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Prieš tūlą laiką buržuaziniai 
nacionalistai Lietuvoje nužudė 
mano broli Povilą ir visą jo 
šeimą.

Povilas buvo valstietis: gy
veno Naujakiemyj, tarp Aly
taus ir M ei k in ės.

Tuojau po pirmojo karo, 
jis buvo įstojęs į buržuazinės 
Lietuvos kariuomenę savano
riu, ir, kai iš kariuomenės bu
vo paleistas, gavo apie vienuo
lika hektarų žemės sklypelį, 
kur ir gyveno ligi šių laikų,— 
iki lietuvių tautos priešas pa- 
salingai' jį nužudė.

Rašytojas Julius Butėnas, 
kuris pats yra dzūku kilmės, 
praneša “Literatūra ir Menas” 
savaitraštyj š. m. gegužės 26 
d.:

“Išgarsėjusi savo žiaurumais 
buržuazinio nacionalisto, bu
vusio hitlerinės okupacijos 
laikais Alytaus mokytojų se
minarijos mokytojo Rama
nausko šaika nužudo mokyto
jus: R. Lekavičių, grįžusi iš 
Tarybinės Armijos, Raklinavi- 
čių, Žalnerauskaitę. Išžudo
mos Marcelių, Pigagų, Miza- 
rų »r kt. šeimos...”

Ar tarybinei vyriausybei pa
vyko hitlerinius banditus — 
mano brolio ir kitu žudyto
jus — sučiupti, rašytojas ne
sako. Jie, be abejojimo, bus 
sučiupti.

Anot Šekspyro:
“Visvien iškils klasta,

Nors ji ir žemėn būtų 
užkasta.”

Juliaus Butėno minimos nu
žudytosios šeimos man yra 
kiek tiek žinomos.

PigagŲ ir Marceliy šeimos- 
gyveno kaiminystėje su Povi-

Man gyvenant Lietuvoje 
per trejetą-ketvertą metų te
ko būti “daraktorium” ir Juo
zas Pigaga, tuomet iš Pigagų 
kaimelio, buvo mano mokinys.

Marceliai seniau gyveno Mi- 
žonių kaimelyj, stovinčiame 
paliai Nemuną.

Pigaga, žinau, turi dvi se
seris Amerikoje, taipgi kito
kių giminių.

Marceliai taipgi.
Aš manau, jog šitie žmonės 

< dabar ypač turėtų giliau pa
galvoti.

Gal ne vienas jų ligi šiol rė
mė tuos, kurie Amerikoje 
daug plepa apie “nepriklauso
mą Lietuvą,” “kovą prieš ru
sus” ir renka iš lietuvių ame
rikiečių aukas, palaiko su 
siautėjančiais banditais Lietu
voje ryšius ir tuos nedorėlius 
šelpia.

Tegu jie žino, ką remia!
, Jie remia savo giminių ir 

artimųjų mirtinus priešus; jie 
remia žiauriausius lietuvių 

'.tautos neprietelius, pavadin
tus “partizanų” vardais.

Matyt, brutaliai banditų 
nužudytieji ir jų šeimos buvo 
darbštūs ir padorūs tarybiniai 
piliečiai.

Atrodo, jie miekii pritarė 
žemės ūkio kolektyvinimui, —• 
buvo socialistinės santvarkos 

ir štai!.. .šalininkai. Na,

ir 
yra

Dzūkijoj 
pasiekęs

priešas,

Pasirodo, jog 
klasinis karas 
didžiulių proporcijų.

įdūkęs socializmo
matydamas greit artėjantį ne
išvengiamą sau galą, pasalin- 
gai puola ir žudo ramius ta
rybinius Lietuvos, piliečius.

Užpuola naktį, kai valstie
čių šeimos po sunkaus darbo 
ramiai ilsisi, — padega tro
besius ir brutaliai išžudo kiek
vieną gyvą daiktą!...

Tokius “partizanus” palai
ko Amerikos Lietuvių Taryba 
ir visoki smetonininkai!. . .

Gimtasis mano kraštas
(Tąsa 5-tam puslp.)

bus

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

No. 158

Eisenhower Atmeta *
Demokr.Kandidatūrą
Prezidento Vietai

Trumano Priešininkai Šaukia Visų Demokratų Suvažiavimo 
Delegatų Susirinkimą Kitam Kandidatui Parinkti

New York.’— Columbijos 
Universiteto pirmininkas, 
generolas Eisenhower pir
madienį pareiškė, jog jis 
nekandidatuos į Jungtinių 
Valstijų prezidentus.' Bet 
Eisenhowerio šalininkai į- 
žiūri, kad jis “negriežtai” 
atsisakė. Todėl jie teberė- 
kauja: “Draftuot „Eiisenho- 
werį kaip demokratų kandi
datą prezidento vietai!”

Eisenhowerio draftavimo 
vadas, James Roosevelt šau
kia ateinantį šeštadienį vi
sų nacionalio Demokratų 
Partijos suvažiavimo dele
gatų susirinkimą (kokusą) 
Philadelphijoj, už dviejų 
dienų prieš to suvažiavimo 
atsidarymą. Jei Eisenhowe- 
ris galutinai atsisakys, tai 
susirinkimas spręs, ką sta
tyti kandidatu vieton Tru
mano. Kai kurie prieštru- 
maniški demokratų politi-

INDIJOS RIAUŠĖSE 
UŽMUŠTA 35 i

Bombay, Indija. — Vėl 
išsiveržė kruvinos riaušės 
tarp indusų ir mahometo
nų. Užmušta 35 ir sužeista 
95 asmenys iš abiejų pusių. 
Įsakyta policijai šaudyti 
riaušininkus.

Čiango Kariuomenė 
Nušovė 5 Studentus

Peiping, Chinija. — Kuo
met Peipingo miesto taryba 
pasiūlė atbėgėlius chinus 
studentus varyti j karinio 
muštravimo stovyklas, 5,000 
studentų išsivertė į protesto 
demonstracijas. Studentai 
apgulė miesto valdybos rū

 

mus ir reikalūvp, kad pasi
rodytų jos ai. Kai tie 
nesirodė, tai studentai iš- 
beldė langus. Pašaukta Či- 
ang Kai-šeko tautininkų ka
riuomenė ėmė šaudyti; pen
kis studentus nukovė ir 15 
sužeidė.

Peipingo valdyba mojosi 
siųst į karines stovyklas va
sarai tokius studentus, ku
rie atbėgo iš komunistų- 
tautininkų karo sričių.

SOVIETAI ATIDARĖ 20 
NAUJŲ ORO LINIJŲ

London. — Per du pasku
tinius mėnesius Sovietų vy
riausybė atidarė dar virš 
20 naujų oro linijų, kaip 
praneša Maskvos radijas.

Maskva dabar susijungė 
tiesioginėmis oro linijomis 
su Vilnium ir visomis kito
mis Tarybų Respublikų sos
tinėmis.

Riverside, Calif. — Per 
lenk ty niuo j ančių motorcik- 
listų sukeltas riaušes čia ta
po užmuštas žmogus.
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kai siūlo Aukščausiojo Tei
smo teisėją Williamą O. 
Douglasą.

Prieš Trumano kandida
tūrą yra pasisakę New 
Yorko miesto majoras 0’- 

mokratų vadai. New Jersey 
demokratų bosas Frank 
Hague buvo pavedęs Eisen- 
howeriui visus tos valstijos 
delegatus.

(Trumanas kartojo, kad 
jis vis tiek būsiąs nominuo
tas.)

GRAIKŲ PARTIZANAI
SMOGIA FAŠISTUS

Athenai, Graikija.— Mo
narcho - fašistų kariuomenė 
keturis kartu mėgino štur- 
muot partizanus Kleftis kal
ne, šiaurinėje Graikijoje. 
Kiekvieną sykį partizanai 
nutrenkė fašistus atgal že
myn.... ■ •

Partizanai įnirtingai ata
kuoja monarchistus arti 
Patras, stambaus miesto 
Peloponnese, pietin. Graiki
jos pussalyje. Be kitko, jie 
susprogdino didžiąją Patras 
elektros dirbyklą priemies
tyje.

Eipire, šiaur-vakarinėje 
Graikijoje, partizanai už
klupo priešo armijos konvo
jų ir sudegino 27 karinius 
monarchistų trokus.

Partizanai atakuoja prie
šą ir ties Konitsa.

Sustreikavo Plieno
Kompanijų Mainieriai

Pittsburgh, liep. 6. — 
Streikan išėjo apie 50,000 
minkštosios anglies mainie- 
rių, dirbusių plieno kompa
nijų kasyklose. Streikas pa
skelbtas todėl, ka’d kompa
nijos atsisakė daryti su 
mainieriais tokią sutartį, 
kuri pripažintų uniją. Jos 
tvirtino* kad unijos pripa
žinimas esąs priešingas 
Tafto - Hartley’o įstatymui.

Bernadotte’s Planas Pražudytų Izraeliu
0---------------------- --------------------------------------------

(Pernykščias Jungtinių 
Tautų seimas, be kitko, 
paskyrė Izraeliui Haifą ir 
Nagebą, o arabam vakarinę 
Galilėją. Tas seimas nutarė 
palaikyti Jeruzalę kaip lais
vą miestą Jungtinių Tautų 
globoje.)

Jeigu Bernadotte’s planas 
būtų įkūnytas, tai pražudy
tų Izraelio valstybę.

, Lake Success, N. Y. — 
Grafas Folke Bernadotte, 
Jungtinių Tautų tarpinin
kas atsiuntė savo planą, 
kaip įvykdyti Palestinoje 
santaiką tarp Izraelio ir a- 
rabų. Jisai siūlo ūkiniai- 
ekonominiai sujungti žydiš
ką ir arabišką Palestinos 
dalis. Bernadotte visai ne
kalba apie Izraelio valsty
bės pripažinimą, o tik apie 
vietinę žydiškų sričių savi
valdą.
Tarnauja Arabam ir Anglų- 
Amerikonų žibalo Trustam
Bernadotte perša prijung-

Kietosios Anglies Mainieriai 
Išgavo po $1 Priedo per Dieną

KietųjųNew York, 
angliakasyklų kompanijos 
pasirašė naują sutarti su 
Jungtine M'ainierių Unija. 
Angliakasiai išsiderėjo i po 
dolerį priedo už 7 valandų 
darbo dieną ir po $100 už 
metines 10 dienų atostogas, 
nuo birželio 25 iki liepos 5 
d.

Kompanijos sutiko mokė
ti į mainierių sveikatos-ge- 
rovė fondą po 20 centų nuo 
kiekvieno iškasamo anglies

UNIJŲ VADAI ŠNIPINĖS
MARSHALLO PLANOI
Washington. — Marshal- 

lo plano administratorius 
vakarinei Europai, Paulius 
Hoffmanas paskyrė tūlus a- 
merikinių darbo unijų vei
kėjus kaip šnjpiškus padė
jėjus tam plarlui vykdyti. 
Tuos dešiniuosius unijistus 
Hoffmanas įpareigojo rink
ti žinias apie darbo unijas 
Europoj ir pranešinėti apie 
jas Marshallo plano valdi-

Kaip Anglų Valdžia 
“Valo” Darbininkus

London. — Anglijos “so
cialistų” valdžia neseniai į- 
sakė “išvalyt” komunistus 
ir jų šalininkus iš valdinių 
tarnybų; o dabaiį jau mėto 
tokius -ir iš priklausančių 
valdžiai fabrikų.

Suomių Valstiečių 
Partija Daugiausiai 
Laimėjo Rinkimuose

Helsinki, Suomija.— Sei
mo rinkimuose Suomijos 
Valstiečių Partija (viduti
niai dešinieji) laimėjo 56 
vietas, socialdemokratai 55, 
komunistai - socialistai 38 
vietas, konservatai 32, šve
dai “liaudiečiai” 14 ir t.t.

Valstiečių ir Socialdemo
kratų Partijos sudarys nau
ją ministrų kabinetą, į kurį 
būsią priimti ir komunis
tai.

Peiping. — Chinų komu
nistai atakuoja tautininkus 
Tangšano srityj, angliaka- 
syklų centre.

a
Jungtinių Tautų Tarpininkas Perša Žydų-Arabų Sąjungą, 
Bet Neprisimena apie Nepriklausomą Izraelio Valstybę

ti Transjordanui (Anglijos 
pastumdėliui) arabiškas 
Palestinos dalis, atiduoti a- 
rabams Jeruzalę ir pervesti 
jiem Nagebą, žydų koloni
zuotą dykumą pietinėje Pa
lestinoje..,

Jis taip pat ragina pada
ryti “laisvu” tarptautiniu 
miestu didžiausią Izraelio 
uostą Haifą; sako, tuomet 
Haifoje laisvai veiktų (ang- 
lų-amerikonų) žibalo fabri- 

tono. Senoji sutartis reika
lavo tik po 10 centų nuo to
no.

Naujoji sutartis sako:
Iš gerovės-svęikatos fon

do bus mokama ir po $100 
senatvės pensijos per mėne
sį mainieriams, sulauku
siems 62 metų amžiaus ir 
dirbusiems kasyklose ne 
mažiau kaip 20 metų.

Kitos sąlygos liekasi daug 
maž tokios,’ kaip pagal se
nąją sutartį.

ninkams Washingtone ir 
Paryžiuje.

Tokių šnipavimų viršinin
kais yra paskirti Clinton 
Golden, CIO unijistų vadas, 
ir Bert Jewell, Darbo Fe
deracijos veikėjas.

Hoffmanas, automobilių 
pramones kapitalistas, už
draudė tartis su komunisti
niais Europos unijistais kai 
dėl Marshallo plano įvykdy
mo.

Cholera Pasmaugė 10 
Tūkstančių Indusų

New Delhi, Indija. — 
Cholera paskutiniu laiku 
numarino bent 10,000 žpio- 
nių rytinėje Indijos pusėjb.

Valdžia įsakė visus tenai- 
tinius gyventojus skiepyti 
nuo choleros.

Arabai Nesutinką Tęst 
Paliaubas; Panaujina 
Atakas Prieš Žydus

Rhodes.— Jungtinių Tau
tų tarpininkas, grafas Ber
nadotte ragino arabiškas 
valstybes ir Izraelį pratęsti 
paliaubas Palestinoje. Kari
niai arabų vadai atmetė 
paraginimą. Jie sakė, jog 
paliaubos tik stiprina žy
dus. Dabartinės keturių sa
vaičių paliaubos užsibaigs 
šį penktadienį. Arabai Je
ruzalėje ir kitur vėl pradėjo 
atakuoti žydus. '

Istanbul, Turkija.— 4 ka
riniai Amerikos laivai iš
plaukė į Palestinos vande
nis.

kai; į Haifą būtų vamz
džiais traukiamas žibalas a- 
merikonų ir anglų kompani
joms iš arabiškų kraštų.

Užtat žydam būtų duota, 
esą, tokios “nuolaidos”: 
Jiems būtų pripažintas va
karinis Galilėjos ruožtas ir 
leista per dvejus metus žy
dams laisvai plaukti iš kitų 
kraštų į Palestiną. Paskui 
žydų ateivybė būtų “per
tvarkytą.”

