų.

Tačiau jie yra nusitarę tos neapykantos kits kitam 
viešai nedemonstruoti. Jie nusitarė viešai rodyti kits ki- 

' tam meilę, o slaptai, kai niekas nemato, — špygą.
Dėl to spaudoje matyti nuotraukos - paveikslai, nu- 

. traukti grupėmis, kur greta Dewey stovi Taftas, greta 
Tafto — Stassenas, Vandenbergas, bei kuris kitas. Visi 
juokiasi; šypsosi, kaip nekalčiausios mergelės, iš tokių 
vaizdų susidaro tūluose nuomonė, būk republikonuose 
brolijos mieste gyvuojanti “broliškoji meilė.”

Tokia “kandidatų į kandidatus” taktika padės ap
sukti galvas nemažam skaičiui žmonių.

Tasai žurnalistas, kuris šitaip rašo, pažymi: republi
konų vadai susitarė pademonstruoti visuomenei didžiulę 
savitarpinę toleranciją ir rimtį. Kiekvienas kandidatas į 
kandidatus nori būti nominuotu, tačiau, suėmus visą į 
krūvą, visiems bendrai rūpi: tegu vienas kuris jų pataps 
šalies prezidentu.. O kai jis pataps, tuomet visiems atida
rys duris į šiltas vieteles, į ministrus, į ambasadorius, į 
visokius riebius “džiabus.”

Republikonai yra pasiilgę galios, pasiilgę vietų, ku
rių jie neturėjo per 16-ką metų!

Jeigu jiems pavyks šalies prezidepto vietą pasigrob
ti, tuomet galima bus laukti hardinginės eros, o gal dar 
ir geresnės !....

“Šventoji Rusija” šitame 
epitete yra buvusi gili isto
riška realybė. Kunigaikš
tis Vladimiras paėmė iš Bi
zantijos šventos valstybės 
idėją pilname sutarime ir 
bendravimo su Bažnyčia. 
Garsus visuotinas' tautos 
krikštas Dniepre nebuvo 
vien stabu paskandinimas, 
bet kartu išsilaisvinimas iš 
nepakenčiamos anarchijos 
po kunigaikščių egefrnonija. 
Naujai gimusi valstybė tapo 
pastatyta ant dieviško pa
grindo ir valdoma Dievo pa
siųsto kunigaikščio. Rusija 
sudarė bizantišką trejybę: 
Dievas, caras, tauta. Savo 
grynume ši^sintezė nebuvo 
nė teokratiška nė aristokra
tiška.

Rusijos Bažnyčia visados 
buvo liaudiška, jos kuni
gai ir nariai- vidutinio išsi
lavinimo žmonės, mylėjo kai
mietišką gyvenimą. Bažnyti
nė liturgija, palikusi klasiš
ką lotynų kalbą, prisitaikė 
liaudžiai, kalbėdama jiems 
suprantama kalba. Bažny
čios auksu išpuoštos viliojo 
kiekvieną, o jų kryžių pavė
syje stovėjo Kremlius. Žy
mūs psichologai sako, kad 
rusų tauta nebuvo susidariu
si politinės, patriotinės idė
jos, tegyveno vien religiniu 
jausmu.

Rusijos bažnyčia buvo 
grynai nacionalinė, priešinga 
kosmopolitiz;mui ir universa
lizmui. Senosios Rusijos ka
rai buvo mistiškai šventi ka
rai. Be Bažnyčios nebuvo 
suprantamas p a t riotizmas. 
Tiek tauta gerbė ir klausė 
valdžios, kiek valdžia gerbė 
Dievą. (L. ž., bir. 18 d.). \

Kas sakinys, tai tiesos ir 
istorijos iškraipymas. Rusų 
tauta “tegyveno vien religi
niu jausmu”' tik tiek, kiek 
lietuvių tauta Smetonos lai
kais, fašistinės diktatūros 
ir kunigijos kamuojama ir 
terorizuojama, “gyveno vien 
religiniu jaumus.” Kas 
pakeldavo ranką prieš ca
rizmą, kunigų bei popų bū
davo prakeikiamas. Būda
vo sakoma, kad Dievas pats 
atsiuntė carą ir jo reikia iš
tikimai klausyti.

Todėl didžioji Spalių re-, 
voliucija turėjo sutriuškin
ti ir sutriuškino šitą baž
nyčios galią kartu su su
triuškinimu carizmo.

“Šitie akademiški metai, 
kurie eina prie užbaigos 
šiame vyriausiame aukšto
jo mokslo centre Chinijoje, 
buvo liūdiifinkais nuolati
nio universiteto nuomonės 
krypimo linkui komunistų.

“Pakrypimas ryškiausia 
pastebimas tarpe studentų, 
bet taip pat yra aiškus ir 
tarpe profesorių. Prokomu-, 
nistinės pažiūros tarpe stu
dentų pasidarė taip tvirtos 
ir plačios, jog pabaigoje 
mokslo metų,, birželio 30 d., 
tikimasi šimtų vyrų ir mo
terų iš Pėipingo universite
to išplūdimo į komunistų 
kontroliuojamas sritis.

“Pėipingo profesoriai sa
ko, kad gabiausi studentai 
yra komunistiškai nusista
tę.

“Prieš metus buvo ap
skaičiuota, kad iš dešimties 
tūkstančių su viršum uni
versiteto studentų penkias
dešimt nuošimčių simpati
zuoja komunistams. Bet 
šiandien manoma, kad tokie 
studentai sudaro septynias
dešimt nuošimčiu, v

“Iš profesorių gerokas 
skaičius per eilę metų pri
tarė komunistams. Didelė 
grupė mokytojų, kurie savo 
laiku buvo švelniai pro-val
diški,- pasipiktino ir dabar 
yra pasiruošę priimti ko
munizmą. 4^ -

“Šios padėties tyrinėtojai 
teigia, kad vyriausia šio 
pro-komunistinio pakrypi
mo universitete priežastis 
yra valdžios nesugebėjimas 
išspręsti šalies problemas 
ir priespaudingos — kar
tais atvirai teroristinės — 
metodos, vartojamos prieš 
studentų ir profesorių poli
tinę veiklą. Tas daugiau 
reiškia dėl sutvėrimo anti- 
valdiškojo sentimento, ne
gu komunistinės propagan
dos atsišaukimai.

“Kaipo palaikytoja val
džios Chinijoje, Jungtinių 
Valstijų politika susiduria 
su tvirta opozicija univer
siteto rateliuose. Mūsų am
basadoriaus John Leighton 
Stuarto raginimas susilai
kyti nuo demonstracijų su
gėlė platų pasipiktinimą. 
Ypatingai studentai ir pro
fesoriai nori žinoti, ką reiš
kia Dr. Stuarto reikalavi
mas, kad valdžia nuslopintų 
Chinijoje agitaciją prieš 
Jungtinių Valstijų politiką 
Japonijoje.

“Vienas viršininkas čio
nai pareiškė: ‘Kaip atrodo, 
tai ^amerikiečiai stoja už žo
džio ir susirinkimų laisvę 
tik tuomet, kuomet atkreip
ta prieš kitus, o ne prieš 
juos’.”

KIEKVIENAS SU 
SAVO PASAKA

Pabėgėlis Pijus Venclova 
pribuvęs į Naujienų redak
ciją ir daug pasakojęs apie 
Lietuvą. Kad jam labai ne
patinka Tarybų Lietuva, tai 
nereikia nė aiškinti. Bet 
Venclovos pasakojimais a- 
pie Lietuvos mokyklas nė 
jis pats negali tikėti. . Štai 
jo pavyzdis.

Kaune gyvenus ir ilgai 
mokytojavus be galo gabi 
Bartnikaitienė. Bet štai kas 
su ja atsitikę:

Okupavus kraštą rusams, 
ji tuojau prisitaikė prie nau
jų sąlygų. Ji -net tvirtino, 
kad komunizmas yra viena 
iš geriausių santvarkų. Ji 
ne tiktai noriai pradėjo tai
kyti praktikoje okupantų 
reikalavimus, bet ir savo ar
timosioms teigiamai atsiliepė 
apie komunizmą, stengėsi iš
aiškinti komunizmo nešamą 
“gerbūvį.” Pati Bartnikaitie
nė pradėjo organizuoti “rau
donas kerteles,” naujiems lai
kams taikė piešinius, rankų 
darbus.

Bet vėliau ji pradėjo abe
joti, kad okupantams tikrai 
komunizmas rūpėtų. Tų sa
vo abejonių ji vengdavo vie
šai pareikšti. Ji ir toliau en
tuziastiškai bandė prisitaiky
ti naujiems laikams, bet vi
sos jos pastangos nuėjo nie
kais. Vieną gražią dieną i 
josios butą įsiveržė sovietų 
policija, suėmė ją, josios vy
rą ir vaiką, ir visus tris iš
trėmė į Rusijos gilumas. 
(N., birž. 18 d.)

Jau jeigu su šita gabia 
ir taip gerai naujoms sąly
goms prisitaikiusia Bartni- 
kaitiene taip atsitiko, tai ką 
jau bekalbėti apie tūkstan
čius kitų mokytojų. Jų, aiš
ku, nė vieno nebeliko Lie
tuvoje. Visi jie, pagal Venc
lovą, jau turėtų būti išvežti 
Sibiran.

Betgi faktas yra, kad tie 
tūkstančiai mokytojų gyve
na Lietuvoje ir moko. Nie
kas jų nekliudo, niekas jų 
neareštuoja, niekas jų neve
ža Sibiran. Argi tas nepa
rodo, kad šita Venclovos is
torija labai smarkiai pa
duoda smetoniniu melu?

Vienas iš dviejų: arba 
Bartnikaitienė tebegyvena 
Kaune ir tebemoko, arba ji 
buvo suimta ir nubausta už 
kokį nors priešvalstybinį 
veikimą. Pats Pijus Venclo
va pripažįsta, kad Bartni
kaitienė buvo Smetonos ap
dovanota Gedimino orderiu. 
Gal tik vienas Venclova ti
ki, kad Smetona dalindavo 
ordenus savo priešams* .

Nuo to laiko, kai Chur
chill pareiškė svietui, kad 
būtinai reikės apsidirbti su 
Sovietų Sąjunga; kuri duo
da pasaulio darbo žmonėms 
inspiraciją nusikratyti liau
dies išnaudotojus, jų darbas 
eina pirmyn.

Pirmiausiai, T r u m a no 
Doktrina— “sukenuoti” bol
ševikus, gelbėti kiekvieną 
tautą ių tuos asmenis, ku
rie kovoja rprieą juos.

Viršminėti asmenys pasi
darė labai populiarūs pa
saulio politikieriams ir viso
kios rūšies sukčiams.

Churchill’o planai, o Tru
mano pinigai. Yra kalbama, 
kad tūlos tautos atstovai, 
kurie įeina į tą šešiolikos 
tautų sąryšį prieš Rytus, 
pareikalavo pagalbos savo 
tautai. Trumanas užklausė 
ju:

Ar daug komunistų ran
dasi jūsų tautoj?

Tie atstovai norėjo pasi
rodyt, kad jų tauta laimin
giausia, nes nėra smarkaus 
komunistų veikimo, atsaku:

— Mūs tauta laiminga, 
komunistų visai nėra.

Trumanas, ilgai nelaukęs 
ir daug nemąstęs, atsakė:

— Jums pagalbos nerei
kia!

Nuo to laiko komunistų 
skaičius ir jų judėjirpas 
pradėjo augti kiekvienoj 
tautoj.

Net mūs-lietuviški žvirb
liai iš traicės, svietą pradė
jo drąsiau gąsdinti bolševi
kų pavojum. Jie ir tikisi ke
leto grašių iš Trumano 
krepšio. Tik laimė lietuviš

kų bolševikų, kad Lietuvoje 
nėra likę tokių sukčių, ku
rie valdytų tą kraštą, pa
vyzdžiui, kaip Kinijoj, 
Graikijoj.

Jei smetoninė ar klerika
linė valdžia būtų Lietuvoj, 
be abejonės, keletui lietuvių 
bolševikų būtų galvos nu- 
kirstos ar sušaudyti. Tokia 
Lietuvos valdžia irgi būtų 
gavus keletą milijonų dole
rių iš Trumano krepšio.

Koki nesusipratimai yra 
tarp Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų?

