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Popiežius ir Lietuva.
Vargšo Lūšnelė, Riebūs 
Kun. Prunskis. [Kumpiai. 
Brutališka Jėga 
Dar Kartą Pabandys.

Rašo A. BIMBA

Šiuos krislus rašau šeštadie
nio ryte. Radijas praneša iš 
Europos, kad labai slegiančios 
žinios pradėjo ateidinėti iš 
diplomatų konferencijos Mas
kvoje. Spėjama, kad niekas 
iš tos konferencijos neišeis. Ji 
gyvenanti paskutines' valan
das. Diplomatai susitars ne^ 
susitarti ir išvažiuos namo.

Kiek tame tiesos, sunku pa
sakyti. Kai šitie žodžiai pa
sieks skaitytoją, gal konferen
cijos likimas jau bus paaiškė- 
jes.

Konferencijos pakrikimas 
be susitarimo būtų labai skau
dus smūgis pasaulinės taikos 
reikalui. Dangus vėl juodai 
apsiniauktų naujo karo pavo
jum.

★ ★ ★
Vyskupas Padolskis giriasi 

buvęs Vatikane ir matęs po
piežių. Iš Padolskio prane
šimo sužinome, kad popiežius 
tebėra nepripažinęs Lietuvai 

‘Vilniaus krašto. Vilniaus 
krašto katalikų bosu jis te
belaiko išgarsėjusį lietuvių 
tautos niekintoją arkivyskupą 
Jalbžykovski. Taip pat arki
vyskupo pagelbininku popie" 
žius paskyrė kitą lietuvių 
priešą kunigą Sušinską.

★ ★ ★
Kas liečia Vilniaus krašta, 

žinoma, šitie popiežiaus ma
nevrai ir paskyrimai nebever
ti nė išvalgyto kiaušinio. Vil
nius jau seniai yra Lietuvos 
integrale dalimi.’* Niekas jo iš 
Lietuvos nebeišplėš.

Bet šis popiežiaus elgėsis 
aiškiai parodo jo nusiteikimą 
prieš Lietuvą. Tuo tarpu lie

tuviai katalikai tam popie
žiui suaukoja desėtkus tūks
tančių dolerių.

★ ★ ★
Kunigų Marijonų Draugijos 

savaitraštyje Laive (rugp. 21 
d.) užtikau kunigo J. Pruns- 
kio straipsnį. Straipsnis labai 
keistas, bet labai įdomus. Ja
me kun. Prunskis kalbasi su 
parapijonais, kaip jie turi ku
nigus priimti ir juos pavaišin
ti.

Prunskis skundžiasi, kad 
žmonės juos “perdaūg my
li” ir perdaug šeria. Pasi
kviečia, girdi, ir užsisėda ant 
tavęs: “valgyk, tėveli, val
gyk.”

Rezultatai būna labai pras
ti., Kunigas persivalgo ir par
ėjęs namo serga. Vietoj už 
vaišes ir meilę savo parapi
jomis gerbti, jis juos susirie
tęs ir pilvą susiėmęs keikia!

★ ★ ★
O “dar blogiau,” šaukia 

kun. Prunskis, “jei perdaug 
raginama gerti.” Tada jau 
kunigo ne tik pilve, bet ir 
galvoje iškyla baisi revoliuci
ja. i

Taigi, ne iš Dievo malonės 
ir stebuklų beveik be jokios 
išimties mūsų klebonai nebe
gali panešti pilvų ir lašinių.

Ne iš gero, bet iš “despe
racijos” Prunskis šaukia: 
“Neprirakinkite mūsų prie gė
rybėmis linkstančių stalų ir 
klegančių kompanijų.”

Susimildami, broliai parapi- 
jonai, gelbėkite savo klebo

nus nuo šios jų nelaimės!

O kas liūdniausia, žinoma, 
teigia kun. Prunskis, kad “ku
nigo pirmoji pareiga yra nę 
svečiuotis, o rūpintis apašta
lavimu. ' Jisai yra labiau Rei
kalingas vargšų lūšnelėse, 
prie ligonio lovos, netikinčių
jų butuose, negu prie riebiais 
kumpiais ir šampanu nukrau
to stalo.’ ’

čia tai jau kun. Prunskis 
netiki tuo, ka sapalioja. Jis 

...« puikiai žino, kad, išskyrus ku
lk nigą Strazdelį prieš pusantro

(T%sa 5-me pusi.)

Sovietai ir Toliau Gaudy
Gengsterius, Lendančius į

Sovietinę Berlyno Dalį
Kaltina Anglus-Amerikonus už Globojimą Juodosios 
Rinkos Raketieriy, Gengsteriy ir Fašistinių Kriminalistų

Berlin. — Karinė Sovietų 
vyriausybė užreiškė, jog so
vietinės, rytinės Berlyno 
dalies policija vis gaudys 
raketierius, gengsterius, fa
šistus ir juodosios rinkos 
šmugelninkus, kurie briau- 
jasi iš anglų - amerikonų 
užimtos vakarinės miesto 
dalies.

Sovietų vyriausybe kalti
no amerikonus ir anglus, 
kad jie globoja ir laisvai 
praleidžia kriminališkas fa
šistų ir juodrinkių saikas į 
sovietinę Berlyno sritį.

Tie gaivalai susibūrę ypač 
Potsdamer Pleciuje, kur su
eina rubežiai amerikoninės, 
angliškos ir sovietinės Ber
lyno dalių.

Sovietiniai policininkai, 
rusai ir vokiečiai, iš rytinės 
miesto dalies vėl užklupo 
juodrinkius - raketierius ir

New York.—Švedijos lėk
tuvu išskrido namo 3 gene- 
ralio Sovietų konsulato pa
reigūnai - atašės. Generalis 
konsulas Lomakin dar pa
silieka.

75,000 Bedarbių 
Auto. Pramonėje

Detroit. — Chrysler auto
mobilių fabrikai paleido 27,- 
000 darbininkų; sako, sto- 
kuoja medžiagų bei dalių 
automobiliams. Bedarbių 
skaičius auto, pramonėje 
siekia jau virš 75,000.

Anglę Laikraštis 
Už Nuolaidas Sovietam

London. — čionaitinis, 
dienraštis Daily Mirror pa
taria Anglijai atsisakyti 
nuo kietos politikos link So
vietų Sąjungos, o padaryti 
Sovietam nuolaidų ir susi
tarti su jais. Sako, stipri 
Sovietų Sąjunga reikalinga 
pasaulinei taikai išlaikyti. 
Tarp kitko, tas labai papli
tęs laikraštis siūlo nesiprie
šinti Sovietams, kuomet jie 
nori gauti leidimus naudoti 
žibalo versmes Irane ir ki
tuose Vidurinių Rytų kraš
tuose.

Anglai-Amerikonai Trukdą 
Piety Amerikos Pramonę

Geneva, Šveic. — Sovietų 
atstovas dr. A. A. Arutiu- 
nian, kalbėdamas Ūkinėje 
Socialėje Jungt. Tautų Ta
ryboje, tvirtino, kad Ameri
ka ir Anglija stengiasi su
laikyti pietinę Ameriką nuo 
fabrikinės pramonės išvys
tymo.

Teheran. — Irano valdžia 
uždarinėja bent kiek pažan
gesnius laikraščius; didina 
karinę žandarų smogikų ar- 

s

vydamiesi juos peršoko per 
sieną į amerikonų pusę; su
čiupo tam tikrą skaičių 
gengsterių ir vakarin. Ber
lyno vokiečių policininkų, 
kurie padeda tiem raketie- 
riam.

Amerikonai sustatė 600 
savo kareivių, anglai pasis
tatė barikadas, grūmodami 

[sovietinei policijai, jeigu ji 
vysis šmugelninkus per sie
ną.

Sovietų oficieriai prašė 
amerikinių karininkų apva
lyti tą kampą nuo gengste
rių ir neleisti jų sovietinėn 
pusėn. Po to vėl gengste- 
riai veržėsi į sovietinę " mie
sto dalį ir Sovietų policija 
darė ablavus prieš juos.

Sovietai paleido ameriko
ną “žinių” oficierių Thomą 
P. Headeną, kuris buvo su
imtas už sienos perėjimą be 
leidimo. Anglai paliuosavo 
sovietinį kriminalinės poli
cijos komandierių, kurį bu
vo areštavę už perėjimą į 
anglišką miesto dalį.

Pirmadienio žinios teigė, 
kad “pagerėję santykiai 
tarp Sovietų ir vakarinių 
talkininkų” Berlyne.

Nepaprastai Pakilo 
Bulgarijos Pramonė

Sofija, Bulgarija. — Per 
pirmąjį 1948 pusmetį fab
rikinė Bulgarijos gamyba 
pakilo 35 nuošimčiais aukš
čiau, negu per tą patį 1947 
pusmetį. Pramonė ugdoma 
pagal dvimetinį liaudiškos 
Tėvynės Fronto valdžios 
planą.

Statybos medžiagų per 
paskutinius 6 mėnesius pa
gaminta 37 nuošimči a i s 
daugiau, kaip per 1947 pir
mąjį pusmetį; gumos 51 
nuošimčių daugiau, audeklų 
26 nuošimčhj daugiau, me
talų rūdos iškasta 24 nuoš. 
daugiau, ir t.t.

Fabrikai ir stambesnės 
dirbtuvės Bulgarijoje yra 
suvalstybinti.

GENEROLAS SPAATZ 
GIRIA KARINIUS 
VALDŽIOS PLANUS

Washington.— Buvęs lig
šiolinis Amerikos oro jėgų 
komandierius, generol. Carl 
Spaatz, pasitraukdamas iš 
tarnybos, pagyrė valdžią, 
kad ji iš anksto pagamino 
planus greitai ir gatavai pa
ruošti oro jėgas karui.
ANGLIJAPRIEšIZRAE- 
LIO PRIĖMIMĄ Į 
JUNGT. TAUTAS

Lake Success, N. Y. —- 
Anglijos delegatas Jungti
nėse Tautose Al. Cadogan 
pareiškė, kad jo šalis nepri
pažįsta Izraelio valstybės ir 
priešinsis jos priėmimui į 
Jungt. Tautas. Sovietai sti
priausiai stoja už Izraelio 
priėmimą.

ARMIJOS VADAI 
GĄSDINA ŠNIPAIS 
VISUOSE KAMPUOSE

Washington. — Aukštieji 
Jungtinių Valstijų karinin
kai skelbia, kad visuose 
'svarbesniuose šalies mies
tuose veikią, “raudonieji 
šnipai”. Esą, Sovietų ir kitų 
kairiųjų valdžių Šniukštai 
einą pas fabrikantus, šneką 
apie dirbinių- pirkimą sa
viem kraštam, prašą knyge
lių su fabrikų gaminių ap
rašymais, renką visokių 
biznių raportus ir metraš
čius. Jie taip pat rankioju 
ir geležinkelių žemlapius, 
telefonų knygas, atvirutes 
su įvairių vietų ir pastatų 
paveikslais, ir t.t.

Amerikonų armijos žval
gyba tvirtina, kad visi toki 
spausdinti bei fotografuoti 
dalykai galį padėti “priešui 
Ameriką užpulti.”

Graikų Monarchistai 
Visu Pašėlimu 
Žudo Demokratus

Athenai, Graikija. — Ka
rinio teismo sprendimu pra
eitą sekmadienį buvo sušau
dyta 17 žmonių, kaip nu
žiūrimų Komunistų Parti
jos narių; 40 nusmerkta 
mirti.

Per 20 paskutinių liepos 
mėnesio dienų sušaudyta 46 
demokratai ir nusmerkta 
mirtin dar 123. Birželio pa
baigoj sušaudyta 13 ir nu
smerkta nužudyt dar 35, 
daugiausia darbininkai, už 
tariamą paramą partiza
nams.

Karine komanda įsake 
teisman traukti advokatus, 
kurie gina kaltinamuosius 
teismuose.

Monarcho - fašistai bau
džia mirtim net už tokius 
dalykus, kaip pašalpos rin
kimą politinių kalinių šei
mom ir demokratinių lape
lių skleidimą.

Amerika Ieško Karinių 
Medžiagų Vak. Europoj

Paryžius. — Atvykę A- 
merikos pasiuntiniai tartasi 
su Francijos valdžia, kiek 
Franci ja galėtų duoti Ame
rikai karinių medžiagų mai
nais už paspirtį iš Marshal- 
lo fondo. Amerikonai taipgi 
derėsis dėl karinių medžia
gų iš Anglijos ir kitų vaka
rinių Europos kraštų, kaip 
dalinį atsiteisimą už mar- 
shallinę pagalbą. . '

.........-i------------------

Gręsia Visuotinas Graikijos 
Darbininkų Streikas

Athenai, Graikija. — Ge
nerate graikų Darbo Konfe
deracija reikalauja pakelti 
darbininkam algas. Konfe
deracijos vadai įspėjo val
džią,1 kad jeigu nebus pridė
ta algų, tai jie paskelbs vi
suotiną darbininkų streiką.

ORAS. Biskį lietaus.

Wallace Sako, Demokratai ir Republikonai 
Išduoda Žmonių Reikalus Pelnagaudžiam, 
Stumia Karau, Naikina Civiles Laisves
Riksmais Prieš Šnipus, Ablavais Prieš “Raudonąsias Raganas,” Jie Bando 
Užslėpt Kreivą Savo Politiką; bet Progresyvių Partija Ištaškys Jų Monus

Bridgeport, Conn.— Hen
ry A. Wallace, Progresyvių 
Partijos kandidatas prezi
dento vietai, nurodė, kaip 
prez. Trumanas su savo de
mokratais ir republikonais 
tarnauja pelnagrobiams, 
apleidžia žmonių reikalus, 
naikina pilitines laisves ir 
stumia šalį linkui karo. O 
norėdami nukreipti žmonių 
akis nuo nelabosios savo 
politikos, republikonai ir 
demokratai daro ablavus 
prieš “raudonąsias raga
nas” ir kelią apgavingą ter
mą prieš savo išgalvotus 
šnipus tarp buvusių prez. 
Roosevelto valdininkų.

WALLACE’O KALBA
Wallace kalbėjo entuzias

tiškam 7,000 žmonių susi
rinkimui Candlelite Stadiu- 
me sekmadienį vakare. Ji
sai sakė:

— šį vakarą aš esu di
džiame dviejų pasaulinių 
karų arsenale (Bridgepor- 
te) — ir aš kalbu už taiką. 
Aš kalbu už proto vartoji
mą.

Kokį vaizdą mes šiandien 
matome savo šalyje?

