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Yra gamtoje būtybių, ku
rioms ilgainiui po liežuviu su
sikaupia nuodų, sukeliančių
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nemalonų niežuli.
Tik kai tie nuodai esti kam 

nors įgilti, tos būtybės pasi
junta ir vėl normalėmis.

Vakar buvusi protestantė, o 
šiandien beveik jau šventa ka
talikė, republikonų sąskridyje 
liejo nuodus ant. . . gal neat- 
spėsite — ant komunistų !

Besiklausant jos kalbos at
rodė, jog ši moteriškė jau 
“nebeturi jėgų sekti proto pė
domis.”

★ ★ ★
Republikonų s ą s k r i dyje 

daug didelių žmonių sakė kal
bas, — kalbas be logikos.

Beveik kiekvienas suplakė 
komunizmą su Naująja Daly
ba, gyvavusia Roosevelto lai
kais, ir tai pakiša demokra
tams ir prezidentui Trumanui 
panosėn.

Bet Trumano politika turi 
tiek bendro su Naująja Daly
ba, kiek republikonų.

Abieji išvien laidojo Roose
velto palikimą.

Visais pagrindiniais užsie
nio ir vidujiniais klausimais 
republikonai Kongreso nariai 
šimtu nuošimčių sutarė su de
mokratų prezidentu!

Hooveris, Dulles, Vanden- 
bergas — Trumano įkvėpėjai 
arba partneriai.

Ten, kur ėjo klausimas dėl 
reakcijos ar progreso, Truma
nas palaikė reakciją tiek pat, 
kiek republikonų partijos ly-
deriai.

šiandien Roosevelto paliki
mą tęsia H. Wallace ir naujoji 
partija, kurią įžūliai puola 
tiek Trumanas, tiek republi- 

4 konai.
★ ★ i ★

Būtų Įdomu, jei šiame re
publikonų sąskridyje atsiras
tų bent vienas drąsuolis, ku
ris pasakytų Wall stryto po- 
tums. rinktinėmis Irazėmis 
besišvaistantiems: \

— Savo kalbose jūs smęr- 
kiate Naująją Dalybą, komu
nizmą ir kitką; jūs net drįsta
te cituoti Lincolną, JefPerso
ną ir kitus praeities milžinus; 
jūs žadate kraštui gerovę, bet 
kodėl neprisimenate “Ohio 
gengės,” vogusios šalį ? Kodėl 
jūs nedrįstate žodžio tarti

* apie Hooyčrviles, — milijonus 
alkusn^^monių, kuriuos buo- 

t žėmis ir paraku vaišinote? Ar 
jūs manote, Jog tai liaudis pa
miršo ?.

Reikia, būtinai reikia, idant 
. kas nors tai republikonų są- 

skridyj atvirai ir aiškiai pasa
kytų ! i

★ ★ ★
Šiuos žodzfųs rašant, Scran- 

tone laidojama^Jtulė Klevins
kienė, Igno Klevinsko-žmpna.

Tai buvo dar jauno amžiaits, 
Amerikoje, augusi lietuvė. Vi
suomet maloni, visuomet su 
šypsą veide, visuomet drau
giška ir svetinga.

Per metų eilę ji priklausė 
progresyvėms lietuvių kultū
rinėm organizacijoms, kuriose 
veikė kruopščiai ir pasiauko
jančiai.

Bet prieš tūlą laiką jos 
sveikata pradėjo šlyti ir tai 

- nejęido jai dirbti visuomeni
nėje šrityja.

★ -Ą-
, Mes čia, Brooklyne, manė

me, jog draugė jau pasveiku
si, tik štai — kaip žaibas iš 
giedrios padangės, — atlekia 
žinia: Julė Klevinskienė mi
rė... /

Julė KJėvinskienė antro
sios g^tifkartes amerikietė lie
tuvaitė.

Tuo labiau jos gaila!
Amžina jai atmintis!
Tebūva lengva jai šio kraš

to žemė!
O jos vyrui, Ignui Kle- 

vinskui, taipgi velionės gimi
nėms ir draugams šioje gilaus

Irūdėsio valandoje, Laisvės re
dakcijos vardu, reiškiu nuošir
džia užuojautą!

SOVIETŲ VYRIAUSYBĖ 
ĮVEDĖ SAVO PINIGUS 
VISAM BERLYNUI
Amerikonai Urmu Gabena Oru Naujas Markes iš Vakarinės 

Vokietijos i Berlyną; Sustabdė Savo Traukinius Miestan
Berlin, bir. — 23.— Iširo 

Sovietų ir trijų vakarinių 
talkininkų derybos dėl ben
drų pinigų visam Berlynui. 
Karinė Sovietų vyriausybė 
įvedė naujus pinigus išti
sam miestui, kuris paskiro
mis dalimis užimtas Sovie-

Brazilija Išmetė 200 Karo 
Laivyno Studentų

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos karinio laivyno minis
tras Silvio Noronja pašali
no iš laivyno akademijos a- 
pie 200 kadetų - studentų, 
streikavusių prieš blogas 
sąlygas.

Republikonai Priėmė T. 
Dewey o Ga. Delegatus

Philadelphia. — Republi
konų suvažiavimo komite
tas 26 balsais prieš 24 už- 
gyrė visus 16 Georgijos val
stijos delegatų, remiančių 
Tomo Dewey’o kandidatūrą 
į Jungt. Valstijų preziden
tus; atmetė, kaip negrų 
priešus, tiek pat kitų Geor
gijos delegatų, pasisakiusių 
už Taftą.

kguno Kovūnai Sumušė 
Haganos Kariuomenę

Tel Aviv, Izraelius. — 
“Nuosaikiųjų” žydų armija 
Hagana antru kartu ataka
vo karštuosius Irgun kovū- 
nus, mėginusius laivais bei 
valtimis įgabent ginklų ir 
amunicijos. Įvyko mirtingi 
mūšiai. Irguniečiai laimėjo 
ir užėmė pajūrio ruožtą; 
bet sudegė laivai su Irguno 
ginklais ir amunicija. Ra
gana . atakavo irguniečius 
dėl to, kad jie laužą paliau
bas su arabais.

SĄMOKSLAS PRIEŠ 
^ZRAEL. VALSTYBĘ
\ Washington.— Yra paro
dymų, jog Amerikonų Ara
biškoji Žibalo Kompanija 
yra pradarius suokalbį su A- 
merikos valstybės depart- 
mentu, su Anglija ir ara
biškais kraštais — sunai
kint Izraeliaus valstybę 
Palestinoj, kaip tvirtina 
Jungtinių Tautų Sąjunga.

JANKIŲ KOMANDA Už- 
GIRIA VOKIETES MER
GAS AMERIKONAM

Frankfurt, Vokietija. — 
Karinė amerikonų 
vyriausybė davė leidimą 
civiliams savopareigūnams- 
tarnau tojams gulėti su vo
kietėmis mergomis, bet pra
šo, kad jie iš anksto pra
neštų apie savo “viešnias.” 

tų, amerikonų, anglų ir 
francūzų.

Amerikonai tuzinais lėk
tuvų prigabeno daugybę 
naujų popierinių markių iš 
vakarinės Vokietijos į ame
rikinę Berlyno dalį.

Sovietai atmetė naujuo
sius, Amerikoj spausdintus 
vokiškus pinigus, ir įvedė 
griežtą peržiūrėjimą preki
niams traukiniams, važiuo
jantiems iš vakarinės Vo
kietijos per sovietinį ruožtą 
į Berlyną.

Amerikonai, nepasiduo
dami sovietinei inspekcijai, 
sulaikė visus tavorinius sa
vo traukinius nuo važiavi
mo į Berlyną. Dabar jie tik 
oru gabena maistą ir kitus 
reikmenis jankiams Berly
ne.

Socialistas Belgijos Premje
ras Suardė Streiką

Brussels, Belgija. —250,- 
000 plieno - geležies darbi
ninkų pertraukė streiką, 
pagal socialisto premjero 
Spaako prašymą. Nėra ži
nios, ar jie ką laimėjo. Spa- 
akas bijojo, kad neišsivys- 
tytų streikas visose pramo
nėse dėl pritarimo plieni- 
ninkams.

TRUSTAI ATNEŠ KRIZI, 
SAKO HENRY WALLACE

New York. — Trustinė 
republikonų - demokratų 
politika atneš visų didžiau
sią krizj Jungtinėms Vals
tijoms, kaip įspėjo Henry 
Wallace, trečiosios partijos 
kandidatas prezidento vie
tai, kalbėdamas 600 biznie
rių susirinkime.

BANDO NUGLOSTYT 
NUŽUDŽIUSIUS NEGRĄ 
POLICININKUS

Detroit. — Pranešama, 
kad apskrities prokuroras 
daro žingsnius, kad būtų 
išteisinti policininkai Louis 
Melasi ir John Bolend, ku
rie primušė ir nušovė negrą 
jaunuolį Leoną Mosley.

IŠMETĖ ANTI-SEMITĄ 
PROFESORIŲ

New 'Yorko miesto tary
ba nusprendė pašalint Mie
sto Kolegijos profesorių 
Wm. Knickerbocker! dėl to, 
kad jis kursto neapykantą 
prieš žydus.

New York. — Amerikinių 
fašistų vadas G. L. K. Smith 
šaukiasi aukų kovai prieš 
žydus.

Philadelphia. — Republi- 
konas senator. Vandenberg 
taipgi sutinka kandidatuoti 
į prezidentus.

Canberra, Australija. — 
Panaikintas mėsos ir dra
bužių racionavimas Aust
ralijoj.

Po 17-kos dienu streiko, pagaliau, Chrysler Corp, 
buvo priversta susitarti su CIO United Auto Workers 
Unija. Pridėjo algos po 13 centų per valandą. Čia su
sirinkę unijos ir kompanijos derybininkai. Iš kairės, 
sėdi: UAW atstovas Art Hughes ir Norman Matthews, 
ir Chryslerio darbo direktorius Robert Conder.

PENSIJOS ANGLIAKASIAMS
TEISĖTOS, - GOLDSBOROUGH

Washington. — Federalis 
apskrities teisėjas T. Alan 
Goldsborough patvarkė,’ jog 
yra teisėtas (legalus) mai- 
nierių reikalavimas, kad 
kompanijos mokėtų iš ge
rovės - sveikatos fondo po 
$100 pensijos per mėnesį

GRAIKUOS PARTIZANAI 
KONTR ATAKUOJA PRIES/

Athenai, Graikija. ^—Ke
letas tūkstančių graikų par
tizanų Grammos kalnuose 
ugningai kovoja prieš ata
kuojančią 80,000 monarchis- 
tų armiją. Monarchistai sa

Lietuvos Žinios
Mažeikių Apskritis Kyla 

Iš Griuvėsiu v
Prieš pora metų toje vie

toje, kur kadaise stovėjo 
Židikių valsčiaus Juodeikė- 
lių, Ritinės, Padarbių ir Pi
kelių kaimai buvo matyti 
vieni griuvėsiai, 90 nuoš. 
pastatų buvo vokiškųjų gro
bikų sunaikinta. Šių kaimų 
darbo valstiečiai tarybų val
džiai padedant pastatė dau
giau kaip 150-naujų trobe
sių, užvęise jaunų sodų. 
Šiais metais šiuose kaimuo
se bus pastatyta dar dides
nis gyvenamųjų namų ir ū- 
kinių pastatų kiekis.

Leckavos apylinkėje pas
taruoju metu atstatytas di
delis vandens malūnas prie 
Ašvos upės. Šiemet per Aš
vos upę buvo pastatytas 
naujas tiltas.

Sėkmingai statosi ’ vals
čiaus centras Akmene. Pa
statyti moderniški rūmai 
pradžios mokyklai,, dešim
tys namų, įsteigta progim- 

NAUJA ORO TYRIMO 
APARATŪRA

Vilnius. — Kiekviena die
ną Tąrvbų Lietuvos padangė
se įgalima 'išvysti lėktuvus, 
skubančius -pristatyti Į vietą 
keleivius, krovinius, paštą.

Koks yra .labiausiai tinka
maiskridimą režimas, t. y.-r-

mainieriams, sulaukusiems 
62 metu amžiaus ir dirbu
siems angliakasyklose bent 
20 metų. Teisėjas atmetė 
kompanijų bylą, reikalau
jančią uždraust senatvės 
pensijas mainieriams, esą, 
pagal Tafto-Hartley’o įsta
tymą.

kosi užėmę tiltą per Alevis- 
ta upę po įnirtusio mūšio, 
kuriame abidvi pusės nu
kentėjo didelių nuostolių. 
Partizanai kartotinai ir at
kakliai atakavo monarchis- 
tus Larissos srityje.

kokiame aukštyje palankiau
sias vėjas ir kitos oro sąlygos? 
Sis klausimas labai .svarbus— 
tai sutaupo ir skridimo laiką 
ir aukštos kokybės aviacijos 
benziną.

Ligi šiol mūsų respublikoje 
skraidymo sąlygos buvo nu
statomos balionų pagalba. Bet 
kai tik balionai pranykdavo 
debesyse, tolimesnio jų skri
dimo greičio (ir tuo pačiu— 
vėjo greičio) nebuvo galima 
nustatyti, gi miglos arba pū
gos inetu tyrimo iš viso ne
atlikinėjo.

Dabar Hidrometereologijos 
tarnyba įgijo labai sudėtingą 
ir jautrią aparatūrą, kuri, bū
dama žemėje, nuolat nustato 
kamuolio sklidimo vietą, kur 
jis bebūtų, nepaisant oro są
lygų. Tuo būdu sužinčmas 
kamuolio kilimo ir skridimo 
greitis įvairiame . aukštyje ir, 
atseit^ skraidymo sąlygos.

MOTERIS SUMUŠĖ 3 VY
RUS— BALSAVIMUOSE

Portland, Maine. — Mar- 
gareta' Smith’iėnė, 49 metų, 
laimėjo speciales .republiko
nų nominacijas į Jungtinių 
Valstijų senatą prieš tris 
kandidatavusius vyrus.

Frankfurt, Vokietija. — 
Anglai, amerikonai ir fran- 
cūzai numušė trečdaliu tak
sus nuo pelnų vakarinėje 
Vokietijoj|e.

DAUGIAU REPUBLIKONŲ 
REMIA DEWEY, NEGU 
KURĮ KITĄ KANDIDATĄ
Republikonų Suvažiavimas Žada Pilietinę Lygybę, bet Rei

kalauja Aštrių Įstatymų prieš Tariamus Raudonuosius
Philadelphia. — Republi- 

konas senatorius Edward 
Martin atsisakė kandida
tuoti į prezidentus ir per
vedė visus 73 Pennsylvani- 
jos delegatus Tomui Dewey, 
New Yorko valstijos guber
natoriui.

Šiuo tarpu Dewey Repub
likonų Partijos prezidenti
niame suvažiavime turi 
daugiau šalininkų, negu 
Taftas, Stassenas ar bet ku
ris kitas republikonų kan
didatas prezidento vietai.

Suvažiavimas trukšmin- 
giausiai sveikino atsilankiu
sį Herbertą Hooverį, buvu
sį prezidentą, aršiausią re
akcininką.

(Hooverio įsakymu buvo 
šaudomi alkani veteranai, 
sumaršavę į Washingtoną.

Austrijoje Organizuojasi 
Fašistiniai Pabėgėliai

Viena, Austrija.— Aust
rijoj esamų pabėgėlių dau
guma tarnavo nacių - fašis
tų armijoje kare prieš So
vietų Sąjungą. Jie dabar 
organizuoja vadina mą 
“tarptautinę valstiečių są
jungą,” laukdami karo 
prieš Sovietus, kaip paskel
bė Austrijos socialistų va
dai.

CHINV INTELIGENTIJA 
REMIA KOMUNISTUS

Peiping, Chinija. — Ame
rikin. korespondentai pra
neša, jog dauguma Chini- 
jos inteligentų pritaria ko
munistam; sako, 75 nuošim
čiai Chinijos universitetų 
studentų remia demokrati
nę komunistų programą .