Anglai - Amerikonai 
Protestuoja Prieš 
Berlyno Blokadą 4-

Vokiečių Socialistų Vienybės Partija Reikalauja Pervesti 
Sovietam Visą Berlyną; Atmesti Naujas Vakarų Markes

London.-— Anglija, Jungt. 
Valstijos ir Francija gamL 
na protesto notą Sovietams 
dėl to, kad sovietinė vyriau
sybė sulaikė traukinių ir 
automobilių važiavimą ir 
laivų plaukimą iš vakarinės 
Vokietijos per sovietinį 
ruožtą į Berlyną. Tie vaka
riniai talkininkai reikalau
ja, kad Sovietų vyriausybė 
nuimtų blokadą nuo Berly
no ir tuojaus leistų sausu
ma ir vandeniu gabenti 
maistą ir kitus reikmenis 
vakarinėms miesto dalims,

JANKIAI MllsTRUO.IA 
TURKU ARMIJĄ

Ankara, Turkija. —Jung. 
Valstijų oficieriai ir saržen- 
tai veikliai lavina turkų ar
miją, lakūnus ir jūreivius. 
Amerika prigabeno Turki- konai jr anglai išleido vaka-. 
jon tankų, motorinių pa- ; ‘ 
buklų ir kitų naujovinių ka- lyjiąs. privalo' būti įimtaB~t'
ro įrankių. Baigiama su
naudoti 10 milionų dolerių, 
kurie buvo paskirti Turki
jai perginkluot pagal Tru
mano planą prieš komuniz
mą.

Jungtinių Valstijų Kong
resas pastarojoj savo sesi
joj, be to, nutarė duoti dar 
225 milionus dolerių kari
niams Graikijos ir Turkijos 
tikslams.

Anglijos karininkai irgi 
muštruoja turkų armijos 
junginius panašiai, kaip a- 
merikonai.

Kominformas Išbraukė 
Jugoslavų Kom. Partiją

Bucharest, Rumunija. — 
Amerikiniai korespondentai 
praneša, jog Kominformas 
(Komunistinių Informacijų 
Biuras) išbraukė Jugoslavi
jos Komunistų Partiją. Tai 
todėl, jog tos partijos vado
vybė įžūliai atmetė Komin- 
formo kritiką. Jis kritikavo 
Jugoslavų Kom. Partiją ir 
valdžią už buržuazinius nu
krypimus.

Kairo.— Arabų vadai pa
kartojo, kad nepripažins 
Izraelio valstybes.

ORAS.—Būsią vėsiau. 

užimtoms amerikonų, anglų 
ir francūzų. Tuo tarpu Šim
tai Amerikos ir Anglijos 
lėktuvų nešė maistą ir ang
lį vakariniam Berlynui.

— Tačiau, amerikonų-* 
anglų - francūzų reikalavi
mas nebus ultimatiškai 
griežtas, — sako United 
Press 
talkininkai šiuo tarpu netu
ri jėgų savo ultimatumui 
paremti.

Nes vakariniai

Berlin. — Vokiečių Sočia- • 
listinės Vienybės Partija 
(socialistai-komunistai) per 
savo delegatų susirinkimą 
priėmė rezoliuciją su to
kiais reikalavimais:

Vakariniai talkininkai tu
ri pasitraukti iš Berlyno ir 
visą miestą pervest į So
vietų žinybą; Berlyne tu
ri būti panaikintos naujo
sios markės, kurias ameri- 

rinei Vokietijai; visas Ber- 

sovietihį dvejų metų planą 
rytinei Vokietijai.

(Sovietai pradėjo blokuo
ti Berlyną, kai tik vakari
niai talkininkai, neatsiklau- 
sdami Sovietų, išleido nau
jus popierinius pinigus vo
kiečiam.)

Albanija Nutraukė 
Ryšius su Tito
Belgrad. — Albanija nu- • 

traukė kultūrinius ir preky
bos ryšius su Jugoslavija ir 
pasiuntė namo visus jugos
lavų valdžios atstovus. Ju
goslavijos Tito valdžia ašt
riai dėl to užprotestavo Al
banijai. ■

Bešvenčiant Liepos 4-ją, 
Žuvo 471 Žmogus

Chicago. — Apskaičiuota, 
jog, per šventes ryšium su 
Liepos 4-ja, Jungt. Valstijo
se žuvo 471 asmuo įvairiuo
se nelaiminguose atsitiki
muose.

Automobilinėse nelaimėse 
buvo užmušta 228 žmonės, 
nuskendo 126, su lėktuvais 
žuvo 9, žaisliniai sprogimai 
užmušė 3; įvairiuose kituo
se nelaiminguose įvykiuose" 
neteko gyvybės 105 žmonės.

LĖKTUVAMS SUSIDŪRUS 
ANGLIJOJ, ŽUVO 39

London. —«Ūkanotame o- 
re ties Londonu susikūlė 
vienas į kitą karinis Angli
jos lėktuvas su keleiviniu 
Švedijos, orlaiviu. Žuvo visi 
39 žmonės abiejuose lėktu
vuose. Tarp žuvusiųjų yra 
pora amerikiečių ir Angli
jos komisionierius Mala
jams, Edwardas Gent.
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500 Viena Kartu
Skaitytojas, be abejojimo, bus pastebėjęs Laisvėje 

žinią iš Vilniaus, kad neseniai iš Vokietijos grįžo vienu 
kartu 500 lietuvių pabėgėlių arba išvietintųjų.

Tarp grįžusiųjų buvo visokių profesijų žmonių, — 
valstiečių, žurnalistų, mokytojų ir darbininkų.

Vienas grįžusiųjų buvo Vincas Ožkinis, smetoniniais 
laikais buvęs “Lietuvos Ūkininko” redaktorius.

“Nėra žodžių pareikšti mūsų džiaugsmui”, sakė jis, 
“perpildžiusiam mūsų širdis, tėvynėn grįžus... Tikslas tų, 
kurie kalbėjo mums visokius melus apie gyvenimą tėvy
nėje, dabar pilnai paaiškėjo. Jie norėjo sulaikyti mus nuo 
grįžimo... Mes rašysime kitiems mūsų broliams, nurody
dami, ką mes radome ir patyrėme Lietuvoje. Tegu Lietu
vos pasiilgusieji žino, kaip iš tikrųjų joje yra.”

Buvęs “Lietuvos Ūkininko” redaktorius, apsižvalgęs, 
pamatė, kas darosi Lietuvoje, — statyba, kūrybinis dar
bas visose srityse, kultūros suklestėjimas, — be abejoji
mo, ir tai .padarė į jį didelės įtakos. Oškinis ir kiti grįžu
sieji, dabar rašys likusiesiems Vokietijoje ir tai padarys 
didžiulės įtakos į kitus, kurie taipgi grįš gimtoj on savo 
šalin.

Lietuvoje trūksta darbininkų, trūksta žmonių. Prieš 
Lietuvos liaudį juk stovi milžiniški darbai. O tuo .pačiu 
sykiu tūkstanęiai Lietuvos sūnų ir dukrų tebėra Vokie
tijoje, Austrijoje, Italijoje — tebėra be darbo, be užsi
ėmimo.

Ne vienas jų tūkstantis, aišku, dar sugrįš.

Atrodo, Jog “Tito Eis Savais Keliais.”
- Su kiekviena diena ateina daugiau žinių apie padėtį 

Jugoslavijoje. Pasirodo, jog Tito, Kardelj, Djilas, Ranko- 
vič ir kiti asmenys, stovį Jugoslavijos kompartijos prie
šakyje ,ryžtasi “eiti savais keliais.” 0 tai reiškia: neklau
syti pasaulinio komunistinio judėjimo balso ir įspėjimo, 

. jog toks kelias yra kreivas, pražūtingas.
. Kiekvienam turėtų būti aišku, jog šiuo savo posūkiu 

---Tito aiškiai pasirodė, kad. jis yra socializmo priešas, kad 
jis tarnauja imperializmui, kad jo darbo vaisiai' tegali 
būti naudingi tik darbo žmonių priešams.

Nepaisant, ką toliau Tito darys, tai, ką jis jau pada
rė, sukompromitavo jį ir jo sėbrus ligi minimumo.

Tiesa, Tito manevruoja. Jis dar vis žodžiais “Tarybų 
Sąjungos draugas”, “liaudies draugas.” Bet tai tik žo
džiais. Manevrai jam reikalingi tam, kad palaikius savo 
įtakoje daugumą Jugoslavijos kompartijos narių.

Nepavyks ir tai. Jugoslavijos komunistai — padorūs, 
ištikimi tarptautiniam darbininkų judėjimui, — .juk ne
galės visuomet nežinoti to fakto, kad prieš Tito išstojo 
viso pasaulio komunistinis judėjimas.

Panašių “žygių”, kokius dabar pasirinko Tito, ko
munistiniame judėjime juk buvo: Zinovjevas, Trockis, 
Bucharinas, Tuchačevskis ir kt. Ar atsimenate, kaip 
tarptautinė buržuazija tuomet tais “žygiais” raminosi ir 
manė, jog dabar tai jau iš tikrųjų komunistinis judėji
mas susilauks katastrofos. Bet kas gi iš to išėjo? Išėjo 
tas, kad Visa-Sąjtinginė kompartija sutvirtėjo, apsidir
busi su opozicija, ieškojusią talkos pas Hitlerį, Londone, 
Paryžiuje. Sutvirtėjo ir Tarybų Sąjunga.

Tą patį galima pasakyti ir apie Tito opoziciją. Jis 
•' praloš. Laimės liaudis, laimės darbininkų judėjimas, lai

mės progresas, nors, neišvengiamai, kovoje su Tito ir jo 
sėbrais, laikinai teks turėti ir nuostolių.

Pasaulio darbo žmonės turi didžiulio pasitikėjimo 
Jugoslavijos komunistinės partijos visuma ir darbinin- 
kų klase. (

Mūsų komercinėje spaudoje pasipylė nesvietiškas džiaugsmas įvykiais Jugoslavi
joje. Visi didlapiai sveikina Marshall Tito ir visą Jugoslavijos, Komunistų Partijos 
vadovybę. Washingtone garsiai kalbama, kad tuojau bus sugrąžinta Jugoslavijos 
valdžiai čionai užšaldyti penkiasdešimt milijonų dolerių. O Jugoslavijos valdžia, girdi, 
pasižada atmokėti Amerikos savininkams septynioliką milijonų dolerių už jų naciona
lizuotus turtus. , ... . I . r e

Kiekvienam labai aišku, jog padėtis rimta. Tie viešumon išėję ginčą; tarpe Ju
goslavijos Komunistų Partijos vadovybes ir kitų astuonių partijų, įeinančių į Ko
munistinį Informacijos Biurą (Kominformą), daugybei žmonių buvo didelė staigme
na. Geresniam mūsų skaitytojų susipažinimui su tais ginčais žemiau patiekiame su-
traukos formoje abiejų pusių pareiškimus—Kominformo kaltinimus ir Jugoslavijos _ * — - . * * . . . . • / . * . .

Demokratai Ruošiasi
Šios savaitės gale Philadelphijbn sugužės demokratų 

partijos šulai į savo suvažiavimą.
Demokratų partijos suvažiavimas, aišku, nebus toks 

”koloritingas”, kaip republikorių, dėl to, kad čia iš anksto 
yra “viskas nustatyta.”

Prezidentas Trumanas griežtai laikosi nuomonės, 
kad jis, o ne kuris kitas, turi būti demokratų partijos 
kandidatu prezidento vietai.

Kadangi jis-dabar yra demokratų "partijos vadas,, 
drauge šalies prezidentas, tai visai natūralu, kad jam 
lengva buvo susukti, mašiną, kuri suvažiavime jį nomi- 

. nuoty. Juk suvažiaviman suskris ne eiliniai partijos na
riai, bet lyderiai, iš anksto užsukti ir nustatyti. >

Tie$a, demokratų eilėse yra ir Trumanui priešingų. 
Yra tokių, kurie A nori nominuoti generolą Eisenhowerį, 
bet pastarasis “neapsiima.”

' O jis “neapsiima1’, veikiausiai dėl to, kad bijosi, jog Į 
gali būti nenominuotu. Jei Trumanas atsisakytų kandi
datūros, tuomet Eisenhoweris mielai sutiktų būti kandi
datu. - '

Trumanas tikisi, kad jis bus nominuotas pirmu bal
savimu. Labai galimas daiktas.

Demokratų partijos suvažiavime bus daug ko, bet 
ten nebus Franklin D. Roosevelto balso, nebus jo dvasios. 
. , Franklin D. Roosevelto principai, jo palikimas pasi
reikš tik naujosios partijos suvažiavime, įvyksiančiame 
š .m. liepos 23-25 dd.

Komunistų Partijos Centralinio Komiteto atsakymą.
Trumpa ginčų istorija
Iš paskelbtųjų dokumen

tų, sužinome, kad ginčai ir 
susikirtimai neišdygo su
syk, kad iš Kominformo 
pusės buvo bandoma visą 
reikalą išspręsti ir išlygin
ti draugiškose komunistų 
tarpe diskusijose. Sužino
me, kad’ Tarybų Sąjungos 
Komunistų Partija patiekė 
bei suformulavo apkaltini
mus prieš jugoslavų komu- 1 
nistų vadovybę, nurodė jos 
daromas klaidas ir ragino 
jas taisyti. Tai visa buvo 
jugoslavams pasiųsta laiš
ku. Aišku, kad su tuo laiš
ku ir jame daromais kalti
nimais buvo supažindintos 
ir kitos septynios komunis
tinės partijos, įeinančios į 
Kominformą. Penkios iš jų 
irgi atsiliepė. Lenkijos, 
Bulgarijos, Rumunijos, 
Vengrijos ir Albanijos par
tijos pareiškė, kad jos su
tinka su Tarybų Sąjungos 
Partijos laiško turiniu. Ju
goslavai atsakė, kad jie ne
sutinka su kaltinimais ir 
nesiruošia klaidas taisyti. 
Paskui Tarybų Sąjungos 
Partija parašė dar vieną 
jugoslavams laišką, norėda
ma ginčus išspręsti susira- 
šinėiimais.* 1 '•

Pagaliau Kominformas 
nutarė laikyti susirinkimą 
ir jame diskusuoti Tarybų 
Sąjung. Partijos užmetimus 
Maršalui Tito ir visai Ju
goslavijos Komunistų Par
tijos vodavybei. Čia, atrodo, 
buvo jugoslavų vadams pui
kiausia proga apginti savo 
poziciją ir pavesti komin- 
formui demokratiškai iš
spręsti. Bet jie ta proga ne
pasinaudojo. Priešingai, jie 
griežtai atsisakė Kominfor
mo susirinkime dalyvauti. 
Jie pareiškė, kad jie nesu
tinka tą klausimą pavesti 
Kominformo sprendimui.

Tas jau savaime .meta 
nuožiūrą, jog jie įėjo į Ko
minformą su rezervacijo
mis, tai yra, kad nepasi
duos daugumos sprendimui, 
nesiskaitys su. organizacijos 
demokratine procedūra. O 
kai buvo Kominformas su-' 
organizuotas, visos parti
jos, į jį įeinančios, pasiža
dėjo draugiškai kooperuoti.

Vadinas, kai jugoslovai 
atsisakė net susirinkime 
dalyvauti- ir leisti ginčus 
demokratiškai apdiskusuo- 
ti, Kominformui kitos išei
ties nebeliko, kaip tik išeiti 
su vieša kritika. Tegul, sa
ko, žino eiliniai nariai, tiek 
Jugoslavų Partijos, tiek ki
tų komunistinių partijų, 
kaip ir kodėl visi nesusipra
timai iškilo. Kominformo 
susirinkimas įvyko be jugo
slavų, plačiai apsvarstė, vi
są reikalą ir ‘viešai paskel
bė savo nuosprendį.

Kominformo kaltinimai 
jugoslavams

Savo nutarime Komin
formas sako, kad jis sura-. 
do, jog “Jugoslavijos Ko
munistų Partija paskuti
niais laikais pravedė visiš
kai klaidingą liniją princi-“ 
piniais klausimais tiek už
sieninėje, tiek naminėje po
litikoje, kas reiškia pasi-

traukimą nuo marksizmo- 
leninizmo.” Kominformas 
pilnai užgiria Tarybų Są
jungos: Komunistų Partijos 
kritiką jugoslayams va
dams: Tito, Kardelj, Djilas 
ir Tankpvitęh.

