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Helsinki. — 6 sovietiniai 
laivai iš Baltijos Jūros iš
plaukė į Islandijos vandenis 
silkių žvejoti.

Amerikos žmonės atsimena 
Hooverio prezidentavimo lai
kus. Ir jei tas pats Ilooveris 
kandidatuotų vėl Į preziden
tus, jis nieko nepeštų. Bet re
publikonai nominuos kitą tos 
pačios veislės politikierių. Ki
to kandidato pagalba bandys 
sugrąžinti Amerikon tuos pa
čius tamsius krizės ir alkio 
laikus.

Amerikos papras- 
reikalus, republi- 
pamiršo. Ir kam 
rūpintis? Daug

Henry Wallace kalba 
mistiškai apie rinkimų 
spektyvas. Jis sako, 
sykio jis galvojo apie gavimą
ketverto milijonų balsų. Da
bar, girdi, tikslas šį skaičių 
keleriopai padidinti.

Sunku dabar atspėti, kiek 
trečiosios partijos kandidatai 
šiemet gaus balsų. Kad jai ge
rai pasirodyti ir bujoti dirva 
yra puiki, tai kiekvienam aiš
ku.

Nepasitenkinimas ir nepasi
tikėjimas 
mis labai 
trečiosios 
susirenka 
Wallace
ypač jaunuose žmonėse.

opti- 
per- 

kad iš

Iš Londono praneša, kad 
ten spaudoje labai plačiai dis- 
kusuojama republikonų kon
vencija. Dauguma laikraščių 
trokšta matyti senatorių Van- 
denbergą kandidatu. Mat, 
Vandenbergas karštai remia 
Marsh all o Planą.
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Republikonų cirkas Phila- 
delphijoje labai karštai svei
kino Herbert Hooverį. Hoove- 
ris kalbėjo antradienio vaka
re. Joks kitas kalbėtojas ne
susilaukė tokių šturmingų 
sveikinimu. *

Tai buvo aiški “Ilooverio 
diena.” Jis verkdamas kalbė
jo apie gelbėjimą kapitalizmo 
ir individualizmo. Jis nemato 
skirtumo tarpe Trumano ir 
komunistų. Jam lygūs visi, ku
ine nesutinka su jo filozofija.

senosiomis partijo- 
plačiai išsišakojęs. I 
partijos mitingus 
tūkstančiai piliečių, 
įtaka labai didelė

Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.

Tai jau turime republikonų 
partijos platformą. Republiko
nai žada sukontroliuoti Ame
rikos komunistus, vykdydami 
esamuosius įstatymus ir išleis
dami naujus. Tai reiškia, kad 
po rinkimų bus atgaivintas 
Mundto bilius, arba iškeptas 
kitas panašus bilius.

Kas liečia 
tųjų žmonių 
konai juos 
jiems jais
svarbiaus stambiojo ’ kapitalo 
interesai ir peląai.

“Hooverio Diena.”
Vieniems Valia, Kitiefms 

Uždrausta.
Ką gi Jie Siūlo?
Puiki Dirva.
“Bėga kaip Pasiutę.

Rašo A. BIMBA

Mūsų komercinė spauda ne
sako, kad anglai kiša nosį ne 
į savo reikalus. Nesako, kad 
jie nori Amerikai diktuoti.

Bet tegul tik Soviete] spau
da žodį kitą ištars apie Ame
rikos partijas ir kandidatus, 
tuoj bus apšaukta kišimusi į 
kitos valstybės reikalus, ban
dymu Amerikai diktuoti.

Aną dieną Sovietų spauda 
prisiminė apie trečiosios par
tijos sąjūdį ir Henry Wallace 
kandidatūrą. Vaje, kaip sun
kiai ta spauda nusidėjo prieš 
mūsų “nepriklausomybę!”

Aną dieną Tysliava Vieny
bėje užgiedojo, kad iš visi] 
Europos kraštų, kurie esd 
Tarybų Sąjungos įtakoj, žmo
nės bėgą į Ameriką, “kaip 
pasiutę.”

Argi neatbėgo Mikolaičikas 
ir Nagy? Argi nebuvo atbė
gęs Smetona? Jie iš tikrųjų 
bėgo, “kaip pasiutę.”

pa- 
mi-

Kas liečia šiaip žmones, 
prastus žmones, tai, tiesa, 
H jonai jų norėtų į Amerikos 
“rojų” atvykti. Ir tai, žinoma, 
tiesa, ne tik apie naujųjų de-

(Tąsa 5-me pusi.)
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1,000 Diplomatų iš Sovietų Sąjungos ir 7 Kitų Kraštų 
Tariasi Laikytis prieš Vakarinių Talkininkų Politiką

Varšava. — Čia vyksta 
astuonių rytinės Europos 
kraštų konferencija; daly
vauja užsieniniai . ir kari
niai ministrai Sovietų Są
jungos, Lenkijos, Rumuni
jos, Bulgarijos, Vengrijos, 
Jugoslavijos, Čechoslovaki- 
jos ir Albanijos, tame skai
čiuje ir Viačeslavas Molo
tovas, Sovietų užsienio rei
kalų ministras.

Daugiau kaip tūkstantis 
tų šalių diplomatų svarsto

Izraelius Areštuoja 
Griežtuosius Žydų 
Irgun Kovomis

Tel Aviv, Palestina. —Iz
raeliaus valdžia areštavo 70 
Irgun Z v a i Leumi 
vadų. Irgun yra griežtųjų 
žydų kovūnų karinė organi
zacija. Valdžiai pradėjus 
persekioti irguniečius, jie 
pasiskelbė, kad nuo šiol 
slaptai veiks. Irguno vadai 
ketina ištraukt saviškius iš 
“nuosaikiosios” Izraeliaus 
kariuomenės Hdganos.

Haganiečiąi užpuolė irgu
niečius, kurie mėgino laivu 
įgabent ginklų ir amunici
jos. Susikirtime užmušta 8 
vyrai. Dega laivas su 
viniais.

Italijos Žandarai 
Šaudo Bedarbius

Roma. — Žandarai 
polyje apšaudė bedarbių 
veteranų, partizanų ir ka
rinių našlių ir našlaičių de- 
monst raciją. De
monstrantai gynėsi. Tapo 
sužeista daugiau kaip 30 
asmenų; vienas jų ;arti mir
ties. Užpultieji bedarbiai 
apdaužė desėtką žandarų.

Mainierių Unija Veda 
Derybas su Kompanijomis

. Washington. — Eina de
rybos tarp Mainierių ’Uni
jos ir minkštosios ‘ anglies 
kompanijų dėl naujosios su
tarties. Sakoma, kompani
jos pasidarė sukalbamesnės 
po to, kai federalis apskri
ties teisėjas Goldsborough 
nusprendė, jog teisėtas yra 
mainierių reikalavimas pa
laikyti samdytojų lėšomis 
sveikatos - gerovės ir sena
tvės fondą angliakasiams.

MAISTAS ŽYMIAI 
PABRANGO

; Washington. — Valdinis 
Darbo Statistikų Biuras pa
skelbė, jog maistas praeitą 
mėnesį pabrango dar apie 
pusantro nuošimčio, o kiti 
daiktai apie 1 nuoš.

Heidelberg, Vokietija, 
birž. 24. — Karinis ameri
konų gubernatorius gen. 
Clay užreiškė, kad be karo 
jie nesitrauks iš Berlyno. 

reikalų tvarkymą sovietinė
je Vokietijos dalyje. Jie 
taipgi diskusuoja šešių va
karinių talkininkų nutari
mą įkurti vakarinę Vokieti
jos valstybę atskirai nuo 
Sovietų užimamos rytinės 
Vokietijos.

Vieno Balkanų krašto at
stovas pareiškė ameriki
niams korespondentams: 
“Ši mūsų konferencija yra 
pati svarbiausia iš visų, ko
kios tik įvyko Europoje po 
Antrojo pasaulinio karo”.

ANGLIJOS KARIUOMENE 
LAUŽO STREIKĄ

London. — Anglų “socia
listų” valdžios atsiųsti ka
reiviai iškrauna laivus, lau
žydami laivakrovių streiką. 
Unijos vadai šaukia strei- 
kierius darban.

ĮKURTA LIAUDIES VALSTY
BĖ ŠIAUR. CHINIJO J

Šanghai, Chinija.— Ko- 
munist. vadovaujami, chinų 
liaudiečiai sujungė savo už
imtus plotus šiauriniai-ryti- 
nėje Chinijoje ir sudarė 
vientisinę liaudies valstybę. 
Ši valstybė turi bent 44 im
liomis gyventojų. Jos ribo
se yra ir milionas Komuni
stų Partijos narių.

Tatai praneša New Yor
ko Times korespondentas 
Tillman Durdin.

Rezignavo Du Izraeliaus 
Valstybes Ministrai

Tel Aviv, Izraelius.— Pa
sitraukė religinių Izraeliaus 
organizacijų ministras, ra
binas J. Leib Fishman ir 
ateivybės ministras Mloshe 
Shapiro. Jie kaltino premje
rą Davidą Ben Gurioną 
“sauvaliavimą.”

jungt. valstijų
ATSTOVAS IZRAELIUI

Washington. — - Prezid. 
Trumanas paskyrė J. Mac- 
Donaldą Jungtinių Valstijų 
atstovu Izraeliui. MacDo
nald buvo narys anglų-ąme- 
rikonų komisijos įvykiams 
tyrinėti Palestinoj.

AUSTRALIJOS MAINIE
RIŲ STREIKAS

Sydney, - Australija. — 
Streikuoja New South Wa
les angliakasiai.. Valdžia, 
taupydama kurą, uždarė el
ektros patiekimą įmonėm, 
samdančiom 200,000 darbi
ninkų.

SUOKALBIS PRIEŠ 
IZRAELIU?

Tel Aviv. —- Žydų Sionis
tų vadas Moše Sneh tvirti
no, kad anglai-amerikonai 
padarę suokalbį panaikinti 
Izraeliaus valstybę.

Italijoje sustreikavo apie 
120,000 maisto darbininkų.

ORAS.— Būsią lietaus.

Elektrą Amerikonams ir 
Anglams Berlyne

TAPT IR STASSEN STENGĖSI UŽKIRST 
DEWEY’UI KELIA Į PREZIDENTUS

Dewey iš Pat Pradžios Turėjo Daugiau Šalininkų, negu 
Kuris Kitas Kandidatas į Jungt. Valstijų Prezidentus

Berlin, birž. 24. — Kari- kės į Berlyną ir stengiasi 
jas įpiršti visam miestui.

Sovietai išleido savus pi
nigus, skiriamus visoms 
Berlyno dalims.

Darbininkai apgulė mies
to valdybos rūmus, šaukda
mi priimti naująsias sovie
tines markes ištisam mies
tui. To reikalauja ypač So
cialistinės Vienybės Partija 
(socialistai - komunistai).

Anglai - amerikonai sakė 
korespondentams, kad So
vietai mėginą išstumti va
karinius talkininkus iš 
Berlyno. Karinis ameriko
nų gubernatorius L. Clay 
neseniai užreiškė, kad jan
kiai griežtai laikysis Ber
lyne.

nė Sovietų vyriausybė sus
tabdė elektros jėgą ir švie
są toms Berlyno dalims, ku
rias užima amerikonai, an
glai ir francūzai. Didžioji 
elektros darykla yra sovie
tinėje Berlyno srityje.

Sovietai sustabdė bet ko
kį traukinių važiavimą iš 
amerikonų, anglų ir fran- 
cūzų užimtos vakarinės Vo
kietijos per sovietinį ruožtą 
į Berlyną. Taip Sovietai at
siliepė, kuomet vakariniai 
talkininkai išleido naujus 
popierinius pinigus, neatsi- 
klausdami sovietinės vy
riausybės.

Amerikonai lėktuvais ga
bena naująsias savo mar-

Reikalaujama, kad Truman 
Atmestų Drafto Bilių

New Yorko Daily Wor
ker ragina žmones masiniai 
reikalauti, kad prez. Tru
manas vetuotų (atmestų) 
kongreso priimtą bilių dėl 
verstino kariuomenėn ėmi
mo. Daily Worker, tarp 
kitko, rašo:

— Didieji bankininkai, 
žibalo, lėktuvų korporaci
jos ir karininkai padarė be
protišką sąmokslą ir urmu

pervarė Kongrese verstino 
rekrutavimo bilių. To siek
dami, jie išrado kvailą pa
saką, būk Amerikai grūmo
jąs užpuolimas iš Sovietų 
pusės. Iš tikrųjų grasina 
karu kas kitas, o ne Sovie
tai^ Tai Amerikos karo lai
vai, kareiviai, lėktuvai ir 
kariniai “patarėjai” mato
mi visuose pasaulio kam
puose.”

Teismai Uždraudė Marininkams 
Streikuot per 80 Dienų

Washington. — Valdžiai 
pareikalvus, federaliai aps
kričių teismai davė in- 
džionkšinus, uždrausdami 
CIO marininkams streikuo
ti per 80 diemį.

New Yorke ir kituose uo
stuose marininkai demons-

KANADOS VALDŽIA 
SPAUDŽIA KOMU
NISTUS. • 1'

Ottawa, Canada. — Ka
nados vyriausybė nutarė 
neduot valdinių darbų-tar-’ 
nybų komunistams ir ki
tiems nužiūrimiems “raudo
niesiems.”

NEW YORKO MAJORAS 
PORTO RIKOJ

San Juan. — Į Porto Ri
ko atsilankė New Yorko 
majoras Wm. O’Dwyer. Iš
kilmingose priimtuvėse O’
Dwyer ispaniškai pasakė 
prakalbą.

TEISMAS GANDHTO 
ŽMOGŽUDŽIAMS

New Delhi, Indija.—Pra
sidėjo byla prieš N. V. Hod- 
se ir 8 kitus indusus, kurie 
kaltinami, kad nužudė iš
garsėjusį tautinį Indijos va
dą M. Gandhi.

New York. — CIO Nacio- 
nales Marininkų Unijos pir
mininkas Joe Curran šaukė 
juos pasiduoti teismo in- 
džionkšinui, kuris uždraudė 
streikuoti.

t r a vo, smerkdami “in- 
džionkšinų valdžią.”

• Newyorkiniai demonst
rantai pastebėjo, kad teisė
jo John Clancy’o indžionk- 
šinas neuždraudžia laivų 
kompanijoms lokautą (ur
minį darbų uždarymą) 
prieš marininkus.

HARTLEY ŽADA TYRI
NĖT KOMUNISTUS 
KRAUTUV. UNIJOSE

New York. — Republiko- 
nas kongresmanas Fred A. 
Hartley ketino sudaryt kon
gresinį komitetą, kuris ty
rinės komunistus depart- 
mentinių krautuvių unijose.( 
Hartley sykiu su senato
rium Taftų yra autoriai ar
šaus priešunijinio įstatymo.

PLINTA STREIKAS 
LONDONO UOSTE

London. — Čia sustreika
vo 1,500 darbininkų, aptar
navusių trauklius < laivukus 
(tugboats). Tęsiasi 22,000 
laivakrovių streikas. Neiš
krauta 200 laivų, atgabenu
sių didelius kiekius maisto 
ir kitų reikmenų.

anglų

AFRIKIETIS TURI 
110 PAČIŲ

Lake Success, N.
Socialiai - politinė 
sąjunga atsiuntė Jungtinėm
Tautom skundą prieš Bikon 
gentės vadą, kad jis turi 110 
pačių. Ta gentė yra afriki- 
nėje Anglijos kolonijoje Ca- 
meroons’e. ,

Philadelphia. — Apie 400 
republikonų suvažiavimo 
delegatų ketino remti New 
Yorko valstijos gubernato
rių Tomą Dewey kaip kan
didatą prezidento vietai. 
Formalio balsavimo pradžia 
buvo paskirta ketvirtadienį 
trečią valandą popiet.

Nominavimui reikia bent 
548 balsų.

Senatorius Taftas ir Sta- 
ssenas telkė savo šalininkus 
“sulaikyt Dewey”. Praneš
ta, kad jeigu Dewey būtų 
sulaikytas, tai republikonai

AMERIKOS KARO LAIVAI 
GRAIKIJOJ IR TURKIJOJ

Athenai. — Būrys kari
nių Amerikos laivų atplau
kė į Graikijos uostus. Trys 
amerikiniai. šarvuotlaiviai 
(kreiseriai) lankysis 
Turkijos prieplaukose.

CHINUOS KOMUNISTAI 
UŽĖMĖ DAR 3 MIESTUS

Nanking, Chinija. — Či- 
ang Kai-šeko 
komandieriai patvirtino, 
jog komunistų vadovauja
ma chinų liaudies armija 
užėmė Kaifengą, geležinke
lių mazgą, Honano provin
cijos sostinę. Kpmunistai 
taip pat atėmė iš tautininkų 
Mingčuaną ir Haicowa su 
gelžinkelio stočia.. Tuo pa
čiu laiku jie smarkiai ata
kavo tautininkus Tzeyange 
ir Kupechowe.