Svarbiausias klausimas y- 
ra — aliejus.

Jungtinių Valstijų aliejų 
kompanijos apgavo' Angli
jos aliejaus kompanijas. 
Ypatingai Irane. Mat, per 
daug metų ten viešpatavo 
Anglijos aliejaus interesai. 
Na, o po šio karo, kaip fak
tai parodo, Jungtinių Vals
tijų aliejaus interesai paė
mė viršų. Ne tik viršų pa
ėmė, bet bandoma, dolerio 
galybe, išstumti Anglijos a- 
liejaus interesus.
x Todėl Anglija, gąsdinda
ma Jungtines Valstijas, ū- 
mai pasitraukė iš Graikijos, 
o dabai* pasitraukia iš Pa
lestinos, bandydami iškovo- • 
ti sau nors lygias ekonomi
nes teises tuose Arabų kraš
tuose, kuriuose įsigalėjo A- 
merikos interesai.

Jei nebūtų Sovietų Są
jungos, šiandien eitų pusė
tinai “šaltas karas” tarpe 
šių abiejų angliškai kalban
čiu tautu.

Pr. Jo—nis.

PAŠTO ŽENKLAS SU PAMOKA

CHINIJOS STUDENTIJA 
LINKSTA PRIE 
KOMUNISTŲ

“The New York Times” 
korespondentas T i 11 m an 
Durdin rašo (birž. 20 d.) 
iš Peiping, Chinijos, apie 
padėtį to miesto studentijo
je ir profesūroje. Jis sako, 
kad laba^ aiškiai matomas 
studentų ir profesorių pa
krypimas linkui komunistų. 
Durdin rašo:

Darbo sekretoriaus padėjėjas David A. Morse (kai
rėje), išrinktas International Labor Organization di
rektoriumi, pasikalba su ILO pirmininku dr. Luis Al
varado iš Peru (viduryje) ir su Edward Phelan iš 

Airijos, kurio įpėdiniu jis tapo išrinktas.

Eiliniam piliečiui pašto žen
klas reiškia persiuntimą 'laiš
ko. Daugiau nieko. Paveikslų 
arba piešinių reikšmės mažai 
juos interesuoja, nors jie tik
rai atvaizduoja dvasią tautų, 
kurios juos išleidžia, jų intere
sus ir jų troškimus. Pašto žen
klai parodo vaizdus žymių vy
rų ir moterų, įdomių vietų ir 
svarbių įvykių.

Jungt. Valstijų pašto ženklai 
yra ypatingai reikšmingi. Jie 
pažymi žmones ir įvykius, pra
eityje ir šiandien, kurie dau
giausia prisidėjo prie šios ša
lies išvystymo. Pirmieji šalies 
tėvai, prezidentai, garsūs ar
tistai, rašytojai, išradėjai, tai
kos ir karo didvyriai, šalies 
grožė, tautos istorija, atskirų 
valstijų istorija, svarbūs įvy
kiai nuo Amerikos atradimo iki 
pakėlimo vėliavos ant IwoJimo 
—viskas atvaizduota pašto 
ženkluose. ' žmonės daug gali 
išsimokinti apie Arąerikos is
toriją ir šalies dvasią studijuo
dami ženklus.

Gegužės 28 d. Jungt. Valst. 
Pašto Ofisas išleido trijų cen
tų ženklą, kuris charakterizuo
ja “Amerikos brolystės ideav 
lūs.” Šis ženklas mini vieną iš 
daugelio heroiškų įvykių pas
kutinio pasaulinio 'karo; tas 
įvykis neprisidėjo prie • karo 
laimėjimo, bet yra pavyzdis 
broliškos meilės ir dvasinės 
vienybės, kurios inspiruoja žmo
nes įvairtų tautų ir įsitikinimų 
paaukoti viską pavojaus metu.

ženklas parodo herpiską mir
tį keturių kapelionų, kurie pa
sirinko mirtį, kad kareiviai jų i '
dvasinėj globoj zbūtų išgelbėti. 
Jie atliko daugiau, negu jų pa
reigos reikalavo, jie mirė, kad 
kiti gyventų.

Vasario 3 d., 1943 m., laivas 
SS Dorchester plaukė' per te
duotus vandenius šiaurės At- 
lantiko, netoli Greenland. Iš vo-’ 
kiečių submarino torpedas stai
ga kirto laivą. Laivas greitai 
skendo. Tuoj įsakymas duotas 
apleisti laivą. Tarpe jų buvo 
keturi kapelionai iš trijų deno
minacijų: George L. Fox ir 
Clark Poling, protestonai,

John P. Washington, katalikas, 
ii’ Alexander G. Goode, žydų 
i'abinąs. Nebuvo visiems plau
kimo diržų, bet kapelionai ga- 

• vo po vieną. Matydami pavojų 
kareiviams ir "jūreiviams tame 

i momente, jie ne tik jiems pa
dėjo pasiekti mažus laivelius, 
bet visi kapelionai atidavė sa
vo išgelbėjimo diržus kitiems. 
Visi keturi, sujungę rankas, 
pradėjo poteriauti, laivas sken
do ir vanduo juos nurijo.

Ir’ pašto ženklas, išteistas ge
gužės 28 d., tą nupiešė. Paro
do veidus keturių kapelionų ir 
skęstantį laivą, su’ žodžiais 
“These immortal Chaplains” ir 
paaškinimas sako “Interfaith 
in Action.” Gaudamas pirmą 
puslapį naujų ženklų, preziden
tas Trumanas trumpai ir iškil
mingai pagerbė tuos kapelio
nus specialėse ceremonijose 
Baltųjų Namų gėlių darželyje.

Common Council.

Irwin Rogers, 37 metų, iš 
Sunshine, Kentucky, pasė
koje nelaimės kasyklose su
paralyžiuotas nuo juosmens 
žemyn, išnešamas iš trauki
nio Oaklande, Kalifornijo
je. Jis yra pirmasis iš 12 
mainierių, United Mine 
Workers Unijos ten siunčia

mų specialiam gydymui.

T'

2 pusL-Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -•'Tree., Birž. 23, 1948



MHDarbo žmogus yra laimingas tada, ka* 
da galingas, o galingas tada, kada orga* 
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso* 
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!
•

Apie Mirusius ir Laidotuves Vaizdelis
Mirtys, šermenys ir pa

likimai ne būtinai priklau
so šiam skyriui. Ne vien tik 
moterys miršta. Tačiau ir 
moterys nėra paliuosuotos 
nuo tų neišvengiamų pro
blemų. Tad nekenks ir čia 
prisiminti apie jas.

Buvo laikai, kada mes, 
Amerikos lietuviai, veik vi
si buvome jauni, keliais me
tais pirm didžiųjų karų 
imigravę į šią šalį. Tuomet 
mirtis būdavo didelė nau
jiena. Mirimai, išskyrus 
pirmojo pasaulinio karo in- 
fluenzos epidemiją, ištikda
vo tik nelaimės nuotykiuo
se. Kiek dažniau mirdavo 
jaunos moterys prie gimdy
mo. Ir tik retkarčiais mir
davo jaunas vyriškis šir
dies, džiovos, inkstų ligų 
pakirstas.

Miršta Jauni
Šiandien mirimai nebe 

naujiena. Mūsų žmonės, di
džiumoje vargo žmonės, 
miršta jauni. O kurie pra- 
tęsę savo gyvenimą virš 
penkių dešimtų* metų ar 
daugiau, anot d. Paukščio, 
jaučiamės viršlaikį gyveną, 
tad, veikiausia, be didelio 
protesto pasiduotume, jeigu 
jau “šienautojas” padik
tuotų, kad gana gyvenome.

Matomai, taip būna su 
didžiuma mūsų brolių ir se
serų. kadangi veik nepraei
na diena, kad Laisvės špal- 
tose nebūtų pranešimo apie 
bent vieno, o kartais ir ke
lių mūsų draugų mirtį vie
noje ar kitoje iš skaitlingų 
lietuvišku kolonijų po mūsų 
plačia šalį. O kiek jų būna 
palaidoti be a p r a šymo 
spaudoje, jeigu tose koloni
jose nesiranda rašančių 
spaudai žmonių?

Gerai daro tie, kurie sku
biai praneša spaudoje apie 
mirusius, ypatingai apie 
tuos, kurie buvo darbuoto
jais ar berit buvo spaudos 
skaitytojais.. organizuotais 
žmonėmis. Tai teikia miru
sio atžvmėiimą, jo artimie
siems lyg ir suraminimą, o 
paskelbimas mirties, be 
abejo, teikia progą jo arti
miesiems sužinoti, suteikti 
paskutinį patarnavimą. Pa
skelbimas n a s i t a rnauja 
ypatingai didmiesčiuose gy
venantiems.

Apeigos prie Mirusių
Kol tebėra pas mus tra

dicija masiniai palydėti, 
tebeegzistuoja ir reikalas 
kokių nors apeigų — religi
nių maldų tikintiesiems už- 
grabiniu gyvenimu, o lais
viesiems kalbų, dainų, mu
zikos. Visa tai, be abejo, 
turi reikšmės ir įtakos į pa
silikusius.

Laisvieji žmonės šiuo 
klausimu susiduria su dau- 

r giau keblumų. Nekalbant 
' apie sunkumus pasilaidoti 

.laisvai ten, kur nėra laisvų 
■ kapiniu, žmonės kartais bū

na religiškai palaidoti prieš 
ju norą artimiesiems gimi
nėms ar didžiumai giminių 

- to pareikalavus. Karta mi
rei, nebepasiginčysi. Užtik
rinti laisvą palaidojimą ga
li tiktai saugus testamen
tas. paliktas organizacijos 
žinioje.

Saugus Testamentas
Man patiko vieno jums 

gerai žinomo darbuotojo 
nusistatymas tuo klausimu.- 

Jis dar tebebūdamas vidur
amžiu, stipriu ir veikliu 
pasidarė testamentą. Sako, 
testamentas nenumarins, 
tik išvengs betvarkės ’ir be
reikalingų ginčų dėl mano 
laidotuvių ir palikimo.

Ką jis testamente įrašė?
Įrašė, kaip turi būti pa

laidotas, apie kiek išleisti 
šermenims. Nenorėdamas 
pasakyti, kiek jis turi tur
to, sužymėjęs kur tas tur
tas randasi ir po kelintą 
dalį jis skiria giminėms, 
kelintą organizacijoms ir 
įstaigoms. Liks jo tūkstan
tis dolerių ar vienas doleris, 
parinktieji gaus po skirtą
ją dalį.

Kur jis testamenta pali
ko?

Jis padaręs testamentą 
keturiose kopijose. Vieną 
laiko pas savę, antrą orga
nizacijoje, trečią pas gimi
nes, ketvirtą pas sau pati
kimą bešališką draugą, kai
po liudytoją. Jis sako: nie
kas negalės testamento nu
slėpti ar suklastuot, nes 
kiekvienoje kopijoje pasa
kyta pas ką kitos kopijos 
randasi.

Kalbėtojų Problema
Nesant kliūčių laisvai 

laidotis, dar liekasi gauti 
apeigų pravedėjus — kal
bėtojus ir 1.1. Juo ilgiau 
gyvensime, sunkiau bus 
gauti iš centrų kalbėtojų. 
Dėl ko? Paprasta aritme
tika turėtų išaiškinti.

Religingi žmonės kiek
vienoje kolonijoje užlaiko 
po kunigą, o kai kur po ke
lis, dar ir su tarnais. Už
laiko vien tik tokiems pa
tarnavimams. Kunigai ne
turi jokio kito darbo. Jiems 
nereikia studijuoti, nes 
giesmė, kaip gaidžio, nuo 
mokyklos iki mirties ta pa
ti. Lietuviu kunigu Ąmeri- 
koje yra keli šimtai.

Pažangusis judėjimas to
kiems patarnavimams ne
užlaiko nei vieno asmens 
visoje šalyje. Mūsų centra- 
linėse įstaigose randasi po 
kelis prakalbas sakančius 
žmones. Jie greta 6 dienų 
darbo savaitės prie laikraš
čio ar kurioje nors sekre- 
torystėje ar raštinėje dar 
turi aibes šalutinių parei
gų nacionalėms ar vieti
nėms organizacijoms. Prie 
to ir jie pątys sensta, da
rosi sunkiauavažinėti ir dėl 
išvažiavimu suvėluotą dar- 
•bą atidirbti.