GRAIKŲ PARTIZA
NAI ATMUŠA 
MONARCHISTUS

London. — Graikų parti
zanų radijas sakė, kad jie 
atmuša 80,000 monarchistų 
armijos ofensyvą. Per ke
lias dienas partizanai už
mušė bei sunkiai sužeidė 
624 monarchistų kareivius 
ir oficierius ir pagrobė 
daug priešų ginklų ir amu
nicijos.

RAGINA ATMEST KU
BOS VALDŽIOS PASKIR
TUS DELEGATUS•

Kuba. — Šio krašto Dar
bininkų Konfederacijos se
kretorius Lazaro Pena šau
kė Jungtinių Tautų Darbo 
Įstaigą atmesti Kubos val
džios paskirtus reakcinius 
delegatus į tarptautinę dar
bininkų konferenciją San 
Francisco,i.

SUVALSTYBINTI COSTA 
RICOS BANKAI

San Jose. — Centralinės 
Amerikos respublika Costa 
Rica perėmė į valdžios ran
kas visus bankus.

Tada nušautas ir lietuvis 
karo veteranas Juška.)

Republikonų programa 
žada lygyte negram, keti
na pripažint Izraeliaus val
stybę, išleist aštrius įstaty
mus prieš komunistus ir t.t.

’ i

Apie 8 Bilionai Dolerių 
Perviršių Amerikos Ižde

Washington. — Jungtinių • 
Valstijų iždas per paskuti
nius 11 mėnesių ir 22 die
nas turėjo 7 bilion. ir 997,- 
771,000 dolerių daugiau pa
jamų, negu išlaidų.

Atmestas Atominis 
Amerikos Planas

Lake Success, N. Y.—Bu
vo pasiūlyta, kad Jungt. 
Tautų Saugumo Taryba už- 
girtų Amerikos planą, kaip 
kontroliuot atominius daly
kus pasaulyje. Devynių 
kraštų atstovai balsavo ...
tą planą, bet Sovietų dele
gatas vetavo (atmetė) jį. 
Todėl amerikin. planas nu- 
puldytas.

Daug Stoja į Miliciją, 
Vengdami Drafto į

Washington. — Jauni vy
rai desėtkais tūkstančių 
stoja į miliciją, kad išveng
tų verstinos tarnybos armi
joje. Kongresas nutarė, jog 
tie, kurie įstos milicijon 
pirm prezidentui pasirašant 
drafto įstatymą, tai bus pa- 
liuosuoti nuo 21 mėnesio 
verstinos tarnybos regulia- 
rėj kariuomenėj.

ČIANGAS NUSIGANDĘS 
KOMUNISTŲ

Šanghai. — Chinijos pre
zidentas diktatorius Čiang 
Kai-šek nulėkė į Kaifeng 
frontą drąsint savo armiją 
prieš komunistus. Kaifeng 
miestas, geležinkelių maz
gas, kietai apgultas komu
nistų.

London. — Laivakrovių 
streikas čia sustabdė 200 
prekinių laivų. ' , *

Philadelphia. — Republi
konų partijos suvažiavimas 
atmetė siūlymus, kad val
džia įvestų kainų kontrolę.

New York. — Henry Wal
lace unijistų susirinkime 
smerkė Trumano - republi
konų šaltąjį karą prieš So
vietų Sąjungą.

— iAthenai, Graikija. — A- 
merikonų karines pasiunti
nybės galva Graikijoje,, ad
mirolas J. van Fleet atvyko 
į monarchistų karo frontą 
prieš partizanus.

ORAS. — Būsią šilta.
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Aukščiausiojo Šalies Teisino Sprendimai
Pirm negu jis išsiskirstė atostogoms, Aukščiausias 

Šalies Teismas pateikė kai kurių svarbių sprendimų, bet 
daug svarbių klausimų jis vis dar neišsprendė, — paliko 
ateičiai.

Vienas svarbiųjų sprendimų — ar darbo unijos laik
raštis gali agituoti už tokį federalinei pareigūno vietai 
kandidatą, koks tos unijos nariams atrodo geriausias? 
Taft-Hartley įstatymas skelbia, jog negali, gi Aukščiau
sias Teismas pasakė, jog gali!

Šį sprendimą, beje, anksčiau buvo padaręs žemesny
sis federalinis teismas — Aukščiausias Teismas tik už
dėjo ant jo savo štajnpą. O vis tik tai yra smūgis Taft- 
Hartley įstatymui/

Kita<svąrbus sprendimas, atliktas šioje Aukščiau
siojo Teismo sesijoje ir paskelbtas praėjusį pirmadienį, 
buvo Marzani’o byloje. Aukščiausias Teismas nutarė 
pernagrinėti žemesniojo teismo sprendimą, pagal kurį 
Marzani turėtų kalėti nuo vienerių iki trejų metų.

Carl A. Marzani kadaise buvo valstybės departmento 
tarnautojas. Karo metu jis darbavosi Office of Strategic 
Service — vienoje svarbiausiųjų karinių įstaigų.

Bet kai prezidentas Trumanas pradėjo “apvalyti” 
valdines įstaigas “nuo nepageidaujamųjų”, Marzani buvo 
paleistas iš darbo ir dargi buvo patrauktas teisman už 
tai, kam jis “buvo slėpęs tą faktą”, kad kadaise priklau
sęs Komunistų Partijai!

Su visokių komunistų renegatų talka prokuroras 
Tom Clark teigė teisme, jog Marzani esąs buvęs komu
nistas. Vadinasi, jis buvo nusmerktas kalėjiman nevą už 
tai, kad “nuslėpė” apie save “svarbius faktus.”

Visa žemesniojo teismo procedūra Aukščiausiajam 
Šalies Teismui, matyt, atrodė abejotinos vertės ir dėl to 
jis nutarė bylą pernagrinėti. Bet tai atliks, žinoma, tik 

----- sekamą rudenį ar žiemą.
Daug svarbių dalykų Aukščiausias Teismas šioje 

sesijoje nenutarė. Pav., jis nenagrinėjo Taft-Hartley įsta
tymo skyrių, kurie yra aštriai debatuojami visuomenėje. 
Ar gi konstitucinis yra toks Taft-Hartley įstatymo dės
nis, kaip reikalavimas, kad visi darbo unijos viršininkai 
turėtų1 parašyti afidavitus, pasisakant, kad jie ne komu
nistai?

Ar konstitucinis yra Taft-Hartley įstatymo dėsnis, 
draudžiąs darbo unijoms aukoti iš savo iždų politiniams 
reikalams — rinkiminėms kampanijoms?

Šitie ir kiti reikalai reikalingi atsakymo, bet atsaky
mo kol kas Aukščiausias Teismas nedavė.

Jeigu nedavė atsakymo Aukščiausias Teismas, tai jį- 
turi duoti pati liaudis: šiemet, lapkričio 2 dieną ji priva
lo išrinkti progresyvų Kongresą, kuris sekamais metais 
Tafto-Hartley įstatymą turėtų atšaukti.

Ragina Leisti Išvažiuoti Gerhart Eisleriui
Ponia Rooseveltienė yra Jungtinių Valstijų atsto

vė Jungtinėms Tautoms ir ten jinai veikia žmogaus Tei
sių Komisijoje. Faktinai, Rooseveltienė yra tos komisi
jos vadovė - pirmininkė.

Paminėtoji Komisija suformavo žmogaus Teisių De- 
klaraciją, kurios skyriaus II paragrafas 2 skelbia, jog 
“kiekvienas asmuo turi teisę apleisti šalį, kurioje jis gy
vena.”

Pasiremdamas tuo, Civilinių Teisių Kongresas (Ci
vil Rights Congress), amerikinė organizacija šio krašto 
žmonių teisėms ginti, parašė laišką poniai Rooseveltienei, 
kad ji, užgyrusi aną Žmogaus Teisių Deklaraciją, pripa
žintų tą patį principą ir vokiečių darbininkų vadui Ger
hart Eisleriui, kuris jau seniai nori grįžti namo, Vokie
tijon, bet Amerikos vyriausybė jo neišleidžia.

Gerhart Eisler niekad nenorėjo Amerikoje apsigy
venti. Jis, 1941 m., birželio mėn. 13 d., išsikėlė šion šalin 
vykdamas į Meksiką. Tačiau jis buvo sulaikytas, į Meksi
ką neišleistas.

Tuomet Eisleris prieš savo norą' buvo priverstas čia 
apsigyventi, kol karas pasibaigs.

Kai tik karas baigėsi, jis pakilo vykti Vokietijon ir 
tam jau buvo gavęs leidimą iš valstybės departrųento. De
ja, po keleto dienų leidimas buvo atšauktas ir pats Eis
leris suimtas.

Eisleris buvo suimtas kaip “labai pavojingas as
muo”, “atominių paslapčių vagis” ir kitokis. Ilgainiui vi
sa tai nusismailino, atpuolė. Jokių rimtų kaltinimų prieš 
šį žmogų Tom Clark negalėjo sudaryti. Tada Eisleris bu
vo nusmerktas vieneriems metams kalėti už*tai, kam jis 
“paniekino Kongresą”, gi “paniekinimas” susidėjo iš to, 
kad Eisleris atsisakė prieš Ne-Amerikinį Komitetą liu
dyti tol, kol tas neleis jam padaryti pareiškimo.

Vėliau jam buvo iškelta kita byla, kuri dar nesibai
gė.

Vadinasi, šis žmogus kamuojamas be jokio reikalo 
ir neišleidžiamas grįžti ten, kur jis gimė, augo ir kovojo 
prieš fašizmą.

Dabar Civilinių Teisių Kongresas ragina ponią Roo- 
seveltienę kaipo įtakingą moteriškę ir JV atstovę Jungti
nėse Tautose, kad ji reikalautų valstybės departmento 
ir prezidento Trumano leisti Eisleriui grįžti į savo tė- 

r vynę. .
Žiūrėsime, ką ponia Rooseveltienė į tai. atsakys.

Kaž kodėl dabartinis val
stybės sekretorius gen. Geo. 
Marshall taip aštrina santy
kius prieš Tarybų Sąjun
gą? Jis kartoja, kad laiky
sis “kietos politikos”. Tokis 
elgęsis kenkia taikos reika
lams.'

Kitas blogas elgęsis, tai 
visokios kliūtys prekyboje. 
Brooklyno prieplaukoj ADF 
marininkai atsisakė sukrau
ti reikmenis į Jugoslavijos 
laivą “Radniką”. Kodėl? 
Nagi, kad laive kapitono 
kambaryje yra pakabinti 
paveikslai Stalino ir Tito. 
Paikesnio pasiteisinimo juk 
negali būti! Nejaugi Jugo-' 
slavijos arba Sovietų laivai 
atplaukdami į Amerikos 
prieplaukas turės kokių fa
šistų ar reakcininkų pa
veikslus pasikabinti, o savo 
šalių vadų nukabinti?

Tokis elgęsis kenkia pre
kybai, stumia nuo mūs “ko- 
stumerius”. Reikės dėl to 
gailėtis. Nedarbas jau vis 
daugiau žmonių apima. Ma
žiau turėsime “kostume- 
rių”, dar didesnis nedarbo 
krizis bus. Detroite Pack
ard Motor Co. paleido 10,- 
000 darbininkų. Naujoje 
Anglijoje tekstilės fabrikai 
labai sušlubavo.

Senatas skiria karo lai
vynui vėl $3,686,733,250. 
Vėl karo laivų būdavotojai- 
fabrikantai trina iš džiaug
smo rankas. Jų gerai apmo- 
k a m i komercinės 
spaudos redaktoriai 
reikalauja dar daugiau pi
nigų karo laivų statybai, 
nes būk “Sovietai turi dau
giau submarinų, negu Ame
rika.”

Prezidentas Trumanas ti
kisi vėl būti prezidentu. Bet 
Mr. Warren Moscow, New 
York Timeso kolumnistas, 
rašo: “Democrats here 
count Truman out.”

Austrijoje Sovietų Sąjun
gos karinių jėgų komandie- 
rius gen. V. Kurasov pa
reiškė, kad socialistai prie
šakyje su Dr. A. Migsch y- 
ra šmeižikai ne vien Sovie
tų Sąjungos antrašu, bet ir 
pačios Austrijos darbininkų 
klausime. Jis sako, kad 
tiems “socialistams” rūpi 
tik kapitalizmo išgelbėji
mas.

Sakoma, kad Karintijoj, 
kurią savo laikais pavergė 
Austrijos imperatorius, gy
vena 120,000 slovėnų. Jie 
nori jungtis su Jugoslavija, 
to nori ir Jugoslavija, bet 
tam prieštarauja Anglijos 
ir Jungtinių Valstijų valdo
nai. s

Anglijoj labai išsigando, 
kad Burmoje jau bus įkurta 
“Sovietai”. Mat, Burmos 
premjeras Thakin Nu kal
bėjo apie “nacionalizaciją.” 
Gi Burmoj Anglijos kapi
talistai turi apie $500,000,- 
000 vertės įdėlių. Todėl an
glų “Times” ėmė rėkti apie 
“Soviėtus”, gi “Daily Ex
press” sušuko: “Burma 
Goes Communist”. Bet bri
tus greitai nuramino • Bur
mos užsienio ministras U 
Tin Tut, pareikšdamas, kad 
nieko panašaus nebus, kad 
obalsiai keliami tik tam, 
kad .nuo komunistų ati
traukus mases.

Burma yra prie Indijos ir 
Chinijos. Ji užima 261,610 
ketv. mylių ir turi apie 15,- 
000,000 gyventojų. Tai buvo 
Anglijos kolonija, bet jai 
neseniai, Anglija davė “ne
priklausomybę.” Vienok 
Anglija padarė su ja tokią 
sutartį, £ad tikrumoje Bur
ma tik iš vardo yra “nepri-

klausoma.”
čechoslovakijoje įvestos 

mokslo srityj reformos, ku
rios plačiai duris atidaro 
darbo liaudžiai prie mokslo.

Chinijos Liaudies Išlais
vinimo Armija iškėlė savo 
jėgas iš laivų tik 35 mylios 
nuo Nahkingo. Sako, kad 
“komunistai” iš 100 laivų 
grūmojo iškelti armiją prie 
Shanghajaus.

Chile j e yra daug komu
nistų, kaip rąšo korespon
dentas F. E. M’Mahon. Jis 
sako, kad kaltė už tai gula 
ant Amerikos politikos. 
Nuolatinis Wall Stryto bo- 
savimas į komunistų pusę 
stumia ir tuos, kurie jiems 
nepritaria, bet nori matyti 
laisvą s&vo šalį.

Dunojaus klausime bus 
sušaukta konferencija.,, pa
baigoj liepos. Joje dalyvaus 
dešimts valstybių. Spauda 
sako, kad Sovietų Sąjungos 
pusėje bus Čechoslovakija, 
Jugoslavija, Bulgarija, Ru
munija, Vengrija ir Ukrai
na, tai yra septynios, gi ki
toj pusėj Anglija, Franci j a 
ir Jungt. Valstijos. Todėl 
labai daug kalba apie “vė
lavimo” teisę. Tie, kurie 
šaukė už pasidavimą di
džiumai, kurie Taikos Kon
ferencijoj Paryžiuje reika
lavo, kad legalus būtų pa
prastas didžiumos nubal- 
savimas, argumentavo prieš 
Sovietų reikalavimą dviejų 
trečdalių, tai dabar jau ne
patenkinti, kada numato, 
kad bus 7 ir 3 balsavimas. 
Anglija net prie tokios pai
kystės priėjo, kad ji reika
laus tik užgirti 1921 metų 
sutarties punktus.

Francijoj pravarė parla
mente 297 balsais prieš 289 
balsus užgyrįmą steigti 
Vokietijoj Trizoniją. Tai la
bai maža didžiuma. Tas 
parodo, kaip Francijoj ne
pritaria dabartinei Schuma- 
no politikai.