žmonės šaukiasi pagalbos

Holandijos Fašistai 
Urmu Paliuosuojami

Haga, Holandija. — Nau
jasis Holandijos ministrų 
kabinetas urmu paleidinėja 
fašistus iš kalėjimų ir kon
centracijos stovyklų, kaip 
praneša demokratinių ho- 
landų spauda. Tarp kitko, 
paliuosuotas ir Arnoldas 
Meier, buvęs juodojo fašis
tų fronto vadas. Meier or
ganizavo juodąjį fašistų le
gioną, ypač talkon Hitleriui 
prieš Sovietų Sąjungą.

TRIESTO KOMUNISTAI 
SMERKIA TITO

Triest. — Triesto miesto 
ir apylinkės Komunistų 
Partijos suvažiavimas vien
balsiai pasmerkė Jugoslavi
jos valdovo Tito politiką ir 
užgyrė Komunistų Informa
cijų Biuro kritiką prieš Ti
to ir jo bendrus. Suvažiavi
mas pasisakė už brolišką 
bendradarbiavimą su Itali
jos Komunistų Partija.

OPERACIJA KŪDIKIUI 
GIMUSIAM SU PŪSLE 
IŠORĖJE

Chicago. — Gydytojų ta- 
taryba nusprendė daryti o- 
peraciją Pamelai Pamphe- 
re, 22 metų mergaitei, apsi
gimusiai su pūsle ne kūne, 
bet iš lauko pusės. Jie tiki
si, kad įdėjus pūslę vidun, 
mergaitė galės normaliai 
savo amžių gyventi. Jei pūs
lė butų palikta išorėje, tai 
mergaitė po ketverto metų 
turėtų mirti, kaip lėmė spe
cialistai.

nuo treškančių juos, nepa
keliamų kainų; o šalies val
dovai duoda jiem sensacijas 
apię šnipus, žmonės šaukia
si naujų gyvenamųjų namų, 
o jiems duodama ablavai 
prieš raudonąsias raganas.
Panašu į Nerono Cirką
Neronas senovinėje Ro

moje bandydavo užbovyti 
gyventojus cirkais (kur mė
tydavo krikščionis liūtam 
sudraskyti).

Bridgeportas yra tinka
ma vieta kalbėti apie cirkus, 
nes čia gyveno didžiausias 
cirkų meistras P. T. Bar
num. Bet Barnum niekuo
met nebūtų galėjęs savo mo- 
nais taip apmonyti Ameri
kos žmones, kaip politiniai 
raganų medžiotojai per pa
skutinius metus bando ap
dumti amerikiečius.

Šiandieninis cirkas —Wa- 
shingtono cirkas — kong- 
resmanų Thomaso-Rankino 
vadovaujamas cirkas —yra 
panašus į senovinės Romos 
cirką. Šiandieninis cirkas 
taipgi meto liūtam žmones 
— gerus, puikius visuome
nės tarnus.

Jeigu bet kas drįsta atsi-

Alkani Iraniečiai
Kelia Maištus

Teheran, Iran. — Tūks
tančiai alkanų iraniečių 
audringai demonstravo ir 
kėlė riaušes prieš valdžią 
Azvine, Ardebile ir kituose 
miestuose; demonstrantai 
kai kur buvo užėmę miestų 
valdybų rūmus. «

Svetimųjų Oficieriai 
Žagina Chinietes

Nanking, Chinija. — Chi- 
nų laikraštis Nankingšibao 
rašo:

— Filipinų atstovybė su
ruošė savotišką ’ “balių” 
Hankow mieste.> Buvo pa
kviestas ir tam tikras skai
čius chiniečių merginų. Įsi
smaginę amerikonai, holan- 
dai ir anglai oficieriai išža
gino tas mergaites. Chinų 
visuomenė dėl to labai pasi
piktinus.

Berlyno Radijas Užginčija 
United Press Išmislą

Berlin. — Amerikinė ži
nių agentūra United Press 
paskelbė, būk sovietų kont
roliuojamas Berlyno radijas 
pranešęs, kad jau “sugriu
vo” derybos tarp 
Sovietų vyria usy- 
bės ir Amerikos, Anglijos ir 
Francijos ambasadorių Ma
skvoje. Radijas griežtai už
ginčijo tą išmislą.

Kijevas. — Ukrainoj pra
sidėjo veikli rugių ir kvie
čių sėja.

liepti į sveiką protą, jeigu 
bet kas drįsta kalbėti už tai
ką, toks žmogus paverčia
mas pašaru raudonbau- 
biams.

Pirm keleto dienų to cir
ko meistrai ir raganų me
džiotojai užkankino ir nu
žudė taikos žmogų. Tas 
žmogus buvo Harry Dexter 
White. Jis buvo mano drau
gas ir bendradarbis dauge
lyje Naujosios Dalybos ko
mitetų. Jo genijus sutrum
pino karą ir sumažino kari
nes lėšas. Jis buvo gabiau
sias finansų žinovas pasau
lyje. O kada atėjo taika, tai 
Harry’ White nuėjo į Bret- 
ton Woods konferenciją, 
kad vykdytų prezidento 
Roosevelto planus, siekian
čius panaikint ekonominį 
karą tarp įvairių tautų.

Kongresmanų Neameriki- 
nės Veiklos Komitetas už
mušė tą žmogų, Harry 
White’ą, neatlaidžiai perse
kiodamas jį. Neamerikinis 
Komitetas nužudė jį gyva* 
tiškais paskalais, nuodin- ^ 
gaiš šmeižtais, piktadariš
kais pletkais.

Kuomet White pasiskun
dė Neamerikinio Komiteto 
pirmininkui Thomasui, kad 
jo širdis silpna ir prašė po
ilsio protarpiuose to komi
teto daromų jam kvotimų, 
tai raganų degintojas Tho
mas krėtė niekšiškus juo
kus, būk Harry White me
luojąs.

Praeitą pirmadienį Harry 
White mirė dėl širdies sus- , 
tojimo.

Kodėl Jie Numarino 
White’ą ?

Neamerikinis Komitetas 
įstūmė tą žmogų į giltinės 
glėbį todėl, jog kongresma- 
nai tame komitete bijojo 
White’o proto, bijojo, kad 
nebūtų įvykdyti jo vaizduo
jami idealai dėl pasaulinio 
bendradarbiavimo ir dėl ke
turių laisvių pačioje Ame
rikoje.

Bet White’o - Roosevelto 
idealai gyvuoja ir (Jiena die
non eina stipryn. Tų idealų 
namai dabar yra Progresy
vių Partija.

Mes Jų Nebijome!
Gali sau Neamerikinis 

Thomaso Komitetas me
džioti ir persekioti kiekvie
ną žmogų, kuris kovoja už 
taiką, gausą ir laisvę.

Gali būti sukurtos inkvi
zitorių ugnys kiekvienuose 
mokslo rūmuose, kiekviena
me laisvo tyrinėjimo centre, 
ant kiekvieno kampo, kur 
eina laisvos diskusijos.

Bet tie persekiotojai ne
pajėgs ‘mus nugalėti. Mes 
kovosime juos, kovosime 
protu ir galia ir balsais.* 
Mes atbukinsime jų kardus; 
jų šmeižtai subyrės į sieną 
mūsų drąsos ir pasiryžimo 
kovoti dėl taikos ir gausos.

Mes jų nebijome!
' (Daugiau bus) '
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Darbai Prieš Žodžius
Valstybės departmento informacijų viršininkas ponas 

McDermott užtikrino spaudą ir visą pasaulį, kad Jungti
nės Valstijos buvo ir pasiliks prieglauda politiniam pa
bėgėliams. Jis pasakė, kad mūsų vyriausybė jokiu būdu 
nesutiks išleisti Tarybų šalies mokytojus, kurie nebenori 
grįžti į savo šalį. Jų atidavimas, girdi, reikštų sulaužymą 
švenčiausio šios šalies principo. Tie mokytojai, sako Mc
Dermott, būtų namie persekiojami už jų politinius įsiti
kinimus.

Bet tie McDermott žodžiai nesuderinami su mūsų vy
riausybės darbais. Kaip tik dabartiniu laiku mūsų vy
riausybė stengiasi išdeportuoti du anti-fašistu ispanu ir 
tris anti-fašistus graikus.

Štai žymus veikėjas ir buvęs ispanas diplomatas Fran
cisco Mancilla. Jis Amerikon pribuvo li939 metais. Dabar 
jį bandoma išdeportuoti tiesiai į Franco budelių rankas.

O štai Juan Diaz, jau trisdešimt du metu išgyvenęs 
Jungtinėse Valstijose. Jis turi Amerikoje gimusius sep
tynis vaikus. Jis buvo CIO maisto pramonės darbininkų 
unijos organizatorius. Jis užsitraukė bosų rūstybę. Val
džia nori jį išdeportuoti, kaipo nepilietį, į Ispaniją, kur, 
aišku, jo laukia mirtis Franco budelių rankose.

Taip pat graikas laikraštininkas Peter Harisiades, 
čionai išgyvenęs trisdešimt du metu, bandomas išdepor
tuoti fašist. Graikijon nužudymui. Panašaus likimo laukia 
anti-fašistai graikai Socrates Economideš, 62 metų am
žiaus, šios šalies gyventojas nuo 1907 metų, ir Leon Cal
low, tėvas aštuonių vaikų, ilgų metų Amerikos gyvento
jas.

Tai ko verti McDermott žodžiai, kai juos palygini su 
vyriausybės darbais?

Dvejopas Teisingumas
Federalinis-teismas patvarkė, kad dvylika komunistų 

vaįdų, traukiamų teisman ir paleistų po užstatu, neturi 
teisės išvažiuoti iš savo valstijų. Tie, kurie yra New Yor- 
ko gyventojai, iki teismo neturi teisės iš New Yorko iš
važiuoti.

Bet štai toji pati valdžia apkaltino žymų itališkos 
kilmės bankierį, A. H. Gianini. Jis kaltinamas sulaužy
me Anti-Trust Law. Jis bus teisiamas spalių mėnesį. Bet 
federalinis teismas neįsakė jam, kad jis neturi teisės ko
ją iškelti iš New Yorko valstijos. Iki nuteisimo arba iš
teisinimo jis yra skaitomas laisvu, pilnateisiu piliečiu. 
Jis gali važinėti po visą šalį ir rūpintis savo bankiniais 
reikalais.

Argi čia ne dvejopas teisingumas — vienas taikomas 
vieniems, kitas kitiems?
. Betgi Amerikos Konstitucija ir Teisių Bilius šitokį 
“teisingumą” atmeta. Prieš Amerikos įstatymus visi pi
liečiai turėtų būti lygūs. Kiekvienas pilietis skaitomas 
nekaltu, kol teismas jo nesuranda kaltu. Bet, ot, viskas 
priklauso nuo to, kas turi rankoje galią. Konstitucija ir 
Teisių Bilius veikia vienaip, kai eina reikalas su bankie- 
riais ir plutokratais, o visai kitaip, kai iškyla reikalas a- 
pie prastus žmones.

< Politinė Žulikystė
Amerikos vengrai fašistai griebiasi šlykščiausių žuli- 

Jęysčių. Štai sufušeriavo vengrų pažangaus dienraščio 
“Magyar Jovo” vieną, numerį ir pasiuntė Vengrijon. Iš 
jo išmetė gerus straipsnius, o prikišo tokių, kurie prie
šingi dabartinei Vengrijos vyriausybei. Kadangi tas į 
Mėnraštis yra Vengrijon laisvai įleidžiamas, tai fašistai! 
sumanė jį panaudoti savo piktai propagandai.

•Tai gal bus pirmas toks atsitikimas.

Nepateisinamas Džiaugsmas
CIO laikraštis “The CIO News” neatsidžiaugia tuo

• faktu, kad Iowa valstijoje CIO konvepcijoje laimėjo deši
nieji. Konvencija atmetė Henry Wallace kandidatūrą į 
Jungtinių Valstijų prezidentus. Ot, girdi, žiūrėkite, jo 
paties valstijoje darbininkai jo kandidatūros neremia.

Bet laikraštis pats pripažįsta, kad kai rezoliucija buvo 
priirhta prieš. Wallace, visa eilė delegatų pasipiktinę ap
leido konvenciją. Tai reiškia, kad toje pačioje konvenci
joje buvo nemažai pritarimo Progresistų Partijos kandi
datams. '

Be to, kaip, kiekvienam aišku, unijų konvencijos dar 
nereiškia eilinius unijų narius. Konvencijos dažniausia 
susideda iš vadų ir vadukų, kurių vietos priklauso nuo 
aukštųjų vadų nusistatymo. Jie nedrįsta išstoti prieš 
politiką prezidento Murray. O Murray griežtai nusista
tęs prieš trečiąją partiją.
' Tiktai lapkričio mėnesio rinkimų dienoje persitikrinsi
me, kaip į demokratų, republikonų ir progresistų kan
didatus žiūri eiliniai darbo žmonės. Toje pačioje Iowa 
valstijoje tūkstančiai eilinių unijistų balsuos už Henry 
Wallace, o ne už Trumaną bei Dewey.
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Komercinė spauda ir ra
dijas neteko galvos, bešau
kiant apie “gelbėjimą” nuo 
Tarybų jų pilietės Kosenki- 
nos. Prileiskime, kad ta 
moteris ir nenori grįžti į sa
vo šalį. Bet kam tas trukš- 
mas? Ne vienas ir ne du 
Jungtinių Valstijų piliečiai 
pasiliko Tarybų Sąjungoje 
ir dar pasiliks. Tik pakvai
šėlis vieno, kito žmogaus 
pablųdimais gali bandyti į- 
rodyti, kad kapitalistinė 
tvarka geresnė už socialis
tinę.

Beskaitant apie Kosenki- 
ną, atrodo, kad Amerikoje 
jau visi piliečiai rojiškai gy
vena, visi aprūpinti, kad 
mūsų valdžia neturi kitokio 
darbo, tai rūpinasi svetimos 
šalies pavieniu piliečiu. Bet 
gi pas mus milijonai žmonių 
neturi kur žmoniškai gy
venti, o tai valdžiai nė ne 
galvoje! Čia pat New Yor
ko pašonėje, Rockaway, pa
jūryje po tiltu jau trys sa
vaitės gyvena vyras, žmona 
ir trys jų maži vaikai. Juos 
išmetė iš namų ir jie neturi 
kur gyventi. Bet nei gene
rolas Marshall su Valsty
bės Departmentu, nei pre
zidentas, neigi ta spauda, 
kuri taip rūpinasi Kosenki- 
nos likimu, nepaiso savo 
penkių piliečių.

Dar taip neseniai, sausio 
mėnesį, prez. Trumanas gy
rėsi, kad-ne tik karo reika
lams bus išleista apie $43,- 
000,000,000, • bet ir Europą 
išgelbėsime nuo “komunis
tų”, ir dar mūsų valdžios 
ižde pasiliks apie du bilijo
nai dolerių - pelno. Dabar 
patsai pravirko, kad jau bus 
apie du bilijonai dolerių 
skolos, o republikonąi sako, 
kad net šeši bilijonai bus 
trūkumo. Reikės vėl kelti 
taksus ant piliečių.