Iš Maskvos Sugrįžo Sovietų 
Ambasadorius Paniuškin

Washington. — Sovietų 
Sąjungos ambasadorius A- 
leksandras • S. Paniuškin 
sugrįžo iš Maskvos į Wa- 
shingtoną. Jis praleido 3 sa
vaites Maskvoje. Sovietų 
vyriausybė buvo parkvietus 
Paniuškiną pasikalbėti apie 
karinių Amerikos lend- 
lease paskolų išlyginimą.

Republikonai — Svarbiau
sias Amerikos Imperialistų 

Įrankis
Maskva.— Sovietų laikra

ščiai rašo, kad Amerikos 
Republikonų Partija yra 
svarbiausias karinių impe
rialistų įrankis, kaip rodo 
ir dabartinis tosxpartijos 
suvažiavimas Philadelphi- 
joj.

JAPONIJOS STUDEN
TAI STREIKUOJA

Tokio.— Sustreikavo 75,- 
000 studentų valdiniuose 
Japonijos universitetuose ir 
kolegijose. Jie streiku pro
testuoja, kad valdžia pa
brangino mokesnį už moks
lą. •

Chinijos komunistai gra
sina nukirsti tautininkams 
visus geležinkelius J sostinę 
Nankingą.

nominuotų kokį mažiau ži
nomą kandidatą į preziden
tus, vadinamą “juosvą ark
lį.”

Apart minimų kandidatę
piršosi į prezidentus sen. 
Vandenberg, Calif orni jos 
gubernatorius Earl War
ren, senatorius Raymond 
Baldwin iš Connecticut’o ir 
keli kiti.

Gen. Markos Atremia 
Melą, Būk Partizanai 
Grobią Graiką Vaikus

Lake Success, N. Y. — 
Graikų partizanų vadas ge- 
herol. Markos Vafiades at
siuntė Jungtinėm Tautom 
laišką, kuriame užginčija 
monarchistų valdžios melą, 
būk partizanai pagrobę 
dešimt tūkstančių graikų 
vaikų. Markos aiškina,

tautininkų fkad pagal tėvų prašymą tie 
vaikai iš partizanų užimtų 
vietų išsiųsti į Jugoslaviją 
ir kitas draugingas demok
ratines šalis. Jiems namie 
stokavo maisto. Be to, mo- 
narchistai, iš oro bombar
duodami ir šaudydami, žu
do ne tik suaugusius, ale ir 
vaikus.

Graiką Partizanai 
Atmuša Monarchistus

Athenai, Graikija. — Mo
narchistų komanda skelbia, 
kad jie užėmę naujas pozi
cijas prieš graikų partiza
nus Grammos kalnuose ir 
Konitsos srityje; bet sako, 
jog monarchistam darosi 
vis sunkiau. (Partizanai 
praneša, kad jie atmuša 
monarchistus.)

5 Vakariniai Talkininkai 
Vienija Karines Jėgas

Paryžius.
Anglijos, Belgijos, Holandi- 
jos ir Luksemburgo atsto
vai susirinks liepos 20 d. 
Hagoje, Holandijoje, ir tar
sis apie karinių jėgų suvie
nijimą ir kitus strateginius 
“reikalus” (supranta m a, 
prieš Sovietų Sąjungą).

Streikuoja žibaliniai 
Ekvadoro Darbininkai

Quito, Ekvador. — Sus
treikavo 1,600 darbininkų 
žibaliniuose darbuose; tad 
valdžia užėmė visas žibalo 
įmones. Rengiasi streikuoti 
geležinkeliečiai, reikšdami 
užuojautą žibalo darbinin
kams.
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Bagdad, Irak. — Pasi
traukė Irako premjeras M. 
el Sadr su visu ministrų 
kabinetu.

——„

tl. ■



i

trr lok a >i :•=

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Mvery day except Bundays and Holidays 

____- Established April 5, 1911 
STREET, BROOKLYN 6, N. Y. Tel. STagg 2-3878

President, GEORGE KURAITIS; Seer .-Treasurer, NICK PAKALNIŠKIS 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year $7.00 Canada and Brazil, per year 
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months 
Brooklyn, N. Y., per year $8.00 Foreign countries, per year 
Brooklyn, N. Y. per 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

KAIP IšTIESŲ LIETUVO
JE ATSILIEPĖ RUBLIO 
NUVERTINIMAS?

Prieš kiek laiko Naujie
nose ir kituose panašiuose 
laikraščiuose buvo pasako
jama Amerikos lietuviams, 
kad Lietuvoje ir kituose

i- ■'

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Laiškas iš Lietuvos

Sąjungoje 
bus pakeltos, 

pa-

Dėl Žemės Ūkio Kolektyvizacijos Lietuvoje
Gautomis iš T. Lietuvos žiniomis sužinome, jog ten 

šį pavasarį buvo pradėta žemės ūkio kolektyvizacija.
Iš visko matyti, jog toji kolektyvizacija pradėta la

bai atsargiai ir kukliai. Tik kur ne kur susikūrė kolek
tyviniai žemės ūkiai, kurie pavasarį žemę jau dirbo ko
lektyviai, bendrai. Pranyko įkirėjusios ežios, pranyko 
šniūrai arba rėžiai. Arklo ir plūgo vietą užėmė traktoriai.

Per praėjusius trejis metus Tarybų Lietuvos spaudo
je buvo nemažai rašyta apie kolektyvinį žemės valdymą 
ir dirbimą. Nemažai Lietuvos valstiečių delegacijų vyk
davo į Baltarusiją, Ukrainą ir kitas tarybines respubli
kas, kur žemės ūkio kolektyvizacija buvo pravesta jau 
senokai, kur kolektyviniai ūkiai jau susitvarkė ir pavyz
dingai gyvuoja.

Susipažinę su tų respublikų kolektyvinių ūkių san
tvarka, Lietuvos valstiečių delegacijos grįžo namon ir 
dalinosi įgytais įspūdžiais su savo kaimynais.

Pagaliau, atsirado čia ir ten noras patiems stoti į 
kolektyvinius ūkius, — pradėti juos organizuoti. Tarybi
nė vyriausybė, aišku, tokį valstiečių žygį nuoširdžiai re
mia, nes tai yra tikrasis, konkretus kelias į socializmą 
žemės ūkyje.

Prasidėjo, kaip sakėme, kolektyvizacija. Kolektyvi
niai ūkiai, matyt iš pranešimų, kuriasi ne vienoje kurios 
nors srities dalyje, bet per visą respubliką. Kolektyvinių 
ūkių Lietuvoje šiuo metu yra gal kokia pusė šimto, gal 
daaugiau, bet jie praplitę po visą kraštą.

Tai yra, mūsų nuomone, dėl to, kad visas žemės ūkio 
kolektyvizacijos darbas praeitų sklandžiau ir lengviau. 
Šitie kolektyviniai ūkiai — dar reti svečiai - pirmūnai— 
bus pavyzdžiu kitiems valstiečiams, dar abejojantiems, 
stoti į juos ar. ne.

Jei pirmieji kolektyviniai ūkiai parodys gero pavyz
džio — o mes neabejojame, kad taip bus, — tai sekamais 
metais kolektyvinių ūkių Lietuvoje jau bus šimtai, o ne 
dešimtys.

Ar reikia sakyti, jog ne visi valstiečiai šiuo metu no
ri stoti į kolektyvinius ūkius? Būtų didelė klaida šitaip 
kalbėti.

Turtingieji valstiečiąi, buožės, kurie per ilgus metus 
tuko samdinių prakaitu, nelabai norės stoti į kolektyvinį 
žemės valdymą ir dirbimą. Taip buvo Rusijoje, taip buvo 
Ukrainoje, taip buvo Baltarusijoje, taip bus ir Lietuvo
je

Atsiras ir tokių stambiųjų valstiečių, kurie bandys 
įstoti į kolektyvinius ūkius tik tuo tikslu, kad juos grio
vus iš vidaus.

Visa tai rodo, jog klasių kova Lietuvos kaime paaš
trės. Tai neišvengiama! Tačiau per šį klasių kovos pa
aštrėjimą, nyks pačios klases!

Po kelerių metų, kai žemės ūkio kolektyvizacija Lie
tuvoje bus pravesta, tuomet klasių ten nebeliks, —< jei 
kyšos kur, tai tik likučiai. Kraštą sudarys tik darbo žmo
nės — kolektyvistai - valstiečiai, darbininkai ir inteligen
tija. Pragaištinga nelygybė kaime išnyks: nebus buožių, 
nebus vidutinių valstiečių, nebus mažažemių ir bežemių, 
— bus tik žemdirbiai, — viešpačiai savo žemės, kurią jie 
bendrai dirbs ir bendrai naudosis savo darbu.

Taip mums atrodo, žiūrint iš šalies..
Taigi žemės ūkio kolektyvizacija Lietuvoje įneš mil

žiniško progreso, padarys didžiulę pirmynžangą ne tik 
žmonių gyvenime, bet ir jų galvosenoje, jų pasaulėžiūro- 
je.

Bet iki tai bus pasiekta, teks čia ir ten matyti sun
kumų. Toks dalykas, kaip iš pagrindų persitvarkymas 
žemės ūkyje, negali būti pasiektas švilptelėjimu.

Tenka dar ir to laukti: buožės ir visoki tarybinio gy
venimo priešai, ryšis paaštrinti savo kovą. Nesidrovės 
jie imtis net žiauriausio teroro prieš tuos, kurie drįsta 
kurti naują, beklasinį gyvenimą Lietuvos kaime, kuriame 
klasės viešpatavo per ilgus amžius.

Tačiau teroristiniai aktai tik dar labiau akstins žmo7 
Hčs burtis į kolektyvinius ūkius!

gai, girdi, skaudžiai atsilie
pė ant tų kraštų gyventojų 
būklės Tarybų Sąjungoje 
rublio nuvertinimas, 
šiuo 
mūsų
Sausas, 
bjauriai tie

pranašystė

Visu 
reikalu plačiai rašo 

korespondentas L. 
Jis parodo, kaip 

laikraščiai me-

rašo:
melo ir šmeižto

L. Sausas
Plačiame 

žygyje prieš Tarybų Lietuvą,' 
kuris vyksta Amerikos lietu
vių reakcinėje spaudoje, 
“Naujienos” pasižymi ypa
tingu uolumu.

Savo 1947 m. gruodžio 
mėn. 5 d. numeryje “Nau
jienos” stambia antrašte pa
teikė savo skaitytojams kaip 
paskutinę sensaciją senai nu
valkiotą melą, kuris nuolat 
kartojamas reakcinėje Ame
rikos lietuvių spaudoje: “Pa- 
balčio valstybėse siaučia ba
das.” ši kartą “Naujienos” 
savo, atsiprašant, “informa
cijoje” pasirėmė miunhauze- 
ninėmis pasakėčiomis, skel
biamomis Chicagos laikrašty
je “Tribune” antitarybinių 
melų specialisto Hal Foust, 
kurio laukinius ir kvailus 
prasimanymus su tokiu sma-. 
gurnu persispausdina visa re
akcinė lietuvių spauda' Ame
rikoje.

Kokią vertę turi “Naujie
nų” svaičiojimai apie “badą” 
Lietuvoje, lygiai kaip ir vi
sos jų “informacijos” apie 
Lietuvą ir bendrai apie Ta
rybų Sąjungą, labai ryškiai šį 
kart parodę pačios “Naujie
nos.”

Tame pačiame numeryje, 
tame pačiame pirmame pus
lapyje, kuriame buvo pa
skelbtas šlykštus šmeižtas 
apie “badą” Lietuvoje, “Nau
jienos” paskelbė kitą “sen
saciją” apie Tarybų Sąjun
ga.

Prasideda ši “sensacija” 
taip:

“Sovietų propagandos įstai
gos keliais atvejais kalbėjo 
apie kapitalistinės Amerikos, 
krizę, tuo tarpu
krizė palietė Rusiją 
anksčiau negu kitas 
bes.”

Sukėlusios vienu
nos brėžiu krizę. Tarybų'Są
jungoje, kurios ekonomiką 
reakciniai nemokšos supran
ta tiek, kiek žinomos pasa
kėčios beždžionė suprato 
apie akinius, — “Naujienos”

ekonominė 
žymiai 
valsty-

plunks-

savo skaitytojams pateikė 
tokią informaciją “iš gerai 
informuotų šaltinių.”

“Rublis bus nuvertintas,— 
rašo “Naujienos,” — tarybi
nių gyventojų santaupos bus 
atimtos, Tarybų 
visos, kainos
Vi^os prekės ž^miąi 
brangs.”

Kaip visa ši 
įvyko, visi dabar žino. Vis
kas įvyko lygiai priešingai 
tam, ką buvo pranešųsįos 
“Naujienos.” Tarybiniai žmo
nės, vietoje senojo rublio, 
kurio perkamoji galia karo ir 
okupacijos pasėkoje nusmu
ko, gavo naują rublį su žy
miai didesne perkamąja ga
lia. Gyventojų santaupos 
taupomosiose kasose liko be
veik visiškai nepaliestos. Bu
vo panaikintos korteles ir 
žymiai sumažintos kainos. 
Tuo pačiu metu algos liko 
nepakeistos. Viso to išdavoje 
darbininkų bei tarnautojų 
realus darbo atlyginimas ir 
valstiečių piniginės pajamos 
pakilo nemažiau kaip dvigu
bai. Kai kurie nuostoliai, ku
rie neišvengiamai buvo susi
ję su piniginės reformos, lik
vidavusios karo padarinius 
pinigų apyvartoje, įvykdy
mu, -buvo gyventojams kom
pensuoti su kaupu kainų su
mažinimu ir smarkiu naujo
jo rublio perkamosios galios 
pakėlimu.

Štai kaip atrodė “krizė” 
Tarybų Sąjungoje gyven
tojų medžiaginė gerovė pa
kilo ir čia atsirado naujas 
“pavojus”: nuolatinio pro
dukcijos augimo išdavoje 
kainos bus nuosekliai maži
namos toliau.

“Naujienų” redaktoriai su 
savo pranašvimais apie “kri
zę,” kainų pakėlimą, rublio 
nuvertinimą Tarybų Sąjun
goje liko juokingoje ir kvai
loje padėtyje. Aš manau, 
kad “Naujienos” šį kart net 
prieš labiausiai savo patiki
mus skaitytojus iškilo kaip 
iš piršto išlaužtų melų ir 
biaurių falsifikacijų skleidė
jas.

“Naujienų” s k a i ty to j ams 
turėjo iškilti klausimas: jei
gu laikraštis galėjo įdėti to
kius melagingus pranešimus 
apie piniginę reformą ir kor
telių sistemos panaikini'mą 
Tarybų Sąjungoje, kuriuose 
nebuvo ne žodžio tiesos, ko
dėl jis negalėjo sufabrikuoti 
ir visą “informaciją” apie 
badą Lietuvoje?

Atsakymas į šį klausimą 
yra labai paprastas: “Nau
jienos” ir vienu ir kitu atve
ju paskelbė bjauriausius me
lus lygiai tąip, kaip jos vi
suomet meluoja, kada jos ra
šo apie Tarybų Sąjungą 
bendrai ir apie Tarybų Lie
tuvą specialiai.'

žemės ūkis po niokojančio 
kąro ir okupacijos, matyti iš 
to, kad 1947 metų derlius 
Lietuvoje viršijo 1946 metų 
derlių 40%. Tai buvo rezul
tatas vyriausybes plačiai p'ri- 
gydomų žemes ūkyje agro- 
techninių, priemonių ir res
publikos darbo valstiečių kū
rybinio pakilimo.

šiais metais pasėlių plotai 
.Lietuvoje padidėjo daugiau 
kaip 150.000 ha. Vien tik 
grūdinių kultūrų pasėlių plo
tai padidėjo daugiau kaip 
100.000 ha. Linų pasėlių plo
tas, kuris jau pernai buvo 
pasiekęs prieškarinį*.
šiais metais padidėjo 58%. 
Sparčiai padidėjo ir cukri
nių runkelių pasėlių plotai.

Visų tų faktų šviesoje, ko
kią vertę turi bukapročių re
akcionierių p r a s imanymai 
apie badą Lietuvoje?

Tegul “Naujienos” ir jų 
klerikaliniai, liaudininkiški 
bei tautininkiški bendražy
giai neriasi iš kailio — jų 
melai bei šmeižtai Lietuvoje 
nieko nepakeis. Lietuvos 
liaudis toliau tvirtai žengs į 
tikrąjį savo gimtojo krašto 
suklestėjimą, kurs laimingą 
gyvenimą visiems darbo žmo
nėms.