O gerų žmonių, laisvų 
žmonių, miršta šimtai kas 
metai. . Tie keli kalbėtojai 
nespėja jiems visiems pa
tarnauti laidotuvėse. *

Išrišo Problemą
Eilė apdairių kolonijų 

jau išrišo ta problemą. Pa
vyzdžiui, Mass achusetts 
valstijoje laidotuvėms kal
bėtojais gerai patarnauja 
Sukackienė. Karsonas, Ju- 
sius, Taraška, Grybas, Ku
bilius ir tūli kiti. Bingham- 
tone ir apylinkėje — Jasi- 
lionis. Ir galėtų patarnauti 
grupė kitų. Rochesteryje — 
Černauskas, B e k e š ienė, 
Vaivada.

Yra ir daugiau tokių ko
lonijų. Kelias,priminiau tik 
pavyzdžiui, kad žmonėms 
dar nėra reikalo laidotis be 
kalbėtojų, jeigu centrai ir 
nedašpėja aprūpinti kalbė
tojais. Nereikės nei būti

Gegužės 30-tą turėjome 
pasimatymą su draugėmis 
ir draugais Brooklyne, N.

Iš anksto tarėmės ir pla
navome, kaip pasiekti Broo- 
klyną ir pamatyti Lietuvių 
Kultūrinį Centrą. Prieš pat 
pabaigą savaitės suįro visi 
planai važiuoti automobi
liais, tad mudvi su Helen 
Merkiene susitarėm vis vie
na laikytis sutarties būti’ 
tos dienos ryto 10 valandą 
dienraščio Laisvės svetai
nėje, Brooklyne.

Nedėldienio rytmečio 7:30 
susitinkame su d. Merkie
ne North , Philadelphijos 
stotyje. Oras nesmagus, ly
ja. Paėmėm ekspresinį 
traukinį. Pirmas sustoji
mas buvo Newark, N.? J. 
Baisu žiūrėti per langus į 
laukus —žemė išnešta lie
taus ir visur vanduo užplu
kęs.

Pasiekėm Penn. stotį 
New Yorke. Einam lau
kan. Žiūrim, kad lietus pi
la, kaip iš kibiro. Tad pa
siėmėm taxi. Dabar jau pa
žįstami tie aukšti pastatai 
ir,tos plačios avenės. Veži
kas buvo labai draugiškas 
žmogus, aiškino mums New 
Yorką ir Brooklyną.

Dar prieš 10 vai. jau mes 
Laisvės raštinėje, sveikina
mės su dęl. P. Būkniu, D. 
M. šoloms'ku. Ištarusios po 
keletą žodžių einame aukš
tyn. Čion jau randame ma
lonias drauges E. Mizarie- 
nę, K. Petrikienę, S. Sasrią 
ir rochesterietę L. Bekešie- 
nę. Maloniai pasisveikinus, 
besikalbant ateina N. Buk- 
nienė. Jau čionai d. R. Mi- 
zara ir ateina pribuvę iš 
kitur, gal iš Mass., draugės 
ir draugai. Einam ant tre
čių lubų į pasikalbėjimą 
moterų veiklos reikalais.

Pasikalbėjimui pasibai
gus, d. K. Petrikienė ” pa

laidojamais sau nepaken-, 
čiamu būdu, jeigu iš anks
to apie tai pagalvosime ir 
įrašysime į testamentą. 
Taip pat nėra būtina pa
likti savo sunkiu darbu už
pelnytus centus savo prie
šams. Galima surasti būdus 
palikti turtą atitinkamoms 
organizacijoms ir įstai
goms, jeigu apie tai su jo
mis iš anksto pasitarsime, 
sudarysime planus.

Ne Kalbėtoja.

Gauja vyry, šimtas ju, apsivilkę baltomis Ku Klux 
i Klano marškomis ir apsimasakvę, isibriovė i negrių 
mergaičių skautų kempę prie Bessemer, Alabama, ir 
Įsake instruktorėms Katherine Niekei iš Birmingham ir 
Elizabeth Ija'ms iš Knoxville, Jenn., apleisti kempę. 
Tos moterys mokė mergaites pasiruošti kitoms mergai

čių kempėms instruktorėmis.

PHILADELPHIA, PA.
kviečia mus visas pas sa
ve ant arbatos. Pirm išėji
mo, nuėjome į žemutinę 
svetainę, kur radom drau
gus susirinkusius, baigiant 
pasitarimą. Draugė K. Pet- 
rikienė supažindino su ma
lonia drauge Kristina Sta- 
nislovaitiene iš Waterbury, 
Conn., ir sykiu nuėjom pas 
d. Petrikienę. Stebėjausi iš 
d. Petrikienės tokio greito 
primosimo visko tokiu 
trumpu laiku. Pasirodo, 
kad žmogus sumanus vie
nur, tai ir visur. •

Pasikalbėjusios, visos da
bar važiuojam 'į Lietuvių 
Kultūrinį Centrą. Užlipus į 
aukštojo traukinio stotį, d. 
Petrikienė rado pažįstamų 
ir mus supažindino su dd. 
Veličkais ir sykiu visi va
žiuojam.

Pasiekub kultūrinį cent
rą iš lauko atrodo gražus 
pastatas, o į vidų įėjus dar 
gražiau.z Randam daug pa
žįstamų draugų ir draugių: 
iš Philadelphijos Smitai, 
Galkus; iš N. J. Trakimas; 
iš' Chester, Pa., Šlajus, ir 
malonūs dd. Venckūnai iš 
ten pat, iš Richmond Hill. 
Drg. Venckūnas aprodė vi
są namą, išvedžiojo po vi
sus kambarius. Ačiū jam 
už tai.

Draugė Venckūnienė su
pažindino su daktare Bal
trušaitiene. Tai buvo tikrai 
maloni pažintis.. Malonus 
asmuo pasikalbėti. Kai iš
girdo, kad mes iš Philadel
phijos, tai tuojau klausė, 
kaip .draugė Marė' Rama
nauskienė, nes jos esančios 
gerai pažįstamos.

Nors ir trumpai pasikal
bant laikas prabėgo, jau 
pradėjome rūpintis grįžti 
namo, nes mums reikia pa
siekti. traukinį nepažįsta
mais keliais. Ačiū Valenti
nai Venckūnaitei - Nevins- 
kienei, nurodžiusiai, kaip 
pasiekti Penn. stotį, ją su
radom gerai.

Iš čionai traukinys, tai 
ne Philadelphijos. Tų. žmo
nių važiavimas! Rodos, 
kad visas New Yorkas Va
žiuoja kur. Sėdom į perpil
dytą traukinį'.

Pasiekus North Philadel
phijos stotį sutiko smarkus 
lietus,! dar smarkesnis, kai 
rytmetį. Čia lietus nebuvęs 
perstojęs per visą dieną, ge
gužės 30-tą oras buvo ge
resnis New Yorke ir Brook

Rašo Dr. J. Baltrušaitienė
Kalin ys, mąstydamas 

apie savo gyvybę, žiūrėda
mas į retežius , surakinu
sius jo rankas, į save kal
ba:

Ha! Ha! Jie surakino 
mano rankas, — mano sie
los jie negali sunaikinti. 
Jie negali nei mano gyvy
bės surakinti. Ryt po ryt 
jie mane nužudys, bet ma
no sielos, mano gyvybės jie 
negali, nemoka surakinti. 
Nužudžius mano kūną, 
jiems pasiliks tiktai rete
žiai, kuriuos galės dar ne
atvėsusius užkalti ant ma
no kankintojo rankų, bet ir 
jam sielos neapkals ...

Kad tada mano gyvybė 
turėtų galios pamatyti min
tyse atsibudusį mano kūną, 
kaip jis kvatoja besijuok
damas, kad ji liko laisva! 
Gyvybė pamatytų, kad, ne 
tik jos nesurakino, o ir jos 
kūną turėjo išlaisvinti nu
ėmus retežius.

Gyvybė nerimaus, kada 
draugai puoš negyvą kūną 
liaurų vainikais, kuomet 
jie nemokėjo gyvybės pa
guosti. O kas žino, gal tie 
draugai būtų malonėję tais 
retežiais patys mano ran
kas apkalti? Kad būtų bu
vę taip, tai gal mano kan
kintojas- tuomet būtų buvęs 
mano draugu? Už skelbimą 
laisvės ir mokslo draugams 
mano rankas apkaustė. At
eis laikas, kada bus laisvi 
kūnas, siela ir. gyvybė. Su 
viltimi,, draugai, pirmyn!

Į,

Sena Lietuvių Patarlė
“Ko šokinėji, lyg būtum 

drignių priėdęs.”
Toji patarlė šiandien ytin 

tinka mūsų tautos išga
moms, kurie po karo atsi
bastę į šią šalį nesuvaldo
mai šokinėja.

Ir praeityje buvo tokių 
be lygsvaros karštakošių, 
atvykusių į. šią šalį. Pasi- 
bastę, šaukšte audrą sukė
lė, jie dingo iš mūsų tarpo. 
Kur jie šiandien yra? Iš 
kieno darželio gėles skina? 
Panašiai ir šiandieniniai 
“kankiniai” dings iš mūsų 
lietuvių tarpo.

Johanna.

Brooklynietė Mrs. Doris 
Levy, 4 vaikų motina, pati 
40 metų amžiaus, baigė Ci
ty College su .bakalauro 
laipsniu švietime. Ilgais še
šiais metais, kada jinai lan
kė mokyklą vakarais, jos 
vaikai, 9 iki 20 metų, jai 
pagelbėdavę atlikti namų 
ruošą.

Veik visokie vaisiai ge
riausiai laikosi šaltai. Ta
čiau jei šaldytuvo neturi ar 
neištenka jame vietos vai
siams, jie geriau laikysis 
atvirame ore, o ne kokiame 
nors sandariame inde ar 
maišelyje.

Nežiūrint, kaip šiltas 
oras, sveikatai bus geriau, 
jeigu bent vieną valgį per 
dieną paduosi karštą. Ypač 
tai svarbu, kur yra vaikų ir 
šiaip silpnesnių žmonių.

lyne.
Ši kelionė ir pažintys su 

draugais ir draugėmis man 
pasiliks ilgai atmintyje. '' 

P. Walantiene.

Bostono ir Apylinkes Lietuviams
Atsišaukimas j Visus Laisvės Pabijotus Reikale Moterų 
Stalo Didžiajame Laisvės Piknike, Įvyksiančiame Liepos 

4-tą (July), Maynard, Mass.
Iš patyrimo jau žinome, 

kad moterų stalas Laisvės 
piknike būna vienas iš 
svarbiųjų tos dienos pro
gramoje. Su jūsų, draugės 
ir draugai, parama moterų 
stalas visuomet būna užpil
dytas skanumynais, kuriais 
vaišiname svečius ir tokiu 
būdu suteikiame gražios 
paramos dienraščiui Lais
vei, kuri šiuo laikotarpiu 
jai yra reikalingiausią.

Tad prašome visų dien
raštį Laisvę mylinčių orga
nizacijų, taipgi draugių ir 
draugų — važiuodami į 
Laisvės pikniką liepos 4-tą

Šeimininkėms
Šį Skyrių Veda E. V.

Sūrio Sriuba
Trys puodukai vandens
2 morkos
1 žalias pipiras >
2 bulvės
pusė puoduko selerių 
svogūnas
2 šaukštai sviesto 
šaukštukas ir pusė drus

kos
biskis pipirų
trys ketvirtadaliai puo

duko sutarkuoto ameriko
niško sūrio.

Supjaustyk smulkiai vi
sas daržoves. Supilk į puo
dą, užpilk vandeniu ir vi
rink iki bus minkštos (apie 
pusę valandos). Prieš pa
baigiant, paspirgink svogū
ną svieste ir supilk prie 
daržovių, biskį pavirink. Tu
rėk sutarkuotą sūrį. Kuomet 
jau užsuksi gasą, tada su
pilk sūrį, gerai išmaišyk, 
užsipilk pienu ir valgyk.

★ ★ ★ 
Pataisa

Praėjusios savaitės šia
me skyriuje už birželio 16- 
tą buvo šis tas pasakyta 
apie pirkimą žuvies, bet ne-

Sveikatos Departmen- 
tas Turėjo Įsakyti

Ar jūs kada įsitikinote, 
kad kompanijos dūro viską 
jūsų gerovei, jūsų sveika
tai?