Irane (Persijoj) jau nau
ja valdžia. Pirmiau ten bu
vo Wall Stryto šalininko 
Ghavam valdžia. Ją praša
lino Anglijos šalininkai ir 
įsteigė Hakimio valdžią — 
Londonui paklusnią. Dabar 
parlamentas prašalino ją ir 
jos vietoje įsisteigė tūlo Ab- 
dulo. Huseino Hajiro val
džia — Ghavamo šalininko. 
Reiškia, ijankiai” ir britai 
prieteliškai vienas kitam 
pakiša koją.

Korėjos žvejo tojus bom
bardavo Jungtinių Valstijų 
bombnešiai. Nuskandino 11 
žvejų Įaivų, užmušė 14 žmo
nių ir daug sužeidė. Tas 
įvyko laike amerikinių 

. AFL Federation of Musicians prezidentas James C. 
Petrillo linksmai priima dvigubą pagarbą. Čia mato
moji Mrs. Henry Spenčer, h'awaiiecio delegato žmona, 

Gi konven- .
ji prezidentu

apgaubia jo'galvą karbatkomis (leisais) 
cijaį tos organizacijos 51-rrta, išrinko 
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bombininkų manevrų. Tą 
pripažino Japonijoje gene
rolo MacArthuro komanda.

Tai ar nuostabu, kad So
vietų prekybos laivų kapi
tonai nuolatos protestuoja 
prieš Amerikos karo orlai
vių “triksus”?

Lenkija sparčiai atsista
to, kaip rašo David M. Ni
chol. Jis nustebo Varšavoje 
ir kituose miestuose iš to
kio spartaus atsistatymo. 
Sako, kad lenkų liaudis 
kietai apsijungus apie savo 
demokratinę valdžią ir nėra 
nei kalbos apie grąžinimą 
ponų režimo.

Malajaus vyriausybė pa
skelbė generalę medžioklę 
ant komunistų. Tai jau ne 
pirmą kartą reakcija siun
ta. Karo išvakarėse gaudė, 
žudė ir į kalėjimus grūdo 
komunistus. Kada 1941 me
tais Japonija užpuolė, mar- 
šavo per Malajaus pussalį, 
apgulė Singapūrą, tai tada 
komunistus paleido iš kalė
jimų. Ir kaip didžiavosi, kad 
komunistai išėję iš kalėji
mo, ėmėsi ginklo ir tiesiai 
stojo į frontą ginti savo ša
lį. Dabar ponai vėl komu
nistus medžioja.

Malajaus pussalis yra An
glijos imperialistų kolonija. 
Tai turtingas kraštas. Jis 
yra tarpe Pietų Chinijos Jū
ros ir Indiškojo Didjurio. 
Malajaus pussalis užima 
50,966 ketv. mylias ir turi 
6,000,000 gyventojų. Ypa
tingai turtingas guma ir ki
tais gamtiniais turtais.

• Palestinoj karas pasibai
gė. Jungtinių Tautų Orga
nizacija siunčia 50 karo 
specialistų prižiūrėti per- 
taikos reikalus. Bet atsisa
kė priimti penkis Sovietų 
Sąjungos žmones. Jau vien 
tas faktas parodo, kad ten 
ne viskas tvarkoj.

Rumunija pareiškė, kad 
daugiau neatsakinės į Ang
lijos priekabiaujančius pro
testus. Mat, Anglija pripra
to rytais ir vakarais protes
tuoti prieš liaudies vyriau
sybės žingsnius, tartum Ru
munija būtų jos kolonija.

Pastaruoju laiku Anglija' 
protestavo prieš areštavi
mą žibalo kompanijos virši-c 
ninku, kurie sabotažavo a- 
liejaus gamybą. Anglija sa
vo protestą teisino tuo, kad 
jos kapitalistai turį daug pridavė vieną metinę pre- 
aliejaus Šerų. Dabartinė 
Rumunijos liaudies vyriau
sybė nesiskaito su pirmesne 
užsienio kapitalistų valia.

Švedijos karalius Gusta
vas V (penktas) atžymėjo 
90 metų gimtadienį. Pusėti-' žu, bet permažai. Turėtume 
nas senis, vis dar nesiren-1 visi paimti pavyzdį iš virš- 
------------------------------------ minėtų draugų rūpinimosi 

gauti naują, prenumeratų 
dienraščiui Laisvei.

Finansinė parama auko
mis taipgi yra labai svarbu 
atsparai prieš infliaciją. 
Aukomis šiUom kartu parė
mė sekanti prieteliai:

Stasys Kuzmickas, She
nandoah, Pa., lankydamiesi 
Broooklyne, davė $5 nuo sa
vęs ir $1 nuo organizacijos. 
Taipgi J. V., brooklynietis, 
apdovanojo savo dienraštį

gia mirti. Jau jo sūnus pa
seno, belaukdamas progos, 
kada bus karaliumi. Jau ir 
anūko akutės nukreiptos j 
sostą, o čia senis Gustavas 
gyvas ir tiek.

Nuremberge, Vokietijoj, 
pareiškė Ernest von Weisa- 
ecker, buvęs hitleriškos Vo
kietijos atstovas Vatikane, 
kad 1944 metais jis ten per
davė Amerikos kardinolui 
Francis Spellmanui Hitlerio 
pasiūlymą Amerikai ir An
glijai padaryti taiką ir vi
siems, bendrai kariauti prieš 
Sovietų Sąjungą. Kaip žino
me, 1944 metais Sovietai iš
kėlė viešumon, kad Hitleris 
siūlo tokią taiką, bet tūli 
diplomatai pyko ir užsigy
nė.

Turkijon atplaukė 11 A- 
merikos karinių laivų. Tai 
mūsų prezidento Trumano 
dovana, kad “gelbėti Turki
ją.” Tik ir sekasi turkams! 
Karo metu jie sėbravo su 
Hitleriu ir Mussoliniu. Iš to 
darėsi didelį biznį, gi po ka? 
ro Amerikos turtas gelbėja 
ne buvusias Hitlerio aukas, 
bet jo draugus.

Trizonijoj, kaip praneša 
Thomas E. Healey, garsio
ji hitlerininkų koncentraci- 

Dienraščio Laisvės 
Reikalai

Budėkime atsparai prieš 
infliaciją. Dabar mūsų min
tyje stovi svarbus klausi
mas, būtent kaip pavyks 
Brooklyno ir May nardo pik
nikai. Jie abu įvyks liepos 
4-tą. Tačiau, jei tie du pik
nikai ir geriausia pavyktų, 
mūsų dienraščiui vasarinis 
sezonas vistiek bus sunkus 
finansiniai. Negalime atsi
dėti ant vieno-kito didesnio 
parengimo, reikia daug pa- Tamulionienės iš Fitchburg, 
rengimų. Ką nors reikia su- Mass. Ji tąja gražia suma 
rengti vasaros sezonu kiek-> apdovanojo dienraštį pri
vienoje lietuvių kolonijoje, 
didelėje arė mažoje, para
mai dienraščio Laisvės.

Naujų skaitytojų verba
vimas negali būt pertrauk
tas vasaros sezonu. Net ir 
ant vakacijų išvažiavę, sa
vaitei - kitai, rūpinkimės 
gauti Laisvei naujų skaity
tojų.

Savaitės bėgiu gavome 4 
naujus skaitytojus. Tuom 
reikalu pasirūpino šie as
menys: C. K. Urbonas iš 
Hudson, Mass., prisiuntė 
vieną metinę prenumeratą; 
M. Stakovas, brooklynietis 

numeratą; Vincent Daunas, 
iš Naugatuck, Conn., pri
siuntė metinę prenumeratą 
ir Walter Cepalis, -iš Al
liance, Ohio prisiuntė pus
metinę prenumeratą. Gra-

Po $3 davė: Sam Yorks, 
Saginaw, Mich, ir Julia Ge- 
ttzus, Bedford, Mass.

Po $2: A. Jakstonis, 
Trenton, N. J., Julia Gra
šis, Brooklyn, N. Y. ir K. 
Tamošiūnas, New York Ci
ty. (Tamošiūnas sakėsi ne
galėsią būti piknike, todėl 
paaukoja).

Po $1 aukojo:’ Joseph 

jos Dachau stovykla paver
sta į Amerikos kareivių ka
lėjimą. Amerikos kareiviai, 
sako, net už mažą prasikal
timą patenka į tą stovyklą.

Jack Raymond nusigan
dusiai rašo iš Frankforto 
ant Main, kad jeigu Angli
jos, Amerikos ir Francijos 
viršininkų bus pravestas 
planas atsteigimui galingos 
Trizonijos (Vokietijos), tai 
vokiečiai darbininkai, vals
tiečiai ir inteligentai pa
virs į komunistus.

Sovietų okupuotoj Vokie
tijoj Liaudies Kongresas 
pareiškė, kad jau apie 14,- 
000,000 vokiečių susirašė ir 
reikalauja, kad panaikinti 
Trizonijos steigimo planą, 
kad pergalingos valstybės 
turi padaryti su Vokietija 
taiką ir ištraukti iš Vokie
tijos okupacines armijas.

Sovietų Sąjungos moksli
ninkai ketina pasukti dide
les upes, kurios plaukia į 
Šiaurių Didjurį, kad jos 
plauktų į Kaspijos Jūrą. Jų 
tarpe mano pasukti Pečoros 
galingąją upę. Mat, Kaspi
jos Jūros vanduo kasmet 
nusenka. Reikia gelbėti jū
rą nuo išdžiūvimo.

White, So. Ozone Park, N. 
Y., SLA 199 kp., Shaft, Pa., 
Bronė Bernotienė, Worces
ter, Mass., J. Calvin, Koko- 
ma, Ind., Helen Savukas, 
Portage, Pa., A. Zurnis, 
B’klyn, N. Y., Petras Tijū
nas, Detroit, Mich., Jurgis 
Žilinskas, New Britain, 
Conn.

Prof. B. F. Kubilius pri
siuntė $40 čekį nuo Ievos 

savomindama visuomenei 
liūdesį dėl mirties savo 
brangaus vyro Vlado Ta- 
mulionio. Jis mirė 12 d. bir
želio, š. m.

Dėkojame visiems už pa
sirūpinimą gavimui naujų 
skaitytojų ir už suteikimą 
finansinės paramos auko
mis. Taipgi reiškiame šir
dingos simpatijos Ievai Ta- 
mulionienei jos liūdėjimo 
dienose.

Laisves Administracija.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Mineralinės Trąšos bei že
mes ūkio Inventorius že
mės Ūkio Kooperatinėms 

Draugijoms
Lazdijų, Kupiškio ir Kre

tingos apskrities kooperati
ninkai *gavo pavasario sė
jai apie 1000 tonų kalio 
druskos ir tiek pat super
fosfato. Fosforines trąšas 
siunčia kooperatininkams 
Klaipėdos trąšų fabrikas 
“Artojas” ir Latvijos fabri
kai. •

Greit respublikoje prasi
dės šienapiūtė. -Žemės ūkio 
kooperacijos sąjunga iš 
anksto aprūpina savo na
rius visomis reikalingomis 
mašinomis ir inventoriumi. 
Zarasų, Trakų ir Vilniaus 
apskrities kooperatininkai, • 
be kito žemės ūkio inven
toriaus gavo daugiau kaip 
100 šienapiūvių, apie 100 
kertamųjų ir 1.1.

Iš Novosibirsko, Gorkio, 
Gomelio,- Rostovo, o taip 
pat Lietuvos respublikos že
mės ūkio mašinų fabrikų 
respublikos kooperatininkai 
gauna tūkstančius kuliamų
jų, kultivatorių, šienapiū
vių ir t.t.



Didžiosios Pergales Sukaktis
Trys metai atgal, ^pirmosio

mis gegužės mėnesio dienomis, 
kuomet Europoje brėško pava
saris, kuomet vyko gamtos at
budimas — šalčiu sukaustyta 
žemė pradėjo atsipalaidoti nuo 
ją slėgusius ledo naštos, kuomet 
ji leido besistiebiančius i sau
lę pirmuosius diegus, tuo rody
dama atbundančios gyvybės 
ženklus, tuose nepamirštamuo
se 1945 metuose, lygiai tuo pat 
laiku brėško ir kitas pavasaris, 
nešantis taiką ir ramumą pa
sauliui. Ypatingai Europai, pir
moj vietoj Tarybų tautoms, 
pirmosios gegužės mėn. dienos 
1945 m. reiškė naują gyvenimo 
atgimimą, nes tuo laiku hero
jiškoji Tarybų Sąjungos liau
dis, jos garbingoji armija, ne
apsakomo ryžtingumo ir pasi- 
aukavimo pastangomis baigė 
sutriuškinti žiauriausįjj iki šio) 
buvusįjį baisūną — kruvinąjį 
naci fašizmą.

Atmename visi, kokį džiaugs
mą suteikė pasauliui pergalėji
mas ir sunaikinimas naci fašis
tinės bestijos. Pirmosiomis ge
gužės dienomis Tarybinė Armi
ja, palaužus bet kokį hitlerinės 
armijos pasipriešinimą, trium- 
fališkai įžengė į Berlyną. 7 d, 
gegužės hitlerinė kariuomenė 
kapituliavo, 8 d. tapo pasirašy
tas jos kapituliavimo aktas; 
9-toji gegužės diena buvo pa
skelbta Sąjunginių tautų per
galės diena. Po visą pasaulį, 
tuomet, nuaidėjo pergalės šū
kis. Išsijudino viso pasaulio 
liaudis švęsti pergalės dieną. 
Visuose pasaulio kampuose, 
miestų ir miestelių, kaimų ir 
visų tirščiau apgyventų vieto
vių žmonės išsiliejo į gatves ir 
džiūgavo tenai, reikšdami savo 
pagarbą ir dėkingumą narsiajai 
Tarybinei Armijai už tą didįjį 
nuopelną — išliuosavimą žmo
nijos nuo baisiausiojo priešo ir 
suteikimą taikaus ir laisvo, ra- 
mąus ir bebaimio gyvenimo.

Tas džiaugsmas ir dėkingu
mas kartojosi ir sekančiaisiais 
metais minint pergalės dieną. 
Jis Itys neišdildomas ilgai pa
saulio liaudies širdyse. Atsiek
toji pergalė turi nepaprastai 
didelę svarbą vėlesniuose žmo
nijos įvykiuose. Ji nustato po
karinio gyvenimo kryptį, kuri, 
ypatingai Europoje, sparčiais 
žingsniais, naujųjų demokrati
jų keliu eina link santvarkos, 
kuriai yra lemta šioje gadynėje 
įsikūnyti visame pasaulyje, ji 
orientuojasi link socializmo.

Kas būtų atsitikę, jeigu karą 
būtų laimėjęs naci fašizmas? 
šiurpas krečia net pagalvojus 
apie tai. Būtų užviešpatavus 
tamsiausia vergija kraujo ir 
ašarų upėse paskandinant vi
sus iki šiol atsiektus darbo kla
sės laimėjimus. Gyvenimo eiga 
būtų buvus nustumta keletą 
šimtmečių atgal.

Už tai, pasaulis, dabar būda
mas laisvas nuo to baisaus pa
vojaus, džiaugiasi ir reiškia gi
liausią padėką jėgoms, kurios 
didvyriškose kovose su didžiau
siu pasiaukavimu kovėsi iki at
siekė tą lemiančią pergalę.

Negalime pamiršti ir tų mil
žiniškų nuostolių, tų aukų, ku
rias kainavo atsiektoji pergalė.

Negalima pamiršti tos ne
įkainuojamos žalos, kurią per 
eilę metų įvairiuose Europos 
kraštuose siautėjęs nacifašiz- 
mas padarė. Nacifašizmo bar
bariškumų paliktosios žymės 
per daugelį metų neišdils, liu
dys apie tuos skaudžius pergy
venimus. Bet tie gedulingi pri
siminimai neprivalo atitraukti 
minties nuo svarbiausiojo Di
džiojo Tėvynės karo palikimo.