Į bendrą “kietą politiką”, 
kurią nustatė abi partijos 
Washingtone, kyštelėjo ko
ją Mr. Thomas Dewey. Jis 
jau siūlo buvusias Italijos 
kolonijas pavesti Italijai 
tvarkyti Jungtinių Tautų 
organizacijos globoj. Iki šiol 
Washington© ir Londono 
politika buvo “priglausti” 
tas kolonijas. Trumano šali
ninkai piktai / susiraukė, 
mat, jie žino, kad Mr. De
wey tą daro pataikaudamas 
milijonams italų kilmės pi
liečių New Yorke ir kitose 
valstijoje, kad juos patrauk
ti savo pusėn, kad gauti jų 
balsus. Bet, ar tik už tai 
jis negaus “Stalino agento” 
titulo, nes iki šiol to rėika- 

įlavo Sovietų Sąjungos diplo- 
i matai.

Progiesyvių Partijos va
jus už [išrinkimą Henry 

I Wallace į prezidentus ir ki
tų kandidatų prasideda su 
23 d. rugpjūčio.

Austrijoje Tarybų Sąjun
gos okupacinė komanda už
draudė įvežti į jos zoną sep
tynis anglų, amerikiečių ir 
francūzų zonoje spausdina
mus laikraščius. Sako, kad 
tie laikraščiai atvirai šaukia 
už karą prieš Sovietus*

Burmoje eina didelis žmo
nių sukilimas. Iš Rangoon 
praneša, kad prie liaudies 
sukilimo prisideda karei
viai. Rugpjūčio 9 dieną, su
kilo batalionas pėstininkų 
ir 350 kareivių perėjo į su
kilėlių pūsę Ka Wan srity
je. Apie tą pat laiką Thay- 
etmyo mieste sukilo ištisas 
pulkas ir 600 kareivių pabė
go pas sukilėlius, o apie 150 
jų buvo Užmušta.

Burmos valdonai rengiasi

Ne vien kad 
veikia 150,000

prašyti -iš Indijos pagalbos, 
nes patys savo jėgomis ne
sitiki “raudonųjų” sukilimą 
nugalėti.

Burma yra Anglijos kolo
nija. Spalių 17 d. 1947 me
tų britai suteikė jai “nepri
klausomybę”, bet ta “nepri
klausomybė” tik priedanga 
britų viešpatavimo. Burma 
yra prie Indijos. Ji užima 
261,610 ketv. mylių ir turi 
apie 15,000,000 gyventojų.

Chinijoje reakcinis reži
mas bankrūtija. Generolo 
Čiang Kai-šeko pinigai taip 
nupuolė, kad už vieną Ame
rikos dolerį jau moka 11,- 
000,000 chiniškų dolerių. 
Reiškia, nepasitiki, kad jo 
režimas išsilaikys, tai nori 
nuo jo pinigų nusikratyti.

Karo lauke jis vėl pralai
mėjo. Hopeh provincijoj gy
rėsi, kad “apsupo” komunis
tų armiją. Bet tie “apsup
ti” komunistai ne tik iš
truko, bet ir du gelžkelius 
sugriovė.

Dunojaus reikale konfe
rencija Belgrado mieste 
baigėsi. Tos šalys, kurios 
gyvena prie Dunojaus,nuta
rė, kad jos tvarkys plaukio
jimo reikalus savo žmonių 
gerovei.

Baisiai supyko Anglijos, 
Francijos ir Jungtinių Val
stijų atstovai. Jie atsisakė 
konferencijos nutarimus 
pasirašyti. Bet nei viena iš 
šių šalių neprieina prie Du
nojaus.

Graikijoje partizanų pa
dėtis sunki, 
prieš juos
monarcho - fašistų armija, 
apginkluota moderniškais 
Amerikos ginklais, bet ir 
Tito nedraugiškas atsineši- 
mas apsunkina partizanų 
kovą.

Graikijos monarcho - fa
šistai priekabiauja prie Al
banijos, kurios pasienyje ei
na mūšiai su partizanais. 
Bet vargiai jie drįs karu 
pulti Albaniją.

Italijoje sveikinančiai pa
sitiko Mr. T. Dewey pareiš
kimą, kad buvusias Italijos 
kolonijas perduoti Italijos 
vadovybei. Bet dabartinė I- 
talijos valdžią, kuri laimėjo 
rinkimus su Trumano pa
galba, nekokioj pozicijoj. 
Malonu būtų gauti tas ko
lonijas “globoti”, tą siūlo 
republikonų vadas. Bet ne
galima užrūstinti ir Truma
ną. Dar nežinia, kas rinki
mus laimės.

Jugoslavijos valdonai nu
šovė buvusį ąrmijos štabo 
viršininką generolą Arso 
Yovanovič. Sakoma, kad 
būk jis bėgęs į Rumuniją, ir 
jį nušovę pasienio sargai. 
Tito ginklo pagalba smau
gia opoziciją.

Japonijoje narūnai ir spe
cialiai prietaisai jau iškėlė 
980 laivų ir laivelių,, kurie 
karo laiku buvo nuskandin
ta. Didžiumoje, tai laivai, 
kurie buvo nuskendę, pakra
ščiais ir nedideli. Bet keletą 
laivų ir po 10,000 tonų įtal
pos iškelti.

šiaurinėje Korėjoje 23 d. 
rugpjūčio įvyksta parla
mentariniai rinkimai. Bus 
išrinkta liaudies atstovai. 
Sakoma, kad tą pat dieną ir 
.Pietų Korėjoje bus balsavi
mai, Let jie bus slapti.

Mat, Pietų Korėjoje jau 
susidarė “visai Koręjai” 
valdžia priešakyje su liau
dies išdaviku Dr, Syngman 
Rhee.

Lenkijoje didelis džiaugs
mas, kad jąyąi gerai • užde
rėjo ir grūdą bus pagamin-

a. " .....WWW*

^MiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiimMiiTOiiniiffiMMMiitiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiniM

Tarptautinė Apžvalga ’
Rašo

Į Popierio Fondas
Dėka visuomenės atydumui ir jos išstojimui su greita

ta dveja tiek, kaip buvo 
1947 metais.

Tuo pat kartu ir industri
joje atsiekta didelių laimėji
mų. Anglies šiemet bus pa
gaminta 70,000,000 tonų, iš 
to bus apie 28,000,000 tonų 
išvežta į užsienį. Plieno pa
gaminta daugiau’,- negu pla
nas nusakė. Lenkijoj indus
trija ant 85 nuošimčių yra 
nacionalizuota.

Rugpiūčio 25 d., Wroda
vę, Lenkijoje, atsidaro pa
saulinis mokslininkų suva
žiavimas. Iš visų šalių atvy
ko žymiausi mokslininkai. 
Bet Wall Stryto politikams 
ir šis suvažiavimas nepatin
ka. Jų atstovai spaudoje ir 
per rądiją jį paneigia.

Malajaus Pussalyje suki
limas įgauna stipresnę jė
gą. Tą patvirtina tas, kad 
jau Anglija siunčia sukili
mui slopinti geriausias ar
mijos jėgas — Guard Bri
gade. Žinoma, kova yra 
žiauri. Britai šaltakraujiš
kai degina valstiečių na
mus, iš lėktuvų pleškina į 
civilius žmones bombas.

Į Palestiną atvyko Tary
bų Sąjungos atstovas Pavel 
Jeršov ,kurį prieteliškai pa
sitiko Izraelio valstybės at
stovai.

Trizonijoje, Frankfort on 
Main ir kituose miestuose į- 
vyko masinės vokiečių de
monstracijos. Dalyvavo šim
tai tūkstančių žmonių. Pro
testavo prieš nesvietišką 
pragyvenimo brangumą ir 
okupantų tvarką.

Jungt. Valstijų generolas 
Lucius Clay sako, kad jis 
nepasitrauks iš komandie- 
riaus vietos ir tada, jeigu 
Washingtonas pakeis savo 
nusistatymą Vokietijos ir 
Berlyno klausimais.

Vokietija (Sovietų zona). 
Berlyne sudaryta policijos 
kadrai, kurie turės tvarką 
palaikyti visam mieste. Bet 
amerikiečiai, anglai ir fran- 
cūzai sudaro savo policijos 
būrius.

Tarybų okupacinių jėgų 
komanda uždraudė įgabenti 
iš Anglijos, Francijos ir 
Jungtinių Valstijų zonų vo
kiškus laikraščius. Sako, 
kad jie ne vien šaukia už 
karą prieš Sovietus, bet ir 
šmeižia.

Vienok New York Times 
korespondentas p r a neša, 
kad Amerikos okupacinė 
vadovybė spausdina mažės; 
nio formato laikraščius ir 
lėktuvais gabena į Berlyną. 
Reiškia, prisideda prie tų 
laikraščių slapto įgabenimo.

Vengrija pareikalavo iš 
Jungtinių Valstijų, kad at
siimtų atstovybės sekreto
rių Mr. Harrison Lewisą, 
nes jis aktyviai dalyvauja 
veikloj Vengrijos priešų.

Sovietų Sąjungos orlaivių 
keliai sudaro 137,000 kilo
metrų. 1950 metais šios lini
jos jau turės 175,000 kilo
metrų.

Rugp. 15 diena buvo at
žymėta, kaipo Karo Laivy
no Diena. Spaudoje padavė 
davinių, kas rodo, kad Ta
rybų karinis .laivynas daug 
sustiprėjo.

Maskvoje jau buvo šeši 
pasitarimai tarpe Molotovo 
ir Anglijos, Francijos ir 
Jungtinių Valstijų atstovų. 
Atrodo, kad bus susitarta 
dėl naujo užsienio ministrų 
pasitarimo.

Jungtinių Tautų organi
zacijoj Anglija norėjo įpir
šti atstovą nuo jos kolonia- 
lės Ceylono salos, kaipo

(Tusu 5-ine pusi.)
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finansine pagalba savo dienraščiui, finansiniai dienraščio 
reikalai taisosi. Išrodo, kad rugpjūčio mėnesį suvesime 
galą su galu finansiniai. Gražus skaičius skaitytojų, ku
riems buvo išsibaigusi prenumerata, pranešus, atsinauji
no. Na, ir naujais skaitytojais šis mėnuo buvo vidutiniai 
geras, iki šiol gavome 18 naujų skaitytojų šį menes. At
sinaujindami prenumeratas daugelis prisiunčia dešimti
nę, pranešdami: $7 už prenumeratą, o $3 į popierio fon
dą. Yra tokių, kurie paaukoja stambesnėm sumom, o kiti 
ir po mažiau.

Kiek kas išgali, tiek aukoja, ir visų aukos yra labai 'į- 
vertinamos, didžiai branginamos. Aukos buvo išsigelbė
jimu mūsų dienraščiui šį sezoną. Vasaros sezonas baigia
si, bet mūsų dienraštis vis dar sunkiai kvapą atgaudamas 
tebeplaukia iš infliacijos balos. Tiesa, rodosi, esame arti 
prie kranto ir tikimės išplaukti, bet pagalba dar reikalin
ga. 1

Kurių prenumeratos išsibaigė, prašome netrukaut at
naujinti. Kur tik susieinate su žmonėmis, pasiteiraukite 
ar prenumeruoja Laisvę. Jei kurie neprenumeruoja, pra
šykite užsisakyti.

Aukų vis dar reikia, primeskite, kiek išgalėdami. Pa
rengimai paramai dienraščio Laisvės yra labai svarbus 
dalykas, reikia rūpintis; kad visur jų įvyktų.

Šiom dienom finansinės paramos suteikė šie asmenys: 
L.L.D. 37 kuopa, Lawrence, Mass.
Jurgis Nalivaika, Brooklyn, N. Y. 

' Kaz. Banulis, No. Billerica, Mass.
W. A. Kasinskas, Philaf, Pa. •

(per klaidą buvo paskelbta $8)
J. W. Rainys, Philadelphia, Pa. 
Laisvės rėmėjas, Brooklyn, N. Y.
K. Sinko, Ulster Park, N. Y.
F. Kemežis, Torrington, Conn.

x Stanley Brusokas, Brooklyn, N. Y.
C. J. Laurens, Phila., Pa.
W. Redder, Bridgeport, Conn.
Naują skaitytoją prisiuntė A. Krajauskas, Spring Vai- 

ley, UI.
Dėkojame aukavusiems ir pasidarbavusiems gavimui 

naujų skaitytojų. Dar turime pusantro mėnesio sunkių 
laikų. Kurie dar neprisidėjo te su auka į popierio fondą, 
prašome nesivėlinti. Laisves Administracija.

$10.00 
10.00 
3.00 
3.00

2.00 
1.50 
1.50 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

VIRŠ MEDŽIŲ
Ir jaučiai ir kiaulės 
Virš medžių iškilo, .
Ir žemėn sugrįžti nemano 
Mėsutės trūkumą 
Seniai jau pajuto 
Piliečiai vargų okeanu; ■
Ir jautį ir kiaulę
Tik doleriais šaudyk, 
Mažesne suma —.nekliudysi;
O ne — tai be šteiko, 
Be porkčiapo būsi, — 
Pamanęs — tik seilę terysi...
Kad grįžtų ant žemės 
Buliukas, čiukutė — 
Ne juokaiš turi pagalvoti, 
Ir rasti — surasti, 
Kas vertė juos kilti, — 
Ar tik ne poneliai pilvoti?
— Sugrįžkite, buliai, - 
Sugrįžkite, kiaulės, — 
Dainos padainuot neužtenka. 
Prieš piktąjį planą, 
Prieš kainų šokimą;
Jau reikia mums kelt kovos ranką!

Stasys Jasilionis. .

CIO Textile Workers Unijos viršininkas George Bel- 
danzi radio stotyje WBIG, Greensboro, N. C., įteikia 

Bob Jones’ui unijos dovaną $5,000 statybai polio 
aukoms ligoninės. Šiemet tenai siaučia epidemija.
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*• Ką Davė Sao Paulo Lietuvių Kolonijai 
Pirmasis Pokarinis Lietuviškas 

Laikraštis?

Liaudies Universitetas
Stalgėnuose 

_____________  /
. - Rašo G. B.

“Žiniose” gausiai bendra
darbiavo “išvietintieji”, ku
rie, būdami pilni nacių ra
sinės neapykantos, nepaten
kinti dabartine Tarybų 
Lietuvos santvarka, per 
“Žinių” skiltis pilstė mela
gysčių pamazgas ant tėvy
nės galvos. Įvykus nesusi
pratimui su “iš vie tin tųjų 
žurnalistu” p. Vijeikiu, pa
starųjų bendradarbiavimas 
sumažėjo: Bet vieton to, bu
vo perspausdinami Ameri
kos “Vienybės” pliovoji- 
mai, “Naujienų” dvipras
miški išsireiškimai link po
karinio atsistatymo, Š. A- 
merikos spiaudymasis tary
biniu adresu ir panašiai. 
Sanpauliškių “Žinių” skiltys 
ištisos buvo: lietuvių veži
mas į Sibirą, betvarkė val
džios įstaigose, žemdirbių 
pasipriešinimas dėl nustaty
tos valstybei duoklės — tai 
buvo “Žinių” savatinėje lai
doje “naujausios žinios.”