Jei taip, pasidairykite 
krautuvėje. Rasite kur 
nors nežymioje vietoje už
kištą pranešimą, kuriame 
sakoma, kad “Sveikatos De- 
pa^tmento įsaku,” jeigu jūs 
toje krautuvėje negalite 
gauti paprasto pieno, jūs 
turite teisę reikalauti.

Jeigu jūs nereikalaujate, 
jums visuomet bruks centu 
brangesnį taip vadinama 
“homogenized” pieną. Ar 
dėl jūsų gerovės? O gal biz- 
nišku zatžvilgiu? “Homoge
nized” yra terminas tokiai 
pieno paruošimo sistemai, 
kurioje iš pieno galima iš
imti visą grietinę, bet jūs 
to negalite matyti.

Vartotoja.

Protestoniškos Sun day 
School Unijos, gyvuojančios 
per 119 metų, didžiuma va
dų ir mokytojų yra mote
rys. Protestonai yra vieni 
pažangiausių iš religinių 
sektų. Neblogas kreditas 
moterims.

atvežkite ir savo dovaną 
moterų stalui!

Kas yra tinkamiausia 
moterų stalui?

Tinkamiausia yra tas, 
ką jūs pačios geriausia 
mėgstate turėti ant moterų 
stalo (gerai ir $$). Pasi
vaišinsite pačios. Pavaišin
site draugus. Padarysite 
moterų stalą vienu iš įvai
riausių ir paremsite dien
raštį Laisvę. Tad—

Iki pasimatymo Laisvės 
piknike liepos 4-tą, Vose 
Pavilione, Maynard, Mass.!

H. Tamošauskienė.

tvčia likosi nutrauktas ne- 
beįtilpęs toje puslapio vie
toje receptas, imtas iš Na
tional Fisheries Institute 
lapelio. Atsiprašome.

Seka receptas: < '•
Skiautžuvė su Grybais x 

Ir Tomatėmis
Svaras skiautžuvių (scal

lops)
pusė svaro grybų
4 tomatės
biskelis riebalų, druskos, 

pipirų.
Nuplauk skiautžuves ir 

nusausink, dideles perpjauk 
pusiau. Nuplauk grybų gal
vutes ir nusausink. Pers,^^ 
pjauk pusiau tomates. Su- • 
dėk ant sulenkiamų dubel- » 
tavų grotelių (ar sumauk 
ant iešmo) skiautžuvę, gry
bo galvutę, tomatę, taip 
pakartojant iki išbaigsi. 
Apibarstyk druska ir pipi
rais, aptepk riebalais. Spra
gink po karšta ugnimi apie. 
8 minutes, apverčiant kar
tą, kad abi pusės vienodai A 
aprustų. Apvertus, aptepti 
riebalais antrą pusę.-

Sriuba Vasaros 
Karščiais

Karštos, kiekvienai die
nai' skirtingos sriubos gali
ma turėti be šutimo prie 
pečiaus kas dieną po kelias 
valandas sriubą virti.

Nuvirinus mėsą, kaulus, 
skystį galima sukenuoti, 
kaip bile ką. Atsidarius ke- 
nuką, kas kartą dadėti 
skirtingų daržovių. Arba, 
atvėdinus, galima padėti 
šaldytuve nekenuotą buljo
ną (stock).

Net šaldytuvo neturint, 
galima buljoną saugiai iš
laikyti per kelias dienas, 
jeigu verdantį gerai už
dengsi, puodą apvilksi po
pieriniu maišeliu ir sanda
riai užrištą padėsi. Labai 
karštame ore prisieina kas 
dieną iš naujo atkaitinti iki 
užvirimo. Atšaldymas veik 
nebepakeičia v i t a m i nų, 
kiek jų likosi sriuboje nuo ‘ 
pirmojo virimo.

Jeigu turite spaudimu 
virti puodą, jisai išgelbės 
jus nuo ilgo kaitimo prie 
pečiaus vasaros metu.

3 pusi.-—Laisve (Liberty, 
Lith. Daily) 

Tree., Birž. 23, 1948 •
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I PARYŽIAUS ŽLUGIMAS !
•; 3-30-48 — 71—.  w , j Verte K. BARTKUS f

Hartford, Conn. kelione tiktai $3. Pasiskubinki
te.

(Tąsa) <
20

Apytamsiam kambary degė dvi žva
kės. Kvepėjo lelijomis; tvankus, šleikštus 
kvapas. Amali veidas buvo ramus, netgi 
laimingas, tarsi ji pergyventų išsivada
vimą iš kūniškų kentėjimų, iš pavojų. 
Tessa sėdėjo šalia lovos. Jis niekaip ne
galėjo suvokti, kas įvyko. Jis išgyveno 
su žmona trisdešimt šešerius metus; ži
nojo, kad ji visuomet šalia, kvėpuoja, ju
da, aimanuoja. Mirusi, ji dar tebegyve
no. Kai Tessa pasakė sau: jos nėra, — 
tai buvo žodžiai, formulė. Amali gyveno. 
Prietemoj jos giedras veidas tarp gėlių 
ir neramių, svyruojančių žiburių nukėlė 
Tessa į praeitį. Kažkodėl prisiminė stu
dentiškos išdaigos. Viskas praplaukė 
šviesiuose dūmuose. Jis pagalvojo: nege
rai!... Jis jautė, kaip nyksta liūdesys, 
o norėjo jį pašvęsti tiktai Amali. Seniai 
jis jai beatnešė gėlių . .. Kadaise atneš
davo. Ji mėgo našlaites ir anemonus. 
Tessa pradėjo įtemptai atkurti jų pir
mojo susitikimo vaizdą.

Tai buvo pavasarį. Praeitą vasarą 
Tessa buvo gavęs diplomą. Jis gyveno 
Lotynų kvartale, dėvėjo plačiabrylę švie
sią skrybėlę, kaklaraištį, surištą druge
liu, gėrėjosi Žoreso kalbomis, Rodeno 
skulptūra, tikėjo vienintele meile, bet se
kiojo visas darbininkes, rėkavo: “Teat- 
jaunina mūsų kraują proletarai” ir, iš
gėręs du absentus, deklamuodavo prieš 
susižavėjusią siuvėją Remi-deGurmono 
eilėraščius:
Tebūnie palaimintos išgarbintos krūtys 

JUŽ nuslėptas nuodėmės, vylius slaptuo
sius.

Tas eiles jis pasakė ir Amali. Ji nese
niai buvo atvažiavusi iš vienuolyno į Pa
ryžių: ją mokė uršulietės. Išgirdusi eiles, 
ji pasipiktino ir apsiverkė ... Ji kartojo: 
“Žinai, Poli”, nieko daugiau nesakė ir 
gniaužė mažutę apmegztą nosinaitę. Jis 
pavėžino ją iš teatro. Tą vakarą buvo 
vaidinamas “Edipas.” Tragikas Mune- 
Siuli šaukė, viską praradęs: “Koks bai
sus gyvenimas!...” Tada buvo fiakrai 
su mažais langeliais, dengtais tamsiai 
mėlynomis užuolaidomis; o priešaky sė
dėjo vežikas blizgančiu cilinderiu. Jie 
važiavo tamsia Bulonijos miško alėja. 
Tessa bučiavo Amali. Ji dėvėjo skrybė
laitę su ilgais kaspinais, panašią į vau- 
rą. Ji apkabino jį ir kalbėjo: “Kokia lai
mė!” O paskui šnibždėjo: “Nuodėmė!..?’ 
Ir dar stipriau apkabino. J°s lūpos bu
vo putlios, kaip Poletės ...

Tessa supyko ant savęs: visa tai ne 
vietoje! Jis žinojo, kad jo širdgėla giles
nė už visus tuos padrikus prisiminimus. 
Jis ėmė kart°ti: mirė, mirė. Gal būt, žo
dis perduos skausmą? Tačiau žodis buvo 
tuščias, oficialus. Kiek kartų jis abejin
gai tarė jį apie kitus. O jei pašauktum 
Amali, ji neišgirstų. Argi tai galimas 
daiktas? ... Ji jautriai miega . .*. Ne, 
dabar reikia sakyti: “miegojo”... Jis 
negali jai papasakoti, kaip viskas vyko 
Marselyje, apie Fuže, apie gaisrą. Ir nie
ko daugiau jai nepasakos. Štai jos nėri
nys: nepabaigė jam šaliko. Virbalai, siū
lai... Jis kažkodėl pradėjo skaityti aku
tes ir užsnūdo: kelionėj nemiegojo, jau
dinosi.

Jis negirdėjo, kai į kambarį įėjo Deni- 
za. Apie motinos mirtį ji perskaitė laik
raštyje. Atbėgo. O radusi mirusią, su
mišo: niekados ji nebuvo mačiusi tokios 
motinos. Tiek išminties buvo tame veide, 
kad Deniza neramiai pagalvojo: aš jos 
nepažinau!...4 O dabar, vėlu ... Deniza 
žvilgterėjo į tėvą. Jis miegojo su kamuo
liuku žalių siūlų ant kelių. Ir lelijos — 
lyg bažnyčioje... Visa tai buvo nepa
kenčiama, kaip klaikus sapnas. Sveti
ma . .. Tiktai motinos ranka buvo pa
žįstama, suprantama. Pirmą kartą De
niza pamatė savo vaikystę iš tolo. .Ji pri
spaudė prie sausos, kietos rankos savo 
degančias lūpas ir pasijuto verkianti. 
Ašaros viską suprastino, nelengvino 
skausmo, tačiau nuramino. Ir paverkusi, 
Deniza pirštų galais išėjo iš kambario. 
Perėjo gerai jai pažįstamą ilgą korido
rių. Fotografijose advokato toga apsi
siautęs Tessa vis tebesimaivojo. O gatvė
je buvo skurdu ir šventiška; ką tik nu
lijo; asfaltu slinko žiburiai; viskas spin
dėjo juodai, tamsiu violetiniu sidabru.

Amali prieš mirtį priėmė komuniją, 
bet Tessa liepė, kad laidotuvės būtų be 
kunigo — kam erzinti kairiuosius, dargi 

tuojąu po Marselio suvažiavimo? ... Su
skambėjo kapinių varpas. Atsidarė var
tai.-Procesija slinko pamažu. Priešaky 
ėjo Tessa, paskui vyrai, toliau moterys. 
Ministro žmonos laidotuvės buvo didelis 
įvykis, tat susirinko “visas Paryžius.” 
Gretimoje gatvėje stovėjo šimtai maši
nų — tos pačios, kurios stoviniuoja prie 
Burbonų rūmų svarbių debatų dienomis, 
o prie teatro premjerų vakarais. Įvairių 
grupių deputatai norėjo pareikšti Tessa 
savo užuojautą: sena lapė Marenas ir 
Viaras, Maršando ir Breteilis. Atvyko 
advokatai, akcinių bendrovių, kurių val
dybų nariu buvo Tessa arba kurių by
las jis gynė, atstovai, prokurorai, vertei
vos — baronas Rotšildas, Deseris, Meže, 
žurnalistai su Žolijo priešakyje, Polis 
Moranas, teatrų direktoriai, diplomatai. 
Buvo kalbama, kad vokiečių pasiuntiny
bės patarėjo dalyvavimas-—“geras simp
tomas.” Vainikai buvo vežami atskiru 
sunkvežimiu. Žolijo, mosuodamas lazda 
su didžiuliu bumbulu, kalbėjo žurnalis
tams: “Fuže? Jis! Aš žinau Marselį...” 
Tessa ėjo ramiai, bet dažnai ištraukda
vo nosinaitę ir liūdnai šniurkšdavo.

Amali palaidojo Per-Lašeze. Tai buvo 
pačios brangiausios kapinės, bet Tessa 
nepašykštėjo. Jis parinko gražiausią 
sklypelį. Nupirko kartu vietą ir sau. Tai 
buvo kasdieninės buities smulkmena — 
taip daro visi. Buvo kalbama apie skly
pelius, apie metrus, apie pinigus, ir Tęs 
sa negalėjo sujungti jų su mintimis apie 
mirtį. Jis pasirašė sutartį. “Amžinai 
naudotis . ..” Reikia turėti vietą pado
rių kapų tarpe. Dešinėje nuo Amali il
sėjosi admirolas, kairėje — senatoriaus 
žmona.