“Komintormas . surado,” 
toliau skaitome, “kad Ju
goslavijos Komunistų Par
tija sukūrė priešišką nusi
statymą linkui Tarybų Są
jungos ir Tarybų Są
jungos Komunistų Partijos. 
Jugoslavijoje buvo prisilai
koma negarbingos politikos 
nedakainuoti Sovietų mili- 
tarinių specialistų, taipgi 
buvo žeminami Sovietų Ar
mijos nariai.”

Nurodoma, kad Jugosla
vijoje slaptoji policija se
kiojo Sovietų atstovus bei 
pasiuntinius. Toks atsineši- 
mas linkui kitų komunistų, 
sako Kominformas, 
nevertas komunistų.” 
mi jie pradėjo Tarybų Są
jungą statyti ant lygių su 
imperialistinėmis kapitalis
tinėmis valstybėmis.

Toliau sakoma, kad Ju
goslavijoje ■ buvo pradėta 
trockistinė propaganda 
prieš Tarybų Sąjungą, pri
metant jai' “išsigimimą” ir 
tt. Todėl “Kominformas pa
smerkia tokį" anti-sovietinį 
Jugoslavijos Komunistų 
Partijos vadų , nusistatymą, 
kaipo nesuderinamą su 
marksizmu - leninizmu ir 
tinkamą tiktai nacionalis
tams.”

Atsisako klasių kovos 
teorijos

Kas liečia naminę politi
ką, kaltinimai tolygiai rim
ti. Kominformas sako, kad 
“Jugoslavijos Komunistų 
Partijos vadai pasitraukia 
iš darbininkų klasės pozici
jų ir atsisveikina su mark
sistine klasių kovos teorija. 
Jie užginčija tą faktą, jog 
jų šalyje kapitalistiniai ele
mentai auga ir jog ryšyje 
su tuo Jugoslavijos kaime 
aštrėja klasių kova.”

Paėmus Jugoslavijos kai
mą, vyriausi politikieriai 
laikosi visiškai klaidingos 
'politikos: “jie ignoruoja 
kaime klasinius skirtumus 
ir gerai apgalvotą mokymą 
apie klases ir klasių kovą.” 

“Jugoslavijos Komunistų 
Partijos vadovaujantieji 
nariai slysta nuo Markso- 
Lenino kelio į kelią nacio
nalistinių ‘buožių/ kas lie
čia darbininkų klasės rolę, 
kadangi jie tiki, kad stip
riausias valstybės pamatas 
Jugoslavijoje yra valstie
čiai. Tuo ’ tarpu Leninas 
mus moko, kad proletaria
tas, kaip vienintelė revoliu
cinė klasė dabartinėje vi
suomenėje, turi būti vadas 
visų žmonių kovoje už de
mokratinį perversmą...”

Jugoslavų supratimas 
apie partiją

“Kominformas yra įsiti
kinęs,” skaitome, “kad Ju
goslavijos Komunistų Par
tijos vadovybė keičia mark
sistinę - leninistinę teoriją 

’ apie partiją. Toji teorija 
teigia, kad partija yra va
dovaujanti, pamatinė šaly
je galia, kuri turi savo at-

yra 
Tuo-

skirą programą ir neištirp
sta nepartinėje masėje. Par
tija yra aukščiausia orga
nizacijos forma ir svar
biausias darbininkų klasės 
įrankis. .. ’.., z 

“Jugoslavijoje gi, prie
šingai, yadpvaųjąnti. jėga 
yra ne Komunistų‘Partija, 
bet Liaudies Frontas. Jugo
slavai vadai nedakainuoja 
Komunistų Partijos vaid- 
menio. Jie leidžia partijai 
ištirpti Liaudies Fronte, 
kuris apima gana skirtin
gas klases — darbininkus, 
darbo valstiečius su priva
tine ekonomija, buožes, biz
nierius, smulkių fabrikų 
savininkus, buržuaziją, in
teligentiją ir tt., taip pat ir 
įvairias politines grupes, jų 
tarpe tūlas ir buržuazines 
partijas.”

Toliau sakoma, kad jugo
slavai laikosi to supratimo, 
jog Jugoslavijos Komunis
tų Partija negali ir neturi 
turėti savo atskiros progra
mos, kad ji turi pasitenkin
ti su Liaudies Fronto pro
grama. Kaltinimas sako, 
kad Jugoslavijos Komunis
tų Partija visiškai neveikia 
viešai, savo vardu, nevaro 
jokibs viešos propagandos. 
Kitais žodžiais,'11, jugoslavų 
supratimas apie partiją 
yra toks, koks buvo rusų 
menševikų.

“Biuras teigia, kad šito
kia Jugoslavijos Komunis
tų Partijos Centralinio Ko
miteto politika pastato į pa
vojų pačią partijos gyvybę 
ir sukuria pavojų pačios 
Jugoslavų Liaudies Respu
blikos išsigimimo.”

Partijoje nėra 
demokratijos

Kominformas kaltina Ju
goslavijos Komunistų Par
tija vadus paneigime ir už
gniaužime demokratijos 
partijos viduje. “Partijoje 
nesi vaduojama rinkimų 
principu, joje nėra kritikos 
ir savikritikos. Jugoslavijos 
Komunistų Partijos Cen- 
tralinis Komitetas susideda 
ne iš išrinktų narių, bet pa
skirtų. Iš tikrųjų Komunis
tų Partija tik pusiau lega- 
liška. Partijos-mitingai ne
įvyksta, a*rba įvyksta slap
tai. Šitokia padėtis tiktai 
naikina partijos įtaką ma
sėse, Tokios rūšies Jugosla
vijos Komunistų1 Partijos 
orgąnizacijos negalima ki
taip vadinti, kaip tik sek- 
tantine - biurokratine rūši
mi.” "

“Tai veda prie partijos 
likvidavimo, kaipo veiklios. 
vadovaujančios organizaci
jos. Ji laikosi. partijos vi
duje militarinių metodų, 
labai panašių toms meto- 
doms, kurias buvo įvedęs 
Trockis.”

Kominformas kaltina, kad 
partijos vadai nesiskaito 
su eiliniais nariais, nedalei- 
džia jokios kritikos ir per
sekioja tuos, kurie drįsta 
vadovybės. įsakymus pakri
tikuoti. Toks partijoje .reži
mas yra nepakenčiamas. 
Jis turi būti pašalintas.
Nesiskaito su kritiką,’ pas

tabomis ir patarimais
Kominformas savo nuos-

prendyje sako, kad Jugo
slavų komunistų vadąi yra 
pilni perdaug - išpūstų am
bicijų ir nesiskaito su kriti
ka ir patarimais. Vietoje 
Tarybų Sąjungos Komu
nistų Partijos pastabas ir 
kritiką priimti, kaipo bro-' 
lišką pagalbą ištaisyti klai
das, vietoje “nuoširdžiai 
priimti kritiką ir bolševi
kiškai klaidas taisyti, jie 
pasitiko kritiką su nepasi
tenkinimu, priešiškai atsi
nešė linkui jos, pasirinko 
anti-partijinį kelią katego
riškai ir abe-lnai užginčyti 
savo klaidas, sulaužė mark
sizmo - leninizmo mokymą 
apie politinių partijų atsi- 
nešimą linkui savo klaidų 
ir tuomi tik pagilino tas 
klaidas.” ’

Dar daugiau. Jugoslavai 
vadai patiektą jiems kriti
ką paslėpė nuo partijos na
rių ir' nuo žmonių abelnai.

Vietoje nuoširdžiai pri
imti kritiką ir savo klaidas 
viešai pataisyti, tie vadai 
staiga pradėjo leisti labai 
kairius patvarkymus apie 
pramonės ir prekybos na
cionalizaciją, apie grūdų iš 
valstiečių rinkliavą. Tai vi
sa tik- apsunkina šalyje pa
dėtį.

“Pagaliau,” sako Komin
formas, “tie vadai garsiai 
pareiškė savo meilę ir atsi
davimą Tarybų Sąjungai, 
nors kiekvienam aiškiai ži
noma, kad jie praktikoje 
veda priešišką politiką lin
kui Tarybų Sąjungos.”

*
šnektos apie kapitalizmo 

likučių likvidavimą
Tito ir Kardelj rašo, kad 

“Jugoslavijos Komunistų 
Partijos centralinio komite
to politinis biuras darbuo
jasi dėl kapitalizmo likučių 
mūsų šalyje likvidavimo.” 
Balandžio 25, dieną parla
mente. Kardelj c, pareiškė 
“Mūsų Šalyje išnaudojimo 
žmogaus žmogum dienos 
jau suskaitytos.”

Bet dabartinėse sąlygoje 
sako Kominformas, tokios 
vadų šnektos reiškia dau
giau nieką, kaip avantiū
rizmą, nieko bendra neturi 
su marksizmu. Kuomet ša
lyje tebegyvuoja privatinė 
ekonomija, kuomet kaime 
nėra jokios kolektivizacijos, 
kuomet -kapitalistiniai ele
mentai šalyje tebeauga, to
kios šnektos yra apgavin- 
gos. Kominformas nurodo į

ilgų metų patyrimus Tary
bų Sąjungoje, kaip negali
ma 'buvo kalbėti apie panai
kinimą išnaudojimo likučių, 
apie įvedimą socializmo, 
kuomet nebuvo likviduotas 
privatiškas ūkis tiek mies
te, tiek kaime. Nieko gi pa
našaus dar nėra Jugoslavi
joje.

“Jugoslavijos vadų ban
dymai šią problemą iš
spręsti greitais patvarky
mais iš oficialinių raštinių^ 
yra tik vienas iš dviejų: 
arba avantiūra, kuri jau 
dabar yra pasmerkta nepa
sisekimui, arba pasigyri
mas ir demagoginė deklara
cija.

“Kominformas teigia, kad 
šitie kairesparniški patvar
kymai ir tos kairespamiš- 
kos jugoslavų vadų dekla
racijos taikomos tam, kad 
paslėpti vadų prisipažini
mą prie klaidų ir kad tei
singai ir nuoširdžiai tų klai
dų nepataisyti.”

Jugoslavai pasišalina 
iš Biuro

Po viso tai, kas viršuje 
pasakyta, “Informacijos 
Biuras (Kominformas) pri
ėjo vienbalsiai prie išvados, 
kad savo anti-partijinėmis, 
anti-sovietinėmis nuomonė
mis, nesuderinamomis su 
marksizmu - leninizmu, sa
vo atsisakymu dalyvauti 
Informacijos Biuro susirin
kime, Jugoslavijos Komu
nistų Partijos vadai pasi
statė save prieš kitas ko
munistines partijas,, kurios 
yra Informacijos Biuro na
rėmis; jie pasitraukė iš 
bendrojo socialistinio fron
to prieš imperializmą ir pa
sirinko kelią išdavimo dar
bo ęnasių tarptautinio soli
darumo ir perėjimo į nacio
nalistines pozicijas.

“Informacijos Biuras at
randa; ’kad kąipo to visko 
pasėka, Jugoslavijos Ko^1 
munistų Partijos Centrali- 
nis Komitetas ir pati parti
ja .pasitraukia iš broliškų 
komunistinių partijų šei
mos, iš bendrojo komunis
tinio fronto ir tuo būdu iš 
Informacijos Centro eilių.”

Tai ši i tokie yra Komin
formo kaltinimai Jugosla
vijos komunistams. Rytoj 
paduosime ištraukas iš jų 
pasiteisinimo bei atsakymo.

B.
(Daugiau bus)

v

Tiems Lietuviams, Kurie Dalyvaus Delegatais 
Naujosios Partijos Suvažiavime Philadelphijoje

Suvažiavįmas naujai,partijai įkurti, kaip žinia, įvyks 
š. m. liepos-July 23 ir 24 dd. Philadelphijoj.

Suvažiavime dalyvaus daug ir lietuvių amerikiečių. 
Daugelis jų norės gauti nakvynių paą. lietuvius, daugelis 
norės susipažinti su Philadelphijos lietuviais.

Mes čia, Philadelphijoje, tuo reikalu jau rūpinamės, 
ieškodami svečiams kambarių.

. Taigi tie, kurie jau esat išrinkti vykti į naujosios 
partijos kūrimo suvažiavimą, arba kurie būsite išrinkti, 
jei norite gauti pas lietuvius kambarių, praneškite. Ra
šykite: A. J. Smith, 5809 N. Fairhill St., Philadelphia, Pa.

A. J. Smithas'pasiųs jums vardus ir adresus kamba
rių savinfrikų ir jų adresus, kad galėtumėt iš anksto ži
noti, kur ir pas ką apsistosite.

Būtų gera, jei praneštumėt, kokią dieną ir valandą 
atvažiuosite — galėtumėm jus pasitikti.

Pakartoju: visais kambarių, reikalais kreipkitės pas 
A. J. Smitą viršuje nurodytu adresu. Trakimas.

Į VISUS ALDLD NARIUS
Drauges ir Draugai:— ' , ' . .

Mūsų Draugijos Konstitucija reikalauja, kad kiekvienas 
narys savo mętiųę duoklę pasimokėtų iki 1 d. liepos. Nepai
sant Centro Komiteto raginimų, dar virš du tūkstančiai narių 
neatliko savo pareigų, duoklių nesumokėjo — užvilko.

Centro Komitetas fiutarč pratęsti duoklių mokėjimą iki.l 
dienai spalių? tai yra, dar tris mėnesius laiko. Prašome visus 
narius ir nares, kurie iki šiolei nesumokėjote savo duoklių, tai 
būtinai padaryti kuo greičiausiai. Atminkite, kad užvilkimas 
duoklių atsiliepia neigiamai ant Draugijos veiklos, knygos 
paruošimo ir žurnalo išleidimo. ...

Pasitikime, kąd visi nariai atliksite tas pareigas. Kartu 
prašome laike vasarinių parengimų pasidarbuoti gavimui nau
jų narių į šią kultūros ir apšvietos organizaciją/

LLD Centro Komitetas.
2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Liepos 7, 1948
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga- 
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso* 
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau* 
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kas nors iš mums mielų žmonių atida* 
ve gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisve ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Lietuvos Moterys Užsipelne 
Didžios Pagarbos ir Laimes

Rašo Sklerytė.
Tarybų valdžia suteikė 

Lietuvos moterims galimu
mą dalyvauti valstybinia
me gyvenime, visose ūkinės 
ir kultūrinės statybos sri
tyse, vystyti savo gabumus, 
kurie negalėjo pasireikšti 
buržuazinės santvarkos są
lygose.

Ir dabar Lietuvos liaudis 
su pasididžiavimu kalba 
apie Savo šaunias dukteris, 
kurios okupacijos metais 
kovojo su priešais, kurios 
dabar dirba tėvynės gero
vei.

Lietuvos moterys, pakė- 
lusios ant savo sprando vi
sus kapitalistų ir dvarinin
kų santvarkos tamsaus gy
venimo vargus, visą fašis
tinės diktatūros sunkumą, 
nesusitaikė su likimu, kurį 
joms ruošė hitleriniai oku
pantai. Jos kovojo su vo
kiškaisiais okupantais.

Lietuvos liaudis gerbia 
atmintį Tarybų Sąjungos 
Didvyrės Marytės Melni
ką i tės, kurios žygiai įam
žinti mylimos lietuvių poe- 

. tės Salomėjos Nėries poe
moje, kompozitoriaus A. 
Klenickio kantatoje ir pir
mame lietuviškame meni
niame filme “Marytė.”

Meile ir šlove apgaubta 
valstietė Marija Divonienė 
•— partizanė ryšininkė. De

šimties vaikų motina, ji pa- 
•’ rodė vokiškosios okupacijos 

laikais neįvertinamus pasi- 
Žarnavimus lietuviškiems 
tarybiniams partizanams. 
Dabar Marija Divonienė — 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos narys, Aukš
tadvario valsčiaus Tarybos 
narys. Ji taip pat gerai 
šiandien susitvarko su vals
tybiniu darbu, kaip ir vo
kiškosios okupacijos metu 
su atsakingais pavedimais.