Gyvenant visuomet reikia 
žiūrėti pirmyn, permatyti tą, 
kas vyks ateityje, ir stengtis 
kuo geriau pasitarnauti žmoni
jai, dedant pastangas kūrimui 
jai laimės, budavojimui naujo 
laimingo gyvenimo. Liūdni pri
siminimai tam nepagelbsti. 
Bet, reikia imti pamokos iš tų 
skaudžių pergyvenimų, kad jie 
nepasikartotų, kad apsaugojus 
iškovotąją laisvę, kad sukonso- 
lidavus atsiektąją taiką, kad 
tiek daug kainavusi pergalė ne
nustotų savo vertės.

Minint pergalės sukaktį bū

tinai reikia pabrėžti faktas, 
kad visi taikos ir tautų laisvės 
šalininkai jį pilnai suprastų, 
jog žiauriosios imperialistinės 
jėgos, kurios nacifašizmo pa
vidale, antrajame pasauliniame 
kare tapo nugalėtos, dabar iš 
naujo kelia galvą jau kitokioje 
formoje, apsidangstę demokra
tijos ginėjų kauke.

Antrojo pasaulinio karo duo
tosios pamokos privalo visiems 
atverti akis, kad pastebėjusi iš- 
naujo kylantį žmonijos priešą 
ir nesileidus suvilti; kad neta
pus jo auka; kad vėl nepasi
kartotų baisioji pasaulinio karo 
tragedija; kad užkirtus kelią 
naujojo karo ruošėjams ir pa
darius galą jų pragaištingiems 
veiksmams.

Tas naujai kylantis žmonijos 
priešas yra amerikoniškasis 
imperializmas, kuris jausdama
sis esant stambi karinė galybė, 
mojasi to, ko negalėjo atsiekti 
hitlerizmas — užvaldyti, pa
minti po savo padu laisvas pa
saulio tautas. Jis, lygiai kaip 
sutrėkštasis naci fašizmas, sa
vo siekius bando pravesti, pir
moj vietoj, sukeldamas tautų 
opiniją prieš žmonijos išgelbė
toją — Tarybų Sąjungą. To at- 
siekimui griebiasi biauriausių 
šmeižtų ir net provokacinių žy
gių. Teikia paramą užsiliku- 
sioms reakcinėms šalims, 
skverbiasi į valstybių viduji
nius reikalus, tikslu nustatyti 
jų politiką, kad tarnautų impe
rializmo reikalams; daro eko
nominius spaudimus ir net 
griebiasi šantažo, kad priver
tus jas būti paklusniomis im
perializmo užgaidų vykdytojo
mis; kad tokiu būdu jas sur 
jungus į prieštarybinį bloką, 
neva kovai prieš kokį būk tai 
esamą komunizmo pavojų. Tik
renybėje, komunizmas nesuda
ro jokio pavojaus žmonijai. Pa
vojus glūdi tik imperializme 
gresiančiame tautų saugumui ir 
nepriklausomybei, grumojančia- 
me nauju karu ir siekiančiame 
panaikinti per eilę metų sun
kios kovos liaudies atsiektąsias 
laisves.

Taigi,' pasaulis, pirmoje eilė
je darbo klasė, privalo budėti 
brangiausiųjų savo reikalų sar
gyboje. Turi imti pamokas iš 
paskutiniųjų metų pergyveni
mų ir nesustoti ant trys metai 
atgal gegužės 9 d. atsiektosios 
pergalės. Reikia užkirsti kelias 
naujai kylančiajam “demokra
tiniam” fašizmui. Reikia jung
ti liaudies jėgas, visų laisvę 
mylinčių tautų jėgas, kad tokiu 
būdu ėjus prie kas kart glau
desnio tautų sugyvenimo ir ne
davus dirvos naujo karo ruošė
jams. Reikia budėti, kad taika 
būtų konsoliduota, kad atsiek
toji pergalė būtų užtikrinta.

Mes, lietuviai, su džiaugsmu 
minime pergalės dieną, tą isto
rinę trys metai atgal mūsų 
gimtajam kraštui išliuosavimą 
atnešusią datą; tąjį tarybinio 
rašytojo B. Lavrenevo žodžiais, 
“dvigubą pavasarį/’ kuriame 
kartu su atgimstančia gamta 
atgimė ir išlaisvintosios žmoni
jos gyvenimas, nušvito laisvos 
ir bebaimės dienos, kuriose 
broliškosios tarybinės tautos, 
jau netrukdomos išorinių ban
ditų, vėl iš naujo įsitraukė į 
vaisingą kūrybinį darbą atsta
tymui šalies nuo karo paliktų 
sunaikinimų ir kūrimui liau
džiai laisvo, sotaus ir laimingo 
gyvenimo.

(Argentiniečių “Vienybė”)

Pustrečių Metų Kalėjimo 
už Merginos Užmušimą 
Lake George, N. Y.—John

G. Finn tapo nuteistas pus
trečių metų kaleli už tai, 
kad girtas būdamas užmušė 
merginą Rėva Reznick, pik
tai “besimyluodamas.”

Athenai, Graikija.— Mo
narchist komandieriai gi
riasi, kad jie “suimsiu į 
reples” graikų partizanus 
Grammos kalnuose.

Washington. — Valdžia 
daro planus vakarinei Eu
ropai ginkluoti.

Kas kaltas, kad jaunas vyras, karo ugnyse išbandytas 
veteranas, priverstas raudoti, kaip kūdikis? Prie to
kios bejėgybės atsispirti jį Užgulusiems vargams prive
dė negalėjimas gauti darbo ir buto. Čia matomieji 
Ray Hankinson ir jo žmona atsidūrė New Yorko teis
me už palikimą savo trijų mėnesiu dukrytės praėjusį 
pavasarį. Dėl ko jie paliko? Teisme išsiaiškino, kad 
Hankinsonas, kare paliegęs veteranas, negali gauti dar
bo ir negauna veterano pensijos dėl jo atleidimo iš 
tarnybos dokumente kieno nors padarytos klaidos, ku
rią ištaisyti jie kelis kartus kreipėsi Įvairiosna įstaigos- 
na, tačiau klaida tebebuvo neištaisyta. Gi žmonai li
kosi tik viena išeitis—nedirbti ir visiems badu mirti 
arba išsižadėti kūdikio, be kurio, tačiau, jiedu neilgai 
teišgalėjo kęsti, išdavė save teismui už teisę pamatyti 

kūdikį. .

Brazilijos Liaudis Keičia Min
tį apie Pan-Amerikanizmą
Po devintosios Pan-Ame

rikos konferencijos Bogoto
je, kur Brazilijos delegaci
ja visapusiškai rėmė jan
kių planus, negyvenantiems 
Brazilijoj gali atrodyti, kad 
visa Brazil, liaudis pana
šiai galvoja, bet tikrumoje, 
didelė dalis pakeitė savo 
mintis kas link Pan-Ameri- 
kanizmo.

Dėl aiškumo, kodėl ji pa
keitė, trumpai paminėsime 
praeities Pan - Amerikaniz- 
mo dvasią. Nėra abejonės, 
kad žmogus tobulėdamas 
siekia visų tautų broliško 
bendradarbiavimo. Tas sie
kimas pasireiškia įvairiomis 
formomis ir dažniausiai in
teresų verčiami. Bet kuo
met vieni siekia, kiti griau- 
nŠ savo įgeistinų asmeniš
kų interesų sumetimais. 
Pradžioje 19-tojo amžiaus, 
kuomet Europos kapitalis
tai savo groboniškais na
gais draskė Amerikos kū
ną, tuomet iškilo Pan-Ame- 
rikanizmo bendradarbiavi
mo dvasia su obalsiu: “A- 
merika yra amerikonams!”

1820 metais Thomas Jef- 
ferson’a^ savo laiške Mon- 
roe’ui pareiškė, kad nuo šio 
laiko Amerika negali būti 
kolonizavimo objektu nė 
vienos Europos valstybės. 
Pan - Amerikanizmo ideali
zavimui daugiausiai pasi
darbavo T. Jeffersonas ang
lų Amerikoje, Bolivaras is
panų Amerikoje, ir J. Bo
nifacio — Portugalų Ame
rikoje. -

Tuo laiku išsivystęs ang
lų imperijalizmas gynė A- 
merikos “laisvę” daugiau, 
negu Pan - Amerikanizmo 
“Monroe” doktrina! Mat, 
anglų imperializmas su sa
vo diplomatija suprato, kad 
ekonominis užvaldymas rei
škia /politinį užvaldymą — 
abu reikalingi pavergimui 
ir išnaudojimui. Todėl “gin
dami” x Pan-Amerikanizmą 
ir turėdami didelį laivyną 
ruošė sau dirvą padidini
mui savo aukso krūvų. Bet 
nuo 1896-tų metu po Š. 
Amerikos karo laimėjimo 
prieš ispanus apgynimui 
Kubos nepriklausomybės, 
sparčiai pradėjo vystytis in
dustrija ir prekyba, kurioji 

pradėjo lygsvariuoti su Eu
ropos valstybėmis.

Tuojaus Amerikos impe
rializmas pradėjo bandyti 
pirmuosius savo kūdikio 
žingsnius užimdamas Ha
waii, Guam, Samoa ir Fili
pinų salas; kai kada už
imdamas mažus C'entralinės 
Amerikos kraštus: Pana
mą, Kubą, Nikaragua, Por
to - Rico ir Haiti; kišdamo- 
si į Meksikos vidujinius rei
kalus ir užimdamas žemės 
plotus. Pasirodė, kad ir 
Šiaurės Amerikos imperia
lizmas buvo tas pats, kas 
ir Europos: neturėjo socia
linio supratimo broliškam 
sugyvenimui; materialiai, 
intelektualiai ir moraliai 
polinkiai nesutaikomi su 
brolišku sugyvenimu be pa
dalinimo žmonių ir tautų į 
išnaudotojus ir išnaudotus.

Po 1914-18-tų metų karo, 
Rytų Europos imperializ
mas gavo lemiamą smūgį; 
Centralinės, Balkanų ir va
karinės susvyravo, bet iš
silaikė. Tuo pačiu laiku 
Šiaurinės Amerikos imperi
alizmas smarkiai sustiprė
jo. Po 1939-45-tų metų ant
rojo pasaulinio karo, Euro
pos imperializmas dar dau
giau susilpnėjo, o Š. Ame
rikos imperializmas tiek e- 
konominiai, tiek militariniai 
pasiekė aukščiausį laipsnį, 
toli pralenkdamas senus 
Europos vilkus. Mirus gar
siajam prezidentui Roose- 

■ veltui, kuris gerbė Pan- 
Amerikanizmo bendradar
biavimą, tuojau iškilo Tru- 
mano doktrina. Todėl anks
čiau buvęs, galima sakyti, 
progresyvus ir reikalingas 
Pan - ’ Amerikanizmas nus
tojo savo vertės, nes dabar 
nėra pavojaus1 iš Europos, 
bet iš dolerio dievaičių.

Todėl dabar tik Lotynų 
Amerikai yra reikalingas 
Pan-Amerikanizmas apsi
ginti nuo Wall Streeto pa
vergimo.

Kas čia trumpai pasakyta 
yra aišku, dėl ko pažangioji 
ir demokratiška Brazilijos 
liaudies dalis keičia savo 
tnintį kas link Pan-Ameri- 
kanizmo. Nors valdančioji 
Brazilijos klaės lenkiasi 
prieš dolerio galiūnus, bet

Įdomūs Sugrįžusio Lietuvon 
Pasakojimai

Aš, Petras Stankevičius, 
Ukmergės Mokytojų Semi
narijos dėstytojas, kartu su 
kitais lietuviais neseniai su
grįžau iš Vokietijos į Lietu
va.

1944 metais buvau vokie
čių išvežtas iš Lietuvos Vo
kietijon, ir iki šiol gyvenau 
amerikiečių okupacinėje zo
noje Bavarijoje, Rotenbur- 
ge an der Tauber, “išvietin
tųjų” stovykloje netoli 
Niurnbergo.

Aš noriu čia papasakoti 
apie “išvietintųjų” lietuvių 
gyvenimą vakarinėse Vo
kietijos zonose.
Devenienes ir Baltramaičio 

išmislai
Po lietuvių stovyklas te

bevažiuoja įvairiausi fašis
tiniai agitatoriai, su antita
rybinių šmeižtų bagažu. Pa
sižymi du agitatoriai: ponia 
Devenienė, kurios dvaras 
Leampolis, mat, liko prie 
Ukmergės ir perduotas dar
bo žmonėms, ir ponas Bal- 
tramaitis, specialiai tam 
reikalui atvykęs iš Jungtin. 
Amerikos Valstybių. Anti
tarybiniai ir antidemokra
tiniai agitatoriai išsirinko 
naują arkliuką: tvirtina, 
kad Lietuvoje nebeliko lie
tuvių! Jie aiškina, kad visi 
lietuviai seniai iš Lietuvos 
išgabenti, o jų vietoje Lie
tuva apgyvendinta rusų ko
lonistais, kurie tik, girdi, 
užsienio akims mulkinti pa
sivadinę save Jonaičiais, 
Petraičiais ir kt. lietuviš
kom pavardėm. Tokiais 
šlykščiais ir kvailais šmeiž
tais maitina “išvietintus” 
lietuvius Devenienė, Balt- 
ramaitis. Be tokių gastro
lierių yra ir kįtų išdavikų 
ir karinių nusikaltėlių, ku
rie užsiima tokiais pat rei
kalais.
Kruvinojo Ęimlerio agento 

Paukščio veikla
Didžiausio prakeikimo 

Lietuvoje vokiečių okupaci
jos metais susilaukė dr. 
Paukštys, vokiečių pastaty
tasis “Darbo ir socialinių 
reikalų tarėjas.” Jį keikė 
visa Lietuva. Paukštys, vie
nas hitlerinių nusikaltėlių, 
seniai jau nusipelnė kartu
vių už savo veiklą. Jis bu
vo generalinis Himlerio ir 
Hitlerio atstovas Lietuvo- 

dolerio aukos kovoja prieš 
juos.

Devintoje Pan-Amerikos 
konferencijoje Š. Amerikos 
imperialistai buvo sudarę 
platų provokacinį veikimo 
planą ir tikėjosi, kad viskas 
eis, kaip ant sviesto. Bet 
pradėjus konferenciją ko- 
lombiečių sukilimas sugadi
no Marshallui ūpą. Atnau
jinus konferenciją, tur būt 
baisiausias buvo smūgis, 
kuomet Kuba pateikė savo 
projektą, kuris sako,: “Nė 
viena valstybė negalės tai
kyti arba akstinti politinio 
ar ekonominio pobūdžio 
veiksmus, spaudžiau č i u s 
prieš laisvą norą kitas vals
tybes, kad pasinaudoti bent 
kokioje srityje.” Tamer po
saky nieko baisaus! Bet 
Marshallui nepatiko ir su
laikęs diskusijas pasakė, 
kad dėl būtinų reikalų yra 
priverstas apleisti konfe
renciją ir skristi į Wash- 
ingtoną. Kuomet buVo bal
suojamas projektas, jankių 
delegacija susilaikė. Todėl 
Brazilijos pažangieji sluok
sniai ir kovoja prieš tokį 
Pan-Amerikanizmą, kurio 
pagalba, norima pavergti ki
tas tautas. ,

• Bijūnas. 

ninkas. Neseniai dr. Jasaitis 
su kompanija išvyko į Švei
cariją, atsiimti išvietintiem 
lietuviam iš Amerikos at
siųstų dolerių. Atsiėmęs, jis 
nutarė ir asmeniškai pasi
naudoti jais: prisipirko 
Šveicarijoje auksinių ir ki
tokių laikrodžių ir kontra
bandos būdu atgabeno Vo
kietijon, jis galvojo, kad 
jam pavyks gerai užsidirb
ti, bet šveicarų policija ne
tikėtai atrado kontrabandą! 
Byla, kalėjimas: dr. Jasai
čiui teko patupėti. Buvo su
mobilizuotos visos reakci
nės jėgos, kad skandalas ne- 
išsiplėstų, lietuviams sto
vyklose buvo uždrausta apie 
tai net kalbėti!

