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Vienas dvasios elgeta rašo 
apie Eislerį: “Toks didelis vy-
ras—pasaulio revoliucijos va
das, davinėjęs įsakymus Ame
rikos 
kaip 
ve!”

komunistams — 
jirke, pasislėpęs
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Dienraščio XXXI

bėgo
lai-

atspėsitc, kas taip 
Nereikia nė spėti.

Rašo Naujienų
Pijus Grig;

ra

re
so :
sakysiu.
daktorius,
(N., geg.

Bet, jeigu aš neklystu, tai 
savo laiku, kai Grigaitis irgi 
dar skaitėsi “pasaulio revoliu
cijos vadu,” irgi bėgo, bėgo 
kaip patrakęs.

Dabar jis tyčiojasi iš Eisle
rio, bet norėtųsi 
kaip Grigaitis bėgo?
bėgo viešai, pranešęs caro val
džiai ir visam svietui, kad jis 
bėga ?

Labai abejoju. Bet visgi bū
tą Įdomu išgirsti.

sužinoti,
Ar jis

Turime ir daugiau pavyz
džiu. Savo laiku bėgo iš A- 
merikos žymusis kairiąją dar
bininku vadas 
Bet niekas iš jo
nors jis irgi bėgo 
k a u c i j os i šsi žad ė j ęs.

Heyvvoodas. 
nesityčioj o, 

aukštos

pusę me- 
Grigaičio 

Arba
Kaip gi bėgo

Mikolaičikas ?
Ar jie savo valdžioms

Al
na s-

Atsiverskime kitą 
dalio. 
draugas 
Nagy ?
pranešė,, kad jie bėga? 
jie bėgo su leidimais, su

kru-Kaipgi pagaliau bėgo 
vinasis Smetona?

Visi jie,- tame tarpe ir Gri
gaitis, J)ėgo “pasislėpę, kaip 
žiurkės!”

Taigi, smerkdamas Eislerį, 
Grigaitis turėjo pradėti nuo 
savęs: pirmiausia turėjo save 
pasmerkti, išjuokti, išniekinti.

Už kelių dienų tas pats 
žmogus be sąžinės rašo kitą 
redakcinį ir prisimygęs tvirti
na, kad Eisleris negalėjo būti 
ir nėra politinis kalinys. Bet 
ten pat pripažįsta, kad jis 
buvo nubaustas už “Jungt. 
Valstijų Kongreso paniekini
mą,” nes jis “atsisakė liudyti 
atstovų buto Ne-amerikinės 
Veiklos tyrinėjimo/ komite
tui.” Ir šaukia: “Tai ne poli
tika, o paprasti baudžiamieji 
nusikaltimai” (N., geg. 17 d.).

Jei neklystu, Grigaitis baigė 
“advokato mokslą,” bet ne
žino, kas yra politika!

Sužinome, kad kunigas Kru
pavičius ir Sidzikauskas savo 
misiją Amerikoje nukirto vie
nu mėnesiu ir grįžta atgal. 
Teisinasi, kad jiems reikią 
skubintis į Paryžių. Tačiau,

(Tąsa 5-mepusL)

Pasirodo, kad pietinėse vals
tijose kataliką bažnyčia prak
tikuoja diskriminaciją prieš 
negrus. Bažnytinėse mokyklo
se baltieji atskirti nuo juo
dąją. Taigi, kunigai veidmai
niauja, kai jie giriasi, 
jiems visi žmonės yra 
dievo sutvėrimai.

Kodėl Eisleris buvo pašauk
tas liudyti? Todėl, kad jis 
komunistas, kad jis buvo to 
paties komiteto paskelbtas 
net komunistų vadu. , Ar tai 
ne politika?

Kas pagaliau tas Ne-ameri- 
kinės Veiklos Komitetas? Ką 
jis tyrinėja, jeigu ne politinę 
veiklą? Juk jis neieško va
gių. mušeikų, 
plėšikų. Nejaugi* nė šitokio 
paprasto dalykėlio “advoka
tas,” “daktaras” Grigaitis ne
žino?

Tik paskutinis ignorantas 
šiandien gali save ant juoko 
statyti ir tvirtinti, kad Eisleris 
yra persekiojamas už ką kitą, 
o ne už politinę veiklą.

CIO TARYBA NUSPRENDĖ
IