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Metai XXXVIIL Dienraščio XXX.“The New York Times” re
dakcija labai karštai sveikina 
Italijos socialistus. O kaip tik 
tuos pačius socialistus prieš 
keletą mėnesių tas pats “Ti
mes” plūdo ir vadino “Mask
vos agentais.“

Dalykas tame, kad tie so
cialistai pakeitė savo vadovy
bę. Iš vadovybės pašalinti pir
mininkas Nenni ir sekretorius 
Basso, kurie griežtai laikėsi 
bendradarbiavimo su komunis
tais politikos.

Tiek “Timeso,” tiek kitiems 
kapitalo organams nepatinka 
ir negali patikti darbo žmo
nių vienybė. Jie džiaugiasi, 
kai darbininkai niaujasi.

Bet ar tą tiesą supras Itali
jos socialistai ?
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Vienybės kolumnistas V. 
Rastenis sakosi labai mėgstąs 
kiaušinius ir be galo mylįs ge
gutę, bet jokiu būdu negalįs 
gegutės girti “už dėjimą kiau
šinių i svetimus lizdus.” Taip 
atsitikę su SI,A seimu. Atėjęs 
kun. Vermauskas ir padėjęs 
didelį kiaušinį į svetimą lizdą!

Taip R astenini atrodę kun. 
Vermausko poteriai.

Kas išeina iš gegutės kiauši
nio? žinoma, kita gegutė.

Bet kas išsiperėjo iš Ver
mausko “kiaušinio?” Ginčai ir 
nesusipratimas. Vadinasi, neti
kęs kiaušinis ir ne vietoje pa
dėtas.
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Kiek popiežius ir visa kata
likų bažnyčia išleidžia pinigų 
katalikizmo platinimui, “pa^ 
gonių” atvertimui? Ne vieną 
milijoną, bet desėtkus milijo
nų kasmet.

Tačiau tų pastangų vaisiai 
labai mizerni. Paimkime ara
bus. Jie gyvena Viduriniuose 
Rytuose. Jų ten randasi 69 
milijonai, šimtus metų katali-
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kų bažnyčia stengėsi juos ap-■ suduoti finansinį smūgį an 
krikštyti. Bet kokie rezulta- ~ 
tai?1 Draugas sako, kad viso 

1,112,500 I,. . . Čiango Klikos Paramoslabo randasi vos 1,112,500 »
arabu kataliku.v Sutartis Jau Sudarvta

Nėra ko . didžiuotis. • Simt- J
mečių didelės pastangos nuėjo i 
veltui. Arabai katalikų Dievo1 Nankingas. — Amerikos 
nepripažįsta. Jie mano, kad ambasadorius Stewart ir 
jų dievas didesnis, protingos-; Kinijos užsienio reikalų mi
nis iir geresnis.

labai i 
raganų” ieškoti 

ir kolegijose.

Šiuo tarpu 
“raudonųjų 
universitetuose 
Atsirado tokiu medžiotojų ir
Amherst kolegijoje. Bet kole
gijos prezidentas prof. Cole 
juos pasmerkė. Jis sako: Mes 
nekontroliuojame mūsų pro
fesorių pažiūrų. Jeigu pradė- 
tuTnėme kontroliuoti, tai joks 
gabus žmogus neitų profeso
riauti.

Gerai būtų, kad kitų mo
kyklų prezidentai pasektų šio 
protingo profesoriaus pavyz
dį.

Naujienos mano, kad Ang
lijos valdžia labai teisingai el
giasi, kai armijos pagalba lau
žo Londono uosto darbininkų 
streiką. Jos sako: “Streikas 
tokiuose darbuose, nuo kurių 
priklauso žmonių sveikata ir 
gyvybė, negali būti pateisin
tas. jeigu yra proga išspręsti 
darbininkų nusiskundimus tai
kingu būdu” (N., birž. 30 d.).

Čia tas menševikų dienraštis 
pakartoja seną streiklaužių 
pasaką. Ta pasaka pateisina
mas kiekvienas streikų laužy
mas.

Kaip gi iš tiesų yra? Pav., 
Amerikos geležinkeliai bei ka
syklos yra privatinio kapitalo 
nuosavybė. Darbininkai išeina 
į streiką už paprasčiausius, 
teisingiausius r e i kalavimus. 
Prezidęntas Trumanas išima 
indžionkšiną ir streiką sulau
žo. Pateisinimas tas pats: nuo 
anglies bei geležinkelių pri-

Kasyklų Savininkai 
Skundžia UMW-AFL

NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTĖ ĮSPŪDINGAI 
PAMINĖTA VISOJE ŠALYJE, UŽSIENYJE

Pietiniai Rasistai ir 
Remsią Eisenhower!

Washingtonas. — Kasyk
lų savininkai patiekė Nacio- 
nalei Darbo Santykių Tary
bai (NLRB) skundą prieš 
angliakasių uniją (UMW- 
AFL). Skundas, iškeltas 
taip vadinamų ‘'captive” 
kasyklų savininkų, sako, 
kad UMW-AFL ir vadas 
John L. Lewis naudojo “ne
teisėtas metodas” prieš sa
vininkus.

Skundą patiekė 18 kom
panijų, kurios aprūpina an
glimi daugumą JAV plieno 
liejyklų. Kompan. atstovas 
John C. Gali patiekė NLRB 
pirminink. Denhamui skun
dą su aiškinimu, kad unija 
laužo Tafto-Hartley įstaty
mą, v

Kompanijos skundžiasi, 
kad unija bandė'jas “pri
versti” laužyti Tafto-Ha/t- 
ley įstatymą.

Minimieji kasyklų savi
ninkai sako, kad jie yra pa
sirengę pasirašyti su unija 
kontraktą, kuris būtų 
lygus tam, kuris sudarytas 
tarp unijos ir komercinės 
anglies kasyklų, išskiriant 
punktą apie būtiną priklau- 

jsymą prie unijos. Kompani
jos teigia, kad tai ’ būtų į- 
statymo laužymas.

Washingtonas. — Skun
das prieš UMW-AFL čia y- 
ra suprantamas kaip dar 
vienas kompanijų žingsnis

nistras čia pasirašė sutartį, 
kuri numato Amerikos da- 

:vimą čiango klikai $275,-
000,000. Ta didi suma bus 
naudojama beveik grynai 
karo reikalams, kas reiškia 
kovai prieš komunistus.

Taipgi pranešama, kad 
Amerikos karininkai Kini
joje vėl pradeda aktyviau 
kinus kariniai lavinti. Nau
ja lavinimo stovykla buvo į- 
steigta.netoli Nankingo.

NOTOS ALBANIJAI
Belgradas. — Jugoslavi

jos valdžia pasiuntė tris 
protesto. notas Albanijai. 
Tose notose Belgradas sa
ko, kad Albanija įžeidė Ju
goslavijos prestyžą sulaiky
dama bendro geležinkelio 
statybą ir, kad Albanijos 
valdžia naudojo įžeidžian
čius pareiškimus prieš Ti
to.

klauso žmonių sveikata ir gy
vybė.

Bet kodėl valdžia nepriver
čia savininkus išpildyti darbi
ninkų .reikalavimus? Kodėl 
tik d'arbininkams turi rūpėti 
“žmonių sveikata ir gyvybė?”

Tas pats Londone. Vietoj 
valdžios jėgą pavartoti prieš 
laivų ir uosto savininkus, dar- 
biečiai pašaukė armiją prieš 
darbininkus.

Juos už tai teisinti gali tik
tai menševikiški streiklaužiai 
iš Naujienų.

gliakasių unijai. Skundas 
galės vėl pastatyti UMW 
prieš teismą, ir, kaip mano
ma, piniginė bausmė vėl 
gali būti uždėta.

Sutartis su kitomis ang
lies kasyklų kompanijomis 
buvo pasirašyta birželio 
25-tą. Manoma, kad komer
cinės anglies kompanijos 
negalėjo delsti, nes dabar, 
per vasarą, jos parduoda 
daugiausia anglies namų 
savininkams, kurie jos per
kasi žiemai. Industrinės an
glies kasyklos, iš kitos pu
sės, vasarą mažiausiai par
duoda savo gamybos, nes 
dauguma sunkiosios pra- 
mon. įmonių tuo laiku silp
niau veikia.

UMW - AFL pareigūnai 
čia pareiškė, kad kompanijų 
skundas iš unijos pusės bus 
sutiktas tik dar didesniu 
kovingumu ir kad apie nu
sileidimą negali būti nei 
kalbos.

Britai Siunčia Savo Teroro 
Ekspertus į Malajos Sritis

Londonas. — Britanijos 
vadinamoji “juoda ir ruda” 
divizija perorganizuojama 
ir ji bus siunčiama į Mala
jos pusiasalį. Ta divizija 
(žinoma po vardu ‘Black 
and Tans’) prieš 1921 metus 
buvo laikyta Airijoje, kur 
ji teroru ir priespauda 
bandė užgniaužti nepriklau
somybės judėjimą. Vėliau 
daugelis tos divizijos narių 
buvo paskirti į Palestinos 
policiją, o dabar tie teroro 
ekspertai siunčiami Mala- 
jon, kur jie kovos prieš te
nykštį laisvės judėjimą.

Naciai Siuntė Pinigus 
Muftiui Amin Huseini

Niurenbergas. — Karo 
kriminalistų byloje čia buvo 
iškelta, kad karo metu Vo
kietijos užsienio reikalų mi
nisterija persiuntusi $90,000 
Jeruzalės muftiui Hai Amin 
ei Huseini’ui ir kitiems pro- 
naciniams arabų vadams. 
EI Huseini dabar vadovauja 
Arabų Lygai, kuri turi 
svarbų balsą sprendžiant 
Palęstinos likimą Jungtinių 
Tautų Organizacijoje.

Japonijos Darbininkų Masės 
Demonstravo prieš Hirohito

Tokyo. — 60,000 masinė 
demonstracija . čia įvyko 
prie imperatoriaus Hirohi
to rūmų. Demonstrantai pro
testavo prieš kainų nežmo
nišką kėlimą. Paskutiniu 
laiku Japonijoje kai kurių 
kasdieninių reikmenų kai
nos pakeltos net ant 70%.

Demonstraciją kartu ren
gė abi didžiosios Japonijos 
unijų sąjungos.: Nacionalė 
Darbo Federacija (artima 
Amerikos AFL) ir Industri
nių Unijų Kongresas (arti
mas Amerikos CIO). Japo
nijos socialistų organas 
“Šakai Šimbun” tuo tarpu 
praneša, kad fabrikantai 
rengiasi net kirsti algas.

Washing tonas. — Liepos 
Ketvirtoji, Amerikos Nepri
klausomybės Šventė, buvo 
iškilmingai ir įspūdingai 

"paminėta visoje, šalyje. Įvai
rių organizacijų ir grupių 
rengtos tradicinės patrioti
nės iškilmės šiais metais su
traukė skaitlingus būrius 
žmonių, nors, kaip papras
tai, plačioji Ąmerika tas 
dienas panaudojo daugiau 
savo pasilinksminimo ir po
ilsio reikalams, negu oficia- 
lėms iškilmėms. ’

Užsienyje Amerikos kari
niai daliniai, okupacinėje

Italijos Generalinis Protesto 
Streikas Įspūdingas Žingsnis

Roma.— Generalinis pro
testo streikas, pravestas 
praeitos savaitės pabaigoje, 
čia yra skaitomas dideliu 
pasisekimu. Daugiau negu 
3 milionai darbininkų strei
kavo išreikšdami savo pasi
piktinimą prieš De Gaspe
rio valdžią. Darbininkai rei
kalavo, kad valdžia imtųsi 
žingsnių prieš infliaciją, 
prieš juodąją rinką ir pa
keltų algas.

Streikas tęsėsi keturias 
valandas ir visa šalis buvo 
beveik paralyžiuota. Tram
vajai, traukiniai ir visas 
susisiekimas buvo sustabdy
tas. Teatrai ir kitos pasi
linksminimo vietos uždary
tos.

Keturi Vengrų Katalikų Kunigai 
Sąmokslininkai Policijos Suimti

Budapeštas. — Kunigas 
Odonas Lenardas, Katalikų 
Akcijos pirmininkas ir dar 
trys kunigai čia buvo suim
ti kaip sąmokslininkai prieš 
valdžią. Vengrijos saugumo 
organai sako, kad kai kurie 
katalikų kunigai stengiasi 
pravesti sąmokslą pagal A- 
merikos ir Vatikano įsaky
mus. Sakoma, kad Ameri
kos Katalikų Akcija tiesio-

NAUJAUSIOS ŽINIOS
San Jose. — Costa Ricos 

valdžia nacionalizavo visus 
bankus. Taipgi pravestas į- 
statymas, pagal kurį kiek
vienas pilietis, turintis dau
giau kaip $50,000, turi mo
kėti 10 nuoš. mokesčiais.

NAUJOS RŪŠIES 
STREIKAS /

Francūzija. — Hericourt 
miestelio drobės darbinin
kai praveda naujos rūšies 
streiką: kiekvieną dieną jie 
sustabdo darbą vienai va
landai.

Sydney.— Naujosios Pie
tų Valijos angliakasiai ta
riasi su valdžios atstovais 
dėl 35 valandų darbo savai
tės įvedimo. Angliakasiai 
sako, kad, jeigu jų, reikalai 
vimai nebus išpildyti, jie vi
soje šioje Australijos ka
syklų srityje praves strei
ką.

tarnyboje Vokietijoje, Aus-., 
trijoje ir Korėjoje, Nepri
klausomybės Šventę pami
nėjo kariniais paradais. A- 
merikos ambasados ir at
stovybės užsienyje visur su
rengė balius, į kuriuos lan
kėsi kiti diplomatai.

Atėnai. — Liaudies valdo
mos Graikijos dalies radijas 
Liepos Ketvirtos proga 
kreipėsi į amerikiečius su 
reikalavimu,t n e t r u kdyti 
graikų liaudžiai kovoti už 
laisvę ir nepriklausomybę, 
tą pačią laisvę, už kurią 
jankiai kovojo 172 metai at-

Čia Romoje ir taipgi Mi
lane, Turine, Genoaoje ir ki
tuose didmiesčiuose vyko 
dideli protesto mitingai 
aikštėse. Policija visur buvo 
skaitlinga, bet prie susirė
mimų neprieita.

Generalinė Darbo Konfe
deracija, kuri strei
ką iššaukė, įspė
ja, kad valdžia gali tikėtis 
to paties ateityje, jei ji ne
nusileis darbininkų reikala
vimams.

(Iš Francūzijos taipgi 
pranešama, kad Paryžiuj į- 
vyko bado demonstracijos 
prie miesto savivaldybes 
rūmu. Demonstraciją rengė 
CGT.) 

giniai finansavo sąmoksli
ninkus Vengrijoje.

Vengrijos gerbūvio reika
lų ministras Olt pareiškė, 
kad iš Amerikos siunčiama 
ekonominė parama Vengri
jai per katalikiškas organi
zacijas patiekiama tik re
akciniams elementams ša
lyje ir naudojama kaip po
litinis ginklas.

SUOMIJOS RINKIMAI
Helsinkis. — Agrarų par

tijos laimėjimas, atėmęs ne- 
mažai balsų nuo socialde
mokratų, čia yra skaitomas 
įrodymu, kad svyruojanti 
socialdemokratų partijos 
politika daro jai daug ža
los.

Praga. — Socialistų par
tijos įsiliejimas į Komunis
tų Partiją dabar buvo pa
sektas ir socialistinio jauni
mo sporto sąjungos, kuri 
prisidėjo prie panašios ko
munistų organizacijos.

Londonas. — Uostų kro
vikų, jūrininkų ir upininkų 
tarpe viešpatauja didelis 
pasipiktinimas prieš darbie- 
čių valdžią, kuri ginkluotų 
pajėgų pagalba sulaužė 
streiką. 
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ORAS.—#iltą, tvanku.

Washingtonas. — Judėji
mas už generolo Eisenho- 
werio nominavimą į prezi
dentinius kandidatus ant 
demokratų sąrašo pradeda 
rasti paramą pietiniuose 
rasistuose. Georgios demo
kratų konvencijoje aiškiai 
pasisakyta prieš Trumano 
kandidatūrą ir už generolą 
Eisenhowęrį.

Minimoji Georgios kon
vencija randasi kraštutinių 

‘rasistų rankose. Buvusio 
gubernatoriaus Talmadge 
pasekėjai konvenciją val
do.

Panašiai už generolo 
Eisenhowerio kandidatūrą 
pasisakė ir Virginios demo
kratų konvencija. Georgios 
konvencija į vice-nreziden- 
tus siūlo senatorių Russel, 
aiškų rasistą.

Keista Koalicija
Politiniai stebėtojai nuro

do, kad už generolą Eisen- 
howerį dabar stoja keista 
koalicija. Į tą koaliciją įei

Belgijos Metalo Darbininkai 
Laimėjo Savo Reikalavimus

Bruselis. — 250,000 plieno 
darbininkų, kurie streikavo 
per 9 dienas, sugrįžo į dar
bą laimėję savo reikalavi
mus. Streikieriai gavo val
džios užtikrinimą, kad de
rybos bus vedamos dėl al
gų pakėlimo. Iš karto kleri
kalų dominuojamoji val
džia nei apie derybas neno
rėjo girdėti.

Streikas pasiekė daliną 
laimėjimą, nes darbininkai 
laikėsi vieningai, nežiūrint 
dešiniųjų socialdemokratų 
pastangų streiką laužyti.