Iš Athol, Mass., J. Dauba
ras gavo sekamą laišką iš Lie
tuvos nuo savo giminaičio:

lygį,

kad

20,000
40,000 
šalies,

Poniu Rooseveltienė ir New Korko Laivakroviai
• Aną dieną savo kasdieninėje kolumnoje Eleanor 

Rooseveltienė kritikavo tuos New Yorko uosto laivakro- 
vius, kurie atsisakė sukrauti daiktus, — daugiausiai su
aukotus medikamentus — Jugoslavijos laivan “Radnik.” 

Rašytoja teigia, būk unijos vadai liepę laivakroviams 
krauti daiktus, bet eiliniai nariai atsisakę tai daryti.

Matyt, ponia Rooseveltienė nėra susipažinusi su vi
sa padėtimi. Tūli laivakrovių unijos viršininkai, tiesa, 
Oficialiai stojo už tų daiktų krovimą, bet neoficialiai jie 
norėjo, kad laivakroviai atsisakytų. Nebuvo unijos va
dovybėje tikro pasiryžimo tam darbui atlikti.

Kitas dalykas: visokį t. v. katalikų veikėjai, tame 
skaičiuje ir tūli kunigai, prikišo ten savo nagus, ragin
dami eilinius narius nekrauti daiktų. Visoki jugoslaviš
ki pabėgėliai fašistai, visoki priešiškai-linkui Jugoslavijos 
demokratijos nusiteikę gaivalai darbavosi laivakroviuo- 
sė, prašydami jų atsisakyti daiktus krauti.

Eiliniai laivakroviai čia buvo aukomis bjaurios pro
pagandos. Dėl to visa už įvykį kaltė turėtų būti primesta 
prie tikrų kaltininkų durų!

Lewis B. Schwellenbach, dar
bo sekretorius (rpinistras) 
Trumano kabinete, mire bir
želio 10 d., Walter Reed 
ligoninėje, Washingtonp, po 
ilgo nesvęikąvimo, sulaukęs 
tiktai 53 metu. Jis tas par
eigas ėjo nuo liepos 1-mos, 
1945 m., perėmęs jas iš 
Frances Perkins, buvusios 
ilgametės darbo sekretorės 
Roosevelto administracijoje*

Po piniginės reformos, pra
vedamo ir kortelių sistemos 

(panaikinimo, pokariniame 
Lietuvos gyvenime įvyko gi
lus posūkis. Gyvenimas Lie
tuvoje, kaip ir visoje Tary
bų Sąjungoje, sparčiai gerė
ja. Krautuvės užveistos pre
kėmis, tiek maisto, tiek ir 
pramoninėmis. P r o d u kt ų 
gausurpas valstybinėse ir ko
operatinėse krautuvėse atve
dė į smąrkų kainų smukimą 
rinkoje. Šiuo metu rinkos 
kainos produktams yra vidu
tiniai 3 kartus žemesnės, ne
gu prieš piniginę reformą. 
Tačiau valstiečiai iš .produk
tų kainų kritimo nuostolių 
neturi, nes pramoninės pre
kės jiems nemažiau atpigo. 
Visuosę miestuose* pramoni
nių prekių krautuvėse gali
ma fcąsdieų matyti minias 
valstiečių, perkančių viso
kias prekes. Tąi rodo aukštą 
valstiečių perkamąjį 
mą-

Praėjusiais rąetąis 
voje turėjome puikų
Grūdų derlius respublikoje 
viršijo prieškarinį 1940 metų 
derlių 6,2%. Kokiais spar
čiais tempais atsikuria mūsų

APIE FAŠISTINĮ BARBA
RIZMĄ GRAIKIJOJE

Evdos Joannides, Brita
nijos pilietis ir rašytojas, 
lankėsi Graikijoj. Buvo nu
vykęs į tas vietas, kurios y- 
ra Laisvosios Graikijos 
ginkluotų jėgų kontrolėje. 
Sugrįžęs iš Graikijos jis pa
tiekė eilę straipsnių. Juose 
Joannides pasakoja apie pa
dėtį Graikijoje ir apie civi
linį karų.

Joannides surado,
Graikijos fašistinės - mo- 
narchistinės valdžios kariai 
ir žandarai yra aprengti 
angliškais rūbais ir apgink
luoti angliškais pabūklais.

Šiuo tarpu Graikijos val
džia remiasi sekamomis 
ginkluotomis jėgomis:

Armija 130,000 vyrų 
1 Nacionalė gvardija 60,000

Kaimų gynimo 
vienetai

žandarmerija
Dėl tokios mažos

tai milžiniškos ginkluotos 
jėgos.

Kas liečia Graikijos fa
šistinės valdžios ir jos gink
luotų jėgų atsinešimą linkui 
partizanų, tai barbarišku
mas yra pasiekęs aukščiausį 
laipsnį. Joannides cituoja 
ištrauką iš armijos išleistos 
knygutės, kurioje įsakoma, 
kaip reikia elgtis sų nu
kautais partizanais. Sako
ma, kad prie nušautų par
tizanų reikia eiti labai at
sargiai. Priėjus įr patyrus, 
kad partizanai tikrai nebe
gyvi, reikia nuo jų atimti 
visus ginklus ir paskui “nu
kirsti galvas, įdėti į maišą 
ir pristatyti į žandarmeri
jos stotis dėl viešo parody
mo!”

Neseniai buvo spaudoje 
pranešta, kad Athenų mies
te fąšistinėję demonstraci
joje buvo nęšio.jąmos parti
zanų galvos iškeltos ant 
kuplų. Joannides savo 
straipsniuose patvirtina ši
tą baisų Graikijos fašistų- 
monarchistų žiąurumą.

1948, gegužės lf d.
Vilnius, Vytauto 22, b.- 4. 
Lietuvos TSR.
Mylimas seneli!

Sveikinu Tave, senei, o kar
tu ir bobutę su tetule Brone, 
linkėdamas laimės jūsų gyve
nime. Taip pat sveikinu, nors 
ir pavėluotai, su Gegužės Pir
mąja — švente visų šalių (pa
saulio) dirbančiųjų. Kai Jūs 
gausit mano laišką, ta šven
tė bus jau senai praėjusi, bet 
dabar, kai aš rašau, tik ką 
praėjusi šveųtė. Tą dieną ( 1 
Gegužės) šventė visi dirban
tieji. šventė ne tik Tarybų Są
jungoje, bet visame pasauly
je: ir Italijoje, ir Prancūzijo
je. ir J.A.V., ir Anglijoje, vi
sur, kur tik yra darbininkų. 
Bet ne visur laisvai šventė. 
Graikijoj, * Anglijoj ir kitose 
visose kapitalistinėse šalyse 
fašistinės vyriausybės neleido 
švęsti, bet darbo žmonės vis- 
tiek šventė* Kaip šventė, tai 
senelis tikriausiai skaitei laik
raščiuose. Apie tai aš nerašy
siu. Parašysiu kaip šventė 
Pirmą Gegužės laisva šalis 
Tarybų Sąjunga.

Kai gyvenau Vabalninke, 
ten tą šventę irgi švęsdavom. 
Darbininkai su vėliavomis, šū
kiais (slogans), paveikslais di
džiųjų savo vadų eidavo gat
vėmis, aplankydavo karių ka
pus, kurie žuvo gindami savo 
tėvynę. Vilniuje, kaip Lietu
vos sostinėje, Gegužės Pirmo
ji praėjo daug gražiau. Buvo 
paradas. Pro tribūną pražy
giavo lietuviški tarybinės ka
riuomenės daliniai, praėjo 
sportininkai, fabrikų ir įstaigų 
tarnautojai, mokiniai ir stu
dentai, komjaunuoliai ir daug 
daug visokių įstaigų ir žmo
nių. Visi nešė vėliavas, pa
veikslus, šūkius. Pionieriai 
pražygiavo su orkestrų. Buvo 
labai gražu. Visas miestas iš
puoštas vainikais, vėliavomis, 
visaip išgražintas.

Vakare buvo saliutas. Visas 
miestas mirgėjo raketų ugny
je. Apšviestas Gedimino pilies 
kalnas su didinga praeitimi 
taip puikiai atrodė. Visi Lie
tuvos žmpnės džiaugėsi, links
minosi, šoko. Gi kaip nesi
džiaugti, kada galima laisvai, 
gražiai švęsti tokią garbingą 
■■— darbininkų praeities kovos 
dieną.

Mokiniai (studentai) ypač 
tą šventę praleido gražiai. Bet 
senei, negi viską aprašysi. Bu
vo taip puiku, kad aš nemoku 
parašyti. Gaila, kad ne visur 
taip gražiai šventė, kituose 
kraštuose žudė, šaudė darbi
ninkus, kurie- teisėtai šventė 
savo- darbo šventę. Aš manau, 
kad ateis 
pasaulyje 
žmonėms 
šventes.

viniuose ūkiuose. Ką padirba 
mašinos (traktoriai, kombai
nai), to nepadjrbs nei žmo
gus nei gyvulys (arklys). To
dėl visi noriai jungiasi į kolek
tyvinius ūkius. Vyriausybė 
duoda paskolas, o neturtin
giems ir pašalpas, tai valstie
čiai džiaugiasi. žinoma, yra 
buožių, kurie tą darbą truk
do, bet jų dėl sutrukdymo 
permaža. Valstiečiai žino, kad 
kolektyviniuose ūkiuose ir 
lengviau ir linksmiau dirbti.

Dabar apie save. Atleisk, 
senei, kad tiek daug rašau 
apie pašalinius dalykus, bet aš 
manau, kad Jums įdomu, kaip 
praėjo šventės T. Lietuvoje. 
Nepagalvokite, kad Maskva 
diktuoja šį laišką. Ne. Rašau, 
taip, kaip yra. Darbininkai nu
sprendė pokarinį stalininį 
penkmetį užbaigti per ketve
rius metus. Tas penkmetis — 
Tarybų Sąjungos... sugriautam 
liaudies ūkiui atkurti ir iš
vystyti.

Darbas ir gyvenimas pas 
mus labai smarkiai eina pir
myn. Darbininkai sako, kad, 
jei per Tėvynės Karą buvo to
kių didvyrių, kaip Marytė 
Melnikaitė, Paužuolis, Ber- 
notėnas, Zoja Kosmodėm- 
janskaja arba kaip eilinis rau
donarmietis Matrosovas, kuris 
savo kūnu uždengė vokiečių 
kulkosvaidį, kad galėtų drau
gai praeiti gyvi pro vokiečius, 
tai, kad, sako, kare nugalė- 
jom, turim nugalėti ir darbe. 
(Tam didvyriui Matrosovui 
buvo 19 metų). Mes, mokiniai, 
irgi nusprendėm mokytis ge- 
riau,jiejju iki šiol, kad paskui 
būtume geri, kvalifikuoti dar
bininkai.

Mokslas man sekasi gerai. 
Gyvenu sveikas . ir linksmas 
tarp draugų.

Labai mums patiko senelio 
atsiųsti laikraščiai ir aš ir 
mano draugai labai labai dė
kojame seneliui.

Aš buvau parvažiavęs į na
mus Vaba^ninkan. Tėvai ma
no gyvena sveiki, dabar pas 
juos gyvena mano sesers Ja
nes sūnus Gėnukas. Jis gra
žus vaikelis, auga sveikas. Vi
są laiką bėgioja, juda, kruta. 
Vietoj negali pabūti.

Tėtė parašė Jums ilgą laiš
ką su aprašymu viso karo lai
ko atsitikimais. Taipgi namuo
se radau tetulės Bronės foto
grafijas. Labai gražu pažiūrė
ti, kad tetulė tokia' artistė, 
šiaip, tai gyvena mūsų šeima 
(Daubarų) linksmai ir gerai, 

'tik visa bėda, kad Leono nė
ra. Gaila. Buvo gabus broliu
kas, suėdė jį vokiečiai.

Tam kartui baigiu, linkėda
mas Tau, senei, ir tetulei su 
bobute sėkmės gyvenime. Pa
rašykit kada laišką, bus man 
labai džiugu įkaityti.

Vytautas.

t

pajėgu-

Liętu- 
derlįų.

7 

--------

Klaidos Pataisymas

konfereneijos, kuri 
pas Stanislovaičius,

Birželio’ 19 dienos atsišauki
me dėl Connecticut valstijos 
lietuvių 
įvyks
Prpspect, Conn., įvykusi klai
dą. Sakoma, kad “Summit 
Road išsisuka iš Route 19,” 
bet turi būti “iš Route 69.” 
Prąšome įsitėmyti šį pataisy
mą, kai važiuosite į konferen
ciją.

Christina Stanęsloyy.

MXSSSSSS

laikas, kada visame 
bus galima darbo 

laisvai švęsti savo

Gegužės 9 — pergalės šven
tė prieš hitlerinę fašistinę Vo
kietiją — praėjo taipgi labai 
gražiai. Ta diena primena 
daug nemalonių atsitikimų Di
džiajame Tėvynės kare. Bet ir 
džiugu, kad niekas pasaulyje 
nebegali sukelti tokio baisaus 
karo. Raudona vėliava— lais
vės vėliava — Berlyne. Gi J. 
A.V. darbo žmonės, nors ne
pergyveno karo baisumų, bet 
turėtų įsivaizduoti juos ir ne
leisti sukelti kąro čerčiliams 
ar Trumėnams. Tarybų Sąjun
ga, o kartu ir Lietuva nenori 
karo. Nolri ramaus, taikaus gy
venimo. Jos obalsis “šalin ka
ro kurstytojus, tegyvuoja tai
ka.”

Dabar , Lietuvos valstiečiai 
(ūkininkai) jungia savo ma
žus ūkius į kooperatines arte
les — į kolchozus. Visi . no
riai, padedami vyriausybės, 
jungiasi į Zkolchozus. Juk aiš
ku,. kad valstiečiai galės pa
gerinti gyvenimą, palengvinti 
darbą ir susilyginti su darbi
ninko gyvenimu tik kolekty-

Kinta laikai, keičiasi šalių 
ir kiekvienos Šalies pąrtijų 
politiniai rubežiai. Štai Mi
chigan valstijoje A F L ly
deris John Reid, buvęs il
gametis republikonas, šie
met kandidatuoja Į kongre
są demokratų tikietu Lan
sing-Flint distrikte. Jo gy
venime įvyko dar ir kita pa
kaita — išbuvusiam 13 ter
minų tos valstijas AFL fi
nansų sekretoriumi, praėju
si gegužės mėnesi įvyku
siuose rinkimuose jam ne

bepavyko laimėti.

2 (LĮberty, Į-itU Daily)-*Penkt., Birž. 25, 1948
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Svaras iš 15 Uncijų
Ne gana, kad šiais laikais 

yra lupama nuo žmonių po do
lerį už svarų sviesto, bet tuo- 
mi pačiu sykiu sviesto pirkė
jai yra apgaudinėjami ant 
svorio. Miesto inspektoriai,

TIKRŲ ĮVYKIŲ
Ne Vienodai Teisybė 

Sveriama

Pittsburgho du stambūs in- 
dustrialistai, broliai William 
L. Kann ir Gustave H. Kann, 
buvo nuteisti per federalinį 
teisėją F. V. Fallmer: Gusta
ve gavo vienus’ metus kalėji
mo, o Williamas—užsimokėti 
$10,000 bausmės, už apsuki
mą valdžios apie pusę milijo
no dolerių, nemokant valdžiai 
taksų už 1940 ir 1941 metus. 
Abudu broliai prisipažino 
prie kaltės.

Už tokias dideles sumas pi
nigų, rodos, labai maža baus
mė, bet teisėjas, kuris tą baus
mę paskyrė, sako “stiff penal
ty.”

Dabar tik biskutį pažiūrė
kim, kaip ta pati “teisybės 
svarstyklė” sveria biedno 
ž m o g aus “prasižengimus“ : 
1938 m., 17 metų amžiaus 
Elmer Uvegas su kitu to pa
ties amžiaus vaikėzu Martin 
McKim, buvo pagauti vagys
tėje, vienoje turtingų žmonių 
gyvenimo sekcijoje, vadina
moj Squirrel Hill. Elmer 
Uvegas prisipažino prie vie
nos kaltės, bet jis neturėjo ad
vokato, kas jį apgintų, tai ant 
jo dar buvo primestos kitos 
trys vagystės, ir už tai jis bu
vo nuteistas į kalėjimą nuo 20 
iki 40 metų! Elmer Uvegas, 
būdamas kalėjime, skaitė ir 
studijavo teisių knygas, žurna
lus ir išsilavino taip, jog pats 
rašė peticijas į aukštesnius 
teismus, kad jo byla būtų iš 
naujo nagrinėta. Bet Pennsyl- 
vanijos aukštieji teismai atsi
sakė — atmetė Uvegos ape
liaciją. Tada Uvegas patsai 
sudarė peticiją iš 21 lapo, pa
duodamas Į patį aukščiausią 
šios šalies teismą (United 
States Supreme Court). Aukš
čiausias teismas priėmė Uve
gos peticiją, kuri bus tik šį 
rudenį iš naujo pernagrinėta.

