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Pagaliau č e choslovakijos
komunistai i)w socialistai susi
vienijo j vieną darbo žmonių 
partiją Tai didelis žingsnis 
pirmyn. Peštynės tarpe komu
nistų ir socialistų labai bran-

Vakarų Jėgos Galutinai Perskaldo Vokietiją&
:'į

giai kaštuoja abejiems. Tai yra 
patilta visuose kraštuose.

Kai rimtai pagalvoji, tai tos 
pačios darbininkų klases dvi 
partijos yra didžiausia nesą
monė.

Viena klasė — viena parti
ja. Dabar čechoslovakijos dar
bininkų klasė yra politiniai

Bulgarija Atmeta Belgrado 
Pasiūlymą Del Federacijos, 
Padėtis Jugoslavijoj e Kami

Atskira Valdžia Jau Pasiūlyta 
Trini Zonom, Komandantura 
Berlyne Nustojanti Veikusi

suvienyta.
★ ★ ★

Klerikalų Darbininke vie
nas žmogelis skundžiasi, kad 
tūluose laikraščiuose mirga 
tie patys ir tie patys verks
mai apie Lietuvą. Jis rašo: 
Daugelis žmonių sako: “Et, 
vis tas pats ir tas pats! Iki 
gyvo kaulo Įgriso.” (D., birž. 
29 d.).

Įgriso todėl, kad Darbinin
ke, Drauge ir kituose tokios 
pat piktos dvasios laikraščiuo
se apie Lietuvą tiesos nė su 
žiburiu seniai neberasi. Skai
tytojai pradeda tai suprasti. 
Jie pradeda zurzėti.

Ir labai gerai daro, kad ne
betyli. Lietuvai reikia padėti 
iš karo griuvėsių prisikelti, o 
ne purvais ją drabstyti, kaip 
Šiandien daro minėtoji spau
da.

★. ★ ★
Kas kelinta diena New 

Yorko komercinė spauda pa
skelbia: “Wallace gali pa
bėgti nuo kandidatūros.” Tiks
las tokių plepalų yra aiškus. 
Jais norima sudemoralizuoti 
trečiosios partijos žmones.

Ne kartą, bet daugelį kar
tų Wallace ir Taylor visiems 
užtikrino, kad jie yra ir bus 
trečiosios partijos kandidatais. 
Jie niekur nebėgs. Jais rei
kia pilnai pasitikėti ir darbuo
tis jų išrinkimui lapkričio 2 
dieną.

★ ★ ★
Tai, kas dedasi Jugoslavijo

je, rūpi visiems. O kiek darbo 
turi mūsų komercinės spaudos 
reporteriai ir redaktoriai! 
Tartum jau nieko daugiau vi
sam pasaulyje nebeliko. Ir ra
šo ir zalatija vis apie tą patį 
“Kominformą” ir Tito “sukili
mą.”

Negerai, kai komunistų 
tarpe nesiranda triukšmo ir 
ginčų. Girdi, pas juos už
drausta vieni kitus kritikuoti.
Bet kaip tik pasirodo kritikos, 
tai vėl blogai: Ten jau “vai
ria,” ten jau “sukilimas prieš 
Staliną!” . .

★ ★ ★
Bet pažvelgkime rimtai į 

nesusipratimus Kominforme 
(Komunistų Informacijos Biu
re), kurį prieš metus laiko su
darė atstovai devynių parti
jų: Tarybos Sąjungos, Lenki
jos, Vengrijos, čechoslovaki
jos, Rumunijos, Bulgarijos, 
Albanijos, Francūzijos ir Ita
lijos. Biuras paskelbė Jugo
slavijos Komunistų Partijos 
vadovybės padarytas klaidas. 
Pataria jiems pasitaisyti, ne
būti skaldytojais komunistinio 
fronto.

Astuonios partijos prieš vie
ną! Tas jau savaime turėtų ju
goslavams akis prakrapštyti. 
Negali būti visos kitos parti
jos klaidingos, o jie vieni tei
singi.

★ ★ ★
Jie davė atsakymą, kad 

jiems daromi užmetimai esą 
nepagrįsti. Jie esą nekaltai 
užpulti ir pasmerkti. Iš jų at
sakymo galima spręsti, kad jie 
nežada pasiprovyti.

Bet šio mėnesio pabaigoje 
Įvyks Jugoslavijos komunistų 
kongresas. Ten, be abejonės, 
šis klausimas bus vyraujantis.

(Tąsa 5-me pusi.)

Sofia. — Bulgarijos vąl- 
į džios Tėvynės Frontas 
(liaudišk. partijų-koalicija) 

I atmetė Belgrado valdžios 
siūlymą sudaryti Jugosla- 

i vijos - Bulgarijos - Albani
jos sąjungą arba federaty- 

! vę respubliką. Jugoslavijos 
dabartinių vadų toks siūly- 

i mas tilpo Jugoslavijos Ko
munistų Partijos organo 

' “Borba” (“Kova”) pusla-
■ piuose. /

Bulgarijos Tėvynės Fron- 
; to pareiškime pasisakoma 
i už Kominformo iškeltą 
prieš Tito ir jo draugus pa- 

I smerkimą. Bet tuo pačiu 
i metu bulgarų pareiškimas 
[sako, kad kuo draugingesni
■ ryšiai bus palaikyti tarp 
Bulgarijos ir Jugoslavijos.

Panašus pareiškimas atė
jo ir iš Albanijos.

Belgradas. — Tito ir keli 
jo adjutantai atvyko čia iš 
salos Adriatikos jūroje, ku
rioje jis atostogavo. Viskas 
rodo, kad šalyje kol kas ra
mu. Kova rengiama dėl lie
pos 21 dienos, kuomet čia 
prasidės Jugoslavijos Kom
partijos suvažiavimas.

Užsienio Politika
Paryžius. — Reakciniai e- 

lementai Rytų Europoje, 
kurie iš karto buvo entuzi
astiškai apsidžiaugę dėl 
ginčo tarp Kominformo ir 
Jugoslavijos komunistų da
bartinės vadovybės, dabar 
pradeda persvarstyti padė
tį. Konservatyvi Paryžiaus 
spauda dabar nurodo, kad 
užsienio politikos atžvil
giu Jugoslavija nekeistų sa
vo stovio, jeigu Tito reži
mas ir liktu.

Čia vakar ir užvakar

Išdavikas R. Best Išvengė 
Mirties Bausmę; Kalinamas

Bostonas. — Nors proku
roras reikalavo mirties bau
smę išdavikui Robertui Bes- 
tui, jam buvo duota tik am
žino kalėjimo bausmė. Best, 
buvęs reakcinis žurnalistas, 
karo metu pasiliko Vokieti
joje ir tarnavo Goebbelso 
propagandos ministerijoje, 
per radiją sakydamas išda
vikiškas prakalbas į ameri
kiečius. Bestas ragino jan
kius kilti prieš savo vadovy
bę ir nekovoti prieš Vokie
tiją.

Nurodoma, kad Bestas 
atliko aukščiausios rūšies 
išdavystę, ir teismo sprendi
mas jam dovanoti gyvybę 
čia iššaukė nusistebėjimą.

PAGROBĖ ORLAIVĮ
Istanbulas. — čia atskri

do Bulgarijos orlaivis su 20 
keleivių. Pasirodė, kad re
akciniai elementai skren
dant orlaiviui per Bulgari
ją nužudė lakūną, perėmė 
vairavimą ir nusileido Is
tanbul.

skleisti gandai, kad Sovietų 
Armija žygiuojanti į Jugo
slaviją, dabar čia paneigiami 
kaip fantazija. Visi prane
šimai iš Jugoslavijos rodo, 
kad nuomonių skirtumai 
bus išlyginti be karinės jė
gos vartojimo.

(Atėnuose graikų monar- 
chistinės valdžios šaltiniai 
sakė, kad pasienyje iš Jugo
slavijos pusės buvo girdėtas 
kulkosvaidžių tratėjimas, 
bet ta žinia iš jokių patiki
mų šaltinių nepasitvirtino.)

Gasolino Darbininkai 
Streikuoja Italijoje

Roma. — Gasolino darbi
ninkai streikuoja visoje ša
lyje reikalaudami aukštes
nių algų. Tuo tarpu Milane 
prasidėjo maisto darbinin
kų streikas. Gasolino darbi
ninkų streikas jau žymiai 
atsiliepė į kitas industrijas 
ir transportaciją.

Maisto darbininkų ' strei-, 
kiečiai Miilane pristato ir 
gamina maistą tik ligoni
nėms, vaikams ir instituci
joms.

Marshallas Užtikrina, 
Kad JAV Karo Jėgos 
Liks Berlyno Srityje

Washing tonas. — Valsty
bės sekretorius Marshallas 
pareiškė, kad Amerikos ka
rinės jėgos nei nemano pa
likti Berlyno. Marshallas 
savo pareiškime stengėsi 
sudaryti įspūdį, kad Sovie
tai blokados pagalba sten
giasi vakarines jėgas iš 
Berlyno išspausti.

Tuo tarpu karo reikalų 
departmentas praneša, kad 
Amerikos karinis štabas 
Europoje daro pilnus prisi
rengimus visą reikalingą 
medžiagą JAV jėgoms Ber
lyne pristatyti orlaiviais.

Fašistai Nužudė G, Polką, -- 
Sako JAV Laikraštininkai

New Yorkas. — Grupė 
laikraštininkų, rašytojų ir 
veikėjų išleido pareiškimą, 
kuriame jie sako, kad Grai
kijos fašistai nužudė jankį 
korespondentą G. Polką. 
Polkas buvo rastas nužudy
tas Graikijoje ir jo arti
miausi bendradarbiai liudi
ja, kad jis buvo nužudytas 
fašistų, nes bandė susisiek
ti su liaudies partizanais. 
Amerikos valdžia iki šiol 
nesiėmė žingsnių surasti 
Polko mirties priežastį.

Po pareiškimu pasirašė 
Stetson Kennedy, Howard 
Fast, Shirley Graham ir ki
ti.

Springfieldas, Ill. — Pa
žangiųjų Mainierių Unija 
(PMU) laimėjo vieno dole
rio algos pakėlimą dienai.

Federalis taikytojas Cyrus S. Ching klausinėja United 
Mine Workers prezidento John L. Lewis apie ginčą uni
jos su angliakasyklų savininkais. Prezidentas Trumanas 
yra paskyręs “faktams surinkti” tarybą, kurią gal pavar
tos išėmimui drausmės (injunction) prieš streiką. Birželio 
30-tą mainieriai ^uvo nusistatę streikuoti, jei pirm to ne
būtų pasirašyta nauja sutartis.

Dešinieji Skaldytojai Sumušti 
Mėsininkų Unijos Konvencijoje

Chicagos srities direkto-Chicago.—Dešinysis spar
nas mėsininkų (stakjardų) 
unijoje aplaikė sunkų smū
gį nuo kairiųjų jėgų, kurios 
išrinko konvencijoje savo 
kandidatus. Ralph Helstei- 
nas, vienybės šalininkas bu
vo išrinktas UPW-CI0 pir
mininkų 683 balsais prieš 
dešiniųjų kandidatą*Švėną 
Godfredsoną.

Senatorius Tayloris Gina I. W. O. 
Pasmerkė Generalinį Prokurorą

Washing tonas. — Sena
torius Tayloris pareiškė, 
kad generalinis prokuroras 
Tom Clarkas nusižengė 
konstitucijai paskelbdamas 
eilę organizacijų “subversy- 
vėmis” ir “nelojališkomis”. 
Senatorius Tayloris pabrė
žia, kad generalinis proku
roras, net nelaukdamas 
Mundto biliaus pravedimo, 
gyvenime jau praveda t‘o bi
liaus principus.

Senatorius .Tayloris il
giau savo pareiškime apsis
tojo prie IWO (Tarptauti
nio Darbininkų Ordino), di
džiausios pažangios frater-

Laisves Piknikas 
Maynard, Mass. -- 
Kalbės Sen. Taylor

Maynard, Mass. — šį sek
madienį, liepos 4-tą čia į- 
vyks didysis Laisves pikni
kas. Jis bus Vose Pavilion
Parke ir jame kalbės vice- 
prezidentinis kandida tas 
senatorius Tayloris. Visi 
Bostono ir apylinkės lietu
viai yra kviečiami piknike 
dalyvauti ir tuomi paremti 
dienraštį Laisvę.

rium buvo išrinktas Harol
das Neilsonas, ir kairiojo 
sparno kandidatas, kuris 
užima F. Marcho vietą. 
Marchas Komunistų Parti
jos nacionalio komiteto na
rys iš savo valios pasitrau
kė po to, kaip unijos kon,- 
vencija nutarė pasiduoti 
Tafto Hartley įstatymo 
nuostatams.

nalės organizacijos pažan
giečių tarpe šalyje. Taylo
ris nurodė, kad prie tos or
ganizacijos priklauso de
šimtys tūkstančių asmenų 
ir paskelbti juos visus nelo
jaliais yra didelis nusikal
timas prieš teisėtumą.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
Belgradas. — Tito per 

savo partijos vadovybės a- 
paratą pareiškė, kad Bulga
rijos atsakymas jam yra 
“melų pilnas.” Bulgarijos 
valdžios Tėvynės Frontas 
atmetė Tito siūlymą suda
ryti, Balkanų federaciją iš 
Jugoslavijos, Bulgarijos ir 
Albanijos.

Chicago.— Harvester fab
rikų streikieriai, priklau
santieji prie FEW - CIO, 
susitarė su kompanija lai
mėdami algos pakėlimus. 
Dvi dieni ėjęs streikas da
bar baigiamas.

Berlynas. — Otto Grote- 
wohlas, Vokietijos Suvieny
tos Socialistų Partijos vice
pirmininkas pareiškė, kad 
iš partijos bus išmesti visi 
prisiplakėliai ir neištikimi 
elementai.

Washingtonas. — Ameri
ka, Britanija ir Francūzija 
pasiūlė vakarinėms zonoms 
Vokietijai sudaryti savo at
skirą valdžią vakarinei ša
lies daliai, kurioje gyvena 
45,000,000 vokiečių.

Šis paskelbimas, kaip nu
rodoma, galutinai suskaldo. 
Vokietiją ir beveik oficia
liai pabaigia keturių oku
pacinių jėgų bendradarbia
vimą Vokietijos valdyme.