Reikalauja Sugrąžinti
Skolintuosius Laivus

Washington. — Valstybės 
sekretor. Marshallas šian
dien iškėlė, kad Amerika 
reikalavo iš Tarybų Sąjun
gos sugrąžinti 31 laivą. Tie 
laivai karo metu, sako Mar
shallas, buvo paskolinti Ta
rybų Sąjungai. Marshallas 
sake, kad Sovietai jau su
grąžino aštuonius prekybi
nius laivus.

Pranešama, kad ambasa
dorius Paniuškinas yra pa
tiekęs Amerikai siūlymą 
kaip išlyginti visą paskolų 
klausimą. Amerika, kaip y- 
ra žinoma, reikalauja, kad 
.TSRS sumokėtų net apie 
$11,296,000,000 už duotą pa
galbą karo metu.

WALLACE PAREIŠ
KIMAS

New Yorkas. — Henry 
Wallace pareiškė, kad jis 
apgailestauja, jog Amerikos 
Komunistų Partija hera iš
stačius! savo prezidentinio 
kandidato.

Londonas.— Etono uni
versitetas Britanijoje, ku
rio studentai tradiciniai nuo 
1820 nešioja kaip uniformas 
aukštus cilinderius, skelbia, 
kad daugiau jie nebus ne
šiojami.

na kai kurie taip vadinami 
liberaliniai demokratai iš 
ADA, kairesnysis liberalų / 
sparnas iš “PM-Star” sto
vyklos, kai kurie AFL va
dai, o iš kitos pusės pieti
niai burbonai rasistai, ku
rie tiki, kad Eisenhoweris 
nieko nedarys prieš rasinę 
diskriminaciją.

Taipgi pranešama, kad už 
Eisenhowerio kandidatūrą 
dabar stoja kai kurie prak
tiški demokratų partijos 
mašinos politikai, kurie ma
no, kad tik taip jie gali lai
mėti. Tarp tų politikų yra 
J. Arvey, Chicagos Kelly. ' 
mašinos galva, Jimmy Roo
sevelt ir kai kurie New. 
Yorko demokratai.

Prie anti-trumaninio ju
dėjimo taipgi prisideda' , 
New Yorko meras O’Dwy
er.

Eisenhoweris neseniai iš
leido pareiškimą, kad jis ne
planuoja kandidatuoti, bet 
“jeigu šalis tikrai jo parei
kalaus”, jis gal sutiktų. Ge
rai informuoti šaltiniai ma
no, kad gen. Eisenhoweris 
leistųsi perkalbamas.

Pažangiečiai ir trečios 
partijos rėmėjai nurodo, 
kad jeigu Eisenhoweris 
kandidatuos, parama iš ra
sistų galutinai nuima nuo jo 
paskutinį liberalinį antspal- 
vį.

Italy Policija Naudojo 
Dujas prieš Gyventojus

Roma. — De Gasperio 
klerikalų valdžios įsakymu 
policija savaitės pabaigoje 
prieš demonstracijas naudo
jo ašarines dujas ir šaudė. į 
orą. Ašarinių dujų bombos 
buvo tiesiog sviestos į mi
nias streikierių, kurie daly
vavo masinėse demonstraci
jose.

Šiaip generalinis protesto 
streikas šalyje praėjo ra
miai, nors padėtis visur bu-‘ 
vo įtempta. Genoaos darbi
ninkai demonstravo prie 
pastato, kur baigėsi Socia
listų Partijos konvencija, ir 
reikalavo, kad glaudūs san
tykiai tarp socialistų ir ko
munistų būtų palaikyti.

Italijos Generalinė Darbo 
Konfederacija skelbia, kad 
ir šią savaitę bus pravesti 
protesto streikai.

TS Aviacijos Paroda 
Didžiausia Istorijoj

Maskva. — Tarybų Są
jungos orlaivyno viršinin- • 
kas maršalas Veršininas 
pareiškė, kad šių metų avia
cijos paroda bus didžiausia 
TSRS istorijoje. Paroda i- 
vyks liepos mėnesio pabai
goje.

Kaip kiekvienais metais, 
paroda susidės iš naujausių 
aviacijos atsiekimų demon
stravimo, skraidymo prieš 
publiką sklandytuvais ir Lt. 
Kaip kiekvienais metais pa
rodą stebės aukščiausi TS
RS vadai, tarp jų ir Stali
nas.
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PERŠA IR MELUOJA

Lietuviai Amerikiečiai ir Naujosios
I Partijos Suvažiavimas

Naujajai partijai kurti sąskridis arba suvažiavimas 
įvyks š. m. liepos mėn. 23 ir 25 dd. Philadelphijoj.

Laiko iki suvažiavimo beliko nedaug — mažiau kaip 
trys savaitės. Dėl to tenka labai rūpestingai pagalvoti ir

Keleivio štabas tiesiog į- 
simylėjo į Republikonų Par
tijos kandidatus Dewey ir 
Warren. Ypatingai jam pa
tinka Dewey. Jis gudrus, 
ir geras ir protingas! Pasi
skaitykite:

Thomas E. Dewey yra jau
nas žmogus, gimęs 1902 me
tais. Jis pasirodė labai suma
nus administratorius ir geras 
savo rinkiminės kampanijos 
organizatorius. Savo politinę 
karjerą jis pradėjo valstybės 
gynėjo (prokuroro) pareigo
se, kurias beeidamas pasižy
mėjo. griežtu valymu iš New 
Yorko didmiesčio sukčių ir

veikliai padirbėti, kad šin suvažiaviman sutraukus juo 
daugiau veiklių žmonių, galinčių, kai jie grįš iš suvažia
vimo, dar energingiau ir apdairiau darbuotis rinkiminė
je kampanijoje.

Oficialius delegatus į suvažiavimą renka nustatyta 
tvarka tik valstijinės partijos arba, kur jų nėra, valsti- 
jiniai Wallace for President Komitetai. Šitie delegatai 
sudarys oficialį suvažiavimą; šitie delegatai tegalės bal
suoti ir spręsti pagrindinius klausimus, suvažiavime kilu
sius. i

Pašalinės organizacijos, tautinių grupių Wallace for* 
President Komitetai, klubai ir kitokios draugijos, suva
žiaviman tegali siųsti tik stebėtojus-observers, kurie tu
rės teisę suvažiavime kalbėti, bet neturės teisės balsuoti.

Lietuviams amerikiečiams yra gera proga pasiųsti 
savo stebėtojų - observers iš kiekvienos valstijos, iš kiek
vieno miesto.

Be abejojimo, kiekvienos valstijos naujoji partija ap
rūpins savo valstijų ribose visas organizacijas, jų skai
čiuje ir lietuvių, reikalingais kvietimas ir kitokiais nu
rodymais.

Vykimas į suvažiavimą taipgi, mes manome, bus or
ganizuotas iš kiekvieno didesnio centro taip, kad lietu
viai amerikiečiai stebėtojai - observers galės drauge vyk
ti Philadelphijon.

Mes čia visa tai primename, nes jau laikas, kad kiek
viena lietuvių organizacija, klubas bei kultūrinė grupė 
suskubtų išrinkti savo stebėtojus ir pasiųsti juos istori
niu suvažiaviman.

Suvažiavime, kaip jau buvo skelbta, kiekviena tau
tinė grupė atlaikys savo pasitarimą, kokusą, nustatyda
ma gaires pasękmingesniam rinkiminės kampanijos dar
bi} pravediniui gyveniman.

ra keti orių,
Politiniai imant, guberna

torius T. E. Dewey yra '“vi- o
dūrio žmogus.” Jis republi
konų partijoj užima vidurinę 
poziciją: nuosaikus liberalas, 
nuosaikus republikonų kon
servatizme, nuosaikus ir san
tykiuose su darbo unijomis. 
Dabar prisidėjusioj rinkimų 
kampanijoj T. E. Dewey aiš
kiai pasisakė prieš Mundt- 
Nixon bilių, kurs, T. E. De
wey akyse, atrodė neameri- 
koniškas ir priešingas tradi
ciniam šalies liberalizmui. 
(K., birž. 30 d.).

Niekas negali uždrausti 
Keleivio mekleriams mylėti 
Dewey, bet jie baisiai ne
gražiai elgiasi, kai apie jį 
meluoja ir tuomi apgaudi
nėja savo nelaiminguosius 
skaitytojus.

Dewey nėra joks “vidu
rio žmogus.” Jis yra Hoo- 
verio filosofijos žmogus ir 
Hooverio politikos' šalinin
kas. Pats Dewey veikiau
siai smarkiai įsižeistų, jeigu 
kas nors jį akyse pavadin
tu “liberalu.”

Keleiviniai meluoja ir ta
me, kai jie sako, kad De
wey “aiškiai pasisakė prieš 
Mundt-Nixon Bilių”. Kur 
ir kada jis aiškiai pasisakė? 
Faktas yra, kad savo deba
tuose su Stassenu jis tik 
stojo prieš įstatymais už
drausti Komunistų Partiją. 
Bet kai Stassenas prispyrė 
jį prie sienos ir reikalavo 
pasisakyti, kaip jis žiūri į 
Mundt - Nixon Bilių, De
wey pasisakė už tą piktą 
bilių. Stassenas už tai De
wey karštai pasveikino ir 
pasakė, kad jie abudu stoja 
už tą patį dalyką, nes 
Mundt-Nixon Bilius'Komu
nistų partiją padarytų nele- 
gališka organizacija.

Be to, Republikonų Par 
tijos konvencijos priimtoje 
platformoje aiškiai sakoma,

Politinės Kombinacijos Didžiajame New Yorke
Didžiajame New Yorke yra apie 8 milijonai gyvento

jų,.— tai savotiška valstybėlė. Dėl to kiekviename kylan
čiame visą šalį liečiančiame klausime New Yorkas visuo
met turėjo ir turės stambų balsą.

New Yorke yra tvirtas darbininkų judėjimas, New 
Yorke (kai kalbame apie New Yorką, turime galvoje 
Didįjį New Yorką, apimantį visas penkias apskritis arba 
miestavas dalis) yra daug progresyvių žmonių, biznierių, 
profesionalų. Jungtinių Valstijų Kongresan niujorkie
čiai jau yra pasiuntę du savo darbiečius kovingus kong- 
resmanus, Marcantonio ir Isacson.

Dabar štai, ruošiamės W48 metų prezidentiniams ir 
kongresiniams rinkimams. Prasideda pasitarimai' dėl 
kandidatų.

Demokratų vadai, Tammany Hall, yra linkę kai kur 
eiti į derybas su Amerikos Darbo Partija,— tai pasireiš
kia ypačiai Brooklyne, kur gyvena daug progresyvių bal
suotojų. Ten, kur yra, sakysime, į Kongresą arba New 
Yorko seimelį, progresyvus žmogus demokratas, darbie- 
čiai sutinka nestatyti savo kandidato, bet remti demok
ratą.

Majoras O’Dwyer, matyt, tokiai politikai priešingas; 
jis. yra linkęs dėtis su ta demokratų partijos dalimi, kuri 
“nenori nieko bendra turėti su naujosios partijos judėji
mu.” Dėl to p. O’Dwyer nutraukė savo atostogas Porto 
Rięo’je ir grįžo namo kovoti prieš Tammany Hall vadų 
politiką, Majoras, sakoma, organizuosiąs savo Tamman- 
ny Hall.

. Tame distrikte, iš kur yra išrinktas Kongresan Išac- 
son (Bronxe) republikonai, reakciniai demokratai ir “li
beralai” sudarė bendrą frontą ir dės didžiausių pastan
gų Isacsonui nugalėti — turime atsiminti, jog Isacsono 
išrinkimas į Kongresą šių metų pradžioje buvo “ekstra- 
vas’V vietoje pasitraukusio kongresmano. Rudenį Isacso
nui teks būti perrinktam ir jam reikės smarkiai kovoti, 
su savo oponentais, kuriuos sudaro patsai brudniausias 
politinis elementas.

: / Distrikte, iš kurio pareina kongresmanas Marcanto
nio, demokratai turės savo kandidatą, o republikonai — 
savo. Matyt,, jie nesusitarė bendram frontui sudaryti 
prieš Marcantonio. ' „ . •

O jeigu jie ir būtų nusitarę, tai visvien labai abejo
tina, ar jie ką nojrs laimėtų. Kongresmanas Marcantonio 
yra labai populiarus tiek vįsoje šalyje, tiek savame dis
trikte. Tačiau visko tenka tikėtis.

Taigi, besiruošiant rink iminei kampanijai Didžia
jame New Yorke, politinis gyvenimas verda - kunkuliuo
ja. J < • . . / ♦ /.*;?.♦> J

Amerikos Darbo. Partija šiame didmiestyj ir visoje 
valstijoje yra ta partija, aplink kurią kaupiasi visas pro- 
grėsyvis judėjimas, šios partijos sąraše New Yorko vals
tijoje bus ir naujosios partijos kandidatai prezidento ir 
vjce-prezidento vietoms, Henry A. Wallace ir senatorius 
ulen Taylor.

General Electric firmoj 
prezidentas Charles E. Wilson 
atsiima atgal “taupmenis,” 
kuriuos jis praėjusį gruodį 
skelbėsi duodąs vartotojams. 
Jis dabar paskelbė, jog GE 
produktą kainos pakeliamos 
5 iki 12 nuošimčių.

Progresyvė lietuvių amerikiečių visuomenė New 
Yorke privalo nuoširdžiai ir darbščiai kooperuoti su šia 
partija.

kad ponas Dewey stos už
panaudojimą visų esamų į- 
statymų prieš komunistus 
ir už išleidimą tai pačiai 
kovai naujų įstatymų. Va
dinas, būsimoje Kongreso 
sesijoje tie patys republiko- 
nai, kurie iškepė ir rėmė 
Mundt-Nixon bilių, vėl ką 
nors , panašaus'pakiš. Ir pa
gal Dewey platformą, jis 
turės tokį įstatymą užgirti.

Taigi, Keleivio štabas 
bjauriai mulkina savo skai
tytojus, kai jis jiems perša 
Dewey kaipo “liberalą” ir 
M'undt - Nixon biliaus prie
šą.

SUSIRADO 
“RENEGATĄ”

Tai, kas atsitiko Brookly- 
ne tarpe kriaučių birželio 
30 d., nebus pamiršta ilgai. 
Nepaisant Darbininke, Ke
leivyje ir Amerikoje pik
čiausios propagandos prieš 
Kazį Kundrotą, nepaisant, 
visokio politinio padorumo 
netekusio senojo agento už
sispyrimo biznio agentu pa
statyti savo ištikimą pa
stumdėlį Milišauską, didžiu
le balsų dauguma kriąučiai 
išsirinko Kundrotą.

Manydamas Kundrotai 
prieš pat rinkimus užduoti 
skaudų smūgį, Keleivis bir
želio 30 dieną paskelbė jį 
“renegatu.” Keleivis rašė:

Brook lyne siuvėjų unijos 
rinkimuose smetoniniai fašis- 
teliai ir maskviniai bolševi
kai sudarė bendrą frontą ir 
agitavo už socialdemokratą 
Kazį ^Kundrotą. Socialdemo
kratai pasisakė prieš Kazį 
Kundrotą. Keista, ne tiesa?

Perskaičius Knygą "’Prisi
kėlusi Lietuva” i

Knygoje surinkta daugybė 
baisių vaizdų iš žmogėdžių vo
kiečių hitlerininkų siautimo 
Lietuvoje, ir kalnai planų-pro- 
jektų dėlei atstatymo sugriau
tos Lietuvos pagal 5-kių metų 
planą. Knyga turi savo vertę 
tiem, kurie interesuojasi kny
ga ir abelnai skaitymu. B$t tu
rint mintyje, kaip nerangūs 
prie skaitymo mūsų žmonės — 
turiu mintyje Amerikos lietu
vius, abejoju, ar turės kantry
bės daugumas, kad ir ALDLD 
narių 
sant, 
abejo, 
laiko, 
per daug sausa — užpildyta 
vien skaitlinėmis ir skaitlinė
mis, kas ją padaro daugiau 
tinkama mokykloms, studijoms, 
o ne paprastiems skaitytojams. 
Todėl ir manau, kad šia knyga 
daugiau gal ir pasinaudos tik 
Lietuvos mokyklose ir knygy
nuose, nes tik ten žmonės, ma
nau, turės daugiau noro, supra
timo ir abelnai daugiau įver
tins knygą.

ją perskaityti. Nepai- 
kad d. Bimba į ją, be 
įdėjo daug energijos ir 
tačiau ji — knyga yra

joje nėra jokio paveiksle- 
jokio vaizdelio, nieko. Ge
dai’ kad įdėjo nors ir la- 
smulkų Lietuvos žemėlapį,

Prie to, dar knyga nepadaro 
jokio patraukimo — nesužavi, 
kad 
lio, 
ra i, 
bai 
juo kiekvienas susidomi — ieš
ko, ar nesusiras ir savo gimto
jo kampelio, kur gimė, kur ma
žas bėgiojo ir augo. Susiradę 
džiaugiasi, žiūri, ieško kaimy
nų ir tt.