Nesenai .New Yorke įvykusioje Fordo auto parodoje 
buvo parodytas ii' šis elegantas, visai nebepanašus pir
mai Ližei, kuri padare Fordą vienu iš turtingiausiu 
asmenų pasaulyje. Nauja mada, vienok, nėra viena
tine naujove — kainos taipgi yra aukštai užkeltos. Tik 
vienas dalykas pasiliko tas pats, senasis—Fordo virše

nybė tebėr užsispyrusi nekelti algų darbininkams, 
CIO United Auto Workers nariams.

Svarbus Pranešimas.

Gal dar daugelis nežinote, kad 
Laisves Choras, liepos 4 dieną 
važiuoja busu į dienraščio Lai
svės pikniką, kuris įvyks Vose 
Pavilion, Maynard, Mass.-

Buše yra viejų ir pašalie
čiams. Bet jas užsisakyti rei
kia tuojau, nes jų yra nedaug. 
Galite užsisakyti pas B. Mule- 
ranką, F. Repšį. Į abi puses

Laisvės Choro narių susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, 24 
d. birželio, savoje svetainėje, 
155 Hungerford St. Visi nariai 
dalyvaukite, nes bus aptarta 
važiavimo į Laisvės pikniką 
reikalai. Choro Reporteris,

Tokio.4— Amerikonai į- 
kalino 3 veiklius japonų 
unijų vadus.

Bušai į Laisves Pikniką Brooklyne

CHICAGOS ŽINIOS

Tuojau užsiregistruokite vykti į Laisvės pikni
ką, kuris įvyks 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. šapranauskiene, 1227 No. 11th St.
A. Galkus, 1127 Green St.

Taipgi galite kreiptis pa s J. ir A. Smitus, 
5809 No. Fairhill St., Siaulinkienę 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., Keamy, N. J.
J. Marcinkevičius, 111 John St., Kearny, N. J.
P. Maršonis, 21 Davis St., Harrison, N. J.
Prašome nesivėluoti su užsakymais, nes turi

me tik vieną busą ir gali trūkti vietų.

Daug kartų Tessa yra buvęs kapinėse: 
laidoti ministrus ir deputatus buvo jo 
pareiga. Bet šį kartą jis pažiūrėjo į ka
pines ūkiška .akimi ir nustebo. Mies
tas! ... Gatvės, kiekviena turi savo var
dą; namų numeriai. Ne, ne namų — ka
pų ... Ir švaru. Sodininkas nupiaust0 
sausas šakeles. Suprantama, ankšta. Ta
čiau, mirdami, žmonės kažkaip susitrau
kia . .. Užtat geras kvartalas ... Ir tai, 
kad kapinės — miestas, kad jos yra bui
ties dalis, nuramino Tessa.

Jis stovėjo vienas prie atviro kapo. To
lumoje pamatė rudą Liusjeno galvą ir 
nusisuko. Kaip panašus Liusjenas į dė
dę Roberą! . .. Roberas buvo banditas ... 
O Liusjenas dingo už paminklo. Jis atė
jo čia, nieko negalvodamas, tarsi lunati
kas, atsisveikinti su motina (ateiti į na
mus nesiryžo). Pamatęs karstą, papuoš
tą sidabriniais lapais, maskaradines 
duobkasių skrybėles, rūgščią Breteilio fi
zionomiją, rugiagėlių spalvos Žolijo kak
laraištį, Liusjenas suprato, kad motinos 
čia nėra, ir pabėgo, dairydamasis, kaip 
negudrus vagis. 1

Kiek sykių Tessa ėmė žiupsnelį žemės, 
spaudė rankas našlėms ir našliams f Ta
čiau dąbar visa tai jam atrodė nesupran
tama. Pūtė šaltas žvarbus vėjas, nuo jo 
skaudėjo akys. Tessa mirkčiojo. Staiga 
jis pagalvojo: o gal tai jį laidoja . .. Dvi 
vietos... Jis susvyravo. Kažkieno rū
pestinga ranka jį prilaikė. Jis pažiūrėjo 
— Dormua barzda . . t O kalbėjo, kad 
Dormua jo nekenčiąs ...

Dabar Tessa- pradėjo įsižiūrėti veidus, 
tikrinti, kurie deputatą! atvyko. Tai pri
minė balsavimą Palatoje, ir Tessa džiu
giai pasijuto: gyvas! Paprastas nuovar
gis...

Vakare jis nuvyko pas Poletę. Ilgai 
svyravo — ar neįžeisiąs jis tuo Amali 
atminimo? Bet vis dėlto nuvažiavo: jis 
pasigedo užuojautos, glamonių. Perdaug 

•'tuščia buvo namuose. Ir kiekvienas niek
niekis primindavo Amali. 1

Poletė ‘buvo įkūni, graži moteris. Tu
rėdama nestiprų, bet malonų balsą,* ji 
dainuodavo varietėje daineles, ir senti
mentalias — apie jūrininko žmoną, apie 
kareivio mirtį dykumoje, — ir nešvan
kias. Gyvenime ji nemėgo nešvankybių, 
buvo geros širdies, sutverta jaukumui; 
dievino vaikus, daržą, rankdarbius; į 
sceną ji pateko atsitiktinai—paiki anks
tybos jaunystės ryšiai. Su Tessa susidė
jo prieš trejetą metų. Tie santykiai ją 
viliojo: pas ją, menkutę artistę, atva
žiuodavo iškilnus advokatas, parlamento 
deputatas, dabar ministras. Provincijos 
krautuvininko duktė — ji rašydavo su 
klaidomis ir nuliekamas valandas skir
davo krimįnaliams romanams.

(Bus daugiau)

Puikiai Pavyko Vilnies 
Piknikas; Žmonių Buvo 

Virš 4,000

Sekmadienį, 13 d. birželio 
dienraščio Vilnies pavasarinis 
piknikas tikrai buvo visapusiai 
sėkmingas. Liberty Grove erd
vus daržas buvo nustatytas au
tomobiliais, kurių buvo pusan
tro tūkstančio — apskaičiavo' 
konservatyvūs stebėtojai.

Sunku visus iš toliau atvyku
sius svečius ir viešnias sueiti 
ir pasižymėti. O jų buvo aps
čiai. Apie šokių svetainę, barą 
ir virtuvę, kur gamino maistą, 
braukdamos prakaitą mūsų vi
rėjos, visur buvo sausakimšai 
publikos. Virėjos nespėjo virti 
pampuškaites; viešnios ir sve
čiai turėjo laukti, bet visi ga-

Pasak kalbėtojo, rinkėjai pa- 
i rašų ir darbuotojai Progresy
vūs Partijos užpuolami sukurs
tytų fanatikų ir grasinama jų 
gyvasčiai. Kodėl taip dūksta 
juodieji tų dviejų partijų va
dovai? Reiškia, jiems slysta že
mė iš po jų. kojų, plačios žmo
nių masės meta Republikonų ir 
Demokratų ‘ partijas masiniu 
plotu; jie mato, kad Progresy- 
vė Partija gali tapti pirmąja 
partija šiemet. Tas juos veda 
desperacijom

Houston žebraitis yra nuo< 
saikus ir gabus kalbėtojas. Juo 
turi didžiuotis visi Illinois pro* 
gresyviai lietuviai.

Pikniko tvarką vedė J. Jo- 
kubka, kuris labai tiko tai pa
reigai.

vo skanaus jiems mėgiamo 
maisto užtektinai,
Programa Susidėjo iš Dainų 

ir Prakalbų
Dainų programą pildė trys 

didžiuliai chorai: Roselando 
Aido Choras, LKM‘ Choras ir 
Eks-Mainierių. Po gerą prakal
bą pasakė L. Prūseika, Vytau
tas Yotka, II Pasaulinio Karo 
veteranas ir Houston žebraitis, 
veiklus darbuotojas progresy
viam judėjime, šiuom tarpu 
daug dirbąs Progresyvej Parti
joj ir jos kandidatas Munici- 
palio Teismo bailifu.

Pirmas kalbėtojas buvo L. 
Prūseika. Po jo kalbėjo Vytau-, 
tas Yotka apie svarbą progre
syvūs spaudos kovoje prieš re
akcionierių pasimojimus su
trempti Amerikos visas demo
kratines teises. Jis nurodė, kaip 
yra svarbu progresyvūs spau-

■ dos platinimas. Baigdamas kal
bą pabrėžė, kad vienatinių pro
gresyviu laikraščiu Vidurvaka- 
riuose tarpe lietuvių yra dien
raštis Vilnis su jo savaitiniu 
Anglišku Skyrium.

Houston žebraitis' platokai 
kalbėjo apie trečios partijos — 
Progresyvūs Partijos reikšmę 
šių dienų Amerikos žmonių ko
voje už taikos išlaikymą ir ci
vilių laisvių apgynimą, žebrai
tis aiškioje, suprantamoje savo 
gimtoje kalboje dėstė Republi
konų ir Demokratų partijų des
peratiškas pastangas juodinti 
ir šmeižti Progresyvę Partiją 
ir jos prezidentinius kandida
tus Henry A. Wallace ir Glen 
Taylor ir visus darbuotojus.

Houston žebraitis aiškino, 
kodėl tos dvynių partijos to
kioj desperacijoj ir imasi že
miausių ir bjauriausių priemo
nių prieš Progresyvę Partiją.

žebraitis sakė: “Visi Illi- 
nois’o valstijos kaimai ir mies
teliai ir vieškeliai nulipdyti 
didžiuliais , plakatais, kuriuo
se klykiama: ‘Kas rašysites 
ant Progresyvūs Partijos peti
cijų, rašysites už komuniz*- 
mą .

Reporteriui teko sueiti sve
čių iš So. Belioit, Wis., vilnie
čius: M. Kavalauską, F. Vep- 
rauską; kenoshiečius: Pov. 
Sprindį, J. Žilį, B. Kuzmą ir 
J. Strich; detroitiečius: Frank 
Naką, jo žmoną Sophie ir jų 
dukrelę Violet, kuri lanko Pur
due Universitetą, Lafayette, 
Ind. Detroitiečiai Nakai su du-

.krele pirm atvyksiant į pikniką 
porai dienų buvo apsistoję pas 
Jarushus, Beverly Shores, In
diana.

Iš artimų priemiesčių buvo 
nemažai žmonių, kaip tai: iš 
Belwood, UI., Melrose, Berwyn 
ir kitų kaimelių. Bet už tad 
chicagiečių šiemet buvo žymiai 
daugiau, kaip kitais metais pa
sigrožėti gamtos gražumu ir 
pakvėpuoti tyru oru. Chicagos 
lietuviai nebojo raudonbaubių 
ir dalyvavo Vilnies piknike.

Kiek teko patirti, piknike 
Progresyvei Partijai gauta ar
ti tūkstančio parašų padėjimui 
jų kandidatų ant baloto atei
nančių rudens rinkimų. Parašų 
rinkėjai aiškino, kad didelė di
džiuma svečių buvo jau pasira
šę savo apylinkės parašų rin
kėjams.

Tai tiek trumpai apie didžiu
lį, gerai nusisekusį dienraščio 
Vilnies pikniką. Ši džiugi ži
nia bus smagi visai Vilnies šei
mai po plačią Dėdės Šamo šalį.

Rept.
<$«■—*»—■—■—- ■>—■—■—«•—•«—*•—

Egzaminuojant Akis, į 
Rašome Receptus .

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
I Optometrists
J 394-398 Broadway
! Brooklyn, N. Y.
i Tel. ST. 2-8342

—M—M   -M*——M-~M-~M—M-~M-~M—4'4*

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 
Adele Bakuniene, 316—3rd St., K. Mažeikienė 
185 Jersey Ave., Ella Stephans, 344 Palisade Ave.

□
NEWARK, N. J. .,

Bušai išeis 12:30 v. dieną nuo Lietuvių Salės, 
180 New York Avė. Kelionė į abi pusi $1.35.

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

. NANTICOKE, PA.
Visų prašome įsitėmyti, kad busas išeis 6:30 

yal. iš ryto, nesivėlinkite, nes busas nelauks.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pusi.-—Laisve (Liberty, Lith. Paily)-* Tree., Birž. 23, 1948
e



Hudson, Mass.
Iš Mūsų Veikimo

Jau liepos 4 diena netoli, ku
rioj įvyks didysis dienraščio 
Laisvės piknikas Vose Pavilion, 
Maynarde. Tai bus vienas iš 
didžiausių piknikų,' kurio rei
kalais mes visi turime susido- 
mauti, kad jis būtų pasekmin
gas.

