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Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c
Piknikai. .
Reikšmingas Mėnuo.
Philadelphi jon!
Tamsi Žvaigždė.

Rašo R. MIZARA

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Birželio-June 29, 1948
Nei nepajutome, kai užgriu

vo mus vasara, kai 'pradės 
spausti karščiai.

Pavasaris šiemet New Yor
ke buvo itin “paškudnas” : 
drėgnas, vėsus, — retai kada 
nors čia buvo tiek daug lie
taus, kaip šiemet.

žmonės pranašauja, jog va
sara būsianti kaitri ir sausa.

Matysime!
Mes dabar galvojame apie 

visuomeniškas vasaros pramo
gas, stovinčias 
akis.

Štai, liepos 4 
priklausomybės
dieną— Brooklyne įvyksta di
džiulis metinis Laisvės pikni
kas.

Tą pačia dieną Maynarde 
(Mass.) taipgi įvyks didžiulis 
metinis Laisvės piknikas.

Ar kiekvienas iš jūs, ger
biamas skaitytojau, rimtai 
galvojote apie juos?

O pagalvoti tenka!
Kiekvienas, kuriam tik

lygos leidžia, turėtų viename 
iš šitų piknikų dalyvauti ir 
atsivežti savo draugus bei pa-

* žįstamus!

prieš mūsų

pas kelbimo

pa

ša

Liepos ‘mėnuo Amerikos 
žmonėms bus reikšmingas dar 
ir tuo, kad jie šį mėnesį su- 
ękris į Philadelphiją naujai 
partijai įkurti ir oficialiai no
minuoti Henry Wallace — 
kandidatu šalies prezidento 
vietai, o' Glen Taylor — vice 
prezidento vietai.

Kiek tame sąskridyj bus lie
tuvių amerikiečių?

Kol kas dar nežinome, bet 
mename, kad jų ten bus kele
tas šimtų !

šeštadienį, liepos 24 dieną, 
iš New Yorko, girdėjome, iš
eis į Philadelphia specialus 
traukinys. gabenąs vien tik 
tautinių grupių žmones — iš 
viso apie vieną tūkstantį jų!

Važiuotojams kelionės lėšos 
bus papigintos.

Lietuvių šiame traukinyje 
turėtų vykti bent šimtas.

Tą patį vakarą (naktį) 
traukinys grįš atgal ir važiuo
tojams nereikės Philadelphi- 
joj rūpintis nakvynėmis.

Beje, suvažiavime, kuriame 
bus įkurta naujoji partija, lie
tuviai turės ir savo sesiją, ku
rioje bus apsvarstyti mūsų rei
kalai, susiję su naująja parti
ja ir visais rinkiminiais dar
bais.

Nacionalinis Lietuvių Wal
lace for Prezident Komitetas 
paruoš tai sesijai programą.

Atsiminkite tai kiekvienas, 
galvojąs apie vykimą tan is
toriniu suvažiavimam

Aną dieną mes rašėme, kad 
New Yorke pasirodė nauju 
vardu laikraštis: “New York 
Star” (New Yorko žvaigždė).

šis dienraštis užima miru
siojo “PM” vietą.

New Yorko “žvaigždė” — 
gražus pavadinimas. Deja, tai 
nėra šviesi žvaigždė!
. Dienraštis daug turi skelbi- 
mų-reklamų. Matyt, stambieji 
biznieriai šį laikraštį mėgsta 
geriau, negu mėgo “PM.”

Politinė laikraščio kryptis, 
sako, būsianti “progresyvi.” 
Bet “New York Star” “pro
gresyvumas” glūdi tik tame, 
kad dienraštis siūlo demokra
tams nominuoti savo kandida
tu šalies prizidento vietai ge
nerolą Eisenhowerj!

Toks receptas gal padės pa
čiam dienraščiui, bet jis nie
ko nepadės liaudžiai, kuri sa
vo kandidatu turi Henry' A. 
Wallace’ą.

Įdomiausias šiandien New 
Yoi*ke angliškų diehraščių yra 
Daily Worker.

Jis ne tik turi daug būtinai 
reikalingų žinoti naujienų, bet

{tempimas Berlyne Žemės Drebėjimas
Aštrėja; Francūzai 
Nori Tarpininkauti Šiaurės Japonijoj

Honšu Sala Atkirsta Nuo Salios

. Metai XXXVHI. Dienraščio XXX.

Kasyklų Savininkai 
Suokalbiauja Prieš 
Angliakasių Unijas

Berlynas. — Įtempimas 
tarp jankių ir tarybinių jė
gų Vokietijos sostinėje kol 
kas neatslūgo, ir, kaip tai 
pranešama iš pusiau oficia
lių šaltinių, atslūgimas gali 
įvykti tik kuomet tiesiogi
nės derybos tarp Washing
ton© ir Maskvos įvyktų.

Įtemptoji padėtis, susida
riusi dėl vakarinių jėgų ne
noro prileisti vieningą va
liutą Berlyne, dar labiau 
paaštrėjo, kuomet jankis 
karinis policininkas Ameri
kos sektoryje pusvalandžiui 
suėmė tarybinį Berlyno ko- 
mandantą maršalą Sokolov- 
skį.

Sokolovskis buvo suimtas, 
būk dėl skubinimo automo
biliu ir nežinant jo asme
nybės, aiškino jankių kari
nė vadovybė, bet tarybiniai 
pareigūnai nurodo, kad jis 
buvo laikytas pusvalandį, ir 
nors jankis leitenantas jį 
pažino, jis buvo paleistas 
tiktai pulkininkui davus 
specialų įsakymą.
Paryžius. Premieras Schu- 

manas pareiškė, kad Berly
no padėties palengvinimui 
francūzai yra pasirengę 
tarpininkauti tarp jankių 
ir TSRS. Autoritetingi pa
reigūnai Berlyne, betgi, nu
rodo, kad tarpininkavimas 
nereikalingas, nes Aliantų 
Taryba Berlyne ir Koman- 
dantūra dar egzistuoja ir 
dar gali būti naudojama 
kaip pasitarimo įrankis.

Berlynas. — Beveik kas 
minutę Amerikos didieji 
transportiniai orlaiviai at
lekia į Tempelhofo aerodro
mą Amerikos sektoryje at- 
veždami didelius maisto ir 
kitų reikmenų kiekius. Ge- 
ležinkelinis susisieki m a s 
tarp vakarinių zonų Vokie-

Mėsos Darbininkų Vadas 
Įspėja Prieš Nuolaidas

Chicago, birž. 28.— Her
bert March CIO mėsos dar
bininkų vadas Chicagos sri
tyje, pareiškė, kad kiekvie
na nuolaida reakcijai dabar 
gali būti fatališka ateityje. 
March, kuris padarė šį įspė
jimą, buvo CI0-UPW (ka
potoji?) pirmo distrikto di
rektorius. Jis atsistatydino 
iš savo vietos praeitos sa
vaitės pabaigoje, kuomet li
nija priėmė nutarimą pasi
duoti Tafto-Hartley įstato 
reikalavimui pareikšti, kad 
vadovybėje nėra komunistų. 
Marchas yra Komunistų 
Partijos nacionalio komite
to narys.

Marcho atsistatydinimas 
iššaukė didelį apgailestavi
mo jausmą Chicagos stok- 
jardų darbininkų tarpe, ku
rie jį per ilgą metų eilę pa
žįsta kaip kovingą nepalau
žiamą vadą sunkiųjų strei
kų metu.

ir editorialiniai - informacinių 
straipsnių.

Keletas “D.W.” kolumnistų 
pateikia tikrai geros, svarbios 
medžiagos kviekvipnam, kuris 
jos ieško ir nori pasisesnti.

tijoje ir vakarinių sektorių 
Berlyne kol kas lieka per
trauktas.

(Nepatvirtinti pranešimai 
sako, kad keliose vietose 
Vokietijos sostinėj prie va
liutos iškeitimo punktų įvy
ko susirėmimų ir buvo žu
vusių, bet ta žinia nepatvir
tinta.)

Indėnai Protestuoja 
Prieš Kongreso Žygį

Window Rock, Ariz.—Na
vajo indėnų genties taryba 
savo pasitarime priėmė pro
testo rezoliuciją prieš kong
resą dėl indėnų ekonominės 
diskriminacijos. Indėnai tei
gia, kad 1937 metais valdžia 
privertė Navajos indėnus 
parduoti savo ožkas po 50c. 
kiekvieną, o dabar indėnai 
turi jas pirkti kitur po $8 
ar $10.

Afrikiečiai Negrai Linksta 
Dabar prie Tarybų Sąjungos

Washingtonas, birž. 28.— 
Amerikos diplomatiniai ek
spertai reiškia susirūpini
mą, , kad Afrikos negrai 
vis labiau linksta prie Ta
rybų Sąjungos, kurioje jie 
mato vienintelę šalį, kurioje 
visai nėra rasinės diskrimi
nacijos. Freetowne, britų 
valdomos Sierra Leone sos
tinėje, kiekvienas labiau ap
sišvietęs negras atvirai 
reiškia savo simpatijas Ta
rybų Sąjungai.

Šį pranešimą iš Afrikos 
parsivežė Dr. Vernon Mc
Kay, kuris yra Amerikos 
Užsienio Politikos Asociaci
jos veikėjas.

Kveikeriai Persiusią 
mediciną Tar. Sąjungai

Philadelphia. — Ameri
kos kveikeriai (Friends 
Service Committee) rengia
si persiųsti didesnius kie
kius medicinos ir chirurgi
nius įrankius Tarybų Są
jungai. Kveikeriai, kaįp jie 
pareiškia, tuomi nori iš
reikšti Amerikos žmonių 
draugingumą Tarybų Są
jungos liaudžiai, kuri tiek 
nukentėjo karo metu. t

Lake Success, N. Y. — 
Jungt. Tautų' Saugumo Ta
rybos dauguma atmetė So-A ,y VICILifį LlXlld Ciunvuv KJV vw.x.v,, Jiv

vietų siūlymą tyrinėti įvy-1 vaus kaip individualai arba 
kius fašistinėje Ispanijoje, kaip unijų ar kooperatyvų 

r

Italijos Socialistai Atmeta Skaldytoją Užsimojimus 
Atitraukti Partiją Nuo Kairiąją Liaudies Koalicijos

Roma. —Italijos Socialis
tų Partijos suvažiavime da
rosi aišku, kad kairusis ir 
centrinis sparnas' nugalės' 
dešiniuosius skaldyt o j u s, 
kurie nori atitraukti partiją 
nuo bendro komunistų so
cialistų liaudies bloko.

Partijos generalinis sek
retorius Basso savo kalboje 
nurodė, kad jeigu reakcija 
turi būti sulaikyta, socialis-

Tokyo. — Žemės drebėji
mas ’ ir su tuomi surišti 
tvanai praeitą naktį sunkiai 
palietė šiaurinę Honšu salą, 
ir ji kol kas beveik atkirsta 
nuo likusios Japonijos. Te
lefono, telegrafo linijos ta
po nutrauktos ir kitos susi
siekimo priemonės atkirs
tos. Drebėjimas, kuris vyko 
sausžemyje, sudarė daug 
žalos, bet, kaip darosi aišku 
iš pirmų pranešimų, daug 
daugiau žalos padaryta nuo 
užplūdimų, po to, kaip dre
bėjimas vyko ir jūros dug-

Streikų Banga Malajoje; Britai 
Įvedė Griežtą Karo Lauko Stovį

Singaporas, birž. 28.— Iš 
visos Malajos provincijos 
punktų ateina žinios, kad 
šalį apima streikų banga. 
Streikai yra tokie rimti, 
kad britų kolonialė valdžia 
buvo priversta įvesti karinį 
stovį šalyje.

Streikai, kaip jau buvo 
pranešta, prasidėjo 16-koje 
didžių gumos plantacijų ir 
penkiose didžiose švino ka
syklose. Streikams prasidė
jus policija tuojau ėmėsi 
griežtų teroristinių žings
nių prieš streikierius.

Čia Singapore didžiosios 
unijos yra paskelbusios ge
neralinį protesto streiką.

 o

Taikos Judėjimas Auga Anglijoj; 
Daugelis Darhiecių Simpatizuoja

Londonas, birž. 28.— Na- 
cionalė Taryba už Taiką 
čia liepos 17-tą laikys savo 
pirmą masinę konferenciją, 
kurioje dalyvaus unijų, ko
operatyvų, religinių organi
zacijų, taikos grupių ir kitų 
vienetų atstovai. Konferen
ciją kartu su NTT rengia 
komunistų “Daily Wor
ker”.
■■ Nors darbiečįų vadovybė 
visomis jėgomis stengiasi 
neprileisti Darbo Partijos 
vienetų dalyvavimo, bet, 
kaip pranešama, partijos 
atskiros organizacijos iš 
daugelio punktų, ypatingai 
industrin. centrų, konferen
cijoje dalyvaus. Kur parti
jos delegatai negalės daly
vauti kaipo tokie, jie daly- 

tams yra tik vienas kelias: 
bendras frontas su komu
nistais. Jis nurodė, kad 
Marshallo planas neša pa
vergimą Italijai ir Europai 
ir ragino socialistus ginti 
Tarybų Sąjungą, kuri yrą 
vienintelė taikos ir liaudies 
gerbūvio jėga. , ■ „

Jo kalba buvo ' sutikta 
griausmingais aplodismen
tais.

ne. Tikslus žuvusių skaičius 
kol kas nežinomas, bet pir
mieji pranešimai rodo, kad 
jis gali siekti keliolika tūk
stančių.