Smagu žiūrėti į Vilniaus 
miestą su jo apylinkėmis, kuris 
dabar yra Lietuvos sostinė. 
Atitaisyta ta didžiulė skriauda 
ir gėda, kokią Lietuva nešė per 
virš 20 m., apie kurią skriau
dą daug plepėjo visokie apų 
laikų lietuviški “patriotai/’ -— 
popai, apie kovą už Vilnių, o 
tikrenybėje jie ir nenorėjo — 
bijojo Vilniaus miesto, - kaipo

Iš tikrųjų, nieko čia keis
ta. Jei socialdemokratas at
simeta nuo savo organizaci
jos ir prieš organizacijos ta
rimą siekia žūt būt dasigauti 
kokios nors vietos, tada jis 
pasidaYo “geras”' ir komu
nistams ir fašistams. Jis 
jiems “geras,” kai atsimeta 
nuo savo draugų ir maino 
įsitikinimus į netikrus balsų 
pažadus. Bet toks be princi
pu socialdemokratas nebe
tenka teises vadintis tuo var
du. “Nepartiškumas” tokiam 
žmogui pasidaro jo svyruo
jančios galvosenos priedan
ga, ox cino ambicija užmuša 
ir savigarbos jausmą.

Matote, tą žmogų be jokio 
pamato niekindami ir 
šmeiždami keleiviniai su
tvėrimai prisilaiko “savi
garbos jausmo”, o Kundro
tą, kuris puikiai suprasda
mas kriaučių reikalus ir tu
rėdamas daug tose pareigo
se prityrimo, Keleivio akyse 
netenka “savigarbos jaus
mo”, kuomet stato savo 
kandidatūrą. Jis “neturėjo 
teisės” 'kandidatuoti todėl, 
kad Buivydas ir keleiviniai 
menševikai jam uždraudė 
kandidatuoti!

Faktas yra, kad Buivydas 
keletą metų bizniavodamas 
su savo vienpusiškumu ir 
nachališkumu taip dasiėdė 
kriaušiams, jog jie bijojo 
susilaukti tokio pat frukto 
Buivydo peršamo M'ilišaus- 
ko y pato j e. Galimas. daik
tas, kad Milišauskas dabar 
susipras, jog jis padarė 
klaidą, užsikirto sau kriąu- 
čiuose kelią, tarnaudamas 
Buivydui už klapčiuką. !

skaičių- 
papras-

didmiesčio, su didesniu 
mi darbininkų, kurie, 
tai, yra daugiau apsišvietę, ne
gu valstiečiai. Tų laikų ponams 
šūkalojimas (“Mes be Vilniaus 
nenurimsim”) buvo tik gera 
priemonė vilioti iš Amerikos 
lietuvių dolerius.

Taip pat Klaipėda su savo 
ribomis vėl įjungta į Lietuvos 
ribas. Bet kodėl Lietuva nega
vo tokių lietuviškų centrų, kaip 
Suvalkų miestas, Tilžė ir Kara
liaučius? Daleiskime, kad Ka
raliaučiaus miestas jau į per 
daug išaugo, išsiplėtė, kad to
kia maža šalelė, kaip Lietuva, 
jo jau nebeįstengtų suvaldyti. 
Bet kaip gi su Suvalkų ir Til
žės miestais?

Juk dar karui tebesiaučiant 
buvo kalbama, kad jau kas ne 
kas, bet mažosios Lietuvos — 
Prūsijos lietuviškos sritys su 
jų apylinkėmis,, kaip Tilžė 
ypatingai bus priskirta Lietu
vai, o dabar jos.nėra Lietuvos 
ribose. Reikalauti didžiumos 
geografinių Lietuvos miestų, 
kaip Gardino, Baltstogės, Lie
tuviškos Brastos ir kitų, gal ir 
nebūtų logiška ir "praktiška, 
bet Suvalkų miestas ir Tilžė 
turėtų būti persvarstyti.

Reikia tikėtis, reikia turėti 
viltį, kad tas kada nors bus pa
daryta. Juk Sovietų Sąjungos 
tautos susijungusios ne ant 
spėkos—ginklo pagrindo,: kaip 
yra kapitalistinės valstybės, bet 
ant tautų broliškos draugystės 
pagrindo. Tad reikia tikėtis, 
kad kada nors, kada pastoviau 
nusistovės, rytinės Europos sie
nos, nebus neišgirstas Liętuvos 
balsas dėlei galutino sujungi
mo jos tautiečių prie bendros 
Lietuvos.

Aišku; jog nuklydau nuo te
mos, išsileisdamas taip . plačiai 
nuo knygos iki istorijos ir ge
ografijos, bet pažvelgus į Lie
tuvos žemėlapį, negalėjau iš
vengti nepasinaudojęs ta .pro
gą, apie kurią daugumas lietu
vių taip samprotauja, kaip aš.

• Panevėžietis.

Galas Mano Ken
tėjimams

(Anderso armijos kareivio re
patrianto Vasilijaus Kosulino 

laiškas)
Aš taip laimingas pasiliuo- 

savęs iš vergijos Anderso ar
mijoje, kad man norisi apie 
tai sušukti visam pasauliui 1

Aš gimiau ir visą savo gy
venimą praleidau Vilniuje. 
Didžiojo Tėvynės karo metais, 
1941 metų rudenį aš atsira
dau Rusijoje Buzuluko mies- 
tb. Ten mane mobilizavo į len
kų armiją ir užskaitė į 10-tą 
artilerijos pulką. Po metų mus 
permetė į Persiją, po tq į Pa
lestiną, į Iraką ir pagaliau į 
Egiptą, kur mes ko tik nežu
vome nuo neįprasto klimato, 
o iš ten mus pervežė į Italiją, 
kur mes išbuvome 2 metus.

Po karo mes su nekantru- 
mu laukėme demobilizacijos, 
o jos vis nebuvo. Kareivių tar
pe prasidėjo neramumai, ne
pasitenkinimas, kurį vadovybė 
žiauriai numalšindavo.

Kareivių grupę, kuri užsi
spyrusiai reikalavo išsiųsti į 
tėvynę, aprengė skudurais, su
mušė iki pusiau mirties ir iš
vežė į kalnus. Daugiau mes 
jų nematėme...

Mūsų armijoje visą laiką 
buvo vedama smarki propa
ganda prieš Tarybų Sąjungą 
ir prieš grįžimą į tėvynę. Me
tai prieš karo pabaigą mūsų 
pulko kapelionas Kulikovskis 
po pamaldų vieną kartą pa
reiškė :

“Rusijoje duonos liko tiktai 
mėnesiui, bolševikai karą vis- 
tiek praloš.”

Kunigas ir karininkai at
kalbinėjo mus rašyti į namus, 
kalbėdami, kad jie žino “iš 
patikrintų šaltinių,” kad už 
tokius laiškus artimieji užmo
kės savo gyvybe. Mes nenorė
jome rizikuoti savo giminių 
gyvybe ir todėl nerašėme laiš
kų.

*1946 metų gale mums pa
skelbė, kad mus išveš į Angli
ją ir demobilizuos. Atvežė 
mus į Šotlandiją ir* iš karto 
pasiuntė į katorginius darbus. 
Aš ant savo pečių nešiojau 
geležines sijas, tarp kita ko 
norma buvo pakankamai soli
di: 9 tonos per dieną vienam 
žmogui. Maitino bjauriai, per 
visą dieną gaudavome kąsne
lį duonos ir kokią tai neska
nią tyrę, nuo kurios mums da
rydavosi blogai. Už mažiausią 
nusižengimą mušė. Ypatingai 
pasižymėjo mūsų pulko ser
žantas Aleksiukas.

Po tokio 4 mėnesių darbo 
mus pasiuntė atgal į pulką vi
siškais invalidais. Pas mus pa
sirodė distrofija, ir mes iš vi
so nebuvome panašūs į žmo
nes. Niekad negalėjau įsivaiz
duoti, kad pažangioje Angli
joje galimi tokie laukiniai da
lykai.

Čia mus patalpino į lagerį, 
aptvertą spygliuota viela. 
Mes gyvenome plonomis sie
nomis medinėse palapinėse, 
kurias mes praminėme “stati
nėmis.” Tarpe lentų buvo di
deli plyšiai, per kuriuos kiau
rai ėjo vęjas, lietus ir sniegas, 
šlapius rūbus nebuvo kur iš
džiovinti, ir.,mes vaikščiojome’ 
drėgnais dvokiančiais drabu
žiais.

Vienas amerikinis kores
pondentas, apžiūrėjęs mūsų 
“statines” pareiškė: “Jeigu 
čia apgyvendinti avį arba 
kiaulę, ji būtinai pastiptų.”

Vieną kartą papulkininkis 
Volesokas atnešė kokį tai do
kumentą anglų kalba ir pa
reiškė : “Tai kontraktas dar
bui Anglijoje dvejiems me
tams. Visi privalote jį pasira
šyti.”

Aš pajutau ką tai negero. 
Pareikalavau šį popierį 'ir su 
vargu perskaičiau nesupranta
mus man žodžius. Vieną aš 
gerai supratau. . . “J jo kara
liškos didenybes armiją,”...

Tada aš ryžtingai pareiš
kiau : “Aš daugiau tarnauti 
nenoriu. Karas pasibaigė ir aš 
noriu važiuoti tėvynėn, į Vil

nių !”
Daugelis mano draugų taip 

pat. atsisakė pasirašyti šį po
pierį. Sutiko pasirašyti tik 
lenkai - fašistai, tarnavę vo
kiškoje armijoj^ ir papuolę 
pas anglus į nelaisvę. Juos 
įjungė į mūsų pulką, bet jie 
buvo privilegijuotoje, skirtin
goje nuo mūsų, padėtyje, jiem 
kėlė laipsnius, apdovanodavo * 
ir 1.1. Mes jų nekentėme. »

Su putomis lūpose Voleso
kas rėkė: “Jeigu jūs nepasira
šysite šio popierio, jus nedel
siant pasodins į kalėjimą.” 
Apie 800 kareivių, atsisakiu-. 
siu pasirašyti, išsiuntė į Vi- 
ko miestą (netoli Londono), 
patalpino lageryje, kuriam da
vė pavadinimą:
“Užsispyrėlių Partija Nr. 1”

Protesto ženklan met pa
skelbėme badavimą, iškėlėme 
viršum lagerio juodą vėliavą, 
po kuria padarėm parašą: 
“Nuimkite nuo mūsų užsispy
rėlių vardą! Mes kariavom su 
fašistais! Karas baigtas, mes 
nuvargome, netekome sveika
tos ir mes norime namo. Iš
siųskite mus tėvynėn!”

Tuo pačiu laiku mes išsiun
tėme laišką į Londoną tary- 
binėn pasiuntinybėn pulkinin
kui Kleškanovui su prašymu 
pagelbėti.

Nė lenkiškoji vadovybė, nė 
anglų valdžia į mūsų protestą 
neatkreipė dėmesio. Per 3 die
nas po badavimo paskelbimo, 
lageryje pasirodė ligoniai.' ir 
penktą dieną mes badavimą 
nutraukėme.

Nutraukus badavinlą, pas 
mus iš naujo pasirodė žino
masis Volesokas ir vėl parei
kalavo, kad mes sutiktume ei
ti į lenkų korpusą. Jis grąsi- 
no: “Kas nepasirašys — tą 
mes išsiųsime į Vokietiją dar
bams pas jūsų priešus.”

Daugelis draugų išsigando 
grąsinimo ir sutiko įstoti į len
kų korpusą*.

Greitai atėjo pulkininku 
Kleškanovo atsakymas, kad 
tarybinė pasiuntinybė rūpina
si per Maskvą mūsų demobi
lizacija.

Vieną kartą, anksti rytą, 
prie mūsų lagerio privažiavo 
10 didelių sunkvežimių su an
glų kareiviais. Jie visi buvo 
ginkluoti iki dantų automatais, 
granatomis, durtuvais. Jie ap
supo lagerį, prie kiekvienos 
“statinės” pastatė du sargybi
nius. Anglų karininkas, milici
jos komisaro ir mūsų pulko 
karininko lydimas, padarė la
gerio apėjimą. Kiekvieną iš
šaukė pagal sąrašą, netgi ir 
tuos, kurie buvo užverbuoti 
darbams į Kanadą ir Prancū
ziją, ir su sargyba išvežė sunk
vežimiuose. Vienas kareivis 
pavarde Fedonis iššaukiančiai 
rėkė: “Už ką jūs mane išve- 
žate ? Aš kariavau prieš fa- 
šistus, o dabar jūs mane veža- 
te į pražūtį”. . .

Užsirašiusius grįžti į Tary
bų Sąjungą nelietė, bet pra
dėjo mus sustiprintai įkalbi
nėti, kad mes atsisakytume 
nuo šios “beprotiškos idėjos, 
kad tai tikra mirtis” i r. 1.1.

Dar 7 mėnesius tęsėsi mūsų 
kančios.

Pačia laimingiausia diena 
mano gyvenime aš skaitau tą 
dieną, kada mus 95 žmones 
išsiuntė į Londoną, kad paso
dinti garlaivin.

Pagaliau mes garlaivyje 
“Bieloostrov”! čia mes pasi
jutome pilnai saugūs, mes bu
vome apsupti dėmesiu ir rū
pesčiu. 125 laimingi žmonės 
grįžta tėvynėn! Aš turiu pri
dėti, kad prie mūsų 95 žmo
nių grupės prisijungė dar 30 
kareivių, užsirašiusių anks
čiau darbams į Kanadą ir 
Prancūziją.

Vilniuje aš susiradau savo 
motiną, kurios tiek laiko ne
mačiau. '

Vasilijus Kosulinas,
Vilnius,
Užupio gatvė 12, 
but. 15.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Dailj^)——Antr., Liepos 6, 1848



Kaip Veikia Lietuviai Argentinoje
SPAUDOS MĖNUO

Buenos Aires. — Su didžiau
siu pasisekimu ir gražiais re
zultatais baigėsi “spaudos mė
nuo’’ — gegužė, mūsų didžio
sios organizacijos, A.L.S. “L. 
L.”, skirtas pažangiosios spau
dos paramai. Per tų laikotarpį, 
įvairiose Buenos Aires ir jo 
priemiesčių vietose gyvenanti 
lietuviai suruošė draugiškas 
sueigas, kad tokiu būdu sukė
lus savo laikraščiui paramos, 
kad taip išplatinus daugiau 
spaudos bonų ir, kad ne tik Są
jungos nariai, bet visi pažan
gūs mūsų tautiečiai kuo dau
giau prisidėtų prie sustiprini
mo spausdinto tiesos žodžio.

Rezultatai puikūs. Tokie 
draugiški parengimai buvo su
ruošta: Bs. Aires centro daly
je, Pompeyoje, Villa Crespoje, 
Floridoje; Villa Scasoje, Flo- 
restoje, San Martine, V. Alsi- 
noje, Villa Diamantyje, Sarau- 
dije, Villa Castellinoje ir kitur. 
Taipgi Moterų Skyrius suruošė 
gražų pobūvį tam kilniam tik
slui. Be to, suruošta du dideli I 
parengimai, vienas avellanedie- 
čių, trečio Rajono veikėjų, ki
tas antrojo Rajono darbuotojų. 
Visi šie parengimai davė pui
kiausius rezultatus ir per juos 
sukelta nemaža paramos mūsų 
spaudai.

Šis “spaudos mėnuo’’ įrodė 
kuo geriausiai tą didį pritari
mą, ką turi mūsų laikraštis lie
tuvių kolonijoje. Neabejojame, 
kad tas pritarimas, toji duosni 
parama, kaipo išdava mūsų 
tautiečių susipratimo ir įverti
nimo savojo laikraščio, rodysis 
ir toliau, kiekvienoje progoje, 
kaip tik mūsų laikraščio padė
tis to reikalaus. “Spaudos mė
nuo” skirtas darbavimuisi vien 
tik spaudos stiprinimui baigė
si, bet darbavimasis spaudos 
naudai nesibaigė ir negali baig
tis, nes jis yra žymi ir svarbi 
dalis bendrojo mūsų visuomeni
nio darbo, rūpinimasis spaudos 
reikalais yra ir privalo būti nuo

latinis reikalas kiekvieno susi- 
pratusio tautiečio.

Taipgi surasta nemažai nau
ji^, skaitytojų — prenumeratų. 
Taip pažangioji mūsų spauda 
pasiskleidžia plačiau mūsų ko
lonijoje. Užtai tenka padėkoti 
šauniajai mūsų organizacijai, 
Argentinos Lietuvių Sąjungai 
“Laisvoji Lietuva” ir jos vei-. 
kėjams.

PAMIRŠTAS KLAUSIMAS
Mūsų kolonijoje jau seniai 

"kaip nieko nedaroma paramai 
Urugvajuje išlaikomo lietuviš
ko radijo ketvirtvalandžio. Pa
mirštas jis, ar tik taip apleis
tas besirūpinant “artimesniais 
klausimais,” t. y., šios šalies 
lietuvių problemomis? Ar šiaip 
ar taip, bet ir lietuviško radijo 
išlaikymas yra didžiai svarbus 
ir labai artimas visiems pažan
gą mylintiems lietuviams. Rei
kėtų jis vėl pastatyti dienos 
klausimuose ir pasirūpinti su
kelti paramos, kad palengvinus 
draugams urugvajiečiams jį iš
laikyti. Lietuvių, kurie jį klau
sosi, mūsų kolonijoje yra, atsi
rastų ir tokių, kurie parodytų 
tam tikslui savo duosnumą. Tik

reikia šis klausimas plačiau 
pajudinti.
GAUTA KNYGŲ Iš TARYBŲ 

LIETUVOS'
Jau gerokas laikas kaip vei

kia A. L. S. “L.L.” patalpose. 
Vidai 1848 biblioteka ir skaity
kla pavadinta • Petro Cvirkos 
vardu. Joje yra nemažas skai
čius naudingų lietuviškų knygų 
bei laikraščių pasiskaitymui. 
Dabar šioji Biblioteka tapo žy
miai praturtinta: gauta trys 
siuntiniai knygų iš Lietuvos, 
kurie minėtos bibliotekos lan
kytojams suteiks daug pasigė
rėjimo ir gražių skaitymo va
landų.