Įžangos bilietus jau plačiai 
platina. Platintojai sako, kad 
turi gero pasisekimo, nes dien
raštis Laisvė yra užsitarnavęs 
žmonių pasitikėjimą ir lietu
viai masiniai rengiasi dalyvau
ti.

Pikniko vieta puiki, kas ten 
buvo, tas jau žino. Gi kurie 
dar nebuvo, tai atvažiavę nesi
gailės. Bus skanių valgių, tin
kamų gėrimų, daug pavėsio, ge
ra šokių svetainė. Dalyvaukite 
masiniai. 1

Pas mus buvo renkami para
šai uždėjimui ant surašo kandi
datų Henry Wallace ir Glen 
Tąylor. Lietuvių Piliečių Klu
bas nesiėmė to darbo, tai pri
siėjo pavieniams asmenims im
tis jo.

Gaila, kad mūsų miestelyje 
CIO unijos viršininkai nusista
tę prieš liaudies partiją. Bet ei
liniai nariai didžiumoje stoja

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. 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 ėst Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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 

EVergreen 7-4774

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

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

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

už Henry Wallace. Parašų su
rinkta nemažai ir jie perduoti 
į valstijos centrą.

Su birželio 14 diena mėsos 
kainos pakilo net 16 proc. Reiš
kia, kur yra šeimynos didelės, 
o dirba tik vienas, tai jau ne
galės mėsos nusipirkti. Matote, 
kainos smarkiai kyla, bet kada 
reikia algas pakelti, tai fabri
kantai ir jų reikalus ginanti 
spauda kelia didelį, triukšmą.

• Tenka pasakyti ir tai, kad 
čia daug dirbtuvių jau silpnai 
dirba, ypatingai apsiavų dirb
tuvės, kurios dirba jau tik pu
sę laiko. Darbininkas uždirba 
tik apie $20 į savaitę, tai pa
mėgink pragyventi šių dienų 
brangume.

Matote, nei republikonai, nei 
demokratai nepaiso darbininkų 
būvio. Vienatinė viltis, tai tre
čiosios partijos kandidatai. Bet, 
kad jie būtų išrinkti, kad grą
žinti velionio prezidento Roo- 
sevelto laikus, tai visi ir visos 
turime darbuotis už Henry Wal
lace ir kitus trečiosios partijos 
kandidatus.

Miškų Klajūnas.

Washington. — Trumano 
valdžia kreipėsi į teismą, 
kad uždraustų streikuoti 
minkštosios anglies mainie- 
riams.

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja^ už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai (rengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172

“Nelaimė, kad ji ne berniukas. Būtų malonu susilaukti 
šeimoje kito streiklaužio.”

Oakland, Cal.
Pasimatymas su 
Losangeliečiais

Gegužės 15 d. mes astuoni 
draugai: Karosai, Machuliai, 
Radienė, M; Baltulioniūtė, Til
da King ir* aš — dviem maši
nom važiuojame į Los Angeles 
pas savo gerus kaimynus daly
vauti, Mixmasteriu parengime 
ir pamatyti “1948 Įvairumus.”

Kelionė buvo įvairi. Ypatin
gai šiuo laiku gėlių ir medžių 
žydėjimas neapsakomai gra
žus; mūsų mašinos tik vingiuo
ja pro kalnus ir vėl per lygu
mas. Karosų Chrysleris kaip 
orlaivis skrenda. Machulio Dod
ge senesnis, tai ne taip lengva 
vytis Chrysler). Angelų miestą 
pasiekėme už 10 valandų, pa
darant arti 500 mylių.

Sekmadienį traukiam į North 
Star svetainę, į pažangiųjų lie
tuvių jaunuolių LDS 205 kuo
pos parengimą. Kiek čia gra
žios publikos susirinko . . . tiek 
daug lietuvių, vienas kitą per
statų. štai draugai Bernotai, 
Babičiai, Rufai, Levanai, štai 
ir draugai, su kuriais kada tai 
gyvenom Worcester, . Mass.; 
Bušai, Pupiai, Repečkai, Petra
vičiai, dabar susitinkame Los 
Angeles. Iš tikro, pasaulis ma
žas. Susipažinome su naujais 
draugais iš rytų ir vidur-vaka- 
rių» atvykusiais į Kaliforniją. 
Štai sanfranciskiečiai: d-gė 
Sutkienė, Kazlauskas, Casko ir 
jos dukrelė ir žentas Wesely. 
Juos jau radome svetainėje. Jie 
atvyko anksti šeštadienio ryte. 
Viso mūsų iš San Francisco 
apylinkės buvo 13.

Jau šaukia per garsiakalbį. 
Už scenos girdisi balsas Al. 
Casper. Prašo visų sėstis, nes 
jau pradės programą. Pirmą 
dalį programos išpildė mažyčiai 
vaikučiai su dainomis, muzika 
ir veikaliuku “Toyland.” Jų lo-< 
Šimas nustebino publiką; taip 
puikiai išlavinti, drąsiai be bai
mės atlieka savo roles. Daug* 
pasišventimo mokytojas įdėjo, 
bet už tai parodė, kaip galima 
netikėtą darbą atlikti. Toliau 
seka didesni jaunuoliai, Mix
masters nariai. Jie sulošė “We 
are the Hillbillies.” Kiek čia 
pridarė juokų:., tikri profe
sionaliai artistai. Seka kvinte
tai, ■ kvartetai, solo, duetai ir 
vieno akto komedija “Utter Re
laxation.” Puikiai atliko akto
riai savo roles.

Mes stebimės, matant tokią 
įvairią programą ir gailimės, 
kodėl mes neturime keletą ga
bių veikėjų kaip Al Casper ir 
kiti; kodėl taip mažai atvažiuo
ja į mūsų apylinkę! Pas mus 
taip mažai lietuvių. Bet vistięk 
mes galime pasidžiaugti su los- 
angeliečių pagarsėjusiais visoj 
Amerikoj LDS 205 kuopos na
riais. Neperseniai jie buvo at
vykę į San Francisco sulošti 
“Kada Kaimas Nemiega.” Taip 
mums patiko jų lošimas, kad 
mes neiškentėm nematę jų 
“1948 Įvairumus.”

Užsibaigus prografnai prasi
dėjo šokiai. Mixmasters užkvie
tė mus visus ant pietų ir pui
kiai pavaišino. Jų darbštumas 
ir energingumas nustebino 
mus. Mes linkime jų garsiajai 
LDS 205 kuopai žengti pirmyn 
su pažangia lietuvių visuome
ne.

Pirmadienį praleidome su 
draugais. Mus draugė Bušienė 
pavažinėjo po garsesnes Los 
Angeles ir Hollywood vietas, o 
vakare grupė moterų užkvietė 
mus visus ant pietų pas drau
gus Babičius. Rodos, nuvyko
me į naują pasaulį . . . Aukš
tai ant 1<alno, tarp gėlių stovi 
Babičių gražus namas. Po at
viru dangum stalai ištiesti, vi
sokiais gardumynais apkrauti, 
čia vėl pasimatom su idėjos 
draugais, dalinamės mintimis. 
Ilgai pasiliks atmintyje losan- 
geliečių draugiškumas. Ačiū 
draugėms moterims už pietus, 
LDS 205 kuopos nariams už 
programą ir pietus. Smagu, 
kad vieni pas kitus galime nu
vykti.

K. M-nė.

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
riai. — Valdyba. (146-147)

NASHUA, N. H.
Birželio 27 d., kalbūs Henry Wal

lace, Spring St. Auditorium..Pradžia 
8 v. v. Bus graži jaunuolių progra
ma. Vietiniai lietuviai dar nėra ■ 
girdėję Wallace’o prakalbų, tad šį! 
sykį bus proga išklausyti jo. Tad ■ 
visi Nashua lietuviai, stokime kai 
vienas ir balsuokime už Henry A. 
Wallace. (147-148)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. rengia pikniką, birže-1 

lio 27 d., Brandonville Fire Co.: 
Grove, visiems gerai žinomoj vietoj, ' 
geras privažiavimas. Kviečiame vie- i 
tinius ir iš apylinkės dalyvauti, pra- ' 
leisite smagiai laiką. Bus gerų už-1 
kandžių ir alaus. — Valdyba.

(147-148) . I

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. rengia pikniką 27 d. 

birželio, pas S. Kuržinską, sode. 
Pradžia nuo pietų ir tęsis" iki vėlai 
vakaro. Mūsų kuopai prisieina gana 
tankiai susidurti su visokiomis au
komis ir jau iždas ištuštėjo, dėlto 
mes ir rengiame šį pikniką, kad su
tikus mūsų išlaidas. < Vieta visiems 
gerai žinoma ir privažiavimas neblo
gas. Turėsime skanių valgymų ir 
gėrimų. Linksmai pralesimc laiką.

Komisija. (147-148)

BALTIMORE, MD.
Didelis piknikas — Vengią IWO 

Jaunuolių Klubas, Ukrainų ir Rusų 
IWO organizacijos. Įvyks birželio 
27 d., Kardašiaus^ Shore, Evergreen 
Park. Geros maudynės. Venskaičio 
Orkestrą gros šokiams. Bųsas išva
žiuos nuo Lietuvių salės, 851 Hollins 
St., 11 v. ryto. Kelionė į abi pusi $1. 
Kviečiame lietuvius dalyvauti. —- S. 
Raymond. (147-148)

PITTSBURGH, PA.
LDS 8 Apskrities prieš-seiminė 

konferencija įvyks birželio 27 d., 1 
vai. dieną. LMD salėje,'142 Orr St., 
Soho dalyje. Apskrities kuopos tuoj 
turėtų paskirti delegatus; būtų ge
rai, kad išrinktieji delegatai pribū
tų ir ąusitartų kaip važiuoti į LDS 
8-tą Seimą, kuris įvyks Clevelande, 
liepos 12 d. — J. Urbonas, Kom. 
Narys. ' (147-148)

Jungtinių Tautų Sargai 
Veiks prieš Žydus.

Rhodes Sala. — Grafas 
Folke Bernadotte, Jungti
nių Tautų tarpininkas, sa
kė, jog Palestinon siunčia
mi uniformuoti 49 Jungt. 
Tautų sargai veiks kaip po
licininkai prieš žydus.

Jie peržiūrinės ir kontro
liuos Izraeliaus reikmenis, 
siunčiamus iš Tel Avivo žy
dams į Jeruzalę; perims 
vietas, kurias anglai apleis 
Haifos srityje, ir sergės žy
dus, laikomus koncentraci
joj padera stovykloj, kaip 
pranešė Bernadotte.

Fitchburg, Mass.
I

Padėka tBrangios atminties mano gy
venimo draugo Vlado Tamulio- 
nio mirties siunčiu Laisvei $40, 
ir 'malonėkite suvartoti tą do
vaną, kur jums yra reikalin
giausia.

Taipgi aš, pildant savo vyro 
norą, tariu D. M. šolomskui ir 
visiems iš Laisvės administra
cijos ačiū už siuntimą Laisves 
per daug metų. Jūsų siuntimas 
laikraščio buvo labai įvertintas 
per Vladą, nes jis jį skaitė 
atydžiai ir tas jam palengvino 
sirgimo dienas. Taipgi, malonė
kite priimti ir mano asmeniš
ką dėkos žodį už siuntimą Lais
vės !

Dabar aš siunčiu mano vie
šos padėkos žodį tiems drau
gams, draugėms ir giminėms, 
kurie manęs užjautė ir pagelbė
jo mano liūdnoje valandoje, 
laike šermenų ir mano vyro li
goje — ypatingai tariu nuošir
dų ačiū ir, daugiau nei ačiū, J. 
A. Samulėnui ir mano sesutei 
Onutei! Jie man buvo ir per 
daug geri su visais patarnavi
mais ir visokioms pagalboms.

Sekantieji draugai, draugės 
ir giminės, kurie suteikė man 
pagalbą bei apdabino Clado Ta- 
mulionio karstą gėlėmis:

Iš Hartford, Conn.: Juozas 
ir Marcelia Pilkauskai su jų 
dukra Aldona ir Ona Rudzins- 
kienė. Iš Windsor, Conn.: Juo
zas ir Malvina Margaičiai. Iš 
Windsor, Conn.: Ona Visockie- 
nė.