Štai, įsidėmėtinas faktas 
visiem Amerikos lietuviam. 
Jis įrodo, kaip esti panau
dojamos jų sudedamos au
kos.

Be šito, išvietintųjų lietu
vių stovyklose klesti fašisti
niai nusikaltėliai. Jie apva
gia 'išvietintuosius. Visi 
sandėliuose esantieji daik
tai, paskirti stovyklos gy
ventojams, pakliūna į sto
vyklos vadukų rankas. Sto
vyklos vyresnybė padeda 
jiems. Ir tai nenuostabu, 
nes, Rothenburgo stovyklos 
komendantu, pavyzdžiui, il
gą laiką buvo biaurus išda
vikas, buvęs smetoninės ar
mijos vyr. leitenantas Sėdo
ms, kuris vokiečių okupaci-. 
jos metu buvo Žemaitijos 
miesto karo komendantas!

Grįžta iš Belgijos 
vergijos

Dabar aš jums papasako
siu apie išvykusius į Belgi
ją. Devyni Rothenburgo 
stovyklos lietuviai davėsi 
suviliojami ir buvo išvežti į 
Belgiją darbams. Dar prieš 
mano išvykimą į Lietuvą, 
penki iš tų jau buvo iš Bel
gijos grįžę, nes nebepakėlė 
Belgijos šachtose esančių 
darbo sąlygų. Darbas ne
žmoniškai sunkus išnaudoji
mas neapsakomas. Jeigu, 
lietuvis darbo metu susižei
dė kasyklose, tai jis laiko
mas sulaužiusiu sutartį ir 
etapu, per kalėjimus, grąži
namas Vokietijon! Lietuvis 
reikalingas tik kaip vergas. 
Kai jis nebetinka darbui — 
jis išmetamas lauk iš Belgi
jos... Rothenburgo stovykloj 
buvo gauta laiškų ir iš Ka- 
nadon išvykusių darban 
lietuvių. Lietuviai nugrūsti 
į tolimiausią Kanados šiau
rę, kur jie dirba prie miško 
kirtimo darbų baisiausiose 
sąlygose. Štai kaip užplūdę 
išvietintųjų lietuvių stovyk
las išdavikai ir nusikaltėliai 
mulkina juos.

Man, sugrįžusiam į Lietu
va gyventi, baisios dienos 
Rothenburgo stovykloje at
rodo lyg baisus sunkus sap
nas.

Dabar aš mokytojauju 
Ukmergės Mokytojų Semi
narijoje. Aš laimingas, kad 
grįžau tėvynėn! — Tikiuo
si, greitai grįš ir kiti. Iki 
pasimatymo, laisvoje Tary
bų Lietuvoje!

Petras Stankevičius
Ukmergė,

Mokytojų Seminarija.

Francijos Angliakasių 
Sunki Padėtis

PARYTIS. — Francijos 
angliakasių suvažiavime rapor
tuota, kad valdžia nieko neda
ro, idant angliakasyklas mo
dernizavus. Valdžia mat tikisi 
gauti daug ' anglies iš Ameri
kos. Todėl Francijos angliaka
siams gręsia nedarbas.

Suvažiavime dalyvavo virš 
600 delegatų, kurie atstovavo 
320,000 Francijos angliakasių.

je, jis grūdo tūkstančiais 
lietuvių jaunimą į hitleri
nės Vokietijos katorgą. Jis 
to net neslepia. Jis tai atvi
rai pasakė lietuviams sto
vykloje, pareikšdamas:

— Aš didžiuojuosi, kad 
tiek lietuviškojo jaunimo iš
gabenau į Vokietiją okupa
cijos metais. Aš gailiuosi, 
kad nesuspėjau į’ Vokietiją 
išsiųsti dar bent 200,000 lie
tuviu, v

Bet ne visur tokios dr. 
Paukščio kalbos ramiai 
praeina. Ansbache lietuviai 
studentai, išklausę jo pro
vokacinę kalbą, nutempė dr. 
Paukštį nuo estrados ir 
skaudžiai sumušė. Bet tokį 
žmogų neužtenka mušti. Jį 
reikia išduoti Lietuvos liau
džiai ir teisti jį kaip karo 
nusikaltėlį, savo tėvynės iš
daviką.

Ir Plechavičius nerimsta! 
— Ką Vokietijoje veikia 
gen. Povilas Plechavičius? 
Pasirodo, kad jį vis dar 
traukia Skuode paliktas 
malūnas ir Čiutelių dvaras. 
Vokietijoj jis bando subur
ti apie save buvusią okupa
cijos metais savo “armi
ją”. Žada “vaduoti” Lietu
vą ir kalbėti iš Karo Muzie
jaus sodelio. Ir šiam karo 
nusikaltėliui taip pat dar 
leidžiama mulkinti išvietin
tus lietuvius!

Trylika “partijų“
Vakarinėse Vokietijos zo

nose esančių išvietintųjų 
lietuvių tarpe, išdavikai ir 
nusikaltėliai sudarė net 13... 
partijų, kuriems vadovau
ja krikščionys - demokratai 
ir tautininkai. Vieni gieda 
pagal Vatikano gaidas, ant
rieji — svajoja apie fašis
tinę Lietuvą, bet vieni ir 
kiti atlieka vieną ir tą patį 
darbą — mulkina lietuvius, 
slėpdami savo tikrą veidą. 
Jie stovykloje praveda rin
kimus, kaip Smetonos lai
kais Lietuvoje, renka “ypa
tinguosius tautos atstovus”, 
kurie vyksta į apygardinį 
centrą (pav. Rothenburgo' 
stovyklos apygardinis cent
ras — Ansbachas), iš čia 
naujai išrinkti atstovai vėl 
vyksta į dar didesnį cent
rą ir... slapta renka vyr. 
komitetą, kurio sąstatas lie
tuviams taip ir lieka neži
nomas. Egzistuoja visa eilė 
ir taip vadinamų “egzilinių 
vyriausybių”... žodžiu —ti
kra operetė! ,

Istorija su vienu 
šmugelninku

Visa šioji nusikaltėlių 
veikla ir Lietuvos liaudies 
budelių veikla labai gerai 
finansuojama. Reakcinės A- 
merikos lietuvių organizaci
jos nuolat renka aukas iš- 
vietintiesiems lietuviams 
“remti”. Jokia paslaptis, 
kad didžioji šių pinigų da-‘ 
lis eina politikavimui, 
šmeižtų prieš Tarybų Są
jungą ir Tarybų Lietuvą 
organizavimui. Tačiau ame
rikiečių lietuvių aukos esti 
panaudojamos dar ir > ki
tam. Šiuo atžvilgiu būdin
ga yra dr. Dominiko Jasai
čio istorija. Šis žmogus Lie
tuvoje, Šiaulių mieste, bu
vo menkai žinomas kaip gy
dytojas, užtat garsus krikš
čionių demokratų veikėjas. 
Už bendradarbiavimą su 
vokiečių’ gabitskomis aru 
Gewcke, jo žmonės neap
kentė okupacijos metais. 
1944 m. Jasaitis iš Šiaulių 
spruko. Dabar jis Bavarijo
je, Raudonojo Kryžiaus į- 
galiotinis ir bene Miunche
no lietuvių komiteto pirmi-

3 pusi.—Laisvė (Liberty, 
Lith. Daily) j 
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(Tąsa)
Tessa ji gerbė: jis viską 

žino, į pokalbį įterpia 
eilių ir lotyniškų priežodžių, kalba apie 
Ameriką, kaip apie kaimyninį kvartalą. 
Ji ir gailėjosi Tessa — ji buvo geros šir
dies: daug dirba, žmona serga, nevykę 
vaikai. Stengdavosi jį padžiuginti: šu
kuodavusi taip, kaip jis mėgo, sumegzda
vo jam kaklaraiščius, gamindavo nami
nius paštetus. Tessa ją paikino, ir P«le- 
tė buvo įsitikinusi, kad ji jam ištikima, 
nors ir turėjo kitą meilužį, žokėjų Al
ber į, kurį esant Tessa net neįtarė. Po- 
letei tai nebuvo apgaudinėjimas. Kartą , 
savaitėje ji susitikdavo su jaunu žokė
jum, kuris žinojo tik eržilų vardus; jis 
dargi policinius romanus laikė ‘Vargi
namais”. Poletė su juo nesikalbėdavo, 
nemazgydavo jam kaklaraiščių, nevai
šindavo paštetais. Ji tik bučiuodavo jį, 
godžiai, tyliai — taip ryja tik labai al
kani žmonės. Ir išeidama ji nejausdavo 
nei liūdesio, nei susigraužimo.

Kai paskambino, ji sėdėjo namie, už
simetusi mėlyną kimono, kuriame buvo 
išsiuvinėtos gervės. Pamačiusi Tessa, ji 
nustebo — šiandien jo nelaukė. Jis ty
lėdamas pasisveikino, įėjo į kambarį, at
sisėdo ir atsisegė apikaklę — jis blogai 
jautėsi, buvo uždusęs. Gailestis kankino 
Poletę: ji nežinojo, ką sakyti, o tylėti 
buvo nepakenčiama. Prabilo Tessa:

— Marselyje, kai įvyko jgaisras, kal
bėjo, kad tai blogas ženklas. Aš netikiu 
ženklais. Bet ko tu nori, kartais tenka 
susimąstyti.

Poletė buvo prietaringa, bijodavo pra
eiti po kopėčiomis, verkdavo prie sudu
žusio veidrodžio. Nuo Tessa žodžių jai 
pasidarė nejauku. Gal ir išties yra aukš
tesnė jėga? ... O Tessa jau šnekėjo ką 

'kita:
— Baisu, kad tas įvyko tokiu laiku! 

Aš visiškai išmuštas iš vagos, o dirbti 
reikia ... Jie ruošiasi visuotiniam strei
kui. Tai būtų katastrofa. Vos vos mes 
išvengėm karo ...

Poletė atnešė seno armanjako butelį. 
Tessa pašildė rankomis taurelę ir išgė
rė. Vėl jį_ pagavo ilgesys, kaip kapinėse. 
Mintys pynėsi. Jis netikėtai pasakė: “Ži
nai, aš nupirkau dvi vietas ...” Ji nusi
suko. Jis pamanė: “Kaip aš nuo Ama- 
li...” Jis pakišo ranką po marškiniais, 
palietė savo krūtinę. Kūno šilima nura
mino: gyvas!... Jis dar įsipylė arman
jako, įpylė ir Poletei, sudaužė su ja:

— Už tavo... Gydytojas davė man 
vaistų, neva nervams nuraminti. Jis sa
kė, kad ji nekentėjusi. Vis dėlto tai bai
su. Aš niekaip negaliu suprasti, kas įvy
ko... Jai buvo lengviau: tikėjo. Bijojo 
patekti į pragarą. O aš paprastai bi
jau... Tai greta admirolo Leperje ...

Jie dar išgėrė. Jis pasižiūrėjo į kimo- 
no. .

— Koks kvailas peniuaras. Kodėl 
paukščiai? ...

Jis apžvelgė kambarį, tarsi niekuomet 
čia nebuvęs. Pianinas; ant sienų artistų 
fotografijos su bėgščiais autografais; 
sofa ir dešimt margų pagalvėlių. Ar
man j akas geras, labai geras . ..

— Kur tu gavai tą armanjaką? ... Ji 
norėjo, kad ją laidotume su kunigu. Man 
vistiek. Bet mano visuomeninė padėtis... 
Aišku, Breteilis apsidžiaugtų, bet aš tu
riu skaitytis ir su kairiuoju sparnu ... 
Jie dabar įpykę. O jai visvien, ji negir
di. Ir jei pašauktum, neišgirstų... Aš 
jau apie tai galvojau... Polete, vaikeli, 
padainuok man ką nors liūdną.

— Viešpatie, tu neturi širdies! Nė, 
nė... ' ' '

Lapkričio rūkai buvo geltoni, garsvy- 
čių spalvos, juodi. Varvėjo sugurę, surū
kę priemiesčio namai, žmones tą rudenį 
apėmė neviltis. Darbininkai prarado vis
ką, ką buvo iškovoję trisdešimt šeštųjų 
metų vasarą. Kiekvienas naujas dekre
tas nešė skriaudas ir nuostolius: pailgi
no darbo savaitę, sumažino antvalandžių 
atlyginimą, apdėjo mokesčiais elgetiškus 
uždarbius. Įsižiebdavo padriki streikai. 
Policininkai valydavo fabrikus. Streikų 
komitetai atsidurdavo kaltinamųjų suo
le, ir teisėjai griežtai bausdavo “kurs
tytojus/’ O kas valdė kraštą? Daladje, 
dar neseniai Bastilijos aikštėje kilnojęs 
kumštį: “Aš — kepėjo sūnus, liaudies 
draugas...” Tessa, už kurį balsavo Pu- 
atje komunistai. Nuomonių keitimasis

dusino šalį. Laikraščių tiražai sumažė
jo. Susirinkimai vyko tuščiose salėse. 
Mažose kavinėse, kur rinkdavosi darbi
ninkai, buvo gūdi tyla. Žiūrėdami į Is
panijos agoniją, žmonės sakydavo: “Da
bar mūsų eilė.”

Daladje sirgo persekiojimo manija: 
bijojo suiručių. Jis nesuvokė, koks nuo
vargis apėmė Prancūziją. O jo priešai 
gyveno iliuzijomis. Sindikatai nutarė 
įvykdyti vienos dienos streiką. Iš anks
to pranešė streiko datą. Tessa pamiršo 
Amali, atgijo: jis — vyriausias vadas. 
Sienose vėl sumirgėjo atsišaukimai, skel
biantieji mobilizaciją; geležinkelininkai, 
karocfabrikų ir visuomeninių įmonių 
darbininkai buvo prilyginti kareiviams. 
Vyriausybė paaiškino, kad streikininkai 
būsią baudžiami, kaip dezertyrai. Savi
mi patenkintas ir šypsodamas, Tessa 
kalbėjo: “Tai mano išradimas. Sunki tik 
pradžia. O dabar visi supranta, kad mo
bilizacija — reiškinys, taip sakant, na
tūralus.”

Pasitaręs su Tessa, Žolijo parašė, kad 
streikas naudingas vokiečiams: “Pran
cūzai, saugokitės Maskvos danajiečių do
vanų !.'..”

Buvo kalbama apie Deserio pralaimė
jimą. Pramonininkų susirinkime jis pa
siūlęs kompromisą: darbininkai atsisako 
numatyto streiko, vyriausybė peržiūri 
kai kuriuos dekretus. Visi pasipiktino: 
kapituliuoti prieš komunistus? ... Vel
tui Deseris sakė: “Mums gręsia karas. 
Dabar ne laikas pykinti darbininkus.” 
Montinji spiegė: “Laikas tai baigti, Hit
leris davė pavyzdį... Tegu streikuoja. 
Mažų mažiausia, mes pajėgsime apvaly
ti fabrikus nuo komunistų.”

Žvilgterėjęs į termometrą, Viaras su 
palengvėjimu riktelėjo: “Trisdešimt sep
tyni ir aštuonios” — gripas atleido jį 
nuo atsakomybės. Jis piktinosi radikalų 
politika: “Stumia darbininkus į komu
nistų glėbį. Reikalas baigsis maištu ir 
fašistų pergale.” Dar prięš ligą jis pa
rašė miglotą vedamąjį: “Mūsų pareiga 
— įspėti darbininkus dėl provokacijų. 
Jeigu plebėjai, teisingai pasipiktinę nau
jaisiais dekretais, sudės rankas, tai bus 
tautos katastrofa.” Jis nekvietė imtis 
streiko ir nesmerkė jo; bet kai kurie jo 
draugai kreipėsi į darbininkus, kviesda
mi nestreikuoti.