Tokyo. —Visomis prie
monėmis visoje Japonijoje 
ant greitųjų organizuojama 
Raudonojo Kryžiaus, pir
mosios pagalbos ir policijos 
bei karių rezervai, kurie 
skubinami į Honšu ir ap
linkines salas, kurios sun
kiai nukentėjo nuo žemės 
drebėjimo.

Protestai pravedami prieš 
policijos brutalumą ir prieš 
dviejų Singapore miesto li
nijų federacijos vadų suė
mimą.

Streikai, kaip pabrėžia 
vietiniai darbininkų vadai, 
yra tik klimaksas ilgai au
gusio pasipiktinimo prieš 
britiškus imperialistinius o- 
kupantus, kurie, ištrenkus 
japonus iš šalies, leido kvis- 
linginiems plantacijos savi
ninkams vėl kaip po senovei 
begailestingai spausti gu
mos plantacijų darbininkus.

Malajos darbininkai, kaip 
yra žinoma, turi vieną že
miausių gyvenimo lygių A- 
zijoje.

atstovai.
Nacionalės Tarybos 

Taiką prezidentas yra 
JohnBoyd Orr, žinomas 
cifistas ir ekonominis 
pertas.

UZ 
Sir 
pa- 

eks-

Indija Suvaliosianti 
Hyderabado Feodalus

New Delhi, birž. 28. —In
dijos valdžia pasiuntė vieną 
šarvuotų automobilių ir 
tankų brigadą j Hyderaba
do provinciją, kurios valdo
vas kyla prieš centralinę 
valdžią.

Hyderabadas yra \didelė 
viena taip vadinamų kara
liškų provincijų, kurios fe
odalinis valdovas Sir Mir 
Osman Ali yra absoliutiš
kas valdovas. Jis priešinasi 
Indijos valdžios įsakymams,

Basso, kaip ir preziden
tas Nenni, priklauso prie 
kairiojo sparno, kuriš rei
kalauja kuo glaudesnio ben
dradarbiavimo su komunis
tais. Centrinė grupė irgi no
ri bendradarbiauti su ko
munistais, bet ne tiek glau
džiai.

Dešinieji skaldytojai, ku
rių priekyje stovi buvęs 
darbo reikalų ministras Ro-

Washingtonas. — U. S. 
Steel korporacija ir devy
nios kitos kompanijos, ku
rios valdo “captive” tipo 
anglies kasyklas, suokal- 
biauja daryti legalius žings
nius po Tafto Hartley įsta
to nurodymais prieš UMW- 
AFL angliakasių uniją.

Pranešama, kad kasyklų

Komunistai tiktai 30 m. 
Nuo Tiensino Kinijoje

Nankingas. — Kaip pri
pažįsta pati Čiango valdžia, 
Mandžiurijos komunistų jė
gos perėjo didžiąją Kinijos 
sieną ir dabar randasi tiktai 
30 mylių atstume nuo Tien
sino didmiesčio. Minimos 
jėgos perkirto Peipingo- 
Mukdeno geležinkelio liniją, 
tuo būdu suduodant didelį 
smūgį nacionalistų jėgoms.

Amerika Siūlanti Tarnybas 
Ankštiem Nacių Karininkam

Berlynas, birž. 28.— Iš 
gerai patikimų šaltinių su
žinota, kad Amerikos karinė 
valdžia Vokietijoje' atsi
kreipė į visą eilę buvusių 
nacių karininkų, siūlydama 
jiems tarnybas. Visi kari
ninkai, į kuriuos atsikreip
ta, yra buvę aukščiau majo
ro laipsnio: pulkininkai, 
brigadieriai - generolai ir 
kiti.

Manoma, kad vokiečių le
gionai bus sudaryti Ameri
kos zonoje. Vardus buvusių 
karininkų jankių karinei 
valdžiai patiekia generolo 
Guderiano žvalgybos štabas 
Alendorfe.

G. K. Smitho kandidat 
Į Prezidentus: Rankin

Washingtonas^ — Ameri
kos kraštutinių pro-fašistų 
vadas Gerald L. K. Smith 
pareiškė, kad jis turi savo 
kandidatą į prezidentus: 
Mississippi reakcinį ir anti
semitinį kongreso narį Ran-

Smith pareiškė, kad “Tru- 
manas, Stassenas, Dewey, 
Vandenbergas, Eisenhowe- 
ris ir visi kiti yra nepatai
somi internacionalistai.” 

ir kaip manoma, jis turi 
slaptą britų agentų paramą.

Hyderabad© gyventojų 
dauguma yra musulmonai.

mitą, nori nutraukti visus 
ryšius su komunistais ir eiti 
Saragato keliais. Konferen
cijoje buvo išreikšta nuomo
nė, kad jeigu kairieji lai
mės, Romitos grupė atskils 
ir prisidės prie seniau at
skilusios Saragato partijos.

ORAS.
šilta ir tvanku, galimas 

lietus.

The Only 
in the Eastern State*.

427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-8878

savininkai planuoja kelti 
kaltinimą, jog John L. Le
wis, angliakasių vadas, var
toja “neteisėtas kovos meto
das” ' už aukštesnes algas.

Kaip jau buvo pranešta, 
minimos kompanijos atsisa
kė pasirašyti sutartį, . kuri . 
buvo padaryta tarp UMW- 
AFL ir likusių kasyklų sa
vininkų. Suokalbiaujantieji 
savininkai reiškia, kad pri
valomas priklausymas uni
jai, kuris įeina į kontraktą, 
yra Tafto-Hartley įstato 
laužymas.

Savininkai naudojasi tuo
mi, kad Lewis negali kreip
tis į NLRB ir reikalauti bal
savimo unijoje, ar jie stoja; 
už privalomą priklausymą. 
Jis to daryti negali, nes 
UMW - AFL atsisakė pasi-i 
rašyti priesaiką, kad unijos 
viršininkai nėra komunis
tai, kaip tai reikalauja Taf- 
to Hartley įstatas.

Harry M. Moses, suokal- 
biaujančių savininkų vardu 
pranešė, kad jie sutinka su 
algų pakėlimu, bet “sąmo
ningai nenusidės federa- v 
liams įstatymams.”

Numato Sunkią Bedarbę 
Vakarinėje Vokietijoje

Berlynas, birž. 28.— Vur- 
tembergo Badeno darbo rei
kalų ministras Rudqlf Kohl 
pareiškė, kad vakarinėms 
Vokietijos zonoms artimoje 
ateityje gręsia sunki bedar
bė. Kohlas, kuris yra Ame
rikos valdomos zonos Vur- 
tembergo - Badeno valsty
bės kabineto narys, sakė, 
kad paaštrintos bedarbės 
pavojus išplaukia iš naujai 
išleistos vakarinės valiutos, 
kuri labiau padalina Vokie
tiją ekonominiai į dvi dalis.

Hagana Prisaikdinta 
Kaip Izraelio Armija

Tel Avivas, birž. 28.—Ha
gana, buvusi nelegalė Pales
tinos žydų apsaugos karine 
jėga, čia buvo prisaikdinta’ 
kaip oficialė Izraelio vals
tybės armija. Nuo šios die
nos visų Raganos aukštųjų 
karininkų vardai bus žino
mi, štabas veiks oficialiai ir 
taip toliau.

Tuo tarpu pranešama, 
kad daugelis ekstremistų iš 
Irguno yra pasirengę pri
siekti naujai suvienytai ar
mijai, nors Irguno vadas 
Beiginas ragino savo pase
kėjus kovoti prieš Izraelio 
valdžią kaip oportunistų ir 
kompromiso siekėjų veda
mą.

Susikirtimai tarp Izraelio 
armijos ir Irguno bei Šter- 
no grupės tuo tarpu nuti
lo. Valdžia rengiasi suimtus 
irgunistus paleisti.

Maskva. — “Izviestija” ir 
“Pravda” nurodo, kad 
Varšuvoje įvykusios užsie
nio reikalų ministrų konfe
rencijos nutarimai yra vie
nintelis pagrindas taikai ir 
Vokietijos stabilizavimui.
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.Angliakasių Streiko Nebus
Dabar jau galutinai išaiškėjo, kad šią vasarą anglia

kasių streiko nebus. Mainierių unijos viršininkai pasira
šė su dauguma angliakasyklų savininkų sutartį, pagal 
kurią angliakasiai gaus po vieną dolerį dienai algos dau
giau negu gaudavo ligi šiol.

Dėl pensijų taipgi susitaikyta.
Žymėtina tai, kad angliakasių unija buvo viena tų 

nedaugelio unijų, kurios atsisakė išpildyti afidėvitus, 
reikalaujančius pareikšti, kad jų viršininkai nėra komu-, 
nistai. Faktinai, kaip tik dėl to klausimo mainierių uni-’ 
ja susiniovė su ADF lyderiais ir pasitraukė iš Federaci-
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Kita didžiulė darbininkų unija, atsisakiusi tuos afi
dėvitus pildyti, yra United Electrical Workers (CIO) 
unija; pastaroji taipgi neseniai išreikalavo iš samdytojų 
Savo nariams algų pakėlimą.

Tai parodo, jog darbininkų unijos, jei tik jų vadovy
bė sąlydi, gerai rūpinasi savo narių reikalais, ir be iš
pildymo tų afidėvitų (kaip reikalauja Tafto-Hartley įsta
tymas) gali pasekmingai apginti savo reikalus.

Komercinė spauda, tarnaujanti samdytojų intere
sams, dabar šaukia: Aa! Mainierių unijos nariams ang
liakasiams tapo pakeltos algos, bet dėl to neužilgo bus 
pakeltos anglies kainos!...

Tai tiesa. Kainas pakels ne tik mainų savininkai sa
vo produktams (angliai), bet ir kitų pramonių savinin
kai. Štai, aliumino' pramonės bosai pakėlė savo darbinin
kams algas ir tuojau pareiškė, jog pakelių 1 centu aliu- 
minumo svarui kainas!

Daro tą patį ir automobilių fabrikantai, daro tą 
patį ir kitų pramonių savininkai.

Tuomet, kai šiemet darbininkai pradėjo reikalauti 
algas pakelti, jie sakė: algos gali būti pakeltos, nepake- 
liant produktams kainų; algų pakėlimas turėtų būti at
liktas iš tų milžiniškų pelnų, kuriuos samdytojai kaupiasi 
į savo kišenes.

Deja, niekas į tai nekreipė jokio dėmesio ir dėl to 
nepažabotas samdytojų godumas imasi sau teisę apiplėš
ti visuomenę padidintomis kainomis.

Taip, gyvenamųjų produktų kainos kils, visų darbo 
žmonių gyvenimas blogės. Sekamais metais, gyvenimo 
produktams į padanges iškilus, darbininkai bus privers
ti reikalauti naujo algų pakėlimo!

Gyvename, mat, “laisvo verslo” santvarkoje, kur 
bankininkas ir fabrikantas daro, kaip jis nori, plėšia, 
kiek tik jis gali, vis labiau sunkindamas liaudies gyveni
mą.

Jei vyriausybės priešakyje stovėtų toki žmonės, kaip 
Henry A. Wallace, viskas kitaip klotųsi.
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Apie Burmos Posūkį.
Kanadiškis Liaudies Balsas rašo:
“Pastaruoju laiku mes girdėjome pasakojimus, kad 

žųionės suka kairėn tik tose šalyse, kur siekia Tarybų 
Sąjungos įtaka. Šiomis dienomis, tačiau, mes nugirdo
me, kad ir kitose vietose žmonės nori panaikinti kapita- 
fizmą. \

“Spaudoj pasirodė žinios, kad Burmos valdžia, kurią 
sudaro viduriniai socialistai su premjeru Nu priešaky
je, nutarė sekti Tarybų Sąjungos keliu ir įvesti savo ša
lyje socializmą. Britai, kurie turi didelius investmentus 
Burmoję, baisiai susirūpinę.

“Premjeras Nu šį kelią pasirinko ne iš savo noro. 
Jis pareiškė, kad Burmos žmonės to nori. Ir tas yra tik
tą tiesa. Burpios žmonės veda kovą, kad būtų panaikin
tas svetimo kapitalo jungas.

“Burmoj, Indijoj, Kinijoj ir kitose Azijos šalyse eina 
didelis judėjimas ton linkmėm Britų, francūzų, olandų 
ir kitų imperialistų kolonijos pamatė, kad svetimi vaįdo-

. nai neduos gerovės, nors dar šimtus metų valdys. Jie pra
dėjo kovoti už nępriklausomybę ir socialį pakeitimą. Var- 

Į giai bebus galima tą socialę revoliuciją sulaikyti Azijoje. 
■" “Tas parodo, kad komunizmas nėra koks tai rusiškas 
padaras. Jis yra socialis apsireiškimas, kyląs iš ekono
minių sąlygų. Jis yra taip pat tarptautinis, kaip kad bu
vo kapitalizmas savo laiku, kada jis ėmė gabą iš feoda
lizmo. Riksmas apie rusų terorą, .apie pavergimą yra be
reikšmis, nes ši socialė revoliucija kyla iš apačios kiek
vienoje šalyje.

“Už socialę revoliuciją Indijoj, Burmoj, Kinijoj ir 
kitose kolonijinėse ir pusiau kolonijinėse šalyse atsako 

o už fas sąlygas daugiausiai atsakomingi tie 
kraštai, kurie per ilgus laikus išnaudojo juos, palaikyda
mi vergiškas, feodalines sistemas.

