
Piktų Dvasių Apsėstieji. . .
Vienbalsiai “Prieš

Komunizmą.”
Kuriuo Tai Tikslu?

Rašo R. MIZARA

žmonės. Po pirmojo 
SLA seimuose niekad 
nebuvo viešai kalba-

pa

Per keliasdešimt metu Su
sivienijimas Lietuviu Ameri
koje buvo žinomas kaip lais
vamaniška progresyvė organi
zacija. kiniai gali priklausyti 
visokiu Įsitikinimų ir politinių 
pažiūrų 
skilimo 
poteriai 
mi.

Bet. štai. SLA susidūrė su 
krize. Net ir “Am. Lietuv.” ra
šo : “konversija nupuldė SLA 
reputaciją ir nariu 1,800 skai
čių ...”

Tai reputacijai atitaisyti 
SLA lyderiai nei iš šio, nei 
iš to, griebėsi naujovinės prie
monės: maldų, poterių!

Net klerikalų “Draugas 
šo, jog praėjusįjį SLA seimą 
“galima vadinti istorišku ta 
prasme, kad jis buvo pradėtas 
malda. Šeiminis bankietas 
taip pat buvo pradėtas su mal
da ... ”

Kun. Pranas Vermauskas. 
be abeio.imo, turėjo sunkiai 
darbuotis, kol įdiegė kiek nors 
Dievo slgargažėj tįsiems be
dieviams, nivusiems šliuptar- 
niams!

Š. m. bi iželio ‘28 d. klerika
lų “Drauge” skaitome kitą, 
pilną vediško entuziazmo 
pranešimą:

“Boston, Mass. — SLA la
bai 'džiaugasi seimo rengimo 
komitetu, kuris pakvietė 
kun. P. Vemauską, kad sei
mo pradžioo> peržegnotų su
sirinkusius ^'legatus, nes ko
misija tikėnsi. jog į seimą 
suvažiuos d:ug delegatų, ap- 
sė^tŲ piktųjų dvasių. Taip 
i) buvo: Bt/točius, Grigaitis, 
(egiTž‘TS, Montvidas,, Stilso- 
as. Bakanas, Vaidyla, Tys- 

Jiava ir kiti, kuriuos piktoji 
dvasia labiausiai laiko sura
kinusi.”
Džiaugkitės. SLA 

. ūsų problemos dabar 
spręstos. nes piktųjų 
apsėsti bedieviai tapo 
tyti!

Dabar gal būt visos SLA bė
dos pranyks, kaip katės nusi- 
čiaud ėjimas.

nariai! 
jau iš- 
dvasių 
apcys-

kuomet patys di- 
piktadvašiai, anot 

buvo apvalyti, tuo- 
viskas ėjo labai

išdidžiai skel-

Po to, 
džiausieji 
“Draugo,” 
met seime 
sklandžiai.

“Naujienos 
bia:,

“SLA seimas vienbalsiai pa
smerkė komunizmą . . .

“Susivienijimo sekretoriaus 
dr. M. J. Viniko alga seimas 
pakėlė iki šimto doleriu savai
tei, o Tėvynės redaktoriaus al
ga pakelta iki $75.00.”

Redaktorium, beje, tapo iš
rinktas p. Vasil-Vasiliauskas.

Aną dieną vienas SLA na- 
vs man sako:

— Aš bijau, kad nuo dabar 
rp SLA ir LRKSA neprasi- 
tų aštrios lenktynės dėl po- 
rių.
Raminau, kiek galėjau, sa-

> kaimyną, nurodydamas 
am, kad LRKSA seime Bosto

ne šiemet buvo atnašautos 
apie ketverios mišios, — ims 
dar ( kelerius metus, kol SLA 
tąjį aukštį pasieks.

Kodėl SLA viršininkai da
bar griebėsi už poterių ir mal
dų? Argi jie iš tikrųjų mano, 
jog tai padės SLA augti, bu
joti, tvirtėti ?

Tegu jie pasižiūri į LRKSA, 
kuris originaliai buvo įkurtas 
kaip praktikuojančių katalikų 
Susivienijimas — ar jis auga, 
ar tvirtėja?

Žinoma, -ne ! Nepaisant to, 
kad SLA narių skaičius suma
žėjo iki pustrylikto tūkstančio, 
Romos Katalikų Susivieniji
mas jų turi dar mažiau.

O gal SLA lyderiai, kvies-
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500 Pabėgėliai Grįžo 
Į Tarybinę Lietuvą
Būrys Nuoširdžiai Sutiktas; Jie 
Žada Stoti Prie Tėvynės Statybos

VILNIUS. — Birželio 
20-tą vienas didžiausių bū
rių išvietintų asmenų, 500 
pabėgėlių ir tremtinių , čia 
grįžo iš Amerikos ir Brita
nijos okupuotų zonų Vokie
tijoje. Stotyje juos sutiko 
Lietuvos TSR ministrų ta
rybos repatriacijos skyriaus 
viršininkas Slavinas, profe
sinių sąjungų (unijų) cent- 
ralinės tarybos pirmininkas 
Baranauskas, Lietuvos Ta
rybinių Rašytojų Sąjungos 
pirmininkas Jonas Šimkus 
ir atstovai visuomeninių 
grupių bei organizacijų.

Mitingas Stotyje
Čia pat Lietuvos TSR so

stinės geležinkelio stotyje 
buvo laikytas mitingas, ku
riame kalbėtojai sveikino 
didį būrį į tėvynę grįžusių 
lietuvių, kuriuos karas nu
bloškė į svetimas šalis.

Baranauskas sveikino grį
žusius ir pažymėjo, kad 
juos sveikina visa Tarybų 
Lietuva. Profesinių sąjungų 
vardu jis užtikrino, kad 
Lietuvoje dabar nėra bedar
bės, kad kiekviena pora dir
bančių rankų reikalinga tė
vynės atstatymui ir staty
mui, ir kad grįžusieji kiek
vienas ras- sau darbo labiau
siai atatinkamoje srityje.

Grįžusius jausmingais žo
džiais sveikino rašytojas 
žurnalistas Jonas Šimkus ir 
dar kiti.

Svajone Išpildyta
500 ' sugrįžusių 

vardu mitinge 
atsakė

asmenų 
sveikinto-- 

žurnalistas 
Vincas Oškinis, kuris pa
brėžė, kad pasiekdami tė
vynės rubežius sugrįžėliai 
išpildė savo ilgametę svajo
nę. Besitrankydami po sve
timus kraštus išvietintų as
menų stovyklose jie svajo
jo apie tas dienas, kuomet 
jie vėl matys tėvynės Lie
tuvos žaliuosius laukus.

Jis nurodė, kad Britani
jos ir Amerikos zonos sto
vyklose visokie fašistiniai 
elementai skleidžia bjau
riausius gandus apie Tary
bų Lietuvą. Tie gandai ga
li suvedžioti kai kuriuos as
menis kai kuriam laikui, bet 
su laiku dauguma pamatys 
teisybę ir grįš tėvynėn.

Sugrįžusių vardu jis ža
dėjo rašyti stovyklose pasi- 
likusiems draugams ir pa
žįstamiems ir juos infor
muoti apie skleidžiamų gan
dų klaidingumą.

Stotyje buvo susirinkęs 
didelis būrys vilniečių, kurie 
atvyko pasveikinti sugrįžu
sius. Daugelis atvyko su
tikti savo gimines, draugus

jams

darni kun. Vermauską per
žegnoti piktųjų dvasių sura
kintus bedievius, manė, jog 
tuo bus lengviau galima su
tvirtinti anti-komunistinį blo
ką? Jie galėjo taip galvoti, 
bet juk tai nėra dora: naudo
ti poterius nešvariems politi
niams tikslams pats Dievas 
draudžia.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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ir pažįstamus. Iš provinci
jos taipgi atvyko asmenys 
sutikti saviškius.

Prie šalies Statybos
Visi sugrįžusieji pasako

jo apie savo kančias pirma 
dirbant vokiečiams ir pas
kui gyvenant stovyklose. 
Jie nurodė, kad stovyklose 
viskas daroma lietuvių iš- 
tautinimui, lietuvių kalbos 
eliminavimui ir t.t.

Repatrijuotieji lietuviai 
labiausiai domėjosi naujo
mis gyvenimo sąlygomis 
Lietuvoje. Jaunesnieji klau
sinėjo, kokios yra mokini- 
mosi sąlygos ir su pasiten
kinimu girdėjo, kad moks
las, nuo pradžios iki aukš
čiausios mokyklos, neapmo
kamas ir studentai dar gau
na stipendijas. Taipgi jie su 
pasitenkinimu girdėjo, kad 
darbininkai gali laisvai lan
kyti visokius techniško la
vinimosi kursus.

Vienas sugrįžusių, Klai
pėdos krašto žvejys M. Cvit- 
kus sakė:

Turiu 66 metus amžiaus. 
Daug prikentėjau savo gy
venime, ypatingai vokiečių 
vergovėje. Aš prižadu pa
aukoti visus savo gabumus 
ir jėgas mano numylėtąją! 
tarybinei Lietuvai.

Repatriantai vėliau skir
stėsi į savo gimtinius mies
tus ir kaimus Kauno, Šiau
lių, Panevėžio ir kitose aps
krityse.

Karalius Farouk Yra 
Nacių Bendradarbis

Lake Success. — Jungti
nių Tautų Organizacijos 
(UN) generaliniam sekre
toriui Trygve Lie buvo į- 
teikta eilė dokumentų, ku
riuose įrodyta, kad Egipto 
karalius Faroukas yra bu
vęs artimas nacizmo bend
radarbis ir slaptai veikė už 
Vokietijos laimėjimą.

Karui vykstant Afrikoje 
Farouko įsakymu keli egip- 
tėnų orlaiviai nuvežė gene
rolui Rommeliui informaci
ją ir žemėlapius apie britų 
pozicijas Libijoje. Tiktai 
kuomet pasidarė visai aiš
ku, kad aliantai laimi, E- 
giptas paskelbė karą Vokie-

Parlamento Rinkimai 
Šiandien Suomijoje

Helsinkis. — Šiandien čia 
vyksta parlamentiniai rin
kimai, prieš kuriuos buvo 
vesta gan karšta priešrinki
minė kampanija. Komunis
tai ir kairesnieji socialde
mokratai kampaniją vedė 
ant pagrindo, kad santykiai 
su Tarybų Sąjunga turi bū
ti ko glaudesni.

Rinkimų rezultatai paaiš
kės po kelių dienų. Suomi
ja turi vieno buto parlamen-

Senatorius Glen H. Taylor, trečiosios partijos vice-pre- 
zidentinis kandidatas, Idaho demokratas, apsišlaksto šal
tu vandeniu veidą senatoriui William Langer, North Da- 
kotos republikonui, ji pavadavus ilgose kalbose prieš 
draftą. Senatorius Taylor vienu pradėjimu prieš draftą 
iškalbėjo 8 ir pusę valandų viltyje, kad praeis teisėtas 
senatui posėdžiauti laikas ir kad jis išsiskirstys nepri- 
ėmęs drafto Įstatymo. Bilius tapo priimtas pirm pat už
darymo sesijos birželio 19-tą dieną.

Graikijos Monarcho Fašistai 
Prarado Viltį Dėl Laimėjimo ______ fc- „

Atėnai. —> Aukšti Graiki
jos fašistų armijos karinin
kai pripažįsta, kad ilgai 
rengta ir plačiai garsinta 
ofensyvą prieš liaudies par
tizanus (liaudies demokra
tinę armiją) subliūškanti. 
Monarcho - fašistai, kurie 
gyrėsi, kad jie nušluos par
tizanus šią vasarą nuo 
Graikijos veido, dabar pri
pažįsta, kad jie jau tam jo
kios vilties neturi.

Originalus monarcho - fa-
šistinio štabo planas buvo ofensyvą.

Haifos Uostas Patenka | Paneigia Gandus apie
Izraelio Nuosavybėn Oro Blokadą Berlyne

Tel Avivas. — Paskuti
niai britų kariai apleido 
Palestiną per Haifos uostą 
ir Haifa oficialiai tapo per
duota Izraelio vyriausybei. 
Nuo dabar Izraelis turės 
geriausį uostą šalyje, per 
kurį galės įleisti daug imi
grantų. Iki šiol britai valdė 
dalį uosto, kurią laikė kari
ne rezervacija,' ir tas truk
dė Izraeliui uostą pilnai 
vartoti.

Meksikoje Organizuoja 
Naują Darbo Sąjungą

t

Meksikos Miestas.— Čia 
organizuojama nauja darbo 
unijų federacija, kuri su 
laiku užims CTM (Confede
ration de Trabajadores de 
Mexico) vietą. Naujoji fe
deracija organizuojama dėl 
to, kad CTM priekyn įsiga
vo Ampilos klika, kuri pa
taikauja valdžiai ir išduoda 
darbininkų reikalus. Prie 
naujos sąjungos priklausys 
elektristai, žibalo laukų 
darbininkai, geležinkelie
čiai, metalo darbininkai, an7 
gliakasiai ir kiti sunkiųjų 

. pramonių darbininkai 

pravesti dvi lygiagretes o- 
fensyvas link Albanijos sie
nos, atkirsti partizanus 
šiaurėje nuo partizanų ša
lies centre.