Trijų vakarinių jėgų siū-

Turkijos Valdžia Nori 
Sąjungos su Amerika

Ankara. — Įtakingi Tur
kijos valdžios pareigūnai 
pareiškė, kad turkai yra pa
sirengę sudaryti formalią 
sąjungą su Amerika, “jei 
Amerika tai gali padaryti iš 
legalio taško.” Turkija, ku
ri gauna pagalbą iš Ameri
kos kaip Graikija, kaipo 
“bastijonas prieš komuniz
mą”, iki šiol neturi jokios" 
sutarties su Amerika tuo 
reikalu.

Pareiškimą patvirtino 
Turkijos užsienio reikalų 
ministras Sadakas.

Pažangiečiai Laimėjo 
Didžiausiame Plieno 
Unijos Vienete Šaly

Gary. — Kairieji pažan
giečiai laimėjo 8 iš 11 val
dybos narių rinkimuose, ku
rie vyko didžiausiame plie
no darbinink. unijos (USW- 
CIO) vienete šalyje. Tas 
vienetas yra 1014-tasis lo- 
kalas, kuris turi 15,108 na
rių, ir prie kurio priklauso 
žymi dalis šio industrinio 
centro plieno darbininkų.

Beveik 5,000 narių balsa
vo, kas yra didžiausias da
lyvių skaičius tos unijos is
torijoje. Konvencijoje rin
kimuose įvyko keli susirėmi
mai tarp lokalo narių ir 
dešiniųjų pašaliečių, ku
riuos atsiuntė keli Chicagos 
dešini lokalai.'

Pietiniai Burbonai ir ADA 
Remia Generolą Eisenhowerj

Washingtonas.—Dvi skir
tingos demokratų partijos 
grupės, pietiniai burbonai- 
rasistai ir ADA (Americans 
for Democratic Action) de
mokratų konvencijoje rems 
generolo Eisenhowerio kan
didatūrą. ADA savyje jun
gia pusiau-liberalius demok
ratų elementus kaip Eleo
norą Roosevelt, Leoną Hen- 
dersoną, Porterį ir kitas.

Pietiniai demokratai re
mia Eisenhowerj, nes jie 
mano, kad jis palaikys rasi
nės segregacijos teises. A- 
DA jį remia, nes teigia, kad 
jis yra “liberalas”. 

lymas, kuris, kaip manoma, 
turi ir Belgijos, Olandijos ir 
Luksemburgo valdžių para
mą, duoda Vakarų Vokieti
jai beveik pilną nepriklau
somybę, — bent oficialiai.

Berlynas. — Tarybinis 
atstovas Berlyno koman- 
dantūroje pulkininkas Kali
ninas pareiškė, kad Sovietai 
daugiau negali dalyvauti 
komandanturos posėdžiuo
se, nes vakarinės jėgos iš 
komandanturos padarė be- 
jėgingą įrankį. Jis pabrėžė, 
kad vakarinės jėgos sulaužė 
Berlyno bendrą administra
ciją įvedant atskirą valiu
tą savo sektoriuose mieste.

400 ORLAIVIŲ
Frankfurtas. — Jankių 

karinis štabas Vokietijoje, 
skelbia, kad maisto prista
tymui Amerikos ir Britani
jos bei Francūzijos sekto
riui Berlyne bus nuo dabar 
kas dieną naudojama 400 
didžių transportinių .orlai
vių. Jie visi nusileis Tėm- 
pelhofo aerodrome, kuris 
randasi amerikiečių valdo
moje Berlyno dalyje.

Generolas Clay sako, kad 
su tiek orlaivių ne tik oku
pacinės jėgos, bet ir 2,000,- 
000 vokiečių, kurie gyvena 
vakarų jėgų valdom, sek
toriuose, gali būti maitina
mi.

Paskutinėmis k e liomis 
dienomis apie 150 orlaivių 
kas dieną siekė Berlyną.

Vokietijos Plieno Magnatas 
Kaltas kaip Kriminalistas

Badenas. — Francūzų do
minuojamas tarptautinis 
teismas rado kaltu kaip ka
ro kriminalistą žinomą Vo
kietijos plieno fabrikantą 
Hermaną Roechlingą. Roe* 
chlingas yra 75 metų ir vie
nas žinomiausių Vokietijos 
karo industrijos statytojų.

Tai pirmas kartas žino
moje moderninėje istorijo
je, kad fabrikantas teisia
mas kaip karo kėlėjas. Tuo 
tarpu Niurenberge, kur A- 
merikos teismas irgi teisia 
grupę fabrikantų, Kruppas 
teisinosi, kad “didžioji plie
no industrija tik atliko savo 
pareigas karo metu, ir mes 
nežinome, kodėl mus laiko 
kaltais.”

Washingtonas. — Prezid. 
Trumanas pareiškė, kad El
eonora Roosevelt jam būtų 
tinkama vice - prezidento 
kandidatė. Trumanas yra 
pilnas pasitikėjimo,*kad jis 
laimės nominaciją ateinan
čioje demokratų konvenci
joje.

Atėnai.— žemės drebėji
mas buvo jaustas Levkaso 
saloje. 90 namų buvo su
griauta, bet ‘ gyvybinių au
kų nebuvo. i •
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Jungtinėse Valstijose: Re
publikonų konvencija no
minavo New Yorko valsti
jos gubernatorių Thomas 
Dewey į prezidentus, o Ca
lif ornijos gub. Warren į’ 
vice - prezidentus. Abudu 
kandidatai turėjo pasitari
mą, kaip pravesti rinkimi
nę kampaniją. Dewey yra 
Hooverio filosofijos žmo
gus. Stassen ir Taft labai 
nusiminę, kad nelaimėjo no
minacijų.

Republikonų platforma 
susideda iš gražių pasižadė
jimų. Bet beveik visi tie 
pasižadėjimai buvo ir 1944 
metų platformoje, tačiau iš
rinkti Kongresan republi- 
konai su ja nesiskaitė.

Republikonų konvencija 
pilnai užgyrė Amerikos ves
tą dvipartinę politiką linkui 
Europos.

Liepos mėnesį toje pačio
je Philadelphijoje įvyks 
Demokratų Partijos kon
vencija. Manoma, kad 
prez. Trumanas laimės no
minacijas be didelio vargo. 
Tačiau taip vadinamieji “li
beralai” tebeperša Colum- 
bijos Universiteto preziden
tą generolą Eisenhower. 
Pastarasis sakosi nesąs 
kandidatu. Už Eisenhowerj 
labai stoja nabašninko Roo- 
sevelto šeima.

Paskutiniuose ganduose 
kalbama, kad Eisenhower 
priimtų kandidatūrą, jeigu 
Trumanas pasitrauktų, tai 
-yra, nekandidatūotų. Tuo 
būdu “liberalai” ir stengiasi 
paveikti Trumaną, kad jis 
nekandidatuotų.

Liepos' mėne'šį Phila
delphijoje įvyks trečiosios 
partijos konvencija. Tiki
masi skaitlingos konvenci-. 
jos. Joj, kiek galima spręs
ti, dalyvaus nemažai ir lie
tuvių delegatų. Trečioji 
partija smarkiai vysto savo 
organizaciją svetimkalbinė- 
se grupėse.

Chicagoje įvyksta United 
Packinghouse Workers uni
jos konvencija. Nors toji u- 
nija neseniai pralaimėjo di
delį streiką, tačiau, matyt, 
jos gyvybė tapo nepažeista. 
Unijos prezidentas Helstein 
konvencijai pareiškė, kad 
šioji unija niekados nesusi
dės su tais, kurie užsiima 
“raudonųjų raganų” me
džiojimu.

Prezidentas Trumanas 
pasirašė Kongreso priimtą 
drafto bilių. Armijos sek
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Ne Tuo Keliu!
Mums rodosi, kad dabartinė Jugoslavijos Komunis

tų Partijos vadovybė, atsakydama 4 Komunistinių Par
tijų Informacijų Biuro pateiktą jai kaltinimą, iš kreivo 
tako įsisuko į dar kreivesnį kelią. Jos pasirinktas kelias 
yra pavojingas pačiai Jugoslavijai ir taikos reikalui.

Atrodo, jog tos partijos viršūnės, aštriai kritikuotos 
broliškųjų komunistinių partijų, nežada taisyti savo po
litinių klaidų, bet lyg sakyte šako: mes jas kartosime ir 
jūs mums nieko nepadarysite!

Atidžiai paanalizavęs Kominformo kaltinimus ir kal
tinamųjų neva teisinimąsi, žmogus tuojau pradedi įma- 
tyti, kokių didelių pastangų reikės išeikvoti Jugoslavijos 
Komunistų Partijos nariams, iki jie privers savo vado
vybę taisyti savo klaidas arba pastatyti naują vadovybę 
vieton senosios.

Jugoslavijos Komunistų Partijos suvažiavimas, be
je, yra šaukiamas š. m. liepos mėn. 21 d. Belgrade.

Kyla7 klausimas, ar šis suvažiavimas galės išspręsti 
tuos didžiulius klausimus, iškeltus Kominformo rezoliu
cijoje?

Mes abejojame, — abejojame dėl to, kad delegatai į 
šį suvažiavimą, atrodo, jau yra išrinkti ir jie išrinkti 
nariams nieko nežinant, kas darosi jųjų vadovybėje.

Mums rodosi, tik tada Jugoslavijos Komunistų Par
tija galėtų pasekmingai išspręsti savo vadovybės veiks
mus, jei, šviesoje to, kas buvo Kominformo pasakyta, bū
tų pradėtos partijoje diskusijos ir po visapusių (laisvų) 
diskusijų, būtų renkami suvažiaviman delegatai, kurie, 
savo ruožtu, išrinktų naują partijos vadovybę.

JKP vadovybės “atsakymas” į Kominformo rezoliu
ciją, yra ne tik politiškai silpnas, — neatsakąs į Komin
formo kaltinimus, — bet ir parašytas labai nedraugiš
koje dvasioje, — tiesiog priešiškoje dvasioje!

Skaitydamas JKP vadovybės “atsakymą” žmogus 
taip ir jauti, matai ir supranti, jog tai nėra marksistinis- 
leninistinis metodas nesusipratimams spręsti, klaidoms 
taisyti.

“Atsakymas” duotas tokiu tonu, kuris tarytum by
loja, būk Jugoslavijos Kompartijos vadovybė nėra papil
džiusi jokių politinių klaidų savo gyvenime! Argi rasi 
kur nors tikrai marksistinės - leninistinės partijos vado
vybę, kuri išdrįstų tai pasakyti? Kiekviena jų padaro 
klaidų, — tik kiekviena stengiasi kogreičiausiai jas tai
syti ir yra dėkinga tiems, kurie klaidas nurodo.

Jugoslavijos vadovybei klaidas nurodė visa eilė žy
mių, didžiulių partijų: Visą-Sąjunginė, Čechoslovakijos, 
Francūzijos, Italijos, Bulgarijos, Lenkijos ir kitos. Bet, 
va, Jugoslavijos kompartijos vadovybė tarytum sakyte 
sako: jūs nieko nežinote, jūs klaidingi, tik mes teisūs!

Kaip neimsime, kaip nežiūrėsime, Visa-Sąjunginė 
Komunistų Partija gali būti ir yra pavyzdys kiekvienai 
komunistinei partijai, ir jos broliškas kritikos žodis ne
gali būti lengvai praleistas. Juk tą partiją organizavo ir 
auklėjo Leninas, o jos priešakyje stovi toks vyras, kaip 
Stalinas. Be to, toji partija suima savyje visus istorinius 
patyrimus, susijusius su proletariato kova už galią, su 
socializmo vykdymu.

Kuomet Jugoslavijos Komunistų Partijos Centro 
Komitetas išdidžiai atsako Visa-Sąjunginei partijai, “tu 
nieko nežinai”, tai jau kas nors pagrindiniai blogo yra 
su Jugoslavijos partijos vadovybe, nepaisant, kad jos 
priešakyje stovi maršalas Tito.

Diskusijos prasidėjo — naujos rūšies diskusijos, 
kurioms lygių pasaulyje ligi šiol nėra buvę.

Komercinė spauda mano, jog iš šitų diskusijų ir ki- 
virčių bus daug naudos Marshallo planui. Bendrai, ko
mercinė spauda šias didžios reikšmės diskusijas aiškina
si savaip, — jos dalykas.

Mes kitaip į tai žiūrime. Mes manome, jog šitos dis
kusijos padės išspręsti daug labai svarbių klausimų ne 
vien tik Jugoslavijos komunistams ir darbo žmonėms, bet 
ir visų kraštų darbo žmonėms.

Šios diskusijos ilgainiui sutvirtins ne tik Jugoslavijos 
Komunistų partiją, ne tik Jugoslavijos respubliką, bet 
ir visą pasaulinį žmonių judėjimą už taiką ir šviesesnį 
rytojų., •. v . .

Wall stryto viešpačių apsidžiaugimas iškelta Kom
informo kritika Jugoslavijos komunistinei vadovybei, 
mums atrodo, yra perankstyvas!

Mums atrodo, kad išsipildys Jungtinių Valstijų Ko
munistų Partijos pirmininko Wm. Z. Fosterio ir sekreto
riaus Eugene Denniso pranašystė:

“Mes esame giliai įsitikinę, kad sveika, tvirta Jugos
lavijos Komunistų Partijos narių visuma atstatys savo 
partiją į kelią, vedantį už kovą del taikos ir socializmo.”

Bus ir tokių,, kurie skelbs: Aa, žiūrėkite, kas darosi 
' už “geležinės uždangos”, — ten pešamasi!...

Tokiems galima atsakyti: Taip, “pešamasi”, bet dėl 
didžiojo principo!

Perėjimas iš kapitalistinės santvarkos į socialistinę 
— ne lengvas žygis. Jis turi daug didesnių ir mažesnių 
skerspainių, kliūčių. Bet veizėkite, kaip atvirai ir demok
ratiškai tos kliūtys siekiamasi šalinti! Ar buvo kas nors 
kada nors panašaus t. v. “laisvojo verslo” valstybėse— 
kapitalistinėse valstybėse?!..

Republikonų simbolis slonlus subhuško virs republiko- 
nu pąrtijos patalpj Phil.adelphijos viešbutyje. Stiprus vė
jas, bemėtydama? pradūrė ir ąunai^inp tuščią pasipūti
mą, anot dzūkų — išleido “dūką.”7 Kiti dabar spėlioja, 
jog toks prietikis esąs tikriausiu ženklų, jog darbštūs 
Wąllace kandidatūros rėmėjui iki lapkričių 2rrę>? su re
publikonų partiniu sloniu padarysią tą, kas vėjo padaryta 
su šiuo baliūniniu — subliuškusi padžiausią ant tvoros.

retorius Royall praneša, 
kad iki 1949 metų birželio 
30 dienos bus armijon paim
ta - draftuota nuo 225,000 
iki 250,000 jaunuolių. Draf- 
tavimas bus pradėtas su 
rugsėjo mėnesio pradžia. 
Draftuojami bus jaunuoliai 
tarpe 19 ir 25 metų. Jie tu
rės tarnauti armijoje 21 
mėnesį. Po aštuonių savai
čių muštro, jie bus, daugu
moje, siunčiami užsienin 
tarnybon.