Pasirodo, kad šios šalies 
teismuose “teisybės svarstyk
lė” ne vienodai sveria dėl šios 
šalies gyventojų: Turtingas 
yra labai mažai baudžiamas 
už didelius prasižengimus, o 
biednas yra baudžiamas sun
kiai už mažus prasižengi
mus . . .

Ar Kada Jie Supras?
Tautininkai ir socialistai nu

bėgo pas klerikalus vergauti 
ir tenai gavę liglaikinę prie
glaudą, kad pasirodyti kleri
kalams savo lojališkumą, jie 
visi, kaip vienas, puola kiek
vieną liberališkesnį asmenį ar 
draugiją, šmeiždami, skelbda
mi boikotą pirmeivių parengi
mams, manydami, kad jie su
silauks iš klerikalų paramos. 
Bet jie skaudžiai apsigavo: J. 
Virbickas rengė koncertą Bu
tėnui. Į koncertą atsilankė tik 
apie 50 asmenų! Koncerto 
pelnas, buvo garsinta, bus ati
duotas Butėnui, kaipo parama 
“tremtiniui.“ Iš tiek susirinku
sių į koncertą, žinoma, pelno 
nebuvo ir išlaidų padengimui 
neišteko. Tai Pivariūnienė dar 
kiek suubagavo iš susirinkusių 
(sako, apie dvidešimt dol.), 
kad kokią skylę užlopius.

Kažin, ar tautininkai atsi
mena (jie tada boikotavo Bu
tėno koncertą), kada pažan
gesni žmonės rengė Butėnui 
koncertą. Kokios tada buvo 
pasekmės? Dėl jų atminties 
pasakysiu, kad buvo labai pa
sekmingos.

SLA 3 apskritis, kuri da
bar yra socialistų globoj, lai
kė metinį pikniką. Į pikniką 
atsilankė tik apie šimtas as
menų, ir tenai neatėjo “bro
liai“ klerikalai, žinoma, kad 
klerikalai tautininkų ir socia
listų parengimų neremia ir 
nerems, nežiūrint, kiek jie 

jiems vergaus.

Naujas “Žinovas’*

Gabaliauskas, pardavęs sa
vo “kromelį,“ pradėjo agituo
ti už pirkimą namų. Jis jau 
kelintas sykis rašo per Lž, 
duodamas patarimus “bro
liams lietuviams“ netikėti į 
“blizgučius“ (suprask, dole
rius), bet pirkti namus ir ki
tokias nuosavybes. Toliau sa
ko, kad doleris jau yra labai 
nupuolęs ir dar labiau nupuls 
vertybėj, nes infliacija neiš
vengiama, jeigu ir ant toliau 
bus duodama pašalpa dėl kitų 
tautų.

Taigi, Gabaliauskas “žino,“ 
kad infliacija neišvengiama 
Amerikoje, kol bilijonai dole
rių bus pilama užrubežiui pa
gal Marshall© planą, tačiau 
Gabaliauskas stoja šimtu nuo
šimčių už tą planą.

Alpsta ir Sau Plaukus Rauna 
Nuo Galvos

Motina ir moteris jauno 
italo Edward DiPofi, 23 me
tu amžiaus, kuris buvo nuteis- 
tas mirti už žmogžudystę, 
draskėsi, alpo ir šaukė visu 
balsu teismo rūmuose, kad jų 
sūnus ir vyras, savo gyvasti
mi turės atmokėti už nužudy
mą policmano Chimlyskio, ku
ris Edward DiPofi ir jo švoge- 
rį norėjo paimti, darant jiems 
vagystę vienoje krautuvėje. 
DiPofi šeima didžiaūsioj iste
rijoje, kad jų šeimos nariai 
yra baudžiami, bet kaip su 
to policmano šeima? Juk ir 
tenai daug buvo širdies gėli
mų ! Nuo tokių pat .vaikėzų ir 
panašiam įvykyje neseniai žu
vo lietuvis Baraševičius. Ir di
delis sukrėtimas šeimoj atne
šė dar dvi mirtis!

Skaudu ir pamislyti, kad 
šiame gyvenime turime tiek 
daug jaunų ir palaidų žmonių, 
kurie taip lengvai žaidžia su 
kitų gyvastimis, statydami ir 
savo gyvastį į pavojų! -

Pasikalbėjus su Dr. 
Baltrušaitiene

Daktarė Baltrušaitienė su 
savo anūke Julija, buvo nuvy- 
kusios į New Yorką, aplankyti 
senus draugus ir apžiūrėti 
Lietuvių Kultūros Centro na
mo, prie kurio daktarė yra 
prisidėjus stambiai. Ta pačia 
proga Daktarei buvo sureng
ta prelekcija ir draugiškas 
pobūvis. Daktarė labai gerai 
atsiliepė apie Liet. Kultūros 
Centro namą. Taipgi Daktarė 
gražiai atsiliepė apie newyor- 
kiečių draugiškumą ir vaišes, 
sako: “Niekados nesitikėjau 
tokio malonaus draugiškumo 
iš New Yorko apylinkės drau
gų ir labai džiaugiuos, kad 
turėjau progą su senais drau
gais susieiti ir maloniai laiką 
praleisti.“

Presbyterijonų Fanatiškumas

Allegheny County (Pitts
burgho priemiestyj) South 
parke turi pristačius daug na
mų, kuriuose kas metai apie 
rugsėjo mėnesį yra surengia
mi fėrai, “County Free Fair.” 
Fėrai yra taikomi taip, kad 
įvyktų ir sekmadieniais, kad 
duoti progą dėl darbininkų^ 
juos aplankyti. Fėrus lanko 
daug tūkstančių žmonių die
nomis iy vakarais. Dabar 
Pittsburgho presbyteri jonai 
užsispyrė, kad fėrąi nebūtų 
laikomi sekmadieniais, nes 
nuo senų laikų vis dar Penn- 
sylvanijoj egzistuoja senas fa
natiškas įstatas “blue law,” 
kuomi visokį fanatikai gali 
pasinaudoti, jeigu kas tik yra 
daroma sekmadienį. Vargiai 
kas jų' protestų klausys, nes 
apskrities komisijonieriai ir 
Pittsburgho spauda priešinga 
presbyterijonų fanatizmui. ..

Pittsburgh© Spirgučiai

kurie prižiūri svorį, sako, kad 
mieste yra parduodama daug 
sviesto tik po 15 uncijų sva
ruose, vietoj 16 uncijų. Jie sa
ko, kad vienoj vietoj, kur tu
rėjo būti 81,013 svarų, sura
do, kad 28,043 svarai turėjo 
trūkumo po vieną unciją. In
spektorius Unter sako, kad 
sviesto svorį suka didžiosios 
sviesto išdirbystės, o ne krau
tuvininkai, kurie’ sviestą par
duoda. Bet sulyg įstatymų, 
krautuvininkai gali būti bau
džiami už ne pilnos mieros ar 
svorio pardavimą. Todėl krau
tuvių savininkai turėtų būti 
atsargūs, kad už kitų suktybes 
jiems nereikėtų nukentėti.

V. B.

Pittsburgh, Pa.
Įvairios Žinios

Birželio 13 d. atsibuvo- posė
dis LDS 8-tos apskrities komi
teto. Dalyvavo vįce-pirminin- 
kas Ivanauskas, užrašų rašti
ninkas — M. Povilauskas, tur
to raštininkas — Ant. Pipiras, 
iždininkas — Jonas Urbonas ir 
turto kontrolierius — D. P. 
Lekavičius.

Nuo K. Menkeliūnaitės kon
certo pelno liko $25. Dabar 
turto pas kasierių bendrai yra 
$214.49.

Nutarta sušaukti priešseimi- 
nę konferenciją, Soho dalyje, 
130 Orr St.', 2 vai. po pietų, 
birželio 27 dieną. Išsiuntinėta 
kuopoms pakvietimai. Prašome 
prisiųsti delegatus. Kurios kuo
pos neturi pinigų, tai bus dele
gatų lėšos padengtos iš apskri
ties iždo.

Diskusuota parengimų klau
simas, bet tas dalykas paliktas 
dar ant toliau.

Jau buvo rašyta Laisvėj 
apie Lietuvių Kapinių dieną, 
gegužės 30, kur lietuviai lan
kė kapus savo giminių, savo 
draugų ir pažįstamų. Apie 
Lietuvių Kapines reikia pasa
kyti, kad kapinių vieta graži, 
bet tinkamai dar nesutvarkys 
ta, nors.tvarkyti jau pradėta. 
Kad gerai sutvarkyti ir pagra
žinti kapines, reikia pridėti 
daug darbo, prie darbo reikia 
daug ir pinigų. Bet tada vieta 
bus labai graži ir maloni.

Dabartinis kapinių komite
tas darbuojasi gerai, bet jie 
galėtų pasidarbuoti dar ge
riau atsišaukdami į lietuvių 
turtingus klubus, prašydami 
finansinės paramos. Lietuvių 
Kapinės, tai tikrai yra lietu
viška įstaiga, lietuviška amži
no poilsio vieta, kuria domi
si kaip lietuviai, taip ir kiti 
žmonės. Didelė garbė būt lie
tuviams turėti gražias savas 
kapines, taip, kaip Chicagos 
ir kitų miestų lietuviai kad 
turi. Ar Pittsburgh iečiai lietu
viai yra žemesniam susiprati
me, kaip kad kitų miestų lie
tuviai ?

★ ★ ★
Mūsų apylinkės lietuviai yra 

aukštai pagarsėję dideliu 
skaičiumi svaiginančio gėri
mo klubų ir bažnyčių. Lietu
viški klubai ir bažnyčios čia 
yra gana turtingi. Bet lietu
viška kultūra, lietuviškas me
nas čia visiškai apleista. Iš 
lietuviškų bažnyčių tikėtis 
nieko negalima, nes jos yra 
kokių airišių vyskupų kontro
lėje ir jų nuosavybė. Bet lie
tuviški turtingi klubai, jeigu 
jie norėtų, tai mene ir kultū
roje stebuklus galėtų padary
ti. Galėtų suorganizuoti savo 
chorus, savas teatrines gru
pes, galėtų suvaidinti lietuviš
kus veikalus, lietuviškas ope
ras ir taip toliau. Dabar tie 
klubai; turėdami tiek daug 
turto, net nepasirūpina Lie
tuvių Kapines pagražinti, kad 
prieš kitataučius galima būtų 
pasididžiuoti.

Tiesa, kaip kurie tų klubų 
paaukvo po kelis šimtus, dole
rių kokiems tai kupčiams, ku
rie žadėjo jiems Lietuvą nu
pirkti. Vėliau aukavo per tuos 
pačius agentus iš Lietuvos pa
bėgėliams šelpti, o tų pabėgė
lių tarpe randasi ir buvę Lie
tuvoj smetoniniai žandarai., 
ponai, viršininkai, o vėliau

Hitlerio tarnai, kurie mūsų 
brolius ir seseris Lietuvoj sa
vo fašistine britva skuto. Da
bar jie per savo agentus čia 
reikalauja iš mūsų dolerių.

Mūsų lietuviški klubai turė
tų daugiau rūpintis savo na
riais nelaimėj ar ligoj, ir ki
tais vietiniais lietuviškais rei
kalais, o tie pabėgėliai, jauni, 
turtingi ir mokslingi, gali pa
bandyti iš savo prakaito duo
ną Įsigyti, taip kaip ir mes 
kad įsi gyj am.

★ ★ ★
Kaip jau minėjau, mūsų 

apylinkėj yra daug turtingų 
ir skaitlingų draugijų, klubų. 
Kada tai seniau čia lietuviai 
nieko neturėjo. Buvo pavie
niai, neorganizuoti. Tas pats 
buvo su mumis lietuviais vi
soj Amerikoj. Dabar jau ki
taip. Visur mes turime turtin
gas draugijas - organizacijas, 
kituose miestuose lietuvių me
nas irgi aukštai pakilęs, turi
me Įvairios pakraipos spaudą, 
svetaines, klubus ir taip toliau. 
Apie tai pagalvoję mes džiau
giamės, kad ir mes turime kuo 
pasididžiuoti.

Bet vieną dalyką mes labai 
mažai prisimenam, tai iš kur 
tas viskas atsirado, iš kur mes 
tą pradžią gavome? Pasigili
nę i praeitį, mes surasime, 
kad to visko pradžia glūdi 
mūsų senuose idealistuose, ku
rių daugelis jau ilsisi kapuo
se, kiti savo senam amžiuje 
dar tebėra tarp mūsų. Mūsų 
veikėjai kiekvienoj organiza
cijoj, kiekvienoj vienetoj daug 
dirbo, daug rūpinosi, svajojo, 
daug savo gyvenimo valandų 
aukavo, kad patiesus pama
tus tai draugijai, tai kuopelei, 
kuriai jie darbavosi. Ir, ot, 
šiandien jų pramintais takais 
mes didžiuojamės.

Dabar mūsų pareiga pa
analizuoti kiekvienos mūsų 
kuopelės, kiekvienos draugi
jos praeitį. , Paieškokime tų 
mūsų pirmųjų veikėjų, senų 
veikėjų, kurie davė pradžią 
mūsų draugijoms ir atsidavu
siai jas augino. Mes, suradę 
juos, pagerbkime. Senuosius 
veikėjus mes gerbdami, tuo 
pačiu užsitarnausim, kad ir 
mes, seno amžiaus sulaukę, 
būsim pagerbti.

Iš senųjų lietuviškoj dirvoj 
veikėjų prisiminsiu draugą D. 
Lekavičių, kuris šį rudenį ap-

vaikščios savo 75 metų am
žiaus gimtadienį. Draugas 1/e- 
kavičius nuo jaunų dienų atsi
davusiai dirbo lietuviškose 
draugijose, lietuviškam veiki
me. Per paskutinius keliolika 
metų jis dirba ALDLD ir LDS 
apskrityse, vietinėse draugi
jose ir plačiai rašinėja Į lie
tuvišką spaudą.

Reikia neužmiršti ir mūsų 
Daktarės Baltrušaitienės, ku
ri irgi jau 75 metus šį metą 
užbaigė ar užbaigs. Ji per sa
vo tuos gyvenimo metus daug 
prisidėjo pakelti lietuvišką su
sipratimą, ir saVo literatiniais 
darbais skleidė lietuviškos 
dvasios kibirkštėlę. Nežinau, 
ar yra pas mus kitų senų vei
kėjų, kurie savo amžiumi dak
tarę Baltrušaitienę ir Domi
ninką Lekavičių būtų pasivi
ję, bet žinau tikrai, kad yra 
daugiau senų veikėjų, kaip 
Pittsburgh©, taip ir apylinkė
je, ir ot, mūsų visų lai būna 
užduotis surasti juos ir tin
kamai vietinėse draugijose ar 
kaip kitaip pagerbti.

Trumanas Staliną myli ? 
Trumanas, kalbėdamas Eu
gen, Oregon, birželio 11 d. 
sakė, kad jis Staliną gerai ži
no iš 1945 m. Potsdamo kon
ferencijos. Jis sakė, “I liked 
old Joe.” Toliau pridūrė, kad 
Stalinas esąs nelaisvėje, “Is a 
prisoner of the Politburo.. He 
can’t do what he wants to.”

Kaip Trumanas, taip ir vi
sa Amerikos kapitalistų ka- 
pelija pirmiau birbino, kad
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Birželio 11. d. mirė Elenpra 
Adomaitis (Mundeikienė), 58 
metų. Velionė išaugino 5 sūnus 
ir 4 dukras. Jos keturi sūnai 
tarnavo kariuomenėje. Mirė 
nuo “stroke,” sirgo apie savai
tę laiko, t

Laidotuvės įvyko iš Venso 
graboriaus koplyčios su jo pa
tarnavimu. Palaidota su bažny
tinėmis apeigomis. Iš Lietuvos 
paėjo Kauno'rėdybos.

Birželio 16 d. vakare buvo 
paroda (Flag Day). Buvo 6 
muzikaliai benai. Parodavo po
licininkai, gaisrageriai, įvairūs 
miesto darbininkai, Raudonojo 
Kryžiaus nariai ir kitų panašių 
organizacijų. Paroda tęsėsi 
apie porą valandų. Vakare, 9 v. 
miesto parke viršininkai sakė 
kalbas, žinoma, kaip papras
tai, neatsižvelgdami į darbo 
žmonių reikalus ir padėtį, jie 
tik gyrė Amerikoje gyvenimą.