Ofensyvą, kuriai kiek
vienoje divizijoje pataria 
jankiai karininkai, betgi, iš 
pat pradžios ėjo be pasise
kimo.

Vakar buvo pranešta, kad 
laonnos srityje liaudies de
mokratinė armija perėjo į

Berlynas. — Jankių ir 
britų sektoriuje mieste čia 
buvo paskleisti gandai, kad 
tarybiniai organai sulaikys 
ir orinį susisiekimą tarp 
vakarinių zonų ir Berlyno. 
Buvo skelbta, kad tarybi
niai oro baražo balūnai pa
stos kelią jankių orlaiviams, 
bet tas gandas iš oficialių 
šaltinių tuojau buvo 
neigtas.

pa-

(R-

BRIDGES
NEPATENKINTAS

Senatorius Bridges
NH) išreiškė savo nepasi
tenkinimą, kad Amerika ne
pristato pakankamai greit 
ir pakankamus kiekius gin
klų Čiango režimui Kinijo
je.

Washingtonas.—Čia skel
biama, kad ADA (Ameri
cans for Democratic Ac
tion) pagaliau oficialiai nu
tarė, kad ji nerems Truma
no. Organizacijos vadas 
Leon Hendersonas pareiškė, 
kad ADA jokiu būdu kon
vencijoje nerems Trumano. 
Vienok Hendersonas nepa
tiekė kito kandidato vardo,

Sofija. — Iš Bulgarijos ir, kaip matyti, ADA dar 
įvairių provincijos miestų nepadarė nuosprendžio. Ant 
pranešama, kad visoje šaly- kiek žinoma, ADA simpati- 
je veikia 29 žydų darbinin- zuoja Eisenhoweriui arba 
kų kooperatyvai. Douglasui.

Kairas. — Čia skelbia
ma, kad tarpininkas Ber
nadotte stoja už federųotą 
Palestiną, ir kad Izraelis 
taptų mandatu po UN glo
ba.

------------------ -------------- ■ 1 ■ '"*3, 

Metai XXXVIIL ‘ Dienraščio XXX.

Jugoslavų KP Vadai 
Atmeta Kritikavimą
Pasaulio Kompartijos Pritaria 
Kominiormo Stoviui Prieš Tito

Praga. — Čekoslovakijos ; 
Komunistų Partijos orga- ' 
nas °Rude Pravo” (“Rau
donoji Tiesa”) vedamajame 
straipsnyje smerkia Jugo
slavijos KP vadovybę ir Ti
to už kritikos atmetimą. 
Čekoslovakijos komunistai 
laikosi nuomonės, kad Korm 
informo iškelta kritika 
prieš Tito ir jo draugus tu
ri pamato.

Paryžius. — Francūzijos 
Kompartija oficialiai pa
reiškė per savo vadą Duc- 
los’ą, kad ji remia Komin- 
formo stovį prieš Tito ir jo 
draugus, kurie buvo aštriai 
kritikuoti Kominformo pa
reiškime už kraštutinį na
cionalizmą, demokratijos 
stoką, nuolankavimą kapi
talizmui ir nedraugingą at- 
sinešimą link Tarybų Są
jungos.- Duclos pareiškė, 
kad jis ir kiti francūzų.KP 
vadai dar prieš Kominfor
mo posėdį turėjo progos su
sipažinti su Tito ir jo bend
radarbių veikla per paskuti
nius mėnesius ir suprasti 
tos veiklos klaidingumą .

New Yorkas.— Amerikos 
Komunistų Partijos pirmi
ninkas William Z. Foster 
ir general, sekretorius Eu
gene Dennis išleido pareiš
kimą, kuriame jie smerkia 
Tito stovį ir remia Komin-

7 formo iškeltą kritiką. JAV 
Kompartijos pareiškimas

Kiną Studentai Vyks 
į Raudonąsias Sritis

Nankingas. — Nacionali
stų universitetus baigusieji 
kinų studentai čia ir kituo
se didmiesčiuose neturi jo
kios progos gauti darbo 
prie savo profesijos. Čian- 
go valdomoje Kinijoje nau
jų mokyklų neatidaro, se
nos dargi uždarinėjamos. 
Universitetuose čia atvirai 
kalbama, kad daugelis stu
dentų ruošiasi vykti į ko
munistų valdomas sritis, 
kur jauniems intelektua
lams atdaros plačios gali
mybės mokytojauti, vado
vauti ir bendrai veikti liau
džiai naudingą darbą.

ADA Nerems Trumano; 
Nepatiekė Kandidato

teigia, kad

\ sako, kad iškeldamas, Tito' 
klaidas Kominformas neįp. 
kainuojamai pasitarnavo 
taikos tikslui . u . ' ' 
Maskva.—“Pravda” spaus

dino pilną Kominformo pa
reiškimo tekstą. Kituose 
TSRS laikraščiuose tas pa
reiškimas kol kas netilpo,

Atmeta Kritiką ?
Belgradas. — Jugoslavi

jos Komunistų Partijos va
dai su Tito ir Kardelij prie
kyje atsisakė priimti Kom
informo jiems patiektą kri
tiką, ir pareiškė, kad jie 
skaito save einant teisingais 
keliais ir vartojant teisingą 
taktiką. Partijos valovybČ 
kreipėsi į narius likti ištiki* 
mais Tito-Kardelij vadovy
bei ir “suglausti eiles.”

Pareiškimas, kuris buvo' 
skaitytas ant Belgradu ra
dijo, buvo išleistas po to, 
kai premieras Tito orlaiviu . 
grįžo iš Bledo, savo vasar
vietės. Aerodrome jį pasiti
ko Kardelij, Rankovicas it 
kįti vadai. j

Tito ir jo bendradarbių 
pareiškimas 
Kominformas jiems neda
vęs progos išreikšti savo' 
nuomonės ar teisintis. Jie . 
teigia, kad kaltinimas, jog 
kapitalizmas atsigaiv i n a 
Jugoslavijoje, nepamatuo-* 
tas, nes ir industrijose ir 
kaimuose kapitalizmo lieka
nos, esą, yra naikinamos. 
Pareiškimas taipgi teigia, 
kad partija nelinko į na
cionalizmą, kad partija ne- 
paskendo Liaudies Fronte, 
bet Liaudies Frontui vado
vavo. 1

Tito ir jo bendradarbių 
atsakymas Kominformui 
čia yra skaitomas kaip 
griežto tono dokumentas, 
nes keliose vietose ten kal
bama apie “užsipuolimus”, 
“fabrikacijas” ir t.t. Vienok 
tame pareiškime vietomis 
pabrėžia, kad dabartinė Ju
goslavijos KP vadovybe e- 
santi pasirengusi palaikyti 
ryšius su Kominformu ir 
išaiškinti nesutikimus dis
kusijų, keliu.
Kompartijos Suvažiavimas

Jugoslavijos Kompartijos 
suvažiavimas įvyks liepos 
21 dieną, ir, kaip manoma, 
ten galutinai paaiškės, 
koks yra partijos narių 
daugumos stovis, — jei jis 
nebus išaiškintas dar anks
čiau. Pabrėžiama, kad da
bartinė Jugoslavijos Kom
partijos . vadovybė susideda 
iš asmenų, kuriuos Tito pa
skyrė, bet kurie niekad ne
buvo eilinių partijos narių 
rinkti. ? .

Varšuva. — Lenkijos va
dai tikisi, kad Jugoslavijos 
komunistai galutinai priims 
kritiką ir nesutikimai išsi
lygins diskusijų keliu.

ORAS— šilta, tvanku.
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Dėl Įvykių Jugoslavijoje
Komunistinis Informacijų Biuras, kurį sudaro Tary

bų Sąjungos ir kitų Europos kraštų komunistines par
tijos, išleido pareiškimą, aštriai ir griežtai kritikuojantį 
Jugoslavijos komunistų partijos vadovybę su maršalu Ti
to priešakyje.

Kritika, tenka pripažinti, labai aštri ir griežta. Bet 
ji atlikta nuoširdžiai, ir, matyt, po ilgų delsimų ir po to, 
kai jau buvo aišku, kad be viešos, atviros demokratinės 
kritikos dalykai Jugoslavijoje pataisyti nebus.

Neperseniai iš Jugoslavijos buvo paskelbta žinių, jog 
ten du žymūs asmenys tapo pašalinti iš komunistinės 
partijos narių skaičiaus-Sreten Zujovich ir Andri ja Heb- 
rang.

Už ką jie buvo pašalinti, — pasakyta nebuvo. Tik 
dabar pasirodo, jog tiedu pašalintieji, matyt, buvo išsto
ję prieš tuos “žygius”, kuriuos atlikdinėjo maršalas Ti
to ir kiti žymieji valdžios atstovai.

Kominformo rezoliucija skelbia, jog Tito, Edvard 
Kardei j, Milovan Djilas ir Aleksander Rankovič, būda
mi vyriausybės priešakyje, Jugoslavijos komunistinės 
partijos ir visos šalies buitį suko į pražūtingą darbo žmo- 
nėfris pusę. Partijoje savikritika ir demokratija buvo 
slopinama; partija neaugo nariais ir vis dar, be jokio 

'reikalo, veikė beveik nelegaliai, pusiau 
' slaptai; žemės ūkio kolektyvinimas nepradė
tas; buožėms leista viešpatauti, kaip viešpatavo, 
ir, kas svarbiausia: dabartinė Jugoslavijos va
dovybė suko šalį į “Vakarų pusę”, — suko ją nuo Tarybų 
Sąjungos ir demokratinių rytinės Europos kraštų.

Viešai, pareiškimas sako, šitie vyrai kalbėjo vienaip, 
o slaptai elgėsi kitaip. Antraip: dviveidžiavo! Na, o dvi- 
veidžiavimas yra smerktiniausias darbas!

Rezoliucija prikiša Titui ir jo draugams trockizmą ir 
bucharinizmą, — teorijas, griežtai priešingas marksiz- 
mui-leninizmui.

Vis tai, kaip sakėme, rimti kaltinimai!
Tenka priminti, jog Visą-sąjunginės Komunistų Par

tijos Centro Komitetas jau prieš tūlą laiką darė pasta
bas Jugoslavijos komunistų Partijai. Darė pastabų ir 
kai kurios kitos komunistinės partijos. Deja, Tito, Kar
delį ir kiti nekreipė į tai dėmesio, — nacionalizmas juose 
pradėjo vyrauti vietoje internacionalizmo! Užvaldė juos 
tuščias išdidumas ir garbės troškimas.

Šių metų birželio mėnesį (kada nors viduryj) Riųnu- 
nijoj įvyko Kominformo narių atstovų konferencija. Jon 

•buvo kviesta ir Jugoslavijos Komunistų Partija, deja, ji 
atsisakė ten savo atstovus pasiųsti.

Ši, vadinasi, “teorija ir taktika”, kurią Jugoslav! 
..jos kompartijos vadovybė praktikavo, ir privertė Kom- 
informą išstoti su vieša kritika, su viešu žodžiu, kad jį 
matytų ir girdėtų ne tik Jugoslavijos darbo žmonės, bet 
ir viso pasaulio.

Kritika buvo atlikta demokratinėje formoje ir dva
sioje. Kritikos rezoliucijoje Tito ir kiti įvardintieji ir ne
įvardintieji raginami pasitaisyti. Jugoslavijos Komunistų 
Partija raginama paimti šluotą ir iššluoti savo butą, ap
valant narių eiles nuo visokių nacionalistų ir dviveidžių.

Ar kaltinamieji pasitaisys? Nežinome.
Kas iš to viso išeis, tik netolima ateitis teparodys.

PASTABĄ: Kai šis straipsnis buvo parašytas, gauta 
žinių, kad Jugoslavijos Komunistų Partijos Centro Ko
mitetas davė viešą į kaltinimus atsakymą. Dėl jo pasisa
kysime vėliau.

Kas Ką Rašo ir Sako
KAIP BUVO “PALAIDO
TAS” MUNDT-NIXON 
BILIUS

Amerik. Komunistų Par
tijos pirmininkas William 
Z. Foster labai entuziastiš
kai rašo apie Amerikos 
žmonių sukilimą prieš 
Mundt-Nixon fašistinį bi- 
lių. Savo straipsnyje “Kaip 
Žmonės Sulaikė Mundt Bi
lių”, tilpusiam “Daily Wor
ker” (birž. 28 d.), Fosteris 
rašo:

“Nepasisekimas reakcįjo- 
nieriams pravaryti. šioje 
Kongreso sesijoje Mundt 
policinės valstybės biliaus 
reiškia jiems didelį smūgį. 
Tasai Mundt Bilius buvo jų 
didžiulis bandymas įvesti 
šioje šalyje fašizmą. Šį bi- 
lių padarydami įstatymu, 
imperialistai būtų galėję 
supančioti visą, progresy- 
viškąjį judėjimą. Šis fašis- 
tin. įstatymas būtų padėjęs 
jiems su padvigubinta ener
gija vesti kampaniją už su- 
militarizavimą Amerikos ir 
už vedimą mūsų į naują ka
rą. Reakcijonieriai buvo nu
sistatę pravesti šį bilių, ar
ba kitą tokį panašų. Jų su- 
pliekimas yra didelis laimė
jimas Amerikos demokrati
jai ir toms jėgoms, kurios 
kovoja už taiką.” •

Bet kodėl reakcijonieriai 
nepajėgė savo tikslą pa
siekti? Jie nepajėgė todėl, 
teigia Fosteris, kad Ameri
kos žmonės prieš juos suki-

daug prisidėjo prie to, kad 
biliaus reikšmė paaiškėtų 
masėms.”