Gautosios knygos daugumoje 
yra grožinė literatūra: poezija, 
apysakos, ir t. p. Tai Valstybi
nės Grožinės Literatūros Lei
dyklos gražiai paruošti leidi
niai, Lietuvos įžymiųjų autorių 
kūriniai, užsienio didžiųjų rašy
tojų kruopštūs vertimai.

Patariame mūsų tautiečiams 
daugiau lankytis bibliotekoje, 
kad iš ten pasisėmus šviesos, to 
dvasinio peno, kuris būtinai 
reikalingas kiekvienam apsi
švietusiam - kultūriniam žmo
gui.

PLANINGAI VEDAMAS 
DARBAS

Gražius rezultatus davė išju
dinimas A.L.S. “L.L.” veikėjų 
spaudos darbui, gegužės mėne
sį pavadinant “spaudos mėne
siu.” Reikia pažymėti, kad tai 
buvo gabus ir labai vykusis 
mūsų organizacijos vadovybės 
užbrėžtas uždavinys. Taip vy
kusis jo pravedimas rodo, kad 
mūsų kolonijos darbuotojai jau 
yra pribrendę plačiam ir na
šiam kultūriniam darbui.

Reikia tikėtis, kad atsiekus 
tokį gražų laimėjimą su šiuo 
pirmuoju “mėnesiniu planu,” 
skirtu spaudai, mūsų organiza
cijos vadovybė pasistengs- skir
ti kitus tokius pat kilnius užda
vinius savo veikėjams. “Vieny
bėje” jau buvo minėta, kad to
kiais užsibrėžimais gali būti 
naujų narių verbavimas Sąjun
gai ar L. Komisijai Tėvynei 
Remti. Abi organizacijos turi 
nepavaduojamai svarbų užda
vinį mūsų kolonijoje ir jų stip
rinimu reikėtų susirūpinti. 
Yra ir daugiau kilnių kultūri
nių darbų, kurių realizavimui 
arba pakėlimui skyrus tam tik
rą laiką, įsijungus visiems į 
vajų, duotų labai gražių ir di
delių vaisių. Belieka tik, kad 
taip gražiai išsijudinę į darbą 
mūsų veikėjai darbuotųsi ir to
liau, turėtų dienos uždavinį, 
kuris skatintų juos kuo smar
kiau darbuotis, neapsileisti ki
tų rajonų veikėjams ir taip ug
dytų mūsų organizaciją ir plės
tų jos kultūrinį — šviesų vei
kimą.

“JAUNI” IR “SENI”
Kai kada, buvusius žinomus 

mūsų kolonijos veikėjus, dabar 
jau pasitraukusius “šeimyninio 
gyvenimo ramybėnj” užklausus 
kodėl jau nesirodo viešoje vei
kloje nei viešuose parengimuo
se ir tt., nekurie, dar nepasie
kę 40 metų, atsako, kad jau jie 
“seni.” “Tegul, — sako—jau-

Kongreso pirmininkas Joseph W. Martin, Massachu
setts republikonas ir New Yorko valstijos republikonai 
kongresmanai James W. Wadsworth ir Walter G. And
rews planuoja drafto biliu, kurį kongresas ir senatas 
priėmė, jau tapo įstatymu. Prezidentas Trumanas tokio 
įstatytojo reikalavo ir pasirašė. Rugsėjo 22-rą jau pra
dės imti militariškon tarnybon 21 mėnesiui vaikinėlius 
19 iki 25 metų amžiaus, iš karto po 30,000 kas mėnuo.

Streikuojantieji CIO American Communications As
sociation Lokalo 1-mo nariai pikietuoja republikonų kon
vencija, įvykusią Philade'Iphijos konvencijų salėje, pro- 
tesduodami prieš republikonų vartotą skebinį radio ir 
televizijos personalą stotyje WFIL. Ta vienatinė stotis, 
teturėjo teisę skelbti konvencijos eigą. Lokalas prieš tą 
stotį streikuoja jau nuo gegužės 1-mos. Stoties savininkai 
atsisako tartis su unija už naują sutartį. Nariai kitų AFL 
ir CIO unijų išėjo pagelbėti streikieriams pikietuoti.

nesni dirba ir linksminasi.” 
Tuo tarpu, kaip veikime, taip 
ir parengimuose, kartu su am
žiuje jaunuoliais, matome to
kius “jaunuolius” kaip drg. K. 
Undraitis, Jonas Baltušnikas ir 
kitus jau seniai peržengusius 
pusę šimto metų. Taigi, jaunu
mas ne metuose, bet dvasioje. 
Reikia tik noro būti jaunam.

Ar ne laikas kitiems, buvu
siems veikėjams, prasilavinu
siems tautiečiams, nupurtyti 
nuo savo pečių tą sutingimą ir 
stoti į aktyvesnį veikimą?
MŪSŲ TAUTAI NEPAMIRŠ

TAMOS DIENOS
Įžengėme jau. į birželio mė

nesį, kurio 22 d. septyni me
tai atgal nuožmus priešas klas
tingai užpuolęs mūsų tėvynę iš
griovė ją, lavonais nusėjo jos 
laukus ir paplukdė ją kraujuose. 

Tai gedulos diena mūsų tautai.
Netoli jau ir liepos mėnuo, 

kurio 21 d. aštuoni metai atgal 
mūsų' tėvynėje išaušusi laisvė 
nušvietė jos miestus, kaimus ir 
laukus. Tą dieną. Lietuvos 
liaudis, išreikšdama nedisku- 
suojamą savo valią, nusprendė 
užtikrinti savo gimtinės žengi
mą tarybų socialistiniu keliu į 
šviesią ateitį ir prisijungė prie 
didžiosios tarybinių socialisti
nių tautų šeimynos, tapdama 
viena iš šešiolikos laimingųjų 
Tarybų Socialistinių Respubli- 
k ų S ą j u n gos n a r i ų. S

Nors po metų nuo Ros skais
čios dienos mūsų gimtinė buvo 
paminta kruvinojo naci fašistų 
bato, kuris per tris metus ją 
teriojo, bet dėka herojiškosios 
T. S. R. S. liaudies ji vėl at
kariavo savo laisvę ir šiemet, 
liepos 21 d. iškilmingai švęs 
Lietuvos Tarybų Socialistinės 
Respublikos įsisteigimo 8 metų 
sukaktį.

Liepos 21-oji yra laisvės ir 
džiaugsmo diena mūsų tautai.

Kad tąs dvi dienas tinkamai 
paminėjus, būtų geriausias lai
kotarpis tarpe jų paskirti 
įtemptam darbavimuisi sutvir
tinimui Lietuvių Komisijos Tė
vynei Remti, verbavimui į ją 
narių, nušvietimui šio krašto 
lietuviams ,apie nacių padary
tąją žalą mūsų tautai, apie 
vykstantį atsistatymą Tarybų 
Lietuvoje ir apie tarybinių 
tautų draugystės naudą jų tar- 
pusavei pagalbai, iškilimui ir 
suklestėjimui.

DŽIAUGSMĄ SUKĖLUSI 
ŽINIA

Didelis džiaugsmas kilo mū
sų kolonijoje, sužinojus, kad 
visiems lietuviams, gyvenan
tiems užsienyje, T. S. R. S. 
Aukščiausiosios Tarybos spren
dimu suteikiama teisė gauti 
T.S.R.S. pilietybė. Sulig duoto
jo pranešimo, pilietybę gaus 
tie, kurie jos nori, be didelių 
kliūčių, o paprastai, pareiškus 
pageidavimą ir įrodžius esant 
kilusiam iš Lietuvos. Džiaugia
si lietuviai, nes tame sprendi

sunku 
kalbą, 
lietu- 

kalbė-

savotišku, 
kastežanu

mokėjimas

me mato nuoširdų savo gimto
jo krašto vyriausybes rūpini
mąsi savo sūnais, gyvenančiais 
svetur. Suteikimas pilietybės 
duoda jiems galimybę palaikyti 
saitus su savo tauta ir viltį ka
da nors grįžti į ją.

Kaip prisimename, prieš de
šimtį metų smetoninė Lietuvos 
valdžia buvo atėmusi pilietybę 
jai nepalankaujantiems užsie
nio lietuviams, ir tik kilus di
deliems protestams aiškinosi, 
kad tas pilietybės atėmimas 
yra tik “mažam skaičiui” sme- 
tonizmo priešų, 
rint jokių įsitikinimų, visi Lie
tuvos sūnai ir dukros jos no
rintieji atgauna pilietybę. Tai, 
kaipgi nebus džiaugsmo.

Imant tai domėn, visoje aiš- 
kumoje pasirodo, koks didelis 
skirtumas yra rūpinimuisi savo 
piliečiais tarpe buvusios sme
toninės ponų valdžios ir dabar
tinės liaudies vyriausybės, kuri 
nesidangsto “tautiškumu,” bet 
vykdo jį tikrovėje.

MYLĖKIME GIMTĄJĄ 
KALBĄ

Nesant lietuviškų mokyklų, 
čia priaugančioms naujoms lie
tuvių kartoms yra labai 
gerai mokėti lietuvių 
Nors daugiau susipratę 
viai savo vaikus mokina 
ti lietuviškai ir taip juos palai
ko arčiau mūsų išeivijos, bet, 
vistik jų kalba nėra gryna, 
kuomet prisieina lietuviškai ką 
nors parašyti, visoje nuogumo
je pasirodo jų lietuvybės silp
numas.

O kiek daug tokių, kurie vi
sai neišdrįsta net ir žodžio tar
ti lietuviškai, dėl jo nemokėji
mo: kiek tokių, su kuriais tė
vai, gerai nemokėdami vietinės 
kalbos, turi kalbėti 
nei lietuvišku, nei 
žargonu ?

Kiekvienos kalbos 
yra naudingas dalykas. Kaip 
visiems šiame krašte gyvenan
tiems yra būtinas reikalas mo
kėti šios šalies kalba, tobulin- 
tis jos tarmėje, gilintis jos ži
nojime, taip čia gyvenančių lie
tuvių vaikams pravartu mokėti 
savo tėvų kalbą. Tėvai, mokin
kite savo vaikus.

A.L.S. “L.L.” bibliotekoje 
“Petras Cvirka,” Vidai 1848 
yra lietuvių kalbos vadovėlių 
ir kitokių naudingų* lietuviškų 
knygų.. Jas skaitydami jūsų 
vaikai išrhoks gražią lietuvišką 
kalbą, pamils ją ir taip išsigel
bės nuo ištautejimo.

NAUJOS KNYGUTĖS 
SVARBA

Jau platinasi skaitymo mėgė
jų tarpe naujoji “Vienybės” 
brošiūra. “Istorijos Falsifikuo- 
tojai.” Tai svarbus istorinis 
dokumentas, kuris reikalinga 
atydžiai studijuoti, kad pasisė- 
mus iš jo davinių, - nušviečian
čių paskutiniojo pasaulinio ka
ro iškilimo priežastis ir tik
ruosius jo kaltininkus.

Lietuvos Pagėgių Apskritis - Buvusioji 
Vokiškųjų Kolonistu Buveinė - Gražiai 

Keliasi Naujajam Gyvenimui
Rašo PETRAITIENĖ

Vokiečių kolonistų vietas 
užėmė lietuviai naujaku

riai, buvę bežemiai ir maža 
žemiai valstiečiai. — Maši
nų pagalba keliamas žemės 
ūkis. — Pradeda klestėti 

apšvieta ir kultūra. — Tik 
rieji lietuvių tautos sūnūs ir 
liaudies tarnai sudaro vald 
žios organus.

Daugiau kaip trys metai 
praėjo nuo tos dienos, kaip 
Pagėgių apskritis, anksčiau 
buvusi vokiškųjų kolonistų 
valdžioje, tapo neatskiria
ma Lietuvos žemių dalimi. 
Lietuva gavo Pagėgių ap
skritį apiplėštą, sunaikintą, 
su sunaikintomis materiali
nėmis vertybėmis. Pagrin
dinę jų dalį vokiečiai išvežė 
į Vokietiją. Pagėgių aps- 
krityj apsigyveno'naujaku
riai iš visų Lietuvos kampų. 
Tai buvusieji kumečiai, be
žemiai ir mažažemiai vals
tiečiai. Ypatingai daug nau
jakurių atvažiavo iš Žemai
tijos. Į apskritį iš svetur 
sugrįžo tėviškėn repatrian
tai.

Naujakuriai gavo iš tary
bų valdžios 57.928 ha že
mės. Be to, jie gavo tūks
tančius galvų galvijų, pas
tatus, žemės ūkio invento
rių ir milijonines sumas il
galaikių kreditų įsikūrimui.
Valdžios parama

Dabar, nežiū- valstiečiams
Vyriausybės rūpinimasis. 

naujakuriais ir repatrian
tais, naujai gavusiais žemę, 
nenuėjo veltui. Jau 1947 
metais buvo pasiektas 
prieškarinis pasėlių ploto 
lygis, o šiais metais suartos 
žemės ir pasėlių plotas daug 
viršija jį. Geriausių apskri
ties valstiečių — duonos au
gintojų Pabedinsko Gabrio, 
Vilkausko, Baltaičio, Rada- 
vičiaus ir kitų pavyzdį sie
kia ir kiti valstiečiai. Visi 
valstiečiai atliko pavasario 
/sėją aukštame agrotechni- 
kiniame lygyje.

Didelę paramą apskrities 
valstiečiams teikia Pagėgių 
mašinų traktorių stotis ir 

i septyni mašinų - arklių nuo
mojimo punktai.
žemės ūkio draugijos '

Sėkmingai vystosi ir aps
krities žemės ūkio koopera
cija.

Praeitais metais įsikūrusi 
apskrityje žemės ūkio koo
peracija dabar jau priskai
to 13 žemės ūkio draugijų, 
jungiančių daugiau \ kaip 
2000 valstiečių ūkių. Aps
krities valstiečiai noriai 
stoja į žemės ūkio draugi
jas, kurios jiems padeda 
kelti žemės ūkį. 24 koopera
tinės kalvės šiemet atre
montavo savo nariams vi
są žemės ūkio inventorių. 7 
javų valymo punktai išvalė 
valstiečių grūdus, o keletas 
dešimčių kooperatinių ma
lūnų pavers paujojo der
liaus grūdus puikiais mil
tais.

Knygutėje yra 80 puslapių ir 
jos kaina tik $1.—. “Vienybės” 
platintojai ir visi apšvietos 
draugai turėtų nesigailėti pas
tangų kuo platesniam šios kny
gutės paskleidimui.

Gerai būtų, kad norintieji 
geriau suprasti ją ir įsigilinti į 
joje liečiamus klausimus, tarpe 
keleto draugų, kolektyviai, ją 
skaitytų ir studijuotų. 
knygutės1 studijavimas 

Toks 
duotų

didelių rezultatų.
Kiekvienas pažangus tautie

tis tegu įsigyja šią brošiūrą.
V-bė.

poliklinika, ligoninė, sanita
rine epideminė stotis, vals
čiuose įsteigta daug medici
nos punktų, kuriuose yra 
gydytojai, akušerės, felče
riai.

Mažas miestelis Pagėgiai
tapęs Tarybų Lietuvos aps
krities centru auga ir tvar
kosi: Miestelis, palyginamai 

j mažai nukentėjo nuo karo 
^veiksmų. Vokiškieji fašistai 
spruko su tokiu greitumu, 
kad netgi nesuspėjo įvykdy
ti savo biauraus darbo—už
degti miestą. Bet apiplėšti 
jį ir išvaryti kartu su savim 
gyventojus, tai jie, deja, 

i suspėjo įvykdyti.
Naujai išrinkta miesto 

darbo žmonių deputatų Ta
ryba patvirtino miesto grei-r 
tesnio sutvarkymo planą — 
kultūros ir poilsio parko į- 
kūrimą, išvystyti komunali-* 
nę ir butų statybą, išplėsti 
prekybos tinkfą ir t.t. Čia 
nutarimus seka darbai.

Gegužės Pirmosios gar
bei Pagėgiuose buvo atida
rytas parkas su sporto aik
štelėmis. Mieste pasodinta 
daug medžių ir dekoratyvių 
krūmų, pradėta kelių pasta
tų statyba ir t.t.

i Gražiai vystosi 
| ir pramonė

Apskrityje pradėjo vysty
tis pramonė. Vilkiškiuose 
statomas muilo fabrikas, 
Natkiškiuose išplečiam a s 
malūnas ir lentpiūvė.

Iki karo apskrities val
džios organuose sėdėjo vo
kiečiai kolonistai. Juos ne
domino vietinių gyventojų 
pagrindinės masės porei
kiai. Jie stengėsi kuo grei
čiau suvokietinti Klaipėdos 
kraštą.
" Dabar vietos valdžios or
ganuose — apskrities, vals
čių ir apylinkių Tarybose— 

, deputatai, valsčiaus valstie- 
i čiai - lietuviai, tikrieji liau

dies tarnai, visaip giną vie-

Mokyklos, knygynai 
ir klubai

Pagėgių apskritis— nedi 
delis žemės ūkio kraštas,! 
buvo tamsus ir skurdus 
Lietuvos kampelis, čia su 
ypatingu įnirtimu šeimi
ninkavo vokiškieji kolonis
tai dvarininkai, žiauriai iš
naudodami valstiečius. Lie-: 
tuvos valstiečių vaikus jie 
prievarta vertė mokytis ne
kenčiamos vokiečių kalbos. 
Dabar vaikai mokosi savo 
gimtąja lietuvių kalba pas 
savuosius lietuvius mokyto
jus. Dabartiniu metu aps
krityje dirba viena gimna
zija, dvi progimnazijos, vie
na suaugusiųjų progimna
zija, daugiau kaip 60 pradi
nių mokyklų, kuriose moko
si du kartus daugiau moki
nių, kaip 1939 metais.