“Socialė revoliucija negali, būti sulaikyta. Ji galėtų 
būti, tačiau, daug švelnesnė, jeigu išnaudotojai suprastų 
progreso esmę, nebandytų sulaikyti upės bėgimą.”
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Joe Louis Dar Vis Čampionas
Joe Louis išbuvo pasauliniu sunkiasvorio bokso čam- 

pięnū ’pėf virš dešimt metų. Kiek jis per tą laikotarpį 
“paguldė” savo oponentų! Ir paguldė juos visuomet gar
bingai — paguldė savo hėrkulesiška jėgą^ narsa ir apsuk- 
rumū. ‘ ‘ ’ i
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KAIP LAISVI TIE 
RINKIMAI BUVO

Kunigų Draugas ęlžiau- 
giasi Italijos katalikąis. Jie 
buvę veiklūs ir todėl laimė
ję. Draugas rašo:

“Gerai atsimenate Italijo
je rinkimus balandžio mėne
sį. Ten komunistai rodė sa
vo jėgą. Bet buvo laisvi rin
kimai, ir katalikai laimėjo. 
Kur gerbiama laisvė, kur 
žmogus laisvai gali kalbėti 
ir veikti, ten komunistai 
pralaimi” (D., birž. 22 d.).

Pažiūrėkime, kiek šiuose 
sakiniuose yra tiesos.

Kaipgi Italijos komunis
tai galėjo rodyti “jėgą”, 
kuomet Italijoje prieš ba
landžio mėnesio rinkimus ir 
laike rinkimų visas valsty
bės aparatas buvo de Gas- 
peri krikščionių demokratų 
rankose? Vadinas, Draugas 
nerausdamas meluoja.

Jau jeigu kas galėjo ro
dyti jėgą, tai krikščionys 
demokratai.

Nesąmonė taip pat kalbė
ti, kad Italijoje rinkimai 
buvo laisvi. Visų pirma, 
krikščionys demokratai, tu
rėdami valstybės aparatą, 
terorizavo komunistus ir 
socialistus. Paskui, kunigai 
ir visa katalikų bažnyčios 
dvasiški ja, pavartojo dvasi
nį terorą prieš tikinčiuo
sius. Visiems jiems buvo 
prisakyta balsuoti už krikš
čionių demokratų partijos 
kandidatus, jeigu jie nori 
išsisukti nuo pragaro po 
mirties. Buvo paskelbta, 
kad balsavusieji už liaudies 
fronto kandidatus negaus 
griekų atleidimo, bus eks
komunikuoti.

Trečia, Amerikos valdžia 
paskelbė, kad jeigu rinki
mus laimės liaudies frontas, 
tai Italija negaus jokios e- 
konominės paramos iš Ame
rikos.

Iš vienos pusės fizinė 
valstybės jėga, iš kitos pu
sės dvasiškijos dvasinis te
roras prieš tikinčiuosius, iš 
trečios pusės — gąsdinimas 
badu. Tik paskutinis neiš
manėlis gali sakyti, kad to
kiose sąlygose pravesti 
kimai buvo laisvi.

rin-

IMPERIALISTINĖ
ŠNEKTA

New Yorko “Daily News” 
begėdiškai atvirai reikalau
ja, kad Amerikos kapitaliz
mas nesiskaitytų su jokio
mis ceremonijomis ir grob
tų kraštus, kur tik prieina 
ir pajėgia. Gal joks kitas 
komercinis laikraštis nėra 
toks atviras imperialistinis 
propagajidistas, kaip “Daily 
News.”

Štai po pereito karo Ame
rika okupavo daugybę Paci
fiko vandenyne salų. Jų liki
mas buvo svarstytas Jungti
nėse Tautose. Jos tapo pave
stos amžinai Amerikos “glo
bai.”. To norėjo ir reikalavo 
mūsų vyriausybė. Jungtinės 
Tautos patenkino tą reika-k 
lavimą.

Bet tai buvo manyta, jog
’ • ’ ’ -c

ventojus, jų ^i^alu's ir gė
rovę, tai Jungtinės Tautos 
pasilieka sau teisę rūpintis.

Šiomis dienomis Saugumo 
Taryboje kilo klausimas a- 
pie tų salų gyventojus. Bu
vo pasiūlyta, kad pati Sau
gumo Taryba patyrinėtų jų 
reikalus. Bet dauguma Ta
rybos narių balsavo už tai, 
kad tuo rūpintųsi taip va
dinamas Trusteeship Coun
cil, kuriame Tarybų Sąjun
ga neturi atstovybės. Ir už 
tai, kad Gromyko pasiūlė 
Pacifiko salų žmonių reika
lus svarstyti Saugumo Ta
ryboje, tiesiog prie pasiuti
mo prįvarė “Daily News”. 
Girdi, Gromyko jau nori tas 
salas sau pasiimti. Tai jau 
esąs Joe Stalino planas A- 
merikai suduoti smūgį.

“Daily News” šaukia:
“Tėra vienas atsakymas, 

kurį Jungtinės Valstijos 
turi duoti ir pakartoti, kaip 
mums atrodo, nepaisant na
minės politikos. Ir tasai at
sakymas turį skambėti maž
daug, sekamai:

“Muilo mums ’ nereikia, 
Joe. Mes tas salas užėmė
me. Jūs jų neužėmėte. 
Mums jos reikalingos. Kas 
daugiau, mes jas jau turi
me. Mums suteikta amžina 
Jungtinių Tautų globa ant 
jų, kas liečia jų apgynimą. 
O kas liečia salų gyventojų 
gerovę, tai mes galime 
daug geriau pasirūpinti ir 
pasirūpinsime, negu jūs.

“Taip ilgai, kol Jungtinės 
Tautos šiuo reikalu eina su 
mumis, puiku. Bet jeigu 
Jungtinės Tautos kada nors 
bandytų ir jus prileisti prie 
tų salų kontrolės, tai būtų 
jūsų ir Jungtinių Tautų rei
kalas tokį nusistatymą pra
vesti gyvenimam Prieš tokį 
bandymą atsistotų visa 
Jungtinių Valstijų galybė.”

Vadinas, mes rokuosimės 
su Jungtinėmis Tautomis 
tik tol, kol mums patinka. 
Jeigu kada nors toji orga
nizacija pabandytų išeiti 
prieš mūsų norus, mes 
prieš ją išstatysime visą 
Amerikos galybę!

Tai tokia šiandien impe
rialistų šnekta.

Berlyne Šmugeiiuojąma 
Vakarinės Markės

Berlin.— Amęrikonąi lėk
tuvais įjrigąbęno daugybę 
naujų savo markių,iš vaka
rinės Vokietijos į anglų- 
amerikonų užimtas Berlyno 
dalis. Tos markės dabar 
šmugeliuojamos į sovietinę 
Berlyno sritį. Tam darbuo
jasi juodosios rinkos biznie
riai ir, menama, tiesioginiai 
ariglų - amerikonų vyriau
sybės agentai. Jie stengiasi 
nupuldyti Sovietų markes, 
išleistas visam Berlynui. A- 
merikonai ir anglai skelbia, 
kad sovietinėj markės “tin
ka'tik sienom aplipinti.”

Tūli žmonės manė, kad rungtynėse, 'kurios įvyko 
praėjusį penktadienį New Yorke, Loųiso oponentas Joe 
Wallcott išeis laiinėtoju, — juk kada nors kas nors turi 
Louisą nugalėti, samprotavo žmones.

Bet ir šiuo sykiu, vienuoliktame rounde, čampionas 
Louisas pakirto savo oponentą, savo iššaukėją.

Louisas ir vėl liekasi čampionu, kurio nieks negali 
nuvainikuoti!

\ .... ...

Sakoma, beje, kad Louisas jau rimtai žada “grąžuo- 
ju” pasitraukti iš boksinio sporto. Nebūtų dyvo; jei jis. 
tai padarytų. Šlovės, kokią gąli boksininkas įsigyti, 
Louisas turi užtenkamai; pinigų,' —taipgi;

Būtų gerai, jei čampidnaŠ dab’ųr pradėtų jaugiau 
dalyvauti visuomeninėje yęiklojė; 'kovodamas už A’iheri- 
kos liaudies, 'iš kurios jis pats* kilęs, reikalus, — ypačiai 
už savo tautos Žmonių reikalus.’'’’ ‘’

Šie metai, Jpe, yra svarbūs* Amerikos žmonėms me
tai! ....... ....... . ‘... ■ . ■’'
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Rašytojas Antanas Venclova Aplanko 
Išviętintuosius Vokietijoje?

Austrijoje ir Italijoje
(Pabaiga)

Qręįtąį atėjo išvykimo 
diena. Jau iš vakaro bu
vo paduoti vagonai, ir pa
tys grįžtantieji namo su 
džiaugsmu pradėjo puošti' 
savo traukinį. Jie patys iš
piešė šūkius ir eglių šake
lėmis bei vėliavėlėmis iš 
lauko papuošė vagonų sie
nas. Aš mačiau, su kokiu 
džiaugsmu lietuviai, latviai 
ir estai, kurie vienu trauki
niu važiavo ligi Gardino, 
krovėsi į vagonus savo 
mantą.

Daugelis jų turėjo? daik
tų labai nedaug, bet atsira
do būryje klaipėdiškis Pra
nas Giedrimas iš Purmalių 
kaimo (6 km. nuo Klaipė
dos, važiuojant į Palangą), 
kurio turto susidarė kele
tas vagonų. Jį vokiečiai,, 
kaip ir visus kitus klaipė
diškius, išvarė iš gimtųjų 
sodybų,’ bet jam pavyko su 
savim pasiimti turtą. Da
bar jis grįžo į tėvynę su tri
mis vaikais, žmona ir visa 
manta— arkliais, karvėmis, 
šunimis, vištomis, vežimais 
ir kit.

—Aš nenoriu kitiem^ Lie
tuvoje sudaryti rūpesčių. 
Ką išlaikiau, viską noriu 
parsivežti namo, kad galė
čiau be jokių bėdų pradėti 
gyvenimą senojoje savo so
dyboje. Jeigu dar pavyks 
man rasti sveikus namus— 
tada viskas tvarkoj.

Aš prižadėjau Praną 
Giedrimą atlankyti jau 
Klaipėdos krašte ateinančią 
vasarą.

Traukinio sudėtyje važia
vo karinė virtuvė, kurios 
uždavinys buvo gaminti va
žiuojantiems pietus. Tvirtai 
paspaudžiau rankas naujie
siems savo pažįstamiems, 
palinkėjau laimingos kelio
nės ir, kada traukinys su
judėjo, suskambėjo pažįsta
ma lietuviška dainelė: “Ei
sim, broleliai, namo, namo, 
jaunieji broleliai, namo, na
mo...”

Pro traukinio langus mo
sikavo išvažiuojantieji. Vil
niaus stotyje sutiks juos 
Repatriacijos Valdybos tar
nautojai.

Aš lankiausi ir kitoje sto
vykloje Vokietijoje, per ku
rią žmonės daugiąusia 
grįžta iš amerikiečių oku
pacinės zonos. Toji stovykla 
įrengta netoliese Drezdeno. 
Stovykla turi netgi savo te
atro patalpas, nekalbant a- 
pie biblioteką ii* skaityklą. 
Ambulatorija aprūpi n t a 
puikia nauja medįein. apa
ratūra, ir kvalifikuotas me
dicinos personalas teikia 
pagalbą. Stovykloje sutikau 
būvį mūsų tautiečių. Iš į- 
yąirių Vokietijos miestų1 
jie grįžo į Šiaulius, Mari
jampolę,. Vilnių.

Stovykloje Vyner-Neišta- 
to miestelyje; netoli Vie
nos, renkasi mūsų žpionės 
iš visų. Austrijos zonų, o 
taip pat iš Italijos. Neskai
tant Žutautienės su dviem 
vaikais, kurį grįžo iš ame
rikiečių zonos Rydo mieste
lio, stovyklos pas savo vyrą 
į Telšius, iš visos eilės kitų 
piliečių, ^atvažiavusių iš 
Austrijos, mano dėmesį at
kreipė jauna šeima— vyras, 
žmona ir dukrelė. Tai Ge
dimino. Bąltonip šeima, ki
lusi iš Telšių Apylinkių. Vy
ras buvo vokiėčių išvežtas • 
į Vokietiją, iš ten pabėgo į 
Šveicariją, bet pakliuvo į | 
Italiją ir ilgai skurdo Reg- ’ 
gip Ęmilia Čampo Pręfųšo 
artiler.' kareivinėse įtaišy-
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Mari-

lame lageryje, netoli Bo- le. — Ir dukrytė čia gauna 
lonės miesto, kur ligi šiol 
tebesikankina apie 170 lie
tuvių. Italijoje sutikęs taip 
pat vokiečių išvežtą prie

■ darbų lietuvaitę, Gediminas 
Baltonis sukūrė lietuvišką 
šeimą ir dabar su metų lai
ko dukrele važiuoja namo. 
Tėvas jam parašė laišką, 
atsiuntė naujai pastatyto 
savo namo fotografiją, ties 
kuria stovėjo susirinkę jo 
šeima ir giminės. Jis ir 
žmona rodė man tą fotogra
fiją, be galo džiaugdamies, 
kad jau baigiasi jų alkanas 
gyvenimas ir kad greitai jie 
bus savo gimtiniame kraš
te. Su jais iš Italijos važia
vo taip pat vilnietis Jukne
vičius, pabėgęs iš vokiečių 
katorgos ir prieš Hitlerio 
bei Mussolinio režimą ko
vojęs italų partizanų bū
riuose. Visi šie žmonės kei
kė ypačiai kunigą Pavalkį, 
kuris visada sau pasiima di
džiausią dalį BALFo at
siunčiamos pašalpos ir vi
sus lietuvius atkalbinėja, 
kad nevažiuotų namo.