Apsigynimo sekretorius 
Forrestai lėktuvu išskrido į 
Vokietiją. Manoma, kad A- 
merikos vyriausybė yra la
bai susirūpinusi padėtim 
Ęerjyųe. F.orrestal turės pa
sitarimą su Anglijos ir 
Francūzijos atstovais.,

Amerikoje pragyvenimas 
tebekyla. Mėsos kaina yra 
aukščiausia visoje istorijoje 
ir manoma, kad vasaros mė
nesiais dar pakils desėtku 
nuošimčių. Federal Bureau 
of Labor Statistics teigia, 
kad gegužės mėnesį pragy
venimas buvo pasiekęs auk- 
ščiausį visoje istorijoj laips
nį. Jis toliau nurodo, kad 
reikia tikėtis tolimesnio ki
limo beveik visokio maisto 
kainos iki lapkričio mėne
sio.

Tuo tarpu prez. Truma
nas pasirašo šešių bilijonų 
vertės čekį. Šitie pinigai ei
na finansavimui Marshall 
Piano dė?• Europos.

Anglijoje: Jau trecia sa
vaitė streikuoja Londono 
uosto darbininkai. Darbie- 
čių valdžia pradėjo streiką 
laužyti armijos pagalba. Į 
Londoną atsiųsta septyni 
tūkstančiai kareivių ir įsa
kyta jiems liuoduoti laivus. 
Apie šešiolika tūkstančių 
Liverpoolio uosto darbinin
kų 'išėjo į streiką, pareikš- 
dami savo simpatijas Lon
dono darbininkams. Vietoje 
priversti laivų kompanijas 
išpildyti darbininkų reika
lavimus, valdžia laužo dar
bininkų streiką.

Italijoje: Italijoje prasi
dėjo sporądiški streikai. 
Darbininkai nepasitenkinę 
bado padėtimi.

De Gasperi valdžia pasi
rašė sutartį su Amerika dėl 
Marshall Plano. Tai pirmoji 
šalis tokią sutartį pasirašy
ti. Spėjama, kad Italiją pa
seks Francūzija, Belgija, 
Holandija ir kitos šalys.

Italijos Socialistų Partija 
laiko konvenciją. Diskusijos 

eina dėl liaudies fronto pa
laikymo. Yra tokių socialis
tų, kurie norėtų liaudies 
frontą palaidoti ir visus ry
šius, su komunistais sutrau
kyti. Tačiau taip pat yra 
karštu liaudies fronto šali
ninkų.

Izraeliuje: Izraeliaus val
džia pasekmingai likvidavo 
Irgun ekstremistų grupės 
sukilimą. Irgunistai norėjo 
nesilaikyti karo paliaubų ir 
bandė slaptai gabenti amu
niciją.

Dabar valdžia išleido pa
reiškimą, kuriame sakoma, 
kad tuojau prasidės visų 
militarinių, politinių ir eko
nominių spėkų mobilizavi
mas valstybės apgynimui. 
Tai reiškia, kad žydų vado
vybė mano, jog Jungtinės 
Tautos negalės patiekti to
kias taikos sąlygas, kurios 
būtų žydams ir arabams 
priimtinos. Arabai griežtai 
priešingi įsteigimui žydų 
valstybės Palestinoje. Tuo 
tarpu, aišku, žydai jokiu 
būdu nesutiks sukurtąją 
valstybę likviduoti.

Izraeliaus valdžia nutarė 
palaikyti glaudžius diplo
matinius ryšius su Tarybų 
Sąjunga ir kitomis naujo
sios demokratijos šalimis. 
Ji-jau pasiuntė savo amba
sadorių į Maskvą.

Berlyne: Santykiai tarpe 
Tarybų Sąjungos, Jungti
nių Valstijų, Anglijos ir 
Francūzijos tebėra labai į- 
tempti. Prie to privedė su
darymas Vakarinės Vokie
tijos valstybės. Amerika ir 
Anglija lėktuvais bando 
pristatyti reikmenų į savo 
sektorius Berlyne.

Klausimas šiandien stato
mas šitaip: Kuomet Ameri
ka, Anglija ir Francūzija 
perskėlė Vokietiją į dvi da
lis ir tuo paneigė Jaltos su
sitarimą, tai kaip ilgai jos 
galės palaikyti savo bazes 
Berlyne, kuris visas randasi 
Sovietų okupacijos zonoje? 
Tai toks prieštaravimas, 
kuris anksčiau ar vėliau tu
rės būti išspręstas.

Jugoslavijoje: V i s ame 
krašte didelis sujudimas dėl 
Komunistinio Informacijų 
Biuro pareiškimo prieš Ti
to ir kitus Jugoslavijos Ko
munistų Partijos vadus ir 
Valdžios pareigūnus. Lau
kiama, ką iš savo pusės tie 
kritikuojamieji vadai pasa
kys. Jiems primetamas lau
žymas komunistinių princi
pų, paneigimas liaudiškos 
demokratijos, pataikavimas 
imperialistinėms kapitalis
tinėms šalims ir neprietelin
gumas linkui Tarybų Sąjun
gos. Manoma, kad Jugosl. 
Kom. Partijos eiliniai na
riai pajėgs pašaukti prie 
tvarkos savo vadus ir pri
vers juos arba pataisyti sa
vo klaidas arba užleisti va
dovybę kitiems.

Ispanijoje; Gen. Franco 
valdžia nubaudė kalėjimu 
du katalikų bažnyčios kuni
gus už jų bendradarbiavimą 
su partizanais. Jie kaltina
mi rėmime partizanų veik
los. Tai nepaprastas atsiti
kimas.

Malajuje anglų kolonijalė 
valdžia paskelbė visam 
krašte karo stovį. Tai žygis 
prieš gumos plantacijų dar
bininkus, kurie veda streiką 
prieš savininkus.

Lake Success: Bulgarijos 
vyriausybė pranešė Jungt. 
Tautų sekretoriui Lie, kad 
su Graikija susikalbėti ne
galima, kad derybos nieko 
gera’ nežada. Tuo tarpu 
Graikijos fašistinės vai-

Specialus Traukinys iš New Yorko Philadelphijon; Lie
tuviai Kviečiami Skaitlingai Dalyvauti.

National Wallace for President Komiteto Tautinių 
Grupių Divizijos direktorius Arthur D. Kahn prašo mus 
paskelbti sekamą:

“Demonstrating that America is a land composed of 
many different national groups each contributing to the 
general culture of the land, the National Wallace for 
President Committee is inviting one thousand people re
presenting more than 20 national groups in New York 
City to be special guests at the New Party Convention on 
Saturday, July 24th. A special train will leave Pennsyl
vania Station at 8:00 in the morning for Philadelphia. 
Symbolizing the ties of the American people in lands all 
over the world, this special train will be entitled “From 
All Lands.”

“During the Saturday session of this historic conven
tion which founds a New Party in America, Wallace and 
Taylor will receive their nominations. In the evening at 
a great public meeting in the Shibe Park baseball 
grounds, Wallace and Taylor will deliver their accept
ance speeches.

“Banners and posters are being prepared by the dif
ferent nationality groups. The delegation will be bright
ened by the appearance of representatives of each group 
in their national dress. At the end of the convention 
session there will be a parade from Convention Hall to 
the Bellevue Stratford Hotel during which choruses and 
dancers of the individual national groups will vie with 
each other in singing the songs and performing the dan
ces of their heritages.

•“In order to ensure obtaining tickets for the special 
train, the convention meeting and for the Shibe Park 
rally Saturday evening, individuals and organizations 
should send money for their tickets immediately. The 
total cost for the round - trip railway ticket and for the 
ticket to the Shibe Park rally is $4.50. The train will re
turn to New York Saturday evening after the Shibe 
Park rally.

“Checks for tickets covering railway fare and atten
dance to the Shibe Park meeting ($4.50) should be made 
out to the National Wallace for President Committee and 
mailed to the National Wallace for President Committee, 
attention Arthur Kahn. Arthur Kahn, Director of the 
Nationalities Division, should be informed immediately 
of the participation of singing and dance groups.”

Vėl Gimtajame Mieste
Aš, Petras Stankevičius, 

•Lietuvos TSR Ukmergės 
miesto gyventojas, 1944 me
tais atsidūriau Vokietijoje. 
Iš pradžių teko dirbti prie 
sutvirtinimo darbų Kara
liaučiaus rajone. Po bom
bardavimo tekdavo valyti 
Vokietijos miestų gatves

džios atstovas Dendramis 
pareiškė, kad jo valdžia pa
sirengus susitarti su Bul
garija. Jis sako: Tegul Bul
garija paskiria ir atsiunčia 
Graikijon ambasadorių ir 
viskas bus gerai, diplomati
niai santykiai bus atsteigti.

Vengrijoje: Katalikų baž
nyčios kardinolas Mindsz- 
enty ekskomunikavo (išme
tė) iš bažnyčios visus kata
likus, kurie būdami val
džioje padeda valdžiai pra
vesti gyveniman parlamen
to nutarimą panaikinti pri- 
vatiškas parapijines moky
klas, tai yra, padaryti jas 
visuomeniškomis mokyklo
mis. Taip pat iš bažnyčios 
išmesti visi parlamento na
riai, kurie balsavo už tokį 
įstatymą. Vyriausybė už
draudė kardinolui sakyti 
prakalbas prieš įstatymą ir 
kurstyti tikinčiuosius prieš 
parlamento nutarimą.

Prancūzijoje: Francūzi
jos vyriausybė pasiūlė A- 
merikai ir Anglijai turėti 
trijų valstybių pasitarimą 
dėl padėties Berlyne. Pran
cūzai esą nepasitenkinę A- 
merikos komandieriaus gen. 
Clay politika. Jie siūlo, kad 
konferencijoje dalyvautų 
pirmaeiliai kabinetų atsto
vai.

Graikijoje: Seniai gar
sintas fašistinės valdžios 0- 
fensyvas prieš partizanus, 
matyt, nepavyko, nes dabar 
kalbama apie naują “daug 
didesnį” ofensyvą.

nuo nuolaužų ir skeveldrų. 
Vėliau mane nuvarė vis to- V 
liau ir toliau j šalies gilu
mą. Ir tiktai pp to, kai hit
lerinė Vokietija tapo su
triuškinta, aš vėl tapau lais- .
vu žmogumi. i

Mano žmona, nenorėda- .
ma su manim skirtis, 1944 
metais nuvyko į Vokietiją. i 
Bet jai nepasisekė mane su
rasti ir iki karo' pabaigos - I I 
mes nieko nežinojome vie
nas apie kitą. Karui pasi
baigus aš suradau savo 
žmoną ligoninėje, kur ji 
atsidūrė pakėlus tiek vargų 1 
ir sielvartų.

Vokietijoje mirė mūsų 
vienintelis sūnus Arvydas, o 
aš su mano žmona atidūre- 
me Rotenburgo stovykloje. 
Stovyklos gyvenimas man 
primena baisų sapną. Mes 
vargome ne vien dėl to, kad 
ilgėjomės Tėvynės. Mes iki 
šiol negalime pamiršti sto
vyklos komendanto Sado- 
nio, kuris visaip persekiojo 
lietuvius, norinčius sugrįžti 
Tėvynėn. Du kartu man te
ko savo išvykimą į Tėvynę 
atidėti dėl žmonos ligos.. 
1947 m. lapkričio mėnesį aš 
pagaliau pamačiau Vilnių. 
Dar nepasiekęs gimtojo Uk
mergės miesto, bebūdamas 
Vilniuje, gavau iš Švietimo 
Ministerijos paskyrimą dės
tytoju į Ukmergės mokyto
jų seminariją. Repatriacijos 
skyriuje man suteikė mate
rialinę paramą. Dabar aš 
dėstau fiziką ir geografiją, 
dirbu savo gimtajame pieš
te, kur iki karo buvo tik 1 
gimnazija, o dabar jų yra 
3. Aš laimingas, kad sugrį
žau tėvynėn.

Petras Stankevičius, 
Ukmergė,
Maironio gatvė 35.

1948 m.
2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Liepos 2, 1948
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Nepriklausomybes Diena
1776 m. varpas Philadel- 

phijos State House je pa
skelbė pirmą viešą paskai
tymą Nepriklausomybės 
Deklaracijos.

Kasmet, liepos 4 d. visi 
Amerikos žmonės atitinka
mai apvaikščioja Amerikos 
didžiąją šventę. Bet .kiek a- 
merikiečių žino, kad tų me
tų liepos 2 d. Amerikos ne
priklausomybe buvo abejo
tinas dalykas?

Prieš paskaitymą to svar
baus dokumento, kuris pa
skelbė valdžią, kuri “gauna 
savo galią 
valdomųjų,

liuciją. Pennsylvania ir 
South Carolina balsavo 
prieš — New Yorkas nebal
savo ir Maryland delegatai 

■nesutiko. Vienas Maryland 
delegatas buvo išvažiavęs 

' politiniais reikalais į kitą 
i valstiją. Kurjeras, jį sura- 
!dęš, prašė skubėti į Phila- 
ąlelphiją. Jis pasiekė State 
; House liepos 2 d. į laiką bal- 
įsuoti. Balsavo už rezoliuci
ją ir Maryland prisidėjo

nuo sutikimo

Pennsylvania ir South Ca
rolina pakeitė balsus — 12 

i valstijų balsavo už rezoliu- 
. Po savaitės laiko —Iciją. _

dramat i š ka kada britu pulkai paėmė
'kova įvyko Kontinentiniu- Staten Island New Yorko

— kuris buvo uoste, New Yorko valstijos
—. - , ('• - ■ ............................................

tikos britų kolonijų. Kova jj vienbalsiai buvo pravesta.

me Kongrese •
iš atstovų 13 šiaurės Ame- Seimas užgyrė rezoliuciją ir

buvo tarpe patriotų, kurie 
pageidavo nepriklausomy
bės ir patriotų, kurie manė, 
kad “dar ne laikas.”