Fosteris mano, kad ir a- 
belnai Amerikos masės sto
jo į kovą labai pasekmingai 
prieš Mundt Bilių. Jis ra
šo:

“Labai retai kada Ameri
kos žmonės yra išvystę tokį 
platų bendrą frontą prieš 
kokį nors bilių, kaip šį sy
kį jie išvystė prieš Mundt 
Bilių. Tas bendras frontas 
apėmė Amerikos Darbo Fe
deraciją, CIO, Geležinkelie
čių Brolijas, Negrų Nacio- 
nalį Susivienijimą, ir kitas 
negrų organizacijas, Civili
nių Laisvių Uniją ir kitas 
panašias organizacijas, to
lygiai ir daugybę kitų orga
nizacijų, veteranų, farme- 
rių, inteligentijos, moterų, 
jaunimo ir 1.1.

Daugelis laikraščių taipgi 
išstojo prieš bilių. Ypatin
gai svarbus vaidmuo šiame 
judėjime buvo trečidsios 
partijos. Taip pat svarbus 

buvo Komunistų 
kuri visas jėgas

Mainieriai ir Plieno Darbininkai
Gal jokia kita Amerikos pats CIO prezidentas Phi- bes pasidavimas arba išda-

darbininkų grupė nebuvo 
paskutiniais laikais taip 
niekinama, puolama ir per
sekiojama, kaip mūsų šalies 
mainieriai. Kiekvienas jų 
pasijudinimas už pagerini
mą gyvenimo sąlygų buvo 
pasitikta iš valdžios pusės 
indžionkšinais. O turėdami 
savo pusėje valdžios apara
tą, aišku, kasyklų savinin
kai darė viską, kad mainie
rių atsparumą palaužti ir 
jų uniją nusilpninti.

Tačiau mainierių vienybė 
pasiliko nepalaužta. Dabar 
visi mato ir gali įsitikinti, 
kad šis mainierių vieningu
mas jiems puikiai apsimo
kėjo. Juos karštai gali pa
sveikinti visi Amerikos or
ganizuoti darbininkai.

Paskutiniai pranešimai 
teigia, kad minkštosios an
glies savininkai sutiko pa
kelti mainieriams algas 
vienu doleriu per dieną. Jie 
taipgi sutiko dvigubai tiek 
mokėti į mainierių gerovės 
fondą, kaip pirmiau mokė
davo. Tai skaitoma labai 
žymiu United Mine Wor- unijos pusėje.
kers of America unijos lai- j Bet Philip Murray pabu- 
mėjimu. ig0 įr nusileido. Plieno kor-

Šiomis dienomis mainie- Iporacijų atsakymą jis paė- 
rių unija laimėjo tai]) pat |me už gryną pinigą ir nu- 

| svarbų mūšį teismuose. At- tilo. Jis pasakė, kad nebus 
siradę buvo anglies savinin- streiko, nebus kovos, kad 
kų, kurie pasipriešino išmo-1 unija tylės ir lauks iki kon- 
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lip Murray. Bet jau antri 
metai plieno darbininkai ne
gauna pakelti nė vieno cen
to, nors per tą laiką pragy
venimas labai pabrango.

vimas darbininkų interesų 
buvo skaudus smūgis višai 
darbininkų klasei. Kitų pra
monių samdytojai buvo pa
drąsinti stipriau laikytis

Visa atsakomybė už šią prieš algų pakėlimą ir, su- 
plieno darbininkų nelaimę prantama, pakėlė daug ma- 
puola ant unijos vadovybės, žiau, negu buvo reikalauta, 
pirmoje vietoje ant Philip ! kuomet pamatė, kad plieno 
Murray. Jisai turi pasida-! trustas savo darbininkams 
ręs su plieno korporacijo- neduoda nieko, 
mis dviejų metų sutartį, ku-1 
rioje pažadėta nereikalauti 
algų pakėlimo ir nestreikuo
ti. Ir kai prieš keletą savai
čių unija pasišaukė samdy
tojus ir paprašė algų pakė
limo, samdytojai pasakė: 
“Negausite nė vieno cen
to!”

Kas beliko plieno darbi
ninkų unijai daryti? Ji tu
rėjo stoti į kovą. Kontrak
tas ar ne kontraktas, kai 
pragyvenimas pabrango, 
darbininkai turi teisės rei
kalauti algų pakėlimo. Jei
gu unijos vadovybės prieš 
metus padarė klaidą, tai to
ji klaida turėjo būti atitai- 

Isyta. Visa Amerikos žmo
nių simpatija buvo plieno

Daktaras Edward K. Bars
ky, pirmininkas Joint Anti- 
Fascist Refugee Komiteto, 
taipgi 10 kitų tokiią pat gar
bingų ir visuomenei naudingų 

• asmenų, kaip jis, nuteisti ka
lėti už neva panesgima kon
greso. Jie atsisakė1 išduoti ra- 
gangaudiškam Neamerikinių 
Veiksmų Komitetui kovotojų 
ir darbuotojų pfieš fašizmą 
surašus. Daktaras Barskis fa
šizmo atakų ant Ispanijos lai
kotarpiu buvo suorganizavęs 
medikališką pagalbą Ispani
jos liaudiečiams ir patsai il
gai ten dirbo nepaprastai sun
kiose ir pavojingose karo fron
to sąlygose. Gė^a mums, kad 
prileidome mūs| šalj prie to
kios padėties, kurioje tokie 
nusipelnę 
brukami j kalėjimus.

vaidmuo 
Partijos, 
metė kovon prieš Mundt Bi 
lių. Drąsus prieš bilių iš
stojimas Henry Wallace ir 
Paul Robeson laike apklau
sinėjimo Senato Juridi
niam Komitete daug prisi
dėjo prie kovos laimėjimo.”

Kokia svarbiausia išva
da? “Iš visos šios istorinės 
kovos svarbiausia pamoka 
yra tame,” sako Fosteris, 
“kad demokratinės žmonių 
jėgos gali supliekti organi
zuotą reakciją, jei tik jos 
tikrai pasiryžta kovoti.”

Kita pamoka yra tame, 
kad tai puikiai įrodė “svar
bą kovingos, veiklios politi
kos sumobilizuoti mases. 
Darbo unijos padarytų ge
rai, jeigu jos pasimokytų iš 
-šio įvykio. Prieš metus lai
ko jos būtų lengvai nepra- 
leidusios Taft-Hartley, bi
liaus, jeigu tik jos būtų 

ai išstoju-

Mundt Bilius nepraėjo. 
Bet būtu didelė klaida, sako 
Fosteris, įsivaizduoti, kad 
jau jokio pavojaus nebėra. 
Jo supratimu, reakcijonie
riai nesiliaus bandę vėl pa
našų bilių patiekti ir pra
vesti Kongrese. Amerikos

kų, kurie pasipriešino išmo

Bet Philip Murray pabu

, kad
!unija tylės ir lauks iki kon-

“Amerikos žmonės p ra
dėjo šio biliaus prasmę su
prasti,” jis rašo. “Jie-pra
dėjo matyti šio biliaus tiks
lą uždrausti Komunistų 
Partiją, kad galėjus leng
viau pulti visus liaudies ju- 

i dėjimo apsireiškimus —dar- 
! bo unijas, trečiąją partiją, 
i negrų organizacijas ir t.t.

“Plačiosios masės pasilei
do darban biliaus nepraleis
ti. Pasekmės tokios, kad bi

rius nepraėjo. Jis numirė
Senato Juridiniame Komi- sios prieš bilių.’
tete. Jo šalininkai nepajėgė 
bilių iš Komiteto išnešti dėl 
apsvarstymo. Už tai nema
žas kreditas priklauso Ko
munistų Partijai, nes ji ne
nuilstančiai ir sistematiškai 
demaskavo šio biliaus pobū
dį. Mūsų partijos griežtas 

! nusistatymas, kad jinai at
isakytų registruotis, jeigu 
i šis bilius taptų įstatymu,

j jų iš mainierių gerovės fon
do. Dalykas atsidūrė į teis
mus. Teisėjas Goldsborough 
patvarkė, kad mainieriams 
pensijos turi būti išmokė
tos. Vadinas, šiuo teismo 
sprendimu unijos ir kompa
nijų įsteigtas ir palaikomas 
mainierių gerovės fondas 
yra legalizuojamas.

Reikia žinoti dar ir tas 
faktas, kad dauguma mink
štosios anglies kompanijų 
yra kontroliuojamos plieno 
korporacijų. Tačiau prieš 
mainierių vieningumą turė
jo nusileisti ir plieno trus
tas.

Bet dabar pažvelgkime į 
plieno pramonės darbinin
kus. Jie irgi puikiai organi
zuoti. United Steel Workers 

! unija yra viena iš didžiau
sių CIO unijų. Ji turi kon- 

žmonėms tenka budėti ir traktus su visomis plieno 
būti pasiruošusioms jį vėl ■ kompanijomis. Jos prezi- 
atmušti. |dentu yra ne kas kitas, kaip

riai, gumos darbininkai, au
tomobilistai, elektrinių prie
taisų pramonės darbininkai, 
rubsiuviai laimėjo trečią al
gų pakėlimo “raundą”, o 
puikiai organizuoti plieno 
darbininkai — nieko!

Dar daugiau, šis plieno 
darbininkų unijos vadovy- z

kurioje tokie 
visuomenei įmonės

Besiartinantieji Rinkimai 
ir Lietuviai Amerikiečiai

Dešimtukas Vietoj Penktuko
Su š. m. liepos 1 diena New Yorko miesto subvėmis 

—požeminiais traukiniais — važinėtojai bus priversti 
mokėti dešimt centų vietoj penkių. O jei jiems reikia 
išsisukti, pasikeisti, persėdant iš vienos subvės į kitą ar
ba iš subvės į autobusą, tai jie bus priversti mokėti du

■ cėntu už “transferą”!
Bendrai, važinėjimas New Yorke su liepos 1 diena 

^pabrangs antra tiek, kiek buvo ligi šiol.
Na, o važinėjimo priemonės, be abejojimo, nepage

rės: kaip ligi šiol traukiniai buvo kupini žmonių, taip pat 
bus kupini ir ateityje.

Amerikos Darbo Partija pasiryžo pravesti rinki- 
ihą piliečių parašų po peticijomis, reikalaujant, kad Sis 
važiuotės fėro pakėlimas būtų leistas nubalsuoti visuotL 
nam žmonių nubalsavimui — referendumu.

Prie šitos kampanijos turėtų prisidėti kiekvienas, 
’kurį fėro pakėlimas paliečia.

Fėro pakėlimas, beje, atliktas be žmonių nuomo- 
•' iiės atsiklausimo.

Sako: Videla Neilgai Teviešpataus.
Niūjorkiškis Daily Worker skelbia, jog žymusis Ar

gentinos Komunistų Partijos vadas, Rudolfo Ghioldi, ne
seniai pareiškė: Čilės fašistinis diktatorius, prezidentas 
Gonzales Videla, neilgai teviešpataus.

Pasirodo, jog toje šalyje bruzdėjimas prieš jį labai 
tvirtas.

Videla buvo išrinktas Čilės prezidentu kaip liberalas. 
Paskui, po keleto mėnesių, jis patapo daug sykių aršes
nis už Argentinos Peroną!

Teroras Čilėje baisus, o tuo tarpu Videlos atstovas 
Jungtinėse Tautose nuduoda “baisų demokratą”!

■wo
> Francijos policija daužo streikierius su šautuvų kulbėmis ir su brūkliais Clcr- 

Inont-Ferrand miesto srityje, kur išdirbamos auto padangos. Virš 600 streikierių 
buvo sužeisti ir 3 užmušti per 11 valandų kovos, kurion buvo sutraukta 15,000 
policijos ir armijos prieš 30,000 darbininkų, dešimta dieną streiko už pakėlimą al
gų. Streikas paplito ir j kitus miestus. Atsimenate, prieš pastaruosius rinkimus bu
vo ir Francijoje garsiai rėkiama prieš komunistus, tad įstatymdavystčse ir valdžio
je daug vietų laimėjo socialistai ir degaulistai. Dėl to pasilikę galioje reakcininkai 
už jų paklausymą darbininkams atsimoka lazdomis. O gal ir neatsimenate. Jei 
taip, tai gal ir mes ne labai protingai rinksime ir po rinkimų atsiimsime lazdomis.

Mlažai tenka abejoti, kad dauguma lietuvių ame> 
kiečių stoja už naują partiją ir jos kandidatus — Jungti
nių Valstijų prezidento vietai Henry A. Wallace ir vice
prezidento vietai — senatorių Glen Taylor.