Namų savininkai baigščiai pravėrė 
langines: šiandien kažkas įvyks... Šla
vinėja kavinių terasas, šiokiadieniškas 
ūkanotas rytas. Tačiau aplink fabrikus 
švaistėsi šalmai; stotys, ministerijos, 
pašto skyriai buvo saugomi žandarme
rijos būrių; autobusuose greta šoferių 
sėdėjo policininkai: prajodavo gvardie
čiai su arklių uodegomis ant šalmų, bu
kai apžvelgdami namus. Visi kalbėjo 
apie terorą: areštuotųjų kuopas, kator
gą...

Senieji darbininkai buvo paniurę, ne
kalbūs: bijojo, kad streikas nesugriūtų. 
Denizai ta diena buvo kovos krikštas. Ji 
tikėjo, kad vyriausybė neatlaikys♦ smū
gio. Tada baigsis gėda! Paryžiaus darbi
ninkai išgelbės nusilpnintą, bet dar gyvą 
Ispaniją.

Deniza ilgai ruošėsi tai dienai; klau
sė savęs, ar užteks jai jėgų, apsukrumo, 
drąsos. 'Jai atrodė, kad ji pajėgs sugė
dinti silpnadvasius, perskaičiusi jiems 
Mišo laišką apie Ebro kovotojų narsu
mą. O jei atvestų kareivius, ji jiems pa
sakysianti: “Jūs'— mūsų broliai...” 
Dvasios įtempimas buvo matyti jos sau
sose ir blizgančiose akyse.

Visi buvo susirinkę, bet nė vienas ne
dirbo. Atėję iš liejimo cecho pasakė, kad' 
kai kurie darbininkai dirbą. Pamėgino 
sudainuoti “Jaunąją gvardiją;” keletas 
balsų paskendo rūsčioj tyloj. Į cechą įėjo 
vyresnysis inžinierius. Jį supo civiliškai 
apsirengę policininkai; vienas mosavo 
revolveriu. Inžinierius pasakė: “Ponai, 
jeigu jūs neketinate dirbti, prašau išeiti 
iš patalpų.” Atsajtyman pasigirdo pasi
piktinę, balsai. Inžinierius numojo ranka 
ir išėjo. O policininkai pasiliko. Darbi
ninkai pusbalsiu ėmė tartis, kas bus?

— Liejykloj dirba ...
— Nieko nebus...
Deniza sušuk0;
—- Draugai!..;
Policininkai nutvėrė ją, išnešė. Vie

nas skaudžiai užlaužė jos rankas. y
(Bus daugiau)

CHICAGOS ŽINIOS
Chieagos Tranzito Tarybai 
Mažai Rūpi Gerbūvis Plačiųjų 

Biednųjų Masių
Chieagos Tranzito Taryba 

gavo daug karštų protestų 
prieš pakėlimą fero ii" buvo 
priversta pratęsti laiką išklau
symui jų dar vienai dienai. 
CTT kambariuose, 166 W. 
Jackson blvd., įvyko protes
tuojančių liųdyjimąs ir argu
mentavimas, kad nėra reikalo 
kelti fėrus. Bet iš CTT narių 
ir jų pirmininko Philip Har
rington aiškinimų, rpatyt, vis
kas yra gatava pradevimui to 
plataus visuomenės apiplėši
mo.

Virš 100 atstovų buvo atsi
lankę nuo įvairių masinių or
ganizacijų ir grupių, susiintc- 
resavusių tuo begėdišku CTT 
žingsniu. Protestuojančių prie
šakyje buvo Cook apskrities 
Progresyvės Partijos atstovai. 
Pirm prasidėsiant protestų 
liūdyjimams buvo išdalinta 
Progresyvės Partijos pareiški
mas su juodu ant balto* nesu- 
mušaimais faktais, kad dabar
tiniu laiku nėra reikalo kelti 
fėrus. Taipgi atstovai buvo 
nuo kelių stambių CIO unijų, 
Komunistų Partijos, American 
Youth for Democracy, Vetera
nų, Moterų ir žymūs visuome
nės veikėjai, kuriems rūpi 
Chieagos plačiųjų masių rei
kalai.
Progresyvės Partijos Pozicija 

Fčrų Klausimu
Zelmon Garfield, Cook ap

skrities Progresyvės Partijos 
direktorius, nurodė skaitlinė
mis, pačios Chieagos Tranzito 
Tarybos pasamdytų inžinierių 
W. C. Gilman and Co. išskai
čiavimu, kad nėra reikalo kel
ti fėrus, nes prie 1948 metų 
pajamų pridėjus jau dabar lc 
pakėlimą fėro gatvekariais ir 
“L” pilnai pakanka dabarti
niam darbininkų algų pakėli
mui ir visoms operacinėms iš
laidoms padengti. Toliau, Gar
field nurodė, kad darbininkų 
algų pakėlimui reikalinga $7.5 
milionų, o pakeltais fėrais su
plauks apie $21 milionas. “Kas 
čia, ar ne begėdiškas apiplėši
nėjimas tų plačiųjų darbo ma
sių, kurios neturi kitokių ke
liavimo priemonių, kaip gatve
kariais ir *L’ traukiniais?” 
Garfield klausė.

Alfred Wagenhecht, atstovas 
Komunistų Partijos, savo pro
teste nurodė, kaip jau pirmas 
pakėlimas fėrų lc skriaudžia 
visuomenę naudai bankierių, 
Chieagos Tranzito Tarybos iš
leistais bondsais. Wagenhecht 
siūlė CTT Komunistų Partijos 
propoziciją, dabar susilaikyti 
nuo kėlimo fėrų ir geriau už
traukti paskolą. Po tam daryti 
planus ir pastangas iškeitimui 
1950 metais dabartinių su auk
štais nuošimčiai bondsų piges
nėmis palūkomis bondsų, ko
kiais kiti miestai naudojasi. 
Wagenhecht nurodė, kad jo
kiam kitam mieste nėra tokių 
aukštų fėrų, kaip dabartiniai 
Chicagoj, o pakėlus dar 2c, bū
tų begėdiškas žygis prieš mūsų 
miesto visuomenę. •

Dorothy Hayes nuo Office 
Workers unijos, CIO, nurodinė
jo, kaip baltkalnieriai ir kiti 
mažai apmokami darbininkai 
turės ekstra $15 kas metai ati
traukti iš savo skrumnių paja
mų dėl aukštų palūkanų ban- 
kieriams, bondholderiams. Jie 
turės nutraukti tai nuo maisto, 
d'rabužib ir kitų jiems labai 
reikalinkų dalykų, kad sukro
vus milionus milijonieriams,

Biznierius Rosenberg nurodi
nėjo, kaiP neišmintinga būtų 
biznieriui už prastą ir netiku
sią prekę, ’kurią pirkėjai pei
kia, pakelti dar aukštesnę kai
ną. Tas taip lygiai dedasi su 
Chieagos Tranzito Taryba, ku
rios operuojamų gątvekarių ke- 
liaunininkams patarnavimas 
blogėja su kiekvienu fėrų pakė
limu. Tai "ne bizniškas išskai
čiavimas nepaisyti patarnavi
mo, o vien rūpintis kėliniu fė
rų. Tas gero nežada, skriau
džia biednąją visuomenę, ka-r-r 
tu ir mažus biznierius, kurie iš 
vargingos visuomenės turi pa
silaikyti.

Kėlė protesto balsą visa eilė 
unijų, veteranų ir moterų at
stovų.

Visų protestų aprašymui 
stinga vietos.
CTT Pati Iškėlė Padarytą

Chieagos Miestui Skriaudą
Philip Harrington, pirminin

kas Chieagos Tranzito Tarybos, 
nevykusiai atsakinėjo į protes
tuojančių kaltinimus CTT ad
resu. Bet į Komunistų Partijos 
pasiūlymą atsakydamas iškėlė 
dalyką, kas iki šiol tik pačiai 
CTT buvo gerai žinoma. Prisi
pažino,- kad CTT paėmė iš pri
vačios gatvekarių ir “L” kom
panijos bevertes liekanas. Reiš
kia, Chieagos Tranzito ’Taryba 
nežmoniškai permokėjo už gat
vekarių ir “L” laužus. Pasak 
Harringtono, todėl ir reikia esą 
tokie aukšti nuošimčiai už bon- 
dsus mokėti.

Chieagos miestas gavo bever
tį transportacijos laužą, sumo
kėdamas $105 milijonus. Tai 
dėka Chieagos Tranzito Tary
bai, kurfr yra iš bankierių ir jų 
tarnų sudaryta. Ko gi daugiau 
galima tikėtis iš tokių “eksper
tų-,” kurie žiūri, kad kuo dau
giausia iš visuomenės pasipel
nyti.

Jeigu tų ponų vietoje būtų 
visuomenės “nemokšos,” aišku, 
gal nei pusės nebūtų reikėję 
mokėti perkant tuos laužus ir 
nebūtų reikėję kartas nuo kar
to kelti fėrus.

Visur ir visados, kol ~ban- 
kieriai ir jų “ekspertai” pirks 
ir operuos, tol visuomenė bus 
išnaudojama ir skriaudžiama.

štai kodėl yra reikalinga ne 
tik Chicagoje, bet ir visoj ša
lyj trečia partija—Progresyvė 
Partija. M.

Philadelphia, Pa.
Frankforto Klubo Jubilėjus
Frankforto Lietuvių Klubas, 

proga jubilėjaus, surengė pik
niką. Buvo labai plačiai pri
sirengta, Buvo aplankyti kiti 
klubai ir užkviesti dalyvauti. 
Tas darbas buvo pavestas J. 
S. Rainiui ir Roman Damb
rauskui. šie vyrai daug dirbo, 
gavo klubų pritarimą, nes net 
penki klubai davė pasižadėji
mą, kad jie dalyvaus Frank
forto klubo piknike, 6 d. bir
želio proga 35 metų jubilė
jaus.

Viskas prirengta, išgarsin
ta, bet baimė didžiausia, n^s 
lietus veik kasdien lyja ir ly
ja. Bet J. Rainys ramina, kad 
laukime, kad nedėlioj bus gra
žu.

Na, ir štai 6 d. birželio. 
Oras giedrus, saulutė visus 
yilioja į laukus, ragina vykti 
i klubo pikniką, kuris įvyks
ta Mikolaičio sode. Klubo ko
misijos jr narių ūpas pakilęs.

VAKACIJOS
Treasure Island Lodge 
305 East 17th Avenue 

N. Wildwood, N. J.
ANNA SAKALAUSKAS 

(prop.)
Kambariai ir apartmen 

tai su privatinėmis maudy 
nėmis. Innersprings matre 
sai. šiltas ir' šaltas vanduo 
Dienom, savaitėm ar mėne
siui. ......
šaukite. Wild wood 2-2(552 
arba rašykite dėl kainų.

Egzaminuojant Altis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius 
R • » • - •

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y. 
_ TeJ^ST. 2-884^

štai jau ir parke, renkasi 
vis daugiau ir daugiau žmo
nių, atvažiuoja busais ir auto
mobiliais. Ūpas geras. Darbo 
daug, bet norime svečius 
aprūpinti ir patenkinti.

Atvyksta klubų nariai, ku
rie dalyvauti pasižadėjo, štai 
vieno klubo priešakyje “ka
pitonas” Povilas Plungi. Jis 
pakloja $50 ir prašo aprūpin
ti jų stalą. Štai nuo Alleghe
ny Ave. klubo prezidentas E. 
Liepa su savo armija. Štai ir 
kitų klubų nariai. Renkasi

daugiau ir daugiau žmonių.
Piknikas gerai pavyko, šo

kiams grojo dvi orkestros 
Shaskaus orkestrą ir Jono Če
ko—Juozo Ivanausko. Jauni
mas linksminosi iki. vėlyvos 
nakties.

Arsenalas.

Philadelphia. — Praneša
ma, kad Stassenas sutinka 
kandidatuoti tiktai į prezi
dentus, bet ne į vice-pręzi- 
dentus.

|------------------------------------------*
■ Bušai į Laisvės Pikniką Brooklyne
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Tuojau užsiregistruokite vykti į Laisvės pikni
ką, kuris įvvks 4-tą liepos (July 4th), Clinton 
Park, Maspeth, L. L, 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., Kearny, 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 vietą.

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

Bpsas išeis nuo Boro Bar Salės, 344 Palisade 
Ave., 12:30 vai. dieną. Organizavimu rūpinasi 
Adelė 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 j abi pusi $1.35.
Kviečiame newarkiecius užsiregistruoti ir 

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

/

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

vai. iš ryto, nesivėlinkite, nes busas nelauks.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) z

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 SL 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

RONKONKOMA
8631

TELEPHONE
STAGG 2-5643

==

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

4 pusi.—Laisva (Ilberty,Lith. Pally Ketv., Biri. 24. 1948



Sudbury, Canada
Nikelio Darbininkų Unija 

Pasirašė Naujų Sutartį

Po ilgų derybų Internatio
nal Union of Mine, Mill and 
Smelter Workers lokalas 598 
pasirašė naują sutartį su pa
garsėjusia International Nie
kei kompanija, birželio 5 die
na.

Pradžioje derybų kompa
nija ignoravo unijos reikalavi
mus, siūlydama pakelti darbi
ninkams algas 6 centus į va
landą, o apie kitokius unijos 
reikalavimus nei girdėti neno
rėdama.

Unijos derybų komitetui pa
teikus raportą nariams, susi
rinkimas vienbalsiai atmetė 
kompanijos pasiūlymą ii* nu
tarė eiti į streiką, jeigu kom
panija savo nusistatymo ne
pakeis. Taipgi susirinkimas 
nutarė finansinį fondą šelpi- i 
mui streikierių ir jų šeimynų. 
Tomis dienomis, nežinia kieno 
pastangomis, buvo apskųstas 
ir policijos suimtas unijos de- j 

*rybų komiteto pirmininkas 
George Knott, amerikietis, 
kad pakenkus unijos dery
boms ir sukėlus paniką narių 
tarpe. Bet unijos nariai ge
rai tą suprato, tai yra, ko- , 
kiems tikslams suareštuotas j

unijos derybų komiteto pirmi
ninkas.

Už kelių dienų jis buvo iš- 
deportuotas į Jungtines Vals
tijas. Nariai jo vieton išsirin
ko kitą amerikietį, CIO orga
nizatorių Tom McGuire. Ko
mitetas, su nauju pirmininku, 
pirmame pasimatyme su kom
panijos atstovais, pasakė, kad 
susirinkimas vienbalsiai atme
tė kompanijos siūlomus 6 cen
tus ir nutarę imtis streiko 
priemonės, kad laimėti savo 
reikalavimus.

Kompanija, girdėdama uni
jos narių tvirtą nusistatymą ir 
didelį narių vieningumą, suti
ko pakelti darbininkams al
gas jau po 10 centų į valan
dą. Taipgi sutiko priimti kai 
kuriuos mažesnės svarbos rei
kalavimus. Bet unija ir šį kar
tą kompanijos pasiūlymą at
metė. Pirm negu skelbti strei
ką, derybų dėlei dar apeliavo 
į valdišką įstaigą, Conciliation 
board Toronte, reikalaudama 
tarpininko unijos derybose su 
kompanija.

Conciliation Board unijos 
apeliaciją priėmė ir gegužės 
27 dieną pakvietė į Torontą 
unijos ir kompanijos atstovus. 
Valdžios atstovui J. Hutche
son tarpininkaujant, derybos 
tęsėsi porą dienų ir unijos at
stovai išsiderėjo geresnius re
zultatus dėl darbininkų.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas \

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

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

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

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. Skalius 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tek ^Virginia 7-4499

Z. —-------------?

Matthew 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai Įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172
...................................— -------

————————

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH A VE., BROOKLYN 20, N. Y.