— Bent kartą po ilgo lai
ko vėl pradėjome kaip žmo
nės gyventi ir maitintis, — 
kalbėjo G. Baltonio žmone-

pieno, kiek tik reikia. O 
gyvendami ten, Italijoje, 
mes sudžiūvome taip, jog 
pasidarėme panašūs į šaka
lius. Baisu namie giminėms 
pasirodyti.

— Lietuvoje atsigausim, 
— šnekėjo vyras. — Juk aš 
šoferis. Manau, kųd su ma
no profesija tėvynėje dar
bo atsiras.

Grįžęs iš kelionės į Vil
nių sužinojau, kad visi tie 
žmonės, kuriuos aš sutikau 
Vokietijoje ir Austrijoje ir 
kurie rengėsi važiuoti na
mo, jau buvo grįžę, įsikūrę 
ir dirbo .kiekvienas savo 
darbą. Vyriausybė jiems 
visiems' padėjp. pinigais, 
drabužiais. Bežemiai vals
tiečiai gavo žemės ir pagal
bą įsikurti, miestiečiams pa
rūpino butus arba grąžino 
jiems jų prieškarinius na
melius, jeigu jie per karą 
nebuvo sunaikinti.

Taryb. Lietuvą su džiaug
smu sutinka savo tautiečius, 
ilgai klajojusius svetur ir 
grįžusius ten,
Kur šalelė daug gražesnė, 
Juoda dubnadaug skanesnė, 
kaip dainuoja sena mūsų 
liaudies daina.

SKAITYTOJU BALSAI
TYSLIAVA — USPENSKI 

I 

Rašo Jonas Molis.
Kas gyveno Kaune, tas, i tiją — buvo dėl šito pabū-

n n r n a i WinrTTr rnvtmngęs. Bet, matyt, turėjo pas 
vokiečius nuopelnų, kurie 
ta mažą dėmelę išlygino. 
Del tų “nuopelnų”, ąr dęl 
kurių kitų priežasčių —Us- 
penskiui teko Tarybinėje 
Lietuvoje keliems mėne
siams tūpti kalėjiman. Al
eksandr Erefjevič vėl hero
jus. Kai ką nuplagijavęs, 
kai ką nugirdęs — Usperis- 
ki rašo “bolševikmetį.” Šį 
kūrinį žymioje vietoje tal
pina “Vienybė” ir deda su 
visais titulais nelietuvišką

turbūt, pastebėjo mėlyna 
nosim, žemo ūgio žmogystą, 
dėvėjusią karišką uniformą. 
Žmogysta uniformą, dėvėjo 
ten, kur reikia ir nereikia. 
Net, įtartinos moralės klu
buose - saliūnuose, išeidavo 
“pulkininko” u n i f ormoje 
konferuoti. Tas “pulkinin
kas” — Aleksandr Erefje
vič Uspenski. Jisai Lietuvo
je atsirado 1918 - 1919 me
tais. Jo žmona, Ema Vili j a- 
movna, kaž ką bendro turi 
su Druskininkais —taigi ir 
Uspenski tuo būdu tapo gu-; autoriaus pavardę. Gi cĮaž- 
du ir pradėjo, prišlyjęs prie 
tuometinės Voldemaro val
džios, organizuoti “baltus” 
baltgudžių batalijonus, gi 
vėliau savo kuopomis nuai- 
dino Kauno gatves “nepap
rastai” skardžiomis daino
mis: “Tri derevni dva šė
la” ir “Molodaja Nastaseja 
syna rodila”.... Batalijonas 
buvo išformiruotas, bet kur 
dėti “užsitarnavusį” pulki
ninką? Liko jam iki pensi
jos kelį mėnesiai. Atidavė 
“pulkininką” Šaulių Sąjun
gai. Ten jis, kelis mėnesius 
girtuokliavęs, išsitarnavo 
pensiją. Tokių “pensinin
kų”, caro aukštų karininkų, 
smetotninėje Lietuvoje pri
siveisė daugybės. Negaila 
buvo liaudies pinigų. Pulki
ninko pensija nemaža, bet 
Uspenski dar mėgino ir šio
kiu tokiu bizheliU užsiimti 
—turėjo Kaune pieno krau
tuvę, Vaikštinėjo po kari
ninkų ramoves, prisitaiky
damas’ prie “nemokamų” 
staliukų, pasakojo “švan
kius” ir “riebius” anekdo
tus ir taip: “riumočka vod- 
ki i posfnyj pirožok” —tę
sė savo dienas. Bandė ra
šyti. Prisiklausęs ir prisis
kaitęs apie pirmąjį pasauli
nį karą, parašė: “Na voj- 
ne.”
Pasigerindamas lietuviam, 

pažeidė . vokiečius ir kai 
1941 metais jo Ema Vilija- 
mbwna (volksdeutscher’ę) jš- 
fraųįęė jį į hitlerinę Vpkie-

nai Vienybė cituoja iš Ta
rybinės Lietuvos laikraščių 
ir piktinas, kad ten užtin
kamos nelietuviškos pavar
dės. Ak, gražūs, laimingi 
“nepriklausomos” Lietuvos 
laikai! Kiek ten buvo skam
bių pavardžių, kurias ne vi
si spėjo “sulietuvinti” ir iš 
y^ageųerių pasidaryti Vis
mantais, iš Kalmantavįčių
— Kalmantais. Skambiai ai
dėjo: Chodakovski — Ilgov- 
ski, Iljin, — Zarin, Kravęę- 
vič — Klesčinski, Voldęmar
— Šiling ir pas Smetona įle- 
vįrto Grietine.

Savo “kūrinyje” Ųspens- 
ki nori įamžinti visą epo
chą, pradedant odęniis Et- 
mai Vilijamovnąi ir baigda
mas himnais popams ir bąl- 
tagvardiečiams. Be$... Vie
nybės redaktorius —. Tys- 
liava? Ar gi imdamas savo 
eilėraščių rinkiniui: “To
lyn“ iš Walt Whitmano mo
to: “Aš tikiu, kad po penkių 
tūkstančių metų vėl sugrį
šiu į žemę gyventi”.... Ar gi 
Tysliąva iš tikrų jų mano po 
penkių tūkstančių metų 
grįžti gyventi ir... kartų stį . 
Aleksandr Erefjevičiu, na, 
ir jo palydove Ema Vilja
mo vna? Ką jam pasakytų 
Elli, kuriai jis: <

Chrizantemų baltų, 
Chrizantemų rausvų 
Priskinė
be galo, be krašto...
Savo deimantui pasakų

* r

r
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Dienraščio Laisvės Piknikas

Liepos 4 ta
(SUNDAY, JULY 4TH)

Klaščiaus Clinton
Park

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

G. Kazakevičiaus
• ■ )

Orkestrą
t

GROS LIETUVIŠKUS IR AMERIKONIŠKUS K A VALKUS ŠOKIAMS

DAINŲ PROGRAMA DUOS

vadovybėje WALTER ŽUKO

BROOKLYN AIDO CHORAS
Vadovybėje G. KAZAKEVIČIAUS

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

PIKNIKUI ĮŽANGA 60 CENTŲ
(taksai įskaityti)

Dovanos prie iš anksto perkamų bilietų. Pasirūpinkite iš anksto įsigyti įžangos 
bilietus. . •' •

Laisvės Paramai Piknikas

Liepos 4 tą
(SUNDAY, JULY 4TH)

Vose Pavilion
Park

Maynard, Mass. 
/

Senatorius
GLEN H. TAYLOR
PROGRESYVĖS PARTIJOS KANDIDATAS Į VICE - PREZIDENTUS SAKYS 
PRAKALBĄ. TOLIAU BUS SEKANTI PROGRAMA -

NORWOODO VYRU CHORAS,
vadovybėje S. PAUROS

WORCESTER AIDO CHORAS, 
vadovaujamas Normos Čeponaitės 

HARTFORDO LAISVES CHORAS taipgi dalyvaus programoje 

DIRVELIO ORKESTRĄ iš Worcester •
GRAŽUS EŽERAS PASIMAUDYMUI. PASIIMKITE SAVO SIŪTUS, KURIE 

NORĖSITE MAUDYTIS. BUS ĮVAIRIŲ ŽAISLŲ IR SPORTIš KŲ GĖMIŲ. .

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

anksto.
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Ir Ležandras tukštelėjo su Pjeru:
— Už pergalę!
Jam viskas buvo aišku: ispanai grei

tai išdaužys fašistus, be to, ir visur •dar
bininkai kjįa — streikai, barikados.

Pjeras apglumo nuo valgio, nuo vyno; 
šilta, gera. Bet kodėl liūdesys nepraei
na? Štai ji, senoji karta!... Jie taip pat 
juk išgyveno sutriuškinimą, nusivylimą. 
Kodėl gi'Pjerui stinga štai to senio tikė
jimo, aiškumo, linksmumo? ...

Paguldė Dųdu. Jis ožiavos, nenorej,o 
miegoti ir, aišku, iš karto užmigo. Žiū
rėdamas į jį, Ležandras kalbėjo pašnibž
domis:

— Jo gyvenimas bus ramus, pamaty
site. Ne toks, kaip mūsų. Mes juk karą 
praleidome. Aš buvau Šampanijoje. 
Koks tai buvo skausmas! O dabar karo 
nebus — darbininkai protingesni. Juk ir 
vokiečiai neis, pas juos taip pat darbi
ninkai. Nejaugi jie leistų? . . .

Jis buvo pratęs anksti gulti, keldavos 
penkiomis. Jo akys pasidarė nejudrios, 
stiklinės. Keletą minučių jis kovojo su 
miegu; o paskui užmigo, sėdėdamas prie 
Dudu lovytės; ir jo veidas pasidarė vai
kiškas.
23

Niekuomet rodos, laikas neslinko taip 
lėtai, kaip tą žiemą. Paryžius buvo ra
mus ir mįslingas. Mėlynos gruodžio 
prietemos gailestingai apgaubė senovi
nės garbės paminklus. Margi pajacai ir 

* glazūruoti kaštanai, vitrinose dar tebe- 
bylojo apie ramias kalėdas; dar tebesi- 
vąlkiojo vieniši pramuštgalviai, sekioda
mi Aeva mūzą, neva lengvatikę midine- 
tę; tačiau miesto nejautrumas reiškė jo 
sąmonės apsnūdimą.

Ministrai kas rytas tvarkingai pasi
rašinėjo dekretus apie neklusnių telefo- 
ninkų ir kūrikų atleidimą. Įmonininkai 
išvarydavo darbininkus. Badas smaugė 
šimtus tūkstančių bedarbių. Daladje 
kalbėjo apie nacionalinę gynybą; tačiau, 
lyg užkerėtos, stovėjo karo fabrikų stak
lės.

Už pinigus, gautus iš sugraudintų 
skaitytojų, Žolijo įteikė Čemberleno žmo
nai auksinius tualeto reikmenis; storulis 
pasigirdamas šnibždėjo: “Aukščiausios 
prabos!...” O kai Čemberlenas atvyko į 
Paryžių, darbininkai, susirinkę prie sto
ties, jį nušvilpė. Tai buvo paskutinis 
liaudies įsikišimas; po to prasidėjo tyla. 
Teisėjai dirbo neatsikvėpdami. Mechani
kai, šlifuotojai, liejikai kalėjimuose kli
javo saldainių dėžutes.

Legre į teismą atvedė iš ligoninės. Jį 
palaikė du žandarai. Jis pradėjo: “Aš 
kaltinu Daladje ...” Pirmininkas abe
jingai įsakė: “Išveskite,” ir po penkių 
minučių ėmė'šniaukroti: “Remiantis lie
pos dvyliktosios įstatymu^... Legre Ža
kas ... pataisos darbams . ..”

Fuže draugai radikalų frakcijos susi
rinkime pareikalavo vyriausybę atsista
tydinti. Koketiškai šypsodamasis, Tessa 
atsakė: “Vyriausybės pasitraukimas 
Reikštų karą su mūsų galinguoju kaimy- 

■ nu.” Jis išsėdėjo visą vakarą prie žemė
lapių ir dabar, pusryčiaudamas su kaž
kokiu deputatu, iškilmingąją minutę — 
“po. sūrio, prieš kriaušes” — kalbėjo: 
“Jūs pamatysite, kad vokiečiai žygiuos į 
Rytus! Ten, mano brangusis, nafta.. Ar 
jūs žinote, kas yra nafta? Tai mūsų am
žiaus kraujas.”

Į Paryžių atvyko von Ribentropas. 
Policija rūpestingai išvalė gatves nuo 

.^praeivių; ir svečias pamatė fantastišką 
Vaizdą: raudoną žiemos saulę viršum 
tuščios Konkordo aikštės. Jis mandagiai 
pasakė: “Šį kartą Paryžius man ypatin
gai patiko.”

Italų divizijos pasiekė Barseloną. De
putatai susirinko pasitarti ir nutarė pa
siųsti senatorių Berarą pas generolą 
Franką. Tessa sveikino nutarimą: “Lai
kas išsklaidyti nesusipratimus!”