Nusmerktas elektros kedėje 
užmušti 25 metų vyras už nu
šovimą konšteibelio. šis vyras 
buvo įlindęs į vieną stubą vog
ti, kaimynai pranešė policijai, 
kada policija pribuvo, tai jis 
vieną nušovė. Bet vis vien jis 
pateko ir užmokės mirtimi. Bu
vo vedęs, turėjo vieną kūdikį.

D. P. Lekavičius.

Athenai, Graikija. — Mo- 
narchistų žandarai areštavo 
dar 11 Graikijos jūrininkų, 
kuriuos kaltina kaip parti
zanų rėmėjus.

Washington. — Per pas
kutinius 12 mėnesių žuvo 
nelaiminguose atsitikimuo
se po 71 amerikietį iš kiek
vieno 100,000 gyventojų.

< >

Courtney, Pa.
Birželio 6 d. apsilankiau 

New Eagle. Aplankiau savo 
seniau gyVentą Courtney. Tą 
dieną įvyko susirinkimai LDS 
105 kuopos ir SLA 92 kuo? 
pos. Prie LDS kuopos priklau
so 27 nariai, o prie SLA tik 
17 narių.

Daug narių išmirė, kiti pa
metė SLA, nes nepatenkinti. 
Naujų neįsirašo.

Courtney yra pastatytas 
naujas namas West Penn. 
Electric, kur bus gaminama 
elektros jėga. Jis didelis. Pra
dės dirbti apie rugsėjo mėne
sį.

Kitąs pastatas prie anglies 
kasyklų. Anglį dirbs naujomis 
mašinomis. Anglies darbinin-

kų darbas labai sunkus, ne
sveikas.

Pittsburgh srityje, kaip tai 
Finleyville, Gastenville ir ki
tur buvo*labai smarkus lietus 
su ledais. Daug langų išdau
žė, žmonių gyvenamių skiepus 
vanduo užsėmė, kviėtkas ir ki
tus augmenis išdraskė. Daug 
žmonėms nuostolių padarė.

D. P. Lekavičius.

London. — Priedan prie 
22 streikuojančių laivakro- 
vių Londone sustreikavo ir 
3,000 dirbusių sandėliuose 
žmonių.

Washington. — Prezid. 
Trumanas priėmė naują če- 
choslovakijos ambasadorių 
dr. Vlad. U tratą.

Šis braižinys parodo tą, ką kiekvienas darbininkas 
jau gerai žino, būtent, — šiandieną kainos būtiniau- 

' šių gyvenimui produktų yra daug aukštesnes, o už do
lerį gauto pirkinio vertybe vis mažesne ir mažesne. 
Dabartinis naujasis pabrangimas visko padaro pirkinį 
71.9 nuošimčiais brangesniu už pirktą 1939 metais, 
Roosevelto Naujosios Dalybos gadynėje. O tai reiškia, 
jog mūsų šiandieninis doleris beturi vertės tik 58 cen
tus. Tas užkėlimas kainų ir sumažinimas dolerio varty- 
bės — infliacija — ypatingai sunaikino seniau uždirb
tus biednuomenės taup'menis, pakirto pragyvenimo ly
gį gyvenantiems iš pensijų, apdraudų, valdinių kom
pensacijų už sužeidimus. Ir pasidarė labai sunku tiems 
darbininkams, kurie neturi kovingų unijų ir visai ne- 
gdvo pakėlimų algų arba gavo labai mažus pakėlimus 
pastaraisiais keliais metais.

< >

><
< >

o
<)

< »>

o

<■>

< >
< >

< >
< >

o
<>

<
< 1

>

<♦>

<♦>

<♦>

<1>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

/
Stalinas diktatorius, kad Stali
nas daro, ką nori, kad Stali
nas visus laiko nelaisvėje po 
savo batu ir taip toliau. Da
bar mūsų prezidentas išrado 
naują patentą, pridėdamas, 
kad Stalinas jau nėra dikta
torius. Sulyg Trumano, tai 
biednas Stalinas esąs nelaisvė
je ir nieko negalįs daryti, ką 
jis nori. Kažin, ar mūsų pre
zidentas nepaskelbs antrą sa
vo doktriną Stalino išlaisvini
mui ?

★ ★ ★ •’
Pittsburgho miestas po bis- 

kį progresuoja, auga. Nusi
stačius praplėsti Pittsburgho 
Universitetą ir sukelti 16 ir 
pusę milijono dolerių fondą 
dėl bildingų ir kitų ištaisymų, 
tam tikslui atsirado aukotoju. 
Vienas aukotojas, kuris savo 
vardą kol kas dar slepia, pa
sižadėjo ir užtikrino paaukoti 
tam tikslui ne daugiau kaip 3 
milijonus dolerių. Ta sąlyga, 
kad kiek kiti visi aukotojai 
bendrai bėgyje 3 metų laiko 
suaukos, tiek jis vienas duos, 
bet ne daugiau kaip 3 milijo
nus dolerių. 3 milijonai dole
rių, tai labai gausi auka ir 
vėliau to aukotojo vardas bus* 
plačiai populiarizuojamas. Ži
noma, nei universiteto, nei 
miesto, nei kiti viršininkai ne
paskelbs, iš kur tas “labda
rys” tuos milijonus susižėrė. 
Jie neskelbs, kad tie milijo
nai. dolerių yra išspausti su 
gyvybės syvais ir krauju iš 
darbininkų kūno.

J. Kantrybė.

PITTSBURGH IR APYLINKĖS 
LIETUVIU BIZNIU ĮSTAIGOS Į>

JULIUS J. SHIMKETS
Moderniško maisto, 
krautuvės Savininkas

1314 Reedsdale St., 
N. S. Pittsburgh, Pa.
Tel. FA. 3525

A. JOHNSON’S CAFE 
geras maistas ir gėrimai 
(Mount Oliver)

129 Brownsville Rd., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. HE. 9808

<♦>

<♦>

<t>

<l>

A. Grigaitis Restaurant
Geriausias patarnavimas 

ir maistas.
3545 Butler St.

Pittsburgh, Pa.
Tel. SC. 9008

D. P. LEKAVIČIUS 
Taisymo Dirbtuvė

Batų ir Raktų

1215 Beaver Ave.,
N. S. Pittsburgh, Pa.

4>

<!>

<♦>

<t>

ALBERT’S CAFE 
Albinas Kaulakis, sav.

Čia geri gėrimai ir 
skanūs valgiai

2130 Fifth Ave.,
Pittsburgh, Pa.

Tel. CO. 8923

PEPPER’S CAFE 
Antanas Pipiras, Sav.

Draugiška Užeiga
1920 Carson St.

S. S. Pittsburgh, Pa.

<♦>

<♦>

ZDANKUS BAR
Vieta gerų valgių ir 

įsigėrimų
Antanas Zdankus, sav.

100 Anderson St.,
N. S. Pittsburgh, Pa.

Tel. CE. 9852

JOSEPH KIZIK
CĄFE

BEER WINE — LIQUORS 
SEA FOOD

1100 E. Carson St.
Pittsburgh 3, Pa.
HE? 9603

Charles Lalushes 
TAVERN

Užeiga Kalakutų, 
Dzūkų ir Žemaičių

1828 Carson St.
S. S. Pittsburgh, Pa.

HE. 9683

MUSE CAFE 
Savukaitienė, sav. 
peri Valgiai ir 

įsigėrimai 
Muse, Pa.

FELIX CAFE 
Įvairūs gėrimai ir valgiai 

Felix Gutauskas, sav. 

2210 Fifth Ave., 
Pittsburgh, Pa.

' Tel. CO. 9210.

BEAVER AVENUE 
Fish & Poultry Market 

Stasys Orda, sav.
1204 Beaver Ave., 

N. S. Pittsburgh, Pa.
Tel. CE. 0329

MELNIS CAFE 
K. Melnis, sav. 

351 Pittsburgh St., 
Springdale, Pa.

METROPOLITAN 
Restaurant 

Vladas Sadauskas, sav.

visokį įsigėrimai
1701-3 Metropolitan St.

Pittsburgh, Pa.,
Tel. CE. 9474

Kai Būsite Washingtone, 
Sustokite pas

The Maxwell House 
Savininkė, Edith Maxwell 

Vienatini* Lietuvių Taverna*. 
Woodland & Jefferson Ave., 

Washington, Pa.
Phone 9636

N. Rec. Bowling Alleys 
J. K. Mazukna, sav.’ 

1321-25 Reedsdale Str., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CE. 9585

Lietuvis Graborius
JOS. B. WENTZ, JB. 

Laidotuvių Direktorius
Gražią koplyčią laidotuvėm’ 

duodame nemokamai
1328 NO. FRANKLIN ST., 

N. S. Pittsburgh, Pa.
CEdar 2200
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PARYŽIAUS ŽLUGIMAS
3-30-48 —73— * . — - Vertė K. BARTKUS

.Kitt Istorinė Apysaka
(Tąsa)

Kai kurie darbininkai ėmė dirbti; ki
ti išėjo. Dešimtį neklusniųjų išvedė į 
kiemą. Šoninėj gatvėj stovėjo policijos 
furgonas. Areštuotuosius ten įstūmė; 
tienam išmušė dantis. Denizai perplėšė 
suknelę. Ji sakė draugams: “Mūsiškiai 
nepasitrauks!. ..” Skausmą, areštą De
niza sutiko, kaip apdovanojimą. Nei 
draugų liūdesys, nei tamsus, purvinas 
prefektūros kambarys, į kurį įmetė su
laikytuosius, nepajėgė ją prablaivyti.

Ją iškrėtė:' ūsuotas policininkas, kuris 
dvokė romu, didžiule ranka grabinėjo 
kūną, kalbėjo nešvankybes. Ji žiūrėjo 
bereikšmėmis akimis: jos čia nebuvo. Ji 
galvojo viena: kaip vyksta streikas?

O kitame miesto gale, Viljaųkūre, bu
vo ruošiamasi šturmuoti “Senos” fabri
ką. Deseris, sėdėdamas užstalėje, bukai 
žiūrėjo į vieną tašką. Mėgino užsirūky
ti, bet pypkė geso kas minutę. Jis ėmė 
dusti. Skaudėjo kairįjį petį, ranką. Jis 
neramiai pagalvojo: gal būt, krūtinės 
angina? Pirmąkart Deseris jautėsi bejė
gis. Įmonininkų abuojumas jį'nustebino: 
akliai, kur veda jie šalį? ... Jis norėjo 
bet kuria kaina sutrukdyti streiką, tarė
si su Daladje, Tessa, Frosaru, įrodinėjo, 
įtikinėjo. Jį mandagiai išklausydavo, 
paskui atsakydavo: “Reikia baigti su 
komunistais...” O pramoninkai reikala
vo solidarumo: “Jūs — mūsų sąjungos 
narys.” Deseris buvo galvojęs kelioms 
dienoms uždaryti savo fabrikus: tuo jis 
išgelbėsiąs padėtį — nereikėsią griebtis 
represijų. Bet Tessa suspiegė: “Sabota
žas!... Ką pasakys Palata?...” Inži
nieriai murmėjo: “Jei vyriausybė nesu- 
draus komunistų, mes kursini savisau
gos būrius.” Montinji grasino skandalu. 
Ir Deseris nusileido. Režisierius tapo pa
prastu žiūrovu. Jis sėdėjo ir kankinda- 
masis laukė įvykių.

Legre bijojo, kad streikas nepavyk- 
siąs: žmonės pavargo, nusivylė. Tačiau 
grasinimai įpykino darbininkus: “Neį
bauginsite!...” Netgi streiko priešai 
nutilo. Tamsiai mėlyname rūke raudo
navo vėliavos. Cechuose, kieme darbinin
kai ruošėsi mūšiui.

Direkcijos patalpose inžinieriai apsto-

— Demagogas!
— Maskvos agentas!
Įsiutęs, jis suriko:

— Fašistai! Hitlerininkai!
Būtų susipešę, bet Pjerą pašaukė De

seris.
— Eikite namo. Tai biauri istorija. 

Dabar ne trisdešimt šeštieji. Jie norėjo 
šiuo streiku... O jūs nusisuksite sau 
sprandą. Jus puls, kaip inžinierių. Ir 
aš negalėsiu jūsų apginti.

— Mažiausia dabar aš galvoju apie 
•save.

— Be reikalo. Jūs turite žmoną, vai
ką. Idėjos?... Liaukitės! Jūs jau įsiti- 
kinot, kad Viaras senas komedijantas. 
Kiti nėra geresni. Dabar reikia gelbėti 
savo kailį.

— Tuo rūpinatės jūs. Taip, taip, jūs 
kaip tik gelbstite kailį. Miunchene. Čia. 
Ir neišgelbėsite!...

Kai Pjeras grįžo pas darbininkus, pa
kilo tūkstančiai kumščių: inžinierius 
Diubua su mumis! Visa tų įširdusių, 
rūsčių žmonių simpatija krypo į jį.

Vyresnysis'komisaras, pamatęs minią, 
pasipiktino dr nuėjo pas Deserį.

— Jūsų autoritetas .. ,
Susierzinęs Deseris gūžtelėjo pečiais:
— Pone komisare, aš bejėgis. Jums ir

gi patariu nereikalauti...
— Gaila, aš turiu instrukcijas.
Pamatę policininkus, darbininkai nu

tilo. Kai kurie laikė akmenis, geležines 
dalbas. Paruošė žarnas. Legre 
prie didžiųjų vartų.

Likimas dar kartą įsikišo į jo 
reikalus. Jis taip ir nepasakė
savo jausmų. Tačiau prieš mėnesį laiko 
jo gyvenimas pasikeitė. Jis užsuko pas 
Žozetės tėvą: kalbėjosi apie partijos ka
są. Jam išėjus į gatvę, žozetė paklausė: 
“Į kurią pusę jums reikia eiti?” — “Į 
Šiureną.” — “Ir man ten . pat.” Ant 
krantinės ji pasakė: “Man nereikia į 
Šiureną ...” Buvo drėgnas rudens vaka
ras. Kažko jiedu vaikščiojo tuščia kran
tine iki tilto ir atgal. Pagaliau Žozetė

širdies
Žozetei

tarė: “Kai jūs neateinat, man labai 
liūdna.” Jis suriko: “Tiesa?” Ir tuoj pat 
pridūrė: “Senas aš jums, juk man...” 
Ji nedavė jam baigti, pabučiavo. Ir štai
— streikas. Bet dabar jausmai Legre 
nerūpi. Tik retkarčiais ateina į galvą: 
ką veikia Žozetė?

Pjeras buvo viršuj, laboratorijoj, kai 
pamatė, kad policininkai išlaužė vartus. 
Jie puolė Legre. Legre buvo stiprus, gy
nėsi; jį parvertė. Iš langų pabiro akme
nys. Pjeras nubėgo žemyn. Staiga jis pa
juto raižymą akyse. Jis stvėrėsi už du
rų staktos, kad nevirstų. Po kiemą blaš
kėsi žmonės. Kažkas apmaudingai suri
ko:

— Dujos! ...
Deseris stovėjo prie lango, jis viską 

matė ir nusiminęs klausė pats savęs: ar 
tai Prancūzija? Tos šalies, kurią jis my
lėjo, jau nebebuvo. Nebebuvo jaukios ir 
nuoširdžios Prancūzijos, kur darbininkai 
ramiai keikdavo šeimininkus, o paskui 
sudauždavo su jais stikliukus, kur žmo
nės po ugningų kalbų sėsdavo pietauti ir 
po gero ragu pamiršdavo “socialinę,” 
kur mėgdavo gėles, išdaigas. Jis norėjo 
išgelbėti vaizduotės sukurtą- Prancūziją, 
atsiminimus, knygas, mitus. Dujomis ?.. 
Ką gi, tegu! Dabar negalima pagelbė
ti... Ir iš tikrųjų reikia pagalvoti apie 
savo kailį, mažiau rūkyti, gydytis. Pa
skambinti Žanetai. Išvažiuoti kuo toliau
— i Java arba Čili.v v

Policininkai išvežė apie šimtą darbi
ninkų. Prefektūroj nežinojo, kas daryti 
su suimtaisiais; o sunkvežimiai kas pus
valandis atveždavo naujų žmonių.

Deniza godžiai klausėsi policininkų 
pokalbių. Pyksta, vadinas, streikas pa
vyko ! Retkarčiais į kamerą atvesdavo 
naujų. Telefoninkė pasakojo: viskas su
griuvo, nusigando represijų. Atvedė 
metro tarnautoją, jo veidas buvo kruvi
nas; atsipūtęs nusikeikė: “Bailiai!...” 
Metro dirbo. Pavakare Deniza sužinojo,' 
kad streikavo tik didieji fabrikai. Sute
mus policininkai įstūmė į kamerą dar 
tris darbininkus.