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

ir tt., telefonuokite
ŠHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, i 
,, ko jūs reikalausite. n
( Specialistai Pritaikymui , n
, šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 
n Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. "

į *——.--- a-- -—.-- .-- - -- - -- „-- „-- a-- .-- - -- --------.-- --------•-- ■—-- - -- - -------

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, K Y.
Skersai gatvės nuo Armęry

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktj

EVergreen 7-4774

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

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

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

Kompanija buvo priversta 
priimti kai kuriuos unijos rei
kalavimus ir pakelti darbinin
kų algas 13 centų į valandą. 
Popietinei permainai sutiko 
pakelti 14 centų, o naktinei po 
16 centų į valandą.

Taigi, dabar paprastas mai- 
nierys gaus į valandą po 
$1.09 Į/o, o patyrę — $1.17>/2 
ir daugiau. Apart to, kampa
nija turės padidinti darbinin
kams mokamus bonus 15 
nuošimčių ir mokėti dieninį 
uždarbį darbininkams nedir
bant už Kalėdas, Naujus Me
tus, Labor Dieną, Dominion 
dieną. O dirbantieji gaus dvi
gubą dienos uždarbį. Taipgi 
kiekvienas darbininkas, išdir
bęs toj. kompanijoj vienus me
tus, gauna vieną savaitę ap
mokamų atostogų. O išdirbę 
po 5 metus, gaus po 2 savai
tes į metus apmokamų atosto
gų-

Tiesa, unijai nepavyko iš
reikalauti iš kompanijos visko, 
ko norėjo, bet tenka pasiten
kinti ir tuo, kas laimėta per 
derybas. Sekančių metų dery
bose tikimės laimėti daugiau.

Unijos Narys.

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

(146-148)

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

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Lyros Choro outingas įvyks birže
lio 27 d., Burholmc Park. Kviečiame 
visus dalyvauti. Atsineškite savo 
valgius. Linksmai praleisime laiką. 
— Al Merkis. (148-149)

MONTELLO-NORWOOD, 
MASS.

Montello ir Norwoodo LDS kuo
pos rengia pikniką birželio 27 d., 
Liet. Taut. Namo Parke, Montello. 
Pradžia 12 vai. dieną. Kviečiame 
visus dalyvauti piknike. Bus valgių, 
gėrimų ir orkestrą. — A. Sauka.

(148-149)
NASHUA, N. H.

Birželio 27 d., kalbės 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

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

(147-148)

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 pralosime laiką. 
—- Komisija. (147-148)

BALTIMORE, MD.
Didelis piknikas —- rengia IWO 

Jaunuolių Klubas, Ukrainų ir Rusų 
IWO organizacijos. įvyks birželio 
27 d., Kardašiaus Shore, Evergreen 
Park. Geros maudynės. Venskaičio 
Orkestrą gros šokiams. Busas išva
žiuos nuo Lietuvių salės, 851 Hollins 
St., 11 v. ryto. Kelionė į abi pusi 81. 
Kviečiame lietuvius dalyvauti. — S. 
Raymond. (147-148)

PITTSBURGH, PA.
LDS 8 Apskritie? prieš-sciminč 

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 susitartų kaip važiuoti į LDS 
8-tą Seimą, kuris įvyks Clevclande, 
liepos 12 d. — J. Urbonas, Kom. 
Narys. (147-148)

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 lak- 
sais 60c. Kelrodis: Iš Patersono nuo 
Cross ir Market Sts., važiuokite bu-, 
su No. 4, Išlipkite ant McBride Ave., 
pervažiavę High Bridge, du blokus 
eikite 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)

CIO Wholesale & Warehouse Workers Lokalo 65-to 
prezidentas Arthur Osman duoda kraujo Raudonoje 
Mogen Dovid (žydų raudonojo kryžiaus) kraujo ban
kui New Yorke. Kraują siunčia Palestinoje kariaujan
tiems Izraeliaus gynėjams ir atakose sužeistiems civi- 

liajns gyventojams gelbėti.

LAWRENCE, MASS.
Čia buvo sutvertas Lawren

ce pašalpinių draugysčių sąry
šis. Jis ilgai gyvavo, bendrai 
rengdavo parengimus. Bet Šv. 
Laurino Draugijai mirus, pa
siliko tik Aušros Vartų, šv. 
Onos, Lietuvos Sūnų ir Klu
bas.

. Bet klubas turi savo nuosa
vą svetainę, barą, nuolatinį 
biznį, tai jam nelabai reika
lingi kitokį parengimai, todėl 
ir atšaukė iš sąryšio savo de
legatus.

žymėtina, kąd tūlas žmo
gus, kuris seniau savę skaitė 
komunistu, vėliau sklokininku 
ir socialistu, klube rėkė prieš 
komunistus, kad komunistai 
sąryšį sugriovę.

Kleistas sutvėrimas. Visi ži
no, kad sąryšyje komunistų 
nebuvo, kol tokis sąryšis drau
gijoms buvo reikalingas, tai 
jos jį palaike,, .kada jos mato, 
kad be jo galima apsieiti, tai 
ir panaikino. Bot kai kurio, 
užsikrėtę reakcijos nuodais, 
šaukia prieš “komunistus,” 
kur komunistai nieko bendro 
neturi.

‘Dienraščio Laisvės metinis 
piknikas įvyks sekmadieni, 4 
dieną liepos, Vose Pavilion, 
Maynard, Mass. Visi būkite 
pasiruošę važiuoti busu. Busas 
išeis 4 d. liepos,. 11 :30 vai. 
ryto, nuo Lietuvių Piliečių 
Klubo, 41 Barkley St.

Visi ir visos važiuokite i 
pikniką. Parkas gražus, žmo
nių bus daug, bus gera pro
grama. Dalyvaukite, pasimą: 
tykite su pažįstamais, turėsi
me gražią kelionę. Gi ant ry
tojaus šventa, tai bus gerai 
pasilsėti.

Piknike kalbės senatorius 
Glen Taylor, trečiosios parti
jos kandidatas į vice-prezi- 
dento vietą. Išgirskite jo kal
bą.

Suėjau vieną buvusio taip 
vadinamojo bendrojo Lietuvos 
“pagalbos” fondo narį. Pasi
kalbėjome. Jis sako, kad mo
terys spiria poną Sta. . . rei
kalaujant atskaitos, kur jis 
padėjo snapsą, kuris buvo li
kęs nuo parengimo.

Sako, kad Sta.... labai su
pyko ir ėmė net sušilęs rėkti, 
kad tai “komunistų propagan
da.” Kas gi del snapso, tai ar 
tokis jis daiktas, kad galėtų 
kur voliotis. Nagi, sako, kad 
čia buvo prakalbos rengta, 
kalbėjo Keleivio redaktoriai, 
jie “turėjo šaltį,” reikėjo jų 
gerkles “gydyti,” na, taip tas 
šnapsas ir “išgaravo.”

Pasirodo, kad - kur ką tie 
žmonės daro, tai paskui turi 
baigtis skandalais. Pamenu, 
kaip seniau progresyviai, iš
vien su Keleivio rūšies socia
listais Amerikos Lietuvių Kon
grese turėjo, tai kaip ta orga
nizacija baigėsi, tai jos iždai 

prie ponų “socialistų” prilipo. 
Taip ir su ta jų Lietuvos “pa
galba,” tik žmones apgavinė- 
jo, o jokios jų pagalbos Lie
tuvoj liaudis negavo. Dabar 
čia vėl dėl snapso dar nesusi
taiko. Lawrence Dzūkelis.

Scranton, Pa.
Rytmetis tryliktos dienos 

birželio buvo apsiniaukęs ir šal
tas. Veik per visą naktį lijo ir 
tik paryčiu apsistojo, bet saulė 
buvo pasislėpusi po storais de
besimis beveik ligi vidudienio. 
Visa tai sudarė prislėgtą nuo
taiką rengėjams pikniko LLD 
1.2-tos apskritie^, kuris- tą ne- 
dėldienį turėjo įvykti Rocky 
Glen Parke. Daug maisto pri
rengta ir jeigu jis nebus su
naudotas, tai padarys, didelius 
nuostolius. Su gėrimu tas pat.

Su tokiomis mintimis rinko
si darbininkai į parką. O vėjas 
kad pūstels, tai taip, kaip nuo 
šiaurinio polio. Gaspadinės už
kūrė pečių, tai net gerai buvo 
susišildyti.

Apie vidudienį jau ir saulutė 
pasirodė ir kiek vėliau veik vi
sai sugiedrėjo. Nors mūsų pik
nikas surengtas ant greitųjų ir 
mažai išgarsintas, bet publikos 
pradėjo gražiai į parką plaukti 
ir vaišintis prie valgių ir gėri
mų.

Ir taip iš nemalonaus ryto 
slankėme puikaus vakaro. Vi
sas maistas liko parduotas ir 
dar būtų galima buvę' daugiau 
parduoti; už tai gaspadinės, 
nors ir labai pavargusios, bet 
buvo patenkintos iš pasiseki
mo. Ir šį pikniką reikia pava
dinti pasisekusiu, nes pelno li
ko virš šimto dolerių. Reikia 
paačiuoti draugams ir drau
gėms iš Lackawanna ir Luzer- 
nes apskričių, kad atsilankė ir 
parėmė šį naudingą parengimą. 
Taip pat ii- darbininkams ir 
darbininkėm, kurie ne tik dir
bo, bet ir prirengė reikmenis. 
Daugiausia pridėjo triūso drau
gė Geležauskienė prirengime ir 
pardavime maisto, paskui Trui- 
kiai, Pėstininkas, Gluoksnių 
šeima, Elinskai, Černauskaitė, 
Genys ir kiti.

Negaišuojant liko suvesta at
skaita ir nuspręsta paaukoti po 
dešimtinę ' Laisvei, Vilniai ir 
Liaudies Balsui. Gerai padare 
komisija, kad nors su nedide
le auka prisidėjo prie parėmi
mo pažangios spaudos.

Veikla už Trečią Partiją, 
nors iš lėto, 'bet pradeda įsisiū
buoti. Susirinkimai įvyksta 
kiekvieną penktadienį ir rėmė
jų skaičius kas kart didėja. Da
bar jau manoma įsigyti pačiam 
mieste sueigai vietą, kad iš vi
sos, apylinkės būtų paranku -su
eiti į susirinkimus. Pastaruoju 
laiku gauta keletas gerų veikė
jų, tai manoma veikla gerokai 
paspartės. Nugirdęs.

/

Montello-Norwood, 
Mass.

Bendras ir Linksmas Piknikas
Birželio (June) 27 d. Mon

tello Lietuvių Tautiškame Par
ke Įvyksta piknikas ir prie šio 
pikniko labai rūpestingai ren
giamasi, kad kiekvienas atsi
lankęs turėtų gražaus smagu
mo. Ir mes nuoširdžiai kvie
čiame atsilankyti visus savo 
gerus kaimynus, kaip tai: 
Bridgewater, West Hanover, 
Stoughton, Canton, Dedham, 
So. Boston, Cambridge, Brigh
ton. O. jau Norwoodo ir Mon
tello, tai visi lietuviai suva
žiuos. • .

šiame pikniko girdėsit daug 
liaudies lietuviškų dainelių. 
Taipgi bus labai juokingo 
sporto, lenktynes maišuose! 
Turėsime ir muziką, kuri pa
linksmins su smagiom polku
tėm ir kitais smagiais muzikos 
kavalkais.

Iki pasimatymo.
Montello-Norwood 
Bendri Kviesliai

|TAR£ APIPLĖŠIME

Jaunas vyrukas Victor Rut
kauskas, newyorkietis, tapo 
areštuotas ir sulaikytas po 
$3,500 kaucijos kvotimui atei
nantį pirmadienį. Jį kaltina, 
kad jis apiplėšęs kompanijos 
viršininką Roger Neal, Cent
ral Parke. Iš jo buvęs atėmęs 
$7 ir brangumynų.

Anot policijos, Rutkauską 
pagavę nešiojant vogtą žiedą, 
atėjusį apžiūrinėti tos vietos, 
kurioje prieš porą dienų bu
vęs įvykdęs apiplėšimą.

4* 4* 4* %* 4* 4* 4* 4* 4*4*

1
J. J. Kaškiaučius, M. D.l

530 Summer Avenue, ’*• f
Newark 4, N. J. •>

HUmboldt 2-7964 • >* 
bJ®

----

GREEN STAR BAR & GRILL |
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. 
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
18—35

PAKAVIMUI
SUNSHINE BISCUITS

Gera Alua — Puikios Darbo Sąlygos 
Vakacijos ir 7 Šventės su Alga

Duodama Uniformos ir Apskalbimas 
Nemokamai 

Kafcteria ant Vietos

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

L. L City 
PATOGU IRT, BMT ir 

LN D EPENI) ENT SUBWAYS
052)

EMBROIDERY OPERATORĖS
Patyrusios prie Bonnaz Mašinos 

Kreipkitės
PUROFIED DOWN PRODUCTS

1027 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

BMT 14th St. Canarsio Line
EVERGREEN 7-7677 *

050)

Charles F. Brannan ta
po nominuotas žemdirbys
tės sekretoriumi (ministru) 
vietoje rezignavusio Clin
ton P. Andersono. Šis rezig- 

I navo iš kabineto tikslu kan
didatuoti i senatorius iš 
New Mexico. Brannan tar
navo tame departmente pa
dėjėju nuo 1944 metų.



tik

Serga

A b r a h am

ir

Valandos:

231 Bedford AvenueBAR & GRILL Brooklyn 11, N. Y.

LIETUVIŠKA ALUDĖ

NUPIGINTAS PARDAVIMASKokios Čia Vestuvės?

tiedu 
iš savo

neveikiančios
Dar dides- 

nusivylimui,

NUPIRKĘ MELO VIETOJE 
AUKSO

Nežinomas vyriškis, apie 50 
metų, užsimušė nukritęs ar nu
šokęs nuo platformos IRT sub
way 125th St. stotyje.

pa-
po-
po-

būtų 
dau- 
per- 
ben-

Ame- 
Cent- 
kiek- 
prisi-

Lithauer iš 
House, Sa- 
iš Stuyves-

kad jie 
pasisiūlę de- 

su jais bend-

pa vienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

DEGTINĖ, VYNAS ir 
ALUS

Ne wyork ietis David 
liams, 26 metų, apdegė 
plodavus mašinai drabuži

LAISVĖ 
427 LORIMER STREET 

BROOKLYN, N. Y.
REIKALAVIMAI

Reikalingas vyras dirbti pieninin- 
kyštės ir vištinihkystės farmoje„ 80 
mailių, nuo New York City. Rašykite 
angliškai j Joseph A. Jusaites, Mi
chigan Farm, R. D. 2, Middletown, 
N. Y. arba skambinkite Middletown 
7-4956 per pietus ar po 7 v. v.

(146-151)

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

29 ir 30 dienomis, tai

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D. Į
5 223 South 4th Street ?

BROOKLYN, N. Y.

Valandos: j dienom
? į 6—8 vakarais ?
I Ir Pagal Pasitarimais. s

į Telefonas EVergreen 4-0203

prisi- Į vusių į jų butą iš kito apart- 
mento, kurį Motta maliavojo.

Motta sako, kad jiedu buvę 
i visą amžių artimais draugais 
iki tos nelaimės.

išrinkti Eugene
Tilden, Irving

iš George West-

NewWto^^fejjnios
Atsišaukė į Visuomenę 
Auką Biednuomenės 
Atostogoms

Brooklynietis Social Service 
Biuras, biednuomenei pagal
bos įstaiga, 285 Schermer
horn St., Brooklyne, atsišau
kė į visuomenę aukų, kad ga
lėtų pasiųsti savo globojamuo
sius asmenis bent savaitei į 
įstaigos turimą 
Long Islande.