Visi žmonės, apsipažinę 
su įvykiais, kurie pasiekė 
svarbiausią laipsnį liepos 2 
d., žino, kad karas tarpe 
kolonijų žmonių ir britų 
prasidėjo kaipo karas “už 
anglų teisės”-, ne kaip ka
ras už nepriklausomybę. 
Bet opinija pasikeitė. Kada 
kolonistai ir britai susikir
to, pirmiau Naujoje Angli
joje ir vėliau pietuose, 
revoliucinė dvasia 
išsivystė šiose vietose, 
nes žmonės suprato, kad jie 
buvo amerikiečiai ir reika
lavo pilno atsiskyrimo nuo 
motinos - Anglijos.

Karas nelietė vidurinių 
kolonijų prieš nepriklauso
mybės paskelbimą ir šiose 
kolonijose žmonės į viską 
atsargiai žiūrėjo. Kada bir
žei. 7 d. rezoliucija buvo 
pasiūlyta Kongresui, tas at
sargumas pasirodė tarpe 
narių iš vidurinių kolonijų, 

y. Nepriklausomybės rezo
liucija pareiškė, kad “susi
jungusios Kolonijos yra ir 
jos turi teisę būti atskiros 
ir nepriklausomos valsti- 
JOS.

Biržei. 10 d. komitetas iš 
penkių narių buvo paskin
tas paruošti deklaraciją, 
kuri į v y k d i n t ų šią 
rezoliuciją — šių dienų 
amerikiečiai ją vadina De
claration of Independence. 
Thomas Jeffersonas paruo
šė tos rezoliucijos pirmą ko
piją ir ji buvo pasiūlyta 
Kongresui birželio 28 d. 
Liepos 1 d. debatai prasidė
jo.

Pirmame balsavime $ 
valstijos balsavo už rezo-

Nelaukdamas New Yorko

i formaliai priėmė Nepri
klausomybės Deklaraciją, o- 
f icialiai pavadintą “T h e 
Unanimous Declaration of 
the Thirteen United States 
of America.” Liepos 5 d. 
Pennsylvanische S t a a t s- 
bote, vokiškas leidinys Phi- 

Jadelphijoj, pirmiausia pas
kelbė tą faktą. Liepos 6 d. 
Saturday Evening Post iš
leido pilną turinį. Liepos 8 

i d. varpas State House, vė
liau pavadintas Liberty 
Bell, sušaukė Philadelphi- 
jos žmones išgirsti pirmą 
paskaitymą. Kurjerai nešė 
kopijas į kitus miestus ir 
miestelius.

BENJAMIN FRANKLIN, mokslininkas, išradėjas, 
laikraštininkas ir dinlomatas. Jis buvo vienas iš se
niausiu ir stipriausiu kovotojų už Amerikos nepri
klausomybę. Jis gimė Bostone 1706 metų sausio 17 
dieną, mirė 1790 metu balandžio 17 dieną, Philadel- 
phijoje.

1776 m. idėjos ir filozo- 
fija, pareikšti Nepriklau
somybės Deklaracijoj, su
stiprino amerikiečius. Ame
rikiečiams reikėjo pergy
venti baisų revoliucijos ka
rą, bet jie visai neabejojo a- 
pie pareikštus principus. 
Šiandien — 172 m. vėliau— 
mes turėtume sekti tuos pa
čius principus.

Common Council.

SAMUEL ADAMS, kairiausias ir ener
gingiausias Amerikos revoliucijos vadas. 
Jis ypatingai gerai vadovavo Massachusetts 
kolonijos kovai su britais. Jis gimė 1722 
metų rugsėjo 16 d., mirė 1803 metų spalių 
2 dieną.

Repuhlikonų Partija Jau Tik
Lavonas Be Galvos

Susninkų Jurgis

Tai ponų republikonų kon
troliuojamas reakcingiausias iš 
visų buvusių Amerikos isto
rijoj kongresas, kuris, kaip 
namie, taip užsieninėj politi
koj, atsižymėjo brutališkais 
darbais, baigė savo sesijas- ir 
išsiskirstė ilgoms atostogoms. 
Išsiskirstė, tai išsiskirstė, bet 
ar jie atsisveikino su savo kė
dėmis Washingtone, tai neži
noma, 
reikėjo, 
sesijas,

O atsisveikinti jiems 
nes į naujo kongreso 
kurios prasidės po 

Naujų Metų, dauguma ponų
republikonų kongresui anų ne
besugrįš, tai visiems labai aiš 
k u.

Kai po Naujų Metų susi
rinks naujas kongresas, tai re
akcionierių vietas užims 
Wallace’o trečios 
žmonės, visai nauji
kuriuos ten pasiųs piliečiai 
balsuotojai. O tai reiškia, kad 
su 80-to kongreso išsiskirsty
mu republikonai baigė darbą 
— ir sykiu baigė valdyti Ame
riką !

H. 
partijos 
žm ones,

LMS Veikla
RašoL. JONIKAS

“LMS VACATION 
SCHOOL”

Taip pavadinti, dviejų sa
vaičių kursai, kuriuos duos 
LMS 3-čia Apskritis Wor
cester, Mass.

Šių žodžių rašėjui neteko 
matyti vietos, kur įvyks me
nininkų kursai, bet žinovai 
tvirtina, jog tai yra labai 
puiki Massachusetts lietu
vių vasarvietė. Reiškia, vien 
atostogas praleisti naudin
ga tokioj vietoj. O čia dar 
studijos: Muzikos, Dramos, 
Lietuvių Kalbos!

Aplikacijos užsiregistra
vimui studijom ir kitos in
formacijos, bus suteiktos at
sikreipus į LMS 3-čios Ap
skrities sekretorę Mildred 
Stensler, 134 W. Northfield 
Ave., Livingston, N. J.

Pastebėta Klaida
Dviejų vėliausiai išleistų 

dainų kompozitorius Pra
nas Balevičius rašo:

“Ačiū už prisiuntimą 
‘Sveika, Saule’, ir ‘Ei, Upe

Truma- 
kongre- 
vasarą,

Tegul prezidentas 
nas sušaukia specialę 
so sesiją kada nors 
arba rudenį. Tegu! i ją suva
žiuoja tie patys ponai, tegul 
jie priima nebaigtą Mundto 
bilių. Tegul priima jie ir dar 
kelis panašius, liaudžiai žalin
gus bilius. Tegul dąr skiria 
bilijonus dolerių užsienio kru
viniems budeliams prieš ky
lančią liaudį, kad metus kitus 
jie pajėgtų liaudį šaudyti, 
kankinti ir valdyti. Bet tai ne
reiškia, kad tie jų biliai bus 
įvykinti gyvenimai) ’

šis ką tik baigęs sesijas, vy
raujant republikonams, kon
gresas taip savo brutal iškaiš 
darbais susikompromitavo pi
liečių akyse, kad jie jokiu bū
du už juos nebalsuos. O jų iš
leistus biaurius bilius, .jau pri
imtus ar. žadamus priimt, atei
tyje susirinkęs naujas kongre
sas, kuriame bus, be abejonės, 
didžiuma liaudies draugų, vi
sus nušluos į šiukšlyną.

Re p nb i i k on a i d aba r 
inavo savo kandidatą į 
į denius. Visi jie mesis

f
Tuo tarpu už svarą ne paties 
geriausio steiko reikia mokėti 
doleris dvidešimt centų.

Argi antrojo karo vetera
nai, kurie taip rįžtingai mušė 
fašizmą, net negailėdami sa
vo gyvybės, kad namie išlai
kius demokratiją, vėl balsuos 
už republikonus, kurie jiems 
nieko nedavė? Republikonai 
Amerikos demokratiją trokšta 
paversti į fašizmo areną, ko
kia buvo prie Hitlerio Vokie
tija ir Mussolinio Italija.

Trumano doktrina prieš 
raudonuosius ir Marshallo 

į planas sues republikonų parti
ją.

Jau trys metai, kai baigėsi 
karas ir visoki jo taksai turėjo 
būti seniai panaikinti. Bet re
pu bl i k on ai 
mokesčiai
planą, o iš ten Europos ir Azi- 

i jos diktatoriams. Galimas 
. daiktas, kad dėl to plano žmo
giškesnius demokratus ir re
publikonus ėda sąžinės vė
žys. . . Bet užkietėję reakcio
nieriai laimėjo ir laimi.

Tiesa, mūsų politikai — 
Trumanas, Marshallas ir kiti 
pareiškė pasauliui, kad atei
nanti prezidentiniai rinkimai 
Amerikoj nepakeis padėties 
užsienio politikoje. Bet tai 
gūs žodžiai, kurie neverti 
kiaušinio lukšto.

Jei trečia partija, kuriai
dovauja Henry Wallace ir se
natorius Glen Taylor, savo 
rinkimų kampanijoj mokės 
naudoti gerus obalsius, ji lai
mės. . . O ji turėtų pasakyti:

Dėmesio. Amerikos pilie
čiai ! Republikonai jums pali
ko :

1. Karo mokesčius!
2. Už svarą steiko $1,40 cen

tų !
3. Darbininko alga 40 cen

tų valandai!
4. Veteranus be darbų ir be 

namų!
5. Senelius be pagerintų 

pensijų!
Balsuokite už Roosevelto 

draugą H. Wallace!

to nepadarė. Jų 
eina i Marshall’o

_________ >

“Kada Tau Teks Pro Čia 
Keliauti” (tinkamą dainuo
ti prie kareivio kapo), kom
pozicija VI. Zacharovo.

ANGLŲ 
DAINOS

KALBOJ

Ką tik išėjo iš spaudos 
dainų rinkinys anglų kal
boj “The People’s Song 
Book”. 100 dainų su gai
dom. Rinkinys padalintas į 
keturis skyrius: Amerikos 
išsivystymas, pasaulinė ko
va už laisvę, unijistų dainos 
ir politinio turinio dainos.

Rinkinyje randasi tokios 
populiarės dainos kaip Joe 
Hill, John Brown’s Body, 
United Nations, Solidarity, 
Listen, Mr. Bilbo, ir daug, 
daug kitų.

LMS centras paėmė tų 
knygų platinimui. Galite už
sisakyti laišku prisiųsdami 
$1 už egzempliorį. Mes ap
mokėsime pašto lėšas. Di
džiuma dainų tinka masi
niam dainavimui mitinguo
se, demonstracijose, prakal
bose.

THOMAS PAINE, žymusis Amerikos revo
liucijos agitatorius ir propagandistas. Tai bu
vo labiausia valdančiųjų niekinamas ir neap
kenčiamas kovotojas už Amerikos laisvę ir 
nepriklausomybę. Amerikon jis atvyko tik 
1774 metais ir tuojau įsitraukė amerikečių ko
von už nepriklausomybę. Jis gimė 1737 metų 
sausio 29 dieną Thetforde, Anglijoj, mirė 
New Yorke 1809 metų birželio 8 dieną.

Baltimore, Md.
Draugiška Padėka

Nieko nėra malonesnio ir 
brangesnio, kaip, ištikus nelai
mei ir liūdesiui, giminių, drau
gų ir prietelių suteikta užuo
jauta, simpatija ir suramini
mas. Mūsų šeimai, antru kart 
tenka pergyventi skaudžiai 
liūdnas dienas dėlei mirties 
mūsų mylimo sūnaus. Leonar
do, kuris eidamas karines pa
reigas mirė balandžio 14 d., 
1945 met., bet tik dabar par
vežtas palaidojimui. Laidotu
vės įvyko birželio 23 dieną.

Už suteiktą mums malonu
mą, užuojautą, simpatijas ir 
suraminimus visa Deltuvą šei
ma. tariame gilią draugišką 
padėką!

Didelė padėka giminėms, 
draugams ir prieteliams už gė
les, dalyvavimą šermenyse ir 
palydėjimą į kapus, suteikiant 
paskutinį patarnavimą mūsų 
mylimam sūnui ir broliui.

Taipgi dėkavojame grabo- 
riui Juozui Kačinskui už rū
pestingai atliktą darbą, lietu
vių legijono nariams ir visoms 
draugėms dirbusioms prie pri- 
rengimo pietų ir patarnavu-

jog neesate meisteriai mu
zikos spausdinime. Pastebė
jau tik vieną žymesnę klai
dą. Dainoje ‘Ei, Upeli,’ prie 
pabaigos boso gaida turi 
būti A, o ne F. Bet, manau, 
bile vienas apsipažinęs su 
muzika lengvai pastebės 
klaidelę ir atitaisys.

“Norėčiau girdėti tas dai
nas kuoplačiausiai dainuo
jamas. Mūsų garsusis teno
ras Vasiliauskas jau pasiė
mė mokintis ‘Ei, Upeli.” 
Užbaigiau 
dviem A. 
čiam. Jei 
Abekiene
Ji turi kopijas. Geriausio 
pasisekimo LMS.

“Frank Balwood- 
Balevičius.”

‘Ei, Upeli.
k o m p o ziciją 

Dagilio eilėraš- 
matysitės su K.

NAUJOS DAINOS
Centras yra nusitaręs 

greitai išleisti dar keturias 
dainas: “Linksma Volungė
je”, harmonizuota Klimo; 
“Šalis Gimtoji”, D. Judzen- 
tavičienės kompozicija, ir 
dvi ką i ik gautas iš Lietu
vos: “Naujas Rytas”, K. 
Galkauskb kompozicija, ir

sioms prie stalų.
Deltuvu šeima:
Tėvai Juozas ir Pranciška, 
brolis Vytautas ir 
brolienė Irena, 
sesuo Mildred ir 
švogeris Petras Ščiuka.

0 kaip su pasimokė j imu 
duoklių už šiuos metus, 
LMS nariai? Ar lauksite 
kol asmeniškai sekretorius 
parašys laišką ir paragins? 
Šiuos žodžius taikau tik 
tiems, kurie dar nepasimo- 
kėjo už šiuos metus. Tikiuo
si draugiškas paraginimas 
duos geras pasėkas.

li omi- 
prozi- 
dabar 
jai už 

savo būsimą prezidentą.
Bet tuoj iškyla klausimas: 

Kokiais gerais darbais prieš 
balsuotojus republikonai galės 
pasigirti? O atskaitos žmonės 
iš jų reikalaus. Įdomu bus, 
kuo republikonai galės pasi
teisinti balsuotojams? Ar iš
leidimu Taft-Hartley įstaty
mo, kuris laužo darbininkų 
streikus, ardo unijas, skaldo 
vienybę, ir kuris ne tik poli- 
cistais apstatė kiekvieno fab
riko vartus, bet ir Washingto
ne patys save ir net abu atsto
vų rūmus apstatė policija, kad 
tie. kurie už juos balsavo ir 
išrinko į kongresą, prie jų ne
galėtų prieiti pasakyti teisy
bės žodį ir kad ponams nega
dintų nervų. Kuo republikonai 
pasiteisins rūstaujančiai prieš 
juos liaudžiai už panaikiniimą 
kainų kontrolės? Niekuo ne
galės pasiteisinti. Jie, būdami 
didžiumoje kongrese, neišlei
do nė vieno liaudžiai naudin- 

į go įstatymo.
Todėl 80-tas kongresas to

kiais savo darbais, priešingais 
Amerikos liaudžiai, sulošė 
1865 m. whigų partijos rolę. 
Geriau sakant, nukirto savo 
partijai galvą. Dabai' republi
konai bus tik lavonas be gal
vos, kuris kokį laiką pastra- 
pailinėjęs turės sugriūti ir su
trūnyti, kai]) sutrūnijo whigų 
partija, kuomet buvo išrinktas 
Linkolnas prezidentu.