Marija Divonienė nėra 
vienintelė. Šimtai lietuvių 
moterų savo noru, su gink
lu rankoje kovojo prieš vo
kiškuosius okupantus lietu
viškame Tarybinės Armijos 

, junginyje.
Visoje Tarybų Sąjungoje 

pagarsėjo narsi ryšininkė 
Birutė Karosienė, nepaliku
si kovos lauką, nežiūrėda-

Gražuolė Ann Miller, vai
dinanti technispalvėje Irving 
Berlin’o filmoje “Easter Para
de,” dabar rodomoje Loew’s 
State Teatre ant Broadway.

ma sunkaus sužeidimo ir 
kritusi didvyriška mirtimi.

Jums žinoma narsi ir 
taikli kulkosvaidininkė, tri
jų “Šlovės” ordinų kavalie
rius Danutė Stanelienė; sa
nitarės, Zosė Deninaitė ir 
Onutė Vilkevičiūtė, išnešu- 
sios ant savo pečių iš kovos 
laukų daugiau kaip po 60 
sužeistųjų; garvežių maši
nistė Emilija Reišytė, ap
dovanota Raudonosios žvai
gždės ordinu ir daug kitų 
moterų karių.

Viename tiktai Vilniuje 
dabar dirba daugiau kaip 
100 Lietuvos moterų, apdo
vanotų ordinais ir meda
liais už narsumą ir didvy
riškumą, parodytus Didžio
jo Tėvynės Karo metu.

Tarybinė tėvynė savo mo
terims atsimoka didžia 
meile ir seniau negirdėto
mis progomis pakilti, teik
dama galimybes mokytis, 
dirbti moksluose, profesijo
se, amatuose, kurtis šeimas 
ir laimingai gyventi.

Tarybų valdžia parodė 
ypatingą rūpestį moteriai 
— motinai.'

Dirbančios Lietuvos mo
terys - motinos gauna vals
tybės apmokamas atostogas 
nėštumo laikotarpiu. Jų ap
tarnavimui — nemokamos 
motinos ir vaiko konsulta
cijos. Dabartiniu metu res
publikos miestuose ir kai
muose dirba apie 70 moti
nos ir vaiko konsultacijų, 
25 pieno virtuvės, 1350 lo
vų vaikų lopšeliuose. Lovų 
skaičius gimdymo namuose 
padidėjo daugiau kaip tris 
su puse karto, palyginus su 
1939 metais. Be to kaimų 
vietovėse atidalyta daug 
naujų gimdymo namų.

Dabar didelė šeima Lie
tuvos moteriai nėra sunki 
našta, o pasididžiavimas ir 
džiaugsmas. Valstybė pade
da daugiavaikei motinai, 
teikia jai žymią materialinę 
paramą, apdovanoja ją or
dinais ir medaliais.

1945 metais 18,300 dau
giavaikėms ir vienišoms 
motinoms buvo išmokėta 
daugiau kaip 27 milijonai 
rublių, o 1947 metais — 
jau 53,999 motinoms buvo 
išmokėta apie 93 milijoną! 
rublių. Per laiką, praėjusį 
nuo Lietuvos išvadavimo iš 
vokiškųjų grobikų, 76,126 
daugiavaikėms ir vienišoms 
motinoms vyriausybė išmo
kėjo apie 160 milijonų rub
lių. 9,332 daugiavaikės 
motinos apdovanotos “Mo
tinos - didvyrės,” “Motiny
stės šlovės’ ’ ordinais ir 
“Motinystės medaliu.”

Kada Lietuvoje motinos 
turėjo tokią pagarbą ir šlo
ve iš valstybės, ir kokia val
džia joms teikti tokią mate
rialinę paramą? Tik socia
listinė valstybė, tik Tarybų 
valdžia, suteikusi moteriai 
visas teises, apsaugojusi įs
tatymais motinos teises, 
gali suteikti moteriai 
tokią materialinę ir mora
linę paramą.

Šanchajus, čia prasidėjo 
streikų banga prieš aukštą 
pragyvenimo lygį. Pati val
džia pripažįsta, kad nuo 
birželio 1 iki liepos pirmos 
pragyvenimo lygis pakilo 
ant 110 nuoš. s

Pfeitnitd by

IEW JERSEY MANUFACTURERS ASSOCIATIONPnbdMafiotH and Reitartb 
(hfc'bwrsr Stmxe Streft. Ibfnton 8 N J

Nuotraukoje matome, jog vienas ir tas pats adresas yra save pasivadinusios .Work 
& Unity Group, kaip kad ir New Jersey Manufacturers Association. Pirmoji gru
pe maskuojasi kaipo darbininkiška. Tačiau darbininkai žino, jog ta Work & Unity 
Group yra bosų įrankis daužymui unijos. Dabar parodo,x jog net patalpas turi bosų 

įstaigoje.

WOR'K AND UNITY GROUP

TRENTON 8 N )

The
^WORKaml UNITY PLAN

7. ’ic m mack* dear to chose present that the Work and Unity 
*

will be cbric ocgamxeion. entirely operated by the tn arid 

will rxx be conixkred a ’ oofMuittce” oi the Manuf^turen Assoc-

Io all publicity prior to. or following, the delivery id talki 

before local audietxei die įmcm release^ UiouM publicize the 

.speaker either through hit locaė indiistn.il <onixxtM>n or as a pan 

of the local Work aw Unity'group, 

of the Manufacturers Associ.-ut»

Moterys Kovotojos, Ir Šilty 
Vietų Ieškotojos

mm

Šeimininkėms
Šį Skyrių Veda E. V.

Skandinaviški Pyragaičiai
4 puodukai miltų 
šaukštelis sodos miltelių 
šaukštelis kepimui miltelių 
šaukšteli,s druskos 
šaukštelis kvepiančių pipi

rų (allspice)
ketvirtadalis šaukštelio ani

se (anišių)
trys ketvirtadaliai puoduko 

moiaso
trys ketvirtadaliai puoduko 

medaus
pusė puoduko sviesto 
du kiaušiniai. ,
Užkaitink molasą ir medų. 

Pridėk sviestą. Išplak kiauši
nius ir pridėk išsijotus visus 
kitus priedus. Sumaišyk viską 
kartu. Jeigu matai, kad dar 
bus per skysta tešla išvolioti, 
dadėk biskį ’daugiau miltų. 
Atvėdink per kiek laiko, pas
kiau išvoliok ir supjaustyk 
apie colio didumo. Kepk apie 
15 minutų. Išėmus iš pečiaus, 
kol dar šilti, išvoliok milti
niame cukruje (powdered su
gar).

DAUGIAU APIE ŽUVĮ

“Žuvyp neplaukioja vande
nyje valgymui vien tik penk
tadienį,” kartą pareiškė ve- 
lionies New Yorko majoro La- 
Guardijos įkurta vartotojams 
patarėjų įstaiga. Tas verta 
prisiminti dabar, kada mėsos 
kainos pakilo į dausas, o žu
vies geros ir prieinamiau už 
mėsą galima gauti įvalias.

Tūlais atžvilgiais žuvis yra 
lygiai gera, kaip ir mėsa. Jo
je randasi mineralų, gerų rie
balų, proteinų, žinoma, žuvis 
turi būti šviežia arba šaldyta, 
rūkyta, sūdyta išlaikyta nesu- 
gedusia.

Žuvies Išlaikymas /

Nupirkus žuvį reikia suvy
nioti j vaškuotą popierą ir pa
dėti šalčiausioje vietoje me
chaniškame šaldytuve arba 
prie pat ledo paprastajame. 
Išėmus iš šaldytuvo, Tuojau 
virti, nes ilgiau laiko reikia 
perkaisti. 1

Žuvies Pagalminimar, 
žuvis visuomet yra minkšta. 

Geriausia virti ant apylengvės 
ugnies. Taip išeina minkštesnė 
ir miltingesnė. Tūlos veislės 
žuvis išeina geriau virta, kitos 
pečiuje kepta, trečios spragin
ta prieš ugnį ar ant skaurados. 
Ekspertiškieji žuvies pardavė
jai gali patarti, kurią žuvį im
ti atitinkamam gaminimo bū
dui, kaip kad geri bučeriai ži
no, kuri rūšis mėsos geriau 
tinka tūlam patiekalui.

Žuvies Likučiai
Ar bandėte likusią žuvį pa

naudoti sekamą dieną, kaip 
kad panaudojate likusią mė
są ? štai keli pasiūlymai:

Suaižyta likusi žuvis su 
grūstomis bulvėmis tinka bly
neliams.

Tinka su sosu ant apgruz- 
dintos duonos (toast).

Galima kepti bandukę iš li
kusios arba ir specialiai tam 
pirktos ir paruoštos žuvies, 
išrankiojus ašakas.

Prie Žuvies
Prie karštos žuvies papras

tai duodasi grūstos bulvės ir 
bent viena kita virta daržovė.

Paskanina užpiltas šaukštas 
tirpyto sviesto ar oleomarga
rine prieskoniui įmaišius cit
rinos sunkos ar Worcester
shire soso.

Padilginti apetitui: pjausty
ti kopūstai (cole slaw) arba 
bile kokis kitas žalias salad; 
nevirtos morkos.

O užbaigai (dezertui) pa
duoti ko nors skanaus ir sal
daus.

klaupėm prieš mėsos godišius 
ir jų interesų gynėjus.

“Kova už paprasto žmogaus 
interesus buvo lengvesnė, kaip 
mums buvo palankesnės sąly
gos. Nuo dabar kova kaskart 
bus sunkesnė. Kai kas tokiu 
būdu nebeturi noro paaštrė
jusias kovas tęsti,” jis baigė 
savo kalbą.

Didžiuma delegatų nuošir
džiai pritarė Helsteino pozici
jai ir išrinko jį būti UPW- 
CIO . prezidentu dar ateinan
tiems dviem metams.

Chicago, III.
Ralph Helstein Išrinktas UPW 

Prezidentu

CIO United Packinghouse 
Workers unijos prezidentu iš
rinktas Ralph Helstein, ku
riam iš dešiniųjų elementų bu
vo metama kaltinimas už stak- 
jardų streiką. Prieš UPW- 
CIO konvenciją ir laike jos, 
kuri čia tęsėsi tris dienas, vie
tos didlapiai gelbėjo dešinie
siems kiek galėjo, kad j kon
vencijos delegatus paveikti ir 
vieton Helstein išrinkti kon
servatyvų Svend Goldfredsen,

Ralph Helstein savo išsa
mioje kalboje atidarymo UPW 
konvencijoje ragino delegatus 
ne tik šalintis nuo raudonbau- 
bių, bet ir nepasiduoti jų įta
kai. Daryti viską, kad UPW 
pasiliktų stakjardų darbinin
kų reikalų gynėja prieš mėsos 
godišius.

‘Ar mes nors vienai minu
tei galime užmiršti tas visas 
sunkias kovas už mažiausią 
pagerinimą darbininkų buities 
su skerdyklų trustu. Bet ne
mažai yra tokių, kurie trupi
nių dėlei norėtų kooperuoti su 
mūsų neprieteliais. Aišku, kad 
yra sunkiau kovoti, negu pa
siduoti,” pabrėžė savo kalbo
je Helstein.

“Taip, mūsų streikas buvo 
sunkus, bet mes galime drą
siai, pakėlę galvas, pareikšti 
ir sakyti, kad mes kovojome 
už savo narių gerovę... Mes 
nebėgome išf kovos, nei atsi-

“PATS PASITAISYSIU 
LAIKRODĮ”

Taip taręs, kartą vienas 
apygeris auto mechanikas 
ėmėsi taisyti savo pradėjusį 
šlubuoti budilninką. Jį taip 
nutaisė, kad visai sustojo. Nu
sivylęs, “ekspertas” pasakė: 
— laikrodis, tai ne auto, ne 
man taisyti.

Gal ne jam, o gal ir jam? 
Brooklyn o ir Manhattan ama
tų mokyklose įvestuose laikro
džių taisytojams kursuose 
mokosi tris metus. Paskui dar 
turi eiti pas patyrusį laikro
džių taisytoją praktikantais ir 
tik po to skaitomi ekspertais, 
jeigu greta to viso dar atlie
ka specialius kvotimus ir gau
na liūdymą.

Ispanių moterų laikraštis 
Moterų Vienybė (Unida de las 
Mujeres), išleidžiamas Valen- 
cijoje slaptai, praneša iš už ru
dosios fašistinės užlaidos įdo
mių žinių. Nors laikraščio lei
dėjoms graso už jį kančios, b 
gal ir mirtis, nors skaitytojoms 
graso kalėjimas, tačiau laik
raštukas gyvuoja ir plinta.

Tiesos negali sulaikyti nei 
fašistinė Franco diktatūra.

Laikraštis talpina ištrėmime 
esančios žymiosios vadovės 
Dolores Ibarruri straipsnį apie 
audėjų streikus Katalonijoje. 
Apie Ispanijos moterų žymų 
vaidmenį kovose prieš fašisti
nę Franco diktatūrą. Apie jų 
drąsius žygius surinkti ir pri
statinėti partizanams maistą, 
teikti pastogę, prižiūrėti, slau
gyti sužeistus. Negana to, dau
gelis moterų pačios kovoja 
partizanų eilėse.

Paskubusioji vadovė viltin
gai užreiškia:

“Mano žmonės atgaus sau 
laisvę.”

Krokodyliaus Raudos

Veikiausia pastebėjote ko
mercinėje spaudoje pastaruo
ju laiku telpančias aimanas, 
kad’Graikijos partizanai išve
žę kelis šimtus vaikų į drau
gingas kaimyniškas valstybes. 
Kiek ten raudų! Kiek ten rū- 
pesties apie tuos vaikus!

Kam tos raudos? Ar jiems 
ištikro pagailo tų vaikų ?

Taip. Tikriausia jiems tų 
vaikų gaila — kad nebegalės 
jų išžudyti, kad nebegalės 
kankinti išžudžius jų tėvus.

Graikijoje jau šimtai žmo
nių, tame skaičiuje desėtkai 
moterų ir motinų, buvo pasta
tytos prie sienos ir sušaudytos 
už tai, kad nebesutinka ver
gauti. Ir moterys persekioja
mos ir žudomos už tai, kad 
nori daugiau duonos, daugiau 
laisvės ir geresnės ateities sa
vo vaikams. Ar jiems rūpėjo 
tų motinų vaikai ?

Taigi, ašaros apie išgaben
tus iš Graikijos partizanų vai
kus yra ašaromis krokodyliaus, 
kinis nebepasiekė praryti savo 
aukos.

T oday's Pattern

Lapo dydžio apredui forjma 
9129 gaunama 1 iki 5 metų.

Dvidešimt penkis centus, 
kartu su pažymėjithu numerio 
ir dydžio, siųskite: Amelia 
Burba, 427 Lorimer . Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Amerikietės Šelpia Vaikus

Amerikos Moterų Kongre
sas, jo skyriai, taipgi su jais 
veikiančios organizacijos dar 
vis teberenka Europos val
katas pagalbą. Ypatingai pa
geidauja gerų, dar galimų il
gokai padėvėti, švarių drabu- 
žiukų.

Kadangi- jos siunčia punde
lius ir Jugoslavijon, kur, sa
koma, išvežti minėtieji Grai
kijos partizanų vaikai, daleis- 
tina, kad tų dovanų tenka ir 
mažiesiems graikams, taip va
dinamų “demokratijų” apgin
kluoto ir palaikomo fašizmo 
aukoms.

Brook lyniškiame skyriuje 
teko matyti laiškų iš Lenkijos, 
Čech oslovaki jos, Jugoslavijos 
ir kitur. Joms dėkoja už dra
bužius.