Su balandžiu men. 3 d. 
laida (41 nr.) sumažėjo vie
nu lapu. Su nr. 49 (geg. 29 
d.) kolektyvas nustojo “vei
kęs’.’ — reiškia sugriuvo! 
Su nr. 50 (birželio mėn. 5 
d.) sumažino formatą. Kaip 
kas tada juokavo: “Matai, 
buvo pasiūtos iš nesuvilgy- 
tos medžiagos, užtat susi
traukė.”

Nėra reikalo ieškoti prie
žasčių dėl “Žinių” susitrau
kimo ar sukūdėjimo. Ne
svarbu nei dėl ko “kolekty
vas griuvo.” Išvada savaime 
pasidaro: “žinios” neturi 
jokio pritarimo kolonijoj. O 
tas ir parodo mūsų tautie
čių ne visai mizerną supra
timą bei skonį apie lietuviš
ką spaudą.

Apie vietos valdžios įvyk
stančius politinius patvar
kymus lietuvių kolonijoj, 
kaip tai, Tarybinių pasų Į 
vertes, kai kurių veikiančių
jų organų uždarymą labai 
iš anksto — prieš įvykį nu
matydavo viską, apskaičiuo
tai, tiesiog matematiškai! 
Toks permatymas iš anksto, 
buvo lyg netikėtinas, lyg ir 
įtartinas! Bet kaip buvo už
daryta Slavui organizacija, 
po to prie Brazilijos Rau
donojo Kryžiaus veikęs Ru
sų Sub-komitetas, Lietuvių 
ir kiti Departmental, kurių 
visa veikla sukosi apie pa
šalpą karo nukentėjusiems, 
kai ką labai nustebino! Iš 
kur imdavo tokius “ekstra” 
ankstyvesnius pranešimus 
ir perspėjimus? Atsakymas 
gana aiškus: — Redakcijos 
durys atdaros visokio plau
ko svečiams, tiems, kurie* 
“vienija” koloniją, kurie 
galvoja apie tėvynės “lais
vę” Varnių koncentracijoj, 
kurie čia daro ‘‘komunistų” 
sąrašus ir stato laipsnius 
dviem ar trims kryžiukais. 
Aišku, redakcijoj visiems 
leista užeiti, leista daryti 

‘projektus apie sukišimą ka
lė jiman tų tautiečių, kurie 
neatsižadėjo tėvynės ir ne
perėjo išgamų pusėn.

Manau, bus aišku, iš ■ ko 
“Žinioms” buvo lengva “iš
pranašauti” visokių organų 
uždarymą ir apie kai kurių 
mūsų tautiečių likimą. Su 
didžiausiu pasigardžiavimu 
intriguojančioj formoj (kai 
rašo apie kai kuriuos užsie
nio lietuvių laikraščius ir 
asmenis) mėgsta kartoti du 
žodžius:, tarybinio nusista
tymo... Štai Nr. 49 (29-5) 
rašė apie L. Roščevskio va
žiavimą Lietuvon ir apie

SAO PAULO. — šiais 
metais birželio mėn. 28 d. 
sukako vieni metai, kaip 
Sao Paulo mieste pasirodė 
pirmas pokarinis lietuvių 
laikraštis “Žinios”, kurio 
pasirodymas kai ką nustebi
no u* atrodė, kad kaip ką 
naujo įnešė į lietuvių kolo
nijos gyvenimą.

Žinios pasirodė savaitraš
čiu, švariame popieryję, 
švariai dviem spalvom at
spausdintas ir net liniją bu
vo nusistatęs! Laikraštį iš
leido kolektyvas, kurį suda
rė: 1) S. Bakšys, iš profe
sijos mokytojas, nekųrį lai
ką buvęs S. Paulo smetoni
nių mokyklų inspektorius i- 
ki krito “mana” iš dangaus 
litų pavidale, krito tiesiai j 
jo kišenę... Šiam “stebuk
lui” pasibaigus ir prasidė
jus jaustis grašių trūkumui, 
S. Bakšys leidosi į Matto 
Grosso valstiją “garimpuo- i 
ti” (aukso bei deimantų 
ieškoti). Po kiek laiko vėl 
sugrįžęs į S. Paulo ir, kai- 

,po apsitrynęs žmogus, pa
siėmė už pareigą laikraščio 
redagavimą ir tokiu būdu 
gavo redaktoriaus titulą. 
2) A. Bumblys, “Baltica” 
spaustuvės savininkas, kas 
reiškia biznierius, bet šiaip 
sukalbamas žmogus. Bend
rai imant, kaipo biznieriaus, 
negalima lyginti su tais ko
legomis, kurie šiek tiek pa
kilę mėgsta žiūrėti per kitų 
viršugalvį. 3) S. V. Meilū
nas, anksčiau buvęs demok
ratinis simpatizantas, dabar 
smulkus tąsomųjų išdirbi
nių pramonininkas. Iš pri
gimties mėgsta dainą, atlie
kamu laiku kaip kur padai
nuoja. 4) H. Klimas — šis 
jaunuolis buvęs S. Bakšio 
auklėtinis, kuriam Bakšys 
yra įpylęs savo psichologi
jos ir dabar yra A. Bumb- 
lio spaustuvės raidžių rin
kėjas. Tai keturi “stulpai”, 
ant kurių stovėjo laikraščio 
tolimesnis kilimas, ar griu
vimas.

Kaip jau minėjau, pirmas 
numeris dvispalvis, dauge
liui pagadino “skonį”, nes 
pas mus išeina, du dvispal
viai dienraščiai vietine kal
ba, kurie savo burbulinė
mis melagystėmis įkyrėjo 
iki kraštutinumui, todėl su
sidarė nuomonė, kad dvi
spalvis laikraštis . nelaiko 
švarios linijos. Kas taip ma
nė, tas nei kiek neapsiriko, 

’’bet apie tai vėliaus.
Po pustuziniui nūmerių 

suvienodino spalvą — turi
nys nepagerėjo. Iš pradžios 
kaip ką perspausdino iš už
sienio demokratiškų laikra
ščių, bet tai buvo sliekas 
ant meškerės — daugiau | 
kruzeirų sumeškerioti. Lai
kui bėgant smarkiai išrek
lamavo “Cruzeiro do Sul” 
Bom Retiro skyriaus jau
nuolius. Kiekvienas šios 
grupelės įvykis, . piknikai, 
pasimojimai surengti vaka
rus su vaidinimais, men
kiausias pasijudinimas at
spindėjo kolonijos kronikos 
skiltyse. Už visą šių jaunuo
lių judėjimą atsakomybė 
krito režisoriui P. D., kuri 
buvo įskųsta policijai ir ke
letą kartų buvo šaukta tar
dymui.

Nors sulig skundo kaltė 
buvo didelė, bet P. D. laimė 
dar didesnė, nes buvo palik
ta laisvėje. Už visą tąsymą 
po nuovadijas galima padė
koti "Žinioms”, kurios taip 
gudriai “vienijo” koloniją. ------------------------------------ 1-----------------------------
3 pusi.—Lai»vė (Liberty, Lith. Daily)——Antr., Rugp. 24, 1948

tai, kad nepavyko. Girdi, 
“buvo tarybinio režimo šali
ninkas ir norėjo su juo ar
čiaus susipažinti... (!) Žmo
gutis negalėdamas nuvykti 
Lietuvon, pasuko Lenkijon 
ir apsistojo pas brolį... bet 
kitas asmuo parašė žmonai, 
kad jos vyras padėtas ligo
ninėj, o ką jis turėjo, nuo 
jo atimta”! Po kelių dienų 
L. R-kio žmona užėjo “ži
nių” redakcijon ir pakelia 
triukšmą dėl pikto ir mela
gingo kaltinimo, pareikšda
ma, kad “Lenkijoj niekas 
nuo nieko neatėmė ir kad 
rengiasi grįžti Brazilijon 
kartu su broliu.” Kitam 
“Žinių” numeryje šmeižtas 
buvo atšauktas, bet šeimai 
padarytą dvasinę skriaudą 
niekas nepataisys. Tai 
trumparegystė ir kabliukų 
mėtymas.

“Ž.” nr. 55 (liepos 10 d.) 
tūlas, rašydamas apie tau
tiečiu J. Petrausko ir Ar- 
mono areštus pastebi: ...“jų 
areštas įvyko, gal būt kokių 
piktų skundų pasėkoje...” 
Taip, labai nuostabu, kai 
“Žinios”, žinodamos viską, 
abejoja apie “piktą skun
dą”! Tuo tarpu jau buvę 
šaukti politinės policijos 
nuovadijoj, ypatingai, kurie 
buvo šaukti po keletą kartų 
dapildomajam ' tardymui, 
pastebi, kad skundų skai
čius diena iš dienos auga ir 
esą daugiau negu 30! Bet 
“Žinios” ir čia sumuša re
kordą. Tame pačiame nume
ry pažymi, kad “policijos 
sektinių asmenų sąrašuose 
lietuviškų pavardžių esą 
virš dviejų šimtų (Oho!), 
kaip kurios esančios pažy
mėtos net dviems-trims kry
želiais.” (Po paibeliais pra
sikaltę, ar labai užsikrėtę!) 
Iš kur toks detališkumas? 
Kodėl “Žinios” nenumas- 
kuoja skundikus? Nejaugi 
tie zurzėjimai gatvių kam
puose apie “Žinių” bendra
darbiavimą su skundikais 
būtų teisybė? Lukterėję pa
jusime, gal... ir ant nuosavo 
kailio. Apie skundų augantį' 
skaičių vistiek reikia susi
daryti nuomonę, kad nesus
tos nei ant 30 nei ant 300 
skaičiaus, nes Brazilijoje 
smetoniškų nacių šėlimas 
neturi ribų. Jie nori matyti 
suardytas šeimas, jie nori 
matyti suardytas šeimas, 
jie nori matyti mažamečius 
kūdikius bado nasruose. Jų 
žvėriška . neapykanta link 
savo brolių, mylinčių gim
tąją žemę, neturi saiko. Vi
sus šių išgamų puolimus ir 
skundus, o po jų areštus, 
“Žinios” pateisins keletu 
žodžių: “buvo įsivėlę į poli
tiką.”

Kuo trumpiausiai suglau
dus, toks buvo pokarinio 
lietuviško laikraščio “Žinių” 
patarnavimas Sao Paulo lie
tuvių kolonijai! Laikraštis 
nesitaikė prie kolonijos, bet 
norėjo, kad kolonija prie jo 
taikintųsi. Dabar yra sun
koka ką nors už nosies ve
džioti. Reikia taikintis prie 
progreso eigos. Kas nesitai- 
ko, tas pasmerktas sunyki
mui. Skundais, šmeižtais ir 
areštais -kolonija nebus iš
auklėta. Tą turėtų gerai įsi
dėmėti ne tik skundikai, bet 
ir laikraščio redaktoriai.

Rydami kaip žuvis žuvį, 
būsime istorijos pasmerkti, 
o tas neturėtų įvykti. “Ži
nios” galėtų tame daug pa
dėti, jei tik panorėtu. Rei
kia manyti, kad ir “Žinios” 
iš metamų kabliukų daug 
pasimokino, ir kad tos klai-

dos ateityje nesikartos. 
Linkėtina, kad antrieji “Ži
nių” metai būtų kolonijos 
sugyvenimo metai. “Kai du 
pešasi, trečias kišenes 
krausto”. To ne tik kad ga
lėtume išvengti, bet turime 
išvengti. Daugiau tautinio 
senso, daugiaus ir giliaus 
žvelkime į gyvenimo raidą, 
į tautų laimėjimus ir jų po
karinį atsiekimą, tuomet 
suprasime, kokiu ginklu ko
voti ir prieš ką. Skundais 
“priešo” sprogdinimas ne
sunaikins, tai be galo-sena 
“kovos” taktika. Belieka 
laukti “Žinių” nuomonės a- 
pie trečiųjų mums “krausto
mas kišenes.”

A. Gaisriūnas.

Pavyzdingas Kultūros 
Kampelis

TAUJĖNAI.—Taujėnų vals
tybinė biblioteka, jos vedėjos 
Ordaitės rūpesčio, dėka, tapo 
jaukiu kultūros kampeliu. 
Tvarkingai ir skoningai išpuoš
tos patalpos nuolat lankomos 
darbo-valstiečių. Apie biblio
tekos veiklą galima spręsti 
jau iš to, kad šiuo metu ji turi 
daugiau kaip 300 nuolatinių 
skaitytojų, neskaitant tų, ku
rie naudojasi nuolat iš Tau
jėnų pasiunčiamomis kilnoja
mosiomis bibliotekomis.

Taujėnų valsčiaus1 vykdoma
sis komitetas turėtų išskirti 
atskirą kambarį skaityklai, 
nes esamose patalpose darosi 
per ankšta. Jonas Stankaitis.
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WATERBURY, CONN.

LAISVES PIKNIKAS
Rengia Waterbury Lietuvių Organizacijos paramai dienraščio Laisvės 
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Sekmadienį, Rugsėjo 5-tą (Sept. 5th)
(Ant rytojaus Labor Day švente, bus progos pasilsėti)

ĮŽANGA 40c (taksai įskaityti) PRADŽIA 1 VAL. DIENĄ

Laisvės Choras, iš Hartford, Conn., kuris dalyvaus programoje

LIETUVIU PARKE, CHESTNUT HILL RD. / 
John Satulos Orkestrą Gros Šokiams

PROGRAMAS

LAISVES CHORAS
vad. Wilma Hollis, 
iš Hartford, Conn.

Antanas Bimba
sakys prakalbą svarbiais dienos klausimais, kurte rūpi kiekvienam mąstančiam žmogui. Išgirskite 
Antano Bimbos prakalbą, išgirskite gražių liaudies dainų programą, paremkite savo dienraštį Laisvę.

Į VILIJOS CHORAS
| vad. Gertrude Ulinskaitės
| iš Waterbury^ Conn.
Laisves Redaktorius

Stalgėnų apylinkės klubo- 
skaityklos vedėja Kūsienė 
atėjo į Plungės apskr. vyk
domojo komiteto pirminin
ko Švėgždos kabinetą. Ji 
pasakė:

— Atėjau su reikalu. Pa
skutiniu laiku mūsų valstie
čių akiratis žymiai prapli- 
to — man užduoda tiek 
daug klausimų, jog aš, kad 
ir kaip norėdama, nepajė
giu į juos atsakyti. Žmonės 
nori daug ką sužinoti. Ir aš 
siūlau atidaryti mūsų kaime 
universitetą valstiečiams. 
Dirbsime sekmadieniais.