Užkietėję reakcionieriai 80- 
tame kongrese nepajėgė per
varyti nė tokių bilių, kaip mi
nimum algų bilius, senatvės 
pensijų bilius, veteranam na
mų statybos bilius, kurių rei
kalavo Trumanas. O tas reiš
kia, kad fabrikantai ii- dabar 
darbininkams gali mokėti ne 
daugiau 40 centų už darbo va
landą ii' jų niekas nenubaus.

pi- 
nei

va-

Worcester, Mass
Laisvės didysis piknikas jau 

čia pat. Todė] čia noriu pri
minti, kad visi esate kviečiami 
1 d. liepos i Maynard, Mass. 
Tai vienas iŠ didžiųjų sąskri- 
džių Naujos Anglijos. Šis pik
nikas bus turtingas ne tik vien 
gardžiais užkandžiais ir gėri
mais, bet ii* programa. Apart 
Worcosterio ir Norwoodo cho
rų, sužinojom, kad ir Hartfor
do, Conn, choras atvažiuoja 
mums padainuoti, Na, o Jono 
Dirvelio orkestrą grieš visą 
popietį iki vakaro vėlumos. z 
Kalbas sakys senatorius Glen 
11. Taylor ir vienas iš Laisvės 
redaktorių. Prie įžangos tikie- 
tų yra $250 cash dovanų.

Iš Worcesterio busas išeis 
12 vai. dieną, nuo 29 Endicott 
St. Kelionė ant buso į abi pu
ses kainuos $1.50. Užsiregis
truokite pas draugus V. Navi
kus, svetainėje.

Heidelberg Universiteto studentai Vokietijoje, Jungtinių Valstijų zonoje, išėjo 
sėdėjimo demonstracijon priešais J. V. militariškos valdžios patalpas, protestuoti 
prieš menką gavinį ir blogas gyvenimo sąlygas.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—* Penkt., Liepos 2, 1948
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CHICAGOS ŽINIOS

(Tąsa)
Nežiūrint pasisekimo, jis paseno, ap- 

x siblausė; negražino jo dargi naujas seg
tukas — smaragdinė papūga su rubinų 
akimis. Žolijo iškankino perdaug sudė
tingas jo užtarėjų žaidimas. Jis kalbė
davo pas sau: “Aš pats nesuprantu, ką 
rašau...”

Tessa jam sakydavo: “Duokite straip
snį apie Raudonosios Armijos silpnumą, 
remkitės Italijos atašė atsiliepimais.” 
Po dviejų dienų Tessa reikalaudavo: 
“Pabrėžkite, kad kariniai Rusijos resur
sai neišsemiami.”

Šiandien rytą jį vėl pašaukė Tessa: 
“Tarptautinė padėtis aštrėja — tai kovo 
mėnesio idos. Mums svarbu išsaugoti 
komunikacijas su kolonijomis. O Centri
nė ir Rytų Europa—svetimas daržas...”

Žolijo pradėjo straipsnį: “Kaip tat 
puikiai išsireiškė p. Marselis Dea, mes 
nenorime mirti už Dancigą ...” Kas to
liau? Žolijo staiga atgijo, primerkė de
šinę akį ir parašė: “Mes nenorime mirti 
už Varšavą, už Belgradą, už Bukareš
tą.” Jis atsilošė pavargęs. Svarbiausia 
— gražiai išspausdinti. Reikia patiekti 
stambiu šriftu žodis “mirti.” O po 
straipsniu nuotrauka: Kriu-kriu ...

Pusryčiavo Žolijo su “La Republique” 
redaktorium Žezje. Tas valgė blynelius, 
apipiltus ‘ maraskinu, ir, prikimšęs bur
ną, linksmai tauškėjo:

— Baisūs niekai! Čemberlenas esą pa
siūlęs italams Tunisą. O Bone klykia: 
“Geriau atiduosime jiems Maltą!” Vie
šieji namai! Daladje man vakar pasa
kė: “Nė žodžio apie kolektyvinį saugu
mą.” Rytoj dedam vedamąjį apie žydų 
smurtą. Parašė, beje, žydas. Aš tau sa
kau — viešieji namai!

Išgėrė armanjako. Žezje skubėjo. 0 
Žolijo nuėjo pėsčias: norėjo prasivėdinti. 
Tas Žezje — niekšas ir1 kvailys. Kuriam 
galui čia Malta? Argi Malta Europoje? 
Jis ėjo Vagramo prospektu į Etualio 
aikštę. Oras staigiai keitėsi: užteko pasi
rodyti saulei, kai viskas atgijo, pasipūtė 

____kaštanų pumpurai, moterys gražėjo;
paskui šaltas vėjas atpūtė žemus debe- 

' sis, ir lietus buvo žiemiškai nuobodus.
Priėjęs aikštę, Žolijo sustojo. Nežinomo 
kareivio kapas... Kaip visuomet, blyški 
ugnis, vainikai, provincialai. O viršum 
kapo arka. Ši vieta jaudindavo Žolijo; 
kartais jis nusiimdaVo skrybėlę; kartais 
imdavo švilpti “Marselietę.” Kaip dau
gumas jo kartos žmonių, Žolijo laikė ka
ro metus jaunystės ir sielos tyrumo me
tais. Jis meiliai prisimindavo netgi ser
žanto keiksmus, lovą, kurioje, sirgdamas 
šiltine, išgulėjo porą mėnesių, širdies ap- 
tulžimą ir šiurpą prieš ataką, kada ka
reiviams duodavo kavą su romu, ir jie 
godžiai spausdavo karštą puodelių skar
dą. Jis prisiminė visus draugus: ir striu
kąjį Dornje, ir trumparegį Devalį, ir 
linksmuolį Klemaną—vargšelį užmušė...

-Kas palaidotas po šia arka? Gal būt, 
. Klemanas? Kodėl gi ne! Ir Klemanui 

atneša gėlių, jam saliutuoja generolai, 
pasiuntiniai, Tessa ... Vargšas Klema
nas, jis puikiai grieždavo šukomis. Ir 
norėjo vesti kažkokią mergiotę iš Mar
selio ...

Žolijo prisiminė: “Mes nenorime mir
ti už Dancigą.” O už ką mirė Klema
nas? ... Anksčiau sakydavo: “Už Pran
cūziją.” Mergiotė iš Marselio, tur būt, 
ištekėjo už kito. Galėjo ir numirti—ket
virtis amžiaus praėjo, štai kiek ...

Redakcijoje viešpatavo įprastas sąmy
šis; Žolijo apsidžiaugė — jis buvo pa
vargęs begalvodmas. Iš ministerijos at
siuntė stfaipsnį: “Italija — lotynų kul
tūros priedanga Artimuosiuose Rytuo
se.” Kriu-kriu vaipėsi pirmoje skiltyje. 
Palangėje pardavėjai šniaukruodami 
rėkdavo: “Penktoji laida!... Mes nenor 
rime mirti...”

Baigęs darbą, Žolijo nuėjo į kabare: 
seniai buvo kviečiamas, užprašomas. 
Jaunas, stipriai įraudęs kupletistas dai
navo.

Kad gyvenčiau bent lig ryto, 
O kas toliau—nusispiauti!

Publika pritarė: “Nusispiauti!” Po to 
kitas artistas, prisiminęs, jog šiandien 
“mardi gra,” išėjo į sceną su kauke: 
kaukė buvo balta, su smailiu snapu ir 
juodomis skylėmis akims. Kažkas salėje 

į pasakė:
— Tai mirtis.
—Paikas! Tai Tessa. Matai—jo nosis.-

Žolijo įkyrėjo kvaila programa, ir jis 
išvažiavo namo, žmona sėdėjo valgoma
jame su laikraščiu. Ji niekuomet neklaus- 
davo Žolijo apie jo reikalus; būdavo už
imta savais: siuvėjais, išpardavimais, 
madomis. Tačiau paskutiniu laiku ji da
žnai sumišusi galvodavo: viešpatie, ką gi 
jie rašo?... Ji išdrįso pasakyti:

— Aš nesuprantu ...
Žolijo išskėtė rankas:
— Tu manai, kad aš suprantu?... 

Lošia. O gal ir nelošia, tik apsimeta. Aš 
pirmiau stebėdavausi: na ir gudrūs! O 
dabar nežinau ... Gal būt, jie tiesiog pa
kvaišo iš baimės.

Žmona neatitraukė nuo jo akių. Ji ty
liai paklausė:

—Pasakyk ... Ar tu iš vokiečių nie
ko neimi? Aš bijau... Juk už tai gali 
sušaudyti...

Žolijo suspiegė:
—Tu iš proto išėjai! Kaip tu galėjai 

taip pagalvoti? Kas man duoda? Mūsiš
kiai, prancūzai, vyriausybė!...

Ir "staiga jis murmtelėjo (žmona taip 
ir nesuprato, kam tas buvo taikoma):

— Mirti už Paryžių .. . Vargšas Kle
manas !...
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— Kaip gyvenate?
— Ačiū. O jūs?
Neišklausęs atsakymo, Deseris nuėjo 

toliau. Ir staiga pagalvojo: kas būtų, jei 
kiekvienas atsakytų rimtai? Nesibai
giančios išpažintys — vargai, išgąsčiai. 
Bet Čia—tik formulė, kaip Tessa kalbos, 
kaip maldos bažnyčioj, kaip • įsimylėju
sių priešaika. Gal taip geriau; jeigu visa 
pasakytum, neišlaikytum nė dienos ...

Niekas nenujautė, kad Deserio saulė 
leidžiasi. Reikalai klojosi gerai: kaip ir 
anksčiau, Čikaga ir Liverpulis laukė jo 
įsakymų. Nesantaika su Daladje, Dese
rio pareiškimas streiko išvakarėse bu
vo atsitiktiniai epizodai. Montinji teigė, 
kad Deseris nori būti “originalus.” O 
Tessa pasigėrėdamas kraipė galvą: na ir 
gudruolis! Tas apgaus visus. Žmogus 
turi velnišką akį. ...

Tačiau Deseris nieko nematė. Jis tebe- 
tęsė lošimą; priešais jį buvo tuštuma— 
jis lošė su stabu. Įvykiai dabar jam at
rodė esą stichiški. Naktimis jis skaitė il
giausią Bizantijos žlugimo istoriją, skai
tė ir juokėsi: visi, visi iki vieno suprato, 
koks reikalas, ir niekas negalėjo laiku 
nukreipti katastrofos.

Aišku, Miunchenas buvo vienintelė 
išeitis. Aišku, žūt-būt reikia susitarti. 
Bet kaip? Ir su kuo? Su uraganu? Ste
buklai, stebuklai!

Iki penkių dešimtų metų jis nesirgda
vo; daug gerdavo, rūkydavo be perstojo; 
neišmiegodavo: Visa pasireiškė iš karto. 
Jis buvo įtarus; atidžiai išklausydavo 
gydytojų, bet nurodymų nevykdydavo; 
gyveno, kaip anksčiau, netvarkingai ir 
varginamai. Netgi ėmė daugiau gerti: 
bijojo mirties. Naktį išvažiuodavo lenk
tynių mašina keletą šimtų kilometrų už 
Paryžiaus ir, sustojęs kurioj nors mažoj 
kavinėj, gerdavo baltą vyną su geležin
kelio darbininkais ir plepėdavo: “Na, ir 
orelis!...”

Išgelbėjo jį, kaip ir daugelį kitų, min
čių, sielos reakcijų, veiksmų inercija. Jis 
ir toliau rūpinosi finansinėmis operaci
jomis, įsteigė du naujus fabrikus, daly
vavo paistarimuose su Roma. Darė jis 
tai. be aistros; bet vis dėlto dirbdamas 
pagyvėdavo: azartas, o gal tik jo šešė
lis? Taip lengviau būdavo galima nusi
kratyti minčių apie Bizantijos žlugimą, 
apie krūtinės anginą, apie vienatvę.

Jis ir pas Žanetą eidavo, vildamasis ten 
užsimiršti; neprisipažino, kad pamilo tą 
paklaikusią ir jam svetimą moterį. Ta
čiau po vakarų, praleistų su ja, jis jaus
davosi dar didesnis našlaitis. Vis ne tai
— sakydavo jis sau, grįždamas namo. 
O ko norėjo — nežinojo.

Jiedu dažnai susitikdavo: užeidavo į 
nedideles nuošalias kavines; kartais jis 
vežiodavo ją šlapiais tuščiais keliais; 
leisdavo šimtą keturiasdešimt kilometrų 
į valandą, užkrėsdavo savo nerimu; pas
kui atveždavo ją ir atsisveikindamas 
iškilmingai bučiuodavo ranką. Gerai, jei 
laukdavo įkyri telegrama arba susigrū
dę skubūs darbai nepaleisdavo nuo stalo
— būdavo galima nemąstyti apie Žane
tą. Juk ir jausmai pasirodė esą stichija, 
prieš kurią nebuvo galima kovoti apy
skaitomis arba apskaičiavimu.

(Bus daugiau)

IPP Dvidešimto Šimtmečio 
Karavanas

Dvidešimto šimtmečio Ka
ravaną už Wallace 1948 me
tais pradės Curtis MacDou
gall, Progresyvės Partijos 
kandidatas į U. S. senatorius, 
liepos 1-mą.

Karavanas išvyks iš Chica
gos miesto centro ir apvažiu ės 
visą šiaurinę pusę Illinois val
stijos laike liepos ir rugpjū
čio mėn.

“Mac’so” žmona, jų penki 
vaikai, atstovai nuo moterų 
organizacijų, grupė kunigų, 
veteranų atstovai ir wardų 
darbuotojai už MacDougall- 
Wallace keliaus su juom iš
puoštuose automobiliuose su 
Progresyvės Partijos obalsiais 
ir kandidatų paveikslais.