Daug lietuvių amerikiečių organizacijų, klubų ir 
draugijų, be abejo, pasiųs savo atstovus į suvažiavimą 
naujai partijai kurti. Suvažiavimas įvyks š. m. liepos 23- 
24 dd. Philadelphijoj.

Atstovai reikia rinkti tuojau, liepos mėnesio 
pradžioje.

Atstovų siuntimas, mums atrodo, bus ryškesnis ir 
lengvesnis, .jei jis bus atliktas drauge su kitomis organi
zacijomis ir su valstijinėmis partijomis, bei pagal jų di
rektyvas.

Kiekviena valstija, kiekvienas didesnis miestas tuo 
klausimu, aišku, rūpinasi, todėl lietuvių organizacijos, 
klubai bei draugijos turi kreipti dėmesio; tenka susisiekti 
su vietos naujosios partijos vadovybėmis ir su jomis 
bendrai veikti.

Svarbu, kad Philadelphijos suvažiavime dalyvautų 
nemažiau 300-400 lietuvių amerikiečių.

Bet tai ne viskas!
Būtinai reikia* rūpintis, kad kiekviename didmies

tyje, kiekvienoje valstijoje progresyvių lietuvių amer' 
kiečių pajėgos būtų atitinkamai organizuotos, konso 
duotos, apjungtos!

Kai kur teks šaukti specialės tam reikalui konfer< 
ei jos bei pasitarimai.

Connecticut valstijoje tokia konferencija šaukiai 
š. m. liepos mėn. 17 d. 4 v. p. p. Stanislovaičių (Dr. J. Si 
neslow) sodyboje (Summit Road, Prospect, Conn. —pn 
Water būrio).

Panašios konferencijos turėtų būti sušauktos ir ki
tur: Pennsylvanijoj, New Jersey, Michigane, Massachu
setts. Tokioje Pennsylvanijoj gal reikėtų šaukti net trys 
pasitarimai: Philadelphijos apylinkėje, kietosios anglies 
srityj. ir Pittsburgho apylinkėje.

Į konferencijas, jei būtinai reikėtų, galėtų atvykti 
kas nors iš Lietuvių Centrinio Komiteto, — pirmininkė 
Christina Staneslow (Stanislovaitienė) ar kuris kitas na
rys.

Mūsų veikėjai, visuomenininkai turėtų tuo reikalu 
pasitarti, pasikalbėti ir veikti.

Žinoma, tos konferencijos galėtų įvykti kada nors 
rugpjūčio ar rugsėjo mėnesiais.

Juo geriau rinkiminei kampanijai būsime pasiruošę, 
tuo ji geriau pasiseks ir daugiau bus naudos.

Nacionalis Lietuvių WALLACE for PRESIDENT 
Komitetas.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., LiepOs 1, 1948



Mėnraščio LAISVES Didieji

BROOKLYN, N
Laisvės Paramai PiknikasDienraščio Laisvės Piknikas

Senatorius
TAYLOR

(SUNDAY, JULY 4TH)

Vose Pavilion
Park

Maynard, Mass.

(SUNDAY, JULY 11ll)

Klaščiaus Clinton 
Park

BETTS IR MASPETH AYES.
Maspeth, L. -.1, N. Y.

WORCESTER AIDO CHORAS, 
vadovaujamas Normos Čeponaitės

HARTFORDO LAISVĖS CHORAS taipgi dalyvaus programoje

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

NORĖSITE MAUDYTIS. BUS ĮVAIRIŲ ŽAISLŲ IR SPORTIŠKŲ GĖMIŲ.

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

anksto.

PIKNIKUI ĮŽANGA 60 CENTŲ 
(taksai įskaityti)

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

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

NORWOODO VYRŲ CHORAS,
Orkestrą

GROS LIETUVIŠKUS IR AMERIKONIŠKUS KAVALKUS ŠOKIAMS

DAINŲ PROGRAMĄ DUOS

NEWARKO SIETYNO CHORAS
vadovybėje WALTER ŽUKO

BROOKLYNO AIDO CHORAS
Vadovybėje G. KAZAKEVIČIAUS

Parkas atsidarvs 1 vai. diena. Muzika nuo 8-tos



IljaErenhurg

PARYŽIAUS ŽLUGIMAS
3-30-48 ’ —78— -į • — i j Vertė K. BARTKUS

1 S CO 2tL ’P'VSClK'tt 4»«|»4>«K»i»4»4»4»<,4,^,<,4,4,4MM,,M»4»4MlMl"

(Tąsa)
Paskutinis kortesų posėdis įvyko po

žemyje. Deputatai buvo apsitaškę kelio 
purvais, nesiskutę, raudonomis, daug 
naktų nesumerktomis akimis. Kalbėjo 
Negrinas; jis pasakojo apie šventąjį is
panų liaudies karą, apie Hitlerio ir Mu
solinio barbariškumą, apie Prancūzijos 
beširdiškumą, kuri atsisako įsileisti su
žeistuosius ir moteris; kalbėdamas jis 
keletą kartų ranka uždengė akis. Kaž
koks senukas apklojo laiptus, vedančius 
į rūsį, kilimėliu: “Vis dėlto kortesai. ..” 
O aplinkui liepsnojo bombų padegti so
džiai.

Kai kanonada pasiekė kaimą, kuria
me stovėjo prancūzai, Mišo pasakė:

— Eina, ir dar kaip!... Nepasiduosi
me jiems gyvi! Rikiuokitės!

Batalionas pakilo; padėjo evakuoti 
ginklus; atmušė tankų ataką. Valandai 
visi atgijo: vėl karas! Madrido, Teru- 
elio, Ebro dvasia stiprino tuos žmones, 
paskutinį kartą pasivaideno pergalės 
pasvaja. O naktį atvažiavo automobilis; 
būda buvo sušaudyta; išblyškęs adjutan
tas, parišta ranka, sušuko:

Rytoj paskutiniai daliniai turi pereiti 
sieną.

Mišo net riktelėjo iš pykčio; jam kova 
dar tik prasidėjo. Prancūzai, suspaudę 
širdis, nužygiavo į šiaurę.

Pasienio ruožas buvo panašus į klajo
klių vilkstinę: dvi savaites čia trynėsi 
pabėgėliai, laukdami atidarant sieną. 
Išpiovė paskutines avis. Degino spintas, 
archyvus, drabužius, dėžes, skrynias su 
skalbiniais. Kuriam galui žmonės čia at
sitempė šią mantą? . . . Naktis buvo šal
ta ir aplink laužus šildėsi moterys. Blio
vė asilai. Aidėjo vieniša dūda.

Kariškiai pasakė Daladje, kad jeigu 
ispanai būsią priversti gintis prie pat 
sienos, mūšis lengvai galįs persimesti į 
prancūzų teritoriją. Ir Daladje įsakė 
atidaryti sieną: žandarų ir kareivių, 
daugiausia senegaliečių grandinės, filt- 

----ravo žmones, kratė juos, atimdinėjo ne 
tik ginklus, bet galvijus, dažnai ir daik- 

. tus. Perpinjane žandarai nesivaržydami 
pardavinėjo “trofėjus”; revolverius, ra
šomąsias mašinėles, laikrodžius.

“Paryžiaus Komunos” batalionas ne
buvo panašus į sumuštą dalinį. Karei
viai žygiavo stipriu žingsniu; ėjo su šau
tuvais; nešė vėliavą. Tiktai veidai rodė 
pralaimėjimo kartėlį. Ne taip manė 
grįžti namo!... Tai buvo panašu į iš- 

• , trėmimą; ir daugelis, paskutinį kartą 
įžvelgdami į Ispanijos žemę, išraustą 

bombų, pilną numestų .ginklų ir mantos, 
*'* ’Vos sulaikė ašaras.

Senegaliečiai užtvėrė kelią; jie kažką 
rėkavo—prancūzai nesuprato jų žodžių.

Mišo sukomandavo: “Paryžiaus Ko
munos” batalionas saliutavo saulės nu
blukintai, lietaus išskalbtai senai vėlia
vai. Nuošaly stovėję prancūzų pasienio 
pulko kareiviai, sumišo. O senegaliečiai 

■jgeraširdiškai šiepė savo baltus dantis.
Žandaras nuplėšė nuo Mišo draugo, 

kulkosvaidininko Žiulio, tvarstį: “Gal tu 
auksą paslėpei?...” Pamatęs ką tik 
padarytą žaizdą, žandaras nusikeikė. 
Prancūzus nuvarė į lagerį: “Paskui iš
aiškins! Jūs dezertyrai...” Kartu su 
jais varė kitus: ispanus ir švedus, an- 

. glus ir serbus, moteris su žindomais kū
dikiais, Barselonos universiteto profe
sorius, kaimų vaikigalius, poetus, pieme
nis, sužeistuosius. Senegaliečiai daužė 
buožėmis pasiliekančius.

O už spygliuotų vielų žmonės knibž
dėjo, kaip avys užtvaroje. Žvarbus šiau
rys bėrė į veidą smėlį. Naktį ėmė lyti. 
Nebuvo jokios priedangos. Sakė, kad at
vešią duonos; neatvežė. Jūra šiaušėsi— 
lageris stovėjo ant pat jos kranto. Tolu
moje buvo girdėti vieniši šūviai.

Iš Paryžiaus atvažiavo Tessa drau
gas, deputatas Piru. Visą dieną muiti
nės name jis laukė Ispanijos fašistų. O 
pamatęs pro žiūronus raudonai geltoną 

•vėliavą, nušvito. Po ketvirčio valandos 
jis ištiesė ispanų generolui savo vizitinę 
kortelę: “Sveikinu jus su puikia perga
le.” Generolas mandagiai nusišypsojo.

Bėgo dienos*. Uždarytuosius kankino 
badas. Vanduo mažame šulinyje dvokė 
šlapumu. Atvyko turistai: į ispanus 
spoksojo, kaip į>žvėris žvėryne. Kiekvie- 
ną naktį išvilkdavo mirusių nuo dizen- 
terijos arba nuo persišaldymo lavonus.

r. Perpinjanas buvo linksmas tingus

miestas, ten valgydavo migdolų chalvą, 
gerdavo stiprų vyną “ransio,” klausyda
vosi aikštėje karo muzikos", gėrėdamies 
balsuodavo už Liaudies frontą. Dabar 
Perpinjane ėjo žmonių medžioklė: poli
cininkai ieškojo ispanų. Mokyklos buvo 
paverstos kalėjimais. Veltui ispanės, pa
pratusius vaikščioti vienplaukės, už pas
kutinius skatikus pirko mažutes, tą žie
mą į madą įėjusias skrybėlaites: jas iš
duodavo užverktos akys.

Daugelis prancūzų slapstė ispanus pa
stogėse, vyno rūsiuose, jūros maudyklė
se, piemenų trobelėse. Tūkstančiai pasi
šventusių žmonių išeidavo naktimis į ra
guvas ir vesdavo pabėgėlius niekam ne
žinomais takeliais.

Tai buvo liūdnas vikaras. Žandaras 
smogė į veidą jaunučiui ispanui; tas 
neiškentė ir pasikorė. Visų nuotaika kri
to. O davinys vėl buvo sumažintas: pen
kiasdešimt gramų duonos.. . Mišo savo 
dalį atidavė ispanui Fernandesui, paišy
bos mokytojui, kuris iki sutriuškinimo 
vadovavo pionierių batalionui. Mišo kal
bėjo:

— Gėda!.. . Tau geriau — tu už tai 
neatsakingas. O aš vis dėlto prancūzas...

Fernandesas naiviai atsakė:
— Aš niekuomet nebuvau užsienyje. 

Tai pirmas sykis ...
— Man skaudu, kad tu nematai kitų 

žmonių, draugų. Aš tau tiesą sakau — 
yra ir kitokių prancūzų. Bet kur jie? 
Ir kiek jų? Kadaise Prancūzija buvo ki
tokia. Mūsų batalioną pavadino “Pary
žiaus Komuna.” Gražus vardas!... Jie 
juk nevadina visų savo divizijų “Miun
cheno” vardu .. . Žinai, kokia mūsų ne
laimė? Mūsuose žmonės gerai gyvena. 
Keturioliktųjų metų karą visi pamiršo. 
Sako: užgriuvo nelaimė, daugiau nepasi
kartos, mes — protingi. Tarsi protas 
galėtų išgelbėti nuo nelaimės?! O gyve
na gerai: gerai valgo, gražios merginos, 
jūra, kalnai, visur sodeliai, kavinės, ne
karšta ir nešalta. Na ir pradėjo ne tiktai 
nebijoti vargo, bet ir niekinti jį. Prieš 
dvidešimt metų niekino rusus, — aš vai
kas buvau, bet prisimenu, — juokėsi: 
“Norėjo pertvarkyti visą pasaulį, o pa
tys neturi nei kelnių, nei duonos!” Da
bar niekina ispanus: “Kalbėjo apie tau
rumą, sakėsi nenorį “gyventi atsiklau
pę,” o teko prašyti mus prieglaudos.” 
Niekinga filosofija! Ir nemato jie pavo
jaus, nebrangina paprastų jausmų, 
draugystės, ištikimybės ... Atrodo, tik
tai vargas išgelbės Prancūziją, didelis 
žmonių vargas.