— “Senoje” visi sustreikavo. Pasiliko. 
O jie dujomis ...

žodis “dujos” visus sukrėtė. Telefo
ninkė verkė. Deniza staiga atsistojo ir 
uždainavo. Kiti pritarė. Veltui policinin
kai grasino sumušti areštuotuosius, dai
na netilo, ją išgirdo gretimos kameros, ji 

. sklido prakeiktais koridoriais, dvokian
čiais drėgme, oda, žiurkėmis. Tąja dai
na išsiliejo‘visi jausmai: drąsa, pyktis, 
brolybė. O dainavo “Senos”, “Gnomo”, 
Reno įmonių darbininkai Sibiro partiza
nų dainą...

Vakare kalbėjo Daladje. Jis kalbėjo iš 
savo kabineto, vienas prieš mikrofoną. 
Bukai žiūrėjo jis į tuštumą, o kaktoj 
pasipūtė gyslos.

— Vyriausybė nugalėjo ...
Po tiek daug nusileidimų, o Miunche

no, jis pagaliau ištarė saldų žodį “nu
galėjo.”

Pradėjo tardyti suimtuosius. Išgirdęs 
“Deniza Tessa,” komisaras šyptelėjo:

— Ar tik ne giminaitė?...
Jokie mušimai nebūtų galėję palaužti 

Denizos. Bet tas žmogus paliete skau
džiausią vietą. Ji tylėjo. Paskui ji pa
galvojo: dar biauriau nuslėpti.

— Aš jūsų ministro duktė. Bet tai ne
turi jokios reikšmės bylai. Aš komunis
tė. Jūs galite tęsti.. .’

Komisaras ėmė mirkčioti, vaipytis ir 
nuėjo pas viršininką. Pranešė prefektui.

Tessa miegojo: jį pažadino skambutis 
“skubiu reikalu.” Vakarykštė diena bu
vo karšta. Jis graibstė suvestines iš se
kretoriaus rankų, skambino prefektui: 
bijojo, kad'neišsiplėstų streikas. Nurimo 
jis tik vėlai naktį. Trečią valandą j is iš
simaudė. Žvilgėjo balti kokliai; vanduo 
atrodė mėlynas. Tessa apžiūrinėjo savo 
plonas kojas ir dainavo ariją iš “Rigolet- 
to.” Tai jiems atims norą streikuoti. Kad 

' tik nepasinaudotų streikų nepasisekimu 
dešinieji!...

Mieguistas jis klausėsi: “Reikalas lie- 
1 čia jūsų dukterį...” Jis iš karto viską 

suprato. Dabar jis prefekto rankose! 
Kas laiduos, jog nesužinos Breteilis? ... 
Koks laimikis laikraštininkams! Pra
keikta mergiotė!... .

(Bus daugiau)

Žinios iš Lietuvos
Didėja Miesto parama Kaimui

VILNIUS. ' — Respublikos 
žemės ūkio mašinų gamyklos 
— Kauno “Metalo,” “Neries,” 
“Priekalo,” Vilniaus “žagrės,” 
Ukmergės “Vienybės” — per 
pirmąjį šių metų ketvirtį pa
gamino už vieną milijoną rub
lių daugiau žemės 
nu, negu pereitais 
tą patį laikotarpį, 
respublikų žemės

ūkio maši- 
metais per 
Broliškųjų 

ūkio maši
nų gamyklos atsiuntė Lietu
vos valstiečiams už 1,5 mili
jono rublių žemės ūkio maši
nų. Išsiųstųjų per paskutines 
savaites Smulkiųjų metalų 
dirbinių kiekis daugiau kaip 
du kartus viršija šių dirbinių 
kiekį, išsiųstų praėjusių metų 
ketvirtyje.

įvykdžius piniginę reformą, 
nepaprastai išaugo darbo vals
tiečių perkamoji galia. Beveik 
du kartus daugiau, negu per
nai nusipirko sau valstiečiai 
odinių ir guminių batų. Per 
pirmąjį 1948 metų ketvirtį 
kaimas nusipirko audinių 6 
kartus daugiau, negu pereitais 
metais per ’tą patį laikotarpį, 
kojinių — du kartus daugiau, 
trikotažo mezginių beveik 
penkis kartus daugiau.
Broliškųjų respublikų parama

Respublikos tarybiniai ūkiai 
gavo iš broliškųjų respublikų 
kelias idešimtis autosunkveži- 
mių, 4 kilnojamąsias remon
to dirbtuves, kurios aptarnaus 
traktorius laike laukų darbų. 
Jau išsiųsta į Tarybų Lietuvą 
10 pirmųjų autokombainų, 
kurie bus paskirti Žeimių, 
Šalčininkų, Liberiškio tarybi
niams ūkiams.

nes saviveiklos kolektyvai ga
vo iš Liaudies Kūrybos Namų 
lietuvių kalba apie dešimtį 
dramos kūrinių.

Kultūros namų ir kaimo klu
bų skaityklų scenose stato
mos Tarybų Sąjungos didvy
rio rašytojo Bernotėno, rašy
tojų Marcinkevičiaus, Dovy
daičio ir kitų pjesės.

Marcinkevičiaus pjesę “Nau
jasis žmogus,” pasakojančią 
apie Lietuvos mergaitę — 
frontininkę, sugrįžusią po ka
ro į taikingą darbą ir jos ko
vą už socialistinę statybą, pa
statė daugiau kaip 100 dra
mos ratelių. Pidelį pasisekimą 
turi, to pat autoriaus “Šilgalių 
šeima” ir J. Dovydaičio “Voj 
ratinklis plyšta” pjesės. Pir
moje pjesėje pasakojama apie 
lietuvių liaudies kovą su vo
kiškaisiais grobikais ir parti
zaninio judėjimo vystymąsi. 
Antroje pjesėje — kumečių 
jaunimo sąmoningumo augi
mas, prisijungimas prie socia
listinės statybos.

Šiomis dienomis meninės 
saviveiklos kaimo kolekty
vams prisiųsta dramaturgo 
Skirgailos pjesė “Nesustabdy
ti upės tėkmės.”

Cleveland, Ohio

AtKenai. Graikų'parti
zanai smarkiai kontr-ataka- 
vo monarchistų armiją tri
jose fronto dalyse, netoli 
Albanijos.

Graikijos partizanų raci
jas sakė, kad monarchistų 
valdžia meluoja, būk parti
zanai grobia vaikus į savo 
nelaisvę.

=-

VAKACIJOS
Treasure Island Lodge
305 East 17th Avenue 
/N. Wildwood, N. J.

ANNA SAKALAUSKAS 
(prop.)

Kambariai ir apartmen- 
tai su privatinėmis maudy
nėmis. Innersprings matro
sai. Šiltas ir šaltas vanduo. 
Dienom, savaitėm ar mėne
siui.
Šaukite Wildwood- 2-2652 
arba rašykite dėl kainų.

VICTORY INN
Crystal Beach’s Labiausia

Moderninis Viešbutis
Randasi ant kranto

Lake Erie
Gražiam praleidimui vaka
rų, week-ends ir vakacijų 

(Privatinis parkinimas)
Prašome rašyti—

Morkis Brothers
P. O. BOX 80

CRYSTAL BEACH, 
ONT., CANADA

Dienraščio Laisve^

I I I
Įsitėmykite datas ir vietas kur įvyksta 
mūsų didžiosios vasarinės iškilmės.

BROOKLYN, LIEPOS 4 JULY
Clinton Park, Maspeth, L. I., N. Y.

Nauja sodininku laida
KRETINGA. — Buvusiuose 

grafo Tiškevičiaus rūmuose 
Kretingoje įsteigta sodininkys
tės mokykla. Joje mokosi de
šimtis buvusių samdipių ir 
vargingų valstiečių vaikų, šio
mis dienomis mokykla išleido 
antrąją jaunųjų specialistų lai
dą — vyr. sodininkus ir biti
ninkus.

Apylinkes Tarybos veikla
TELŠIAI. — Gerai dirba 

Telšių apskrities Ubiškio vals
čiaus Agirdžių apylinkės Ta
rybos nuolatinės komisijos.

žemės ūkio komisija prieš 
pavasario sėją nuodugniai pa
tikrino valstiečių ūkių pasi
ruošimą sėjai, pasirūpino, kad 
visi valstiečiai laikytųsi agro
technikos reikalavimų, tikri
no laukų darbų kokybę.

Kelių statybos komisija or
ganizavo Pilių - Navarėnų ke
lio remontą. Kelias jau žymia 
dalimi atremontuotas. Liau
dies švietimo komisija aprūpi
no vietinę mokyklą kuru 1948- 
49 mokslo metams, ir reikalin
ga remontui statybine medžia
ga.

Jaunųjų rašytojų vakaras
TELŠIAI. — Telšių kultū

ros namuose įvyko jaunųjų 
rašytojų vakaras. Į vakarą at
vyko poetas Teofilis Tilvytis.

Savo kūrinius vakare skai
tė jaunieji Žemaitijos rašyto
jai — Tūbelis, Dokšaitė, Du- 
bilikaitė, Valatka ir kit.
Elektros energijos pagamini

mas išaugo 14 kartų
' ANYKŠČIAI. — Anykščių 

mieste atstatyta ir rekonstruo
ta elektrinė, kuri buvo iki .pa
matų sugriauta vokiškųjų gro- 
bikų. Elektrinė pagamina 14 
kartų daugiau elektroenergi- 
jos, negu 1940 metais. Ji tei
kia srovę, be Anykščių miesto, 
taip pat Anykščių valsčiaus 
valstiečiams, dviem Aknistos 
tarybinio ūkio skyriams ir El
mininkų bandymo stočiai.

Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumas apdovano
jo garbės raštais geriausius 
elektrinės žmones —- direkto
rių Juknevičių
monterį Balčiūną, 
kus Balkevičių ir 
kit.

Pjesės kaimo
VILNIUS. — Didelę pagal

bą. teikia kaimo dramos rate
liams Respublikiniai Liaudies 
Kūrybos namai.

šiais metais Lietuvos meni-

darban, kad surastų kiek 
komunistų Ohio Wallace 
President Komitete. Hous- 
besistengdamas patenkinti 

viršininko pageidavimus 
” 5 iš 10-ties komiteto 
esą komunistai. Hum-

vyr. elektro- 
darbinin- 

Vanagą ir

teatrui

Adv. Sindell Salto Hummel 
Skelbia Neteisybę

Ohio valstijos sekretorius yra 
pasikėsinęs nedaleisti Wallace’o 
Partijos ant Ohio prezidenti
nių balsavimų baloto, paskelb
damas tą partiją esant užsi
imančia prieš - amerikiniais 
veiksmais. Bet, Ohio Wallace 
for President Komitetas dėlto 
nenusigąsta ir imasi teismo ke
liu atmušti tą Hummel’io pasi- 
mojimą, tai sekr. Hummel pa
leido savo kabineto vyriausį in- 
vestigatorių George S. Hous
ton 
yra 
for 
ton 
savo
“surado 
narių 
mel’io viešai paskelbtam Hous
ton raporte, apie tuos 5 komu
nistus, trumpai suglaudus, 
skaitosi sakamai:

Western Reserve Universite
to kalbų profesorius Dr. Cal
vin S. Hali, esąs užgyręs Ame
rikos Slavų Kongresą. Jis bu
vęs vyriausiu kalbėto jum Bo
hemian National Hali ir buvęs 
veikliu šių metų Lenino memo
rialo dienoj, bet neturįs Komu
nistų Partijos narystės rekor
dų.

Louis Hahn esąs K. P. pase
kėjas, lankąs K. P. pramogas 
ir lankęs vieną K. P. slaptą mi
tingą, bet ir pastarasis neturįs 
K. P. narystės rekordo.

Leonard Hinds, lankąs K. P. 
narių pramogas ir mitingus, 
1943 m. buvęs Jaunų Komunis
tų Lygos mitinge.

Adv. David L Sindell esąs 
K. P. nariu, 1946 m. buvęs in- 
dorsuotas Komunistų Progre
syvių Piliečių Komiteto kandi
datu į Ohio seimelį ir tt.

Kada adv. Sindell areikalavo 
iš Hummel’io paskelbti viešai 
jį įvardijant komunistu rapor
tą, tada Hummel pasisakė, kad 
jis tokį įtarimą daro, pasirem
damas Federal io Investigacijos 
Biuro rekordais. O paklausus 
Clevelando FBI viršininko D. 
K. Brown apie tokių rekordų 
išdavimą, Brown pasisakė ne
davęs Hummel’io investigato- 
riųi tokių rekordų. To viso dėl 
adv. Sindell viešai paskelbė 
Hummel’į esant melagium ir 
traukia jį ir Houston atsako
mybėn už paskfelbimą melagin
go rekordo.

čia matome, kokių tai .prie
monių reakcija, griebiasi, kad 
sulaikyti žmonių progresą, kad 
nedaleisti įsigyventi progresy- 
vei partijai J. V. O kaip ^bei
ni dalykai liudija, Hummel 
yra pastatytas sulošti tą, ko 
Wall Strytas pageidauja, nes 
Wallace Progresyvus Partijos 
programa yra už taiką ir žmo
nių gerovę, o tas kenkia Wall 
Stryto grobikiškiems mieriams.

Bostono Apylinke 
MAYNARD, MASS., LIEPOS 4 JULY 

Vose Pavilion Park
Ant rytojaus po šių piknikų bus šventa, Neprigulmy- 
bės Paskelbimo Šventė. Proga būsais važiuoti 

į piknikus iš toliau.

SHENANDOAH, PA., RUGP. I AUG.
Fire Co. Grove, Brandonville, Pa.

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

56 Cornell Avenue Gloucester Heights, N. J.

WATERBURY, CONN., Rugs. 5 Sept.
Lietuvių Parke, Chestnut Hill Rd.

(Už Lakewood Ežero)

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
• »

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE 
STAGG 2-504S

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
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.
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Worcester, Mass.
Geri Dalykai ir Nekurie 

Apsileidimai
Birželio 18 d. atsibuvo re- 

guliaris mėnesinis LPB Klubo 
susirinkimas. Į susirinkimą 
nei pusė draugijų atstovų ne
susirinko. Tiesa, valdyba ne
padavė i spaudą, pranešimo 
apie susirinkimą, tačiau regu
liariai susirinkimai juk gi yra 
žinomi.

Susirinkusieji išklausė ra
portus; biskį jau geriau dar
buojamasi rinkime balsuotojų 
parašų ant peticijų, kad Hen
ry A. Wallaęe’ą padėti ant 
baloto Mass, valstijoje.

Atsibuvusio pikniko (birž. 
6 d.) Progresyvės Partijos at
skaitą išdavė Vosylienė. Pel
no liko virš $70.

Įdomiausias raportas, tai | 
buvo Klubo pasiųstojo dele-
T"- 1 ----------------- -------- ------- --------  ' ------ ------°

gato į Washingtoną, birž 2 
d. dėl protesto prieš Mundt- 
Nixono bilių. Kadangi Lais
vės 138 num. jau buvo plato
kai tas žygis atžymėtas paties 
delegato ir kituose aprašymuo
se pažangioje spaudoje ir pa
sirodo, kad pasekmės laikinai 
padaryta neblogos — bilius 
atidėtas. Svarbu ir tai, kad 
mūsų Klubo delegatas tame 
svarbiame . žygyje, tai buvo 
vienatinis nuo Mass, valstijos 
lietuvių. Pasiklausiusieji ra
porto apgailestavo, kad taip 
mažas susirinkimas ji tegirdė
jo.

Tuojau po raporto atstovė 
nuo LLD 155 kuopos pridavė 
$25 auką Klubui rinkiminei 

i kampanijai vesti. Minėta kp. 
jau antru sykiu gausiai pa
aukojo prezidentinių rinkimų 
reikalams. Valio, moterys Ii

J. Norvaiša tam pačiam 
tikslui aukojo $5.

LPB Klubo Koresp.

Sao Paulo, Brazilija

SCRANTON, PA.

UŽUOJAUTA
Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą draugui 

Ignui Klevinskui jo liūdesio valandoje netekus 
mylimosios žmonos '

JULĖS KLEVINSKIENĖS

Kai Didelis Vyras Miršta, 
Liūdi Tauta

šioje, gana mizernoje pa
saulio santvarkoje laikas ant 
vietos nestovi, su kiekviena 
minute mirtis pasiima reika
lingą davinį, neatsižvelgia į jo 
padėti, garsenybę, “didumą,” 
reikalingumą ir 1.1.