Švėgžda ne tuojau atsakė.
Į kabinetą įėjo gimnazijos 

direktorius, komunistas Ur- 
banas. Vietoj įprasto pasi
sveikinimo, p i r mininkas 
jam pasakė:

— Žinai, ką siūlo šita 
mergina? Organizuoti kai
me universitetą valstiečiam. 
Kaip manai, galėsim padė
ti?

— Būtinai padėsim.
Ir Urabanas karštai ėmė

si šio reikalo. Porai dienų 
praėjus jau buvo paskirtas 
pasitarimas su vietine inte
ligentija. Šalia apskrities 
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laikyta apie motinystės be! 
kūdikystės apsaugą mūsų 
krašte. Finansų . skyriaus 
darbuotoja s u p a ž indino 
klausytojus su žemės ūkio 
mokesčių išskaitymu.

Ypatingai domėjosi vals
tiečiai paskaitomis politinė
mis temomis. Plane numa
tytos'paskaitos iš Lietuvos 
istorijos, TSRS Konstituci
jos, apie kolektyvinių ūkių 
statybą, .antireliginėmis te
momis.

Kažkaip po paskaitų, val
stietis Pocius prakalbino 
Kusienę.

— Mūsų planas geras,.— 
pasakė jis, — bet reikėtų į- 
traukti paskaitas iš bitinin
kystės, sodininkystės—dau
gelis tuo domisi.

Kusiene sutiko.
— Visai teisingai, Pociau, 

tik štai bėda — apskrities 
centre nėra nei bitininkys
tės nei sodininkystės specią- 

ilistų. Gerai, kad pats pa- 
i skaitytum šitas paskaitas.

— Ką, jūs, iš tiesų, —su
sivaržė Pocius, — koks aš 
lektorius.

Bet valstiečiai sutartinai 
palaikė vedėją.

— Teisybė, mūsų Pocius 
I šios srities specialistas. Jis 
i ir sodininkystės kursus yra 
baigęs, — pridūrė kažkas.— 
Tokio lektoriaus mums ir 

I reikia. 
I

(Tąsa 5-me pusi.)

komiteto darbuotojų sėdėjo 
gydytojai, agronomai, že
mės tvarkytojas, apskrities 
įstaigų tarnautojai. Kalbėta 

■ apie liaudies universiteto 
i organizavim'ą, apie mokslą, 
mokymo planą, apie progra
mą, buvo sudarytas lekto
rių sąrašas.

Praėjo trys mėnesiai. Per 
šitą laiką universitete pra
vesta 12 užsiėmimų. Kas 
sekmadienį valstiečiai suva- 
Ižiuoja į Stalgėnus. Jie iš- 
I klausė agronomo Rybausko 
> ir Kazargytės paskaitas a- 
pie kovą su laukų bei sodų 
kenkėjais, apie bulvių iš
saugojimą nuo ligų, apie 

jkok-sagizo auginimą Lietu- 
įvoje. Zootechnikas Petraus
kas papasakojo, kaip žmo
nės prijaukino gyvulius. 
Nemaža pamokinančių pa
tarimu davė valstiečiams 
.veterinarijos gydyt ę j a i 
Stembra ir Jurkevičius. Į- 
domios ir įvairios paskaitos 
iš medicinos. Klausytojus 
supažindino su žmogaus a- 
natomijos ir fiziologija, bu
vo išklausyti pasikalbėjimai 

j apie sveikatos apsaugos 
' būklę TSRS. Eilė paskaitų
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“NAUJIENOS” BUVO PRIVERSTOS 
ATŠAUKTI ŠMEIŽTUS

/

(Tąsa) .
Vaisas paaiškino: daugelis lakūnų 

norį išskristi į Angliją; būtina sukliudy
ti ; benziną padaryti netikusiu.

— Bet tai ne mano žinyba.. . Kreip
kitės į generolą ...

Vaisas piktai nusišypsojo:
— Kai reikia, generolo nesurasi. O 

reikalas skubus. Aš patariu jums nebū
ti formalistu. Ministerijų pavadinimai 
jau nieko nedomina. O už kiekvieną pa
sprukusį lėktuvą jūs atsakysite prieš vo
kiečius. Jūs suprantate mane?

Tessa norėjo surikti: “Akiplėša! Šni
pas !” Betijis nesuriko; sumišęs pažiūrė
jo į Vaisą; paskui išsitraukė plunksna
kotį, primerkė akį ir’ pasirašė. Vaisas 
mandagiai padėkojo.
33

Turas laikėsi. Miesto gynėjai dukart 
sunaikino pontonus. Nustebę vokiečiai 
žvilgčiojo į pilką namų salelę, priešais 
kurią žvilgėjo Luara. Per Turą ėjo ke
lias į Puatje ir toliau’į pietus. Netikėta 
kliūtis nervino puolančią armiją. Vienas 
vokiečių generolas, mėgęs pasigirti savo 

/ apsiskaitymu, sakė karininkams: “Ko 
jūs norite — šitie varlėdžiai gina Balza
ko gimtinę. ..”

K,aip atsitiko, kad Turas nebuvo pa
skelbtas atviru miestu? Šnekėjo, kad me
ras pakvietęs gyventojus gintis, ir tuo
met kareiviai, sugėdinti piliečių narsu
mo, nutarę nesitraukti. Kalbėjo, kad 
pirmosios atakos buvusios atmuštos su
žeistųjų, kurie gulėjo vietinėje ligoninė
je. .Legendos kūrėsi rūsiuose, kuriuose 
tarp Luaros vyno statinių slėpėsi gyven
tojai; batalionai virto divizijomis. Pasa
kojo apie kažkokius slaptus sviedinius, 
kurie sunaikiną vokiečių tankus. Niekas 
nesuprato, kodėl Turas dar laikosi. Ma
tyti, netgi panikos dienomis atsiranda 
drąsių žmonių ir drąsių miestų. Turą 
gynė du batalionai; prie jų prisijungė 
šimtai sužeistųjų ir nedidelis skaičius 
savanorių — pagyvenusių žmonių, pra
ėjusio karo dalyvių, arba paauglių, ne
pašauktų į armiją.

Gynėjų tarpe buvo parlamento depu
tatas, leitenantas Diukanas. Kareiviai jį 
praminė “diedučiu” — jis smarkiai bu
vo pasenęs per tuos metus. Visa, kuo jis 
gyveno, pasirodė esą netikra. Diukanas 
nebuvo aklas; jis matė savo klaidą; bet 
slaptai jis tikėjo, kad pasiaukojančių 
žmonių kraujas prikels senąją, iš knygų 
jam pažįstamą Prancūziją. Turo gyni
mas buvo jam pa&kutinč likimo malonė.

Prieš trisdešimt penkerius metus Diu
kanas buvo nuėjęs kartą į literatūros 
vakarą. Jis tuomet buvo negražus pa
auglys didelėmis atsilapojusiomis ausi
mis, svajojęs apie lakūno karjerą. Poetas 
Šarlis Pegi skaitė eiles:

Palaiminti kritę teisingoj kovoj
Už keturiš kampus žemės gimtos!

Pegi užmušė pirmą mūšio dieną, kuris 
vėliau buvo pavadintas Mamos mūšiu. 
Jis nežinojo, kad tas mūšis baigsis per
gale, jis mirė, matydamas žlugimą, pa
niką, bėgimą; mirė, gindamas Paryžių. 
Ir Prancūzija laimėjo. Dabar Diukanas * 
dažnai kartojo mėgstamą eilėraštį. Pegi 
eilės palaikė jį nevilties valandėlėmis.' 
Jis stengėsi negalvoti apie tai, kas vyks
ta Bordo. Išvargęs, daug naktų nemie
gojęs* griaudėjant sviediniams ir rėkiant 
sužeistiesiems, Diukanas dar tebetikėjo 
pergale: nedidelio miesto gynimas jam 
buvo mūšis dėl Prancūzijos.

Vokiečių batarėjos, pastatytos dešinia
jame Luaros krante, uoliai naikino Tu
rą. Jiems padėjo bombonešiai. Sunkios 
bomboš trupino senus namus su lipdyti-, 
niais fasadais, su kolonomis, bokštais. 
Gynėjai neturėjo maisto, neturėjo tvars
tomųjų priemonių, neturėjo sviedinių. 
Prancūzų patrankos nutilo; tik kulko
svydžių ugnis sulaikinėjo priešą.

Antrai dienai baigiantis įvyko trum
pa pertrauka. Viename name, stovėju
siame prie krantinės, Diukanas ir ser
žantas Majo vakarieniavo —* kareiviai 
atnešė jiems duonos ir dešros galelį. Jie 
garsiai kramtė: neįprastoj tyloj tas gar
sas buvo jaukus. Kambaryje7 buvo tam
su — langus užkrovė smėlio maišais. 
Baldai priminė praėjusį gyvenimą; bu
fetas, o ant jo porcelianiniai puodukai 
su rausvais gaideliais. Ant grindų gule-

jo tūtos, tuščios skardinės, laiškų skute
liai. Gretimame kambaryje ilsėjosi ka
reiviai.

Kažkas įjungė radiją. Iš Bordo perda- 
vinėjo Tessa kalbą. Naujosios vyriausy
bės ministras kalbėjo apie tankus ir apie 
“nemirtingą sielą.” Diukanas riktelėjo:

—- Uždaryk srėbtuvę, niekše!
Kareiviai ėmė juoktis:
— Jis dėdučiui valgyti neduoda.
Radiją išjungė. O seržantas Majo, ži

lais plaukais apžėlusiu veidu, raudono
mis degančiomis akimis, staiga pasakė 
Diukanui: ,

— Kodėl jūs jiems padėjote? ... Tris
dešimt šeštaisiais. Jūs sąžiningas žmo
gus. Atrodo, mes iš čia neišsikrapštysi- 
me. Aš noriu suprasti...

— Suprasti? ... — Diukanas šyptelė
jo. — Aš pats nieko nesuprantu. Balta 
pasirodė esą juoda, juoda — balta. Štai 
mes ir apakome. Arba priešingai — kaž
ką ėmėm matyti, nežinau. Yra sąžinin
gų žmonių — de Golis... Anglai nepa
siduos. O mūsų likimas. . .

Jis numojo ranka. Majo pasakė:
— Aname kare aš buvau šiaurėje, 

Arase. Miestą stačiai nušlavė nuo žemės. 
Dabar karo pradžioje aš vėl patekau į 
Arasą. Juokinga! Žiūriu — per dvide
šimt metų žmonės atstatė miestą. Ten 
buvo ramu — užnugaris — Belgija. 
Niekas nemanė ... Ir štai vėl. .. Kai 
mes pasitraukėme nuo Araso, nieko ne
beliko — šiukšlės, trundys ... Vėl atsta
tys. Niekis! Argi galima taip gyventi? 
Kažką reikia pakeisti, ir rimtai.. .

— Jūs komunistas?
— Ne. Aš buvau mokytojas. Balsavau 

prieš jus, už Liaudies frontą. Bet poli
tika nesįverčiau. O dabar įpuoliau į ne
viltį. Vakar kapitonas Gremi man pasa
kė: “Jūs blogas prancūzas...” Nejaugi 
visa taip ir pasiliks? .. .

Diukanas riktelėjo:
— Jeigu mes išgyvensime, aš pirmas 

pasakysiu — ne!... Bet dabar ne lai
kas . . . Pasakykite, nejaugi jūs ne .. . 
(mikčiodamas, jis vos ištarė) ginsite 
miesto?

Atsakė sviedinio trenksmas — pauza 
baigėsi. 1

■ Trečioji diena nulėmė viską; vokiečiai 
įsiveržė į Turą. Degė biblioteka. Mūšis 
vyko siaurose gatvėse tarp krantinės ir 
bulvarų. Saulė, prasismelkdama pro dū
mus, atrodė murzinai rausva; dvokė svi
lėsiais.

Diukanas stovėjo prie palėpės lange
lio. Priešais jį buvo čerpių stogai, ilga 
vingiuota gatvė. Šaudo ji's neprastai .. . 
Kadaise mažame miestelyje, kur užaugo 
Diukanas, trejybės dieną būdavo mugė. 
Diukanas nemokėdavo deinauti mergi
noms; mirkčiodavo, gėdindavosi savo 
trūkumo. Jis pražysdavo prie tiro; visi 
stovėdavo, aikčiodavo: “Na, ir šaudo!...” 
Tai buvo paauglio tuščia garbė. Dabar 
tai paskutinė viltis. Jis pigiai savęs ne
parduos !...

Tolumoje pamatė vokiečiui; jie ėjo žą
sele, prisispaudę prie pilkos sienos. Gat- 

,vę kirto barikada: statinės, išmesti iš 
namų baldai, čiužiniai.

Staiga Diukanas pamatė prancūzų ka
reivį. Tai seržantas Majo. Ką jis daro? 
Beprotis!... Majo šoko priešais vokie
čius; paskui sustojo, metė granatą. Trys 
vokiečiai pasiliko ant grindinio; likusie
ji pabėgo. Diukanas, savęs nejausdamas, 
bliovė:

— Tuikiai, seržante! Puikiai!...
Majo stovėjo nejudėdamas, tarsi su

akmenėjęs. Pasigigdo salvė; jis tystelėjo 
rankas ir nukrito.

Vėl'pasirodė vokiečiai. Diukanas šau- 
dČ be klaidos. Vokiečiai neištvėrė, nubė
go atgal į krantinę.

Diukanas nušluostė rankove šlapią 
kaktą, pagriebė plėčką — jį seniai kan
kino troškulys. Nepagalvojo,‘kad vokie
čiai gali prieiti iš kaimyninės gatvės — 
stogais. Jis pamatė priešais save augalo
tą rudą kareivį. Jie ilgai grūmėsi. Diu
kanui pasisekė parmesti vokietį.

Atėjo tylos valandėlė. Dūzgė įlėkusi į 
kambarį kamanė. Diukanas pagriebė 
šautuvą, nusitaikė — stogais šliaužė vo
kiečiai. Jis das du kartu iššovė, Spėjo 
pagalvoti: tai devintasis!... Paskui su
svyravo ir nugriuvo — triukšmingai, 
kaip medis. •

(Bus daugiau)

Norėjo Įkąst Adv. Masytei, 
Dr. Palevičiui, ir Kitiems

Detroite buvo surengtas 
Spaudos Piknikas liepos 25 d., 
ir buvo žinomas kaip “Vilnies” 
piknikas. Tūli lietuviški pro- 
naciąi, kiek teko patirti, jau 
jau siuto prieš pikniką, bandė 
pakenkt - sutrukdyt pikniką, 
kad rengėjai negautų leidimo 
(jei pikniką norima turėt su 
alumi, tai reikia gauti iš val
džios specialis leidimas) — ar
ba kad tam tikri valdžios agen
tai atvažiuotų piknikam ir su
trukdytų visą pikniko , eigą. 
Pro-naciai darbavosi, ir tikėjo
si, kad piknikas “šiur” bus su
trukdytas.