Pagarsėję vidurvakarių dai
nininkai taipgi keliaus kartu. 
Meno skyriaus artistai loš ko
mediją apie Rankine inkvizi
ciją Marx’o /Chico, ne Karl).

Karavanui pribuvus vieton, 
nužymėtai! miestan, “Mac” 
bus apvežiojamas ii- supažin
dinamas su vietos darbinin
kais ir biznieriais; jis kalbės 
ant gatvių kampų ir rinkimų 
programa visur baigsis miestų 
didžiulėse svetainėse.

Progresyvės Partijos Kara
vanas stengsis aplankyti di
džiąsias valstijos piknikų vie- 
taš, laikys mitingus prie dirb
tuvių ir bus pasipuošęs spal
vuota ^veteranų sargyba.

Pirmos savaitės gale, liepos 
1-4, karavanas lankysis: Au 
rotoje, ketvirtadienį, Wauke- 
gane, DuPage apylinkėje ir 
Cicero-Berwyn kitomis dieno
mis.

Automobilistas Kidnapino 
Moterį

Earlis Alexander, 19 iš 
Tupelo, Miss., ir jo žmoną 
Marie pėsčius paėmė motoris
tas pavežėt ant Sheridan Rd., 
netoli Zion. Alexander patė- 
mijo pištalietą jo automobi- 
liuje.

Atvažiavus netoli Wauke- 
gano motoristas prie Grand ir 
Green Bays sustojęs ir papra
šęs Alexander’!© nupirkti 
minkšto gėrimo. Einant j sa- 
liūną jis išgirdęs savo žmo
nos riksmą. Atsigrįžęs matė, 
kaip motoristas klykiančią jo 
žmoną nusivežė link Wauke
gan©.

Mažas Atlyginimas už 
Teisumą

Už $45,000 radinį teisingo
ji moteris gavo tiktai $5. 
Priėmėja tos užmokesties bu
vo Mrs. Pauline Fairbanks iš 
2757 Pine Grove Ave., vieš
bučio Sherman patikrintoja. Ji 
aną dieną rado paliktą kam- 
žiukę, kurioje buvo užslėptam 
kišeninio $45,000 vertės dei
mantų. Deimantai priklausė 
priklausė tūlam Albert L. 
Guodvis iš New York City.

Karių Palaikų Daugiau 
Parvežė

U. S. Armijos transporto 
garlaiviu “Greenville Victo
ry,” kuris vakar pribuvo New 
Yorkan dar parvežė iš Euro
pos 3,734 U Pasaulinio Karo 
karių palaikus. Minimi palai
kai buvo paimti iš laikinų 7- 
nių kapinių šiaurės Francijos. 
Jų tarpe yra palaikai 92 ka
rių iš Cook apskrities ir jų 
giminėms apie tai pranešta, 
kaip žymi Col. John H. Gage, 
komandierius Chicagos Kva- 
termesterio stoties.

Sąraše parvežtųjų yra 493 
karių palaikai iš vidur-vaka- 
rinių valstijų ir jie bus pir
miausiai atgabenti Chicagon, 
o iš čia jų giminėm iš išsiųsti. 
Vidurvakarinių valstijų Iš
sklaidymo Centras randasi 
1.749 West Pershing Rd.

Metodistai prieš Drąfto 
Įstatymą

109-toj metinėj konferenci
joje susirinkę Illinois meto
distai priėmė rezoliuciją,- ku
rioje reikalaujama, -atšaukti 
draft© įstatymą.

Rezoliucijoje pabrėžiama,

kad verstinas karinis apimpFi- 
niimas yra pažeminimas Ame
rikos demokratinių tradicijų 
ir kenksmingas išlaikymui tai
kos.

3 Sužeisti Traukiniui Užgavus 
Troką

Trys asmenys sužeisti, kuo
met Pennsylvania keleivinis 
traukinys “Red Bird” iš Det
roito į Chicagą užgavo kar- 
nivalo troką Warsaw, Ind. 
Susidūrus, garvežys apvirto ir 
trys vagonai nušoko nuo bė
gių. Troko vairuotojas Ray 
Keeler, J. F. Reincke, inži
nierius ir II. K. Simmers peč- 
kurys sužeisti ii’ nugabenti į 
Ft. Wayne, Ind.

Dale; W* Fagan Baigė Mokslą
Aną sekmadienį roseland ie

čiai J. ir M.'šarkiūnai buvo 
išvykę į Champaign, III., pa
sveikinti savo žentą Dale W. 
Fagan, baigusį Illnois Univer
siteto teisių fakultetą.

Smagu jiems buvo praleis
ti bent trumpas laikas su Vio
la ir Dale.

Dale W. Fagan mokėsi ge
rai ir gerai pasižymėjo.

S.

Tranzito Taryba Kelia Sau 
Algas

Chicagos Tranzito Taryba 
nutarė, pirmininkui Philip 
Harrington’ui pridėti $10,000 
daugiau algos. Jis iki šiolei ir 
taip gavo dvi algas: $15,000 
kaipo Chicagos Tranzito'Ta
rybos narys, o kitą $10,000 
kaipo pirmininkas tarybos. 
Dabar jam pridėta dar $10,- 
000. Kitais ■ žodžiais, jis gaus 
vieton $25,000 metinės algos 
— $35,000.

Eina gandai, kad ir kitiem 
CTT nariams bus pakeltos 
algos.

Gegužės mėn., rekordas ro
do, kad keliauninkų 1948 ge
gužės mėnesį buvo mažiau 
6,759,000 už 1947 metų gegu
žes.

CTT tiešinasi, kad 1951 
metais padaugėsią keliaunin
kų skaičius, bet per šiuos tris 
metus, sakoma, dar daugiau 
sumažės pakėlus fėrus.

5,000 Darbininkų Streikavo
AFL liejikai ir kiti darbinin

kai, skaičiuje 5,000, streikavo 
prieš minimą Foundrymen’s 
Asšociaciją nuo gegužės 1- 
mos iki 24-tai, uždarydami 74 
liejyklas Chicagoje, Aurora, 
Batavia, Joliet ir Geneva.

Delta-Star liejykloje, 2701 
Fulton St., dirba 35, darbinin
kai, o kitoje jos įmonėje, 2437 
Fulton St., dirba 650.

Liejyklų Susivienijimas kal
tina Delta-Star sulaužyme 
įstatų ir sutarties, taipgi neat- 
siklausiant minimo susivieniji-

VICTORY INN
Crystal Beach’s Labiausia

Moderninis Viešbutis
Randasi ant kranto

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

(Privatinis parkinimas)
t

Prašome rašyti—

Morkis Brothers
P. O. BOX 80

CRYSTAL BEACH, 
ONT., CANADA

VAKACIJOS
: Treasure Island Lodge : 

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

ANNA SAKALAUSKAS į: 
(prop.)

;! Kambariai ir apartmen-i; 
■•tai su privatinėmis maudy-: 
:; nėmis. Innersprings matre-; 
!;sai. šiltas ir šaltas vanduo.;
■įDienom, savaitėm ar mene-!; 
;!siui. ’ !;
;■ šaukite Wildwood 2-2652 ■ : 
;! arba rašykite dėl kainų. j;

mo tariantis su streikieriais ir 
pakeliant jiems, algas gegužės 
3-čią. Tą dięną Delta-Star 
darbininkai baigė streiką.

Liejyklų Susivienijimas dau
giausia pasiūlė streikieriams 
tik 10c ir pagaliau susitaikė 
ant 12c po to, kai Delta-Star 
jau buvo baigta streikas.

Allen S. Pearl, Delta-Star 
liejyklos pareigūnas, sakė, 
kad jo kompanija padare ge
ro susivienijimo nariams, pir
mutinė padarius taiką su savo 
darbininkais, kas privertė ir 
kitus pasekti jos pėdomis.

Delta-Star liejykla, taipgi 
pranešė Liejyklų Susivieniji
mui, kad .ji pasitraukia iš jo.

Ne visi darbdaviai ii’ kom
panijos yra akiplėšos; randa
si ir jų tarpe, kurios nori su 
darbininkais tartis.

Namo Savininkas Prakaituoja 
Kalėjime

Namo savininkas, kuris at
sisakė savo rendauninkams 
duoti šilumą pereitą gruodžio 
mėnesį yra priverstas būti ne
ribotam laikui apskrities ka
lėjime.

Walter Flisš, 51, buvo nu
baustas už įžeidimą teismo 
įsakymo iki jis sutiks atsuk
ti šilumą ir išmatas apvalys 
savo rendauninkams, 2944 N.

Laramie Ave. Tas įvyko gruo
džio 18 d., 1947 metais įjrie 
teisėjo Philip L. Sullivan, U. 
S. District teisme.

Fliss aiškino, kad visi jo 
rend alininkai jau yra išsi- 
k raustę ir jis yra auka perse
kiojimo.

Užpuolikui Ranką Perkando

Mrs. Mary Bishop, 5410 S. 
Bishop St., motina dviejų vai
kučių, policijai raportavo, kad 
pareinant jai namo ketvirta
dienį koks nors vyras ja pa
griebė ir norėjo įtempti alė
jom Ji jam į ranką sunkiai 
įkando ir jisai ją paleido. »

Neužilgo policija suarešta
vo Charles Menaukus, 1407 
W. 47th St., ir rado dantų 
ženklą ant jo rankų. Jisai gy-- 
nesi, kad jisai ją fieatakavo, 
bet negalėjo policijai išaiškin
ti, kaip atsirado tie dantų 
ženklai.

Prisipažino Išgėdinęs Moterį

Jaunuolis Victor Bytmas, 
22 m. amž., 5337 N. Linder 
Ave., prisipažino išgėdinęs ei
nančią namo veiterką Hum
boldt Parke. Jo auka, vedusi 
moteris, ėjo namo per parką 
ir jis čia ją užpuolė. Jį suėmė 
North Ave. stoties policija.

Connecticut’© Atydai!
DIDINGAS PIKNIKAS IR ŠOKIAI

NEPAPRASTA PRAMOGA
WOODY GUTHRIE BETTY SANDERS
RADISCHEV ŠOKIŲ GRUPĖ TRUMPI JUD2IAI
SAVI CONNECTICUT’© UNITY VAIDINTOJAI
ARKLIUKAI VAIKAMS JODINĖTI! KŪDIKIŲ MOKYKLOS TARNAUTOJOS
PRIŽIŪRĖS VAIKUČIUS. 2 7 P.M.
ALUS DOVANAI!. GARSŪS TARPTAUTINIAI VALGIAI!

SEKMADIENI LIEPOS 4 D.
Highland Park, ties Campbell Ave., West Haven.

Rengia: Darb. Spaudos Komitetas.
Įžanga: $1.00 ir Fed. Taksai 20c.

I 1

į Dienraščio Laisvės
PIKNIKAI

i Įsitėmykite datas ir vietas kur įvyksta
[ mūsų didžiosios vasarinės iškilmes.

I BROOKLYnTlIEPOS 4 JULY
i Clinton Park, Maspeth, L. L, N. Y.

i Bostono Apylinkė
Į MAYNARD, MASS, LIEPOS 4 JULY
i Vose Pavilion ParkI J
j Ant rytojaus po šių piknikų bus šventa, Neprigulmy- Į 
Į bes Paskelbimo Šventė. Proga būsais važiuoti į 
į ( į piknikus iš toliau. Į

i SHENANDOAH, PA., RUGP. 1 AUG. I 
į Fire Co. Grove, Brandonville, Pa. 1 8 I

PHILADELPHIA, PA.. RUGS. 5 SEPT. I
i CRESCENT PICNIC GROUNDS j
• 56 Cornell Avenue Gloucester Heights, N. J. [ 

| WATERBURY, CUNOugs. 5 Sept, i 
B Į
į Lietuvių Parke, Chestnut Hill Rd. |

(Už1 Lakewood Ežero) i

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Liepos 2, 1948
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Winnipeg, CanadaBUŠAI Į LAISVES PIKNIKĄ 
MAYNARDE

Tuojau užsiregistruokite vietas buse vykti į dien
raščio Laisvės Pikniką, kuris įvyks 4 d. liepos, Vose 
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. Masevičius.

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

dieną. Kelionė į 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.

1
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Pamaldos už “Sibiran” Išvež 
tus Smetonacius

kadPasitaiko gyvenime, 
žmonės įvairiausių nesąmonių 
pridaro. Tačiau šis, šiomis 
dienomis Wipnipege įvykęs 
numeris, tur būt bus pats juo
kingiausias tiek savo tikslu, 
tiek savo turiniu.

mūsų šer- 
patarnavi- 
būsite pa-

kaip ir 
neturi

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

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

1113 Mt. Vemon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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 parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 j

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

Specialistai Pritaikymui x •
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams ?

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

•*

Paul Gustas S uneral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

Nuo anksčiau čia gyvenan
čios kelios davatkėlės, kurios 
dabar susilaukė paramos iš 
naujai atvykusių lietuvių (ži
noma, tik ne iš visų), nutarė 
atlaikyti mišias su gedulingo
mis pamaldomis ir prakalbo
mis už “Sibiran” išvežtuosius 
lietuvių tautos darbo žmonių 
engėjus — smetonacius. Tos 
pamaldos ir paliktų pamaldo
mis, nes jeigu jų nebūtų, tai 
ir kunigėliams bei visiems ki
tiem “šventiesiem” reiktų tap
ti juodo darbo vergais, o ne 
žmonių mulkintojais, ir savo 
karčiu prakaitu užsidirbti gar
džią duonelę, tačiau visas tas 
ceremonijas pralenkė to 
minėjimo metu pasakytos 
bos bei išsireiškimai.

Jie 
kurie 
tuvių, 
šieji,
demokratiją, 
laisvę, lygybę 
gyvenimą.

Laike šio niekam neverto 
paminėjimo, jie tik dar labiau

pa-

kai 
lie-

parodo, ant kiek 
iš senųjų Kanados 

naujai atvyku- 
supratimo apie 
apie žmonių 
ir broliška su- 4.

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 dus!., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa
veiksi. mišių maldos, drūtais Juo
dais apdarais .....................................

Oficicrių Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; daug juokų- ...........