Didžiosios “Griešninkės”

Gal įdomiausia bus tas, kad 
Amerikos Moterų Kongresas, 
užsiimąs šiuo labdaringu so- 
lidariškumo darbu, taipg. ko
vojąs prieš aukštas kainas ir 
prieš alkį amerikiečiams vai
kams,, kovojąs už taiką, tapo 
Neamerikinių Veiksmų Komi
teto paskelbtas “neištikimu.”

Dagyvenome keistoką gady
nę. šaudymas graikų, palaiky
mas civilio karo Chinijoje, 
kurstymas karo prieš buvusius 
mūsų talkininkus skaitoma 
geru, nes tas sunaikinsiąs ko
munistus, kovojančius už lais

ves, taiką ir gerovę žmonėms. 
O aprengti karo ir fašizmo ap
nuogintus, ginti biednuomenės 
vaikams duoną, norėti taikos 
skaitoma “neištikimybe” ša
liai. 

f 

Moterys Neišsigando

Moterų Kongresas pareiškė, 
jog jos tuos visus darbus ves 
piitayn. Kad jos už tai nesi
jaučia nusidėjusio^. Jos kovos 
už laisvę tarnauti visuomenei. 
Kovos prieš primetimą joms 
neištikimybės, nes jos nėra ne
ištikimomis. Priešingai, jų dar
bas yra aukštos kokybės.

Kongresas tikisi, jog jų dar
bui ir kovoms talkon ateis ir 
seseriškos tautinės draugios ir 
klubai. Sukėlimui fondo, ru
deniop, rengia nacionalį baza
rs viename iš geriausių New 
Yorko viešbučių. Jam jau ren
ka visokius daiktus, drabužius, 
gražmenis (naujus). Jeigu mū
sų moterys rastų ištekliaus ir 
noro pagaminti kokių gražių 
dalykėlių, bazarui einant to
kioje vietoje, reikia tikėtis, jie 
atneštų gražaus pelno.

Gudriausia Republikonė

žmonės kalba ir juokauja, 
kad gudriausia republikonė 
moteris nedalyvavo republiko- < 
nų konvencijoje, kuri nomi
navo rcpuhlionų kandidatais į 
prezidentą ir vice - preziden-. 
tą Dewey ir Warren.

Ta gudriausia skaitoma 
kongresmanė Margaret Chase 
Smith iš Maine, kuri pasiliko 
namie ir tuo laiku laimėjo no
minaciją į J. V. senatorius-4š—— 
tos valstijos. Jinai, beje, lai
mėjo nominaciją prieš tris vy
rus kandidatus.

Svečių Priėmėja
Oficiale svečių priėmėja re- 

publikonų konvencijoje buvo 
ponia Worthington Scranton, 
kurios turtas ir palocius virš 
angliakasyklų išaugo pože
miuose anglį kasusių ir žuvu
sių, skurde gyvenusių anglia- . 
kasių prakaitu.

Jos palocius, milžiniškas pa- * 
statas su didžiu plotu žemės 
ir su storomis mūro sienomis 
aplink, buvęs taip statytas iš 
baimės kovojančių mainierių. 
Kuo galėtų jinai suinteresuoti 
mainierius ir jų šeimas balsuo
ti už republikonus ?

Today's Pattern

Būsimai motinai atliuosuo- 
jamos per liemenį suknelės 
forma 9298, su patogiu žake
tu, gaunama 12 iki 20 dydžio.

3 pus!.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Treč., Liepos 7, 1948
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PARYŽIAUS ŽLUGIMAS
3-30-48 —81— Istorine Apysaka Vertė K. BARTKUS
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Vilniaus Miesto Deputatų
Tarybos Sesijoje

pažino, kad vienatinis įrody
mas buvo, tai' kad jis rado 
“Chicago Star” kopiją tame 
apartmente, kur studentai tu
rėjo susirinkimą.

Clevelando Žinios
I

Baus už Vaikus, Rastus N aktj 
Ant Gatvių

(Tąsa)
— Partija sustiprėjo. Nubiro tik len

gvo pasisekimo mėgėjai. Užtat daug 
naujų. Aš suprantu, kodėl Viaras rašo 
apie mirtį: pas juos tuštuma. O .iš vy
riausybės visi juokiasi. Šiandien vienas 
autobuse suriko: “Et, išdavikas tu, Da- 
ladje!...” Mes juos sutraiškysim. Ir 
dar kaip!

— Mišo, ar tai tu? Sakyk, kad tu.
— Liukas Mišo. Tvirtinu. Ar tu ži

nai, kur aš išgirdau, kad tave suėmė? 
Perpinjane. Tu jau tada buvai laisva, 
bet aš to nežinojau. Vos susilaikiau, no
rėjosi pritrenkti kokį nors šnipą. Aš la
bai didžiavaus tavim . .. Puikūs mūsų 
žmonės! Torezas mano, kad jie nori iš
vaikyti partiją: Tessa linija. Bet mūsų 
viskas parengta pereiti į pogrindį. Ske
letas stiprus. Svarbiausia, nepamesti 
ryšių. Mane siunčia į Sen-Etjieną — 
reikia ten viską sutvarkyti.. .

—Kada išvažiuoji?
. — Dar nežinau. Gal rytoj arba šešta

dienį.
Jis užsimetė paltą, kepurę; pasidarė 

miestiškas, susirūpinęs. Tiktai akys dar 
tebekalbėjo apie laimę. Ji išėjo kartu. 
Nusileido į metro. Spūstis. Ilgi neramūs 
perėjimai. Žmonės bėga. Kvėpuoti nėra 
kuo, karšta ir drėgna. Ir dunda'pralėk
dami traukiniai. O sienų kokliuose di
džiulės žąsys moteriškais kykais, jermul- 
komis, feskomis — “Geriausias žąsies 
paštetas...”

Vadinasi, ryt jie vėl išsiskirs. Dabar 
negalima kalbėti — aplinkui žmonės. 
Nei apie meilę, nei apie pogrindį. Visa 
— paslaptis. Ir Deniza didžiuojasi Mišo 
drąsa, mūšiais, kurie laukia, meile. Mi
šo vis dėlto neiškentė, sukuždėjo:

— Ir dar kaip!...
Taigi — ir dar kaip! Tai bus jų slap

tažodis ...
Jiedu atsisveikino. Mišo nuvažiavo to

liau; dar vienas raudonas žiburiukas 
paskendo tamsoje. O ji nubėgo korido
riais žemyn, į viršų, vėl žemyn. Pože
miniai takai buvo painūs, vingiuoti. 
Bruzdėjimas, triukšmas, abejingumas... 
Deniza pagalvojo:vieną atsiskyrimą mu
du ištvėrėme, bet kiek dar jų priekyje?... 
Baisu praleisti gyvenimą belaukiant! 
Paskui sakys: būkit laimingi. Tačiau vė
lu .. . Ne, vis tai ne taip! Jie jauni. Rei
kia tiktai ,norėti, stipriai norėti, tuomet 
viskas įvyks: susitikimas, revoliucija, 
laimė. 0 Deniza nori... Ji sustojo ant 
platformos, tarp žmonių, automatų, re
klamų; šnibžda: “Ir dar kaip!...” Mi
šo, Mišo!...
29

Andre dirbtuvėje tvarka, neįprasta 
tvarka. Išmesti tušti buteliai. Gėdingai 
pasislėpė spintoje seni bateliai. Drobės 

J ramiai prisiglaudė prie sienų. Didelis 
stalas tuščias, ant jo, tik astronomijos 
vadovėlis ir atvirlaiškis su Riugeno sa
los vaizdu: kopomis — lekiančio smėlio 
kalnais ... Atvirlaiškį atsiuntė vokietis, 
tas pats, kuris prajuokino Andre: myli 
Peizažus ir studijuoja žuvis. Ichtiologas 

arašė tik vieną žodį “Sveikinu”; bet 
•Andre tuojau'prisiminė susitikimą nak- 
,tį “Rūkančio šuns” kavinėje. Vokietis 
'sakė: “Gerai, kad pamačiau Paryžių, 
kol\dar Paryžius tebestovi.” Prabėgo' 
(Jaugiau kaip dveji metai, ir Paryžius 
tebestovi. Tiktai Andre kažkas atsitiko. 
Įdomu, ar gali dabar sėdėti vokietis prie 
savo žuvų? Beje, jie dvigysliai... O štai 
Andre metė tapęs. Dirbtuvė nebekvepia 
terpentinų. Paletė — lentynoje, greta 
surūdijusio arbatinuko. Ir tvarkingu
mas stebina šeimininką: jis vaikšto at
sargiai po kambarį, lyg svečias. Kons- 
jeržininkė ir ta aiktelėjo: “Jūs išvažiuo
jate?” Ne, jis niekur nevažiuoja. Kalba-

• ma, kad žmonės tvarko savo namus, 
jausdami artėjančią mirtį. Bet jis stip
rus, narsiai, nepadoriai stiprus, valgo 
už tris, vaikšto visą dieną, tik atsigula 

,— užmiega. Koks gi velnias prikibo? ...
Vasarą jis išsėdėjo mieste. Žmonės ai

manavo: “bus karas,” bet vis dėlto išva
žinėjo atostogų. Kaip ir praėjusią vasa
rą... Andre viskas įkyrėjo: laukimas, 
laikraščių triukšmas, rietenos. Priešmir
tinis nuovargis tapo buitimi. Gyveni
mas suiro. Ir gyvenimas vis dėlto tęsia

si. Neseniai atnešė kvietimą: greitai 
“Rudens salionas.” Keistuoliai!...-

Pjeras, plūkęsis ištisą pusmetį, stojo 
dirbti į automatipių plunksnakočių fa
briką. Jis kartą buvo atėjęs pas Andre; 
kalbėjo: “Reikia būti tvirtam!” ir liūd
nai žvalgėsi į šalis. O jp rankos drebėjo, 
kaip senio.

Bulvaruose Andre buvo sutikęs Lius- 
jeną. Tas rėkė, kad visur išdavikai, kacį 
gyventi esą verta tik savo malonumui. O 
kai Andre pasakė: “Vadinasi, tu gerai 
gyveni?” — Liusjenas sukeikė: “Išvietė
je!”

Ir vėl pavojus. Laikraščiai pilni sen
sacingų antraščių: dabar ne sudėtai — 
Dancigas. Andre neskaito laikraščių. 
Retai klausosi radijo. Kartais — prisi
mena Žanetą . . . Bet tai buvo seniai, ki
tam gyvenime. Vieną lietingą vakarą, 
žiūrėdamas į violetinį miestą, Andre 
klausėsi — eilės pynėsi su firmų pavadi
nimais. Žaneta kvietė:

Priesaiką tesėsiu, pas mdne ateik,
Tikėti laime man priminki, 
Manajai sielai gyvastį suteik 
Ir seną skausmą nuraminki.
Jis mėšlungiškai šyptelėjo: dažai 

blakstienoms, geri dažai, kurie leidžia 
verkti gražuolėms! Visi sulaužė priesai
ką: ir jis, ir Žaneta, ir pasaulis. O gy
vos sielos nėra.

“Kaip sekasi?” mašinališkai klausia 
Žozefina, įraudusi nuo virtuvės karščio. 
“Po truputį,” atsako antikvarininkas 
Bolo. Šerš-Midi gatvė gyvena. Kas gi da
ryti senai gatvei? Tik, ana, kurpius, ku
ris dainavo apie ‘šelmišką meilę,” mirė 
inkstų uždegimu. Naujasis — trisdešim
ties metų, turi gražuolę žmoną, porą vai
kų; taip pat linksmas; užsakytojams 
kalba: “Tų puspadžių jūs nesunešiosite 
iki pat karo.”

“Rūkančio šuns” kavinėje senutis fok- 
sas tebetarnauja ant paskutinių kojų su 
kandikliu dantyse. Kartą Andre jam pa
sakė: “Tu, brolau, visiškai panašus į 
Tardje. Bijau, kad tu heprašnektum 
apie Dancigą!...”

Tą vasarą visos moterys mezgė: kal
bėjo, kad tai nuraminą nervus. Andre 
nupirko krautuvėje pas bukinistą seną 
astronomijos vadovėlį — megzti jis ne
mokėjo. Ir žvaigždės jam virto kieta že
me, o žemė sukosi po kojomis. Ištisas va
landas jis sėdėdavo prie knygos: per
skaito keletą .eilučių ir susimąsto. Skai
čiai, lentelės,- vardai — viskas jį ramin
davo.

Nikėjoj, du šimtai metų prieš mūsų 
erą, Hiparchas matavo nuotolį tarp že
mės ir saulės. O juk ir tuomet sugriūda- 
vo viešpatijos; žmonės lipdydavo dievus 
ir degindavo atskalūnus; mirdavo karei
viai; skambėdavo varis. Hiparchas su
darė žvaigždžių katalogą.

Kitą kartą Andre pavydėdavo Herše- 
lio likimui. Vargingo muzikanto sūnus, 
dienai ir nakčiai susilyginus rudenį, 
žvilgterėjo į dangų. Jis pats šlifavo stik-‘ 
lūs: jis neturėjo pinigų teleskopui. Jis 
atrado Urano planetą, kaip atrandama 
mergaitė priešais esančio namo lange. 
Europoj siautė revoliucija. Napoleonas 
grasino užkariauti salas. Pitas, kaip vo
ras, rezgė koalicijas. O Heršelis apraši
nėjo nepastoviąsias žvaigždes ir1 rūkus.

Andre prieina prie lango. Bliauna lai
kraščių pardavėjai: “Romos trapininka- 
vimo viltys! Maskvos pakto atgar
siai!... Dancigas!... Dancigas!...” 
Ir Andre grįžta prie pamėgtos knygos.. 
O Dancige kadaise gyveno Hevelijus. Jis 
buvo susirūpinęs mėnulio topografija; 
rašė, rašė. Ir staiga gaisras, sudegė visi 
užrašai, visi brėžiniai. Hevelijus tuomet 
buvo senas. Ką gi, jis vėl sėdo dirbti.

“O aš,' — sako Andre pats sau, — da
žus išdaviau, teptukus apgavau.” Tur 
būt, ir Paryžiuje yra astronomų; jie ne
nutraukia darbo. Gal būt, tebedirba se
nasis fizikas, kurį Andre matė Kultūros 
Namuose. Gydytojai kovoja su vėžiu. 
Andre tėvas renka pirmuosius obuolius, 

blyškius, vaškinius. Išvažiuoti pas tė
vą? Ne, nuo to nepabėgsi... Andre — 
“pūke”... Ir iš nuobodulio jis eina prie 
gatvės kampo, geria prie bufeto aštrųjį 
kalvadosą; dar kartą perskrodžia niūrų 
miestą, suvystytą baltų kaitros dūmų.

(Bus daugiau)

Gegužės mėnesio pradžio
je įvyko Vilniaus miesto 
darbo žmonių deputatų Ta
rybos antroji sesija.

Sesija ‘ apsvarstė tris 
klausimus: apie 1948 metų, 
planą Vilniaus miesto ūkiui 
atkurti ir išvystyti,, apie 
Vilniaus biudžetą' 1948 me
tams ir apie nuolat veikian
čių komisijų sudėties padi
dinimą.

Pirmuoju klausimu kal
bėjo" Vilniaus miesto depu
tatų Tarybos, vykdomojo' 
komiteto pirmininkas P. 
Kareckas. Jis pažymėjo, jog 
miesto organizacijų pirmoji 
pareiga yra įvykdyti TSRS 
Ministrų Tarybos nutarimą 
“Dėl priemonių Vilniaus 
miestui atstatyti.”