Iš Utica, N. Y.: Juozas Ta- 
mulonis. Iš Ozone Park, N. Y.; 
Antanas ir Julia Miškiai.

Iš Chicago, Ilk: Vincas ir 
Genovaitė Bulauskai.

Iš Boston, Mass.: Zigmas ir 
Marie Zavis, Stevens ir Julia 
Rainardai, J. Kavaliauskas ir 
Pagoželskių šeimyna.

Iš Gardner, Mass.: Gruskių 
šeimyna ir jų duktė žakonienė, 
Aukštikalnių šeimyna, Antanas 
ir Ona žiliai, Krasauskių šei
myna, Marcinkų ir Urbonų 
šeimyna.

Iš Fitchburg, Mass.: Jurgis 
ir Ona Marcinkai, Antanas ir 
Margareta žemaičiai,, Vincas 
ir Ona Pšalgauskai, ir jų visa 
šeimyna, L. ir Gladys Povilai
čiai, Cipras Tamulionis ir jo 
visa šeimyna.

Taipgi tariu ačiū karsto pa
lydovams: Juozui Tamulioniui, 
J. F. Tamulioniui, C. Tamulio
niui, P. Samulėnui, J. A. Sa
mulėnui, ir R. Robbins.

Pagalios, tariu širdingą ačiū 
Prof. B. F. Kubiliui už jo pa
sakytas gražias kalbas name 
prie velionio karsto ir ant ka
pinių prie duobės.

Taipgi tariu nuoširdų ačiū 
visoms draugėms ir draugaips, 
kurie atėjo į šermenis ir paly
dėjo į kapus Vlado Tamulionio 
kūną.

Pasilieku jus visus mylinti, 
Eva Tamulionienė.

15, d. birželio, 1948 m.

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. bendras piknikas 

su rusais, lenkais ir ukrainais, įvyks 
birželio 27 d., 2 vai. dieną, Rusų 
Parke, W. Patersone. Įžanga su tak
sais 60c. Kelrodis: Iš Patcrsono nuo 
Cross ir Market Sts., važiuokite bu- 
su No. 4, išlipkite ant McBride Ave., 
pervažiavę High Bridge, du blokus 
eikime į kalną — po kairei rasite 
pikniką. Iš kitur atvažiavę klauski
te McBride Ave. High Bridge, West 
Paterson, ir važiuokite taip kaip 
aukščiau nurodyta. Kviečiame vieti
nius ir iš apylinkės dalyvauti. — 
Kom. (147-148)

Thorez Smerkia Naujųjų 
“Municho” Sutartį

Paryžius.— Maurice Tho
rez, Franci jos Komunistų 
Partijos sekretorius, pa
smerkė Amerikos, Anglijos 
ir Franci jos valdžių sutartį 
su trimis mažaisiais vakari
niais talkininkais dėl atski
ros vokiečių valstybės įkūri
mo vakarinėje Vokietijoje. 
Jis, kalbėdamas kelių tūks
tančių darbininkų susirinki
me, įspėjo, jog Marshallo 
planas taip stiprina vakari
nę Vokietiją, kad jinai su
darys naują karo pavojų 
Franci j ai. Tai “nauja mu- 
nichinė išdavystė”, pareiškė 
Thorez.

ANGLU ABLAVA! PRIEŠ 
MALAJIECIUS

Singapore. — Anglų poli
cija sumedžiojo apie 700 
nužiūrimų “raudonųjų” ir 
žauriai juos kvotė; bandė 
surast kaltininkus, kurie 
kėlė riaušes prieš Anglijos 
pakalikus Malajų pussalyje, 
degino jų nuosavybę ir už
mušė 26 asmenis. Anglai 
praneša, kad nepavyko su
imt “jokio žymaus komuni
sto.”

REIKALAVIMAI
YOUNG LITHUANIAN woman, (32 
yrs.) 5 ft. 10i inch., attractive, edu
cated, can cook, desires to marry a 
Lithuanian man with security. Must 
not bo over 42 years of ago. (Will 
exchange snapshots.) Write to: Miss 
Bertha Villis, Peytona, W. Va.

(146-148)

Reikalingas duonos išvežiotojas, 
trumpos darbo valandos, gera užmo
kestis. Dėl informacijų kreipkitės į 
P. & K. Bakery. Savininkas Geo. 
Kudirka, 131 Inslee Pl., Elizabeth, 
N. J. Tel. Elizabeth 2-9283.
' (146-148)

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

Geram poijsiui 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.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
< Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

? PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

| Kiekvieną dicną*yra didelis pasirinkimas visokių valgių

< ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE
.5 *

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y,
i 5 Tel. EVergreen 4-9612

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

z Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina
■ pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.
i ATEIKITE PASIMATYTI SU . GIVIAIS. > \

Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
i; (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V. 4-8698

5 .pust—Laisvė (Liberty, Litk. Daily)—Tree., Birž. 23, 1943

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS 
18—35 

PAKAVIMUI 
SUNSHINE BISCUITS

Gera Aitra — Puikioa Darbo Sąlygos / 
Vakacijos ir 7 Šventės su Alga 

Duodama Uniformos ir Apskalbimas 
Nemokamai 

Kafeteria ant Vietos -

Sunshine Biscuits, Inc,
29-10 Thomson Ave., 

L. I. City 
PATOGU IRT, BMT ir 

INDEPENDENT SUBWAYS 
" (152)

EMBROIDERY OPERATORES
Patyrusios r prie Bonnaz Mašinos 

Kreipkitės
PUROFIED DOWN PRODUCTS

1027 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

BMT — - 14th St. Canarsie Line
EVERGREEN 7-7677
 (160)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI VYRAI 
su patyrimu busų vairavimui 

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS 
Kreipkitės

ROCKLAND COACHES, Ine.
122 CENTRAL AVĖ. 

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

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

PIRMAS INDUSAS GEN. 
GUBERNATORIUS

New Delhi, Indija. — Ta* 
po prisaikdintas pirmas 
tautinis Indijos generalgu
bernatorius Chakravarhi 
Ra j ago - Palachari, 69 me
tų amžiaus, advokatas. Jis 
užima vietą anglo gen.-gu- 
bernatoriaus lordo Mount- 
batteno, kuris pasitraukė 
birž. 21 d. Nuo tos dienos / 
prasidėjo Indijos savivaldy
bė . 11 t

*1* *1* *1* *1* *1* *1* *1* *1* *1* *1* *1* *1* *1* 4* *1* *1* *1* 4* 4* 4* į1 d* 41 *IT

1
J. J. Kaškiaučius, M. D.;:

530 Summer Avenue, | Į
Newark 4, N. J. ’

HUmboldt 2-7964 ;
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REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras dirbti pieninin

kystės ir vištininkystės farmoje, 80 
mailių nuo New York City. Rašykite 
angliškai į 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)

Lietuvių Wallace for Presi
dent Klubo nariai, kandida- 

; tai į narius, jų draugai ir 
prieteliai ir visi pageidaujan-

Mary Josephine Davi- 
Forest • Hills gyventoja, 

dienomis minėjo 100 
metų sukaktį.

MacDonald
“Hazard.”

Labai svarbus masinis mi
lingas už išlaisvinimą 11-kos 
l nuteistų kovotojų prieš fašiz- 

Joint Anti-Fascist Refu-

surašė matote, 
atvyksta iš kitų 
daug svečių, bū- 

Nakvidavi-; kime pasirengę juos priimti.
Laisvės .

Taip pareiškė Salvation 
mijos Boweres skyrius. Jo 
šininkai sako, kad daugelis j 
turinčių nekalčiausius norus; 
nebepasigeiti vyrų neatsilaiko ’tieji geros valdžios i) geio 
pagundai, kada jie pamato 

■x skelbimus, jog tas ar kitas sa- 
liūnas (karčiama) turi tele
viziją. Jie ten įeina televizijos 
pažiūrėti, o jau paskiau. . .

“Išganymo Armija” pradė
jo kampaniją įsisteigti televi-. president Korrfiteto ir 
ziją blaivininkų skyriuje.

Jaunuoliai Skubinasi į 
Nac. Gvardiją Tikslu 
Išvengti Drafto

0.

ir25

Valandos:

sekretorius

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

LIETUVIŠKA ALUDĖ

KRISLAI

Blumo ir

eisi per dvarą,

pa-

didatus gali 
čioji partija,

Respubliką 
laimėjimą

Stotyse tele- 
1903 metais, 
pirmu kartu 
o 1928 me-

Aną dieną Brooklyne lankė
si mūsų žymusis veikėjas J. J. 
Mockaitis iš Bridgeporto. Man 
sako: štai atvežiau mūsų LLD 
63 kuopos dvidešimties dolerių

išstatyti
liaudies

tik tre- 
partija.

Jeigu militaristai 
juos mokyklose ir

ati- 
gal

įstos Į Naci on ai ę 
ir į Organizuotą

DEGTINĖ, VYNAS ir 
ALUS

veikiančius radio, 
galinčius išsiųsti ir 
pranešimus. Dabar 

policijos radio auto 
setus turi visose apskri-

LAISVĖ 
427 LORIMER STREET 

BROOKLYN, N. Y.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

GYDYTOJAS
S. S. Lockett, M. D. Į 

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. J

1—2 dienom s
6—8 vakarais >

| Ir Pagal Pasitarimais. s
* Telefonas EVergreen 4-0203 į

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Nac i on ai ės Gvardijos virši
ninkai New Yorke labai ap
sidžiaugė staigiu jaunų vaiki
nų susidomėjimu gvardija, sa
vanorišku stojimu į ją.

“Susidomėjimas” atsirado 
republikonų ir Trumano de
mokratų kongresui nutarus 
draftuoti 19 iki 25 metų jau
nuolius militariškai tarnybai. 
Jie stoja į gvardiją tikėdamie
si už gvardijos pečių išsisuk
ti nuo drafto. Tame, žinoma, 
jie klysta, 
atranda 
darbuose, gali juos iš ten iš
traukti ir ruošti karui, jie ras 
juos ir gvardijoje. Tik išlaiky
mas taikos apsaugos abiejus 
—- gvardiečius ir draftuotus.

Naujasis bilius, priimtas 
kongreso praėjusį sekmadenį, 
pirm kongreso išsiskirstymo il
gai atostogai, nutarė jaunuo
liams duoti “atostogą” nuo 
mokslo ir darbo armijoje, o 
po to gal ir visuotiną “ato
stogą,’ nes armijos ne baliui 
ruošiama. Tačiau padarė ta- 
jne biliuje specialę kilpą, kad 
jaunuoliai į ją savanoriškai 
Įkištų galvą. Biliuje patvar
kyta, kad jeigu jaunuoliai sa
vanoriškai 
Gvardiją
Savanorių Rezervą pirm pre
zidento pasirašymo drafto bi- 
liaus, jie išvengs drafto.

Prezidentui pasirašyti bilių 
laiko likosi iki 1 liepos.

Visi ateinantieji stoti į gvar
diją išsireiškia, kad drafto bi
lius yrą jiems didelė skriau
da. Vieni iš jų dar tebebaigia 
mokslą, kurį turės pertraukti. 
Kiti dar neseniai gavę ir pra
mokę pirmą darbą, kurį tu
rės nutraukti dėl drafto. Jie 
buvo jau pradėję planuoti sau 
gyvenimą, bet ponai jiems su
planavo armiją.

O kas po armijos, jeigu 
mums pavyks sugrįžti ? Klau
sia kiti. Mes matome, kaip 
“rūpinamasi”- mūsų vyresniais 
broliais ir draugais veteranais, 
kurių daugelis dar tebėra ne
gavę žmoniško buto, tebėra be 
darbo arba gavę darbus, iš 
kurių negali pragyventi dėl 
aukštų kainų. Jie norėtų per 
unijas, streiko keliu pagerinti 
savo būvį, bet streikai drau
džiami, pikietuoiojai persekio
jami, policija užsiunčiami.