Viršum jų mirgėjo tūkstančiai žvaigž
džių. O jūra rūstavo: artėjo kovo aud
rų laikas.

26Žvilgterėjęs į fotografiją, Žolijo nusi
šypsojo: jauna artistė su dujokauke. 
Didelė dekolte leido įvertinti jos mote
riškus privalumus, bet veidas su dujo
kauke buvo panašus į kiaulės snukį; ir 
Žolijo pasakė sekretoriui:

— žvaigždė Kriu-kriu .. . Įdėkite į 
laikraštį. Beje, šiandien “mardi gra.”

Kažkada “mardi gra” — užgavėnes— 
buvo švenčiamos. Žolijo prisiminė mi
nias bulvaruose, baltus piero švarkus ir 
arlekinų triko, bolero, kasytes, juodo ak
somo kaukes, apsiūtas mezginiais, mar
gus konfeti. Paskui nusmurgo karnava
las; tačiau “mardi gra” maskaradus 
vis dėlto ruošdavo; į kavinę įsibraudavo 
pamaivų gauja; vyrukai šlitinėdavo po 
gatves kaukėtį, prilipdytomis nosimis ir 
prisegtomis barzdomis. O šiandien? 
Kaukė Kriu-kriu .. Žolijo garsiai atsidu
so (jis viską darydavo patetiškai, o kai 
iš jo pasijuokdavo, atsakydavo: “Pary
žiuje žmonės svarsto, Marselyje jau
čia !”).

.Žolijo reikalai klojosi puikiausiai: jis' 
gaudavo didžiules sumas iš slaptų vy
riausybės fondų. Jis užvertė žmoną do
vanomis: safirų karoliai, skrynelė, eks
pertų žodžiais, priklausiusi poniai Reka- 
mje, skeč-terjeris, gavęs pirmą prizą 
Londono parodoje. Žolijo šėrė visą rują 
dykaduonių: bedarbių žurnalistų, Mar
selio poetų, nuvargusių sukčių, kažkodėl 
vadinančių save “anarchistais.” Niekas 
dabar neišdrįstų patraukti tieson Žolijo 
už difamaciją. Deputatai jam meilinosi. 
Jis pietaudavo su pasiuntiniais ir nieki
namai kalbėdavo sekretoriui: “Apie Ru
muniją nė žodžio — vengrai simpatiš- 
kesni ir jų būdas platesnis ..

(Bus daugiau)
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Pasidairius po Kanadą
Atrodo, kad gelžkeliečiai 

nieko neišsiderės iš savo sam
dytojų. Jau daug kartų derė
josi, bet vis ant vietos.

Sakoma, kad ajjie liepos 10 
gali prasidėti jų streikas, jei
gu kompanijos neapsigalvos.

Spauda verkia, kad bus pa
daroma po $100,000,000 nuo
stolių į dieną streiko metu.

Gelžkeliečiai reikalauja 21 
cento į valandą, o kompani
jos siūlo 7 centus. Veikiausiai 
būtų nusileista daugiau, jeigu 
kompanijos rodytų bent kiek 
nuolaidos. Pradžioj gelžkelie
čiai norėjo 35 centų į valandą.

Saskačevanos premjeras T. 
C. Douglas kaltina didįjį biz
nį, kad jis nepraleidžia teisin
gų žinių apie tos provincijos 
atsiekimus prie CCF valdžios.

Jis sako, kad tik du laik
raščiai, Toronto Daily Star ir 
Halifaxo Herald, rašė bent 
kiek apie CCF valdžios pra
vestus įstatymus visuomenės 
labui.

Saskačevanos seimelio rin
kimai įvyks šio mėnesio 24 
dieną. Darbo Progresyvė Par
tija stato tiktai vieną kandi
datą. Visur kitur palaiko CCF. 
Liberalai ir konservatai puola 
CCF visomis jėgomis.

Pereituose rinkimuose CCF 
išrinko 46 atstovus, o libera
lai 4. Kiti neišrinko nei vieno.

Trekų vairuotojų unija pa
reiškė, kad torkai nesiverš per 
jūrininkų pikieto linijas. Unija 
visu 100 nuošimčių stovi su 
CSU.

Kitos unijos taipgi stoja jū
rininkams talkon. Amatų ir 
Darbo Kongreso prezidentas 
Bengough atsišaukė į visas 
unijas, pažymėtamas, kad jū
rininkų pralaimėjimas reikš
tų didelį smūgį unijizmui.

Kanados valdžia irgi veda 
“ištikimybės”’ kampaniją. Už
sienio reikalų ir Apsigynimo 
departmentų (minis terijų) 
tarnautojai gavo formas su 
daugeliu klausimų, į kuriuos 
turi atsakyti.

Tarnautojai prisibijo, kad 
netektų neštis lauk. Jungtinė
se Valstijose, kaip žinia, šluo
ja lauk visus laisviau protau
jančius tarnautojus.

Iš sostinės praneša, kad ne
užilgo bus nuimti taksai nuo 
daugelio gyvenimo reikmenų, 
kaip radio aparatų, šaldytu
vų, tosterių ir 1.1.

Nekurie liberalai parlamen
to nariai darą spaudimą į fi
nansų minister į, kad jis suma
žintų suvaržymus ir taksus. 
Premjeras King irgi pritariąs 
tam.

Kadangi rinkimai jau praė
jo, tai elektros “nebereikia.” 
Ontarijos ministerių kabine
tas atidėjo padavimą aplikaci
jos tarptautinei komisijai, ku
ri projektuoja statymą elek
tros jėgos stoties ant St. Law
rence upės, ties Cornwall, kad 
leistų pradėti darbus dėl 2,- 
200,000 arklių jėgos stoties 
statymo.

Ministerial norį pirma ap
žiūrėti vietą, kuri turės būti 
ekspropijuota dėl stoties.

Parlamentas atmetė pasiū
lymą, kad į darbo įstatymą 
būtų įdėtas paragrafas, užgi
rius savanorį unijinių mokes
čių išrinkimą atskaitant iš al
gų.
• Už balsavo visi CCF atsto
vai, taipgi ir po keletą libera
lų ir konservatų, tačiau jis ne
praėjo. Didžiuma pasisakė 
prieš.

CCF1 atstovas Gillis nuro
dė, kad jo provincijoj katali
kų bažnyčios išsirenka duok
les iš parapijom; išskaitarit iš 
algų, bet tas nieko nepadėjo.

Kai kurios ^provincijos savo 
įstatymuose pripažįsta tokią 
tvarką ir daugelis unijų išren
ka duokles atskaitant iš algų, 
jei nariai sutinka.

Parlamentas nenori įkorpo- 
ruoti į konstituciją užtikrini
mą civilių teisių Kanados pi
liečiams.

Oponentai aiškina, kad Ka
nada nustotų suverenumo, jei

gu ji reikalautų pakeisti Bri
tish North America Act, kuris
veikia kartu ir 
konstitucija.

Buvo siūlyta 
karną įstatymą, 
atsisakyta.

kaip Kanados

priimti atatin-
bet ir nuo to

Kanadietis.

New Haven, Conn.
Iš Mūsų Veikimo ir 

Atsitikimų
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo kuopa pereitam susi
rinkime išrinko vieną delegatą 
į seimą, kuris įvyks Cleveland, 
Ohio. .4

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 32 kuopa ruošia busą va
žiavimui į Laisvės pikniką 
Brooklynan liepos 4 dieną. 
Komisija ragina visus susirink
ti ant Wallace ir Humpry 10 
vai. ryto.

šiais metais daug žmonių 
mirė nuo gazo, kuris yra var
tojamas virimui. Visiems pa
tartina apsisaugo! nuo šios ne
laimės.

Birželio 11 dieną vietinis 
anglų kalba laikraštis verkė, 
kad tik vienos savaitės bėgiu 
bedarbių skaičius paaugo 1 ,- 
000. O /kas bus toliau ?

Mėsa taip pabrango, jog 
darbo žmogus iš savo algos 
nebegali nusipirkti. Pasirodo, 
kad mūsų dabartinei valdžiai 
visiškai nerūpi, kaip gyvena 
darbo žmogus. Todėl renki
mės prie išrinkimo Henry 
Wallace į prezidentus! tai jis 
gal išgelbės darbo žmonių ju
dėjimą ir pagerins jų gyveni
mą. Agituokime už Henry 
Wallace išrinkimą ir kovoki
me už geresnę ateitį.

J. S. K.

BROCKTON, MASS.
Bedarbė, Pralaimėtas Streikas

Darbai čia eina silpnai. W. 
L. Douglas Shoe Co., kurioje 
dirb apie 14 šimtų darbinift- 
kų, per šį pusmetį dirbo pa
kaitomis, 3 valandas į dieną, 
po 3, 4, dienas savaitėje, o 
dabar visai susilpnėjo.

Kitos dirbtuvės taip pat 
dirba nepergeriausiai. Todėl 
5 tūkstančiai su viršum darbi
ninkų yra užsiregistravę So
cial Security ofise ir ima pa
šalpą iš bedarbės fondo.

Whitman, Mass., 4 mylios 
nuo Brocktono. Regal Shoe 
Co., 635 darbininkai . pralai
mėjo streiką. Streikas tęsėsi 
per 26 savaites, vadovavo 
Brotherhood vietinė unija. 
Kompanija per teismą išėmė 
indžionkšiną ir atidarė dirbtu
vę be unijos nukirstomis algo
mis. Unijos viršininkai birže
lio 11 sušaukė Regal Shoe Co. 
darbininkų susirinkimą, pa
skelbė, kad streikas pralaimė
tas. Unijos vadovybė silpna. 
Todėl United Shoe Workers of 
America, CIO, kuri turi ofisą 
86 Main St., šiuom sykiu kas 
savaitė laiko masinius susirin
kimus ir agituoja už gavimą 
parašų ant “pledge card.” Sa
ko, kad jau turi reikalaujamą 
skaičių. Brocktono ir apy
linkės darbininkai turės pro
gą nusibalsuoti, .prie kokios 
unijos jie nori priklausyti. To
dėl, kurie dar nepasirašėte 
“pledge card,” paskubinkite, 
nebūkite paskutiniais, nes 
Brotherhood unija stovi kaip 
ant zuikio kojos, žolynas.

VAKACIJOS
•: Treasure Island Lodge : 

305 East 17th Avenue
N. Wildwood, N. J.

: ANNA SAKALAUSKAS
: (prop.) ;

j: Kambariai ir apartmen-: 
'i'tai su privatinėmis maudy-: 
ijnėmis. Innersprings matre-; 
'įsai, šiltas ir šaltas vanduo.į: 
■:Dienom, savaitėm ar mene-;; 
;!siui. -Į;
; Šaukite Wildwood 2-2652 I; 
;! arba rašykite dėl kainų. į;
1 *»«««»<

Jacksonville, Fla.
Žodis Važiuojantiems į 

Floridą
žiemą ar vasarą, kas tiktai 

važiuoja į saulėtą gėlių ir orin
čių apaugusią žemelę Flori
dą, niekas negali apsilenkti 
pirmojo didmiesčio Jackson
ville, kurį vietos gyventojai 
trumpai vadina Jax, nes išilgai 
per jį šauna garsiausias Ame
rikos viėškelis U.S. Route No. 
1. Tačiau niekam nei į galvą 
neateina, kad čia gyvena apie 
desėtkas lietuviškų šeimynų 
jau nuo 20 metų. Ant kiek 
mes turėjome progos susipa
žinti su jais, tai visi laisvama
niško nusistatymo. Lietuvių 
spaudą mažai kas skaito, ta
čiau, jeigu paduodi kokį laik
raštį, pąv. Laisvę, mielai pri
ima ir padėkavoja. Turistams 
ir visokiems keliauninkams, 
norintiems čia paviešėti ir su 
jais susipažinti^ paduosiu ke
lių pavardes ir antrašus: 
Charles Seburkas, 4602 Main 
St. Jis turi šapą ir budavoja 
naujus pasažierinius treilerius 
ir perbudavoja senus. Drau
giški žmonės. Antanas Alek

s

B

i

na, 2139 Edison Avė. Nulipini 
nulieja visokius cementinius 
vazonams viedrus, lovius ir 
fontanus, apart to, yra foto
grafas ir agronomas, mokslo 
vyras, šnekus, žemaičių kil
mės. George Šilingis, 2877 
Edison Avė. Buvęs vargoninin
kas, dabar dirba rakandų įmo
nėje, simpatingas. Alex Krost- 
Krasauskas, 416 Cherokeė Št. • 
Buvęs policininkas, po tam de
puty šerifas, o Chicagos mies
te karpenteriavo, budavojo 
šau ir kitiems namus. O jo 
žlmona vertėsi akušerės bizniu 
tarpe lietuvių ir lenkų, žodžiu, 
sakant, abudu gabūs žmonės, 
kuriem lėmė laimė sulaukti ži
los senatvės. Jie prieš 20 metų 
nusipirko sklypą žemės, pats 
Alex savo rankomis pasistatė 
šaunų namą-bungalow, per 
tiek metų visą apželdė visokiais 
medžiais ir gėlėm, kur visokį 
paukšteliai ir voveriukės turi 
susisukę lizdus ir traukia gies- 
Tnes visom palangėm, ypač so
listas “mocking bird.” Kaip 
kada važiuoja žvejot. Mes 
pas juos gyvenome šešias sa
vaites; kambarį davė beveik 
veltui. V. J. Stankus.