1948 metais gyvenamųjų 
namų statybai Vilniuje pas
kirta 9,617,000 rublių, kas 
sudaro 181% praėjusiųjų 
metų faktinai išnaudotų 
tam tikslui lėšų. Į rikiuotę 
turi stoti 15,000 kv. metrų 
atstatytųjų namų gyvena
mojo ploto. Šiemet bus at
statyta eilė namų Gedimi
no, Muziejaus, Sierakausko, 
Lentpiūvių gatvėse. Bus 
pradėtas darbas “Vilniaus” 
(buv. žorž) viešbučiui at
statyti. Dideli darbai bus 
atlikti miestui sutvarkyti. 
Dabar jau vyksta platus 
miesto magistralių apželdi
nimas.. Jos bus apsodintos 
dešimčia tūkstančių me
džių, 20,000 krūmų, daugy
be vijoklių ir šimtais --tūks
tančių gėlių. Didžiausieji 
tvarkymo darbai atliekami 
Neries upės krante, Tarybų 
aikštėje,- aikštėje prie Re
voliucijos muziejaus, Tauro 
kalne, Jaunimo ir Puškino 
soduose, Užvingio parke, 
Gedimino kalne ir pilyje, 
aikštėje prie stoties. Bus at
remontuota 44,000 kvadra
tinių metrų gatvių grindi
nio.

. Vandens tiekimas miestui 
šiais metais padidėjo 34%, 
palyginti su praėjusiais me
tais.

Il948 metų planas numato 
miesto vietinės valstybines 
ir kooperatinės pramonės 
bendros produkcijos augi
mą 27,7 nuoš.

Panaikinus kortelių sis
temą ir įvykdžius piniginę 
reformą, mieste buvo pir
maisiais šių metų mėnesiais 
parduota žymiai daugiau 
prekių, negu praėjusiais 
metais. 1948 metų kovo mė
nesį, palyginti su 1947 me
tų lapkričio mėnesiu, cuk
raus parduota 3 kartus dau
giau, konditerijos gaminių 
— 5 kdrtus, kruopų — 2 
kartus, žuvū produktų — 2 
kartus, žymiai daugiau par
duota mėsos, riebalų, duo
nos ir kitų produktų. 1948 
metais numatyta toliau plė
sti prekybos tinklą. < •

Toliau pranešėjas kalbė
jo sveikatos apsaugos, liau
dies švietimo ir kultūrinio 
darbo klausimais. 1948 me
tais mokiniu skaičius mies
te padidės 2,500 žmonių, bus 
atidaryti 4 nauji vaikų dar
želiai. Bus žymiai išplėstas 
ir sustiprintas sveikatos ap
saugos įstaigų tinklas. Gy
dymo įstaigų atstatomie
siems darbams skiriama 5 
kartus daugiau lėšų, negu 
praėjusiais metais.

Baigdamas pranešimą, 
deputatas P. Kareckas pa
reiškė įsitikinimą, kad Ta
rybų Lietuvos sostinės dar
bo žmonės padės visas pa
stangas, kad ne tik įvyk
dytų, bet ir viršytų ‘1948 
metų miesto ūkinį planą.

Po pranešimų apie Vil

niaus biudžetą 1948 metams 
ir apie nuolat veikiančių ko
misijų sudėties papildymą 
prasidėjo diskusijos. Disku
sijose dalyvavo 13 deputatų. 
Jų tarpe ' deputatai prof. 
Vabalas — Gudaitis, Dam
brauskas, Naukaitis, Čepu
lis, Bareikis ir kiti. Kalbė
tojai vieningai pritarė mies
to ūkio atkūrimo ir išvys
tymo planui bei biudžetui, 
kritikavo atskirų ūkio sri
čių trūkumus ir teikė kon
krečius pasiūlymus tiems 
trūkumams pašalinti.

J. Bulota
Vilnius,

1948 m. gegužės mėn.

CHICAGOS ŽINIOS
Sustreikavo 40,000 Internatio- 

na! Harvester Darbininkų

40,000 darbininkų Interna
tional Harvester Co., išėjo ant 
streiko. Streikas paliečia apie 
12-ką kompanijos įmonių — 
keturios iš jų, Chicagoje.

Tarimasis CIO United Farm 
Equipment Workers unijoj tę
sėsi per kelis menesius su In
ternational Harvester Co., ku
ri vilkino ir net su keliomis 
pertrau k om is. Darbi nin k ams 
išsisėmė kantrybė ir jie pietė 
darbą vietos įmonėse, kad pri
vertus kompaniją išpildyti jų 
reikalavimus.

Be algų pakėlimo, unija rei
kalauja: žmoniškesnių vaka-

Minimi studentai yra vete
ranai ir vedę, buvo čia susi
rinkę apdiskusuoti Henry Wal
lace rinkiminę kampaniją.

Richard Walls, terštų pro
fesorius Chicagos Universiteto, 
atėjo areštuotiems studentam 
pagalbon. Jis tuojau sukėlė 
pinigus išbondsavimui areštuo
tų. Ketvirtadienį, birželio 24 
d., S. State St. teisme prieš 
studentus kaltinimas už- ne- 
tvarkumą nepripažintas ir jie 
paleisti.

Štai, kur policija yra “su- 
gabi” ir “narsi,” tai prieš ra
mius žmones, kurie svarsto vi
suomeniškus reikalus ir gero
vę šalies.

Kitas dalykas, tiek pat 
svarbus, tai kad Chicagos did- 
lapiai šią žinią išlaikė po 
“kurtina” (uždanga) visą sa
vaitę. Laikė po “kurtina” iki 
nepradėjo Chicagos Universi
tete plėstis reikalavimas ištirti 
tą užpuolimą ant studentų.

šventadie- i vargiai

Bandė Sudegint Naujagimį 
Kūdikį

' Miss Julia Fowler, 22, 1109 
Woodward Ave., Joliet, be
darbė veiterka, kaltinama už 
bandymą papildyti žmogžu
dystę ir laikoma po sargyba 
Silver Cross ligoninėje, po to, 
kai ji bandė savo naujagimę 
mergaitę sudeginti alėjoje, už
pakalyje savo namų, pereitą 
sekmadienį.

. Kūdikis - mergaitė randasi 
kritiškoje padėtyje ligoninėje, 
su apdegusiu veidu ir kūnelio 
dalimis. Gydytojai sako, kad

Policijos departmentas išlei
do patvarkymą ir persėbgšti 
tėvus, kad gali būti nubausti 
iki $50 už leidimą savo jaunus 
vaikus bastytis gatvėse vie
nus vėlai naktimis, reiškia, 
nepilnamečius. Visi Clevelan- 
do tėvai prašomi prisilaikyti 
ir kooperuoti tame reikal. 3:30 
vai. vakare nepilnamečiai jau
nuoliai turi būti namuose; bus 
mažiau nelaimių ir 'tėvai ne
bus nubausti.

Geras patvarkymas.
J. T. DeRighter Nepešė

Clevelando tautininkų va
dukas J. T. DeRighter nieko 
nelaimėjo ir nepešė. Jis vėl 
kandidatavo į Ohio legislatti- 
rą įsikibęs į R. T. Millerio ve
žimą. bet nudardėjo žemyn.

Mat, ponas J. T. DeRighter 
keli metai atgal negražiai įsi- 
skandalino 22 wardo kaRmsil- 
manų rinkimuose ir vos nuo 
kalėjimo bausmės išsisuko, 
bučiuodamas R. T. Millerio 
rankas, o jo prisiegėlė Suzana 
turėjo kelis mėnesius pakūta- 
voti už griekus kalėjime. Tai 
gera pamoka. Gerai ir padare 
Ohio piliečiai, kad tą karštą 
tautininkų vaduką nuvarė šu
nims šėko piauti. Tai bravo už 
tai visiems balsuotojams!

Mirė J. F. Oshotskas

Birželio 10 d. mirė J. F. 
Oshotskas, sulaukęs vos 34 
metų amžiaus. Buvo nevedęs. 
Gyveno po numeriu 1214 E. 
81st St., Clevelande. Palaido
tas birželio 14 d. Kalvarijos 
kapinėse.

Liko dideliams nuliūdime
cijų, mokesčio už 
nius ir kad kompanija apmo
kėtų darbininkų apdraudos 
mokestį.
Streikas Užšaldė Šias Chica

gos Įmones

Harvestef Tractor įmonė, 
31-mos ir Western gatvių; 
West Pullman Works, 1018 
W. 120th St.; McCormick 
Twine Mill, 26th St. ir Blue 
Island Ave.

Is 40,000 sustreikavusių, 
1 <8,300 darbininkų yra Chica
goje. Visi priklauso Ūkio Pa
dargų CIO unijoje.

Unijos komitetas dėjo pas
tangas iki paskutinės valan
dos, kad išvengti streiko. Su
tiko ant 11c valandai pakėli
mo algos, bet kompanijai atsi-
sakius viršuj suminėtus reika
lavimus išpildyti, streikas įvy
ko.

Policijos “Narsumas” prieš
Wallace Rėmėjus i

Hyde Bark policija padarė 
raidą ant Chicagos Universite
to studentų “Youth for Wal
lace” susirinkimo, 5511 Ken
wood Ave.

15 studentų jų skaičiuje 7 
moteris, buvo sugrūsti į poli
cijos vežimus trečiadienio va
karo'ir nugabenti į Hyde Park 
policijos stotį. Iš čia moterys 
išskirtos ir nugabentos į Cen- 
tralę policijos stotį, 1121 So. 
State St.,

Matt Murphy, Hyde Park 
policijos stoties kapitonas, 
“aiškinosi” ir kaltino studen
tus esant “komunistais.” Kur 
j»o įrodymas? Jis vėliau prisi-

sfc sfc sfc sfr sfr tp A

I J. J. Kaškiaučius, M. D.l
T 530 Summer Avenue, ;;
t ' Newark 4, N. J.
t HUmboldt 2-7964 • ••į 4*

į VAKACIJOS
; Treasure Island Lodge : 

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

; ANNA SAKALAUSKAS j: 
:■ (prop.) :
' * . 1 I'

: Kambariai ir apartmen-: 
I; tai su privatinėmis maudy-i;
nėmis. Innersprings matre-k 

'įsai. šiltas ir šaltas vanduo.;! 
■!Dienom, savaitėm ar mėne-į: 
;!siui. ;
;! šaukite Wildwood ,2-2652 ; 
;! arba rašykit^ dėl kainų. ;

pas veiks.
Miss Fowler Sheriffui John 

Kirincich sakė, kad ji negali 
pasakyti, kas jos kūdikio tė
vas. Ji prisipažino, pagim
džius šantėje ir susukus mer
gaitę ploščiuje padėjo ant iš
matų krūvos ir jas padegė.

Du vaikai rado naujagimę 
ugnyje. Miss Fowler po to bu
vo areštuota. Jos motina ir pa
tėvis Thomas Robinson, su ku
riais gyveno, nežinojo, kad ji 
buvo nėščia.

Jeigu tai merginai-motinai 
būtų buvus užtikrinta pašalpa 
pirm gimdymo ir po jo, taipgi, 
negręsęs paniekinimas, vargiai 
ji būtų tą išdrįsus daryti. Kal
tė krintą .šiai išnaudojimo sis
temai, kuri yra šaltinis viso 
blogo. Rep.

nemažai giminių ir draugų. 
Gaila jauno vyro, kad be lai
ko turėjo apleisti šį pasauli 
ant visados. Likusiems jo gi
minėms reiškiu didelę užuo
jautą liūdesio valandose.

Veik kas dieną čia, Cleve
lande, nuo vieno iš didžiųjų 
tiltų pradėjo šokti ir- hUslžu- 
dyti įvairaus amžiaus žrrioirČšt 
daugiausiai vyrai.

Ar jau visi Ohio lietuviai 
žinote, kad 15 d. rugpiūči'o vi
si važiuosime į Mackinori dar
žą, ties Green Road? Tai bus 
didžiausia iškilmė — mūsų 
spaudos piknikas. Kas remia 
darbo žmonių spaudą, tas re
mia savo reikalus.

Žila$ Petra$.
(Tąsa 5-me pusi.)

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną Ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimu. 
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

- -r — ...

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai [rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—»~Treč., Liepos 7, 1948
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Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadienj įvyksta puota, pasivaišinimas bei parč. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Panamoje Karo Stovis 
Prieš Riaušininkus

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYSKRISLAI

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
tirštai aplaistytas tarybinių 
patri j otų. krauju — tame skai
čiuje ir mano brolio šeimos 
krauju.

Tarybinių patrijotų kraujas 
nutręše Dzūkijos smiltynus ir 
jie sužaliuos, kaip niekad pir
miau I

Tarybinė Dzūkija, tarybinė 
Lietuva, drauge su visa di
džiąja socialistine Tarybų Są
junga, gyvuos ir žygiuos prie 
naujų ir didesnių laimėjimų.

Po anttojo pasaulinio karo 
nebuvau gavęs nuo Povilo nei 
vieno laiško. Dažnai pagal
vodavau : kaip jis yra nusitei
kęs linkui socialistinės 
vos ?

Dabar matau !. . .

OPERATORĖS
PATYRUSIOS PRIE $8.75 SUKNEIJV 
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA

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

RICHMOND HILL, L. I.
VIRGINIA 9-5485

Panama. — Panamos pre
zidento A. Jiminezo valdžia 
įvedė karo stovį .riaušinin
kams malšinti. Kirtosi libe
ralai ir vadinami “tikrieji 
revoliucionieriai.” Susidūri
muose užmušta 4 asmenys 
ir sužeista 50. Susikirtimai 
kilo iš kivirčų dėl, to, kas 
išrinktas nauju prezidentu, 
ar liberalas ar “revoliucio
nierius.”

(169)

pasimo-

Lietu-

SKELBKITeS laisvėje
’ft

jūs gaunate nedarboar

padarau

DETROITO ŽINIOS
%

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ.

GREEN STAR BAR & GRILL
kti, užeini, 
patenkinti

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Liepos 7, 1948

nevykdymo ir

Kas nori gražiaai laiką praleisti, r 
pas “Green Star Bar and Grill,’’ nd

krajavus 
su ame-

išvadino
(crack-

kaip Kongreso 
namų statybos,

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

pamatykite N.
N. Beliūnionę.

r. Aranauskic-
P. Jakštienę,

jie 
ne- 
de-

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

“Pasakykite man, generole, 
apdraudą karų protarpiais?”

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

Dewey
his-

Philadelphia, Pa.

įsilinksminti ir pasišokti, užeini 
žino, kad visados bus

ATEIKITE PASIMATYTI SU GUVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnojo valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios 

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

TeL MArket 2-5172

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

darbo 250,000
Tai aukščiausias
prieškarinių lai-

BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9612

Fotografas
^Traukiu paveikslus familijų, ves-' 
tuvių, kitokių

Cleveland® Žinios
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

9,000 Klausėsi Henry Wallace
Birželio 20 čia lankėsi Pro

gresyvūs Partijos prezidenti
nis kandidatas Henry Wal
lace. Virš 9,000 užpildė Pub
lic Auditorium salę, 
kėdami nuo 60 centų 
60 įžangos.

Prieš tai “Press” 
Wallace “pamišėliu”
pot). O kad pasirodyti, jog čia 
vistiek yra “spaudos laisvė,” 
tai apie masinį mitingą visai 
mažai terašė, o atraportuoda
mi Wallace’o kalbą visaip iš
kraipė ir dalį nuslėpė.

Pavyzdin, “Press” skelbia, 
kad Wallace’o mitinge buvę 
“prievarta imami pinigai” iš 
susirinkusiųjų. Tuo tarpu mi
tingo pirmininkas net atsiklau
sė publikos ar sutinka, jei bus 
renkamos aukos vedimui Pro- 
gresyvės Partijos rinkiminės 
kampanijos. S u s i r inkusieji 
griausmingom ovacijom prita
rė pirmininko pasiūlymui ir į 
kelias minutes sudėjo virš 
$12,000. Tegul “Press’o” lei
dėjai pabando prievarta su-

rinkti bile mitinge $12,000.
Wallace kalba buvo trans

liuojama ir per radiją, šimtai 
tūkstančių, jei ne milionai, gir
dėjo jo žodžius. Bet ant ryto
jaus mūsų “laisvoji spauda” 
nuslėpė tokius punktus Wal- 
lace’o kalbos, 
sabotažavimą
nesanitariškos lūšnos didmies
čiuose ir atsiskymas pravesti 
sveikatos apsaugos programą.