Vienas, einantis stoti į gvar
diją, anot lietuviškos patarlės, 
išsireiškė
muš, neisi per dvarą — taipgi 
muš. Jeigu tave pagavo į mi- 
litarišką bučių, neišsisuksi. 
Tik stojimu į gvardiją rami- 
niesi save, kad gal tą milita- auką. Tai mūsų kuopos auka 
riškos rykštės pliekimą atidė- 
si kiek vėliau. Gal pasikeis 
mūsų valdininkai ir kongresas 
po rinkimų, pagerės santykiai 
su kitomis šalimis. Dėl to 
dėjimu tos rykštės toliau 
išvengsiu jos visai.

Valdininkus ir kongresą 
keisti, žinoma, yra galimybės, 
jeigu tik visi liaudies jauni
me susiprastų, organizuotai, 
energingai dirbtų greta su pa
žangiuoju unijiniu judėjimu 
už pažangų kongresą ir žmo
nėms tarnausiančius liaudiš
kus valdininkus. O tokius kan-

Lietuviai Susirinks Pasiruošti 
Kampanijai už Wallace

kongreso susirinks į Lietuvių 
i Amerikos Piliečiu Klubo salę 
I šio ketvirtadienio vakaro 8 va- 
I landą, birželio 24-tą.

J lietuvių susirinkimą atvyks 
svečias kalbėtojas iš New 

i Yorko centralinio Wallace for 
aiškiai 

perstatys mums, kokioj padė
tyje dabar randasi kampanija 
ii- kokie yra artimiausieji už
daviniai. Gi mes nusistatysi- 
me, nusitarsime, ką mes iš tų 
laukiančių darbų galėsime at-

New Yorke Įvyks už 
Wallace Mitingas

Ketvirtadienį, 24-tos vaka
rą, Audubon Hall, 116th St. 
ir Broadway, New Yorke, 
įvyks masinis mitingas už 
Wallace, rengiamas tos su- 
siedijos komiteto. Turės gerus 
kalbėtojus, 
riausiais bus 
padėjėjas O. 
torius B. Z.
Yorko CIO Tarybos preziden
tas James Durkin,-valstijinio 
komiteto už Wallaqe sekreto
rė Estelle M. Osborne. Ir bus 
dainų programa. Įžanga 
50c.

tarpe kurių vy- 
buvęs prokuroro 
John Rogge, au- 
Goldberg, New

Kongresas Padarė 
Miestui Bėdos

Susirūpinęs įvesti draftą, 
daug prakaito išliejęs įvesti 
Mundt’o' bilių (kurį, tačiau, 
energingas liaudies judėjimas 
atmušė), kongresas išsiskirstė 
nenutaręs paskirti pinigų sta
tybai UN centro, New Yorke.

Miestas yra tam paskyręs 
dalį pinigų, savo dalį. Turi ga
tavus planus, būtų galėjęs 
pradėti darbą, jeigu gavęs fe- 
deralės valdžios paskyras. Da
bar viskas turi laukti, pradė
tas darbas stovi, o toks pra
dėto darbo stovėjimas neša 
nuostolius.

Miesto viršenybė žada su
šaukti ekspertus, kad išspręs
tų, kurią, dalį statybos baigti 
vien tik savo miestavais ištek
liais.

(Tąsa nuo 1-mo pust.) 
ir blokados prieš 
politika nulėmė 
Franco pusėn.

šios išdavikiškos
kitų Francūzijos socialistų po
litikos negalės išteisinti nė visi 
viso pasaulio grigaitiniai glu- 
šai.

O dabar apie “savo idėjos 
draugus.” Ką socialistams reiš
kia jų idėjos draugai, tai pui
kiausia: parodo Attlee ir Blu
mo atsinešimas linkui socialis
tų Lenkijoje, Vengrijoje, Cze
choslovak i joje bei Italijoje.

knygų ir žurnalo leidimo fon
dui. ,

Kas nors kuopoje tuo reikalu 
pasirūpino. Kuopa surado gali
mybių Centrui paaukoti. Kuopa 
pasielgė labai gražiai.

Ir taip reikėtų kiekvienoje 
kuopoje laikas nuo laiko prisi
minti Centro finansinius rei
kalus. Dešimtinė kita be dide
lio vargo atsiras, o Centrui bus 
puiki parama.

likti. Kaip tuos darbus atlik
sime, kad ir mes galėtume ne 
vien tik vardu ir pusdoleriu, 
bet ir daugiau kuo prisidėti 
išrinkimui taikos gynėjų val
džion.

Kongrese dabar priėmimas 
19 iki 25 metų jaunuoliams 
drafto bilia.us rodo, kad re- 
publikonai ir demokratai ruo
šiasi ne taikai, o karui.- Wal
lace, Taylor ir kiti trečiosios 
partijos žmonės stoja už tai
ką. Viskas kita priklauso nuo 
mūsų... Tad būkime Wallace 
fęr President Klubo susirinki
me pasitarti už taiką.

Klubietė.

Keičiasi Laikai, 
Kinta Priemonės

De-New Yorko Policijos 
partmentas nebeturi Telegra
fų Biuro, kadangi tos prie
monės susisiekimui nebevarto- 
ja. Dabar turi Susisiekimų Di
viziją, palaikančią ryšius per 
radio. Planuoja ir tą pakeisti 
į televiziją.

šiemet gueina 50 metų nuo 
susivienijimo miesto apskričių 
i vieną miestą ir atskirų poli
cijos stotelių į vieną centrali- 
nę įstaigą. Tuomet veik visa 
informacija būdavusi perduo
dama telegrafu.' 
fonai įsteigti tik 
Birželio 2, 1916, 
pavartojo radio, 
tais įvesti teletype priėmėjai, 
100 setų. 1932 metais policija 
pradėjo vartoti radio auto, o 
už penkių metų įvedė abipu- 

tai 
pri- 
jau 
to- 

šiai 
yra, 
imti 
visi 
kius
tyse, išskyrus Manhattan. Sa
koma, plieniniai dangorėžių 
“šonkauliai” atsispiria prieš 
radio. Tačiau jau esą išrasti ir 
būsią neužilgo įvesti į radio 
tokie priedai, kurie nugalės 
dangorėžių plieną, kiekvienas 
iš 456 mieste kursuojančių ra
dio auto turės radio siuntėją 
ir priimtuvą.

Visai neseniai buvęs toks 
pademonstravimas abipusio 
radio veikmes. Tūlas dakta
ras, turįs tokį radio setą, va
žiuodamas per tiltą pastebė
jęs, kad grupė vyrukų jį se
ka mašinoje. Jis apie tai pa
sikalbėjęs per savo setą su 
policija. Prie tilto policija 
juos jau pasitiko. Sulaikius, 
vyrukai pasirodę ginkluoti, 
juos areštavo.

Columbia Universitetas skel
bia 35 vakarinius šešių savai
čių kursus reguliarių mokslo 
metų pertraukoje. Kursai pra
sidės liepos 6-tą, registracija 
nuo 1-mos.

IRT Third Avenue aukštojo 
gelžkelio vienam traukiniui 
sugedus Bronxe, kursavimas 
traukinių į šiaurinį linijos ga
lą buvo sulaikytas - virš valan
dai laiko.

žuvis žuvį ryja patarlė te
beveikia prekybos ir pramo
nės srityje. Didžiosios lėktu
vų linijos dabar • darančios 
gražaus pelno, bet mažosios 
bankrūtuojančios.

Mirė
George C. Doherty, 61 m. 

'amžiaus. Gyverto 290 Hewes 
St., Brooklyne. Mirė birželio 
21 d., .Cumberland ligoninėje. 
Kūnas pašarvotas grab. P. 
Gusto koplyčioje. 350 Marcy 
Ave., Brooklyne. Laidotuvės 
įvyks birželio 24 d., National 
kapinėse, Farmingdale, -L. I. 
Velionis paliko nuliūdime se
serį ir bfęlį. Laidotuvių apei
gomis rūpinasi grab. Gustas.

Brooklyno Demokratai 
Skilo ALP Klausimu

I

Vieni brooklyniečiai demo
kratų partijos nariai nori tū
luose distriktuose susidėti su 
darbiečiais, kad išstatyti bend
rus kandidatus ir daugiau iš
rinkti. O kiti tam priešingi. 
Jie vely užleistų visas vietas 
republikonams bile tik neben
drauti su darbiečiais.

Vadovaujančiais tarp tų 
dviejų grupių yra: kongres- 
manas Emanuel Celler už 
bendradarbiavimą, miesto pre
zidentas John Cashmore prieš 
bendradarbiavimą.

Tranzito Darbininkai 
Pasirašė už Uniją

Aštuoniolika su 
tančių didžiojo New 
CIO Transporto Workers Uni
jos narių pasirašė už uniją ir 
už teisę unijai atskaityti duo
kles iš jų algos — už checkoff 
sistemą. Apie narių vieningą 
pasisakymą už uniją pranešė 
jos prezidentas Michael J. 
Quill spaudos konferencijoje.

Pasirašymas pravesta per 6 
dienas. Viršininkai išsireiškė, 
kad iki galo liepos mėnesio, 
kuomet baigsis kampanija, 
bus pasirašę 30,000 darbinin
kų. Tačiau tie pirmieji 18,- 
013, sudarantieji didesnę pu
sę visų narių,, jau užtikrina 
unijai teisę darbininkus at
stovauti.

Unija pirmu kartu pravedė 
tokį apklausinėjimą ir pasira
šymą už savanorį checkoff.

Lokalo 100-nio prezidentas 
Austin Hogan ir tarptautinės 
unijos finansų
Douglas A. McMahon pareiš
kė, kad dabar unija galės rei
kalauti miestavosios Transpor- 
tacijos Tarybos kolektyviai 
derėtis su unija.

BAR & GRILL

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

TONY’S
UP-TO-DATĖ

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

Kanados 
Black Horse Ale 

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

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Peter Kapiskas
Tel. EVergreen 4-8174

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Birž. 23, 1948

Mitingas už Išlaisvini
mą 11-kos Antifašistą

virš tūks- mą,
Yorko gee Komiteto narių įvyks šio 

ketvirtadienio vakarą, St. Ni
cholas Arenoje, New Yorke.

šiame mitinge bus paskelb
ta. nacionalė kampanija su
rinkti pusę miliono parašų po 
prašymu 
nu i 
kurių 
I in i ai 
kaip
Barsky, 
kališkos pagalbos 
prieš fašizmą Ispanijoje.

Kalbės artistas Paul Robe
son, kongresmanas Vito Marc- 
antonio, Vincent Sheean, Carl 
Marz an i.

prezidentui Truma
is 1 a i s v i n t i nuteistuosius, 
tarpe yra tokios pasau- 
garsios liaudies figūros, 
daktaras Edward K. 

organizuoto jas medi
ko vūnams

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Tel. EVergreen 8-9770

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

Peter 
KAPISKAS

I

BAR & GRILL
■ ■ t

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Danas Mičiulis nusipirko mūsų dienraščio piknikas būtų 
įžangos bilietus į Laisvės i sėkmingas.

pikniką ir 6 tikietus pasiėmė ’ 
atsargai. Mičiulis pareiškė, i 
kad jis atvyks į pikniką su 
dviem savo žentais ir jų šei
momis ir jis jau užsisakė bač
ką alaus savo kompanijai.

Kįek anksčiau
čiųs pasiėmė 25 tikietus, pali
ko dešimtinę, sako: už visus; 
užmokėsiu, kaip parduosiu. ■ 
Nakvidavičius primine, kad ] 
jam gal neužteks 25 tikietų.

Apie pora šimtų asmenų 
yra paėmusių Laisvės pikniko]

I po 10 tikietų platinimui. Pra-į 
šome visų, kurie esate paėmę j 
tikietų platinimui, nelaikyti 
juos kišenėje, bet prie kiek
vienos progos rūpinkitės juos 
parduoti. Darbuokimės, kad

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 :

JŪSŲ AKYS
yra

JŪSŲ BUITIS

SAUGOKITE JAS GERAI

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

Jerome Hurwitz
OPTOMETRISTAS

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

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

B. S. A. O.

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikes

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N.

Telefonas STagg 2-2173

Piknikas įvyks 4-tą dieną 
. liepos, bus Clinton Park, Betts 
i ir Maspeth Avės., Maspeth, 
| L. J., N. Y.

Atskirame 
kiek bu.sų 
miestų. Bus

GERI PIETOS!*
Kada norite gerą pietą, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

Vandos:

Penktadieniais uždaryta.

i