Laiks nuo laiko laikarščių 
mirties kronikose pamatai, 
kad jau kadaise buvusio gar
saus gydytojo, profesoriaus, 
išradėjo, rašytojo, poeto tau
ta neteko, tauta liūdi. . . Mir
tis iš senatvės, nors ir apgai
lėtinas, bet natūralūs įvykis. 
Kas kita staigi mirtis.

štai 26 d. geg. Rio de Ja
neiro mieste prakalbą besa
kydamas staiga mirė, arba 
kaip lietuviškai įprasta saky
ti apopleksija užmušė Ro- 
bert’ą Simonsen’ą. šis vyras 
buvo didelis mokslo žmogus. 
Apie jo mirtį komercinė spau
da plačiai rašė, išdėstydama 
įvairius nuopelnus čia ir ten. 
Iš tikrųjų, tai buvo didelis 
Sao Paulo estado žmogus, ku
rio nuopelnai turėtų būti ir 
plačiau žinomi, tik deja, ra
šyti apie mirusį reikia labai 
atsargiai, dėl tos nelemtos pa
tarlės. . . apie mirusius kalbė
ti arba gerai, arba nieko. Bet 
kuomet daug karčios teisybės 
nuslepiama užglostant gra
žiomis nuopelnų frazėmis, ma
nau, nebus labai didelis nusi-

KRISLAI

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Linkime pasiryžimo ir.. stiprybės pergyventi 
neatpildomąjį nuostolį ir vėl energingai darbuo
tis demokratinės žmonijos labui.

J. Elinskis
K. Genys
F. Mankauskas
P. Pėstininkas

S. Raudavę
L. Rauduvienė
P. ir D. šliekaičiai
A. Valinčius

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas '

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

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

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

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

Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
, Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 H

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

Specialistai Pritaikymui H
j ' šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

• -W —■—•■I —
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Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktj 

' EVergreen 7-4774 ,

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

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

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

] Į----- T ------- -------------------------5—

Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 pusi., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai $1.75

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

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

Apie Dangų, Saulę, Mėnesį ir žvaigždes 10c 
Elcnutė ir Jonukas, gražios ap.vsakait. 25c 
Biblija, su 379 parėksi., iSaiškinimai,

ką jie reiškia .................................... $2.2Š
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sakymų, ir 1.1....... ’............................ 35c
Kabalas, laimes rodyklė, su Saliamono 

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

su paveikslais ...................................... 25c
Keliautojai, į Šventą Žemę, .Teruzolimą 35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 35c 
Laimė ir Planetos, nuspėjimai laimių 

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

knyg. su paveiksi................................. 65c
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai ....... 50c
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 25c
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jio

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

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

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

Praloto OliŠausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimą Savo Meilužės, su paveik. 25c

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

Ragana, graži apysaka ............................ 35c
Raktas į Laimingą Gyvenimą, atidaryk 

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

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

Kristaus pasekėjas ...........................  $1.50
Trys Užkeiktos Karalaitės ..................... 25c
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga $1.50 
Virėją kepėja, kenuotoją, su apie 450

receptų ....................................   >1.00
Stebūklingas Veidrodis, apysaka .......  25c
Savizrolas, juokų ir funlų knyga tu 
paveiks......................................................   50c
Didžiausia nauja SAPNŲ knyga 300 pusi.

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

apie 350 visokių augmenų ir kam
jie tinkami ...........................................  25c

Laiškams popiera, rašyti į Lietuvą, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tux. 
40c; 3 tuz. $1.

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

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

užpilti ant degtinės ............................ _ 75c
Išvalymui akmenėliai, kad ncšlapinti

lovoje ...................................................   60c
Vidurių valytojas .........................  — 60c
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų ......... 60c
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ..........  85c
Nuo šlapligės diabetų ...... ..............   85c
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 75c 
Vyriškumo Pataisymai .........   $1.25
Nuo užsisenėjusio nosies • ir galvos ka

taro (hayfever)   ............. —.  $1.25
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po 
1.00.
Nuo Pailių ..................................   85c
Nuo vandeninės ir širdies ligų 60c
Nuo nemalonaus kvapo .............  85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) — ...... 85c
Nuo veneriškų ligų ........................  $1.25
Plaukų tonikas, augini plaukus, valo 

plaiskenas, sulaiko slinkimą ir nu# 
pražilinto .........  m....™........  60c
Norintieji įsigyti bile vieną iš virš minėtą

knygų ar žolių, rašykite |t
M. ŽUKAITIS.

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

stambesnėse 
kompanijose, tur- 
žmogus S. Paulo 

galėjo tūkstančius 
užmokėti. Jeigu 
piniguose galybė,

mirtingasis sutvėrimas 
viską galėjo

1 T 
dėjimas pasakyti tikrą žodį 
apie taip jau “pašlovintą vy
rą.”

štai tikroji Rob. Simonsen’o 
“pozicija”: Mokslų Akademi
jos pirmininkas, Sao Paulo 
Industrijos Federacijos, pirmi
ninkas, Senatorius Brazilijos 
senate, didžiausias akcijonie- 
rius visokiose 
įmonėse ir 
tingiausias 
estade. Jis 
užmušti ir 
tikėti, kad 
šis
buvo galingas, 
kuo staigiausiai pasiekti ten, 
kur jis panorėjo. Kaipo katali
kas, buvo aršiausias komunis
tų priešas. Į senatą jis pateko 
visai neišaiškinamu būdu!

Skaitant balsus toli jį buvo 
pralenkęs komunistas, pasau
linio maisto dailininkas Candi- 
do Portinari, tik paskutinėmis 
dienomis staiga šis pakilo, 
pralenkė, išėjo su bajsų dau
guma ir tapo senatorium. Tuo 
laiku buvo plačiai kalbama 
apie vagystes, suktybes balsų 
skaityme, bet kalbos kalbomis 
palieka.

Tik nuostabiausia, kad po 
jo mirties vėl liaudis prisimi
nė apie balsų skaitymo suk
tybių triuką.

Naujojoj Brazilijos konsti
tucijoj, kuri buvo pasirašyta 
1946 m. randasi vienas straip
snis, kuris nusako, kad vi
siems darbininkams turi būti 
apmokamos poilsio dienos, t. 
y., sekmadieniai ir šventadie
niai. Bet jau virš metų kaip 
naujoji konstitucija spiaudo- 
ma ir mindoma: minėtą para
grafą pildo tik tie fabrikan
tai, kurie, anot žmonių kalbos, 
“turi gerą širdį.”

O kaip Industrijų Federaci
ja rengėsi apmokamą poilsį iš- 
tikrųjų įgyvendinti, tai R. Si- 
monsonas pats pirmas išstojo 
prieš, teigdamas, jog jau, ir 
taip darbininkai turi aukštus 
uždarbius, kurie duoda jiems 
pukiai pragyventi.

Šiais metais, besiartinant 1- 
jai gegužės, visokios rūšies 
išnaudotojai nesijautė ramiai. 
Paleido miestan nuogais dur
tuvais sustiprintus raitelių bū
rius. To neužteko, priedams 
pavartojo raminančius paža
dus.

“Sveikosios spaudos” laik
raščiai pjačįai rašė -apie kai 
kuriuos 
n inkams, 
gandai, 
praėjus,
vaičių nutilo 
gus/’ kuris šiais sunkiais lai
kais darbo liaudį vien, paža
dais maitino.

Nutilo 
kurie tiek 
gamino, 
kaip savo
šmeižti Brazilijos 'Kompartiją, 
šmeižti tuos, kuriems rūpi tė
vynės reikalai ii’ darbininkų 
gerbūvis. Atsiskubinus apo
pleksija, buvo lyg kamštis, 
kuris užkemša butelį ir ne
leidžia nuodams ištekėti. Da
bar jo “dūšelė,” mišių pagal
ba, stengiamasi kuo greičiau
siai nuvyti į. dapgų . . . žinią 
apie jo mirtį darbo liaudis su
tiko šaltai, be nusistebėjimo, 
be apgailestavimo.

Komentarai dėl staigaus 
užsimerkįmo veik visur baigė
si dabar plačiai vartojamu 
kąlbos užbaigimu: “morreu 
tardė” (mirė per vėlai). Reiš
kia, jeigu, būtų miręs anks
čiau, darbo liaudis nebūtų 
jautus jokio nuostolio.

Tajp ir išnyko žmogus, pa
likęs didžiausius turtus, pa
likęs darbininkams šiokią to
kią viltį, kurią galima pareikš
ti šiais žodžiais: gal kitas, už
ėmęs jo pareigą, prisimins 
apie iš b adė j tįsius turtų kro
vėjus kitiems ir susirūpins jų 
apgailėtina padėtimi, gal pra
ves kokias pagerinimo refor
mas, apie kurias mažiausia 
galvojo nabašninkas senato
rius Roberto Simonseri’as.

. Kas žino ? Gal ?. . .
A. Gaisriūnas.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
mokratijų šalis, bet visus Eu
ropos kraštus. Paimkime Šve
diją. Ji nekariavo, karo me
tu ji pusėtinai pralobo. Bet 
pasikalbėk su Švedijos žmonė
mis. Nesusitiksi tokio, kuris 
nenorėtų atvažiuoti ir apsigy
venti Amerikoje. Važiuoda
mas Lietuvon ir grįždamas at
gal turėjau progos po keletą 
dienų pabuvoti Stockholme. 
Išsikalbėjau su daugybe žmo
nių. Jei tik būtų galima, jei
gu tik Amerika įsileistų, visi 
jie važiuotų Amerikon!

Tai ką jau bekalbėti apie 
tuos Europos kraštus, kuriuos 
karas taip baisiai suvargino. 
Aišku, kad jie į Ameriką žiū
ri, kaip
kraštą. Aišku, 
tų Amerikon, 
įsileistų.

Į<aip ilgai 
Ameriką taip 
kitas dalykas,
tyčiotis, negražu juos “pasiu
tusiais” vadinti.

pieno ir medaus” 
kad jie važiuo- 
jeigu čia juos

europiečiai į 
žiūrės, tai jau 
Iš jų nereikia

Scranton, Pa
Klaidos Pataisymas

Antradienio laidos dienraš
tyje Laisvėje, birželio 22 d., 
pranešime apie Julės Klevins- 
kienės laidotuves buvo pasa
kyta, kad laidojimo pareigo
mis rūpinosi “laidotuvių di
rektorius Walter Pėstininkas.”

Turėjo būti: S. E. Darlak, 
laidotuvių 
rį Walter 
laidotuvių 
gų.

direktorius, pas ku- 
Pėstininkas lavinasi 
direktoriaus

Mire
22 d. mirė Marga- 

dienraščio 
Pašarvota

darbi-pagerinimus
Išvakarėse paleisti 

iškilmingai
nutilo. Po kelių sa-

didysis žmo-

šventei

neapkęsdamas tų, 
daug turtų jam pri- 
Nutilo toj minutėj, 
prakalboj pradėjo

Iš naujo ki- 
prieš

z Singapore 
to kruvinos riaušes 
angly pakalikus Mala 
j y pussalyje-

isiwate

LEIDO KELTI NUOMAS

protestavo,

parei-

Ja Ja .T. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja JaJ^J^U•i— .t. r iv . 1 ▼ vi w v, ■ vi v viv vi— -A- —A- -A- -a- -a- -A’

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNlUN AVĖ.. BROOKLYN, N. Y.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

puikiausia Lietuvių restauracija brooklyne 
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

PATYRĘ 
PADDING OPERATORIAI
Prie minkštais padais platform sli]>erių.

TOWNLEY FOOTWEAR
990 MYRTLE AVE. BROOKLYN, N. Y. 

EVERGREEN 4-0077

MERGINOS
18—35 

PAKAVIMUI 
SUNSHINE BISCUITS

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

Duodama Uniformos . ir Apskalbimas 
Nemokamai

Kafetcria ant Vietos

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

PATOGU IRT, BMT ir 
INDEPENDENT SUBWAYS

(152)

^Ia Ja Ja Ja Ja Ja »Sa Ja Ja Ja Ja Ja Ja a ^Sa Ja Ja Ja ^^a Ja Ją Ja Ja

I J. J. Kaškiaučius, M. D.l
•J 530 Summer Avenue, T

Newark 4, N. J. 4
o HUmboldt 2-7964 4

EMBROIDERY OPERATORES
Patyrusios prie Bonnaz Ma&inos 

Kreipkitės
PUROFIED DOWN PRODUCTS

1027 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

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

(150)

GREEN STAR BAR & GRILL

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

HELP WANTED—FEMALE
reikalingos moterys

OPERATORĖS 
DIENINĖS DARBININKĖS
Turi būti patyrusios binding operatorės 
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGĄ

Linksmos darbo sąlygos
Kreipkitės

MR. BORRUSO
STOR-AID, INC.

151 West Side Avenue
Jersey City, N. J.

(155)

Apeliacinis teismas New 
Yorke atmainė teisėjo Hofs- 
tadter nuosprendį, leido pa
kelti Hotel Martinique gyven
tojams nuomas 30 nuošimčių.

Miestavoji valdinė nuomom 
komisija buvo leidusi nuomas 
kelti. Gyventojai
kad jiems neleido nei pasisa
kyti tuo klausimu, jiems nuo
mas pakėlė be jų žinios. Tuo 
remdamasis minėtas teisėjas 
buvo paskaitęs miestavos ko
misijos sprendimą neteisėtu, 
uždraudęs nuomas kelti, bet 
apeliacinis teismas palaikė 
komisiją ir viešbučio savinin
kus.

Birželio 
rietą Balčiuvienė, 
Laisvės skaitytoja, 
savo namuose, 1740 Nay Aug
Ave. Laidotuvių pareigomis 
rūpinasi graborius S. E. Dar
lak. Laidotuvės įvyks šešta
dienį, ,26 d. birželio, 9:30 vai. 
ryto. Visi giminės ir pažįstami, 
kviečiami.

P. Šlekaitis.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

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

MONTELLO-NORWOOD,
MASS.

ir Norwoodo LDS kuo- 
pikniką birželio 27 d., 
Namo Parke, Montello, 
vai. dieną. Kviečiame

Montello' 
pos rengia 
Liet. Taut. 
Pradžia 12
visus dalyvauti piknike. Bus valgių, 
gėrimų ir orkestrą. — A. Sauka. 

(148-149)

MONTELLO, MASS.
Trečiosios Partijos progresyviai 

šaukia svarbų susirinkimą birželio 
25 d. Draugysčių atstovai malonėki
te dalyvauti. — P. P. Valdyba.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOQDHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
/

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto. 
Tel. Virginią 7-4499

Ėgzaminuoįam Akis, j
Rašome Receptus į 

Darome ir Pritaikome Akinius į
si-

\\4

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

REIKALINGOS 
OPERATORES

Patyrusios prie geresnių suknelių 
Taipgi

SPECIALES MAŠINŲ 
OPERATORES 

FINIŠERKOS, EGZAMINUO- 
TOJOS IR PROSYTOJOS 

DIENŲ AR NAKTŲ DARBAS 
GERA ALGA, 

NUOLATINIS DARBAS
KREIPKITĖS

LESLIE FAY 
FASHION 

FACTORIES 
1131 Wyoming Ave. 

EXETER, PA.
464 Union Street 
LUZERNE, PA.

132 Moffett Street 
PLAINS, PA.

110 Downing Street 
PLYMOUTH, PA.

(151)

Transjordano karalius sa
ke, arabų šalys (niekuomet 
nepripažins Izraeliaus vals 
tybes.

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

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

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

arti maudynių.

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

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

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

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

Tel. EVergreen 4-9612

■

5. jfusl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—*Penkt., Birž. 25, 1948



S Teismas Aptaksavo 
Naujagimį $2

Džiaugiasi Gavę nuo 
Giminaičių Laišką

Tammany Hall Demo
kratai Susiniovė už į 
Vadovybę ir už Taktiką

Pradės Rinkti Parašus 
Atsteigti 5c. kerą

Keli Šimtai Dvasiškių 
Pasirašė Protestą 
Prieš Draftą

Paul L. Ross, buvęs majoro mų penkių. O kam to 
administracinis sekretorius, o 
dabar vadovaujantis darbuo
tojas nuomininkų organizaci
joje ir darbo partijoje, pa
skelbė, kad Amerikos Darbo 
Partija priėmė jo pasiūlymą 
liepos 1-mą pradėti parašų 
rinkimo kampaniją už sugrą
žinimą 5 centų fėro.

Ketvirtadieni, 
didžiojo New

reakcingiausių 
vėl y atiduotų 

negu

ekstra 
dešimtuko stoka, tas turės lik- 

Itis nevažiavęs arba nedaval- 
■ gęs.