Kalbėtojas pasmerkė karo 
isteriją ir Trumaną, kad va
žinėdamas skersai šalį nesi
gaili labai daug prižadų, bet 
nieko nedaro,’kad užtikrinus 
taiką ir žmonių gerbūvį čia.

Pagaliau Wallace atkirto jo 
šmeižikams, kad jis esąs “su
sidėjęs ;su komunistais,” saky
damas: “Kolei Rusija ir ko
munistai stovės už taiką ir 
žmonių gerbūvį, tol aš darbuo
siuos) su Rusija ir komunis
tais.” VMD.

Rhodes. — Jungtinių Tau
tų tarpininkas Bernadotte 
prašė atsiust 1,000 ameriko
nų, francūzų ir belgų ka
riuomenės Palestinai “tvar
kyti.”

Plinta Bedarbe
Visoj Pennsylvanijos valsti

joj nerandą 
jaunuolių, 
požymis nuo
kų. Bedarbes augimas plinta 
dėlei taikos 
aukštų kainų ant visokeriopų 
medžiagų. Kiek to darbo rei
kėtų įdėti ištaisyti gatvių duo
bes, kiek tų darbų 
griauti netinkamus 
pastatyti tinkamus, 
“project” pastatus;

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

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Pranešimas Visiems Connecticut 
Valstijos Lietuviams

Lietuviai neatsiliko nuo kitų 
tautų ir sutvėrė Amerikos Lie
tuvių Komitetą Wallaco’ui 
remti. Dabar šis jaunutis ko 
mitetas stato savo pirmą pa
rengimą Connecticute — pik
niką, kurio visas pelnas eis 
Wallace’o partijai — liaudies 
partijai remti. Kreipiamos į vi
sus pažangiuosius lietuvius, 
kad pribūtų ir dalyvautų.

Kalbėtojais bus Dr. John 
Staneslow, People’s Pally 5-to 
Kongresinio Distrikto pirmi
ninkas; Sol Newman, Labor 
Committee for Wallace direk
torius; taipgi dainuos ir gros 
Wallace dainas Vincent Osuch. 
Programos vedėja, bus Kristina 
Staneslow.

Piknikui tikietus iš anksto

galima gauti visose kolonijose: 
New Haven, Bridgeport, Hart
ford, New Britain ir Torring
ton. Prašome kiekvieno lietu
vio, kad įsigytų tikietų ir par
davinėtų draugams, kurie re
mia Wallace, nors ir ne lietu
viai. Prakalbos bus angliškai 
ir lietuviškai.

Į pikniko komisiją įeina vi
sa eilė Waterburio progresy
vių veikėjų iš LDS ir ALDLD 
‘— Strižauskienė, Meisonas, 
Buzienė, Bokas, Jenkeliūniene 
ir Stanislovaitienė.

Piknikas įvyks liepos 11, 
1948, Lietuvių Parke ant 
Chestnut Hill Road, Waterbu
ry, Conn. Programa prasidės 
apie 4-ta v.aladą po piet.

Bulgarija Įspėja Kunigus 
Netarnaut Reakcijai

Sofija, Bulgarija. — Bul
garų pravoslavų bažnyčios 
valdyba (sinodas) yra už
draudus kunigams dalyvau
ti Tėvynės Fronto valdžioje. 
Dabar valdžia pareikalavo 
atšaukti tų uždraudimų. >

Liaudies Fronto vyriau
sybė taipgi įspėjo bažny
čių, kad liautųsi varius pro
paganda prieš Bulgarijos 
valdžia ir Sovietų Sųjungų, 
f1

DEL LEIDŽIAMO 
ŽODYNO

Dienraštis Laisvė išleis la
bai reikalingą žodyną, ku
ris turės virš 25,000 žodžių. 

Vadinsis:

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

Spaudos Piknikas

Progresyvis lietuviškas De
troitas laba stropiai rengiasi 
liepos 25-tai dienai. Visi apie 
tą dieną kalba. Daugelis, ku
rie turėjo kokius mažesnes 
vertes užsiėmimus ar pažmo- 
nius, bando atlikti anksčiau 
arba atidėti po liepos 25-tai, 
kad tuomi užtikrint liepos 25, 
sekmadienio popietį, tikrai ga
lės praleisti Mares Urbonie
nės darže, geriau žinomame, 
kaip Beechnut Grove ir susi
tikti visus savo ypatiškus, o 
taipgi idėjos, pažangos ir 
spaudos draugus. Mat, liepos 
25 d. Beechnut Parke įvyks 
Detroito lietuvių spaudos pik
nikas, kurį nekurie vadina Vil
nies pikniku.

Gi Vilnies piknikas > detroi- 
tiečiams, tai no tik didžiausia 
vasarine šventę, o ir skaitlin
giausias lietuvių šioj valstijoj 
sąskridis. 
paprastai 
žmonių ne

Į Vilnies pikniką 
suvažiuoja* minios 
tik iš Detroito, o ir 
Rapids, Saginaw,

Pontiac, Toledo, Cleveland ir 
kitur. Iš Chicagos irgi atšauna 
po keletą' kupinų vežimų. Svie
telio būna iš toli ir arti, o tas 
duoda geriausios progos su
sitikti senus draugus, atnau
jinti pažintį ir užmegzti nau
jus. draugiškumus.

Girdėjau, kad įžangos tikie
tai platinasi7labai gerai. Dau
gelis prietelių perka tikietus 
desėtkais. Perka sau ir savo 
kaimynams bei draugams ir 
prieteliams, kurių tikiąi atva
žiuojant į Vilnies pikniką iš 
svetur.

Piknikas, kaip atrodo, bus 
puikus. Turėjime skaitlingą 
muzikantų beną, kuris gros 
amerikoniškus ir lietuviškus 
šokius; bus iki Soties šalto

alaus, minkštų gorimų, vyno, 
arbatėlės ir įvairių valgių ir 
prieskonių, šalia to visko, su 
įžangos tikietais bus išdalinta 
$100 dovanų.

Įžanga į pikniką ir su dova
nomis, visai pigi. Perkant ti
kintus iš anksto jų kaina nuo 
vieno iki 30 centų. Prie vartų 
tikietai bus brangesni.

Kurie norite taupinti ir bū
ti užtikrintais, kad ncpaliksi- 
te be tikinto, pasiskubinkite 
pasipirkti tikietus iš aYiksto. 
Tuo reikalu 
Astrauskienę, 
J. Nausėdą, 
nę, Janulienę,
Kraptavičienę, Al Rye, Smitre- 
vičienę arba bent vieną iš ai- 
diečių ar kitų organizacijų na
ikių. Varėnis.

Chiny Komunistai Atkirto 
400,000 Čiango Armijos

Peiping, Chinija.— Chinų 
komunistai visomis pusėmis 
apsupo ir atakuoja 300,000 
Čiang Kai-š'eko tautininkų 
armijos Mukdene, ir muša 
apgultus 100,000 tautininkų 
Čangeune, Mandžurijos sos
tinėje, ir kitur.

New Yorko Times kores
pondentas rašo: Komunis
tai ima viršų prieš daug 
skaitiingesnę Čiango arn.v-

NUSIŽUDĖ AKTORĖ 
CAROLE LANDIS

Hollywood, Calif. — Mig
domaisiais milteliais nusi
nuodijo žymi judamųjų pa
veikslų aktorė Carole Lan
dis, 29 metų amžiaus.

būtų mi
namus ir 
pavidale 
kiek tų 

laužų gatvekarių, kuriuose su
sigrūdę žmones blaškosi į vi
sas puses bebadydami vieni 
kitiems pašones. Kiek tų ne
valomų gatvių, parkų, parku- 
čių ir eibės panašių miesto gy
venimo vietų. Be to, kiek vis
ko trūksta krautuvėse įvairių 
reikmenų dėl dirbtuvių gamy
bos, remontavimo, namų apšil
dymo sistemos, geresnių malo- 
vų-dažų. Trūksta apšildymui 
geso, anglių, elektros. Trūksta 
geresnio maisto valgyklose, 
žmonės nedavalgę, ypatingai 
tie, kurie dirba sunkius darbus 
ir turi valgyti restauranuose. 
Kur tik pasižiūrėsi — trūku
mai ir trūkumai ir tuos trūku
mus labiausiai vysto pelnagro- 
biu aukštos kainos, milžiniški 
pelnai, kuriuos stambūs iš
naudotojai kraunasi. Repūbli- 
konai bankieriai jau dabar ve
da agitaciją, kad jaunimui 
geriausia išvengti bedarbės, 
tai stoti į armiją, reikalinga 
vėl įsteigti CCC kempes.

Pastaruoju laiku Philadel- 
phijoje smulkių verslininkų - 
biznierių biznis nupuolęs 39 
nuošimčiais; vėliau jis puls- 
smarkiau, nes aukštos kainos 
begailestingai jį naikins.

Dėl besireiškiančios bedar
bes mūsų valdonai pasiskubi
no su draftu jaunuoliams. 
Hooverizmo diplomatija daro 
prisirengimus.

štai nekurios statistikos Phi- 
ladelphijos bedarbes plitimo. 
Iš BUDD automobilių gamy
bos į šešis mėnesius paleido iš 
darbo 3,000 darbininkų; BAL
DWIN lokomotyvų gamybos 
nuo karo laikų paleido 5,000 
iš 9,000 darbininkų; iš J. G. 
Brill paleido 700 iš 3,000 dar
bininkų SKF paleido 2,500 iš 
3,500; The Proctor Electric 
Co. negali parduoti elektrinius 
prosus, tai paleido iš ęlarbo 
500 darbininkų. Prie to, mo
terų drapanų išdiFbystę krizis 
daugiau yra. palietęs negu ka
da. Tai džiaugkimės dabarti
ne Trumano administreija! 
Džiaugkimės republikonų lai
mėjimais ir jų grūmojimais 
prieš taiką mylinčias šalis, ku
rios budavoja geresnį gyveni- 
nimą. Išnaudotojai .įieško bū
dų sutrukdyti tų šalių sėkmin
gą statybą, gamybą, į kurią 
darbo liaudis įsitraukė. Mar
sh aliai, Trumanai ir
tik ir sapnuoja apie karo 
teriją.

Yra žmonių, tarytum, 
protauja gyvulio protu, 
permatydarni bedarbės ir
presijos. Jie pamiršo hoo- 
vervilles, bet jie atsimins pa
jutę ir atsidūrę bedarbių ar
mijoje. Tada iš naujo prasi
dės kovos, 'demonstracijoj, rei
kalavimai darbų, pašalpos ir 
kaulijimai penų, penktukų dėl 
kavos puodelio...

Neklausykite militarįstų ple
palų apie karą. Pasaulio žmo
nės nusiteikia pries jį. Wall 
gatvės tūzai paskendę pelnuo
se ir jie dirba sušilę pravesti 
savo tvarką ir kitur, bet liau
dis to nenori. Rausvietis.

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., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191 ,

Angliškai - Lietuviškas 
ŽODYNAS 

English-Lithuanian 
DICTIONARY

šis žodynas greit bus pra
dėtas spausdinti ir jis bus 
gatavas į pabaigą šių metų.

žodyno Kaina $4.00
Iš anksto užsisakantiems 

$3.00
Kurie esate užsisakę šį žo
dyną ir Užsimokėję po $3. 
būkite kantrūs* palaukite 
dar keletą mėnesių ir gau

site žodyną.
Kurie dar nesate užsisakę, 
užsisakykite tuojau. Pasi
naudokite nuolaida kainoje.«

Siųsdami užsakymus ir 
pinigus už žodyną, 

adresuokite:

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus . 

Darome ir Pritaikome Akinins
BAR & GRILL

LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS '

Kanados
Black Horse Ale

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

Drs. Stenger & Stenger
. Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y 

Tel. ST. 2-8342

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI
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Leonas Prūseika Lankosi Laisves Piknikas Puikiai
Rytuose; Kalbėjo Piknike

New Yorke dabar lankosi 
Chicagos “Vilnies” redakto
rius Leonas Prūseika, kuris 
šia proga pasakė įspūdingą 
prakalbą praeitos savaitės 
pabaigos didžiajame “Lais
vės” piknike.

Atskridęs į New Yorką pra
eitos savaitės pabaigoje, L. 
Prūseika planuoja apleisti 
Rytus po trumpo pasisvečia
vimo, pasikalbėjimo su pažįs
tamais ir draugais.

žymaus svečio
mas ir dalyvavimas 
buvo maloniai priimtas 
rytiečių draugų.

apsilanky- 
piknike 

visų

ŽIURKĖS HARLEME
skun-

i laiku 
žiurkių

Išskrido j Tolimą Kraštą

Pavyko; Įdomi Programa
piknikas, 
Klaščiaus 
ir tikėta- 
ir šau-

t.

Pieno Kaina Vėl Bus Kelia
ma, Sako CCC Gen. Sekretorė

Harlemo gyventojai 
džiasi, kad paskutiniu 
toje miesto dalyje 
skaičius darosi vis didesnis. ; 
žiurkės daugiausia gyvena 
tarpgatvėse, kur jos minta 
šiukšlėmis ir atmatomis, ku
rios nesuimtos per savaites 
dažnai ten guli, nes sanitari
nio department© sunkvežimiai 
ten neatvyksta taip dažnai, 
kaip į kitas miesto dalis.

Dienraščio Laisvės 
įvykęs liepos 4-tą, 
Clinton Parke, kaip 
si, buvo didžiausis
niausis iš visų buvusių nuo 
pirmkarinių laikų. Parkas 
buvo pilnutėlis gražios publi
kos. Vakarop, suėjus į šo
kius atvykstančiam jaunimui, 
takais tarp stalų vos galėjai 
praeiti.

O jaunimėlio, jaunimėlio! 
šimtais gražaus jaunimo, čia 
dalyvavo choristai ir LDS’e- 
riai, nuolatiniai lietuvių pra
mogų lankytojai, čionai atvy- 

! ko tie. kurie išėję kitatau- 
! čiams į žentus ir marčias ne- 
I gali dažnai pas mus lankytis, 
tačiau atvyko praleisti dieną 
su savo senais draugais Lais- 
•vės piknike.

Ir mažiukų laisviečiukų, tre
čiosios ir ketvirtosios Ameri
kos lietuvių gentkartes, nie
kad pirmiau nebuvo tekę ma- 

šiame

Gražu ir smagu matyti lais- 
viečiuose, dienraščio pramogo
se jaunąsias gentkartes links
minantis, veikiant 
vais ir senukais.

Jaunimo buvo 
vykusio ir iš kitų
mažai jiems turėjome užsiė
mimo. Ateityje reikėtų pla
nuoti ir jiems daugiau ko, 
bent ankstybesnius šokius, 

vė- 
va- 
at-

kartu su tė-

gražaus at
mieštų. Per

atvyksta 
iš toliau, 
ir auto,

Programa
kartą buvo 

su geru gar- 
Tas davė progą Vi

da ly vi ams ką nors iš- 
Svetainė laisvieuiams

m 
d.liepos 4 

Hospital. Gy- 
207th Street, 

N. Y. Kūnas

Bara- 
štabo 

veda savo mažą sūnelį

tyti tiek, kiek matėsi 
piknike.

Štai bridgeportietis 
! nauskas, buvęs Laisvės 
į narys
į susipažinti “su mergina 
I kito miesto arba kuria brook- 
’ lyniete mergaite, čia vėl chi- 
cagiečiai Vitas ir Daratėlė 
Yuden supažindina savo ma
žytę su rytiečiais vaikais. Ir 
netrunka tiems mažiesiems su
sipažinti. Jie vienas kitą jau 
šaukia vardais, vienas 
moko saviškių žaismių.