Apskrityje įkurta 37 klu
bai - skaityklos, 10 bibliote
kų, Kultūros namai. Visos 
šios įstaigos turi- didelį, be 
pertraukos papildomą kny
gų fondą. Pagėgiuose išeina 
laikraštis — “Pagėgių Bal
sas”. Po ilgų vokiškosios 
.priespaudos metų Lietuvos 
valstietis, pagaliau gali lais
vai, be baimės, skaityti lie
tuviškus laikraščius, 'lietu
viškas knygas. Paskuti
niuoju laiku Pagėgių aps
krityje atidaryta 6 nauji 
klubai - skaityklos, o Vil- 
kiškių, Katyčių ir Natkiš
kių miesteliuose—3 bibliote
kos. Pavyzdingai dirba klu
bas - skaitykla Vilkiškių 
miestelyje. Vedėja Aldona 
Abramavičienė organizavo 
agrotechnikos, literatūros 
ir dramos ratelius, pritrau
kė į darbą eilę lektorių — 
Teofilį Pangonį, Marijoną 
Gabrį ir kitus. Lietuvos kai
mo jaunimas jau neapsieina 
be šio kultūros židinio. Kas 
vakarą jie ateina į čionai, 
pasiklausyti paskaitų, repe
tuoti pjeses, skaityti. Dau
giau kaip 200 žmonių lanko 
agrotechnikos ratelį, kuria
me Lietuvos valstiečiai susi
pažindami su tarybinės ag
rotechnikos pirmaujančiais 
metodais,,/mokosi priemonių 
aukštiems derliams gauti. 
Aldona Abramavičienė or
ganizavo 5 kilnojamas bib
liotekėles, aptarnaujančias i

Vilkiš.kių valsčiaus darbo 
žmonių Taryboje—P. -Mar
tišauskas, A .Martinkus, L 
Valiukevičius; Katyčių val

ksčiau Taryboje — M. Moc
kienė, S. Urbonavičius, N. 
Jogminaitė, A. Jurginis ir - 
dešimtys kitų ištikimų Lie
tuvos liaudies sūnų ir diik-

Taip tvarkosi ir auga Pa
gėgių apskritis, įnešdama 
savo dalį į Tėvynės atstaty
mą ir išvystymą.

ne

Pirmą Kartą Gyvenime Moko
si Skaityti ir Rašyti

I JONIŠKIS. — Nauji rateliai 
beraščiams ir mažaraščiams 
apmokyti sudaryti prie Joniš
kio apskrities žiniūnų valsčiaus 
pradžios mokyklos, šių ratelių 
organizatoriai mokytojai Sta- 
sys Ivaškevičius ir Elena Dovy-

tolinius kaimus.
Ligoninė ir kultūros 
parkas

Pagėgiuose anksčiau 
buvo ligoninės ir poliklini
kos. Štai jau greit trys me- daitytė apmoko dešimtis vais
tai, kaip Pagėgiuose veikia tiečių.

Čia ne bliūdai. Tai republikonų konvencijos delega
tų cigarų nurūkonis ir pelenams indeliai paruošiami.

3 pusi.—Laisve (Liberty,JJth. Daily)--Antr., Liepos 6t 1948
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(Tąsa)
Dęseris užsuko į studiją pasiimti Ža

ne tos. Niekuomet jis nebuvo girdėjęs, 
kaip ji deklamuoja; jam tai atrodė ne
kuklu — juk nepradės ji klausinėti apie 
biržą! J j prašė lukterėti, įvedė į tuščią 
kambarį su sunkiomis raudonomis užuo
laidomis. Jis išgirdo Žanetos balsą. Ji 
deklamavo eiles; atrodė, jis kažkada bu
vo matęs jas mokyklos chrestomatijoj:

Tavo valdžja nebijo net mirties.
Meilės nežemiški takai.
Mus pasitiks laivas užmaršties, 
Mieli Eliziejaus Laukai.

Toliau jis negirdėjo: liūdesys, lyg 
tirštas rūkas, apgaubė jį. Atėjo Žaneta.

— Jūs gražai deklamavote.
Ji nusišypsojo:
— Tai reklama — dažai blakstienoms.

kalų. Štai ir dabar — skuba į darbą, lyg 
darbininkas. Sėdės, skaičiuos milijonus... 
Kodėl jis nemato, kad ir ji — beturtė. 
Ją apiplėšė. Ji kai ką davė Fiže, Liusje- 
nui. O dabar pas ją — nė šnipšt. Vakar 
ne ji kalbėjo — lietus, Ronsaras. Tik su 

•Andre ji buvo natūrali, neapgaudinėjo, 
nesigailėjo. Andre gyvena, kaip ir ji — 
tyčia. Ne viai tikslu žodis ... Jis pasakė 
— “pūke.” Tik lekia jie į priešingas pu
ses. Tikriausiai, tokių daug. Kažkur ji 
skaitė: “meno užnuodyti”. .. Bet kodėl 
ji galvoja tik apie'Andre? Tiesa, juk ji 
myli jį...

Pirmą kartą Žaneta tai sau pasakė. Ir 
tuojau kreipėsi į Deserį:

—Aš myliu kitą. Tai nieko netruk
do: aš jo nematau ir niekuomet nepama
tysiu. Tačiau noriu, kad jūs tai žinotu
mėt.

Jie išėjo. Šlakstė lietutis. Ji paklausė:
— Kas girdėti apie karą?
(Prisiminė pokalbius studijoje. Dese- 

ris, tikriausiai, žinąs.) Jis atsakė:
— Aš ne orakulas.

Pasakė sausai, beveik oficialiai. Jis 
sustabdė mašiną ir pabučiavo Žanetai 
ranką.

— Jūs mane sugraudinote. Labai su
graudinote. Gaila, kad jūs nenorite į 
sceną. Bet ir tai nesvarbu . . .

Jis nuvežė ją namo; atsisveikino; pas
kui susitarė vakare susitikti. Viskas iš 
karto pasidarė aišku, netgi kasdieniška: 
susidės.

Finansinė Atskaita už Balandį, 
Geguže ir Birželį, 1948 m.

Kp. Kas Prisiuntė, Miestas Suma 
Balandžio Mėn. Įplaukos:

54 C. Andriunas, Elizabeth $7.75
58 J. Skerston, St. Louis .... 8.60 

145 J. Alvinas, Los Angeles .... 26.50
6 Geo. Shimaitis, Brockton 27.00 

32 J. Didjun, New Haven .... 27.85 
14 O. Shember, Minersville .... 8.00 

150 A. šešelgis, Chicago ....... 15.25
52 J. Danta, Detroit............. 81.60 

110 L. Bekis, Rochester ......... 1.60
Pav. P. Gedar, Denver ......... 5.00
26 M. Girdžiuvienė, Collinsv. 15.50 

218 L. Stakcnas, Scottville .. 32.00
10 J. A. Bekampis, Phila...... 38.50

i 13 K. J. Abakan, Easton .... 17.00
92 M. Butvill, Cicero ........... 15.25

Pav. J. Daubar, Athol ........... 2.00
Pav. M. Vaznis-Miller, Mounds. 6.00

11 S. Janulis, Worcester ....... 13.75
4 J. Stupur, Portland .......... 6.30

188 A. Wardo, Detroit ........... 9.25
66 P. Rinkevich, Grand Rap. 21.75 

Pav. J. Jackim, Staten Island 1.50 
166 D. Burba, Stamford ........ 1.50
51 J. Rūbas, Burton ........... 39.50

104 K. Guzevich, Chicago ....... 26.00
1 K. Rušinskiene, Brooklyn 34.40 

161 M. Baltrušaitis, Seattle .... 1.75 
75 F. Cvirka, Miami ........... 1.75

55 P. Babarskas, Ridgewood 15.50 
85 A. Račkauskienė, Haverhill 25.00 

138 B. Schneider, Ridgewood 4.50 
135 E. Cibulskienč, Nanticoke 3.10

Šalimais ėjo moteris su senos mados 
suplyšusiu apsiaustu; nešė daugybę pa
ketų, ryšuliukų ir kalbėjo pati sau: “Aš 
jam piršteliu į gerklę ... Tai pasa
žas! ...”• Deseris šnibžtelėjo: “Beprotė.” 
Jam pasidarė nejauku; nubėgo prie ma
šinos; Deseris ne iš karto paleido moto
rą: sėdėjo lyg apkvaišęs. Paskui nudū
mė. Pro rasojančius langus mirgėjo švie
sos, žalios ir raudonos. Farai skverbėsi 
į tamsą, išplėšdami iš nakties lietaus 
aptaškytus medžias.

Deseris atvežė Žaneta i savo užmiesti- 
• nius namus. Neklausė jos, ar ji to nori. 

Tylėjo. Atsinešė butelį konjako.
— Sušilkite. Jūs gražiai deklamavote. 

Jūs turite eiti į sceną. Prisimenate, jūs 
kalbėjote, kad jūsų režisierius neturi pi
nigų. Tai menkniekis . ..

Ji papurtė galvą:
— Ne. Dabar aš negaliu vaidinti... 

Kalbant reikia tikėti kiekvieną žodį. Jei 
ne, tada ir žiūrovai netiki. Tuomet salė
je tylu, bet atrodo, kad balsas dingsta. 
Jūs nesuprantat? Aš žuvusi. Kažkada 
aš tikėjau ... Tuomet aš gyvenau su vie
nu artistu. Jis miegojo, o aš gulėjau gre
ta, kartodama Fedro monologus .. .

Ji išėjo į sodą. Kvepėjo žeme, supuvu
siais lapais. Pavasaris bėgo paskubomis, 
uždusdamas; ir lašų tekšenimas atrodė 
jai, kaip skubūs žingsniai. * Žaneta go- 

. ♦ džiai kvėpavo. Deseris rėkė: “Persišal- 
dysit!” Ji neatsiliepė. Keletui’ minučių 
aplankė ją didelė laimė, ir vėl, kaip 
Fieri, ji patikėjo prasimanymų. Grįžo į 
kambarį; šypsodamos pažiūrėjo į Dese
rį savo išsigandusiomis akimis. Jis su
mišo. O ji kalbėjo:

— Ne, nepersišaldysiu ... Aš žuvusi, 
Deseri. Žuvusi...

Ji ėmė bučiuoti jį liūdnai, trūkčioda
ma, pati nesuprasdama — kodėl.

Ji ir vėliau nepajėgė suprast, kodėl 
•. susidėjo., su Deseriu. Tas lėmė jai tik 

vargą ir nuoskaudas. Bet tą naktį, įsi
klausydama į lietaus barbenimą, ji kar- 

b'* tojo:
Ten, kur pavasariai viešėt nenustos 
Ir rūpesčiai širdį kankinti 
Nedrįs, kur svirs vaisiai sultingi, 
Saldžiųjų krūtų išmaitinti, [gamtos 
Švelnių glamonių kupini nupinsim 
Mirtų nevystantį vainiką, 
Rojaus pavėsy priesaiką atminsim, 
Nes širdy meilę ji paliko, i
Jis staiga paklausė:
— Žaneta, kam tas liūdesys? ...
— Tai ne liūdesys. Liūdesys ten — 

Fieri, mūsų medis... Arba elėraštyje. 
O Čia neviltis... Ar prisimenate bepro- 

Itę? . Ir jūs pražuvote, Deseri. Aš da
bar žinau.

Kalbėjo ir vis bučiavo.
Jie grįžo į Paryžių rytą. Žaneta krim

tosi: kodėl tai įvyko? Apie Deserį galvo
ja: visagalis. Laikraščiai jį vadina “ne
vainikuotu karalium.” O jis — vargšas. 
Jis nieko neturi. Ir atėjo pas ją... Argi 
tai nejuokinga — ieškoti pas ją išsigel
bėjimo? -Ji /jo pasigailėjo už vaikiškumą. 
Bet ir jis gailisi jos. Tik iš pasigailėjimo 
meilės nesukirpsi. Eilės? Reklama — 
kremo, dulkių siurblių, užmaršties. Ar- 

iĮR?’* tistė ji n’ėbus, galima statyti kryžių. Ir 
1^.;; už jo neištekės. Kai jis jai pasisiūlė, ji 

nusijuokė. Tapti “nevainikuota karalie
ne”? Ne! Gerai, kad jis turi savo rei-

Deseris paėmė telegraiųą: vokiečių 
kariuomenė Prahoje. Jis staiga ėmė 
juoktis, garsiai, ilgai, uždusdamas. Pas
kui ištraukė iš knygų spintos butelį. Ku
riam galui dabar klausyti gydytojo? Per 
metus — galas. 0 Žaneta? ... Ką gi, ji 
myli kitą. Gera moteris, tačiau baisi.; 
akys, kaip tos beprotės. O tas tiesa—jie 
kartu, pamatys užmaršties laivą.

.28
— Aš ten tave dažnai matydavau. 

Kalnai raudoni, ir nė krūmelio. Oras 
toks tirštas, tvankus. Ir staiga tu šalia. 
Jaučiau — apkabinu. Ak, Deniza, kodėl 
sunku apie tai pasakoti? Aš kalbu apie 
meilę!... Argi tu suprasi!

Ji nieko neatsakė, tik dar stipriau bu
čiavo.

— Aš seniau galvojau, kad mirti bai
su — taip visi sako. Ne. Labai paprasta. 
Kaip čia tau pasakius? .. . Iškilminga. 
Kaip dabar... Visa, kas tada darosi — 
nesuprantama. Tačiau nebaisu. Baisu 
kitas dalykas — pralaimėjimas. Negera, 
nyku. Nesinori su niekuo kalbėti. .*. O 
mirtis — kažkas sava, iš širdies ...

— Gulėdama naktį kalėjime, aš girdė
davau: šaudo. Bet aš žinojau, kad tavęs 
neužmuš. Tai nerimtai skamba, bet ži
nojau. Negalėjo užmušti. Aš visą laiką 
buvau su tavim.

— Nieko.
Sienose apmušalai: rudos astros. Jos 

žydi šimtą metų ir dar neperžydėjo. 
Kam sienoje ūsuoto maršalo portretas? O 
ant židinio taupomoji dėžutė — nykštu
kas' raudonu gaubtuvėliu. Atsitiktinis 
kambarys, atsitiktiniai daiktai. Kiti čia 
galėtų gyventi visą amžių. O jiems tai 
tik poilsis. Valandai? Savaitei? -V iš
tiek!... Bet astros neišdrįs peržydėti. 
Maršalui nejauku, dargi ir pavydu; 
kramto žilus ūsus. Vadovėliai pamiršti: 
ką jis nugalėjo, kodėl? ... Nykštukas tuš
čias; jo porcelianiniam kūnelyje nė sū; 
jeigu jam čiuotų spriktą į nosį, jis neįsi
žeistų. Gal būt, ji prisimins tą nykštuką 
kalėjime? Ten baltos, niūrios sienos, žiū
ri į sutrūkinėjimus ir matai,, lyg medį, 
debesis, vikingo veidą. O Mišo staiga pa
matys apkase: ruda astra. Pasistiebs, kad 
nuskintų. Ir kulka.. . Tačiau kulka bū
tinai pralėks šalia.

—Mišo, tu čia? ...
Ji jaučia ant skruosto jo alsavimą; 

nori išgirsti balsą: braukia rankomis 
per stamantrius plaukus, per kaktą; vi
są. laiką ieško patvirtinimo, kad jie kar
tu.

Ir štai jie ėmė suktis po kambarį, kaip 
įsismaginę vaikai.

—Mišo, tu iš proto išėjai! ... Ką pa
manys apačioj? Ir kaip tu į gatvę išeisi? 
Pažiūrėk, štai veidrodis ...

Uis klusniai žiūri.
Na?

X- 0 akys? Nematai? Beprotis!
Jatn reikia eiti: posėdį nuskyrė devin

tą valandą. Jis susiraukė: renka mintis, 
žodžius.