Viaras kalbėjo mitinge. Jis apverkė 
Čekijos moterų ir Katalonijos vaikų liki
mą; kalbėjo, kad vyriausybė neteisingai 
prispaudusi darbininkų klasę; po to pa
niškai sušuko: “Mūsų resublika — pas
kutinė laisvės atrama pavergtoje Euro
poje!” Pasigirdo skysti aplodismentai. O 
šepis Diušenas, “Senos” įmonės sargas, 
sėdėjęs pirmoje .eilėje, pakilo iš vietos ir 
atsakė: “Kas eis 'mirti už šią atramą?

Nebent šventieji įr kekšės. Tačiau šven
tieji — danguje, o kekšės nemiršta.”

Kai Tessa išgirdo apie Diušeno repli
ką, jis ėmė juoktis: “Ką bekalbėtum, o 
prancūzai — sąmojinga tauta. Manęs 
negąsdina Diukano krankimas — mes 
ne čekai

Tačiau dažnai Tessa apimdavo ilge
sys, jis galvodavo: kuriam galui aš viso 
to ėmiaus? Komunistai rėkavo: “Prie 
sienos Tessa!” Diukanas nusitvėrė'isto
rijos apie Grandelio laišką: “Vokiečių 
šnipas parlamente!” Netgi parlamento 
komisijos niurnėjo: reikalavo. nutraukti 
represijas. Iš darbo komisijos pas Tessa 
atėjo Viaras:

— Neseniai aš tave gyniau darbinin
kų mitinge. Man trukdė kalbėti, norėjo 
nulinčiuoti... Tu pertempei stygą. Vy
riausybė labai nepopuliari.

Tessa patraukė pečiais:
O kas populiarus? Tu? Flandenas? 

Breteilis? Visa tai blėniai! Aš tau pasa
kysiu, kas pas mus populiarus — Hitle
ris! Aš labai gailiuos, -kad atsisėdau į 
tavo vietą. Dabar kur kas ramiau būti 
opozicijoje. Štai jūs sakote: “nutraukti 
represijas.” Aš džiaugčiaus ... Kas aš, 
žvėris? Bet tegu komunistai nutraukia 
savo kampaniją. Mes kuriam taiką, o jie 
viską griauna. Verčiau dešimt tūkstan
čių pasodinti į kalėjimą, negu milijoną 
pasiųsti į skerdynes. Jie nori preventy- 
vinio karo, o aš sugalvojau, cha-cha, pre- 
ventyvinius areštus!

Viaras nusiėmė pensne,’pašluostė no
sinaite stiklus ir, žiūrėdamas į Tessa ge
romis nematančiomis akimis, paklausė:

—Ar tu rimtai tiki, kad bus taika?
— Kaip tau pasakius? ... Yra šansų, 

kad vokiečiai ims spraustis į Rytus. 
Tuomet mes išgelbėti dvidešimčiai metų. 
Galima ir apsirikti... Aš mėgstu lošti, 
bet dabar mes ne lošėjai, mes kortos, 
mus maišo, dalina... šlykštus amatas! 
Aš pavydžiu bedarbiams: miega sau po 
tiltu ir nieko negalvoja. Ogiustai, mes 
negyvename, mums nėra laiko susikaup
ti. Kai mirė Amali. . .

Jo balsas sudrebėjo: jis prisiminė — 
dvi žvakės, lelijos. O Viaras ėmė jaudin
tis: jis nemėgo Tessa, laikė jį verteiva. 
Dabar jis pamatė jame artimą žmogų. 
Jiedu užaugo prie tų pačių knygų, mėgo 
tuos pačius paveikslus. Ir abu veltui su
nyko, išeikvojo sielos karštį: ginčai, bal
savimai, šiurkšti parlamentinė virtuvė... 
Jis priėjo prie Tessa ir stipriai paspaudė 
jam ranką:

— Aš suprantu... Aš taip pat labai 
viehišas.

Jiedu pamiršo komisijos votumą, Pran
cūzijos likimą. Du seniai paskendo savo 
pačių varguose. Viaras skundėsi:

— Kadaise buvo vienuolynai — žmo
nės užsidarydavo, skaitydavo, mąstyda
vo apie pasaulio esmę, laistydavo gėles... 
Dabar net prisiglausti nėra kur.

Bet Tassa jau spėjo atsituokėti. Kam 
tos niūrios mintys... Jis linksmai paprieš
taravo :

— Nekalbėk. Aš užvakar buvau “Folie 
Bergere.” Vis dėlto girls — nuostabus 
radinys. Aišku, į tai negalima žiūrėti, 
kaip į chorografiją. Tai ne Pavlova... Bet 
kai jos šoka, aš, garbės žodis, atgyjut

Tarybų Lietuvos Žemes Ūkio 
Kooperacijos Vystymasis

Lietuvos žemės ūkio kėlimo problemos, surištos su perėjimu nuo sėjos ranka prie 
sėjos mašina, nuo kūlimo spragilu prie kūlimo motorine kuliamųja; nuo arimo senovišku 

arklu prie arimo modernišku traktoriumi
0----------------------------------------------------------

Dabar Tessa rėmėsi dešiniaisiais. Jis ' 
norėjo patraukti savo pusėn rūstųjį Bre- 
teilį; bet tas kiekvieną dieną darėsi reik
lesnis, spyrė atstatydinti Mandelį. Spor
to klubų bankete Breteilis pareiškė: 
“Deja, žydas Mandelis iki šiol ministras! 
Jis nori supiudyti mus su Vokietija.” 
Tessa pasiskubino Mandeliui pareikšti 
užuojautą: “Ko gi jūs norite, Breteilis— 
fanatikas, jo protas rytietiškas, neveltui 
jis kilęs iš Lotaringijos, o mes — karte- 
zijiečiai, mums tatai svetima...” Tačiau 
Breteiliui Tessa pasakė: “Taip, taip, jūs 
labai 'teisingai pastebėjote dėl Mandelio 
— Izraelis pasilieka svetimas kūną.”

Tessa drumstė Grandelio šešėlis: jis 
visur buvojo, žavingai šypsojosi, šnibž
dėjo: “mano brangus drauge”, ir Tessa 
klausė savęs: gal būt, jįs nori ir mane 
apmauti?... Grandelis virto Paryžiaus 
salionų mylimuoju. Jis perskaitė elegan
tiškai “Ambasadeur” auditorijai prane-, 
Šimą: “Germanų-lotynų pasaulis kovoje* 
prieš bolševizmą.” Jį nufotografavo kino 
ęperatoriai. Šypsędamasis jis plepteįėjo:

(Bus daugiau)

Po Lietuvos išvadavimo 
viena pirmųjų tarybų val
džios priemonių buvo likvi
duoti vokiškosios okupaci
jos padarinius žemės ūkįo 
srityje.

Šios priemones pravedį- 
mo rezultate 92 tūkstančiai 
buvusių vargingų valstiečių 
ir žemės ūkio darbininkų, 
kumiečių gavo amžinam 
naudojimui žemę.

Tarybų valdžia, aktingai 
•valstiečiams dalyvaujant, 
pradėjo spręsti žemės ūkįo 
darbo racionalizacijos ir jo 
našumo pakėlimo proble
mas. Viena iš sąlygų, užtik
rinančių šių klausimų iš
sprendimą buvo organizuo
ti kredito sistemą visoke
riopiems darbo valstiečių 
reikalams patenkinti ir sis- 
tematingam ūkio techniki
niam aprūpinimui užtikrin
ti, įgyvendinti mechaniza
ciją, agrotechniką.

Pereiti nuo sėjos ranko
mis prie sėjos sėjamąja ma
šina, ir nuo kūlimo spragi
lu prie kūlimo motorine ku
liamąja, nuo senoviško plū
go prie traktoriaus, tai at
likti neįstengia pavienis 
valstietis. Juk negali kiek
vienas valstietis įsigyti sau 
sėjamąją mašiną, motorinę 
kuliamąją ir traktorių.

Ir natūralu, kad prade
dant 1946 metais, Lietuvos 
valstiečių tarpe prasidėjo 
rimtas judėjimas už koope
raciją. Žemės ūkio koopera
cija tapo pačiu aktualiau
siuoju Lietuvos 1 valstiečio 
reikalu. Lietuvos TSR val
stiečių jungimasis į žemės 
ūkio kooperacijos draugijas 
vyksta iš karto keliomis 
kryptimis. Valstiečiai jun
giasi į įvairias draugijas, 
kurių veiklą mes išgvilden
sime.

Kredito draugijos
Žemės ūkio Kredito drau

gijos pradėjo organizuotis 
1946 metais. Šiuo metu jų 
skaičius pasiekė 268, su 58 
tūkstančiais narių. Tiktai 
per 1947 metus kredito 
draugijos dešimtims tūks
tančių valstiečių išdavė* 48 
milijonus rublių ilgalaikių 
ir trumpalaikių paskolų.

Ilgalaikiai kreditai vals
tiečiams suteikiami staty
bai, gyvuliams įsigyti, ir 
t.t. Trumpalaikiai kreditai 
skiriami sezoninio pobūdžio 
išlaidoms: trąšų, sėklų, 
smulkaus inventoriaus pir
kimui.

1948 metais numatyta 
perz žemės ūkio kredito 
draugijas suteikti valstie
čiams ilgalaikių ir-trumpa
laikių paskolų tokioje pat 
apimtyje, kaip 1947| metais.

Gamybinės draugijos
Respublikos gamybinės 

draugijos dalosi į dvi gru
pes: gyvulininkystės drau
gijos ir žemės ūkio draugi
jos.

Gyvulininkystės - pieni
ninkystės draugijos jungia 
valstiečius ,kurių ūkio pa
grindas' veislinių gyvulių 
auginimas ir intensyvus 
pieno ūkis. Tękių draugijų 
respublikoje yra 196, jos tu
ri 11 tūkstančių narių. 
Šioms draugijoms priklau
so visa Lietuvps pieno pra
monė. Savo grietinės nu
griebimo punktuose ir 
stambesnėse bei smulkesnė
se pieninėse draugijos su
renka ir perdirbą žyįnią įą- 
lį viso respublikoje parduo-

Rašo J. STANYS

damo pieno. Be pieno su
rinkimo ir perdirbimo, gy
vulininkystės - pienįpinkys- 
tės draugijos taip pat au
gina veislinius gyvulius.

Žemės ūkio draugijos yrą 
draugijos universalinio ti
po. Jos jungia valstiečius 
pagal visas ūkio šakas. Šių 
.draugijų respublikoje 
312, su daugiau kaip 
tūkstančiais narių.

Žemės ūkio draugijų 
grindiniai uždaviniai a • 1 i • ♦

yra
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pa
yrą 

suteikti savo nariams ga
mybinę paramą, bendrai į- 
•sigyjant ir naudojantis žo 
mės ūkio mašinomis ir in
ventoriumi, bendrai įsigy
jant veislinius reprodukto
rius ir organizuojant koope
ratinius kergimo punktus, 
statant ir eksploatuojant 
žemės ūkio produktų per
dirbimo įmones, organizuo
jant kooperatines kalves ir 
mechanines dirbtuves že
mės ūkio mašinoms ir in
ventoriui remontuoti, eks
ploatuojant įvairias gamy
bines įmones, naudingas 
valstiečių ūkiams, išplečiant 
Visuomeninius k o o perati- 
nius pasėlius laisvoje vals
tybinio fondo žepiės.e, 9^?^’ 
nizuojant valstiečių ūkių 
aprūpinimą žeiįĮes ūkio in- 
ventoriunų mineralipėmis 
trąšomis ir kitomis gamybi
nėmis priemonėmis. Be to, 
draugijos organizuoja že
mės ūkio produktų supirki
mą, išplečiant kooperatinę 
žemės ūkio produktų preky
bą miestuose įr apskričių 
centruose.

Draugijų durys atdaros 
visiems valstiečiams

Kooperatinių žemės ūkio 
draugijų įstatai suteikia 
plačias galimybes įstoti 
draugi j op kiekvienam vals
tiečiui.

Valstybė suteikia nuola
tinę intensyvią paramą 
draugijoms, aprūpindama 
jas žemės ūkio mašinomis 
ir inventoriumi. Tik 1947 
metais . draugijos gavo: 
5,066 plūgų, 0 akėčias, 688 
sėjamąsias, plaunamąsias, 
kertamąsias ir bulvių kasi
mo mašinas, 46,6 kuliamą
sias ir javų vąįymd maši
nas, 811 separatorių ir daug 
smulkaus įnventoriąus.

Smulkus žemės ūkio in
ventorius p a r d u odamas 
draugijų nariams. Šiam tik
slui jie gauna trumpalaikes 
paskolas. Sudėtingos maši
nos paliekapios draugijos 
nuosavybei, iš jų įsteigia
mas mašinų nuomojimo 
punktas. Šis masinį nuomo
jimo punktas aptarnauja vi
sus draųgijęs narius už mi
nimalų atlyginimą. • 

1947 metais draugijos tu
rėjo 300 mašinų nuomojimo 
punktų, kurie aptarnavo I • ■ >

1,6,675 valstiečių ūkius, ne
skaitant darbo visuomeni
nių kooperatinių pasėlių 
pįotuose.

Teisingų sėjomainų įvedi
mas, mineralinių trąšų tai
kymas, suteikia draugijoms 
galimumą greitu laiku pe
reiti prie aukštesnių agro- 
technikinių darbo metodų.

Geros veislės gyvuliams 
išauginti kopperatin. drau
gijos suorganizavo 243 ker- 
gihio punktus. Šie kergimo 
punktai pirmoje ei
lėje aptarnauja draugijų 
narių ūkius, šie ūkiai ap
tarnaujami pagal žymiai pi
gesnį tarifą, negu imamas 
iš nenarių ūkių.