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

PHILADELPHIA, PA.
Bušo bilietas į abi pusi $3.50
Busas išeis 8 vai. ryto, nuo Rusų Klubo, 

Fairmount Ave.
Kreipkitės pas šiuos asmenis užsisakymui 

buse vietos ir įsigijimui bilietų.
P. Pilėnas, 538 No. 12th St.
M. šapranauskienė, 1227 No. 11th St.
A. Galkus, 1127 Green St.

Taipgi galite kreiptis pa s J. ir A. Smitus, 
5809 No. Fairhill, St., Siaulinkienę ir Budzinską.

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

Bilietas $1.40 į abi puši. Užsiregistruokite pas . * 
šiuos asmenis:

John Degutis, 21 John St., Kearny, 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 kaina į abi pusi $1.50.

Busas išeis nuo Boro Bar Sales, 344 Palisade 
Ave., 12:30 vai. dieną. Organizavimu rūpinasi 
Adelė Bakunienė, 316—3rd St., K. Mažeikiene, 
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 Laisves pikni
ką ir ten linksmai praleisti laiką.

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

vai. iš ryto, nesivčlinkite, nes busas nelauks.

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

Wallace ir Humphrey gatvių kampo. Visi būkite 
laiku. i ..

—------- --------------- ------------—----------------------------——----------- •
4 pusi.;—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Liepos 1, 1948



BUŠAI Į LAISVES 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 Berkley 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. Mascvičius.

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

dieną. Kelionė j abi pusi $1.50 asmeniui. Užsiregis
travimui matykitės su P. Naviku salėje.

HARTFORD, CONN.
Šį sekmadienį, 4-tą d. liepos, 2 busai išvažiuos į 

Maynardo pikniką. Išeis 10-tą vai. ryto, nuo Lais
vės Choro salės. 155 Hungerford St.
Visi pribūkite pažymėtu laiku. F. J. Repšys.
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PHILADELPHIA, PA
Republikonų Konvencija
Philadelphia yra pagarsėju- 

konvencijomis - suvažiavi-
Ne tik republikonai jas

demokratai;
koii“
ivai-

si 
mais. 
čia laiko, laiko 
bus ir trečiosios partijos
vencija; būna daktarų ir 
rių įvairiausių partijų - 
sijacijų suvažiavimai.

Šiomis dienomis tik ką at
sibuvo republikonų mechaniš
ka, iš anksto prirengta stam
baus kapitalo konvencija. Per 
ilgą laiką laiką jie garsino iš 
anksto nuskirtus kandidatus. 
Mulkino žmones ir populiari- 
zavo pustuzinį kandidatų. Net 
man teko pasiginčyti, 
jų bus patvirtintas.
Dewey, tinkamą

tų paveikslų tilpo
Kai pasižiūri į tą

CLEVEIANDO ŽINIOS HELP WANTED—FEMAU 
REIKALINGOS MOTERYS

kas iš 
Įspėjau — 
Wallstryto

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

niškai įruošta 
meninė. Mūsų 
mu ir kainomis 
tenkinti.

-'.k V .

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder

ni ūsų šer- 
patarnavi- 
būsite pa-

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

Reikia pažymėti

pavo- 
enter- 
aukš-

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

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 šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

August Gustas
BELT AIRE FLORIST

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

(kairip. 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 Pritaikymi/i
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

nuo pra
džios, kai pradėjo rinktis j 
Convention Hall. Kiek čia re
klamų apie tuos nutukusius 
ponus buvo! štai:»toks ir toks 
jau ateina su baltais batais, 
baltu siūtu, pritaikytu prie 
baltų plaukų nuo seno am
žiaus; toks ir toks senatorius, 
kongresmanas; toks ir toks 
spokesmonas. Tūkstančiai re
porterių ima atvaizdus tų, di
džiumoje nusenusių, politikie
rių, deda j dienraščius ne tik 
juos, bet ir jų pačias, dukte
ris. Atpyška hoovervilių me
chanikas, buvęs net J.A.V. 
prezidentu, pats Herbertas 
Hoovcris; net socialistų Tho
mas sveikinasi su tais politi
kieriais.

Spauda didžiausiais antgal- 
viais paleido šūvį: “Jei ne re
publikonai, tai raudonieji už
valdys šią šalį.” Kiek tų pra
kalbų pasakyta, iš kalno pri
rengtų ir ant atminties išmok
tų Dideliais balsais rėkė iš
naudotojai prieš darbo liaudį. 
Nei vienoje prakalboje neiš
vengė nepaminėję Tarybų 
Sąjungos bei “reds.”

Baugino komunizmo 
jum, kuris gręsiąs “free 
prise,” demokratijai ir
tom kainom ir “garbingų” 
amerikonų gerbūviui. Prikal
bėta daug, bet kur jų ta plat
forma, žadanti ką nors pa
lengvinti žmonėms? Nėra. Ko
voti prieš komunizmą; skirti 
bilionus dolerių ir* jais mony- 
ti žmones kitose šalyse, be
rengiant karo bazes prieš tai
kos šalis. Nusibodo 
dienas klausytis tų j 
tieriškų kalbų.

Štai eina prie balsavimų 
paskirti kandidatą į preziden
tus. Balsuoja valstijų delega
tai : tiek už tą, tiek už aną. 
Pirmuose balsavimuose pasi
skirstė balsai ir Dewey nega
vo didžiumos. Balsavo antru 
sykiu, vis dar Dewey negau
na daugumos. Į keletą minu
čių prasideda kokusai ir veik 
vienbalsiai išbalsuoja Dewey.' 
Vice prezidentu paskirtas 
Warren iš Kalifonijos. Jis dar 
nebuvo atvykęs, bet pirminin
kas jau užtikrina, kad tirštas 
trafikas sulaiko Kalifornijos 
gubernatorių. \

Jis jau čia! Jis apsiren'gęs 
tokiu siūtu, jo moteris ir jos 
suknelė, jo dukros ir jų suk
nelės! Ovacijos!

Hooveris buvo stearing ko
misijoj. Jis gavo progą kelių

per 3-4 
jų rake

Paul Gustas Funeral Home
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVcrgreen 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 
t kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

PAJIEŠKOJIMAJ
Aš, Jonas Petruszeviczius pajieš- 

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

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios 

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

Tel. MArket 2-5172

minučių prakalbą pasakyti ir 
iškeikti Tarybų Sąjungą; pa
tarė nieko neparduoti jai ir 
nieko su ją bendro neturėti —• 
tik bilionus dolerių siųsti Į 
užsienį ir gelbėti “biednus 
žmones. .

Kiek 
spaudoje,
delegatų kompoziciją, tai at
rodo,' kad, yra ir jaunų, se
mi ir pusamžių. Bet tai politi
kieriai, žmonės gerų darbų 
valdžios įstaigose, kongresma- 
nai, senatoriai, net socialistas 
Thomas dalyvavo! Tai gyvas 
cirkas varde demokratijos. 
Jie rengiasi išleisti įstatymus, 
prieš ką? Ne prieš savo biznių 
interesus, bet prieš darbo 
žmones, prieš unijas, prieš 
darbininkišką spaudą, prieš 
komunistų partiją. Mundt- 
Nixon Dilius žmonių kovomis 
numestas į gurbą, bet jie pri
keps jų labai daug ir jie vi
si bus taikomi prieš darbo 
žmones, varde demokratijos ir 
kovos prieš “komunizmą.”

Europos žmonės laisvinasi iš 
milionierių ir jų peilių ir vel
niškų karų. Atėjo socializmo 
gadynė. Dėlto šie ponai ir de- 
speravosi šiame suvažiavime. 
Pademonstruos ir demokratai 
su tais pačiais siūtais, batais 
ir deimantais.

Trečioji partija padarys sa
vo analyzus, savo platformą, 
kuri ne tik žadės, bet ir išpil
dys žmonių reikalavimus. Tre
čiosios partijos konvencija 
įvyks liepos 23, 24 ir 25 die
nomis, toj pačioj Convention 
Hall. Bus ir lietuvių delegatų 
iš visos Amerikos. Mes jiems 
surengsime pasitikimą.

Rausvietis.

turėjau progos 
Wallace’o prakalbų

buvo reališkiausia, 
p r akai ba.

aršiausių
Wallace

40 Metu Sukaktis
Birželio 20 dieną, pas drg. 

Meiliūnus, Bolston Spa, buvo 
surengtas ban kietas pagerbi
mui Filiomenės ir Juozupo 
Sargelių 40-ties metų vedybi
nio gyvenimo sukakties. Sve
čių buvo iš Amsterdamo, Sche
nectady, Too per Lake ir ki
tur.

Sargeliai yra ilgamečiai 
Schenectady gyventojai, drau
giški ir malonūs biznieriai. Jie 
turi dukterį, kuri vedus ir ku
rios sūnus jau eina į kolegiją.

Jų pagarbai bankietą su
rengė Kazimiera Meiliūnienė 
savo gražioj rezidencijoj, Bol
ton Spa, kur F. ir J. Sargeliai 
vasaroja. Stalai buvo pastaty
ti sode, tarpe gražių medžių, 
gėlių ir apkrauti visokiais gar
dumynais. Buvo didelis kei- 
kas, ant kurio viršaus užrašy
ta: “40 Anniversary,” kuris 
buvo gardžiai sutaisytas. Visi 
svečiai ir viešnios valgė ir gė
rė skaniausius valgius ir gė- 

vis
raginami. Po pietų visi sustojo 
ir Meiliūnų sūnus — inžinie
rius nutraukė paveikslą.

Po to visi ir visos smagiai 
laiką leido dideliame ir 
žiame Meiliūnų sode; na, 
laikas skubiai prabėgo, 
išgirdome jau kvietimą 
vakarienės.

Po vakarienei išgirdome 
lietuvių programą iš Amster
damo, per kurią buvo perduo
ti visiems tėvams linkėjimai, 
matį pasitaikė, kad 20 d. bir
želio buvo “Fathers Day.”

Mrs. Meiliūnienė užgiedojo 
“Lietuva tėvynė mūsų” ir kį- 
tiems pritariant, visi pagiedo
jome. Na, štai jau ir vakaras, 
reikia skirstytis, nes ant ryto
jaus reikia eiti į darbą. Bet, 
nesinori skirtis,, tai dar suėję 
į Meiliūnų erdvų namą, ilgai 
linksminomės ir šnekučiavo
me.

Taip buvo surengta ir at
žymėta Sargelių 40-ties metų 
sukaktis. Visi skirstėmės, lin
kėdami jiems daug laimių, 
taipgi ačiuodami Meiliūnams 
už vaišes ir malonumus. Lin
kime Sargeliams sveikiems ir 
linksmiems sulaukti auksinio 
jubiliejaus.

Stasys ir Katrė 
Klimai.

rimus' Mrs. Meiliūnienės

gra- 
taip 
kad 
prie

į J. Valstijų Kongresą ant de
mokratų tikieto. Pastojimui 
kelio, kad Huml negalėtų to 
atsiekti, kad nebūtų išbalsuo- 
tas ant J. V. kongresmano, 
vienas iš aukštesnių katalikų 
dvasiškių, rev. Fr. Edward J. 
Halloran, išleido aplinkraštį 
su savo parašu, kuris buvęs 
išdalintas visom katalikiškom 
bažnyčiom 21-mam kongresi
niame distrikte ir dvi dieitas 
prieš nominacijas (primaries) 
tas aplinkraštis buvęs skaity
tas visose katalikų bažnyčiose 
mišių laiku. Tas katalikų dva
siškio
tarpe kitko, nurodinėjęs, kad 
Huml' nuolatos draugaująs su 
žymiais komunistais, lankąs 
komunistų fronto organizacijų 
mitingus. Tik dėlto, kad ko
munistų veikimas esąs slaptas, 
dar nesą galima nustatyti, 
Huml yra 
vistiek esą 
pavadinti 
(pink).

To šmeižto dėka, 
sakosi gavęs tik vieną trečda
lį tų balsų, ką jis gaudavo pir- 

! miau tame distrikte ir todėl 
i jaučias įžeistu. Ir tos skriaudos 
į atlyginimui, adv. Huml skun- 
j džia teisman tą katalikų dva
siškį Halloran ant 100,000 do
lerių.

Tarpe progresyvių žmonių 
toks šmeižtas nepadarytų nie
ko blogo. Bet kada toks šmeiž
tas yra skleidžiamas tarpe su
klaidintų religinių žmonių ir 
dar parašytas jų aukšto dva
siškio, kartais padaro daug 
žalos. J. N. S.

II all oran aplinkraštis,

OPERATORĖS
DIENINĖS DARBININKĖS

8 A.M. iki 4:45 P.M.
Turi būti patyrusios binding operatores 
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA

Linksmos darbo sąlygos
Kreipkitės

MR. BORRUSO
STOR-AID, INC.