(Bus daugiau)

Pav. D. Petronis, Athol ......... 1.75
205 K. P. Yokubaitis, Westville 6.40 

11 S. Janulis, Worcester ..... 6.75
37 V. Trask, Lawrence ....... 7.50
73 J. Stanevich, Summcrlce 15.90 
19 J. Pateckas, Chicago ....... 34.00

171 M. Paulauskas, Aurora ..... 4.75
131 St. Lcesis, Saginaw ......... 10.00
37 V. Trask, Lawrence ......... 5.00
50 J. Stanley, Rochester ....... 78.70

Viso įplaukė ................ .$707.20

Balandžio Men. Išeigos:
Sekretoriaus alga už balandį $66.50 
Už popierą knygai .................. 500.00
Atmokėta aukų .................   100.00
Už pastos ženklelius ..............  39.00
Už 250 didelių vokų ................ 4.56
Už anglų kalbos knygas jaun. 14.39 
Už 500 atviručių-paliudijimų 8.16 
Atmokėta už LNB Šerą ......... 25.00
Knygiaus išeigos už 3 mėn. 141.75 
Už įvairius spaudos darbus .... 30.58 
Už pašto atvirutes ................ :... 1.40
Už išsiuntinėjimą knygų eksp. 44.00

Viso ........... $975.34

Sutrauka:
Balansas buvo ..................  4,041.99
Balandžio mėn. įplaukos .....  707.20

Kartu .......................... $4,749.19
Išeigų buvo ........................... 975.34

Balansas .................. $3,773.85

Gegužės Mėn. Įplaukos:
10 J. S. Rainys, Phila.............. 1.50
63 A. Jocis, Bridgeport ......... 2.50

212 P. Janiūnas, Bayonne ..... 6.00
55 P. Babarskas, Ridgewood .. 2.50 
81 M. Smagorienė, Maspeth .... 5.70 

141 J. Mesko, Phila...... ............. 7.50
8 V. KvietkaSf Cambridge .. 31.25 

49 G. Bendix, E. St. Louis .. 17.50 
— A. Gudauskas, Springfield 1.00

187 P. Burba, Chicago ........... 9.50
188 A. Wardo, Detroit ......... 13.50
19 P. Šolomskas, Chicago....  48.65
52 J. Danta, Detroit ........... 11.00
34 S. Puidokas, Rumford ..... 28.00
48 B. Valukas, Mahanoy City 7.50 
65 J. Kvietinskas, Racine .... 9.30 
77 Ch. Stephans, Cliffside .... 24.25 
57 A. Jasiunas, Cleevland ..... 22.00

209 A. Jakštonis, Trenton ....... 6.40
7 C. J. Ratchner, Springfield7 34.60 

Pav. J. Puodžiūnas, Luther .... 2.00 
71 A. Mazukna, Bridgewater 11.30 

236 M. Yanavičienė, Wash. 14.25 
Pav. K. Radzevičius, Waukegan 4.00 
186 M. Kavaliauskas, Beloit .... 7.60 
44 J. Blažonis, Lowell ......... 6.00

9 M. Uždavinis, Norwood .... 31.90 
68 B. Muleranka, Hartford .. 14.50

1 Geo. Wareson, Brooklyn. 9.00
37 V. Traško, Lawrence ....... 7.50

145 J. Alvinas, Los Angeles .. 11.00 
28 S. Meison, Waterbury ... 21.50

190 P. Nemura, Cleveland .... 1.75
— L. Račkauskas, Waterbury 75 
55 P. Babarskas, Ridgewood . 7.75 
83 P. B. Kaupas, Muskegan .. 6.20 
86 M. Chcsna,. Chicago ......... 8.75
29 K. Liaudanskas, Rockford 13.50 
15 V. Jackson, Gibbstown ..... 6.50
11 S. Janulis, Worcester ..... 9.00
6 Geo. Shimaitis, Brockton 36.90 

188 A. Wardo, Detroit ....... 43.00

Viso .............................  $564.80

Gegužės Mėn. Išeigos:
Sekr. ąlga už geguž mėnesį $66.50 
Už 175 setus anglų kn. jaun. 206.98 
Laisvei už knygos spausd. 200.00
Už įvairias anglų knygas ........ 11.26
Už išsiuntimą anglų knygų ..... 38.00
Archyvo išeigos ................   22.50
Už archyvo knygas Bukauskui 3.00

Viso .......  $548.24
t Sutrauka:

Balansas buvo .................. $3,773.85
Geguž. įplaukų ...................... 564.80

Kartu .......................... $4,338.65
Išeigų buvo ........  .'............. 548.24

Balansas ..'...............   $3,790.41

Birželio Mėn. Įplaukos:
Pav. V. Rudzinskas, Arbutus .. $4.50 
79 J. Urmonas, Roseland .... 13.00 
56 J. Baltutis, Milwaukee .... 32.25 

110 Mrs. Vaitas, Rochester ....A 2.10 
185 V. Paukštys, Richmond H. 13.50 
87 J. Mažukna,“ Pittsburgh .... 2.00

207 J. Kraus, Hart ...............:. 7.75
20 St. Jasilionis, Binghamton 20.00 
19 P. Šolomskas, Chicago .... 36.75 
27 E. Valley, New Britain ..... 1.50
63 P. Baranauskas, Bridgep.. 9.50 
51 J. Rūbas, Burton ............ 1.75

167 Ch. Yutjs, Sheboygan   9.25 
72 J. Kupčinskas, Great Neck 12.10

180 J. Piontką, Wilmerding .... 15.20
81 M. Smagorienė, Maspeth .... 3.00 

104 K. Guzevich, Chicago   13.50 
136 P. Ramoška, Newark   2.50 
147 M. Kulik, Brooklyn'....... 16.35
43 B. Radzevich, Wilkes Barre 1.50
22 J. Stripeika, Cleveland .... 24.20 
.17 P. Eidukevičius, Shenand. H.50 
87 H. Kairis, Pittsburgh ..... 6.25

1 K. Rušinskiene, Brooklyn 17.00
212 P. Janiūnas, Bayonne ....r 1.50
Pav. P. Bųrt, Butte ............... . 1.50
153 B. J. Sutkus, S. Francisco 1.50

5 W. Simans, Newark ......... 5.25
200 J. Gasparaitis, Hillside .... 12.40

9 M. Uždavinis, Norwood .... 16.80
53 A. Glebavičius, Gardner 20.50 
19 P. Šolomskas, Chicago   62.00 
63 J. J. Mockaitis, Bridgep. 20.00 
— O. Silks, Wethersfield .... 2.00 

Pav. Joe Calvin, Kokomo ....2.00
11 S. Janulis, Worcester ....... 3.50
5 V. J. Casper, Newark ..... 12.25

45 K. J. Tashalis, St. Peters. 14.75
2 J. Shukys, So. Boston ..... 23.50

Viso .............................. $466.40
Birželio Mėn. Išeigos:

Sekr. alga už birželio mėn. $66.50
Už piešinį ir “klišę” knygai

“Žmogus ir Mašina” ....... 60.60
Už anglų kalba knyg. jaun. 34.88 
Už spausdinimą kn. įmokėta 200.00 
Už 2-ros kl. “Šviesos” siunt. 25.00 
Ženkleliai “Šviesos” No. 2 išs. 46.00
Atrhokėta prenumeratų ............  8.00
Už spausdinimą “Šv.” No. 2 405.00

Viso -..........-....................... $845.98

Sutrauka:
Balansas buvo .................... $3,790.41
įplaukos ................................. 466.40

Kartu ...........................  $4,256,81
Išeigų buvo ........................... 845.98

Balansas ..................... $3,410.83
D. M. šolomskas, CK Sekr.

Dr. J. J. Kaškiaučius, CK Ižd.

Waterbury, Conn.
Istorinis Liet. Meno Sąjungos 

Išvažiavimas
Lietuvių Meno Sąjungos 3- 

čias apskritis rengia “Dainų 
Dieną,” įvyks 18 d. liepos 
(July), 194 8 m., Lietuvių Dar
že, už Lakewood ežero, Wa
terbury, Conn. Tai bent bus 
didžiulis išvažiavimas.

Programą pildys su naujo
mis dainomis keturi chorai, 
būtent: Vilijos Choras iš Wa
terbury, po vadovyste Gertru
de Ulinskas, Laisvės Choras iš 
Hartford, po vadovyste Wil
ma Hollis, Aido Choras iš 
Brooklyno, po vadovyste Geo. 
Kazakevich, Sietyno Choras iš 
Newark, po vadovyste Walter 
Žukas.'

Mažai kada būna tokie pla
tūs Lietuvių Meno Sąjungos iš
važiavimai, kaip šis. Suva
žiuos keturių valstijų meninin
kai, menininkės ir visi mylin
ti dailę žmonės. Todėl, ruoški
mės dalyvauti menininkų są
skrydyje, pasiklausysime jų 
dainų, paremsime finansiniai, 
kaipo padedančiu^ sukti ratą' 
d ar b i n i n kiš k o j u d ė j i m o.

Liepos 11 d., 1948 m., Ryti
nių valstijų Lietuvių Komite
tas dėlei išrinkimo II. Wallace 
prezidentu, rengia išvažiavi
mą, Lietuvių Darže, už Lake
wood ežero, Waterbury, Conn; 
Bus du geri kalbėtojai: Dr. 
J. Stanislovaitis lietuviškai ir 
angliškas kalbėtojas, . kurio 
vardo neteko sužinoti. Šis iš
važiavimas rengiamas labai 
svarbia tikslu, kad pagelbėjus* 
sukelti finansų išrinkimui tre
čios partijos kandidato H. 
Wallace į prezidentus ir Glen 
U. Taylor į vice prezidentus.

Žinių Rinkėjas.

"J. J. Kaškiaučius, M. D.:-
•J 530 Summer Avenue,
• • Newark 4, N. J. • •
o HUmboldt 2-7964 •’
<* • • 
aZa .t. .Y. .V. .Y* .V. k k
it* iŠ" ii* .t* *J> <ai <■> iT ’’/P

VAKACIJOS
i; Treasure Island Lodge :• 

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

i; ANNA SAKALAUSKAS !; 
i; (prop.) !;
j: Kambąriai ir apartmen-l; 
j tai su privatinėmis maudy-i; 
jnėmis. Innersprings matre-;! 
jsąi. Šiltas ir šaltas vanduo. ■: 
'jDienojn, savaitėm ar mene-i; 
įisiui. j:
'į Šaukite Wildwood 2-2652

arba rašykit,© dėl kainų. >

DVIEJŲ LDS KUOPŲ 
IŠVAŽIAVIMAS

20 d. birželio buvo gražus ir 
linksmas išvažiavimas su pie- 

tais, Orroyo Scco parke. Visą 
dieną didelis būtys žmonių 
linksminos pasikalbėdami ir 
dainuodami. Tai tikrai buvo 
linksmas išvažiavimas. Kaip 
jaunuoliai, taip ir senuoliai vi
si dirbo sušilę, kad patenkinus 
valgiais svečius. Leon Peters 
netik pridarė gardžių dešrų, 
bet ir namie raugintų agurkų 
bačką atvežė. Tai ir valgėm 
dešras su namie raugintais 
Gruzdžiais agurkais. Ot„ tai 
skanumėlis I

Iš jaunuolių .daugiausiai dar
bavosi jų kuopos pirmininkas 
ir fin. sekretorė Vi. ir Jean 
Bogdal. Ypatingai Jėan tai vi
są dieną, mačiau, maišė, kepė, 
mazgojo, piaustė, nesustodama. 
Nuo vieno pečiaus pasitraukia, 
tai prie kito bėga ir ką nors 
daro. Tai energinga toji mūsų 
jauna draugė, kaip kuopoj na
rių ir finansų .tvarkyme, taip 
ir prie valgių išvažiavime.

Al Casper tai buvo “bizi” vi- j 
są dieną su laimėjimais ir “ak- 
šinavimu,” kad tik daugiau pa
darius pelno dėl draugijos. 
Daug dirbo ir abudu Rufai, 
daug prisidėjo Mrs. Peters, 
Mrs. Lewis, Mrs. Marcinkienė, 
Talandžiavičius ir dar kiti, ku
rių pavardžių neteko sužinoti.

Išvažiavimas nusisekė kuo-1 
puikiausiai ii- abiem kuopom 
liks pelno.

Daugiau tokių parengimų 
vasaros laiku. Tik reikia su
burti spėkas visiems į krūvą, 
o dirbant išvieno visai bus ne
sunku. Iš to bus mums ir dva
siška ir materiališka nauda.

, R-ka.

CIO SUSKILO I DVI 
TARYBAS

Atsimetę nu CIO Valstijos 
Tarybos nesutinka su Murray 
ir CIO Nacionalės Tarybos po
litika. Kaliforniečiai pirma iš
ėjo prieš Marshallo Planą ir 
už trečią partiją, dabar jie lai
kosi neutraliai.

Tas nepatiko dešiniesiems, 
Morris Zusman, rubsiuvių uni
jos viršininkas, ėmėsi organi
zuoti naują tarybą. Nauja ta
ryba, sako, gyvuojanti. Ji nu
tarus uždėti nariam asesmen- 
tus, taip gi reikalaujanti liuos- 
norio mokesčio po $4.

Naujos tarybos sudarymas 
užtveria kelią vienybei.

|i I IrtmilwW—■ .. .. .....

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

<»► ■

—MII >Bi »l !|l II ...................... ■ ’ UI H — >n»RIH«i»ĮW»

RONKONKOMA
8634

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
t 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Liepos

Nauja grupė, žinoma, Įremia 
CIO centro politiką ir iš ten 
gaus paspirties. Nariuose tą* 
čiaus nėra populiari. Didelė 
dauguma CIO unijų narių sto
ja už trečią partiją ir prieš 
Marshallo planą.

Verta pastebėti, kad iš visų 
CIO unijų rubsiuvių unija be
ne prasčiausia. Jos viršininkai 
mažiausia rūpinasi narių ger
būviu, joje demokratijos sto- 
kuoja. Jos viršininkai taipgi 
yra dešiniausi. Visai nenuosta
bu, kad jie griebiasi naują ta
rybą organizuoti.

Panašią rolę ta rubsiuvių 
unija (ACWA) vaidina ir ki
tur. Yra žinių, kad New Yorke 
ji nemokėjo duoklių į CIO ta
rybą ir tuo būdu išsibraukė iš 
jos. Dabar matyti irgi naują 
taryba bandys organizuoti.

N.

Worcester, Mass.
Prašau Laisvės Skaitytojų 

Atkreipti Atydą
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 11 kp. ir Lietuvių Bal
suotojų Klubo įvyks bendras 
susirinkimas, 11 d. liepos, 10 
vai. ryto, 29 Endicott St. sve
tainėje. čia prašau visų narių, 
taipgi kurie ir nesat minėtų 
draugijų nariais, esate kvie
čiamų i dalyvauti, nes šiame su
sirinkime bus renkami delega
tai nuo Worcesterio lietuvių 
pasiuntimui į Philadelphijoj 
įvyksiantį seimą įkūrimui 
Amerikoje naujos partijos ir 
oficialiai nominuoti Henry 
Wallace kandidatu į šalies 
prezidento vietą, o Glen H. 
Taylor į vice prezidento vie
tą.

Aš manau, kad Amerikoje 
nėra tokio žmogaus, kuris bū
tų pamiršęs^ velionį preziden
tą Rooseveltą. Taigi, jeigu no
rime, kad Roosevelto laikai 
darbo žmonėms sugrįžtų, tai 
reikia susirūpinti visiems, kad 
Wallace būtų išrinktas į ša
lies prezidento vietą. O jeiau 
Amerikos piliečiai šiuose rin
kimuose to nepadarys, tai re
akcija pabels visiems į duris, 
ji ruošia šią šalį, kad užku
rus pasauliui naują karą. Da
bar laikas dalyvauti šiame su
sirinkime už Wallace, už tai
ka, už gerbūvį visiems.

J. M. L.

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

<♦►

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

..... . M !!*■■.... I ■ > > SW.I —

TELEPHONE 
8TAGG Z-W*



BALTIMORE, MD. Laidotuvėse dalyvavo pirtmo^ 
,jo pasaulinio karo veteranai,

Rengtas piknikas paramai 
dienraščio Laisvės, atsibuvęs 
birželio 13 d., pavyko tik da
linai. Priežastis — lietus. Nuo 
pat ryto, kad ir ne smarkiai, 
bet lynojo be pėrtraukos iki 
po antro”s vai. Todėl piknikas 
nebuvo toks skaitlingas, kokio 
buvo tikėtasi. Draugai phila- 
delphiečiai su apylinkėmis 
piknike turėjo gerą atstovybę: 
Atvažiavo pilnas busas ir ke
lios mašinos. Draugai Pranai
tis ir Bekampis pasakė po pra- 
kalbėlę bėgančiais klausimais. 
Už atsilankymą ir prakalbas 
tariame didelį ačiū I .

Visiems draugams, dirbu
siems piknike, taipgi ir atsi
lankiusiai publikai komisija 
taria draugišką padėką.

A. Dapkus Laisvės paramai 
aukavo 1 dolerį.

galėjo į prakalbas pribūti, bet 
prakalbos visapusiai buvo pa
sekmingos. Nežiūrint, kad 
įžanga į prakalbas buvo 60c 
ir $1.20, publikos dalyvavo 
apie trys tūkstančiai ir pinigų 
rinkiminei kampanijai sudėjo 
$2,754 su viršum.

Kadangi buvo daug gerų 
kalbėtojų, tai dėl senatoriaus 
Taylor nepribuvimo niekas ne
parodė nepasitenkinimo. Visi 
suprato, kad senatoriaus buvi
mas senato sesijoje, yra nepa
vaduojamas.

Susirinkimas priėmė rezo
liuciją prieš Mundt-Nixon 
hitlerinės intencijos bilių.

Progressive Party of Mary
land 14 d. birželio surengė 
prakalbas didžiulėje 5th Re
giment Armory, senatoriui 
Glen H. Taylor. Nors senato-

Deltuvą Juozo ir Franciš- 
kos sūnaus Leonardo laidotu
vės įvyko birž. 23 d. Leonardas 
mirė eidamas karines parei
gas Pacifike, balandžio 14, 
1945 m. Kūnas buvo pašarvo
tas pas graborių J. Kašinską. 
Nuo tėvų, giminių ir draugų 
buvo daugybė labai gražių 
gėlių. Palaidotas tapo ant

lietuvių legijono nariai ir dau
gybė giminių ir draugų, taip 
kad laidotuvių procesiją su
darė 14 automobilių.

Sugrįžus iš kapinių, drau
gai Deltuvai visus., palydovus 
pavaišino skaniais pietumis 
Lietuvių Salėje.