Kad laiku būtų atlieka
mas žemės ūkio invento-

i

VAKACIJOS
Treasure Island Lodge 
305 past 17th Avenue

N. Wildwood, N. J.
Anna sakalauskas

» (prop.)
Kąip bariai ir apąrtmen- 

tai su privatinėmis maudy
nėmis. Innersprings matre- 
sai. šiltas ir šaltas vanduo. 
Dienom, savaitėm ar mene
siui.
šyvkjtv 2-206?
arba rašykite dėl kainą.

riaus, vežimų, rogių re
montas, arklių pakausty- 
mas, prie draugijų yra su
organizuotos kooperatinėį 
kalvės. 1Q47 metais jų bu? 
vo 187, ę 1948 metais jų 
skaičius padidės 2 kartus.

JJraugijų gamybines 
įmonės

Draugijos turi savo ga
mybines įmones— malūnu^ 
linų apdirbimo punktus, 
siuvyklas įr ayalynės dirb
tuves, dešrų fabrikus, odos 
dirbtuves, statybinių me
džiagų gamybos įmones ir 
kit.

Kai kurios • draugijos 
(Merkinės, Salų, Varėnos ir 
kitos) pradėjo statyti elek
trines.

šios gamybines įmonės 
pirmoj eilėj aptarnaują 
draugijos nąriuą už žemes
nį tarifą.

Turint pakankamai gerai 
aprūpintu^ mašinų nuomo- 
jimo punktus, buvo prieita 
prie to, kad daugelis drau
gijų pradėjo organizuoti 
visuomeninius kooperatinių 
pasėlių plotus.

(Pabaiga rytoj)

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

PHILADELPHIA, PA.
Bušo bilietas į abi pusi $3.50

Kreipkitės pas šiuos asmenis užsisakymui 
buse vietos:

P. Pilėnas, 538 No. 12th St.
M. Šapranauskienč, 1227 Ųę. llth
A. Galkus, 1127 Gį’eein St.

Taipgi galite kreiptis pa s J. ir A. Smitus, 
5809 No. FąirhiĮl St., Siaulinkienę ir Bųdzinską.

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

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

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

me tik vieną busą ir gali trūkti vietų.

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

Busas išeis nuo Boro Bar Salės, 344 Palisade 
Ave., 12:30 vai. dieną. Organizavimu rūpinasi 
Adelė Bakunienė, 316—3rd St., K. Mažeikienė, 
185 Jersey Ave., Ella Stephans, 344 Palisade Ave.

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

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

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

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

vai. iš ryto, nesivėįinįdte, nes busas nelauks.

NEW HA VEN, CONN.
Busas išeis 10 vai. ryto, 4 d. liepos, nuo 

Wallace ir Humphrey gatvių kampo. Visi būkite 
laiku. t , , j j , ; i i ijj;J

RONKONKQMA
8584

TELEPHONE
8TAQG 2-5048

• • s • , »

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio vąjąųdoje kreipkite? pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

4 pusi.—Laisve (Liberty, Llth. Daily)—Antrad., Biri. 29^



Detroit, Mich D—FEMALE
REIKALINGOS moterysBUŠAI Į LAISVĖS PIKNIKĄ 

MAYNARDE
Tuojau užsiregistruokite vietas buse vykti į dien

raščio Laisvės Pikniką, kuris įvyks 4 d. liepos, Vosc 
Pavilion Park, Maynard, Mass.

LAWRENCE, MASS.
Busas išeis nuo Lietuvių Piliečių Klubo,

41 Berklej^St., 11:30 v. ryto.
Komisija: J. Supetris, S. Penkauskas, J. Rudis.

HAVERHILL, MASS.
Busas išeis nuo P. G. K. salės, 324 River St., 11 vai. 

ryto. Komisijos nariai yra:
P. Yačiunskas, A. P. Dambrauskas, J. Masevičius.

WORCESTER, MASS.
Busąs išeis nuo Liet, salės, 29 Endicott St., 12 vai. 

dieną. Kelionė į abi pusi $1.50 asmeniui. Užsiregis
travimui matykitės su P. Naviku salėje. ■ l

Washington. — Atlekia į 
Washingtoną gen. Mac Ar
thur© pasiuntiniai prašyti išgavo algos pakėlimą 11 
daugiau paramos Japonijai, centų valandai.

Akron, Ohio. — 17,000 
Goodrich gumos darbininkų

CHARLES J. ROMAJN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

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

mūsų šer- 
patarnavi- 
būsite pa-

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

^»C**>"*

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENĖ 85c 
Iš 7-ių patrovų

Hartford, Connfc7 .< 7 e

Padėka

sias ačiū jam ir visiems pa
aukavusiems. Labai esu dėkin
gas brolienei Onutei, kuri per 
tris savaites mane ligoje pri
žiūrėjo. Dėkui visiems, kurie 
mane ligoje aplankė, kartu at
nešė skanių vaisių, surajmino 
ir taip pagelbėjo nugalėti li
gą-

Esu dėkingas draugėms ir 
draugams, linksmas, kad jau 
pasveikau ir galėsiu grįžti prie 
darbo ir organizacinio' veiki
mo.

Walteris Brazauskas.

Philadelphia. Pa

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

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

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.
- Valgiais ir gėrimais aptarnaujamo žemom kainom. •

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
FUNERAL HOME, Inc7 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home
v f . •y ; į tf ♦ •*» / •

INC.
354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.

Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRĄBORIUS

Telefonuokite dieną ar naktį 
EVergreen 7-4774

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

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

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

aiškiai pa
šalyje tik 

naudotis ligoni- 
pataisymui, gi 

darbininkas, tai 
ir paskutinių

Kovo pradžioje nemaloni li
ga paguldė mane į lovą. Pra
džioje sirgau namie, bet vė
liau, geresniam gydymui, pa
sidaviau į Hartfordo ligoninę. 
Ten gydytojai, po 10 dienų 
tyrinėjimo, nustatė, kad pa
vojingos ligos viduriuose nė
ra, bet aš vis jaučiausi blo
gai. Jie sutiko, kad galiu ap
leisti ligoninę ir įteikė rašte
lį, kad ligoninei esu skolingas 
$130.

Jų pasielgimas 
rodė, kad mūsų 
turtingi gali 
ne sveikatos 
neturtingas - 
ten patekęs
marškinių gali netekti.

Grįžęs namo pas brolį ir 
brolienę dar porą savaičių 
sirgau, tik po to kiek geriau 
pradėjau jaustis ir džiaugiau
si, kad vėl galėsiu veikti prie 
organizacijų.

Sergant, mano draugai ir 
draugės, nariai įvairių orga
nizacijų labai nuoširdžiai pa
gelbėjo, kaip moraliai,* taip ir 
finansiniai. Tariu jiems vi
siems nuoširdžiausia ačiū!

Drg. M. Johnson daug pa
sidarbavo ir tarpe draugų su
rinko gražios finansinės pa
ramos, taip, kad padengiau 
ligoninės bilas ir dar liko keli 
doleriai ant vaistų, širdingiau-

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 pusi., aiškus d rūkas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai 

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa
veiksi. mifiių maldos, drūtais juo
dais apdarais ......................................

Oficierių Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; daug juokų ...........

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

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

ir Darbai .............................................
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

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

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

paveikslais.................................. ....................
Duktė Marių, graži apysaka r.f.............
Duktė Gyvena Pilstyiiėjc—ir apie du 

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

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

amž. krikšėionybės ............................
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

kitoki elgesiai, su paveiksi...............
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 
Grigoriuš, kaip išgyverto prirakintas ant 

salčs per 17 metų ............................
Istorija, seno ir naujo testamento, su 

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

sakymų, ir t.t....................................
Kabalas, laimės rodyklė, su Saliamono 

nosia .;................... ...............................
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais .. ...................................
Keliautojai, j Šventą Žemę, Jeruzolimą 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 
Laimė ir Planetos, nuspėjimai laimių 

rašant paikutes ....... .... ..... ...... ...... .
Lytiškos 
Nebijok 

knyg. 
Nedoras 
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie 

priveda žmogų ..................................
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus ..............
Paparčio Žiedas, kur Jį gali atrasti, ir 

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

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų .................................................

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimą Savo Meilužės, su paveik. 

Pekla, Kur JĮ Yra? Kam Reikalinga? 
ir Kokius Žmones Kankina, su pa
veiksi. įrankių kankiniino .. X.... .'...

Ragana, graži apysaka ............................
Raktas j Laimingą Gyvenimą, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas ................ ................_

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

Kristaus pasekėjas ............. ;..............
Trys Užkeiktos Karalaitės ....................
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga 
Virėja kepėja, kenuotoja, bu apie 450 

receptų .......................... .................. .
Stebuklingas Veidrodis, apysaką ....... -
Savizrolas, juokų ir funių knyga au
paveiks. ...........................    g.
Didžiausia nauja SAPNŲ knyga 300

$1.75c
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 
Sveikata, ligoniams knygutė, 

apie 350 visokių augmenų 
jie tinkami ...t........ ....... ...... i.....

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

Tyra Mostls. Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Uncija . . . ...............
Dvi uncijos ......................................... -

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
Kraujo Valytojas ........................ .......
Nervų pastiprintojas ................... ..........
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 
Nuo kosulio ir Kokliušo ’‘ ....'...4...............
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo ...... ..
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys 

užpilti ant degtinės . . . ................
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapintj 

lovoje .....      V....
Vidurių valytojas ............................. ....... —
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų .........
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ...............
Nuo šlapllgės diabetų ........... ..................
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 
Vyriškumo Pataisymai _ ’...................... <
Nuo užslsenėjusio nosies ir galvos ką-

Ligos, ir Kaip Apsisaugoti ... 
Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi 
su paveiksi. .. .......................
Žydas, {domūs skaitymai ......

aprašo 
ir kam

$1.75

75c

* 15c

25c

$2.25

30c

75c

35c 
25c

25c

35c

35c

30c 
15c 
35c 
25c

35c

25c

35c

15c

25c
35c
35c

25c
35c

65c 
50c 
25c

25c 
10c

25c

$2.50

25c

30c
35c

$1.00
25c

$1.50
25c

$1.50

$1.00
25c

50c 
pusi.

45c

25c

$1.25
$2.25

60c 
85c 
60c 
60c 
60c 
60c

75c

60c 
60c 
60c 
85c 
85c 
75c 

$1.25

taro (hayfever) _......................_...... $1.25
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po

Paillų .................................-............. 85c
vandeninės ir Širdies ligą ——— 60c 
nemalonaus kvapo ........J.......... .—. 85c
surūgusio' pilvo (heartburn) —85c 
veneriškų ligų ....................   $1.25

i.oo.
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 
1' plaiskenas, sulaiko slinkimą ir nuo 

pražilimo ................................—.........
Norintieji Įsigyti bile vieną ii viri minėtų 

knygų ar žolių, rašykite |:
1 M. ŽUKAITIS.
884 Dean St., Spencerport, N. ¥.

(adv.)

Svarbūs Pranešimai
Iš pažangiųjų lietuvių susi

organizavo Wallace’o rinkimų 
kampanijos klubas, į kurį 
įstojo virš 50 narių. Tikimės 
į greitą laiką gauti keletą de- 
sėtkų vėl. Nusitarėm laikyti 
susirinkimus pradžioje savai
tės.

Sekantis susirinkimas įvyks 
birželio 30 cT, 735 Fairmount 
Ave., 8 vai. vak., į kurį šau
kiami visų mūsų organizacijų 
nariai, šiame susirjnkime pa
darysime planus surengti ban- 
kietą pasitikimai lietuvių dele
gatų iš kitų kolonijų. Atsimin
kite, kad Philadelphia sąskri- 
džiais užmiršta, tačiau rinki
mų konvencijos, daktarų kon
vencijos ir įvairių sąskridžių 
Įvyksta - Philadelphijoje. Pasi- 
rodykime, kad mūsų ta dalis 
lietuvių, kuri surengė sėkmin
gus didžiulius Laisvės pikni
kus, koncertus — nesame nu
sibankrutavę.

Šiame mitinge bus svarbių 
raportų, planų, diskusijų. Tre
čiosios Partijos — Wallace- 
Taylor Konvencija įvyks lie
pos 23, 24, 25 Convention 
Hall. Konvencija netoli.

Šiomis dienomis įvyko repu- 
blikonų konvencija ir mes 
matėm, kas demonstravo: rie
būs ponai, pasikaustę reakci
jos padus. Jie nieko ir nei vie
no žodžio neprisiminė apie 
esančią brangenybę, didelius 
taksus ir vykinimą pastovios 
pasaulines taikos. Esamas mo
mentas labai svarbus ir, nepai
sant karščių, lietaus — lanky
kime susirinkimus.

Šiame susirinkime -bus at
gabenta organizuojamo buso 
tikietai į Brooklyno Laisvės 
pikniką. Daug narių rūgoja, 
kad neišgarsinam. Reikia tė- 
myti ir ūžsižymėti į knygutę, 
kas kur bus; kam bereikalin
gai kartoti ir užimti vietą laik
raštyje. A. J. S.

LLD 188 Kp. Veikla
Birželio 20 dieną įvyko 

tiesinis susirinkimas. Dalyvavo 
geras skaičius narių ir visi įdo- 
mavosi kuopos ir visuomenės 
reikalais. Pirmininkavo Jurgis 
Steponkevičius.