151 West Side Avenue
Jersey City, N. J.

UM)
■ .11.11 I. ■ ■■ ■■■    Uli — ■ ■ < ■■■■■■■■■   

OPERATORĖS
PATYRUSIOS PRIE $3.75 SUKNELIŲ 
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA

G. G. DRESS SHOP
125-05 101st AVENUE

RICHMOND HILL, L. I.
VIRGINIA 9-5485

Wallace čia buvo atvykęs į 
Ohio Progresyvės Partijos su
važiavimą ir birželio 20, Cle- 
velando Auditorijoj, pasakė 
vieną iš reališkiausių prakal
bų. Tik gaila, kad mūsų drau
gai korespondentai, besivilda- 
mi vieni kitais, nepranešė apie 
tas prakalbas Clevelando ži
niose ir dėlto visai mažai lie
tuvių matėsi tose prakalbose.

šiemet jau 
klausytis
3 kartus. Bet ši pastaroji jo 
prakalba 
radikališkiausia
Wallace (kaip jis ir savo klau
sytojams liepė) aiškiai de
maskavo reakcionierius iš re
publikonų ir demokratų kem
pės. Jis neaplenkė nei Truma- 
no. Kas link Trumano pareiš
kimo, kad šis 8()-tas kongre
sas buvęs vienas iš 
Amerikos istorijoj.
sako, kad Truman as savo to
kiu pareiškimu parodė savo 
proto nestropumą (mind de
linquency). Wallace prirodė, 
kad Amerikos istorijoje buvo 
dar aršesnių kongresų, pami
nėdamas jų numerius ir me-■ 
tus, kuriuose buvo padaryti i 
J.A.V. konstitucijos pataisy
mai piliečių negerovei. Paga
liau, apibūdinęs Trumano iš
leistus streikų uždraudimus, 
davė Trumanui vardą “In
junction Harry.”
Katalikų Dvasiškis Skundžia

mas už Šmeižimą

K. P. 
galima 

' baltai

ar 
nariu. Bet 
adv. Huml 

raudonu

adv. Huml

rc-Atrodo, kad jokios kitos 
ligijos dvasiškiai nesiima 
kių nešvarių priemonių, kad 
pakenkti progresyviams žmo-
nėms, kaip kad katalikų d va- , Londonas. — Britanijos 

krovikai ir mantininkai nu
balsavo grįžti prie darbo, 
po to, kai valdžia kariuo
menes pagalba pradėjo lau
žyti streiką..

siškiai. Ypatingai šiame prieš- 
komunistinės isterijos laiko
tarpyje, kuriame kiekvienas 
progresyvis, kiekvienas žmo
nijai gero velijantis žmogus 
yra reakcionierių 
mas komunistu ir 
priešu. Katalikų 
dvasiškiai deda visas pastan
gas, kad sukiršyti savo suklai
dintus pasekėjus prieš tuos 
žmones, kurie stovi už pro
gresą.

Advokatas Lody Huml, bū
damas atstovu Ohio seimely
je, veikė ir balsavo prieš tei
kimą paramos katalikų priva- 
tiškbms mokykloms iš valsti
jos iždo. Praeitą pavasarį 
Huml statė savo kandidatūrą

apšauk ia- 
Amerikos 
aukštesni

Paryžius. — Gandai, kad 
Jugoslavijoje įvestas ka
ro stovis, čia buvo Jugosla
vijos atstovybes griežtai pa
neigtas.

Kinijos komunistų armija 
perkirto Pcipingo-Mukdeno ge
ležinkelį ir užėmė strateginiai 
svarbias vietas.

J. J. Kaškiaucius, M. D.
530 Summer Avenue, 
, Newark 4, N. J. 

HUmboldt 2-7964

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

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

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

arti maudynių.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Svarbus susirinkimas, šaukia Pro
gresyvių Trečia Partija, įvyks liepos 
2 d., 7 v. v. Liet. Taut. Name, Vine 
St.’ Malonėkite pribūti. Turime 

darbų atlikti. Draugysčių 
dalyvaukite. — I’. Baron, 

(154-155)

svarbių 
atstovai 
sekr.

HARTFORD, CONN.
Šį sekmadienį, 4 d. liepos, du 

sai išvažiuos į Maynardo pikniką. 
Išeis 10-tą vai. ryto, nuo Laisvės 
choro salės, 155 Hungerford St. Visi 
pribūkite pažymėtu laiku. — F. J. 
Repšys. -(153-154)

PHILADELPHIA, PA.
Prašome įsitėmyti, kad kurie no

rite važiuoti į Laisvės-pikniką, ku
ris įvyks 4 d. liepos, Klaščiaus Par
ke, Maspeth, N. Y., būkite prie Ru
sų Klubo, Fairmount Ave., sekma
dienio ryte, kai 8-tą vai. Kurie turi
te bilietų, būkite prie Klubo, kurie 
dar neturite bilietų, galite dar nusi
pirkti. Bilietus ir užsiregistravimo 
vietas buse tvarko šie asmenys: P. 
Pilėnas, 538 No. 12th St., M. Ša- 
pranauskienė, 1227 No. Ilth St., A. 
Galkus, 1127 Green St., J
Smitai, 5809 No. Fairhill St., ir pas 
Siaulinskienę ir Budžinską. Tad pra
šome įsitėmyti dieną ir laiką, liepos 
4 d., 8 v. v. — Kom. - (153-155)

HARRISON-KEARNY, N. J.
' LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

liepos 3 d., 7:30 v. v., toj pačioj 
vietoj. Šiame susirinkimo malonėkite 
visi dalyvauti, nes turėsime svarbių 
reikalų, ypatingai į Laisvės pikniką 
reikės pilnai pasiruošti važiuoti. 
Pikniko reikale, Jonas Degutis su 
savo pagelbininkais, Jonu Marcin
kevičium ir Petru Maršonu išduos 
raportus kas link busų į L. pikniką. 
Taip pat dar keli draugai nėra už
simokėję narinių duoklių už šiuos 
metus, tad prašome ateiti ir užsi
mokėkite. — V. W. Zelin. (153-154)

bu-

ir

BINGHAMTON, N. Y. -
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks liepos 2 d. Liet,- 
Salėje, 315 Clinton St., 7:30 v. v. 
Susirinkimas bus svarbus, tad visos 
būtinai turime dalyvauti, nes turime 
daug svarbių reikalų atlikti. Prie 
progos, nepamirškite ir naujų narių 
atsivesti M. K. (153-154)

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

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

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

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustiną & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN® 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną (Įieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

GREEN STAR BAR & GRILL
Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, kad visados bus patenkinti

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Ketv., Liepos 1, 1948
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Kelrodis į Laisvės 
Piknikų

Dvi Queens Autobusų 
Firmos Susitarė su 
Darbininkais

Pagrasintos streiku liepos 1- 
mą, dvi Queens autobusų lini
jos — Green Bus ir Triboro 
Coach — susitarė su savo dar
bininkais, sutiko pratęsti se
nojo kontrakto galią iki rug
pjūčio 31-mos. Tačiau 
pakels tik tuomet, jei 
leidimą kelti fėrą.

gau

Visi Rengiasi į Dienraščio 
Laisves Pikniką

Kur tik susitiksi brooklynie- 
tę gaspadinę, nešiną sunkiu 
nešuliu ir sustosi pasikalbėti, 
tikriausia sužinosi, kad ji ne
šasi kumpi, skilandj ar kitų 
kokių nepaprastų provizijų, su 
kuriomis vaišinsis su savo šei
ma ir svečiais Laisves pikni-

Mažiausia Pusmečiui
Atsisveikinsim su
5 Centu Fėru

Laisvės piknikas įvyks šį 
! sekmadieni (Sunday), liepos 
4-tą, visą popietį ir vakarą, 
Klaščiaus Clinton Parke, 
Betts ir Maspeth Avės., Mas- 
pethe. Pradžia 1 vai. Šokiai 
vakare. įžanga (įskaitant tak
sus) 60c.

Gražią dainų programą su- 
I teiks chorai: I

Ketvirtadienio rytą turėda-1 
mas reikalą važiuoti subway 
ar kokia kita miesto transpor- 
tacijos linija jau turėsi mokėti 
10 centų. Nemokėsi, nevažiuo
si. Prie pabrangusio maisto, 
pabrangusių drabužių ir kit
ko prisideda kita tiek išmo- 
kesčių už važiuotę.

Už tai kalti mes patys. Ka
da komunistas Miesto Tarybos 
narys Peter V. Cacchione (da
bar jau miręs) iškėlė klausi
mą, jog 5 centų fėrui yra pa
vojus, išleido brošiūrėlę, aiš
kinančią fėro pavojų ir kas 
daryti, kad 5 centų fėrą išsau
goti, tik sauja miesto gyven
tojų tuo domėjosi. Gi reakci
ninkai pradėjo bliauti ant ko
munistų. Girdi, jie gavo įsa
kymą iš Maskvos. Dėl to dau-

Newarkieciu SIETYNAS, va
dovaujamas WALTER ŽUKO, 
ir

Brooklyniečių AIDAS, va
dovaujamas JURGIO KAZA
KEVIČIAUS.

Jurgio Kazakevičiaus 
kestra gros šokiams.

O svetelių iš toli ir iš

Or-

arti

bus daug. Atrodo, jog tai bus 
didžiausis piknikas nuo pirm- 
karinių laikų, nes žmones da
bar liuosesni. Karo laiku žmo
nės net šventadieniais negalė
davo išeiti iš darbo. Ir važiuo
to palengvėjo. Dabar nesun
ku gauti specialius busus, o ii1 
privatiškos mašinos toliau gali 
važiuoti gaunant pakankamai 
gaso. Taigi, pažadai atvykti į 
pikniką iš toliau daugėja pik
nikui artinantis.

Privatiškomis m a š i nomis 
svečių iš kitų miestų bus daug. 
Autobusais atvažiuos, kiek jau 
žinoma šiandien, iš New Ha
ven, Nanticoke, Philadelphi- 
jos. Cliffside, Harrison-Kear
ny. Nors ir be busų, bet taip, 
pat labai skaitlingai atvyks 
svečiai iš daugelio kitų kolo
nijų, ką rodo Laisvės spaus
tuvėje jau sueiliuoti paženkli
nimai stalų kolonijoms. Stalus 
užsisako ir vietinės organiza
cijos.

Viską bendrai suėmus, at
rodo, bus šaunus piknikas.

Dar Galima Užsisakyti 
Vietą prie LLD1 Kp. 
Stalo Piknike

Tai jau čia pat Laisvės di-

Literatūros Draugijos 1 kuo
pa jame šturmingai dalyvaus 
ir turės savo STALĄ. Turime 
dvi geras gaspadines — Ru- 
šinskienę ir Šolomskienę. Jos 
žadėjo patiekti skanios hamės 
ir kitko.

Prie mūsų stalo bus gali
ma skaniai pasivalgyti ir šal
tai atsigerti 
kuopos 
čiai. O 
tik du 
pačios
ris bus, tai abiem tik trys do
leriai.

Tuojau užsiregistruokit, ku
rie norėsite prie mūsų stalo 
paūžti. Galite užsiregistruoti 
Laisvės raštinėje.

KVIESLYS.

P e r važiavęKELRODIS:
Holland Tunnel, laikykitės po 
kairei ir imkite

Prašomi ne tik 
nafiai, bet ir pašalie- Į 
viskas labai pigu — 

doleriai. Bet jeigu tos 
šeimos vyras ir mote-

Suėmė du Grobius 
Narkotikų

Tautines Grupes Važiuos 
J Wallace Konvenciją

Broome St., 
pavažiavę apie 8 blokus, suki
te po kairei ir už 2 blokų bus 
Delancey St., čia sukite po 
dešinei į Delancey St. ir užva
žiuosite ant Williamsburg til
to./ Pervažiavę Williamsburg 
tiltą įvažiuosite į Broadway, 
pavažiavę 2 blokus Broadway 
rasite Marcy Ave., čia sukite 
po kairei, pavažiuokite 2 blo
kus ir bus Grand St. (platus 
strytas). Į Grand St. įvažiavę, 
sukite po dešinei ir juomi va
žiuokite iki p e rv ažiuosite 
trumpą geležini tiltą, tą tiltą 
pervažiavę už vieno bloko su
kite po kairei, vėl už vieno 

| bloko sukite po dešinei ir 
važiuokite, kol privažiuosite 
geležinkelio tiltą, čia bus Rust 
St. (jis eina visai šalia gele
žinkelio), Rust Streetu suki
te po kairei ir už 3 blokų bus 
Clinton Park. Privažiuosite vi
sai prie sales durų.

Traukiniais: 
važiuokite iki 
stoties. Ten 
BMT subway 
šie Line traukinį ir važiuokite j muose. 
į Brooklyną iki Grand St. sto- Į sesijai

Yorke

Lietuvių for Wallace Klubas 
Darbuojasi ir Auga

~ * i i IU n <1i < m i I

gelis užsimerkė prieš pavojų, ! jvvj-ęs klubo
nekovojo. Už tai dabar užmo
kame visi — kaltas ir nekal
tas.