Apie Dangų, Saulę, Mėnesį ir žvaigždes 
Elcnutė ir Jonukas, gražios apysakait. 
Biblija, su 379 pavcksl., išaiškinimai, 

kų jie reiškia ................................
Celibatas, nevedtiisų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai ........................................... .
Rurykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

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

prova su Soeialistais, už dalinimų 
lapelių prie bažnyčios. Knygute su 

paveikslais.................................... ..................
Duktė Marių, graži epysaka ..............
Duktė Gyvena Pūstynčje—ir apie du 

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

muno Upę ..... ;.....................................
Eustachi jušas, apysaka iš pirmutinių 

nmž. krikščionybės ............................
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

kitokį elgesiai, su paveiksi...............
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apy.s. 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant 

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

paveikslais ... ......................... ..............
Juokų Vežimas, daugelis Juokingų pa

sakymų, ir 1.1.......... ,........................
Kabalas, laimės rodyklė, su Saliamono 

nosia ...’........................................... ......
Karves Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais .................................. -....
Keliautojai, į Šventų Žemę, Jeruzolimų 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 
Laimė ir Planetos, nuspėjimą! laimių 

rašant paikutes ................................
Lytiškus 
Nebijok 

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

priveda Žmogų .......... .......................
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus ..............
Paparčio Žiedas, kur Jj gali atrasti, ir 

vlskų paskui žinoti ............................
Patarimai Vyrams (r Moterims, kas 

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

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

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

Ragana, graži apysaka ............................
Raktas į Laimingų Gyvenimų,, atidaryk

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

Noaii Ark’as, įdomūs skaitymai ...........
Rymo Popiežius, ar Jis yra tikras

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

receptų .................................................
Stcbūklingas Veidrodis, apysaka ....... -
Savizrolas, Juokų ir funių knyga su 
paveiks............................................................
Didžiausia nauja SAPNŲ knyga 300

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

aplo 350 visokių augmenų ir kam 
jio tinkami ....................................

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

Tyra Mostis. Nuo rožes, 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 .....  .....'....
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo ...... _
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys 

užpilti ant degtinės ... ..................—
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapintl 

lovoje .......................................................
Vidurių valytojas .................. ....................
Ntn\ visokių reumatiškų sausgėlų .........
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ...............
Nuo šlapligčs diabetų ........................... —
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 
Vyriškumo Pataisymai ........J................. I
Nuo užsisenėjusio nosies ir galvos ka

taro (l^ayfever) -..................   1
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po

Pailių .....  ,'.....................
vandeninės ir širdies ligų 
nemalonaus kvapo .......*...... .
surūgusio pilvo (heartburn) 
veneriškų ligų ...... ..... ..........

Ligos, ir Kaip Apsisaugoti ... 
Mirti, nes iš Jos Neišbėgai 
ati paveika)................... ............
Žydas, Įdomūs skaitymai ......

aprašo

$1.75

15c. 
10c 
25c

$2.25

30c

35c
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

Detroit, Mick KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Ką pasakys savo vadams de
legatai'?

Be to, kol kas neaišku, kaip 
dūmoja Jugoslavijos eiliniai 
komunistai. Iki šiol kalbėjo tik 
jų vadai. Eilinių narių balso 
dar nesigirdėjo. f

JJELP WANTED—FEMA^r.
REIKALINGOS MOTERYS

primuštas ir paskui nu- 
policisto Melasi revol- 
Minėtą policistą dabar 
prisaikintieji teisėjai:

tai jie 
vokie- 
tebėra 
są.įun- 
atvirai

atidengė savo veidus, parodė, 
kad iš jų žmoniškai mąstan
čių žmonių nebus.

Buvo prieita prie rezoliuci
jos ir šventai prisiekta prieš 
Dievą į nieką neatsižvelgiant 
atkakliai kovoti prieš viso pa
saulio progresą' ir darbo žmo
gaus gerbūvį, kad ir vėl pa
saulis sugrįžtų į baudžiavos ir 
vergijos vėžes. Matotd, nesu
spėjo dar kaip reikiant Kana
doje sušilti kojų, dar neišsi- 
sklaidė tik praūžusio karo 
debesys, o mūsų tautiečiai jau 
ir vėl galanda kalavijus ir 
ruošiasi kitam kraujo pralie
jimui. Aš abejoju, ar jie verti 
mūsų tautos vardo.

t Per tuos tris kruvinuosius 
vokiečių okupacijos metus, ne
buvo tos dienos, kad nebūtų 
šimtai mūsų brolių ir seserų 
per smurtą atitraukti nuo sa
vo gimtosios žemės ir išvežti 
žūti Vokietijos koncentracijos 
stovyklose, tačiau apie 
nieko neprisimena, nes 
čiai, kaip buvo, taip ir 
jų geriausi draugai — 
gininkai. Kai kas net
pasisakė, kad, girdi, jeigu čia 
Kanadoje politika pasikeistų 
(reiškia, demokratija sužlug
tų), tai “mes visus raudonuo
sius kaip bematant išskerstu-Į 
me.” Nepasakė, kodėl, ar tai 
iš papratimo, ar iš prigimties?

Toliau buvo nutarta “atva
duoti” Lietuvą, čia, matote, 
žmonės gal nieko nepagalvos, 
ir įbruks tiesiai į kišenę vieną 
antrą skaitiką kokiam nors 
tinginiui, buvusiam išnaudoto
jui. Tačiau vargu, ar iš tų 
šiaudų bus grūdų. Kas dieną 
atsiranda daugiau žmonių, ku
rie pradeda sąmoningai pro
tauti ir susiprasti, todėl kai iš 
jų vienas užklausė, kokiu bū
du ir kaip mes tą. Lietuvą va
duosime, šaikos pirmininkas, 
ponas Liaukevičius, paliko be 
žado. Antra, kaž kas dar pa
sakė, jeigu tie bolševikai nie
ko nesiklausę tik paima ir vi
sus geruosius žmones sugrū
do Sibiran, tai kam mums rei
kia tenai palikusius komunis
tus ir visokius nedorėlius va
duoti. Palikime juos ramybė
je, nes jie iš mūsų duonos ne
prašo, o jeigu duotume, tai 
tikriausiai neimtų. Faktas yra 
ir tame, kad ir ta pati Angli
ja neseniai susilaukė iš Tary
bų Sąjungos nemažą kiekį 
duonos,. kurią išaugino laisvas 
Tarybų Lietuvos artojas.

Iš viso to matosi, kad tokie 
paminėjimai ir argumentai nu
blunka prieš tikrų faktų tikro
vę, kas juos padaro tik juo- 
dingesniais. Viena tik svarbus, 
tai kad mums, susipratusiems 
kanadiečiams, reikėtų kiek 
rimčiau pagalvoti einant su 
tokio plauko žmonėmis. Iš jų 
yra ir bus žmonės, bet ne iš 
visų. Dauguma dar vis negali 
pamiršti prezidento A. Smeto
nos spirgučių, kuriais jis juos 
per ilgus metus taip sočiai šė
rė. Jie jais dar ir dabar vis 
atsiraugi ir negali pamiršti.

Paminėjimo Dalyvis.

Iškeliama brutališkas Policijos 
Elgesys

Šiomis dienomis eina koro
nerio tyrinėjimas "kaip atsiti
ko su jaunu, 15 metų negru 
birželio 4 d., kada jis tapo 
nušautas. Tyrinėjimas iškelia 
policijos brutališkumą.

Kaip liudijimai rodo, Leon 
Mosley buvo Karti mirties po
li cistų 
šautas 
veriu, 
tardo
trys negrai ir trys balti.

' Velionio Leon Mosley moti
nai dalyką vesti padeda ke
turi advokatai: Ernest Good
man, George Crocket, Elviu 
Davenport ir Elviu Weanzo. 
Kad parodžius kaip brutališ- 
kai buvo muštas Leon Mosley, 
advokatai norėjo pristatyti 
galvos'X-ray paveikslus, bet 
koroneris nepriėmė.

Miller High School negras 
studentas David Dudley liu
dijo matęs penkis policistus 
mušančius Mosley ir kada pa
starasis jau nebepaėjo, į jį pa
leista šūvis. Ir parkritusį, mir
štantį jauną vaikiną policija 
atsivilko prie savo vežimo ir 
pametė, čia jis išgulėjo arti 
pusės valandos iki pribuvo 
ambulansas.

Tardymas eina mažam tois- 
mabuty, kuriame telpa iš vi
so apie 40 ypatų. Reikalauta 
perkelti tardymą į kitą, dides
ni kambarį, bet koroneris ne
sutiko. šimtai žmonių, norin
čių’ išgirsti tardymą, negali vi
dun įeiti, jie vaikščioja už du
rų ir laukia kol kitas kas iš
eis, kad įėjus ir išgirdus kas 
čia dedasi.

Iš tikrųjų, sunku ir tikėti, 
kad žmogus turėtų tokius ne
žmoniškus jausmus, kad jau
ną vaikiną taip brutališkai 
nužudyti. Yra . įstatymai, ku
rie draudžia su 
fališkai elgtis, 
žmogžudžiai, 
biauru akta su
tinkamai nubausti?

Pasipiktinusi.

New Yorko dvidešimtąjam 
kongresiniam distrikte susitvė
rė nešventoji traicė prieš Leon 
Isacsoną. Susivienijo prieš jį 
demokratai, republikonai ir 
liberalai. Visi prieš vieną! 
Visi jie stato vieną kandidatą 
ir visi jį rems.

Rinkimai bus šį rudenį. Ne
tenka abejoti, kad Isacson vėl 
bus trečiosios partijos, tai yra, 
New Yorko ’Darbo Partijos" 
kandidatu. Laimėti nebus leng
va prieš suvienytą reakcijos 
frontą. Bet laimėti vilties-yra 
daug. To distrikto žmones jau 
įsitikino, kad kongresmanas 
Isacson yra jų žmogus.

OPERATORĖS
DIENINĖS DARBININKĖS

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

Linksmos <Įarbo sąlygos
Kreipkitės

MR. BORRUSO j .

STOR-AID, INC.
151 West Side Avenue

Jersey City, N. J.

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

(*»)

Londonas. — Britanijos 
parlamentas nubalsavo duo
ti valdžiai, daugiau jėgos 
tvarkyti miestų statybą ir 
pirkti privatinius žemės 
plotus su ar be savininkų 
pritarimo.

$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 

$Lz5

$1.25

,1.00. 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskenas, sulaiko slinkimų ir nuo 
pražllimo ..      -......... .

Norintieji Jsigyti bile vienų ii viri minėtų 
knygų ar žolių, rašykite į:

M. ŽUKAITIS,
834 Dean St.,' Spencerport, N. Y.

(adv.)

85c
60c
85c

. 85c
$1.25

<JOc

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Svarbus susirinkimas, šaukia 
gresyvių Trečia* Partija, įvyks liepos 
2 d., -7 v. v. Liet. Taut. Name, Vine 
St. Malonėkite pribūti. Turime 
svarbių darbų atlikti. Draugysčių 
atstovai dalyvaukite. —■ P. Baron, 
sekr. < (154-155)

Pro-

PHILADELPHIA, PA.
no-
ku-

Prašome jsitėmyti, kad kurie 
rite važiuoti į Laisvės pikniką, 
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. 11th St., A. 
Galkus, 1127 Green St., J. ir A. 
Smitai, 5809 No. Fairhill St„ ir pas 
Siaulinskienę ir Budžinską. Tad pra
šome jsitėmyti dieną ir laiką, liepos 
4 d., 8 v. v. — Kom. (153-155)

PHILADELPHIA, PĄ.
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

įvyks liepęs 7 d., kai 7 v. v.,’ Liau
dies Name, 735 Fainpount Avė. .Vi
si delegatai ir organizacijų nariai 
kviečiami pribūti ir išklausyti svar
bių raportų, taipgi aptart ateinan
čius svarbius klausimus. — Valdy
ba. " . ’ (155-156)

Linden, N. J

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ.

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Brown s vi 11 ės žydų organiza
cijos šią vasarą pasiųs 500 
vaikų trims savaitėms atosto
gų kempėje Harriman State- 
Park e

J. J. Kaškiaučius, M. D 
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

gyvuliais bru- 
bet ar tie 

papildę tokį 
žmogumi, bus

BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9612

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE

4h

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

/■ prieinamą atlyginimą.

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5178

DEGTINE, VYNAS ir 
ALUS

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

Padėka
Širdingai tariu ačiū visiems 

mano draugams, kurie aplan
kė mane sergantį ligoninėje, 
suteikė suraminimą, davė 
kraujo, kaip tai: Morta Bar
kauskienė, M. Užkuricnė, A. 
Gudaitis ir T. Connally.

Taipgi ačiū Izidoriui ir An
tanui Grigučiams už parveži
mą iš ligoninės. Dėkui visiems 
draugams ir pažįstamiems, 
kurie mane lankė ligoninėje 
pirm iv po' operacijos.

Povilas Kardokas.

Ottawa. — Premjeras 
King pareiškė, kad Kanada 
padės maitinti vakarinius 
sektorius Berlyne siųsdama 
konservuotą mėsą ir kitokį 
maistą

SKELBKITĖS. LAISVĖJE

4.1—■—■—-■——■i—

Egzaminuojant Akis 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

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

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

arti maudynių.

Kanados 
Black Horse Ale 

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

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

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

ir W. 4 2nd St. Išlipkite Rosendale. Arba imkite 
laivą nuo W. 42nd St. ir išlipkite Kingston Point.

IJTUANICA SQUARE

RESTAURANT
Z

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Liepos 2, 1948

. ?*



NewWko^g^rZlnlof Juozas Kovas 
Ligoninėje

Miesto Važiuotės Linijose 
Įvesta Pakaiti)

Gaudė Parsivežančius Laisves Piknike Susitiksime 
Netaksuotu Cigarehi Svečių iš Tolimų Miestų,

Palauk, Nikeli, Iki 
Naujų Metų!

j Laisve

Atvažiuojantieji ar parva- --------------
žiuojantieji iš New Jersey pra- Kiek dar prisidės autobu- 
ejusį antradienį buvo pasitik-1 sais ir privatiškais auto sve
ti taksų department© agentų ■ čių iš tų kolonijų, kurios iš 

anksto neatsiraportavo, sunku 
apytikriai aprokuoti. Tačiau 
sprendžiant pagal gausą sa
vaitėmis iš anksto atsirapdrta- 
vusių kolonijų, tai mielų sve
telių turėsime iš visų žymiųjų 
miestų rytinėse valstijose, sie
kiant net iki vidurvakarinių 
valstijų Chicagbje ir jos apy
linkėse.

Tuo tarpu jau 
vykstant 
desėtkus 
miestų :

prie George Washington tilto 
ir tunelių. Juos iškrėtė ir pas 
kuriuos rado daugiau penkių 
kartonų, cigaretus konfiskavo.