Naujų narių šiame susirin- 
kim’e gavome 8. Organizato
rius, išduodamas raportą, pa
reiškė, kad ir ateityje naujų 
narių verbavime ir kituose 
reikaluose darbuosis be susto
jimo.

Pirmininkas pranešė, kad 
praeitą mėnesi mirė mūsų 
kuopos narys Juozas Koncevi
čius. Nariai pagerbė velionį 
atsistojimu.

Finansų raštininkė raporta
vo, kad praeitą mėnesį pa
siuntusi narinių mokesčių į 
centrą $40 ir išmokėjusi visas 
teisėtas bilas.

Džiuginantį raportą išdavė 
pramogų komisija, kad susi
tarta trijų kuopų bendrai 
rengti pikniką. Tai mūsų 
Hamtramck LLD 188, LDS 86 
ir Pontiaco LDS 162 kuopa. 
Piknikas įvyks liepos 4 dieną 
Kerris Pake, netoli Rochester, 
Mich. Kelrodis: Pravažiavę 
Royal Oak paimkite Livernois 
Rd. iki Auburn Rd., pasukę 
į kairę važiuokite 1 mylią iki

mė-

Crooks Rd.; pasukę dešinėn 
važiuokite 1 mylią iki geležin
kelio bėgių, pervažiavę gele
žinkelį pasukite po dešinei į 
Hamin Rd. Pirmoji farma po 
kairei yra Kerris Park.

Varde visų ' trijų kuopų, 
kviečiu Detroito ir 
lietuvius atsilankyti 
gų pikniką.

10-tos Apskrities
ei jos delegatė N, Beliūnienė 
išdavė raportą kas buvo nu
tarta. Turėjome nemažas dis
kusijas ant raporto, 
komisija išaiškinimui 
rių nesusipratimų, 
laiškai ir pfiimti.

Kuopa yra paėmusi nema
ža Spaudos 
platinimui.
gana pasekmingai,
numatoma Spaudos 
Piknikas bus didelis 
mingas.

apylinkės 
į šį sma-

konferen-

OPERATORĖS 
DIENINES darbininkes

8 A.M. iki 4:46 P.M.
Turi būti patyrusios binding operatorės
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA

Linksmos darbo sąlygos
Kreipkitės

MR. BORRUSO
STOR-AID, INC.

151 West Side Avenue
Jersey City, N. J.

(167)

|

ren-

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS,

Liet. Taut. Namo Draugove
gia pikniką savame parke, Keswick 
Rd., prie Winter St. Įvyks dvi die
nas, liepos 4 ir 5. Pradžia 1 vai. 
dieną. Bus gera muzika, daug svo
čių iš kitur. Turėsimo gerų valgių 
ir germių.

Nukelti
Liet. Taut.
pos 13 d;

LLD 6 kp. iš Liepos 5 d., nukel- 
j liepos 12 d. G. Shimaitis.

(152-153)

Kviečia Rengėjai.
pusmetiniai susirinkimai
Namo iš liepos 6 d. j lic-

Išrinkta 
kai ku- 
Skaityti

Pikniko tikietų 
Tikietai platinasi 

Ir šiemet 
(Vilnies) 
ir pasek-

LLD Narys.

Paskutiniai Pranešimai

MERGINOS 
18—35 

PAKAVIMUI 
SUNSHINE BISCUITS

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

Duodama Uniformos ir Apskalbimas 
Nemokamai 

Kafetcria ant Vietos

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

L. I. City 
PATOGU IRT, BMT ir 

INDEPENDENT SUBWAYS
(168)-

Londonas. — taivakrovių 
streikas persimeta iš Lon
dono į Liverpoolį. Valdžia 
mobilizavo kareivius darbui 
prie prieplaukų ir jais ren
giasi streiką laužyti.. Pre
mieras Attlee paskelbė, kad 
streikas yra “komunistų 
machinacija.”

Kairas. — Egipto premię- 
i ras Mohamedas Paša atsis
tatydino, nes kabinetas ne
sutinka su jo stoviu Sudano 
klausimu. Premieras stoja 
už bendrą britų egiptėnų 
administraciją, o kabinetas 
reikalauja grynai egiptėnų 
okupaciją.

Buenos Aires.— Argenti
nos policija areštavo atvy
kusį Čilės seimo narį, ko
munistą C. Urutia; grąžins

DU MILIŪNAI VAL
DŽIOS TARNAUTOJŲ

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė samdo 
2,061,300 valdinių darbiniu- ’ 
kų - tarnautojų. Per pasku
tinį mėnesį jų skaičius pa
didėjo 15,100.

i

I •<

PAJIEŠK0JIMA1
Aš, Jonas Petruszeviczius pajieš- 

kau <lviejų pusbrolių Jono ir Raulo 
Petruszeviczių. IŠ Juodbudžio kai
mo, gyvena prie Petkeliszkės dvaro, 
Veiverių valse., Mariampoles apskr. 
Kas apie juos praneš, aš atsilygin
siu. G. Petruszeviczius, 10 Masessot 
Rd., Worcester, Mass. (152-154)

l

iš Mūsų Veikimo
Pas mus LDS 74 kuopa be

ne bus pralenkus veikime vi
sas kitas organizacijas. Ren
gia parengimus žiemą ir va
sarą. Surengė tėvų pagerbimui 
šeimynišką išvažiavimą 20 d. 
birželio Citrų užlaikomojo 
vietoje, po lapuotais ąžuolais, 
arit gražios žolės, prisirinko 
gražus būrys, kaip suaugusių, 
taip ir jaunuolių, LDS 74 
kuopos narių.
\Labai malonu matyti, kad 

jaunuoliai dalyvauja su se
nimu. Atrodo, kad netrukus 
turėsime visuomenišką pikni-' 
ką, toj pat vietoj, žinoma, 
prie tokio parengimo reikėtų 
goriau prisirengti. J. J. Moc- 
kaitis kalbėjo, 
yra reikalingas 
padengimui LDS 
gatų lėšoms. Tai

kad būtinai 
' padengimas 
seimo dele- 
gera mintis.

Anglai - Amerikonai Nu
baudė Slovėnų Redaktorių
Triest. — Anglų - ameri

konų karinis teismas nubau
dė slovėnų komunistų laik
raščio redaktorių Stanisla
vą Renko $6,000 arba vie
nai metais kalėjimo už tai, 
kad jis kritikavo ąngliškai- 
amerikinę valdybą.

Budapest,Budapest. —- Keli Veijg- 
HniiUm iii'-, 

teisti kalęjimąn: jie kurstė 
riaušės prieš bažnytinių 
mokyklų suvalstybinimą.

las

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai Įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5172

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

LITUANICA SQUARE

ATDARA DIENA IR NAKT| 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE
Tel. EVergreen 4-9612

Drs. Stenger & Stenger

5 pusi.—Laisvė (Liberty,Lith. Daily)-—Anitrad., Birž. 29, 1948

45^ GRAND STREĘT
(Skersai nuo Republic Teatro)

• I . pO .r,-| ■ • »• »1

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

PHILADELPHIA, PA.
Birželio 30 d., 8 v. v. Liaudies 

Salėje, 735 Fairmount Avė., įvyks 
ekstra susirinkimas 3-čios Partijos 
-- Liet. Piliečių Klubo už Wallace. 
Daugelį svarbių dalykų aptarsime, 
kaip tai išrinkimas Komisijų suren
gimo prakalbų ir vakarienės pasitik
ti svečius delegatus ir nacionale 
konv. už Wallace, suregistruot kam
barius dėl jų. ’ Taipgi daug dalykų 
apkalbet politiškais klausimais. Im
kite dalyvumą tam svarbiam klausi
me. Laikas trumpas, konvencija ar
tinasi. — Trakimas, Klubo sekr.

(151-152)

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WQODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
’ ■> »

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.

____Tel. Virginia 7-4499

Ėgzaminuojam ‘Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Optometrists
394-398 Broadway 
Brboidyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

jtj. J. Kaškiaučius, M. D
•• 530 Summer Avenue,
o Newark 4, N. J.
< HUmboldt 2-7964

IDEALIŠKA VIETA 
VAKAČIJOMS

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.

RESTAURANT
\ .t * . L t .*> .r « v- « <

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN® 

PAUKŠTIENOS PIĘTUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

BROOKLYN, N. Y

GREEN STAR BAR & GRILL
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

60c

i
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Susirinkimo

AR KRIAUČIAI RINKS U DELEGATĄ, UŽ
KATRA KONTRAKTORIAI DUODA LAŽYBAS?

Įspėjo Budėti prieš 
Mundt Biliu

Brooklyniečių komu nistų 
konvencijoje priimta viena iš 
daugelio rezoliucijų įspėja 
žmones budėti prieš Mundt bi- 
lių. Tiesa, kad liaudis laimė
jo didelę laikiną pergalę, kuo
met masiniu judėjimu privertė 
senatą Mundt’o bilių atidėti 
sekamai kongreso sesijai. Ta
čiau, sako rezoliucija, negali
me leistis užsnūsti, užsimerkti 
prieš tą pavojų — reikia būti 

s pasiruošusiems bile kada iš 
naujo prieš jį kovoti ir atmuš
ti.

Antanas Rudis Miręs
Prieš tūlą laiką pasklido 

Brooklyne kalbos, kad miręs 
Antanas Rudis, jau pagyvenęs 

1 žmogus, gal apie 80 metų. Pa
staruoju laiku, regis, gyveno 
vienas, tad tose kalbose visaip 
buvo sakoma — būk rado na
mie mirusį; būk miręs 
eidamas; būk mirštantį 
j ligoninę ir ten miręs.

Apie jo šermenis ar
doji.mą neteko nieko daugiau 
girdėti. Tačiau namo jis lig 
šio] negrįžęs, neigi ateina pa

Ta Didžioji Diena Bus 
Jau Šį Sekmadienį

Dienraščio Laisvės metinis 
piknikas įvyks jau šį sekma
dienį, diepos (July) 4-tą, Klas 
čiaus Clinton Parke, Betts ir 
Maspeth Avė., Brooklyne.
'Pikniko p rogr am o j e d a i - 

nuos Sietyno Choras iš New- 
arko, vadovaujamas Walter 
Žuko, taipgi pačių brooklynie
čių Aido Choras, vadovauja
mas Jurgio Kazakevičiaus.

Jurgio Kazakevičiaus Or
kestras gros šokiams.

Pikniko pradžia 1 valandą.

cen-
Jeigu

šokiai vakare. įžanga 60 
tų (įskaitant taksus), 
dar neturite tikieto, įsigykite. 
Tikietus įsigyti iš anksto kai 
kam gerai apsimokės, nes prie 
iš anksto pirktų tikietų bus 
dovanos.

J pikniką atvyksta daug sve
čių iš visų rytinių lietuvių ko
lonijų. Iš daugelio miestų at
vyksta dideliais būriais, auto
busais. Turėsime smagių pa
simatymų ir nau jų pažinčių su 
svečiais iš toliau ir su brook- 
iyniečiais.

Kas Kaltas už Dingimą 10c
Iš Mūšy Kišeniaus?

Pakeltas fėras pradedant 
ateinančiu ketvirtadieniu, lie
pos 1-ma, nuvažiuojančiam su 
vienu fėru kainuos po dešim
tuką ekstra per dieną, bent 

; $30 ekstra metams. Vartojan- 
| čiam du fėrus nuvažiuoti ar
ba turinčiam didelę priaugan
čią, bet dar neuždarbiaujan- 

į čia šeimą kainuos po 
siimti Laisvės, kuria įsigyti jis į daugiau, 
visuomet užeidavo Laisvės rąš- 
tinėn. Matomai, kurioje nors Į 
iš tų kalbų būta tiesos.

Velionis paėjo 
'‘dzūkų tautos.” 
desėtkais metų yra dirbęs ša 
pu ,ir namų sargu. Bėgiu kelių 
paskiausių metų, regis, niekur Zlf en .. 
nebedirbo, tačiau dar buvo 
apystipris žmogus. Tik per ke- : 
lėtą* mėnesių buvo pasidaręs |rnat’ n™’ 
nešnekus, lėtas.

Draugijoje, rodos, nepri
klausė jokioje, buvo individua- I 
listas. Simpatijomis buvo lin
kęs į progresyvius, bet darbais 
prisidėti gal neturėjo pakan- 
mai permatymo ar trūko jėgų. 
Paprašytas, retkarčiais išne
šiodavo organizacijų lapelius, 
šaukiančius visuomenę į ma
sinius mitingus ar pramogas. 
Kai kada, sakoma, priimdavęs 
pusdolerį mokesties. Tačiau iš 
manęs, kartą patarnavęs tai
ko reikalams šaukiamo mitin
go lapelių išdalinime, atsisakė 
mokesties imti.

Apie senuką mano mintyje 
visuomet liksis vienas gražus 
atsiminimas.

Buvo kaitri vasara, pirmoji 
ką tik atsidarius Laisvės na
me Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto drabužių centrui. 
Drabužių žmonės sunešdavo, 
atsiųsdavo daug. KriauČiai po 
sunkaus ilgo darbo įkaitusio
se šapose vakarais ir šeštadie- 

• niais būriais sueina drabužių 
taisyti. O įrankių stoka, nėra 
nei vienos geros, stiprios ma
šinos.

KriauČiai praneša, kad vie
nas geras kontraktorius pasko
lins mašiną, bet turime ją pa
siimti. Tačiau mūsiškiai vieni 
neturi auto, į kitų auto neį
tilptų didelė siuvamoji, dar 
kiti neturi gaso. Centre darbas 
trukdosi.