Brooklyniečių

Kazimieras Nekrass,
amžiaus, mirė
Pilgrim’s State
veno 104-31 —
Queens Village.

' pašarvotas grab. F. W. Sha-
lins - Šalinsko koplyčioj. 8402
Jamaica Ave., Woodhaven, N. ; jaunukų čia būriai.
Y. Laidotuvės įvyks liepos 7! grakšti Juodviršytė, maloni 
d., 3 vai. dieną. Fresh Pond mergaitė, Lietuvių Kalbos Mo- 
Krematęrijoj. Velionis paliko i kyk’ėlės mokinė, darbuojasi, 
nuliūdime seserį Tessie Stan- kad mokyklėlė gyvuotų. Ji 

. kevičienę. Laidotuvių apeigo-i Įrašinėja narius į mokyklėlės 
mi rūpinasi grab, šalinskas. rėmėjų klubą.

Vietiniai, mat, 
liau, vakarop. O 
žiu o j ant busais 
vyksta anksčiau.
Graži ir Jdomi

Programa šį 
pravesta lauke, 
siakalbiu. 
siems 
g irsti,
čia per maža, nesutalpina nei 
kelintos dalies publikos.

Programa atidaryta sugie- 
dojimu Amerikos ir Lietuvos 
himnų. Amerikietiškąjį su
giedojo solo, o lietuviškąjį — 
abu chorai sykiu, Sietynas iš 
Newarko, ir Aidas, brookly- 
niečių, vadovybėje Aido mo
kytojo Jurgio Kazakevičiaus. 
Taipgi abu chorai bendrai su
dainavo “Kur Bėga Šešupė.”

Paskiau Aido 
vo atskirai. O 
dainavo vienas 
dovybeje savo 
terio Žuko.

Tarp dainų 
išgirsti kelis 
mininkavo R.

mažiukų iri Harry Mitkus, newarkietis, 
Graži ir 1 jaunas meno srityje darbuvto-

Choras daina- 
užbaigoje vėl 
Sietynas, va- 

mokytojoWal-

turėjome progą 
kalbėtojus. Pir- 
M i žara.

“Kaimo Mokytojas,” -- Įspūdinga 
Nauja Tarybą Sąjungos Filmą

Jos 
vai-

šis mažasis kasyklų kaime- 
kad lis giliame Sibire yra gan at- 

likusios Rusijos ir 
didieji įvykiai, 

pilietinį karą bei 
ten ateina lyg ai- 
kaimelio kasėjai, I . .. _ ,, .. i . . , , . ! mcanstines Rusijos j visgi, pergyvena tas kovas, ir 

i aidas aidu nelieka, bet dažnai 
sprogsta perkūnija.

Svarbus charkteris toje fil
moje yra Varenkos vyras, ca- 
ristinės Rusijos revoliucionie
rius, kuris filmoje* pasirodo 
tarp tų laikų, kuriuos jis pra
leidžia euristiniame kalėjime.

Varenkos. rolėje vaidina Ve
ra Mateckaja, kuri toje fil
moje iškyla kaip viena rim
čiausiu tarybinių aktoriį.

R.

“Kaimo Mokytojas.” naujo-] yra mokytojos vardas, toje fil- 
ji tarybinė filmą, kuri dabar moję rodoma nuo tų ankstyvų 
rodoma “Stanley” teatre, yra caristinių laikų iki antrojo pa- 
įspūdinga, jaudinanti ir gilios saulinio karo pabaigos, 
prasmės. Savo giliu žmonis-1 gyvenimas, jos ryšiai su
kurnu ir problemų nuodugniu I kais, jos gilus, žmoniškumas ir 
supratimu ji beveik lygsta to-Į jos santykiai su kaimelio gy- 
kioms senoms tarybinėms fil-] ventojais sudaro tos filmos tu-

- moms kaip “čepajevas,” “G or-I 
kio Jaunystė” arba “Kelias 
Atgal.” Bet, atrodo,
techniniai ji nėra tokia gera,, skirtas nuo 
nes fotografija menkesnė, ir todėl visi 
vietomis yra šiek tiek mono-’ įskaitant ir 
toniškumo. revoliuciją,

“Kaimo Mokytojas” yra pa- das. Bet 
saka apie < 
miesto mergaitę, kuri atsisa 
ko civilizuoto gyvenimo mies- 

•' te ir išvyksta mokytojauti 
mažame kaimelyje giliame Si
bire. Ji ten apsigyvena ma
žame kasyklų kaimelyje, kur 
gyvena menkoje grjtelėje. Iš 
pradžios nesusipratę tėvai nei 
nenori leisti savo vaikų į mo
kyklas, bet paskui ji juos per
kalba. Pirmą dieną, betgi, 
tiktai keturi vaikai ateiha į 
mokyklą.

Varenka Vasilievna, koks

Vera Maretskaja ir Dmitri Sagall susitinka mokyklos 
šokiuose ir Įsimyli. Scena iš Artkino naujausios fil- 

mo$ “Village Teacher,” rodomos Stanhey Teatre, 
7th Avė. ir 42nd St., New Yoike.

New Yorko Miesto Varto
tojų Taryba (City Consumer 
Council — CCC) paskelbė, 
kad artimoje ateityje vėl ga
lima tikėtis pieno kainų pa
aukštinimo. CCC sekretorė S. 
Turner pareiškė, kad didžio
sios pieno kompanijos jau yra 
apdirbusios planus kainų pa
kėlimui ir tiktai laukia pato
gios progos tai paskelbti.

Kainos, sako CCC, bus pa
keltos liepos pabaigoje arba 
rugpjūčio pradžioje ant vieno 
cento.

CCC ragina neturtinguosius 
New Yorko gyventojus pasi
rašyti po peticijomis į miesto 
tarybą neprileisti tolimesnio 
pieno kainų kėlimo. Nurodo
ma, kad jau dabartiniu laiku 
dauguma New Yorko neturtin
gųjų klasių vaikų negauna pa
kankamo kiekio pieno.

jas, pranešė apie Lietuvių 
Meno Sąjungos apskrities ruo
šiamą dvisavaitinę meno mo
kyklą rugpjūčio mėnesį, 
Worcester, Mass.

Kritina Stanislovaitienė iš 
Waterbury, Conn., Lietuvių 
for Wallace Nacionalio Komi- 

i toto pirmininkė, kvietė lietu
vius iš visų organizacijų pa- 

i siųsti delegatus į trečiosios 
partijos konvenciją, įvykstan
čią liepos 23, 24 ir 25-tą, 
Philadelphijoje. Taipgi pra
nešė connectickiečiams apie 
valstijinę konvenciją ir kitus 

: veiksmus už išrinkfmą Wall-- 
ace’o ir Taylor’o prezidentu ir 
vice-prezidentu.

Daratėlė Yuden, žymi meno 
srities 'veikėja-chorvedė iš 
Chicagos, trumpai sveikino 
dalyvius. .

Leonas Prūseika pasakė 
trumpą, įspūdingą kalbą pri
mindamas šios istorinės die
nos reikšmę. Jis ragino vie- 

‘ ningumo, daugiau vieningu
mo išlaikymui tų idealų, ku
riuos brangino i 
nepriklausomybės 
Kvietė ypatingai 
globoti, remti ■ 
Laisvę ir Vilnį.

Povilas Venta, 
tis jaunas darbuotojas, vieti
nio Lietuvių Wallace for 
President Klubo pirmininkas, 
kvietė visus darbuotis išlaiky
mui taikos įstojimu į klubą ir 
darbu už išrinkimą Wallace’o 
prezidentu.

Lietuvių Wallace for Pre
sident Klubas čia turėjo ^ra
žų savo stalą, su šūkiais už 

, taiką su Wallace’u. Prie jo 
įrašinėjo • narius. Tačiau tuo 
nesitenkino. Povilas, su talka 
kitų, apėjo aplink visus sta
lus ir įrašė daug narių, taip
gi gavo aukū rinkimų darbui.

Eilė kitų organizacijų, vie-* 
tinių ir svečių, turėjo savo 
stalus. Tačiau apie stalus 4 r 
svečius teks kalbėti atskirai.

Rep.

mūsų šalies
įkūrėjai.

saugoti ir
dienraščius

brooklynie-

IJnijisty Protestas Prieš 
AFL Veikėjo Deportavimą

prokurorui Clar- 
Arduilio Susi d e-

AEL virėjų 89 vie-

New Yorko Unijistų Taryba 
už Wallace, susidedanti iš CIO 
ir AFL vienetų, pasiuntė 
griežtą protesto telegramą ge
neraliniam 
kui prieš 
portavimą.

Susi yra
neto pirmininkas ii' Italijoj gi
męs asmuo. Jis yra kaltinamas 
priklausyme prie organizaci
jos, kurios tikslas yra nuvers
ti Amerikos valdžią.

Taryba, kuri pasiuntė pro
testą, nurodo; kad deportavi
mo bandymai yra ne kas kita, 
kaip dalis dabartinės isterijos, 
kurios priedangoje reakcija 
atakuoja visus pažangius ele
mentus. Nurodoma, kad Su
si. nors ne pilietis, karo ir 
pokariniu metu savo patrioti
niu veikimu pakankamai įro
dė savo ištikimybę Amerikai.

uni- 
atsi- 
uni-

Jūrininkai Kreipiasi į 
Kitas Unijas Pagalbos

NMU-CIO (Jūrininkų 
jos) nacionalė taryba čia 
kreipė į visas CIO ir AFL
jas jai padėti besiartinančioje 
kovoje prieš laivų savininkus. 
Nurodoma, kad laivų savinin
kai vien delsia ir nenori susi
tarimo tikėdamiesi, kad atei
tyje valdžia įsimaišys ir jiems 
padės laužyti streiką.

Savininkai labiausiai siekia 
panaikinti unijines taip vadi
namas samdymo hales, tai yra 
vietas, kur pati unija samdo 
būsimus jūrininkus ir juos 
pristato laivams. Savininkai 
nori jūrininkus samdyti tiesio
giniai ir ant savo sąlygų.

Binnie Debs, buvusių brook- 
lyniečių Onos 
Depsų duktė, 
gų į Equad or. 
tą atostogauti 
draugai.

> Linkime 
laimingai

Binnie,
darbo srityje

Milionai Newyorkieciy 
Šventėms Apleido Miestą

ir Klemenso 
išskrido atosto-

I tolimą kraš- 
pakvietė ją jos

savo
ap- 
rei- 
pla-

smagiai paviešėti ir 
sugrįžti.

d ailininkė, 
yra daug

keliavusi savo profesijos 
k.alais ir taip pat Įsigijusi 

pažinčių, dažnai nuvedan-cių
čių į tolimus kraštus.

Sugedus vieno IRT trauki
nio stabdžiams Nevins stotyje 
visi tuo keliu einantieji trau
kiniai tuo tarpu suvėlavo po 
17 minučių.

Gražuolė Paulette Goddard 
su MacDonald Carey vaidina 
gyvoje komiškoje filmoje “Ha
zard,” rodomoje Brooklyno 
Paramount Teatre, Flatbush 
ir DeKalb Avės. Taipgi komiš
ka yra ir priedinė “Sainted 
Sisters.”

I GYDYTOJAS

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

| BROOKLYN, N. Y.

1—2 dienom
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais. į
Telefonas EVergreen 4-0203 J

Valandos:

PEIST LANE
DRUGS, Inė.

405 SO. 4th ST.,
Cop. Ilewes 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. EVorgreen 7-6238

PARDAVIMAI
Parsiduoda 1947 Chevrolet, apie 

10 tūkstančių mylių įvažiuota. Prie- 
\ j žastis pardavimo — turi 1948 auto- 
1_ mobilių. Chevrolet gerame stovyje, 

pai;duo(Jamas už prieinamą kainą. 
Kreipkitės, 216 Ridgewood Ave., 
Brooklyn, N. Y. Tel. TA. 7-6731.

(158-160 )

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1 kp. susirinkimas įvyks 
liepos 8 d., Laisves, salėje, 419 Lori
mer St. Šiame susirinkime (jeigu 
norite gauti už šiuos metus labai 
svarbią knygą) būtinai pasimokėkite 
metinę duoklę. Centrui reikalinga 
pinigų. — J. W. Thomson. (158-159)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Miesto policija pradėsianti 
ablavą ant mėtytojų popierų ir 
šiukšlių miesto pakelyse ir pa
jūriuose bei parkuose, šauks į 
teismą ir baus.

Gershwin’o programa praė
jusio antradienio vakarą į Le- 
wisohn Stadiumą sutraukė 18 

| tūkstančių publikos.

GERI PIETDSll
Kada norite geru pietą, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

F. W. Slialins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tek Virginia 7-4499'

Apskaičiuojama, kad tarp 
dviejų ir trijų milionų N e w 
York o gyventojų praeitos sa
vaitės pabaigoje Nepriklauso
mybės šventės proga buvo ap
leidę miestą. Jau pradedant 
penktadieniu traukiniai, auto
busai, orlaiviai, laivai ir ki
tos susisiekimo priemonės bu
vo prikrautos. Taipgi keliai i 
buvo prikimšti milionais au-j 
tomobilių.

Prie didelio gyventojų skai
čiaus išvažiavimo prisidėjo ir 
karštis, kuris visą savaitės pa
baigą siautė mieste. Karštį 
dar labiau sunkesniu padarė 
drėgnas ir tvankus oras.

Apart milionų išvažiavusių 
žmonių, didelis skaičius taipgi 
pripildė miesto ir apylinkės 
maudynes.

Maynardo Piknikas Buvo 
Didis, Sako Grįžusi 
Lilija Kavaliauskaitė

Grįžusi
, Maynarde,

Laisvės
Lilija

iš Massachusetts, 
sekmadienį 

piknikas, lais- 
Kavaliauskaitė

kur, 
įvyko 
vietė 
sako:

—Piknikas 
kas; oras

' žmonės gerai nusiteikę, 
gaila, kad senatorius 

'Taylor negalėjo pribūti ir kal
ybos pasakyti. Jo vieton atvy- 
! ko kitas žymus naujosios par
tijos darbuotojas.

Be abejojimo, mūsų kores
pondentai apie ji savu laiku 
plačiau parašys.

buvo milžiniš-
gražus, malonus.

Tik,
Glen

Peru armijos junginiai 
sukilo prieš valdžią.'

Policijos Atletiškos Lygos 
(PAD priežiūroje per vidur
vasarį veiks 7 nuolatinės ir 83 
gatvėse žaismavietės jaunu-' 
k am s.

Nori Deportuoti Veteraną

Imigracijos i)’ natūralizaci
jos departmentas paskelbė, 
kad rengiamasi deportuoti II. 
Bersiną, Rusijoje gimusį as
menį. kuris 1919 metais atvy
ko į Ameriką. Jis kaltina
mas priklausyme prie Komu
nistų Partijos per kelius mė
nesius 1936 metais.

Praeitojo karo metu Bersi- 
nasv tarnavo Amerikos armi
joj. Bet jo prašymas gauti 
pilietybę, kuri buvo duodama 
kiekvienam Amerikos kariui, 
buvo atmestas.

Charles Winniger vienoje iš 
žymiųjų rolię- filmoje “Give 
My Regards to Broadway,” 
rodomoje Roxy Teatre, New 
Yorke. Priedams yra scenos 

į aktai.

DANTŲ GYDYTOJAS

I)r. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N,. Y.

Tel. EVergreen 7-68G8

Valandos: j vT^are 
/

Penktadieniais uždaryta.

' z, ; z 'KM

; Peter Kapiskas

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

! NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio

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 Vyrišky 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N.

Telefonas STagg 2-2173
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6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—'Tree., Liepos 7, 1948