Bet piknikas įvyko, ir gra
žiai pavyko, niekas jo netruk
dė. Tuomet pro-naciai sugalvo
jo. išliet savo tulžį šmeižtais ir 
inkriminuoti atskirus asmenis, 
ir visą pikniko publiką.

Pirmiausia, kaip paprastai, 
jie puola Dr. Palevičių, advo
katę Masytę ir priedui dar pri
deda niekur nesilankantį vais
tininką Kishoną. Taip ir šį sy
kį jie paleido savo biaurius 
šmeižtus ant daktaro Palevi- 
čiaus ir'adv. Masytės, kad jie 
esą raudoni, komunistai, bolše- 
vikai ir net raudonųjų vadai, 
liežuvio revoliucionieriai (su
prask, agitatoriai, kad nuverst 
Amerikos valdžią) — kad Pa- 
levičiaųs ir Masytės 
FBI agentai 
jiedu tapę 
paskui jiedu 
r į už 35-kių

next sentence refers to 
one of “the most noted 
‘revolutionists’ ”.

either Palevich nor Miss Ma
sis.”

The- 
her as 
tongue

The next sentence says that 
upon inquiry “it was found 
out that last Saturday, at those 
reds police made searches.”

The next paragraph reported 
“that they (including Miss Ma
sis) were arrested” while 
others reported “that they (in- 

were suc- 
and hide 
living 35

following
Comunist Pic-

leaders

Stephanie

Stephanie

Stephanie

eonsists

Masis

Masis

Masis

a

a

a

namuose 
darę kratas, kad 
areštuoti, ir kad 

pabėgę pas farme- 
mylių nuo DetroL

to, ir ten pasislėpę. O tuo pa
tim sykiu Dr. Palevičius buvo 
pikniko gaspadorium, visą die
ną išbuvo piknike, ir vedė vi
są tvarką. Pikniko publiką pil
načiai irgi įvardijo ružavais ir, 
girdi, visi buvo išsigandę FBI 
agentų, kurie “traukė publikos 
paveikslus — greit išsiskirstė, 
piknikas visai surūgo,” ir t.t.

Tie visi šmeižtai po pikniko 
tilpo vadinamų socialistų “Nau
jienose,” liepos 28 d., 1948 m, 
ant pirmo puslapio įžymiausio
je vietoje, kaip svarbiausia ži
nia pakenkimui aukščiau minė
tiems profesionalams, ir išgąs- 
dinimui lietuvių publikos, kad 
nesilankytų į progresyvių pa
rengimus (pro-naciai turi ge- 
neralį nutarimą: kenkt progre- 
syviams žmonėms ir gąsdint 
publiką visokiais baubais, kad 
nesilankytų į ‘progresyvių pa
rengimus, ir kad biznieriai ne
duotų skelbimų). Kita šmeižtų 
korespondencija tilpo Karpiaus 
“Dirvoje,” po kuria pasirašo 
ponia' Sims (Dr. Sims žmona).

Advokatė Masytė šį sykį ne
begalėjo nutylėti, nes tūli ele
mentai jau perdaug paleido sa-

eluding Miss Masis) 
cessful to run away 
at a farmer’s place 
miles from Detroit.”

The immediately 
sub-heading is
nic Totally Soured.”

As describing the nature of 
the picnic the next sentence de
clared “Communist 
stood around—.”

The next sub-heading is in 
a similar vein beginning, 
“Would Run to Moscow—.”

The signature makes the ar
ticle annonymous with “Com
munist Friend.”

Briefly stated, the libel con
tained in this article 
of the following:—

1. Calling 
Communist;

2. Calling 
Red;

3. Calling 
revolutionist;

4. Asserting that her resid
ence was searched by police;

5. Asserting that Stephanie 
Masis was arrested;

6. Asserting that Stephanie 
Masis was searched and ar
rested by the police for Red, 
Communist and Revolutionist 
activities.

, Each and every one of these 
assertions and insinuations is 
false and their publication is 
malicious.

Stephanie Masis had nothing 
whatever to do with the Det
roit Lithuanian Communist 
Picnic, she has not been and 
is not a Communist, she is not 
a Red, she is not a Revolution
ist, neither she nor her res-

vo liežuvius, kad pakenkt jos • 
ir Dr. Palevičiaus profesijoms. J 
Ji kreipėsi pas advokatą, ir pa- •
prašė, kad jis’ paimtų tą “kei- 
są,” ir kad tuomi apipjaustytų 
šmeižikams liežuvius.

Kas Privertė “Naujienas” 
Atsaukt Šmeižtus?

Buvo jau prisirengta “Nau
jienas” patrauki teisman už 
padarytus ir daromus nuosto
lius šmeižtais, įkriminuojant 
nekaltus žmones. Advokatas 
Walter Nelson parašė “Naujie
noms” sekantį laišką:
“Naujienos” 
Chicago, Illinois
Gentlemen:

In the left hand front page 
columns under large headlines 
appeared an article in Lithuan
ian in your issue of July 28th, 
1948 under a “Detroit, Michi
gan July 27th” /date line affec
ting to report on a picnic al
leged to have been held near 
Detroit on Sunday, July 25th, 
1948.
* The main headline denomi
nated this gathering as a “De
troit Lithuanian Communist 
Picnic.”

About midway it contained 
a sub-heading “Searched Pale
vich and Masis Homes.”

Under this heading came the 
sentence “iCanie evening, but 
at the . picnic s did not show- up

Cecil Murrell (kairėje), pirmasis negras samdytas 
kaip raštininkas New Yorko banke. Už rasinės dis
kriminacijos panaikinimą tame laul^e pasidarbavo CIO 

raštinių ir profesinių darbininkų unija.

idęnče or office were searched 
by the police, she was not and 
never has been arrested by the 
police, she did not run away 
or hide at a farmer’s place 
near Detroit or elsewhere, and 
she has no reason to run to 
Moscow or any other place be
cause all of her activities have 
been and are^prefectly lawful. 
Moreover,’ it was not a Com
munistic picnic.

Demand is hereby made that 
a full, clear and complete re
traction and refutation of 
these statements and insinua
tions be made at once by an 
article of equal headlines and 
prominence and of similar 
length expressly setting up her 
excellent professional position 
and standing in the vicinity of 
Detroit. Upon your failure so 
to do punitive- and exemplary 
damages will be demanded 
against you.

Kindly furnish me three co
pies of your article of retrac
tion and apology.

Very truly yours,
Walter M. Nelson."

pažymėdamos,

reiškimus “Vilnyje,” rugpiūčio 
9 d. laidoje apie tų šmeižtų at
šaukimą) 
kad taip nebuvo, įaip pirmiau
“Naujienose” buvo parašyta, 
kad “Masytė nebuvo policijos 
krėsta ir nėra areštuota,” ir 
kad “ji nėra komunistė arba 
revoliucionierė, i/ todėl jai ne
buvo jokio reikalo bėgti į far- 
mą už miesto, į Maskvą ar j 
kokią kitą vietą.” “Naujienos”( 
sako, kad joms dabar apie tą 
viską “praneša iš Detroito.” 
Bet negalėjo išstenėt (neska
nu!), kad tą “pranešimą” -pa
siuntė ne kokis ten kerštu pri
tvinkęs pabėgėlis ar kokis ki
tas jų. korespondentas, bet ad
vokatas, kuris buvo pasiren
gęs atgabent “Naujienų” po
nus teisman.

Po to, “Naujienos” rugpiūčio 
7 d. š. m. atšaukė tuos šmeiž
tus (nenoriu čia pakartoti J. 
Sibiro teisingus ir aštrius išsi-1

Jei “Naujienų” redaktoriai 
neturi tikslo liežuvaut ir šmeižt 
nekaltus žmones, tai tegul jie 
apsižiūri, kokius ilgaliežuvius 
korespondentus jie turi.

Masytės advokatas Nelson 
parašė laišką ir “Dirvai,” rei- 
kalaudahias atšaukt šmeižtus, 
bet rašant šiuos .žodžihs, dai^ 
neteko sužinoti, ką darys Kar
pius su savo korespondentais. 
Kaip tasai reikalas su “Dirva” 
užsibaigs — sužinosime vėliau.

Reporteris.

Philadelphia, Pa
Iš visos apylinkes ir iš tolimesnių kolonijų traukite į Philadelphijos

PIKNIKĄ
PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVES : >

• Piknikas bus toje pačioje vietoje, kur buvo pernai J
: Crescent Picnic Grounds :
• 56 CORNELL AVENUE • GLOUCESTER HEIGHTS, N. J. •
• •

• Gera Sale Šokiams. Gera Muzika. •• . . . •• Kadangi ant rytojaus bus Labor-Day Šventė, tai yra puiki proga atvykti bu- •
• sais iš kitų miestų. Todėl atvažiuoja busai iš Brooklyn, Baltimore ir iš kitur. •

: Įvyks Sekmadienį :
Į RUGSĖJO 5 SEPTEMBER į >• w• ___.___________ ,_______________ _ •
J KELRODIS: Važiuodami automobiliais laikykitės Crescent Blvd. (Route 130), •
• 5 mylios nub Delaware River tilto. Važiuokite iki Nicholson Rd., kur ant vieno J
• kampo yra Betty’s Musical Bar, o ant kito Atlantic Gas stotis; čia pasukite po •
• dešinei ik už vieno bloko pikniko vieta. J
• Kurie važiuosite busais, tai nuo Market St. Ferry paimkite po dešinei busą No. 2 •
• Gloucester Heights, kuris daveŠ iki Vietos. >
• Iš New Yorko, Elizabetho ir Newark© važiuokite Route No. 1 ir prie 3-Čio e J Circle (ratu apsisukimo) tėmykite Route 130 ir sukitės po kairei. Davažiavę di- •
• dėlę patiltę arti Camdeno laikykitės po kairei, nepaleiskite Route 130 ir tėmy- J
• kite vietas, kaip aukščiau nurodyta. •i....

• 4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Rugp. 24, 1948• ’ • - ‘ .



Tarptautine Apžvalga
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

“nepriklausomos” valstybės. 
Ceylonas yra į piet-rytus. 
nuo Indijos. Užima virš 25,- 
000 ketvirtainių mylių ir 
turi apie 6,000,000 gyvento
jų. Valdomas Anglijos ka
raliaus paskirto - gubernato
riaus.

Nusiginklavimo reikalą 
Tarybii Sąjungos atstovybė 
ketina iškelti būsimoje As
amblėjos sesijoje. Kaltina, 
kad Jungt. Valstijų atstovai 
ir jų šalininkai sutrukdė 
apsiginklavimo mažinimo 
darbus.

į ba su Tarybų Sąjunga ir ki
tomis demokratinėmis liau
dies respublikomis.

Stockholme, Švedijoj, at
sidarė Raudonojo Kryžiaus 
tarptautinė konferencija. 
Kadangi į ją pakvietė fašis
tinę Ispaniją, su kuria pagal 
Jungtinių Tautų organiza
cijos tarimą, šalys, priklau- 

' sančios prie JTO, neturi pa
laikyti ryšių, tai į šią kon- 

■ ferenciją neprisiuntė dele
gatų: Tarybų Sąjunga, Al
banija, Bulgarija, Vengrija, 

I Jugoslavija, Čechoslovakija, 
Lenkija ir Rumunija.

Iš pasaulinių atskaitų pa- :---------------- .
sirodė, kad gamyba padidė- , Praga. — čechoslovakijos 
jo, bet prekyba sumažėjo valdžia ketina teisti ir bau- 
tarpe įvairių šalių. Prie to sti tokius darbininkus, ku- 
prisideda Marshallo Planas, rie tyčia gadina darbą arba 
pagal kurį trukdoma preky-! sužiniai trukdo gamybą.

Liaudies Universitetas 
Stalgėnuose

(Tąsa nuo 3-čio pusi,)
Kad ir kaip atsikalbinė

damas Pocius turėjo sutik
ti.

— Na, jei galiu būti nau
dingas, tebūnie taip. Tačiau 
— pridūrė jis, kreipdamasis 
į valstietį Baužą, — ir tu 
galėtum mus pamokyti, 
kaip gauti aukštą runkeliu 
derliu.v >)

Bauža perdaug nesispyrė.
Taip į lektorių darbą bu

vo įjungti paprasti valstie
čiai — bitininkai, laukinin
kai, sodininkai.

Liaudies universitetas la
bai populiarus valstiečių 
tarpe. Paskaitose dalyvauja 
apie 200 žmonių. ^Universite
to įtaka vis labiau jaučiama 
buity, gyvenime.

Valstietė Emilija Vitienė

Mrs. Florence B. James Washington© universiteto tea
tro direktorė jėga išstumiama iš kambario, kur Wash- 

ingtono valstijos neamerikinis komitetas 
veda apklausinėjimus.

los ANGELES, (M.

Binghamton, N. Y. KRISLAI

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACI.IOMS

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

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

arti maudynių.

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

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

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

<♦►

1113 Mt. Vernon Si.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir. tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LA1SNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar . naktį

EVergreen 7-4774 ,

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gąli 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.•

per paskaitą klausė gydyto
jo Gūžio pasakojimą apie 
žynių žalingumą. Tai, apie 
ką pasakojo gydytojas, arti 
lietė Vitienę. Neseniai su
sirgo jos sesuo. Pakvietė žy
nę. Ta ilgai kažin ką mur
mėjo ir paskui ėmėsi “ope
racijos”. Kitą dieną ligonei 
pasidarė blogiau. Vėl atėjo 
žynė.

— Negyvens ji, negyvens, 
tokia jau dievo valia!

Vitienė klausė gydytoją 
pasakojant, ir daug kas pa
aiškėjo. Ji kreipėsi į gydy
toją Gūžį ir smulkiai nupa-

— Žynė mus gąsdino, jog 
ligoninėj brangiai ima, kad 

i ten bloga. Dabar aš žinau 
i tiesą. Daktare, ar galima 
i nuvežti seserį į ligoninę?

— Ne tik galima, bet rei
kia, tučtuojau vežkit!

Kitą dieną į Plungės li
goninę atvežė E. Vitienės 
seserį. Liga tikrai buvo sun
ki, bet gydytojai išgelbėjo 
mergaitės gyvybę.

Taip tolimoj apylinkėje 
susiorganizavo liaudies uni
versitetas.
verda jo pilnakraujis gyve
nimas.

Ir dabar virte i nu.

Visi Turime Susirūpinti 
z

Tik du mėnesiai paliko iki 
rinkimų, o visi žinome, kad 
šiemet rinkimai yra vieni iš 
svarbiausių.