Paskuba pirktis ir nusipir
kusius medžioti gavosi iš to, 
kad ir New Jersey įveda po 
3 centus taksų ant pakelio, 
pradedant 
yorkiečiai, 
taksuotus 
apsirūpinti
niais, netaksuotais.

liepos 1-ma. New- 
kurie seniai rūko 

cigaretus, skubėjo 
šventėms piges-

žinome at- 
autobusais po kelis 

svečių iš sekamų

Vienas Dingo, Kiti 
Kaliniai Užšventė

Sing dingus vienam 
Francis Higgins iš 
L. I., visi kiti kali- Taipgi

svečiu iš
bus

Iš Sing 
kaliniui 
Freeport, 
niai užrakinti savo kamaraitė
se. Priežastis — menama, kad 
dingusysis tebeslypi kur nors 
kalėjimo patalpose ir kad jis 
iš savo slėpiningojo užkampio 
išeis, kada išalks. Gi palaidi 
kiti kaliniai galėtų jam nuneš
ti maisto ir kitu kuo pagelbė
ti.

Policistas Joseph Woods 
sužeistas jo motorcikliui susi
dūrus su auto Brook lyne.

194R METŲ ŠEDEVRAS!
Paramount perstato 
JEAN ARTHUR 

MARLENE DIETRICH • JOHN
Filmo je

Ll'ND

“UŽSIENIO REIKALAS”
("A Foreign Affair”)

! Taipgi asmeniniai scenos perstatyme 
JO STAFFORD

SAM DONAHUE ir orkestras, 
GEORG IE KAYE. LANE BROTHERS 

PARAMOUNT Times Sq^

Nanticoke, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
New Haver, Conn. 
Cliffside, N. J. 
Harrison, N. J. 
Kearny, N. J. 
Newark, N. J. 
jau žinorųa, kad
Bal timbres. Shenan

doah - Minersville ir apylin
kės, Scrantono. Binghamtono, 
Bridgeporto, Stamfordo, iš ei
lės kitų Naujosios Anglijos 
miestų, taipgi iš4<anados, jau 
nekalbant apie mūsų geruo
sius kaimynus iš Great Neck, 
Elizabeth, Patersono ir iš ki
tų. čia neminėtų New Jersey 
ir Ilgosios Salos miestų.

Brooklyniečiai, 'žinoma, 
įkaitriai pasiruošia svečius su
sitiktu. Lietuviai , bučeriai ir 
groserninkai sako — biznis 
ant kumpių, skilandžių ir ki
tokių piknikinių vaišių pakilo 
ir kas dieną gerėja.

Laisves 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

LINKIU LI

vąkare. Jžanga (įskaitant tak
sus) 60c.

Gražią dainų programą su
teiks chorai:

Newarkieciu SIETYNAS, va
dovaujamas WALTER ŽUKO, 
ir

Brooklyniečių AIDAS, va
dovaujamas JURGIO KAZA
KEVIČIAUS. '

Jurgio Kazakevičiaus 
kestra gros šokiams.

Or-

au-

New Yorke
Union Square 
persi k el kite į 

14th St.-Canar-

Kelrodis i Laisvės 
Pikniką

Iš bile kur atvažiavę su
to klauskite kelio į Maspeth. 
Klaščiaus Clinton Parkas ran
dasi prie Betts ir Maspeth 
Avenues.

Traukiniais: 
važiuokite iki 
stoties. Ten 
BMT subway
šie Line traukinį ir važiuokite 
į Brooklyną iki Grand St. sto
ties. Išlipę, eikite į gatvę ir 
imkite Grand St. gatvekarį į 
Maspeth, iki Rust St. Išlipę, 
eikite į kairę ir už apie 
blokų bus Clinton Park.

Vaistų Krautuvėse 
Tikėtasi Streiko

trijų

CIO Retail Drugstore Emp
loyes Unija buvo pasiruošusi 
pradėti streiką prieš Liggett 
Drug Co., turinčią 46 krautu
ves didžiajame New Yorke ir 
artimose apylinkėse. Streiko 
pradžios tikėtasi liepos 1-mą, 
jeigu paskutinėmis valandomis 
firma nesusitarė su darbinin
kais. Paliestų 600 darbininkų.

O PASIMATYMO• v I

SU VISAIS LAISVES PIKNIKE

Linkiu gero oro pik
nikui, daug svečių 
ir visiems linkiu 
linksmai laikų pra
leisti. .

Petras Kapiskas

Linkiu dienraščiui
Laisvei turėti gra
žaus pelno huo šio 
pikniko ir linkiu jai 
gyvuoti.

Peter Kapiskas Bar & Grill
32 TEN EYCK ST BROOKLYN, N. Y

tarp Union Avė ir Lorimer St.

Telefonas EVergreen 4-8174

Pirmadienį užėjo 
raštinę Juozas Kovas. Pasikal
bant, jis nusiskundė savo svei
kata. , Turįs aukštą kraujo 
spaudimą. Buvęs ligoninėje ir 
lankęsis pas gydytojus privati
niai, bet nieko gero neatsie
kęs.

Dabar Juozą Kovą gydo 
Dr. Petras Gustaitis. Daktaras 
Gustaitis turi ryšius su Metro
politan ligonine (ant Welfare 
Island) ir jis tuojau patalpino 
Kovą į tą ligoninę.

Juozas Kovas ilgoką 
yra gyvenęs Mahanoy 
Pa. Jau kelioliką metų
jis atvyko i Brooklyną ir čia 
gyvena. Prieš apie trejetą me
tų Juozas Kovas puldamas 
smarkiai susitrenkė galvą. 
Nuo to laiko jis vis prastai 
jaučiasi. Dabar Kovo sveika
tos reikalą gan rimtai ‘paėmė 
aukšto mokslo ir jau turįs 
daug patyrimo jaunas dakta
ras Petras Gustaitis. Neabejo
jame, kad draugas Kovas at
gaus sveikatą ir vėl dalyvaus 
su mumis. /

laiką 
City,

Parti j a 
parašus 
re ik ai a- 

ferą.

Tardavęs newyorkieciams 
per 44 metus nikelis, penkių 
centų fėras, tapo nukryžiuo
tas - panaikintas mažiausiai 
pusmečiui,-o gal ir visiems-lai
kams — tas priklausys nuo 
mūsų visų. Pradedant liepos 1- 
ma fėras pakeltas iki 10 cen
tų.

Ar galima, kaip galima at
gauti 5 centų fėrą ?

Galima atgauti.
Amerikos Darbo 

pradėjo rinkti piliečių 
uždėjimui ant baloto 
vimo grąžinti , 5 centų
kad piliečiai galėtų nubalsuo
ti lapkričio 2-rą. Tam pritaria 
vartotojų organizacijos, di
džiojo New Yorko CIO Tary
ba ir daugelis kitų liaudies or
ganizacijų. Tą veikliai remia 
komunistai, kaip matyti iš jų 
išleistų, prie stočių ketvirta
dienio rytą išdalintų lapelių.

Komunistas Miesto Tarybos 
narys Benjamin , J. Davis įtei
kė tarybai (City Council) bi- 
lių, reikalaujantį atsteigti 5 
centų fėrą. Taigi, vadovaujan
čios darbo žmonių įstaigosjau 
darbuojasi. Likusi dalis darbo 
priklausys nuo mūsų visų, kaip 
greit mes patys pasirašysime 
po tomis peticijomis, kiek mes 
prikalbinsime savo draugų ir 
kaimynų pasirašyti, šis dar
bas tuojautinis, skubus, pirm 
uždėjimo ant baloto. ' 1

Paskui, uždėjus ant baloto, 
atgavimas ar atmetimas 5 
centų fėro priklausys nuo to, 
kiek mes paskleisime tarp 
piliečių informacijos, kad 5 
centų fėras bus balsuojamas 
ir kiek žmonių suinteresuosi
me užsiregistruoti - balsavi
mams ir išeiti balsuoti lapkri
čio 2-rą.

Atrqdo, kad' pilįetija, ku
rios didžiumą sudaro bied- 
nuomenė ir eiliniai sunkaus 
darbo žmonės, balsavimuose 
sugrąžintų 5 centų fėrą. Nu
balsavus sugrąžinti, mūsų nu
mylėtas nikelis vėl sugrįžtų į 
savo garbingą vietą sausio 1- 
mą, 1949 metų. Nikelis, kaip 
žinia, būdavo nejvyorkiečių 
didžiu garbės objektu. Kur 
buvęs, kur nebuvęs, newyor- 
kietis pasakydavo —’ kas man 
doleris? New Yorke negyven
si be nikelio.

Skubėtojus Važiuoti 
Priims j Lavoninę

Beth-El Hospital, Brookly
ne, pastangose sumažinti auto 
nelaimes šventėmis, prie Rock
away Parkway ir Linden Bou
levard, kur įvyksta daug au
to nelaimių, išstatys tokią iš
kabą :

“Vairuokite atsargiai. Tuš
čių lovų nebeturime. Tik la
voninėje dar yra vietos.”

Ligoninė skundžiasi, kad 
nepaisėliai saugumo dažnai 
užgula jų lovas, tad jie nebe
gali patarnauti nenorintiems

Pakaitas verta visiems su
sižinoti ir įsitėmyti, nes jos 
bus labai svarbios mūsų kiše
nini dabar, kada fėras tapo 
pakeltas iki 10 centų.

Mieste buvo penki punktai 
nemokamo persėdimo nuo vie
nos linijos traukinių ant kitos.

Dabar įveda 14 naujų ne
mokamo persėdimo punktų.

Ir yra apie 60 punktų per
sėdimui damokant po du cen
tus. Tose vietose yra galima 
persėsti iš subways ir elevated 
linijų ant busų arba gatveka- 
rių, arba priešingai — nuo 
gatvekarių ir busų ant eleva
ted ir subways linijų. Iš kar
to, gerai neišstudijavus visas 
tas galimybes nesinori šiaip 
sau nuo ausies jas minėti. Ta
čiau su laiku i,r tą informaciją 
smulkmeningai matysite Lais
vėje.

Pačiame centraliniame New 
Yorke - Manhattane, kad pa
lengvinti linijoms ir keleiviams 
išvengti kamšaties, pagerinti 
trafiką. visi persėdimo punk
tai, išskyrus du punktus, yra 
nemokami. Keleiviai yra ragi
nami ant vietos persėsti į sau 
patogesnes linijas. Du damo- 
kamieji Manhattan punktai 
yra South Ferry ir Williams

59th St.
Columbus Circle
155th St.
161st St.
188th St. • '
Queens nemokamas persėdi

mo punktas yra tik vienas — 
Roosevelt Ave.

Brooklyne buvo nemokami 
punktai du — Franklin Ave. 
ir Rockaway Avė, Naujai 
dėti du punktai — Court 
ir East New York.

Apie šešiose dešimtyse _
I mokamų po du centus persėdi
mo punktų duoda transfers, 
skirtingos spalvos kožnai die
nai.

Fėras dabar yra: po 10 cen
tų ant subways ir'elevated; 7 
centai ant Brooklyno, Queens 
ir Staton Island busų ir gatve
karių; 12 centų ant bendros 
subway ir buso važiuotės.

da- 
St.

da-

L. K. N.

Viena diena praėjusį antra
dienį Brooklyno priemiesčiuo
se dviejose auto nelaimėse su
žeisti 9 asmenys, o 1 O-tas su
žeistas gatvekario.

iš gro- 
ir dvie- 
Yorke,

Ginkluotas plėšikas 
žės saliono savininkės 
jų gražinamųjų, New 
atėmė $90 ir du laikrodėlius.

i

am-Jonas Pauliukas, 56 m.
žiaus, mirė birželio 30 d. Kū
nas pašarvotas pas Kriaučiū
nus, 35 Wood, Rd., Great 
Neck, N. Y. Laidotuvės įvyks 
liepos 3 d., 10 vai. ryto, Holy 
Root kapinėse, Westbury, L. 
I. Velionis paliko nuliūdime 
dvi seseris, Josephine Kriau
čiūnienę ir Cecelią Kasmaus- 
kienę, taipgi ir daugiau gimi
nių. Draugai ir pažįstami kvie
čiami dalyvauti šermenyse ir 
laidotuvėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi grab. .F. W. Shalins-Ša- 
linskas, 8402 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y. 1

Visi 
šei- 
.11

PARDAVIMAI
Richmond Hill ir Jamaica, 

turi tužčius kambarius. Dviem 
mynom, atskirai statyta^ su
kambariais, porčiai, garadžiai, alie
jum apšildomas, 50x100. ,— Dviem 
žeimynom, mūrinis, atskirai statytas 
su 11 „kambariais, aliejum apžildo- 
mas, .garadžiai. — Trim šęimynom 
'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) )

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas, kad ir 

senyvas, kuris galėtų pagelbėt ant 
ūkės. Karvių melžt nereikės. Darbas 
nesunkus, valandos neilgos. Maistas 
ir guolis /geras. Gera vieta dėl gero 
žmogaus, gera proga, praleist vaka- 
cijas tyrame ore ir pasidaryt kele- 

paminėkite 
-- W. G.

tą dolerių. Rašydami, 
kiek norėsite j mėnesį. 
Lasky, Brooktondale; N.

(Baker) 
gera užmo-

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

(151-155)

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

I TONY’S JL
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas *

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBENAI

PE7ST L4AE 
DRUGS, Ine.

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

Brooklyn, N. Y.

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 7-6288

Pradedant nuo “downtown,” 
nemokamieji persėdimo punk
tai Manhattane yra: 

Fulton St. 
Chambers St. 
Delancey St. 
Union Square 
14 th St. ir 8th 
34th St. ir 6th 
Times Square 
42nd St. ir 3rd

L. L Čepkeliams Leido 
Kelti Fėrą

Pradedant liepos 1-frna, 
Long Island gelžkelių firma 
turi teisę pakelti savo fėrą ant 
nuolatinių tikietų (commuta
tion fares) penkiais nuošim
čiais. Pakėlimas bus galioje 
iki Naujų Metų, tuo tarpu nu
statant, ar fėras turės pasi
likti dabartiniame pakėlimo 
laipsnyje ar dar bus keliamas.

Avė.
Avė.

Avė.

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais. f
Telefonas EVergreen 4-0208 f

Valančios:

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

East New Yorke sulaikyti 
jaunukų teismui septyni 15 ir 
16 metų vaikinėliai, kaltinami 
išiminėjus iš pašto dėžučių na
muose čekius. Pinigus praleis
davę gemblerystei.

GERI PIETUS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis i

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petrik;
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

Penktadieniais uždaryta. * 
^mmjiiHiiniuuniniuiiuiiriHiuttiiuiiiiuiiiiiiuiDiBiniiiiuiiiinnnimiauniniiumHini

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. _

Dailiu Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- 
lerių. 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 

f

Telefonas STagg 2-2173

Brooklyn, N. Y.
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6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Liepos 2, 1948
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