Kada tiktai reakcininkai ir 
visokie išnaudotojai nori bied- 
no žmogaus kišėnius apkraus- 
tyti, jie surinka “komunistai, 

-Maskva!”
už

ilgo 
atvež- 

narkotikų

fėro

metus sau. Kaip

Darbo Partija ir 
prezidentą judėji-

Parodant, jog Amerika yra 
šalimi daugeriopų tautų, prisi
dedančių prie šalies bendro
sios kultūros, Nacionalis Wal
lace for President Komitetas 
kviečia tūkstantį žmonių, at
stovaujančių virš 20 skirtingų 
tautų New York o mieste at
vykti i naujosios partijos kon
venciją specialiais svečiais.

Trečiosios partijos konven
cija Įvyks liepos 23, 24 ir 25 
dienomis, Philadelphijoje.

šeštadienį, 24-tą, įvyks no-
minacinė sesija, su milžinišku j nepaprastai 
masiniu mitingu vakare, Shibe veik kasdien 
Park basebol.es plote, čia Wal
lace ir Taylor pasakys nomi-' 
nacijos priėmimo kalbas.

Specialis traukinys, simbo
liškai užvadintas “From All 
Lands,” išeis iš Pennsylvania 
stoties, New Yorke, 8 vai. 
to. Sugrįš į New Yorką tą 

itį vakarą, po Shibe Park 
j tin go.

Nuvažiavusios į Philadelphi-

dienį, organizacijos ir asmenys 
raginami tuojau įteikti užsa
kymus komitetui, 39 Park. 
Avenue. Gelžkelio ir įžangos 
tik i etas bendrai kainuos tik

Užklupo Kaitros

py
pa
mi-

Buvęs šaltas pavasaris, ku
riuo labai retai pasitaikydavo 
proga pavaikščioti be ploš- 
Čiaus, užleido kelią vasarai su 

stipria šiluma ir 
pridedamu kie- 

šutros.
24-ta birželio, 
mieste buvo: 
89 laipsniai, 
(su 83 nuošim- i 
šeštadienį 84, 

(su 93 šutros), 
(su 95 sutros),

New
Union Square j.ią tautines grupės taipgi turės 
persikelkite į I savo programą. Grupės ateis į 

14th St.-Canar-1 konvenciją tautiniuose kostiu- 
Baigiantis konvencijos 

iš konvencijų salės
i maršuos parade į Bellevue 
Stratford viešbutį. Parade tau
tines grupės dainuos savo dai
nas ir šoks tautinius šokius.

Kad nepavėluoti gauti spe
cialiu traukinio tikietus, taip
gi tikietus į Shibe Park šešta-

ties. Išlipę, eikite į gatvę ir 
imkite Grand St. gatvekarį į 
Maspeth, iki Rust St. Išlipę, 
eikite į kairę ir už apie trijų 
blokui bus Clinton Park.

kiu lietaus ir š
Pradedant

temperatūros
ketvirtadieni
penktadieni 87 
čiais šutros), 
sekmadieni 72 
pirmadienį 87 
antradienį 92.1. Trečiadienio 
rytą tebebuvo šilta, bet sausė- 
lesnis, patogesnis oras.

Visi 
šei-

11

Brooklynietis Lietuvių Wal
lace for President Klubas yra 
dar jaunas, bet brooklynie- 
čiuose turi daug simpatijų. 
Kad tos simpatijos gausios, ro- 

į do kad ir biržei. 24-tos vakarą 
» mitingas, Lietu

vių Amerikos Piliečių Klubo 
salėje. T susirinkimą ėjimo lai
ku kilo arši žaibų audra, pra
pliupo lietus, tarsi iš kibiro, 
dubesniuose skersgatviuos su
sidarė gilūs prūdai. Atrodė, 
jog į susirinkimą niekas neat
eis. Tačiau atėjo keli desėtkai 
žmonių. „ _ „

Gražiausia tas, kad ateida-1 nuvykti Į šv. Jurgio D-tės pik- 
mi daugelis atnešė po saują niką, ten pasidarbuoti gavime 
narinių kortų, darbavęsi ir 
įrašę naujų narių. Taipgi čia 
pat pasiėmė

buvo pakviestas nacionalio lie
tuvių komiteto narys Thomso- 
nas papasakoti kai ką iš veik
los nacionale plotme. Paskiau 
keli nariai turėjo klausimų ir 
pasiūlymų bei kalbėjo apie 
bendrą, visašališką padėtį ir 
kampanijos eigą.

Susirinkimas buvo įdomus. 
Nutarė siųsti delegatus į na
cionale konvenciją, įvyksian
čią liepos 23, 24 ir 25-tą, Phi- 
ladelphijoje. Delegatais iš
rinktos sekretorė/H. Bručas ir 
iždininkė S. Petkienė. Taipgi 

i išrinkta grupė draugių-draugų

Praėjusį pirmadienį, po 
ieškojimo žinomo laivu 
to, bet paslėpto 
siuntinio, New Yorko policija,
pagaliau, atrado jį paslėptą 
stiklinėse tarp atmatų. Juomi 
šmugeliai! j autiems, aprokuo-
jama, būtų davęs apie milioną 
dolerių pelno.

Antradienį, matomai, taip 
pat informuoti apie narkotikų 
atvežimą, detektyvai suėmė 
apie puses miliono dolerių ver
tės narkotikų, ką tik atgaben
tų puošniu Francijos lėktuvu, 
sustojusiu MacArthur Field, 
netoli Ronkonkoma, L. I.

Menama, kad cigaretas bu
vo pade'gęs medinį šynų jung
tu vą, pri d ūmavusį In d. sub- 
vės Chambers St. stotį praė
jusį pirmadienį.

Senuke laivyno ligoninė, 
Brooklyne, po 110 metų gyva
vimo panaikinama. Patalpas 
dabar vartos naujokų priėmi
mo ir bendrai jūrininkams už
eiti stotimi.

PARDAVIMAI
Richmond Hill ir Jamaica, 

turi tuščius kambarius. Dviem 
mynom, atskirai statytas su
kambariais, porčiai, garadžiai, alie
jum apšildomas, 50x100. — Dviem 
šeimynom, mūrinis, atskirai statytas 
su 11 kambariais, aliejum apšildo
mas, garadžiai. —• Trim šeimynom 
mūrinis namas, ant kampo, 14 kam
barių, garadžius, aliejum apšildo
mas. Prieinamos kainos. Kreipkitės 
pas ZINIS, 361 Union Ave., Brook
lyn, N. Y. Tel. EV. 4-3487. REpublic 
9-1506. (154-156) )

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

REIKALAVIMAI
Reikalingas kepėjas (Baker) 

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

’ (151-155)

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)

Fėras Galima Atgauti 
Pusmečio

Atgavimas 5 centų 
reikštų mažiausia $33 dolerių 
dovaną per 
jį atgauti ?

Amerikos 
Wallace’o į
mas ketvirtadienio rytą, liepos 
1-mą, kada pradėsime mokėti 
10 centų fėrą, pradės rinkti 
parašus po peticijomis, reika
laujančiomis fėro klausimą už
dėti ant baloto piliečiams nu
balsuoti ateinančiuose rinki
muose lapkričio (Nov.) 2-rą.

Jeigu esi pilietis, jeigu nori 
susigrąžinti 5 centų fėrą, pa
sirašyk. Reikės 50,000 pilie
čių parašų, kad valdžia turė
ti) skaitytis, uždėtų ant balo
to. Nepageidaujamą -klausimą 
norint uždėti ant baloto, kar
tais prie parašų priekabiauja, 
daug atmeta. Tad norint už
tikrinti balsavimą fėro, už jį 
dirbantieji turės parašų su
rinkti gal keleriopai daugiau:

• žmonės 
nežinojo,
mokėti po 10 centų, susidomės 
ir sužinos, kad fėras pakeltas 
ne iš reikalo, bet iš valdinin
kų noro apsaugoti bankierių, 
dangorėžių -savininkų, fabri
kantų ir prekybininkų pelnus. 
Aptaksavo biednuomenę, kad 
nereikėtų takšnoti milionierių. 
Tą žinodami, lapkričio 2-rą 
piliečiai balsuos už sugrąžini
mą 5 centų fėro.

Balsuos, jeigu bus ant balo
to. Tam dabar privalome pa
sidarbuoti visi.

Peticija, beje, uždraustų fė- 
■ rą bent kiek kelti. Kaip da

bar yra patvarkyta, majoras 
gali fėrą kelti kiek nori ir 
kada nori. Taigi, nėra užtik
rinimo, kad nebus pakeltas 
dar daugiau.

žino, o kurie dar 
šiandien, pradėję

narių.
Klubas savo narius jau 

daugiau kortų, j skaito šimtais ir tikisi žymiai 
žadėdami gauti po narį, o tū- paaugėti eigoje didžiųjų pik- 

ir desėtką nikų, kur yra proga trumpu 
Į laiku susitikti daug žmonių. 

Povilui Ventai I Veikiausia, matysime juos tu- 
Bručas rint savo stalą ir dienraščio 

pranešus eigą klubo reikalų, Laisvės piknike. Rep.

las pažadėdamas
naujų narių gauti.

Pirmininkui
ir sekretorei Helen

Sulaikė Deportavimui 
AFL Viršininką

Vėl Graso Autobusų 
Streikas

CooksArdulio Susi, AFL
Lokalo 89-to sekretorius tapo 
areštuotas ir sulaikytas depor
tavimui Italijon.

Susi, atvykęs į šią šalį 1926 
metais, yra vedęs Amerikoje 
gimusią žmoną ir turi čionai 
gimusius du vaikus. Jisai ban
dęs įsipilietinti, bet vis jam 
nepavykdavo. Pagaliau fede- 
ralis distrikto teismas Brook
lyne buvo nustatęs svarstyti 
jo aplikaciją gegužės mėnesį, 
bet vieton pilietybės sekė areš
tas deportavimui.

Unijos lokalo ir visašališkos 
organizacijos kiti viršininkai: 
Hugo Ernst, Harry Reich, 
Louis Shapiro, William Mese- 
vich, Joseph Box, Martin Co
dy, Elmer Hauck; Henry Fleu- 
gelman ir kiti giria Susi kai
po pavyzdingą unijistą ir ge
rą viršininką, kuris išvijo iš 
industrijos raketierizmą. ža
da ginti nuo deportavimo, kas 
reiškia gynimą visų žmonių 
teisių

šiuos žodžius rašant, antra
dienio rytą, vis dar tebegręsė 
privatiškų autobusų linijų dar
bininkų streikas. Jeigu nebus 
iki tol susitarta su darbinin
kais, ketvirtadienio rytą pra
sidėtų Streikas.

Paliestos yra šios firmos: 
Queensboro Bridge, Steinway 
Omnibus, Queens-Nassau, Tri- 
boro, Green Bus, ir Jamaica 
Buses. Darbininkai reikalauja 
po 24 centus algos priedo. Fir
mos atsisako kelti algas kol 

‘nepakels fėro, nors neseniai 
įvykęs valdinis pernagrinėji- 
mas jų padėties tikrino, kad 
firmos gerai verčiasi ir be kė
limo fėro.

Su minėtomis, taipgi ir su 
Surface ir Third Avenue lini
jomis miestas yra sudaręs su
tarti, kad firmos savo busais 
davės iki galo kelio nuo per
sėdimo punktų važiuojančius 
subways. Už transfer subvių 
keleiviai turės damokėti po du 
centus, priedams prie 10 cen
tu fėro. v

Policija ties Gravesand Bay 
žvejoja lakūno1 kūno. Sekma
dienį matyta ten nukrintant 
lėktuvas. <

Matyk Naujausias Sensacingas Žinių Filmas -:- j
DEWEY — WARREN 1

RIAUŠĖS IR STREIKAI FRANCŪZIJOJE!!! 1
MARCH OF TIME: “MŪŠIAI Už GRAIKIJĄ!!

h UMDAQCV newsreel
ElTlDHlJkJ 1 THEATRE BROADWAY ir 46tli ST., N.Y.C. į 
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SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 ir LDS 14 kp. susi
rinkimas įvyks liepos 1 d., 56-58— 
61st St. Pradžia 8 v. v. Nariai da
lyvaukite, gal išrinksime delegatą 
važiuoti į LDS Seimą, kuris įvykš 
Clevelande. Taipgi norime pranėti, 
kad per du mėnesiu neįvyks susi
rinkimų, tad nelikite suspenduęti, 
užsimokėkite duokles — dalyvaukite 
susirnkimuose. — V. Karlon.

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE 
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

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

Suteikiam garbingas laidotuves

.$150 '
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Valandos:

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

j---------------------------------- m

GERI PIETOS!
Kada norite gerą pietą, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

’ Savininkas

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

TeL.GLenmore 5-6191

kitokių

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Joseph Garszva

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus

RHEINGOLD 
BEER & ALES -

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

417 Lorimer Street
Laisvės Name

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

B

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

Penktadieniais uždaryta.

Valandos:

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 Vyrišky 
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.

Telefonas STagg 2-2173

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Liepos 1, 1948
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