Leonardas, kaip ir.tūkstan- 
čiaix kitų jaunuolių, karo au
kų, mirė pačiame jaunystės 
žydėjime, palikdamas didžiau
siame liūdėjime tėvus, brolį 
Vytautą ir brolienę Ireną, se
serį Mildred ir švogerį Petrą 
Ščiuką, ir savo mažą sūnelį 
Liudviką, taipgi buvusią savo 
žmoną Betty, kuri yra vedusi 
su Leonardo pusbroliu.

Kiek laiko atgal, draugų 
Benedikto ir Marijonos Petrai
čių sūnus Benediktas, taipgi 
žuvęs kare, buvo parvežtas ir 
palaidotas Baltimore National 
kapinėse.

žuvusių jaunuolių tėvams ir 
giminėms reiškiu draugišką 
užuojautą jų didžiame liūde
syje. •

Parkwood ’Ave.j V. Stankevi
čius, 111 S. Pappleton St.'Su 
Paserskiu galima susisiekti te
lefonu, šaukiant Hamilton 
8476.

Kadangi su pradžia liepos 
prasideda kriaučių dvisavai
tine vakacija, tai sekantis LLD 
25 kuopos susirinkimas įvyks 
19 zd. liepos. • Visi nariai ma
loniai prašomi neapleisti šio 
svarbaus susirinkimo, kadan
gi tame susirinkime reikės mo
bilizuoti visas spėkas važiavi
mui į Laisvės pikniką ir bus 
išduota atskaita iš atsibuvusio 
Laisvės pikniko 13 d. birželio. 
Taipgi reikės ir daugiau la
bai svarbių reikalų atlikti.

Vincas.

rius Taylor, dėlei užsitęsusios 
senato sesijos iki pat rytui, ne-

Baltimore National Cemetery, 
su militarinėmis apeigomis.

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

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

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

arti maudynių.

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

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

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

Įvykusiame LLD 25 kuopos 
susirinkime, birželio 21 d., ta
po išrinkta komisija organiza
vimui busų važiuoti į Laisvės 
pikniką, Philadelphijon, rug
sėjo 5 d. Kelionė busais į abi 
puses kainuos $3.50. Norime 
suorganizuoti bent du busus. 
Taigi, kurie manote važiuoti, 
prašomi susižinoti su rengimo 
komisija: P. Paserskis, 4319

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, maldij knyga. Tilžčs 
spaudimo. 448 pusi., aiškus drukns, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai $1.75

Vainikėlis, maža maldų knygele. Pa
vaikei. mišių maldos, drūtais Juo
dais apdarais .........    75c

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

Apie Dangų, Saulę, MėncsĮ ir žvaigždes 10c
Elcnutč ir Jonukas, gražios apysakait. 25c
Biblija, su 379 pavoksi., išaiškinimai, 

kų jie reiškia ................................ $2.25
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

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

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

prova su socialistais, už dalinimų

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

lapelių prie bažnyčios. Knygutė su 
paveikslais................................................. ...._
Dūkto Marių, graži apysaka ..............
Duktė Gyvena Pūstynčje—ir apie du 

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

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

amž. krikščionybės ................................
Girtuokliu Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

kitoki elgesiai, su paveiksi...............
Geros RbHos, su daugeliu gerų pamok. 
/J r i go Kalėdos ir Seno Jaunikio .Nusim. 
Gudrus piemenukas, graži žiemos apys. 
tSrigorifis, kaip išgyveno prirakintas ant

natos 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 ....................................■..................._
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas,

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

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, paąivaišinimas bei parg. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę IšnuomUojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių, 
žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. B

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

rašant paikutes ...... . ............. ..........
Lytiškos Ligos, ir Kaip Apsisaugoti ....
Nebijok Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi, 

knyg. su paveiksi.............................
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai .......
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka ....
Pinigai. Galvažudžiai ir, prie ko jie 

priveda žmogų ............... -................
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus .............-

35c 
25c

25c

35c

35c

.TOc 
15c 
35c
25c

35c

25c

35c

15c

25c 
35c 
35c

25c 
35c

65c 
50c 
25c

25c 
10c

August, Gustas Į
BELT AIRE FLORIST |

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

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

ir tt., telefonuokite I
SHoreroad 8-9330 ~ j

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

Specialistai Pritaikymui ■
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams I

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

Paparčio Žiedas, kur Jį gali atrasti, ir 
viski) paskui žinoti ............................ 25c

Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 
link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų ................................................. $2.50

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimų Savo Meilužės, su paveik. 25c

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

Ragana, graži apysaka .......  u.'.......... 35c
Raktas j Laimingų Gyvenimų, atidaryk 

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

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

Kristaus pasekėjas ............................  $1.50
Trys Užkeiktos Karalaitės .................... 25c
Velnias Kapitonas, 3-Jij tomų knyga $1.50
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450 

receptų ..................................   11.00
Stcbūklingas Veidrodis, apysaka .......- 25c
Savizrolas, Juokų ir funių knyga su 
paveiks...........................................................  50c
Didžiausia nauja SAPNŲ knyga 300 pusi.

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

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

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

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių Ir bile 
kokio niežulio. Uncija ...r................. $1.25

z Dvi uncijos ..........................................- $2.25

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktj 

EVergreen 7-4774

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

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

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

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

užpilti ant degtines ........................... 1- 75c
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapinti

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

taro (hayfever) -..................... -d....v. >1.25
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po 
1.00. 
Nuo Pailių ...................... i.*,...... -.........  85c
Nuo. vandeninės ir širdies ligų —60c 
Nuo nemalonaus kvapo ......... —. 85c.
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) —..._ 85c
Nuo vcnerlškų ligų ......................-.... . >1.25
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskenas, sulaiko slinkimų ir nuo 
pražilimo ..................... .......... h*............ 60c
Norintieji įsigyti bile vienų it virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite |;
M. BUKAITIS.

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

CHICAGOS ŽINIOS
100 Policininkų. su 12 Lėktuvą 
Negalėjo Nukariauti ir Suimti 

Penkių Banditų.
5-ki maskuoti banditai, ge

rai apsiginklavę, užpuolė loši
mo Casino, Western Springse. 
Kritiškai sužeidę pol. sgt. Pe-< 
tersen, kitą pašovę ir tris poli
cijos vežimus apšaudę, pabėgo.

Per radio buvo sumobilizuo
ta valstijos, apskrities ir apy
linkės kaimelių policija karui 
su minimais banditais. Parink
ti 25 policininkai metėsi užpuo
limam 6 lėktuvai iš SĮinson, ki
ti 6 iš Glenview Laivyno trei- 
niravimo lauko, iš aukštybių 
komandavo šį puolimą.

Pasak vieno didlapio kores
pondento, karas sviro “geroj on 
pusėn.” Apsupta du numatyti, 
gengsteriai. Jiedu pasidavė su 
iškeltomis rankomis. Pagaliaus, 
karo komanda patyrė, kad di
delė ir strategiška klaida pa
daryta — suimti jos pačios ar
mijos du slapti policistai, bu
vę nuklydę nuo būrio.

Vėliaus sudrūtintom jėgom 
iš 21 skvado, 100 vyrų, padarė 
general) užpuolimą prieš ban
ditus apsupimo metodu. Civilis 
judėjimas sulaikyta taja kryp
timi.

Pol. virš. Harold Oakes iš La 
Grange ir Lt. Clegg buvo ko- 
mandieriais. •

Mačiusieji liudija, kad jiedu 
turėjo pilnas 'Tankas su žiop- 
sotojais, besiveržiančiais per 
pol. kordoną. Pasėkoj, • keliai 
automobiliais užsikimšo apie 
Western Springs į Des Plaines 
pusę.

Saulei nusileidus, Home 
Light, Inc., prie River Grove 
suteikė stiprias šviesas, oro ir 
žemės jėgom prieš banditus. 
Maywoodo policija per radio 
parūpino susisiekimą tarpe oro 
ir žemės visame operavimo plo
te, 

p
Grįžkime Prie Karo Pradžios.

Western’ Springs' karas pra
sidėjo, kuomet plėšikų grupė 
nušovus durų užraktą Rosies 
Place, lošimo vietos ant Ogden 
prie Harvey Ave., ir jsigavę 
sukomandavo visus klijentus:

“Visi ant grindų, kiek jūsų 
čia, yra!... Kitaip jū^ų visų 
galvos nulėks! . . .”

Plėšikai susigrobę, sakoma, 
apie $10,000 lošimo sindikato 
peilio ir numaustę moterims 
žiedus, pabėgo.

Ttio laiku matę užpuolimą 
davę žinią policijai. Sgt. Peter
sen pribuvus plėšikai jau bėgo 
su grobiu iš Casino. Plėšikai jį 
čia peršovė. Lt. Clegg užėmė 
pirmojo vietą ir ėmė vytis ban
ditus. Bet ir tas skvado ^uto 
gavęs ^banditų šūvių sunegalė- 
jo. Trečiam irgi teko. Ir čia 
banditai išsimėtę iš kelio ir pa-, 
traukę į akmenyčią palei Dės 
Plaines upę dingo nakties tam
soje.

Vėlai policija grįžo tuščiomis.
Sekmadienį apie du šimtai 

policijos 'panaujino ataką apie 
Des Plaines pelkynus. Vietos 
gyventojai parodė banditų pa
liktą auto ir rasta jame keli 
šautuvai ir maiše apie $1,000.

Manoma banditai nakties 
tamsoje, žinodami negilią vietą 
Des Plaines upėje per ją persi
kėle ir nutraukė savais keliais. 
Tai taip baigėsi toji didžioji 

policijos kariauna be pasekmių.
EKSTRA!

Pirmadienį suimtas Jerry 
Malleck, 23, dalyvavęs plėšime 
Western Springs. Jo bendrai: 
Ernie Fellbach, 21, ' George

Lima '(Peru). — 15,000 
Peru darbininkų streikavo ‘ 
vieną savaitę. Unijos buvo 
iššaukusios protesto strei
ką prieš savininkų nenorą 
vesti kolektyves derybas.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby » given that License No. 
GB 2128 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
IC’.G Madison Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SEYMOUR SIMON & SAUL SANDICK

NOTICE is hereby given tl\at License No. 
GB 1803 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 ol 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
694 New Ixrts Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE MANZIONE tt

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1987 has been issued to the undersigned 
to sell beer atK retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1412 — 86th Street, Borough of Brooklyn/ 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
JAMES BUCALO & JOSEPH MARRONE 

dba B & M Grocery Store

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12867 has been issued to the undersigned 
tų sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
104 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of' Kings, to be consumed off the 
premises. -

. MEYER GREEN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1324 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
475 Hicks Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off thu 
premises.

MARIA VERGONA

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 6 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
21 Bridge Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY LATVAITIS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 10151 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5701 First Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAUL MOSKWIAK 
dba Embark Inn

NOTICE is hereby given that License No. 
C 705 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
230 East 9th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

PASQUALE & NICHOLAS DcMARINIS 
dba DeMarinis Bros.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 711 has be'en issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
769 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
.County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY BROUNSTEIN

NOTICE is hereby given that License No. 
GŠ 13621 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
193 Uourt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS II. MENENDEZ

NOTICE is hereby given that License No. 
GB .1394 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
‘he Alcoholic Beverage Control Law at 
220 Sackman Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises. V

DOMENICA SACCO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13192 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1305 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be • consumed off the 
premises, 
GEORGE REALMUTO & VITTORIO GRECO

NOTICE is .hereby given that License No. 
GB 24051 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1305 Sutler Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
GEORGE REALMUTO & VITTORIO GRECO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1319 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic J leverage Control Law at 
2.11 Rockaway Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL MATTIA

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 23782 lias been issued to the undersigned 
*.<• sell 'beer at retail under’ Section 107 of 
i he Alcoholic Beverage Control Law at 
1216 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FREI) MĄRS1LIO

NQTICE is hereby given that ,License No. 
GB 2142 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alec hoik* Beverage Control Law at 
202 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHELE MARINO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11245 has l>een issued to the undersigned 
to selj beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
197 Hull Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to, be consumes! off the 
premises.

SALVATORE CURIALE, JR.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2087 has been issued to the undersigned 
to sell beer at, retail under Section 107 of 
the ‘ Alcoholic Beverage Control Law at 
2248 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH CASSANO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4371 has Keen issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2351 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kipgs, to be consumed off the 
premises.

, JOSEPH CASANO

PAŠTAS SU IZRAELIU HELF WANTED—FEMALE
Washingtonas. — Paštas I 

skelbia, kad jau priimami 
laiškai ir atvirutes į Izrae
lį. Paštinis susisiekimas, 
nutrauktas apie mėnuo at
gal su Palestina, dabar at
naujinamas su ta krašto da
limi, kuri randasi po Izra
elio režimu.

Tokyo. — Amerikos oku
pacinis štabas Japonijoje 
praneša, kad armija padeda 
japonams sutaisyti geležin
kelius ir kelius Honšu salo
je, kur įvyko, žemės drebė
jimas.
Berlynas—Vakarų zonose 

Berlyne vyksta dešin. so
cialdemokratų inspiru o t i 
mitingai, kuriuose keliami 
protestai prieš taryb. oku
pacinę valdžią.
/r------------------ -- ------------ ■

Matthew 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172
1— ■■■ --- --- —.......--------------------------------j

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

’Kampas Broadway Ir Stone Ave., prie11 
’ ■ Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

padarau

krajavus 
su ame-

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados
Black Horse Ale i

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

REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
DIENINfiS DARBININKES

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

Linksmos darbo sąlygos
Kreipkitčs

MR. BORRUSO
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

(«»)

Sofia. — Bulgarijos dar
bo konfederacija skelbia, 
kad ji jau turinti 600,000 
narių.

Pdel lhd’žiamo 1
i ŽODYNO
! Dienraštis Laisvė išleis la- 
1 bai reikalingą žodyną, ku- 
1 ris turės virš 25,000 žodžių. 1 
1 Vadinsis: *I
J Angliškai - Lietuviškas 
į ŽODYNAS
i English-Lithuanian
į DICTIONARY
į šis žodynas greit bus pra- 
! dėtas spausdinti ir jis bus 
1 gatavas į pabaigą šių metų, 
į Žodyno Kaina $4.00 
I Iš anksto užsisakantiems 
i $3.00
I

Į Kurie esate užsisakę šį žo- < 
j dyną ir užsimokėję po $3. 1 
į būkite kantrūs, palaukite1 
į dar keletą mėnesių ir gau- 
j site žodyną. 1 
j Kurie dar nesate užsisakę, 
j užsisakykite tuojau. Pasi- 
‘ naudokite nuolaida kainoje.
i Siųsdami užsakymus ir ,
I pinigus už žodyną,
į adresuokite: ;
į LAISVĖ
II 427 Lorimer Street—

Brooklyn, N. Y.

Rašome Receptus
Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway h
Brooklyn, N. Y. f

Tel. ST. 2-8342j..—, ., . ,

IJTUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI *
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTJ 7 DIENAS SAVAITfcjE
♦

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
\ Tel. EVergreen 4-9612

NOTICE is hereby given that License No. 
GB. 13651 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 659 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kihgs. to be consumed off the. premises.

FRANCES E. BUZIL 
dba Harry’s Cut Rate

Mudra, 23, ir Jerry Mna^ek, 
21, ieškomi. Jis pats prisipaži
no ir kitus išdavė. Rep.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

Geriausias Alus Brooklyne '

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
♦

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Antr., Liepos 6t 1948
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Atidėjo Garsiakalbio 
Bylą

ii

Atrado Kalkėmis j
Suliet? Žmogaus Kūną BOSįJ RAUDONBAUBIZMU

KRAUTUVIŲ DARBININKAI PASIPIK Žmonės Nepatenkinti 
Nauju Fėru

Gasolines stoties grabėje 
prie Bushwick Ave., netoli In
terborough Parkway, Brook- 
lyne - Ridgewoode, rado kal
kėmis apipiltą žmogaus kūną. 
Jį atrado stoties savininkas. 
Pastebėjęs dugne baltuojant ir 

, pajutęs keistą poką, ė jęs išva
lyti grabę. Prie radinio jis pa
šaukė policiją.

Menama, kad kūnas būsiąs 
Herman’© Led erei-, 41 m., gy
venusio 360 Onderdonk Avė. 
Lederer, buvęs stoties mecha
nikas, buvo žmonos raportuo
tas dingusiu birželio 16-tą.

Liggetts Susitarė su 
Darbininkais

Liggett vaistinių krautuvių 
firma susitarė su savo darbi
ninkais, tuomi i 
streiko.

Darbininkai, nariai CIO Re
tail Drugstore Employes Lok ti
lo 1199-to, gavo naują sutar
tį, su $4 algos priedu ir 44 
valandų savaitę. Paliečia 680 
darbininkų.

Robert Friedman, rašytojas 
angliškam darbininkų laikraš
čiui Daily Worker įdomiai ap
rašo, kaip jaučiasi krautuvių 
darbininkai, kurių kovinga 
uniją užpuolė bosai ir .jų klap
čiukai valdinėse įstaigose.

Krautuvių darbininkų uni
jos dabar komercinėje spau
doje ir visur apšauktos raudo
nesnėmis už raudonas, nes, 
mat, ta unija yra .jauna, di
džiumoje jauni ir energingi 
jos nariai, gera ir vieninga va- 

I dovybė. Bėgiu pastarųjų kelių 
|metų, tai unijai įsikūrus, krau
tuvių darbininkai (nepalygi
namai su praeitimi) pagerino 
savo padėtį. Ir dabai- jie vėl 
tariasi pareikalauti ir 
algų pakėlimą.