Atsišaukime sako, kad jo
kia kita priemonė nepagelbs- 
ti tiek sustiprėti spėkomis ir 
moraliniai pabėgusiems, kiek 
sustiprina proga pakeisti ap
linką ir išbandyti bent kai ką 
iš tų užsiėmimų, kuriais nau
dojasi sveiki atostogautojai. 
Tik $15, sako jie, užtikrina 
vienam asmeniui savaitę kem
pėje, tačiau apie 125 iš dau
gelio ištaigos globojamų 
menų ir to neišgali patys 
simpkėti.

Algirdas Purvėnas per ke
letą pastarųjų savaičių nesvei- 
kavo, tačiau vis buvo namie, 
tikėdamasis ligą greit nugalė
ti. Argi jaunas žmogus nusi
lenks ligai! 
per ilgai vis 
davė švedų 
ford Ave. ir 
lyne.

Vienok sveikatai 
negrįžtant, pasi- 
ligoninėn, Bed- 

Dean St., Brook-
Randasi 5-me aukšte, 

kambarys 4-tas. Lankymo va
landos kas dieną nuo 2 iki 4 
ir nuo 7 iki 8. vai.

Linkime Algirdui greitai su
rasti kenkėją, ją nugalėti 
greit pasveikti.

Mokytojai Perrinko 
Valdybą.

SARGAS PRAGANĖ 
VIENKOJĮ AREŠTANTĄ

Būkime Lietuvių už Wallace 
Pasitarime Ketvirtadienį

Eiliniai Malioriai 
Pažengė Pirmyn 
Lokalų Rinkimuose

Lietuvių 
sident brooklynietis 
šaukia visų narių, 
visu s u s i d o m ė. j u s i ų 
k am na n i ja žmonių 
mą
birželio 24-tą, Liet, 

vasarvietę , Klube, 280 Union Avė.

Wallace for Pre-1 Susirinkime išgirsime sve- 
klubas čio kalbėtojo pranešimą, kaip 

Uvnim-n h. i eina kampanija, kokie sekami U i <1U g U 11 i 1
I žingsniai. Nariai sužinos, kuo' 
i.lie galėtų prisidėti tame dar- 

susirmki- neįsirašiusieji turės
šio ketvirtadienio vakarą, , progą pažinti klubo tikslus ir, 

Piliečių Į jei norės, galės čia pat tapti 
Pra- klubo nariais. Kviečia visus— 

džia 8 vai. Įžanga nemokama, j Valdyba.

Ne wyork i e č i a i mok y to j a i, 
CIO Mokytojų Unijos Lokalo 
555-to nariai perrinko savo 
valdybą. Prezidentu išrinko 
matematikos mokytoją Abra- 
h am Le d eim an,' m o k y to.) a u - 
jautį Junior High 64-je. Įsta
tyme! a vyste i atstove — Mrs. 
Rose Russell.

Kitais viršininkais, vedėjais 
unijos reikalų atskirose mok
slo šakose, 
Jackson 
Glucksman
inghouse, Mrs. Ella Rattner iš 
Jr. High 239-tos, dr. Joseph 
Bressler iš Brooklyno Kolegi
jos, Miss Adele 
Little Red School 
muel Greenfield
ant, Mrs. Celia Lewis Zitron 
iš Washington Irving.

Brooklyne policija areštavo 
vienkojį asmenį, įtartą grasi
nus kitiems peiliu. Jį nusive
žė į prokuroro raštinę. Ten 
jiems delsiant, areštantas pri
trūko kantrybės — jis turė
jęs sutartį p ašim i erų oti me
chanišką koją, tad ir išėjęs sa
vais keliais. Sunku pasakyti, 
katras iš jų šiuo atveju jautė
si prasčiau — policistas sar
gybinis praganęs vienkojį ka
linį, ar kalinys. Jį ne už ilgo 
atrado kojų dirbtuvėje, 
mieruojant naują koją.

Pašovė Draugą uz 
Pačią ir Pats Nusišovė

Newyorkietis Frank Torto- 
rici, 54 metų, pavojingai pa
šovė namo savininką Carmel- 
lo Motta, m ai i orių, ir pats 
nusišovė.

Jei tikėti Mottos pasakoji
mams, Tortorici keršijęs už 
žmoną. Jo žmona mirė prieš 
trejetą savaičių. Tortorici bu
vęs įsitikinęs, kad jinai miru
si nuo maliavų dujų, prigara-

Demokratai be Reikalo 
Purtosi, Sako ALP 
Viršininkai

Miesto Taryba Nutarė 
Atleisti Antisemitini 
Profesorių

Miesto Taryba savo posėdy
je praėjusį antradienį nutarė 
priimti raportą tyrinėjimų ko-! 
misijos, kuri rekomendavo at
leisti iš pareigų profesorių 
William E. Knickerbocker, 
pirmininką City College kalbų 
skyriaus.

Komisija atrado, kad kalti
nimai profesoriaus antisemi
tizme yra pamatuoti. Jis ne- 
prileidęs studento Morton Gu- 
rewich’iaus gauti Ward me
dalio tik dėl to, kad “virš du 
trečdaliai studentų” esą žy
dai, kad “su jais negalima ap
sieiti mandagiai.”

Taryba nutarė, kad būtų 
atiduota Gurewich’iui medalis, 
nors ir pavėluotai. Taipgi nu
tarė skirti į rekpmenduotojus 
paaukštinimams švietimo sri
tyje dr. Pedro Bach-Y-Rita ir 
profesorių Polinger, kurie se
niau buvę .nedaleisti prie tų 
pareigų einant Knickerboc- 
ker’io skundais prieš juos.

Už komisijos raportą balsa
vo 16 kaunsilmanų, prieš 2. 1

Laisvėje jau buvo minėta, 
jog Brooklyno demokratai yra 
pasidalinę bendravimo su dar- 

, bo partija klausimu. Vieni sa- 
itv į ko — reikia priimti nuo dar- 

! biečių paramą, o kiti, sako, 
I kad nepriimti, 
i

Amerikos Darbo Partijos 
į pirmininkas šioje valstijoje 
kongresmanas Vito Marcan- 
tonio dėl to pastebėjo, jog 
brooklyniečiai d c m o k ratai 
jam primena tarančiuosius, 
“kaip jie pasirodys vestuvėse, 
i kurias jie dar nebuvo kvies
ti.” Darbiečiai sako, 
dar nebuvo nei 
mokratus remti, 
rauti.

Kongresmanai
Multei- ii- Eugene J. Keogh 
sakosi atmetą darbiečių para
mą, bet darbiečiai tą lengvai 
išsiaiškina. Jie sako: 
kongresmanai žinojo
darbų, kad darbiečiai jų ne
rems.

Gi kongresmanas Emanuel 
Celler, kurio rekordas demo
kratinis, geras, pripažino, kad 
darbiečiai taip pat dar nesi- 
siūlė jį remti. Tačiau sakė, 

' kad jis tokią paramą priimtų, 
nors daleistina, kad jis gali 
būti iš naujo išrinktu ir be 
darbiečių balsų.

Celler ir paskiausiuose rin- 
' kimuose buvo ir ant darbiečių 
baloto. Jis gavo nuo darbiečių 
daug balsų, tačiau jam užteko 
balsų būti išrinktu net jei 
darbiečių balsai butų buvę ir 
nepriskaityti.

O eilėje kitų kongresinių ir 
seimelio distriktų 'demokratai 
kongresmanai ir assemblyma- 
nai buvo išrinkti tiktai dadė- 
jus darbiečių balsus, be tų 
balsų nebūtų buvę išrinkti. 
Tuose distriktuose demokra
tai, ypač eiliniai, labai norėtų 
gauti darbiečių balsus, norėtų 
išstatyti bendrus kandidatus. 
Tačiau reąkcinipkai tam prie
šinasi.

Darbiečiai kol kas dar ne
buvo išsprendę, ką jie išsta- 
tys patys ir ką rems iš kitų 
partijų, apart vieno — Lee 
Pressman, buvusio generaliu 
CIO patarėju. Lee Pressman 
kandidatuoja 14-me kongresi
niame distrikte prieš dabarti- 

1 nį kongresmaną Multer.

- Matyk Naujausias Sensacingas Žinių Filmas 
REPUBLIKONU KONVENCIJA

PIRMOJI FILMĄ PALESTINOS PERTAIKOS
43 UŽMUŠTI ORLAIVIO NELAIMĖJE

I7MD a ęęv newsreelDlHDrluu I THEATRE BROADWAY ir 46th ST., N.Y.C.
.4.

Kaip Man Atrodo 
Lietuviu Kultūrinio 
Centro Namas

Nuo pat pradžios, kai 
buvo nupirktas LKC namas, 
vis įdomavau tą namą pama
tyti. Kai tik Laisvėje pasiro
dė pranešimas, kad LKC na
mo atidarymas įvyksta gegu
žės
progai pasitaikius ir atvykau į 
atidarymo parengimus ir turė
jau gerą progą apžiūrėti na
mą. Ačiū Jonui Gasiūnui ir 
namo gaspadinei Onai Globi- 
čienei, kurie mumis išvedžio
jo parodydami visą nafrną. To
dėl noriu ir pasakyti, kaip 
man atrodo LKC namas ir 
būsiantis progresyvių lietuvių 
centras:

LKC namas atrodo gerai, 
nes namas nesenas. J namą 
sudėta gera medžiaga ir bran
gi. Namo konstrukcija gera, 
daug vietos ii' visi paranku- 
mai įstatyti. Namas turi daug 
vietos ir įtaisus meno, sporto 
ir visokiems kitiems veiks
mams, reikalingiems mūsų gy
venime. šiais laikais statant 
tokį namą reikalinga 
užmokėti net tris sykius 
giau kiek buvo , užmokėta 
kant tą namą per LKC 
d rovę.

New Yorko, Brooklyno ir 
tos apylinkės lietuviai sudėjo 
daug spėkų įsteigimui to na
mo, todėl .jie turės būti ir ve
dėjais to namo, kad tas na
mas neštų kultūrišką apšvietą 
ir stiprintų visą veikimą atei
čiai.

Mes, toliau' gyvendami, nors 
kiek ir prisidėjom su finansi
ne parama įsteigimui LKC na
mo, bet labai mažai kuo ga
lėsime prisidėti su patarimais, 
kaip tą namą vesti ir tvarky
ti. Kaj-ts nuo karto atvykę iš 
tolimesnių kolonijų lietuviai 
pasidžiaugs - pasigėrės 
rikos Lietuvių Kultūros 
ru. Gal ateityje sužadins 
vieną progręsyvį lietuvį
dėti prie įsteigimo kultūriško 
namo kiekvienoje didesnėje 
lietuvių kolonijoje.

J. K. Mažukna.

68-tas METINIS PIKNIKAS
Rengia šv. Jurgio Draugyste

Birželio 26 June
DEXTER PARKE

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

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

BUS GĖRIMŲ IR UŽKANDŽIŲ 
Kviečiame visus dalyvauti—Rengėjai.

Perrinkimuose valdybų AFL 
Painters 9-to Distrikto Tary
bos ribose, įvykusiuose praėju
sią savaitę, nežiūrint aršaus 
reakcininkų puolimo pažan
giųjų, pažangieji laimėjo dvie
juose žymiuose lokaluose, 
daugino kiekį savo balsų 
roję lokalų ir išlaikė savo 
zicijas kituose.

šiuos žodžius rašant pasek
mės buvo žinomos šešiuose iš 
11-kos distrikto esamų lokalų.

Ateinantį šeštadienį visų 
lokalų nariai bendrai rinks 
tarybos finansų sekretorių ir 
biznio agentus. Kandidatais į 
sekretorius yra : vienas save 
pasivadinęs “p r o g resyviu,” 
bet prieš tikruosius progresy- 

'vius kovojąs Martin Rarbach, 
dabartinis sekretorius, o prieš 
jį kandidatuoja tikras eilinių 
narių (Rank and File) sleito 
vadovaujantis narys Morris 
Gainor.

Iki šiol balsavusiuose loka
luose eiliniai nariai laimėjo 
905-me ir 848-me lokaluose. 
Jų prezidentais išrinkti Gai
nor ir Wedl. Lokale 261-me, 
ilgai valdomame socialdemok
ratų, eiliniai gavo 60 balsų 
daugiau negu pernai, nors 
bendrai mažiau narių dalyva
vo balsavimuose. Lokale 442- 
me eiliniams nariams trūko 
tiktai 16-kos balsų, kad būtų 
išrinktais. Lokaluose 1011 ir 
892 eiliniai išlaikė savo per- 
nvkščias pozicijas.

Louis Weinstock, buvęs se
niau distrikto finansų sekre
toriumi, žymus vadovaujantis 
unijistas, išrinktas tarybon de
legatu iš savo lokalo 848-to.'

Du kanadiečiai, Noel 11. 
Knowles ir Ernest A. Newson, 
iš Toronto, bus teisiami Brook
lyne kaltinimu, kad jie no
rintiems greit pralobti brook- 
lyniečiams išpardavę $100,000 
vertės serų ant 
aukso kasyklos, 
n i am viltingųjų
tyrimas parodęs, kad tenai iš 
viso nėra ko kasti, aukso ne
siranda.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Tel. EVergreen 8-9770 *

eks- 
ų va

lymo šapoje, Brooklyne. Maši
ną eksplodayo joje susikuopu- 
sios dujos. Williams dirbo 
prie gretimos mašinos.

Didelis Vežimas 
Šviežio Medaus

Vincent Green z, 47 m., 
bronxietis, prižiūrėtojas namo 

! Long Island City, pavojingai 
susižeidė nukritęs nuo antro 
aukšto išlūžus kopėčių pako
pai.

Bitininkas Kimčius pristatė 
didelį vežimą šviežio, tikro 
bičių medaus.

PUSGALIONIS $2.25
KVORTA $1.35

Budavokite savo sveikatą 
tikru bičių medum. Kreipki
tės :

®—----------------------------------- □

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

Penktadieniais uždaryta. 
■’WimiliyUlllllUUllIUUllllUIUIUIIUIIlim

JŪSŲ AKYS
yra

JŪSŲ BUITIS

Kanados 
Black Horse Ale 

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

SAUGOKITE JAS GERAI

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

Jerome Hurwitz
OPTOMETRISTAS

Mes patys ištekiname stiklus, pritaikom jūsų regėjimui.
$30 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

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

B. S. A. O.

Prieš teisėją Frances W. 
Lehrich, Brooklyne, buvo pa
šaukti trys asmenys, dvejų 
vestuvių svečiai. Vienas teisi
nosi, kad jo žmonos giminės 
pradėję užkabinėti jį, pradė
ję muštynes, įstūmę jį į langą, 
kurio išmušimo lėšas jis mie
lai atmokėsiąs. O kiti du, po
ra jaunų meilužių, sakė, kad 
seni priešai jį užkabinę, jinai 
padėjusi gintis, o tame įkaiti
me gal iš netyčių jie pataikę 
ir policistui, už kurio apmuši
mą jiedu buvo pašaukti į teis
mą.

Teisėja abiejus atleido be 
bausmės, tačiau, patraukiusi 
pečiais, pastebėjo:

‘“Kokios čia jūsų Brooklyn 
ne būna vestuvės?”

Su teisėja reikia sutikti, kad 
jeigu jau negalima turėti gra
žių vestuvių, tai vely reikėtų 
tuoktis be vedybinių puotų, 
bet civilizuotai.

Margaret McVeigh pa
skirta Long Island College 
Hospital socialio skyriaus 
direktore.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.
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grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalni esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kamn>ts Broadway lr Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

Visokiausi vaistai, kosmetikai, ku- 
; dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme- 

znys už grieštai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES -

!

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

Peter Kapiskas
Tel. EVergreen 4-8174

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailiu Moteriškų ir Vyrišku 
Laikrodžiu Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą
' Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y<

Telefonas STagg 2-2173

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Birž. 24, 1948