Peticija - prašymas, po ku
riuo bus renkami parašai, rei- 

i kalauja fėro klausimą leisti 
; piliečiams nubalsuoti rinki
muose ateinantį rudenį, lap- 

! kričio 2-rą. Referendumui 
i klausimas yra parašytas taip, 

liepos 1-mą, j kad nubalsavus už jį būtų pa- 
/ Yorko gyvento- taisytas Miesto čarteris. Tuo- 

jai turės už važiuotę subway met už fėrą tegalėtų imti tik 
ir kitomis linijomis mokėti po 5 centus pradedant Sausio 1- 
10 centų, vieton dabar moka-:ma, 1949 metų.

mi-

25 
ne

Organizacijos Prašo 
Prezidento Atmesti
Draft© Bilių

Pritrūkęs Kantrybės, 
Veteranas Įsikraustė 
Įstaigon

Virš du šimtai protestonų 
dvasiškių New Yorke pasirašė 
atvirą laišką, kuriame reiškia
mas stiprus protestas prieš 
draftą jaunuolių verstinon 
litariškon tarnybon.

Laiškas, ragina 19 iki 
metų jauiftiolius atsisakyti
gistruotis draftui ar savano
riškai stoti. Laiške, be kitko, 
sako:

“Jauniems vyrams • nutrau
kimas ryšių su karti, mūsų 
manymu, reiškia atsisakymą 
stoti Į karines jėgas; išsitrau
kimą iš karinių jėgų jose jau 
esantiems, ir atsisakymą regis
truotis ar bile kaip patarnauti 
toms jėgoms verstinoje tarny
boje.”

Apeliacijų teismas Brook ly
ne palaikė GMG Realty kom
paniją prieš nuomininką Wil
liam II. Sperling, veteraną.

Sperling gyvena apartmen- 
tiniame name, 1 Parade Place. 
Turi 3 kambarius, kuriuose 
gyvena jiedu su žmona, uošve 
ir du jo kūdikiai. Iki pastarų
jų laikų jis mokėjo po $40 
per mėnesį, bet kompanija pa
reikalavo dadėti nuomos $2.- 
75 už kambarius ir po $2 
ekstra nuo kiekvieno gyvento
jo. Jis sutikęs mokėti visus ki
tus priedus apart mokesties už 
kūdiki. Teisėjas Breitbart bu
vo taip ir nusprendęs bylą, bet 
dabar apeliacinis teismas įsa
kė mokėti priedą ir už kūdikį.

Pirmais trimis šių metų mė
nesiais New Yorko valstijoje 
buvo mažiau auto nelaimių ir 
nup to mirimų, negu pernai. 
Daleistina už tai padėkoti di
diesiems sniegams, kadangi 
daugelis autų tupėjo gara- 
džiuose arba sniege.

Jasulaičiai ir Peter Yuš- 
kauskas gavom nuo savo gi
minaičių laišką iš Sibiro, iš 
Altajaus rajono. Giminaitės 
jaunuolės su motina išbėgo 
nuo Hitlerio 1941 metais. Mer
gaitės, viena 16, kita 14 me
tų, mokinasi gimnazijoje (high 
school). Joms patinka 
gyventi.

Sovietų sistemoje visi 
to gyventojai turi įgyti
tesnį mokslą ir atbūti-išduoti 
iš jo egzaminą. Tik ant laukų 
dirbantiems kaimiečiams valia 

tik pradinį .(gram-
Senų laikų 

tik ant malda- 
“matematika” 

nepripažinta

tenai

mies- 
aukš-

Didelis Vežimas
Šviežio Medaus

Bitininkas Kuncius pristatė 
didelį vežimą šviežio, tikro 
bičių medaus.

PUSGALIONIS $2.25
KVORTA $1.35

Budavokite savov. sveikatą 
tikru bičių medum. Kreipki
tės :

laisve
427 LORIMER STREET

BROOKLYN, N. Y.

New York o unijos ir kitos 
masinės organizacijos, taipgi 
daugybė atskirų asmenų šio
mis dienomis siunčia preziden
tui Trumanui prašymus at
mesti (veto) drafto bilių.

Kongresas ir senatas bilių 
priėmė, bet jis netaps įstaty
mu. kol prezidentas nepasira
šė.

Prašymai siunčiami šiomis 
dienomis dėl' to, kad jeigu 
prezidentas tą bilių pasirašys, 
jis turi jį- pasirašyti šį mėne
si. O mėnuo baigiasi ateinantį 
trečiadienį, liko tik kelios die
nos. Jei pasirašytų, mieste 
tuojau galėtų draftuoti 100,- 
000 jaunuolių 19 iki 25 metų.

Tammany Hali vadovybėje 
įvyko pasidalinimas už kan
didatą į New Yorko palikimų 
teisėjus. Dabartinis vyriausias 
Tammany tūzas Frank Samp
son buvo pasiūlęs tai vietai 
kandidatu dabartinį Miesto 
Tarybos prezidentą Vincent 
Impellitteri. Majoras O’Dwy
er, tikslu pastiprinti tą nomi
naciją, net iš Puerto Rico, kur 
jis dabar lankosi atsiuntė 
Impellitterio užgynimą. Ta
čiau visa tai pašlijo.

Tammany Hall vadovybė, 
susidaranti iš demokratų par
tinės vadovybės visame mies
te, nominavo kandidatu į pa
likimų teisėjus New Yorko ap
skrityje teisėją Francis L. Va-, 
lente. •

Opozicijai prieš oficialį vir
šilų nusistatymą vadovavo 
Carmine G. DeSapio, 1-mo 
Assembly Distrikto lyderis.

Kova tarp dviejų atskirų 
kempių vienoje partijoje ne
buvo vien tik dėl tos vietos, 
sako žinovai. Ji buvo ir dėl 
taktikos. Sampsono vadovybė 
esanti griežtai priešinga bent 
kokiems veiksmams bendrai 
su darbo partija. Viršūnės, 
veik nieku nesiskirdamos pa
žiūrose nuo 
republikonų,
viską republikonams. 
kur nors užleisti poziciją pro- 
gresyviams mainais už darbie
čių paramą demokratams ki
tuose distriktuose.

Gi distriktų vadovybė, nu
manydama, kad pralaimėji
mas rinkimuose skaudžiai pa
liestų daugelio iš jų pačių as
menį ir siekius, o 
mas neišvengiamas 
čių talkos, nori su 
tartis ir laimėti. X

Darbiečiai, kol 
paskelbę, ar jie su demokra-1 . ... , ,K Y įstojimu į neva lengvesnę tar-

nvbą Nacionalėje Gvardijoje 
ar Organizuotame Rezerve, 
buvo tik cukrelis aptepti kar
čiai drafto piliulei.

Tai buvo sulaikymui jau
nuoliui ir jų tėvų nuo protestų, 
sako žinovai.

Tas skymas savaime aiškus, 
kuomet pastebime jog, pavyz-| 
džiui, New Yorke, į gvardiją ( 
priims ne daugiau 9,000, o gal Į 
ir gerokai mažiau. Gi drafto! 
amžiaus vaikinėlių ■
25 metų — yra 100,000. Reiš-; 
kia. 91 tūkstantis jaunuolių! 
neišvengs drafto, jeigu prezi
dentas pasirašys kongreso re- į 
publikonų su reakciniais de
mokratais skubotai, be progos 
žmonėms pasisakyti, priimtą 
drafto bilių.

Prezidentas, spėjama, nori 
bilių pasirašyti, jeigu audra 
protestų nuo to nesudraus.

pralaimėji- 
be darbie- 
darbiečiais

kas, nėra [

tais tarsis ir kokių koncesijų 
jie siūlytų. Tačiau tūli demo
kratai distriktų vadai mano, 
kad reikia į darbiečius kreip
tis, kviesti juos tartis.

Praėjusiuose rinkimuose ei
lėje distriktų po visą miestą 
demokratai vos laimėjo ir su 
darbiečių balsais. Gi paskiau
sieji vieno kongresmano rin
kimai Bronxe, darbiečio Isac- 
sono laimėjimas prieš demo
kratus, republikonus ir visus 
kitus bendrai parodė, jog liau
dies simpatijos dar daugiau 
pakrypo link trečiosios parti
jos. Taigi, Sampsono1 ir kitų 
lyderių nusistatymas nesitarti 
su darbiečiais reikštų demo
kratams pralaimėjimą 
jų daugelyje vietų.

Amerikos Darbo 
paaugusi balsais ir
savu ruožtu veikia į demokra
tus, ką jie išstatys. Darbiečių 
įtakos augimas spaudžia de
mokratus išstatyti pažanges
nius kandidatus, nes liaudžiai 
visai nepriimtiną kandidatą 
darbiečiai gali visai atsisaky
ti remti. Taigi kiekvienas bal
sas už darbo partiją reiškia ne 
vien tik išrinkimą daugiau 
darbiečių, bet taip pat ir aks
tiną kitoms partijoms progre- 
syvėti. T-as.

pozici-

Partija 
įtaka

Jaunuoliams Neįmano 
ma Įstoti Gvardijom

Jkergimas į drafto bilių 
punkto, kuriuomi neva teikia
ma proga jaunuoliams išveng-' 
ti sunkesnio drafto savanoriu

William R. Sosa, kare bu
vęs sužeistas veteranas, seniai 
buvo kreipęsis į miestavą bu
tams registruoti įstaigą su pra
šymu pagelbėti gauti butą. 
Tačiau ilgai buto nesulaukęs. 
Išsekus kantrybei, aną dieną 
jisai vedinas nėščia žmona, 
nešinas ant vienos rankos kū
dikį, o kitoje pažastyje lovy
tę, atėjo į namų registracijos 
biurą, 153 E. 57th St., New 
Yorke. Jis pastatė čia kūdi
kiui lovytę ir pareiškė, jog iš 
čionai niekur neis.

Sosa, Normandijoje pašau
tas į abi kojas, apsiskundė, 
kad jis dar nėra gavęs pirmo 
buto. Jisai vedęs 1947 metų 
balandžio mėnesį, bet su žmo
na beveik negyvena, 
buto, vienas ir kitas 
pas savo tėvus, tuomi 
darni nepatogumų ir 
gyvenantiems 
tuose.

Veteranas, žinoma, ne ilgai 
džiaugėsi ir įstaigos stogu 
virš savo galvos. Iš įstaigos, jį 
išvarė policija; Nuo šaligatvio 
(ties pastatu) jį nuvarė pa
stato prižiūrėtojas. Jis, kaip 
tas legendiškasis dailydė Juo
zapas su nėščia Marija, nuėjo 

I po namus pas 
nes maldauti 
galėtų galvą 
Juozapu taip

Long Island gelžkelio 
nalų aparatui neveikiant 
madienio rytą traukiniai į 
Periu, stotį vėl suvėlavo po 10 
minučių. t-

Neturi 
gyvena 
sudary- 
tėvams,

ankštuose bu-

jaunas brooklynietis Henry 
Kenny tapo areštuotas. Sako
ma, jis su kitu vyruku važiavę 
vogtu auto. Jo bendras pabė
go.

Paštu padavęs^ reikalavimą, 
ranką laikydamas kišeniu- 

ie, vienas vyrukas apiplėšė 
Western Union raštinę New 
Yorke ant $200.

O

nežinomus žmo- 
kampelio, kur 

priglausti. Su 
atsitikę prieš 

porą tūkstančių metų, jeigu 
1 gerai atsimenu šventraštį.

Biedna Marija anuomet ne- 
i gavusi prieglaudos pas žmo- 

— 19~iki nes ja tik pas galvijus, 
1 gimdė kūtelėje.

Mums sakoma, kad mes 
daug, nuprogresavome per du 
tūkstančius metų. Gal tas tie
sa apie atskirus asmenis? Ta
čiau pelnagrobiškoji sistema, 
neleidžianti žmonėlms turėti 
namų, nei kiek nėsuprogresy- 
vėjo, tik sužiaurėjo. Ji tebe- 
kryžiuoja kovotojus už na
mus, už duoną, už taiką, kaip 
anuomet kad nukryžiavo anų 
laikų legendinį kovotoją Jėzų.

Mes,' eiliniai žmonės, jeigu 
nebūtume 2 tūkstančiu metų 
atsilikę nuo gyvenimo, parei
kalautume tuos žmonių kry- 
žiuotojus sužmonėti arba pa
sitraukti. T-a.

NEW JERSEY VALSTIJOS AROV KUOPŲ

A

1

RENGIA AROV APSKRITIS

Sekmadieni, Birželio 27-tą
Villiks Grove, Linden, N. J.

Koncerto programoje dalyvaus grupe šokikų 
iš AROV 3060 Kuopos

PIRMOS KLASĖS ORKESTRĄ ŠOKIAMS
PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ. ĮŽANGA 75c

N. Y. Bankiete Sukėlė 
$21,000 Wallace 
Kampanijai

Birželio 22-rą įvykusiame 
bankiete Hotel Commodore, 
New Yorke, Wallace kampa
nijos vedimui sukelta'ar paža
dėta sukelti 21 tūkstantis do
lerių.

Bankiete kalbėjęs Whllace 
pasakė gerą kalbą, smerkda
mas republikonų ir Trumano 
demokratų kurstymą šalies ir 
pasaulio į karą.

John J. Donnelly, jaunas 
newyorkietis policistas, tar
naująs išbandomąjį terminą, 
pavojingai pasišovęs 
uošvių namuose.

save

i
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Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Tel. EVergreen 8-9770

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

ROBERT LIPTON
Brooklyn, N. Y<

Telefonas STagg 2-2173

6 gusi.—Laisvei (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Birž. 25,

231 Bedford Avenuę
Brooklyn 11, N. Y.

Pasirandavoja kambarys vienam 
vyrui (nefornišiuotas), turėtų turėt 
savo rakandus. Galės pats pasidary
ti valgyti. 290 Nichols Ave., Brook
lyn, N. Y. Crescent St., elevator sto
tis, Jamaica Line. Galima matyt 
šeštadienj ir sekmadienį nuo 10 v. 
ryto iki 4 po pietų. Pirmadienį ir 
antradienį nuo 10 ryto iki 10 vaka
ro. Antros lubos. (149-152)

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill. Gera 

kampinė vieta. Savaitinė įeiga — 
$550-$600, galima ir padidinti. Už 
$20,000 galite nupirkti biznį ir dvie
jų aukštų vienai šeimai namą.

Skambinkite: EVergreen 4-4347.
■ (149-154)

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
_______ tl—2 dienom j Valandos: o , . Eį 6—8 vakarais f

Ir Pagal Pasitarimais. į
Telefonas EVergreen 4-0203 į

teturėti 
m ar) mokslą, 
“mokslas” vien 
knygės arba 
ant rožančiaus
mokslu. Jie turi išmokti dau
giau ir jie mokosi. Priaugan
čiajam jaunimui nereikės nuo 
tamsybės ligos kęsti, kaip ken- 
tėme mes. 0

701 Grand Street

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

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras dirbti pieninin

kystės ir vištininkystės farmoje, 80 
mailių nuo New York City. Rašykite 
angliškai į Joseph 'A. Jusaites, Mi
chigan Farm, R. D. 2, Middletown, 
Nt Y. arba skambinkite Middletown 
7-4956 per pietus ar po 7 v. v.

(146-151)

sig- 
pir-

Pinball mašinų savininkai 
sako, kad majoras O’Dwyer 
dar praėjusį rudenį buvęs pa
sakęs, kad jis pritariąs palai
kymui laisniuotų mašinų.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinami} atlyglnhns}.

Moderniškai (rengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

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

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

Nors jaunametės mergaitės 
gyvena toli nuo Lietuvos, nors 
jų motina tenai mirusi 1947 

RANDAVOJIMAI įmetu gruodžio 29-tą d., tačiau 
mergaitės nenutolusios nuo sa
vo gimtosios kalbos. Laisvės 
redakcijai priduotas jų laiš
kas rašytas taisyklinga lietu
vių kalba-rašyba. ,

Mergaitės susirašinėjančios 
ir su savo tėvu Ksaveru Yuš- 
kausku, gyvenančiu Lietuvoje. 
Jų tėvas, buvęs Marijampolė
je teisėju, tas pačias pareigas 
tebeina nuo nacių išlaisvintoje 
Lietuvoje, Alytuje.

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street 
Laisvės Name

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 

Valandos: l?-1?17!® 
11— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
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JŪSŲ AKYS
yra

JŪSŲ BUITIS

SAUGOKITE JAS GERAI

B. S. A. O.

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

Jerome Hurwitz
OPTOMETRISTAS

Mes patys ištekiname stiklus, pritaikom jūsų regėjimui.

830 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
EV. 8-2123

Atdara kas vakarą iki 8-tos — Penktadieniais uždara

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailiu Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikes

■
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