. Išgirdo mūsų dejonę senu
kas Rudis. Atvežė ranka trau
kiamus ratelius ir užreiškė: 
— Aš parvešiu mašiną.

Bandėm jį sudrausti, šapa 
toli,’ už kelių desėtkų blokų. 
Kaitra spraginanti, karščiau
sia diena to sezono. Bijojom, 

\ kad jis negrįš gyvas.
Kad Lietuvai reikia, tai rei

kia,— atsakė jis. Ir išvažiavo. 
Vakare grįžo su mašina. Grį
žo pavargęs, bet* linksmas.

Ramaus visuotinojo pasilsio 
senukui* Antanui Rudžiui, kur 
nors mums nežinomame mūsų 
šalies žemės sklypelyje!

gatve 
išvežę

palai

daug

O kas už tai kaltas? 
Vyriausi kaltininkai 

trys:
iš Vilnijos | 1- Gubernatorius Dewey ir

Pastaraisiais ’° republikoniškas valstijos 
seimehs. Dewey, dabartinis re- 
publikonų kandidatas į pre- 

i zidentą, atsisakė grąžinti 
miestui didesnę dalį miesto su- 

; mokamų valstijai taksų. Jie, 
i pasididžiuoti, kad 

jie esą “geri gaspadoriai,” pas 
juos iždas kupinas.

Dewey republikonų

yra

Tačiau 5 centų fėrą dar gali
ma susigrąžinti. Kaip?

Amerikos Darbo Partija ir 
kitos jai talkinančios organi
zacijos ateinantį ketvirtadienį 
ir ne už ilgo po to kur nors 
susitiks jumis su peticijomis. 
Prašys jas pasirašyti. Tai bus 
peticijos-prašymas uždėti fė
ro klausimą ant baloto ■ seka
muose rinkimuose, kad bal
suodami už kandidatus į vald- 
vietes ir įstatymdavystėn pi
liečiai galėtų nubalsuoti, ar 
jie nori susigrąžinti 5 centų 
fėrą.

Lietus Vėl Apgadino 
Piknikus

Reikalas Dirbti Vaikam 
Sutrumpina Atostogas

Šį trečiadienį, 30-tą, 830,- 
000 pradinių mokyklų moki
nių pradės atostogas, kurias 
didelė didžiuma iš jų praleis 
karštose ir murzinose miesto 
gatvėse. Dar kiti, pasilsėję ke
lias dienas, grįš mokyklon, 
lankys vidurinės mokyklos va
sarines klases, kad greičiau 
galėtų baigti mokslą, galėtų 
pradėti pagelbėti šeimai pra
gyventi.
‘ šiemet vasarines klases lan
kys 15,000 mokinių.

Birželio 25-tą įvyko Brook- 
lyno Lietuvių Amerikos Pilie
čių Klubo nepaprastas susirin
kimas. Jį atidaręs, pirm. Krei
vėnas pranešė, kari yra rinki
mas klubo gaspadoriaus.

Pirmiausia buvo pakviestas 
klubo direktorių tarybos pir
mininkas Gronskis išduoti sa
vo pranešimą. Iš eilės davė 
pranešimus ir eiliniai direkto
riai, su ta pačia mintimi, kad 
mes kito geresnio kandidato 
neturime, tad rekomenduoja
me palikti tą patį Juozą Za- 
karauska.

abu kandidatai 
ir be reikalo yra 
šmeižimas.
galima pasakyti,

Ko Nori Komunistai?

kon
troliuojamas New Yorko Vals
tijos Seimelis nutarė ir Dewey 
užgyrė - pasirašė seimelio ta
rimą, kad miestas pakeltų fė
rą. Įgalino majorą tai padary
ti.

2. Vyriausiu tiesioginio pa
kėlimo fėro kaltininku yra 
majoras O’Dwyer. Jam buvo 
palikta galia kelti ar nekelti 
fėrą. Jis juo kaltesnis dėl to, 
kad jis visą laiką sakėsi esąs 
priešingas kėlimui fėro, nekei
siąs. Tuo jo tuščiažodžiavimu 
ar dviveidyste daugelis žmo
nių patikėjo, ant to atsidėda
mi neišvystė kovos prieš fėro 
kėlimą.

3. Ne mažesniu kaltininku 
už anuos du yra CIO Trans
port Workers Unijos viršinin
kas Quill, kuris, vieton kovoti 
už pakėlimą darbininkams al
gų iš reguliario iždo, kuriame 
yra pakankamai pinigų ir ga
lėjo būti daugiau, 
majoru aptaksuoti 
menę.

Kad darbininkai
sėkmingai kovoti prieš kėlimą 
fėro ir kitus blogumus, Quill 
ir kiti reakcijai nuolankaujan
tieji tūli unijų vadai pradėjo 
darbininkų unijinį 
skaldyti, 
baubizmu
darbininkai nematytų, 
kišeniai apkraustomi 
fėru.

Priedams, nemažiau
mes, kad atsidėjome ant ne- 
atsakomingų miesto unijų vir
šininkų kalbų, būk fėras esąs 
saugus, per mažai kovojome.

Praėjusį šeštadienį ir sek
madienį, kaip jau priprasta 
šiemet, lietus neiškentė, vėl 
sugadino piknikus. Abiem 
dienomis mieste buvo tvanku, 
net iki 94 laipsnių Sutros.

Sekmadienį visą dieną oras 
buvo paniūręs, tad' mažai kas 
ir teišvažiavo toli nuo namų. 
Popiečiu smarkiai “užperkū- 
navo” ir palijo.

Komunistai visame mieste 
šiomis dienomis turi savo kon
vencijas apskrityse, renka sa
vo delegatus valstijos konven
cijom kuri įvyks liepos 9, 10 ir 
11-tą dienomis. Taipgi pasi
ruošia nacionalei konvencijai, 
įvyksiančiai pradžioje rugpiū- 
čio mėnesio.

Nacionalė konvencija prasi
dės su masiniu mitingu Madi
son Square G ar den e rugpjūčio 
2-ros vakarą.

Ko Nori Komunistai
Iš paskelbtos spaudoje 

Brooklyno komunistų konven
cijos, įvykusios gale praėju
sios savaitės, prasidėjusios bir
želio 25-tos vakarą Livingston 
Manor, dalyvaujant 356 dele
gatams, ryšku komunistų se
kami siekiai:

Darbuotis už gavimą juo 
daugiau balsų už trečiosios 
partijos kandidatus ir už ga
vimą Simon Gersonui jam pri
klausančios vietos Miesto Ta
ryboje ;

Kovoti prieš karą ir fašiz
mą;

Prieš 
mą;

Prieš
Prieš
Už daugiau ir geresnių na

mų, už nuomų kontrolę. Ir 
priimta rezoliucijos daugeliu 
kitų visuomenei svarbių klau
simų.

Po šių rekomendacijų, pir
mininkas paklausė visų susi
rinkusių klubiečiu, g*al Čia ku
ris turime rekomenduoti ar 
gal kuris norėtume apsiimti 
būti klubo gaspadoriumi. Vi
si vienbalsiai priėmė direkto
rių rekomendaciją, paliko tą 
patj Juozą Zakarauską ir to
liau eiti klubo gaspadoriaus 
pareigas.

Po trumpo susirinkimo, kaip 
visada gaspadoriaus rinki
muose, klubiečiai buvo
kviesti į apatinę svetainę pa
silinksminti ir užkasti, r *

J. Stakvilevičius.

pa-

RANDAVOJIMAI
) 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 
šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 v. 
ryto iki 4 po pietų. Pirmadienį ir 
antradienį nuo 10 ryto iki 10 vaka
ro. Antros lubos. (149-152)

Artinantis kriaučių 54-to 
skyriaus rinkimams . pasklido 
per laikraščius, laiškus ir la
pelius agitacija ir šmeižtai 
vienų asmenų ir kėlimas į pa
danges kitų. Man atrodo, kad 
kriaučiams 
yra žinomi 
gyrimas ar

Tik tiek
kad kas eina naudon bosui, 
tas darbininkui yra pragaištis. 
Tūli kontraktoriai deda di
džiausias lažybas, net du prieš 
vieną, kad Milas būsiąs iš
rinktu. Gal kontraktoriai nu
mato, kad jiems bus iš to nau
da?

Antras dalykas. Kriaučių 
unijos 54-to skyriaus istorijo
je dar nėra buvę tokio daly
ko, kad baigdamas savo tar
nybą delegatas- bandytų gvol- 
tu įpiršti savo įpėdiniu kokį 
nors asmenį. Bet šiemet J. 
Buivydas per laikraščius, per 
lapelius perša kriaučiams as
menį tokį, kuris jam patinka. 
Tas verčia kiekvieną unijistą 
pamanyti, kad yra kas nors 
negero už tos šilkinės uždan
gos. Nes, kam būtų reikalinga 
tokia agitacija už tą asmenį, 
kurs norą kriaučiams geres
nis už Kondrotą.

Nei tas Buivydo peršama
sis asmuo pakeis padėties Lie
tuvoje, nei jis išgelbės kriau- 
čius nuo krizės. Viskas, ką jis 
galėtų padaryti, tai tęsti pas 
kriaučius 54-me skyriuje to
kią vieningumo skaldymo poli-

pragyvenimo brangu-

10 centų fėrą; 
rasinę diskriminaciją;

sutiko su 
biednuo-

negalėtų

judėjimą 
padalinėtų raudon- 

užrišti akis, kad 
jog jų 

pakeltu

kalti ir

įvyks

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N.

LDS 13 kp. susirinkimas
liepos 1 d., Liet. Kultūriniame Cen
tre, 110-06 Atlantic Avė., 8 v. v. 
Kviečiame visus narius dalyvauti, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
tarti. — M. Klimas. (152-153)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

Valandos:

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Alaus bonkomis karas tarp 
Eunice ir TIonorie Mendes, 
Long Island gyventojų, pasi
baigė jai mirtimi, o jam ka
lėjimu.

Taksikui susidūrus su sunk
vežimiu New Yorke sužeista 
keleivė Margaret Gillion.

Birželio 26 d. mirė Antanas 
Buzinas, 52 m. amžiaus. Gy
veno 36 Scholes St., Brookly
ne. Kūnas pašarvotas pas gra- 
borių J. Garšvą, 231 Bedford 
Ave., Brooklyn, N. Y. Bus pa
laidotas trečiadienį, birželio 
(June) 30 d., Trejybės kapi
nėse.

Paliko liūdžiančius žmoną 
Petronėlę, dukteris Sofiją ir 
Oną, sūnus Vincą, Daniel, Juo
zą ir du anūkus. Taipgi seserį 
Izabelę Vilčinskienę.

REIKALAVIMAI
Reikalingas duonos išvežiotojas, 

trumpos darbo valandos, gera užmo
kestis. Dėl informacijų kreipkitės į 
P. & K. Bakery. Savininkas Geo. 
Kudirka, 131 Tnslee Pl., Elizabeth, 
N. J. Tel, Elizabeth 2-9283.

(151-153)

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINIS, VYNAS ir 

ALUS

Vienas brooklynietis vaira
vo mieste auto vos tik pradė
jęs mokytis ir uždraustoje pa
vojingoje zonoje, įvažiavo į 
kitą mašiną. Iš abiejų mašinų 
po vieną asmenį tapo sunkiai 
sužeisti. Vairuotojai abu išli
ko sveiki.

Laivas Marine Perch, sako
ma, atvežęs miliono dolerių 
vertės . kokaino ir heroino.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

k lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei- 

® kalni esant ir 
■ padidinu tokio 
y dydžio, kokio pa- 
* geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
} GERAI PATYRŲ BARBERIAI

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
■ Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. ¥.

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill. Gera 

kampini vieta. Savaitinė įeiga — 
$550-5600, galima ir padidinti.. Už 
$20,000 galite nupirkti biznį ir dvie
jų aukštų vienai šeimai namą.

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

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas įvyks 1 d. 

liepos, Laisvės salėje, 427 Lorimer 
St. Šis susirinkimas įvyks prieš pat 
išvažiavimą delegatų j LDS seimą, 
todėl pasistengkite visi nariai daly
vauti. Reikės suteikti delegatams 
daug ir gerų sumanymų dėl LDS 
labo ir gerovės. Visi nariai pasižiū
rėkite į mokesčių knygutes, kad ne- 
susipenduotumėt. 
prot. sekr.

—M. Stakovas, 
(152-153)

Kanados 
Black Horse Ale 

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

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

tiką, kokią iki šiolei vedė J. 
Buivydas su savo pagelbinin- 
ku J. Glavecku. ' x

Tad, gerbiamieji kriauČiai, 
būkite savo reikalų sargyboje!

Dar vienas dalykas. J. 
Buivydas siuntinėja laiškus 
rusų lokalo nariams, kad ir 
jie ateitų į lietuvių lokalo su
sirinkimą ir padėtų jajm iš
rinkti jo pageidaujamą asme
nį delegatu. Ar tai ne biaurus 
dalykas, kad svetimo lokalo 
nariai išrinktų mums delega
tą?

Nuo savęs turiu pridėti, kad 
abu kandidatai yra ne kairių
jų srovės. Politiniai man jie 
yra abu vienodi. Aš tik sakau, 
kad mes turėtume išrinkti pa
tyrusį ir mums įau žinomą 
esant teisingu asmenį. Turėtu
me išrinkti čalį Kundrotą.

Apkarpikas.

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Valandos:

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

i Penktadieniais uždaryta. 
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JŪSŲ AKYS

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.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys* Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas STagg 2-2173
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