Kiekvienas susipratęs žmo
gus, vyras ar moteriškė, su
pranta, kad nuo rinkimų pri
klauso ne tik mūsų gyveni
mas, bot ir pasaulinė taika.

Daugelį sykių girdi išsireiš
kimą, kada pradedi kalbėt 
apie rinkimus, kad “tai poli
tikierių reikalas.”

Taip manydami mes darome 
didelę klaidą, nes nuo politi
kos priklauso ne tik toks 
“mažmožis,” kaip kad mūsų 
uždarbis; politika nustato ne 
tik, kiek mes turime uždirbti 
ir kiek išmokėti už maistą ir- 
kitas gyvenimo reikmenas, bet 
politika nustato ir pasaulio 
taiką ar karą.

Jeigu mes visi susirūpinsi
me ir išrinksime gerus, teisin
gus darbo žmonių reikalus gi
nančius valdininkus, tai mes 
turėsime stiprias unijas, tei
singą uždarbį; bus suvaldyti 
fabrikantai, kad vietoj didelių 
pelnų būtų prieinamos žmo
nėms kainos aht visų reikme-

Mes visi persitikrinom, kad 
republikonai ir demokratai 
tik. “spyčius” sako ir vieni ki
tus kaltina, o sustabdyti kai
nų kilimą visai nenori ir ne
mano.

Dar blogiau, kad mūsų iš
rinkti ^valdininkai visai nenori 
dirbti, nors mes, taksų mokė
tojai, mokamo jiems* dideles 
algas. Susirenka, vieni kitus 
apkaltina ir vėl išsiskirsto. 
Jie žino, kad*jiem bado nebus, 
nes pinigų yra, o jūs, žmone- 
liai, 'varginto ir vėl už juos 
balsuokite.

Taigi, visi subarkime jėgas, 
kad pasidarbuot per šiuos du 
mėnesius ir išrinkt valdinin
kus iš progresyvių partijos.

Visi, kas tik gausite pakvie
timą, kad padirbėt dėl 1. P. P. 
išnešiojant lapelius, ai' kitokį 
dhrbą, neatsisakykit, padirbė
ki! nors porą valandų į savai
tę dėl išrinkimo teisingų val
dininkų, kongresmanų ir H. 
A. Wallace j prezidento vietą.

Independent’ Progressive 
Party ofisas yra: 2960 West

Tele-8th St., Los Angeles.
fonas: DR 5211.

Užeikite į tą vietą .gaut in
formacijų visokiais reikalais.

R— ka.

TRUMPMENOS
Pabaigoj liepos mėn. numi

rė čionai ilgametis šio miesto 
gyventojas Jonas Brazdžionis, 
apie 65 metų amžiaus vyras, 
nevedęs. Jis kilęs iš Kupstų 
kaimo, Pušaloto parapijos, 
Panevėžio apskrities. Palai
dotas Kalvarijos kapinėse. Į 
laidotuves buvo atvykę gimi
naičiai Potyriai iš Clevelan- 
do. '

★ * +
Farm oje, netoli Critenden, : 

N. Y., tapo sunkvežimio už- i 
muštas Kastantas šemežys, 
Adelės Tvarijonienės dėdė. 
Palaidotas liepos 21 d. Į lai
dotuves' buvo nuvykusios A. 
Tvarijonienė ir P. Jasilionienė.

★ ★ ★
Jauna advokatė Lillian Ka

minskaitė įsikūrė savo ofisą 
259 Main St., Johnson City, 
N. Y. Ji yra Marijonos ir 
Juozo Kaminskų duktė. Lai
mingos kloties, Lillian!

Jonas Kaminskas su žmona 
turėjo puikias atostogas. Jie
du buvo nuvykę net p tolimą 
Kaliforniją. Mieste Sacra
mento jie turi giminių.

Zmitrių šeima turėjo švečių 
iš Chicagos. Pas juos buvo at
vykęs jų giminaitis Povilas 
Šimkus su žmona. O pas 
Kumpikus viešėjo chicagietė 
Ona Kleivienė (Jurgio Klei
vos žmona). Prieš ištekėjimą 
ji buvo šio miesto gyventoja.

Per pirmąjį šių metų pus
metį Endicott - Johnson batų 
industrija padarė didelius 
pelnus. Dalį tų pelnų, apie 
$1,300.000, išdalino darbinin
kams, kaipo bonus. Bonus 
skirstė pagal darbininkų už
darbį, — kurie daugiau uždir
bo, tie ir bonų daugiau gavo. 
Vadinasi, patys kompanijos 
boseliai, gauną geras algas, 
gavo ir gerus bonus. Darbi
ninkų pageidavimas yra, kad 
kompanija vieton duoti bonus 
—duotų nuolatinį algų pakėli
mą. Trumpata.

(Tąsa nuo 1-mo pust)
šimto metų, visoje lietuvių 
tautos istorijoje nėra buyę ir 
nėra tokio lietuviško kunigė
lio, kuris pasirinktų vargšų 
lūšneles prieš gražius palo- 
cius su riebiais kumpiais. Juk 
ir pats kun. • Prunskis tapo 
kunigu tik tada, kada nebega
lėjo atsilaikyti prieš riebių 
kumpių pagundą.

Kaip atrodo, tai Graikijoje 
brutališka militarinė jėga pa
ims viršų prieš partizaninius 
kovotojus. Prieš juos pasta
tyta visa milžiniškos Ameri
kos ginklų galybė. Ne tik A- 
merikos ginklai, bet ir Ameri
kos karo vadai paleista dar
ban.

★ ★ ★
Dar karta Lenkija žada iš

tempti generolą Franco prieš 
pasaulio akis Jungtinių Tautų 
Generalinėje Asamblėjoje, ku
ri susirinks Paryžiuje rugsėjo 
mėnesį. Vėl bus reikalauta 
nutraukti diplomatinius ir 
ekonominius ryšius su Ispani
ja.

Bet kaip pasirodo, etai A- 
samblėjos nutarimų dėl Ispa
nijos nepaiso nei Anglija, nei 
Jungtinės Valstijos. Juk pa
našus Asamblėjos nutarimas 
buvo padarytas dar 1946 me
tais. Bet ar jis tapo praves
tas gyvenrman ? Ne, nepra- 
vestas.

Todėl ir dabar, nors gerai, 
kad lenkai Ispanijos fašistams 
neduoda ramybės, bet iš jų šio 
naujo žygio, veikiausia, nau
dos nebus daugiau, kaip bu
vo iš pirmojo.

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y
Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
* Tel. Virginia 7-4499

į Egžaminuojam
j Rašome Receptus Į
Darome ir Pritaikome Akinius |

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8.342

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnojo valandoje simpatiškai 
tr asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai Įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172 .

San Francisco, Calif > New Haven, Conn.

nvų savinm 
■is numušinė-'

pa-1

AI J)LD 32 kuopa 
susirinkime 17' d. 
padarė kelis labai 
nutarimus. Nutarė 
busą važiavimui j 
Laisvės pikniką, k u
5 d. rugsėjo, Waterburyj. 
komisiją buso r< 
Miliauskienė, 
Watkevičicnė.

matykite

laikytame 
rugpjūčio 

svarbius 
pasiimti 

dienraščio

unijos

Albany, N. Y.— Thomas 
Dewey, republikonų kandi
datas į prezidentus, piršo 
kad Jungtinės Tautos per
vestų Italijos globon buvu
sias jos kolonijas.

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

Newark 4, N. J. 1
HUmboldt 2-7964 ;•

PADVIGUBĖJO STAN
DARD OIL PELNAI

Cleveland. — Ohio Stand, 
žibalo kompanija per pir
mąjį 1948 pusmetį pasiėmė 
$13,834,000 gryno pelno, tai 
beveik dvigubai tiek, kaip 
per tą patį 1947 pusmetį.

Joseph Garszva
: Undertaker & Embalmer

I * - I
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. T.

Tel. EVergreen 8-9770

Šaliūnienė ■ ir 
Pageidaujanti 

komisijos

STREIKAS PAMARY J 
NEIŠVENGIAMAS

Naudodamiesi Taft-I1 .‘irt'cy 
^statymu, indžionkšinais, Paci- 
fiko pakraščio 
kai užsimojo <i
ji ir uni.jas ardyti, 
mario darbininkų 
to grasina streiku.

Po 80'dienų indžionkšino iri 
atakų ant unijų, pagalios Į-, važiuoti,
teikta Trumano’ Tyrinėjimo i nares. 
Tarybai “paskutiniai pasiūly- Į 
mai.”

Harry Bridges, laivų ir pa- I 
mario darbininku vadas, sako,! 
kaip dabar dalykai stovi, strei-! 
ko nebus galima išvengti, jis 
veikiausia kils rugsėjo 2 d. 

\ Trys* laivų darbininkų uni
jos veikia išvien© ir visos, 
skelbs streiką.

Paskutinis laivu savininku 
pasiūlymas, per minėtą tary
bą, yra visai nepriimtinas, sa
ko Bridges.

Laivakrovių unija reikąlauj 
pakelti algas 18 centų valan
dai. Tai nedidelis reikalavi
mas. Daugelis kitų kompani
jų pakėlė algas daugiau 18 
centų valandai, bet laivų kom
panijos mano, kad jos gali ne
kelti, kad Taft-Hartley Įstaty
mas jas apgins.

Tarp unijų 
vaidai eina už 
troliuos 
svetainę, nes 
kontroliuojant 
laikytis. Kas 
kontroliuoja. 
darbą% turi būti unijos nariais.

Kompanijos bando dumti 
visuomenei akis, kad jos esą 
ir taip per geros, bet faktas 
pasilieka faktu, kad kainoms 
taip labai iškilus, jos nenori 
nei menko algų pakėlimo da
ryti.

Jei kils streikas, visuomenė 
,rems streikierius, nes jų rei-

Taipgi 
rienę spaudos naudai, 
įvyks spalių mėnesį, 
sijoje yra J. Didjunas ir J.
Alekna. Tai bus labai gera 
vakarienė.

nutarė surengti vaka- 
kuri

Komi-

Buvo išduotas raportas iš 
atsibuvusio apskričių pikniko, 
kuris įvyko 15 d. rugpjūčio, 
Hartforde. J. Šukaitis rapor
tavo apie busą. Sakė, \ kad 
buso organizavimas gerai pa

buvoI vyko. Norinčių keliauti 
net daugiau, kaip vietų.

New 
jau-

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.
I ....................... .... » ■ ltl|^

ir kompanijų 
eina už tai, kas kori

da rbin inkų samdymo 
kompanijoms 
unijai sunku 

kita, kai unija 
Visi gaunanti

Kelios dienos atgal 
Haveno policija sugavo 
nūs vagilius, kurie apvogė 70 
namų bei krautuvių. Jų “va
das” buvo jauniausias iš visų, 
dar tik 10 metų amžiaus. Ki
tas jo brolis 13 metų, o kiti 
penki taipgi jaunų metų.

Policija pasakoja, kad nie
kas nenorėjo tikėti, kad tokių 
jaunų metų vaikai užsiima to
kiomis piktadarystėmis. Nie
ko, galima “pasigirti.” Mat, 
mūsų šalyje spauda, radijas 
tik tauškia visokius niekus 
prieš organizuotus darbinin
kus, prieš “raudonuosius,” bet 
nemato, kad daug jauninto ei
na prie galutino išgverimo.

kalavimai yra teisėti ir neper- 
dideli. FP. 5 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)— Antr., Rugp. 24, 1948
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NewYorko^^K^ferZlnlot
Vaikas Nukrito 
Iš 6-to Aukšto

Roy Sanders, 5 metų berniu
kas, nukrito iš savo tėvų 
ąpartmento 6-me aukšte na- 
'Oįo, 1 507 Popham Avenue, 
Bronxe. Vaiką nuvežė į ligo
ninę, tačiau išegzaminavus pa
sirodė, kad jo kaulai išliko 
sveiki, tik susitrenkęs ir išsi
gandęs.

Serga P. Bieliauskas
Pereitą šeštadienį, rugpjūčio 

21 d., apopleksija kirto Petrą 
Bieliauską.

Jis išėjo ant gatvės ir apie 
10 vai. ryto šeima pastebėjo, 
kad netoli jų namų stovi ligo
ninės ambulansas. Prisiartinę 
pamatė, kad neša į ambulansą 
Petrą Bieliauską. Jis turėjo 
kiek tiek sąmonės, bet nekal
bėjo ir viena koja buvusi pri
traukta. Matyt, kas nors iš 
praeivių pastebėjo ji sukritusį 
ir pašaukė ambulansą.

Dabar Bieliauskas randasi 
Queen? General ligoninėje, 
Jamaica, L. L, N. Y. Lankyti 
galima tik trečiadieniais ir 
sekmadieniais, nuo 2 iki 4 vai. 
Leidžia tik du lankytojus vie
nu kartu.

Bieliauskas yra plačiai 
brooklyniečiams žinomas. Iš 
amato jis yra maliavotojas ir 
per keletą metų buvo partne
ris su Antanū Balčiūnu. Jie
du yra padabinę kambarius 
daugeliui lietuviškų šeimų.

Suteikus pirmąją pagalbą 
ligoninėje, pasilsėjęs, Bieliaus
kas eina geryn. Sekmadienį 
jį lankiusieji, kaip pranešė d. 
,M. Klimas, rado jį jau vėl ga
lintį valdyti ranką ir koją. Ji
sai dar nebuvo tikras, kaip il
gai jis ten turės būti. Dakta
rų manyta, kad nuo 1 iki 10 
'dienų.

Linkime draugui greitai pa
sveikti.

Drg. Bieliauskas yra ilga
metis organizacijų narys ir 
darbuotojas. Ir šiuo tarpu bu
vo Richmond Hill ir East 
New York o LDS 13-tos kuopos 
sekretorium, taipgi 185-tos 
kuopos viršininku.

Piliečiam Priminimas
Registruoti piliečiai, kurie 

laike praėjusios registracijos 
yra užsirašę partiniais balsuo
tojais (enrolled voters), turi 
teisę balsuoti savo partijos 
kandidatų nominacijose (pri
maries).

Primaries įvyks jau šį an
tradienį (šiandien), 24-tą rug
pjūčio, nuo 3 po pietų iki 10 
vakaro.

Didžiumoje vietų bus tik po 
vieną kandidatą. Tačiau kai 
kur partinė organizacija ne
susitarė išstatyti vieną kandi
datą, tad bus pastatyti du, 
dviejų skirtingų frakcijų vie
noje partijoje žmonės. Pilie
čiams teks pasirinkti.

Dar kitur, kur randasi frak
cijos, nepasitenkinusios pasta
tytu kandidatu, bet dėl kurių 
nors kliūčių negalėjusios pa
statyti savo kandidato, ten ne
patenkintieji gali nebalsuoti 
už viršenybės pastatytąjį, jie 
gali pastatyti savo kandidatą 
įrašymu jo vardo į balotą.