Pavyzdžiu ten

gauti

paduota
daug, čia paduosiu tik po vie-»Sclv() Udi UI- j (IdUg. V>icl pciuiiuoiu vii\ pv v i 

išvengdama ’ na bosą ir vieną darbininką.

Dainy Šventė

Ponas Louis Broido, Gim- 
bel’s krautuvių, vykdantysis vi- 
ce-prezidentas, gaunąs po 150 
tūkstančių algelės metams, liu
dijo valdinei Darbo Depart- 
mento komisijai (kurios pir
mininku yra ponas Fred Hart
ley, negarbingo Taft-Hartley 
įstatymo autorius kongresma- 
nas iš New Jersey), sakė, kad

Gimbels darbininkų unija 
esanti “komunistų” dominuo
jama.

Ponulis reikalavo stipresnio 
ir griežtesnio Taft-IIartley bi- 
liaus, kurie visai uždraustų 
streikus ir pilnėtus. žinoma, 
jis jų nevadino tikru, visiems 
suprantamu vardu. Jis tik rei
kalavo uždrausti “mass out
pourings.”

Darbininkai iš pono Broido, 
kaipo firmos viršininko ir kai
po liberalų partijos biznierių 
divizijos viršininko, nieko ge
resnio ir nesitiki. Jaunas dar
bininkas Norton Freitag, dir
bąs kredito klerku, pasakė:

“Sprendžiant iš jau girdėto, 
manau, jog tai (Broido kalba) 
labai paika. Jis nesiremia fak
tais. Man atrodo, jis bando 
diskredituoti uniją narių aky
se. Jis kalba prieš komuniz
mą. Bet negali gyventi iš 
prieškomunizmo — ar iš kal
bos. Mes vis vien norime ge
resnių algų.”

To darbininko kalba yra ti
piška kitų apklausinėtų kal
boms, tipiška visų krautuvių 
darbininkų atsinešimui į ata
kas ant jų unijos.

Aido Choras Dalyvaus 
Dainų Dienoje 
žinome. 
18 d.,

įvyks

sek madienį,
Waterbury, 

Dainą Diena.
čia apskri-

Kaip 
liepos 
Conn., 
kurią rengia LMS 
tis, padedant ten esančiam Vi
lijos Chorui.

Šioje Dainų Dienoje daly
vaus net 5 (? Red.) chorai, 
kaip antai: Aido Choras iš 
Brooklyn, N. Y.; Laisvės Cho
ras iš Hartford, Conn.; Siety
no Choras iš Newark, N. J.; 

__ ir ..Vilijos Choras ’ iš ten pat 
(Waterbury, Conn.)

'Tai bus ’š tikrųjų gražus ry
tinių valstijų chorų sąskridis. 
Nuskambės lietuviškos dainos 

i aidai per Waterbury kalnus 
Bei miškus! Pildosi mūsų tau
tos poeto Maironio pasaky- 
mas: — Tegu! skamba mūsų

Nuomininkai Žada Ko
voti prieš Nuomy 
Kėlimą

Gyventojai apartmentų 34 
Hillside Ave., Manhattan, 
kreipsis į federal}’ teismą pro
testuoti
leidimą keiti nuomas 12 nuo
šimčių.

miestavosios įstaigos

Atvežė Hitlerio Auto

Juos teisme atstovaus 
Paul Ross, buvęs New Yorke 
nuomų komisionieriumi.

Savininkas miestavajai įstai
gai, teigęs, kad jis turįs sun
kumų, negalįs išsiversti be kė
limo nuomos. Tuo būdu mies- 
tavo.ji įstaiga pastaraisiais ke-, 
liais mėnesiais patenkinusi 25,- 
000 tokių prašymų leisti kelti 
nuomas. Tais pakėlimais, ben
droje sumoje. susidaro apie 
milionas dolerių metams.

tą 
18- 
sa- 
ai-

Į šią^ dainų š\ <mtę aidiečiai 
važiuos su bu.su Busas jau 
yra pasamdytas išvyks 
pačią dieną, t. y., liepos 
tą, 8 vai. ryto nuo Laisvės 
lės,-427 Lorimer St. Visi
dieČiai, kurie nori važiuoti 
drauge, su busti, turi būtinai 
tuojau užsiregistruoti pas mū
sų narį Tony Naviką.

Kadangi šiai kelionei spe 
cialiai yra pasamdytas dide.'is 
ir patogus busas, tai bus at- 

/ liekamų sėdynių ir
draugams, kurie norėtų va
žiuoti kartu. Norintieji važiuo
ti, gali rezervuotis sėdynes 
Laisvės raštinėje.

Kelionė į ten ir atgal 3 dol.. 
25 et. Prašome visų registruo
jantis užsimokėti. Koresp.

DU KARTU DEGĘS, GRĮŽO 
DAR KARTA DEGTI t

Dirbančiam savoje auto tai- 
svtuvėje Nathan Schneider’iui 
acetylene kibirkštis padegė 
drabužius. Jį su chemikalais 
apgęsė kaimynas gaso stoties 
savininkas Samuel Metchek ir 
jo pagelbininkas ’ Edward. 
Johnson.

Paleistas, Schneider leidosi
aidiečių atgal gelbėti du automobilius. 

Ir vėl jis užsiliepsnojo. Antru 
. kart jį užgęsė vandeniu ir pri
spaudę prie žemės vos jį iš
laikė nuo grįžimo prie tų auto 
dar kartą, žaizdų jam užteko 
ir be to, jis nuvežtas į ligoni- 

I nę.

Iš Švedijos į New Yorką at
vežtas Hitlerio auto. Jį nusi
pirkęs tūlas importo-eksporo 
firmos savininkas Christopher 
G. Janus.

Auto buvęs padarytas pagal 
Hitlerio asmenišką įsakymą, 
kad atlaikytų visokias atakas, 
o juomi važiuojantieji galėtų 
pulti išlaukyje esančius be pa
vojaus savo gyvybei. Rusams 
pradėjus hitlerininkus pavo
jingai tvoti karo laiku, švedai 
priėmę tą nacių “relikviją” iš
saugoti nuo rusų. Matomai, 
Švedijos darbininkai ne kaip 
teivertina naciškas “relikvi
jas,”. kad švedai ponai nu
sprendė jų nusikratyti. Atida
vė Amerikai.

Pirkusysis amerikietis ne la
bai pasijuto drąsus,' kuomet 
reporteriai apspito klausinėti: 
Koks to pirkinio tikslas? Ką 
jis su juo darys? Teisinosi už 
kokias tai prekes iš švedų ne
galėjęs gauti 
tai pasiūlę tą 
ėmęs.

Auto yra 
apmušalais;
durimis, kurių kožnose gata
vai įrengta po pištalietą ir po 
mašininį šautuvą; colio su virš 
storio neperšaujamo stiklo sie
nelės, per kurias jie gali ma
tyti, bet jų negali paliesti; 
įvesta vėliausia radio ir gar
siakalbio sistema; 230 arklių 
pajėgos., inžinas, galintis vary
ti auto p<0 130 mylių per va
landą; penkeri greičio kontro- 
liai pirmyn ir vienas atgal, 
taipgi daug ko kito. Jame ga
li važiuoti 8 keleiviai.

Jeigu ne rusai, be abejo, tie 
patys “mielaširdingi žmonės” 
būtų išsaugoję ir patį Hitlerį, 
kurį dabar būtų užleidę mū
sų ponams pasidžiaugti, ka
dangi viskas, kas fašistinio ar 
hitlerinio dabar labai

Tūkstančiai žmonių pasirašė 
Amerikos Darbo Partijos peti
cijas pirmomis dviem pakelto 
fėro dienomis, ketvirtadienį ir 
penktadienį. Pasirašė ten, kur 
buvo spėta su jomis pribūti.

Greta to, kad fėras pakel
tas kita tiek, daug žmonių su- 
sitrukdė Jr pavėlavo į darbą 
tose vietose, kur reikia p.ersė- 
dinėti nuo vienos linijos ant 
kitos ir gauti tuos transfers. 
Pirmiau, kuomet fėras buvo 
tiktai nikelis, turėdamas per
sėsti, žmogus nėrė į artimiau
sius vartelius su nikeliu ran
koje. Dabar turi susirasti vie
tą, kur jam parduos ar išduos 
tą transferą. O su juomi vėl 
turi susirasti atitinkamą vietą, 
per kurią su transfer© galės 
įeiti.

Daugelyje vietų dėl to susi-- 
(darinėjo eilės laukiančių, vė
luojančių ir pykstančių žmo
nių. Kiti vėl manė, kad trans
feral veikia bile kur: juos pa
siėmė, už juos užmokėjo, bet 
atrado negalimais naudoti.

•Tūlose vietose, kur tebevei
kia kompanijų busai su 5 
centų fėru, žmonės susidūrė su 
nauja painiava, o kondukto
riai su bėda. Tūli žmonės mete 
į kasą po 7 centus. O kon
duktoriai bėdavojo, kaip jie 
besudarys atskaitas, kadangi 
įkritęs bendron kason centas, 
sakoma, užsiregistruoja taip 
pat, kaip ir nikelis.

Važiuojančiam auto atsimu
šus į stovintį, Bronxe, stovin- 
tysis tapo užstumtas ant šali
gatvio ir ten sėdėjusi moteriš
kė sužeistai. Greta jos stove-* 
jusi jos dukrytė išliko sveika.

Sylvia Reilly, 16 metų, iš 
Whitestone, Queens, išėjusi 
padirbėti šv. Marijos ligoninė
je, Flushing©, nesugrįžo na
mo. Policijai įsakyta mergšės 
ieškoti.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

Trečiadieni, liepos 7 d., 8 v. vak. 
Liet. Neprigulmingo Klubo Name, 
269 Front St., jvyks LDS 46 kp. mi
tingas. Visi nariai dalyvaukite. — 
Valdyba. (156-157)

pinigų. Jam už 
auto, tad ir pa

puikiais odiniais
su ketveriomis

BROOKLYN, N. Y.
Ridgewoodo LDS 103 kp. susirin

kimas jvyks liepos 6 d.. 8 v. v. Ša- 
polo-Vaiginio salėje, 147 Thames St. 
Narius kviečiame dalyvauti susirin
kime, pasižiūrėkite i mokesčių kny
gelę, gal reikės jums mokėti. — P. 
Babarskas, Prot. Sekr. (156-157)

Hutton žvaigžde filmpje “Dream Girl.”

PARDAVIMAI
Parsiduoda dviejų šeimynų medinis 

namas. Randasi Great Neck, N. Y., 
ant Steamboat Rd. Naujai apmuštas. 
Šaltas vanduo, žemės yra 135 pėdų 
pločio, ilgio 392. Dėl daugiau infor
macijų kreipkitės pas pardavėją as
meniškai arba laiškais.- Mrs. C. 
Valas, 657 Old Stratfield Road, 
Bridgeport, Conn. Telefonas: Bridge
port 6-3455. (165-157)

madnu.

jaunos,New Yorke kelios 
gražios moterys patrauktos į 
teismą kaltinimu prostitucijo
je. Viena iŠ tų yra Casablanca 
mieste tarnaujančio J. V. ge- 
neralio konsulo duktė. Jas su
ėmė ir kaltina vaduojantis 
perimtais pasikalbėjimais te
lefonu.

___________ __ t
Dėl miglos LaGuardia sto

tyje pirmadienį buvo sulaiky
ti 70 išskridimų ir parskridi- 
mu. Tai maždaug apie ketvir
tadalis viso kiekio. Dabar daž
nai būna miglų ir sulaikymų, 

I suvėlavimų 'lėktuvams.

BROOKLYN J
LABOR LYCEUM j

DARBININKŲ IŠTAIGA Į 
Sales dėl Balių, Koncertų, Ban- ? 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. į 

Puikus steičius su naujausiais Į
« Įtaisymais. |

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS į
Kainos Prieinamos. ?

949-959 Willoughby Ave. |
Tel STagg- 2-8842 !

——«*

GERI PIETOS!
Kada norite’gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

<a

I. i>ii i ................... m

Byla 11-kos asmenų ir teisės 
vąrtoti garsiakalbį politiniams 
mitingams gatvėse magistrato 
teisme tapo nukelta į liepos 
15-tą. Tačiau patvarkė, kad 
einant vyriausiojo teismo iš
sprendimu panašios Lockpor- 
to bylos, vartojantieji garsia
kalbį nebūtų areštuojami iki ši 
byla bus išspręsta. Byloje yra 
i)1 Miesto Tarybos narys Eu
gene P. Connolly, darbietis, 
kalbėjęs per garsiakalbį mi
tinge protestui prieš Mundt bi-

Policijos Department© ad
vokatai atsisakė tą rekomen
daciją priimti. Tačiau Paul L. 
Ross, toje byloje paliestų as
menų gynėjas, pareiškė, kad 
pradedant liepos 1-ma po 
miestą kursuos sunkvežimiai 
su garsiakalbiais be policijos 
leidimo.

Garsiakalbiai bus vartojami 
aiškinti žmonėms dėl ko pa

lo centų ir 
susigrąžinti

kada pradės

keltas fėras iki 
kaip galima vėl 
5 centų fėrą.

Liepos 1-mą,
imti 10 centų fėrą, Amerikos 
Darbo Partija pradės rinkti 
piliečių parašus po peticijo
mis, reikalaujančiomis fėro 
klausimą uždėti ant baloto. 
Jeigu 50,000 piliečių pasira
šys, fėro klausimą turės uždė- 

ant baloto. O rinkimų 
piliečiai sugrąžintų 5 
fėrą.

ti 
tu 
tą

me-
cen-

Brooklyn© prezidentas Cash- 
more pasirašė kontraktą pa
darymui pusės mylios kelio 
mazgo, jungiančio Brooklyno- 
Queens Expressway su Brook- 
lyn-Battery tuneliu. Darbas 
kainuos $3,609,822.

Buriasi prieš Liaudies 
Kongresmaną

gynėją, pir- 
kongrese Vito

tarnauja jau

Visokios reakcinės spėkos 
buriasi ir tariasi kaip nors at
einančiuose rinkimuose išėsti ' 
iš kongreso kovingą taikos ir 
liaudies reikalų 

(miausį darbietį 
| Marcantonio.
į Marcantonio
! kelintą, terminą. Kartą jis bu-‘ . 
vo išrinktas visų trijų partijų 
tikietu. Dabar .senosios parti- 
.jos, labiau pasvirusios į pa- 

Vera Franceschi, jauna 1 taikavimą stambiojo kapitalo 
amerikiete pianiste, liepos 7-; ir reakcijos interesams, sten- 
tos vakarą, trečiadieni, pirmu giasi išstatyti savus kandida- 
kartu išstos soliste Stadium tus. Bet pas juos nėra tame 
Koncertų programoj Lewisohn distrikte tokių kandidatų, ku- 
Stadiume, 138th St. ir Almster- rie savo įtaka priedams prie 
dam Avenue, New Yorke.

Užsimušė ant Uzbono
Perdaug baldų namie arba 

no vietojo užgriozdyti baldai 
blogiau neturėjimo baldų. 
Vienas iš tokių buvo priežasti
mi keistos jauno brooklyniečio 
mirties praėjusį trečiadienį.

Anthony Ippolito, 34 m., 
venęs 136 Chauncey St., 
klupo užkliuvęs tamsoje 
kelio aukščio staliuko, ant
rio stovėjo stiklinis uzbonas 
vynui. Stiklas perrėžė gysla. 
Jo žmona telefonu sunkinėjo 
susiedij’Os daktarus, bet 3 va
landą nakties nepavyko prisi
šaukti. Kada pribuvo vėliau 
pašaukta policija, jis jau buvo 
miręs nuo nutekėjimo kraujo.

j reakcinės’republikonų ar Tam
many demokratu platformos 
galėtu laimėti rinkimus prieš 
Marcantonio.

Morrissey. O republi- 
siūlosi kandidatu dr.

gy- 
su- 
už

ku-

Dabar tammaniečiai demo
kratai prieš Marcantonio no
minavo valstijos seimelio narį 
John P. 
k on am
Charles Muzzicato. Jie vis dar 
viliasi kaip nors prašalinti ko
vojusį prieš draftą ir tebeko- 
vojantį prieš karą Marcanto
nio. Aišku, tokiose sąlygose 
darbiečiai turės budėti ir labai 
daug dirbti iš naujo pasiunti
mui Marcantonio į kongresą, 
kur jis yra labai reikalingas.

Aštuonios firmos jau pasi
rašiusios sutartis vartoti nau
ją lėktuvams stotį Idlewild, 
kada ją užbaigs ruošti.

U. S. Vitamin Corp., New 
Yorke, pridėjusi savo darbi
ninkams po dolerį savaitei pa
dengimui jiems prisidėjusių į 
darbą važinėjimui išlaidų 
miestui pakėlus fėrą iki 10 
centų.

I*

Valandos:

Valandos:

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

ROBERT LIPTON
Brooklyn, N. Y.701 Grand Street

Telefonas STagg 2-2173

TONY’S

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

N -u . Ii• feiįt

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

84-02 Jamaica Avenue
I

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel, Virginia 7-4499___

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais. 
;. Telefonas EVergreen 4-0208

PEIST LANE
DRUGS, Inc

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

Brooklyn, N. Y.

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 1-B238

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

F. W. Slialins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN,' N. Y.

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

Penktadieniais uždaryta.
'''UIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII^

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailiu Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lit h. Daily )—An tr., Liepos 6X 1948
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