Prisiėjus kandidatą pava
duoti dabar begalima naują 
kandidatą pastatyti tiktai įra
šymu jo vardo į balotą.

Pavyzdžiui: Amerikos Dar
bo Partijos kandidatas akto
rius Canada Lee paskiausio
mis dienomis tapo pašauktas 
į Hollywooda. Pastatyti kitą 
kandidatą jo vietoje buvo per 
vėlu. Tad to distrikto—23-čio 
senatinio distrikto, New Yor
ke — piliečiai yra darbiečių 
prašomi įrašyti vardą James 
Malloy, National Maritime U- 
nijos nario, vietoje aktoriaus 
Lee.

Visame didžiajame New 
Yorke yra 12 ginčijamų kan-l 
didatūrų, kuriose reakcingieji;

demokratai ar republikonai 
nori išėsti pažangų savo par
tijos narį iš vietos ar naujai 
norintį įeiti pažangų žmogų 
neįleisti.

Brooklyno (Kings apskri
ties) visų darbiečių kandida
tų surašąs tilpo Laisvėje rug
pjūčio 21-mos . laidoje, d 
Queens darbiečių surašąs — 
rugpjūčio 23-čios laidoje.

Bronx ir Queens apskrityse 
darbiečiai yra išstatę ištisus 
savo sleitus, neremia nei vie
no iš kitų partijų. Tad tų 
apskričių pažangesniesiems 
demokratams ir republiko- 
nams piliečiams nėra iš ko 
rinktis,

Richmond apskrityje (Sta
ten Island) darbiečiai remia 
kandidatą į valstijos senatą 
Alfred E. Santangelo, demo
kratą.

Brooklyno darbiečiai turi 
savo sleitą, bet remia ir tū
lus kitų partijų narius.

Brooklyne darbiečių remia
mi į kongresą demokratai yra 
trys: John J. Delaney, Jo
seph L.’Pfeifer, Emanuel Cel- 
ler.

I valstijos senatą: Harry 
Gittleson, Fred G. Moritt, Sa
muel L. Greenberg, Mario M. 
DeOptatis, William Rosen
blatt.

Į valstijos seimelį: Max M. 
Turshen, Bernard Austin, Lo
uis Kalish, Eugene F. Ban- 
nigan, Lawrence P. Murphy, 
Bertram L. Baker, Philip J. 
Schupler.

New Yorke į kongresą re
mia demokratus Klein, O,- 
Dwyer ir Powell, taipgi į vals
tijos seimelį De Salvio, Dav- 
vidson, Cox.

Juozas Bakaitis
Bar & Grill Biznyje
. Šiamis dienomis buvęs mas- 
pethietis JuoZas Bakaitis nu
pirko iš Juozo Makolos Bar & 
Grill, kuris randasi po ąum. 
518 Grand St., Brooklyne.

Nustebau, sužinojęs kad 
Juozas Makola pardavė savo 
saliūną.

—J u ozai,— sa k a 11,— k ą pa- 
darei, kam pardavei savo biz
nį? Juk pats buvai taip il
gai biznyje ir daug žmonių 
pažįsti ?

—Atsibodo, — sako jis. — 
Pažiūrėk į mano pirkėją: jis 
jaunas vyras, energingas; jis 
gali varyti biznį pirmyn daug 
greičiau negu aš.

Iš tikrųjų. Juozas. Bakai
tis, kuris šį biznį nupirko, yra 
jaunas, energingas vyrąs. Jis 
kadaise gyveno Brooklyne, vė
liau Maspethe, o dabar—vėl 
Brooklyno gyventojas, malo
nus žmogus, draugiškas.

—I k i tu ri u p a j ėg ų,—sak o 
Juozas Bakaitis, — kuris pas 
mane ateis, bus gražiai priim
tas, pavaišintas ir pagerbtas.

Pilnai tikiu, kad taip bus!
Ir Laisvės korespondentas 

palinkėjo Juozui Bakaičiui 
geriausio pasisekimo naujame 
biznyje, naujame gyvenime!

Brooklyne yra užtenkamai 
vietų lietuviams biznieriams.

Korespondentas.

Strauss Stores firma išsiuntė j 
detektyvus į New Jersey par
vežti iš ten 2641 Atlantic Avė. 
skyriaus vedėją. Skundžia, 
kad jis pirmadienį nesugrįžęs 
į darbą po surinkimo į savo 
kišenių apie 3 - 4 tūkstančius 
dolerių galo praėjusios savai
tės pajamų.

Išskrido Chicagon

ROBERT LAWRENCE 
orkestrų vadas.

Žuvininkai Tapę 
Gyvybės Gelbėtojais _ _ _ _ I

Išplaukusiems į jūrą žuvau
ti laivuko King Flash II kelei
viams teko visai netikėtai žu
vauti iš vandens žmones, gru
pes pasivažinėjančių žmonių 
motorinei valčiai užsidegus.

Valtis staiga užsidegus pen
kių galionų kenui su gasoli- 
na pavirtus ir gasolinui užbė
gus ant karšto inžino. Jos 
savininkas Ben Ofholt su dvie- 
mis savo draugais išsigelbėjo 
nuo apdegimo sušokdami į 
vandenį. Tačiau iki kranto 
ties Sandy Hook jiems buvo 
apie 4 mylios, tad vargiai bū
tų išsigelbėję, jeigu ne žuvi
ninkai.

Tol Aviy. — Izraelio teis
mas tardys du suimtus ang
lus kaip arabų šnipus.

Ed Sidney Pasinio jęs i Penkios Jaunuolės
Daug Darby Pabėgo iš Daboklės

NELEIDO IŠPLAUKTI
Brooklyno pajūryje valdžia 

sulaikė 110 pėdų labuką 
Marge, perdirbtą iš karinio 
submarinų gaudytojo. Įtarė, 
kad juomi norėta išplaukti 
Palestinon.

Sulaikytieji, tarpe jų du bu
vusieji prekybinio laivyno ma- 
rininkai, rašytojas, fotografas, 
inžinierius ir jo padėjėjas, ra-‘ 
dijo operuotojas ir stewardas, 
sako, kad jie tik plaukė pa
sivažinėti, aprašyti tas kelio
nes ir traukti paveikslus tų 
raštų paįvairinimui.

, Du Queens apskrities me
džiotojai pasimokėjo po $100 
kiekvienas už nušovimą stir
nos po medžioklinio sezono ir 
ant privatiškos stirnoms gany
klos. dar $25 bausmės da- 
dėjo už atsisakymą stirną ati
duoti ir už ją atsiteisti "juos 
susekusiam sargui.

London. — žymiai pakilo 
pamišėlių skaičius Anglijoje 
po paskutinio karo.

Laisvietė Lilija Kavaliaus- 
| kaitė praėjusį šeštadienį iš
skrido Chicagon praleisti savo 
atostogų. Chicagoje jinai dar 
pirmu kartu. Ypatingai jinai 
norėjo pamatyti dienraščio 
Vilnies rudeninį pikniką, o 
kadangi šeštadienį dar turėjo 
būti darbe dienraščio Laisvės 
raštinėje, tas ir paakstino ją 
vykti skrendamuoju keliu.

Pikniko proga Lilija bus tu
rėjusi galimybės susitikti se
nus pažįstamus chicagiečius ir 
susipažinti kitus. Chicągie- 
čiai, be abejo, taip pat džiaug
sis susipažrinę šią'mažai girdi
mą, bet labai daug dirbančią 
mūsų jaunesnės amerikinės 
lietuvių kartos darbuotoją.

Lilija dalyvauja vaidyboje, 
yra ilgai dainavusi choruose 
ir soliste, ^pagelbsti raštinės 
darbuose moterims ir kitų or
ganizacijų darbuotei. Jinai 
niekad nebūna be organizaci
nių pareigų.

Vienu iš didžiausių jos dar
bų buvo kelių metų sunkus 
darbas Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komiteto sekrętorystė, 
kurioje teko priimti šimtai 
tūkstančių dolerių aukų, jas 
pakvituoti, sudaryti raportus 
spaudai ir atlikti daug kitų 
darbų, surištų su ta kampanU 
ja.

Smagiai pasisvečiuoti ir lai
mingai sugrįžti linkime jums, 
Lilija! D-ė.

Svečias iš Detroito
Praėjusią savaitę New Yor

ke lankėsi Antanas Gabralevi- 
čius iš Detroito. VakacijA] pro
ga jis atsilankė pas savo sū
nėnus Jurgį, Antaną ir Stasį 
Gabralevičius, kurie gyvena 
Brooklyne.

New Yorke jaunas vyriškis, 
kalėjimo sargas, areštuotas 
kaltinimu, kad jis, prisistatęs 
policistu. išvežė iš viešbučio 
(su marininku ten rastą) mo
teriškę, ją išprievartavo ir dar 
atėmė nuo jos $20.

New Yorke rugpjūčio 22-rą 
turėjome varganą sekmadienį, 
su 92 laipsniais drėgmės, de- 
besiuotą, o vakarop ir su lie
tumi. šiluma buvo tik .vi
dutinė, 81 laipsnis.

Manila. — Rengiasi strei- 
kan 40,000 laivakrovių.

PARDAVIMAI
Pasinaudokite Proga. Parsiduoda 

4 šeimų mūrinis namas, 2 aukštų, 
su garadžiu 2 karam. Vienas apart- 
mentas tuščias. Yra visi moderniniai 
įrengimai, pats namas dar naujas. 
Parduodame be agento už labai pri
einamą kainą. ,Prašome kreiptis: 
106-16 — 76th St., Ozone Park, 
L. T., N. Y. (197-199)
is)---------- -------—_------------------------------- m

GERI PIETUS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savin ink’as

417 Lorimer Street
Laisvės Name

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas. 

®--------------------------------------- a

Come With Your Friends!
.--------- ------------------------------------------- :___________

Open Bowling
EVERY EVENING AT

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Restaurant-Meeting & Dance Halls

Mirė
Henry Stanionis, 23 metų, 

gyvenęs 702 Eagle Ave., 
Bronx, mirė rugpjūčio 21 d. 
Pašarvotas pas- Boyertown, 
Webster Ave. ir 188th Street. 
Laidos antradienį, 24-tą, 10 
vai. ryto, St. Raymond kapi
nėse. Laidotuves prižiūri gra- 
borius Shalin-šalinskas.

Liko liūdesyje tėvas Julius, 
motina Anna ir sesuo Amelia.

Ona Eidukevičienė (DeKc- 
nipp), 82 metų amžiaus, gy
venusi 79 Maujer St., BTook- 
lyne, mirė rugpjūčio 22-rą, 
namuose.- Kūnas pašarvotas 
graboriaus Matthew P. Ballas 
koplyčioje, 660 Grand St. Lai
dotuvės įvyks rugpjūčio 25 d., 
Šv. Jono kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 4 
sūnus: John, Joseph, Michael 
ir William ir vieną dukterį 
Mary Obritius, 19 anūkų, 33 
proanūkius, ir tolimesnius gi
mines. šeima prašo visų pa
žįstamų suteikti paskutinį pa
tarnavimą jų mamytei.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas

I (Bieliauskas). •

Peter Kapiskas

KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD I

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174 >

I
 LITUANICA SQUARE

RESTAURANTĮ
Steven Augustine & Frank Sanko \

, ■ SAVININKAI
/ PUIKIAUSIAI LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE iį

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE į

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y. |
■ Tel. EVergreen 4-9612 t

Buvęs brooklynietis, žino
masis Vyturėlio • vadas Ed 
Sidney gerai įsikūręs naujoje 
savo gyvenimo vietoje. Jį ir 
jo gražiai dainuojančią žmo
ną Liliją, buvusiąją Bastytę, 
taikėsi susitikti Hartfordo ir 
apylinkės lietuvių piknike su 
pora jaunųjų jų draugų ir 
mažamete giminaite, atvykti 
sius į pikniką.

Gerai gyvuoja, tik nusiskun
dė, kad Lilijos tėvas serga jau 
ilgokas laikas, nežiūrint šei
mos troškimo matyti jį sveiku 
ir linksmu.

Edis pasiruošęs ateinantį se
zoną dirbti ir mokytis. Jis, 
kaipo -veteranas, gavęs arti 
keturiems metams progą /mo
kytis. Specializuosis spaustu
vininku, kur jisai jau turi ne
mažai patyrimo.

Ed jau galvoja apie muzi- 
kos-dainos ansamblį 
esteryje, kurio 
suverbavęs 
menininkų.
dėjus darbą rasis daugiau tal
kininkų, kaip kad radosi 
Brooklyne. Tiesa, ten nepri
lyginamai mažesnė lietuvių 
kolonija, tačiau muzikos mylė
tojų randasi.

Gerų sėkmių, Edwar<l!
R. .

jaunuolės, uždary- 
of Good Shepherd

New Yorke, hž

Penkios 
tos House 
daboklėje, 
smulkius prasižengimus, pabė
gusios iš ten sekmadienio va
karą. šeštoji tapo pagauta 
besiruošiant pabėgti.

Merginos suraišiojusios 
blanketus ir juostas nusileido 
nuo stogo 10 pėdų ant gais
rinių laiptų 5-me aukšte ir jais 
nulipo žemyn. O iš kiemo 
lipo 6 pėdų tvorą viena 
pakeldamos.

SKURDO GRĖSMĖ 
VERTĖ NUSIŽUDYTI

per- 
kitą

me-

Manch- 
pradžiai jau 

kvartetą jaunų 
Tikisi, kad pra-

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

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

JONAS STOKES1
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

į GYDYTOJAS į

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

• - BROOKLYN, N. Y.
_______ (1—2 dienom E Valandos: j6_8 vtlkarais

Ir Pagal Pasitarimais. E
Telefonas EVergreen 4-0208

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Mrs. Helen Wolfe, 64 
tų, turėjusi eiti į ligoninę pa
tikrinti sveikatos, iššoko iš sa
vo kambario * 8-me aukšte 
Chelsea Hotelyje ir užsimušė. 
Jos vyras, 70 ‘metų, bedarbis, 
sako, kad jinai buvo nusimi
nusi dėl piniginių bėdų, nuo 
kurių ligoninė palengvinimo 
neteikia.

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikai 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: <1— 8 vakare
Penktadieniais uždaryta.

''UIIIIIIIIUIIIllllllllllfflIlIUIllllllllM

A. Kalinauskas
Parduoda naujas ir taiso 

sekamas mašinas:
Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.

Kreipkitės: 
104-12 - lllth Street 

Ozone Park 16, L. L, N. Y.

Telefonas Virginia 3-5397

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

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

RECEPTŲ SPECIALISTAL

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

Tel. EVergreen 7-6288

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.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžiu Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos.***

Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y<

Telefonas STagg 2-2173
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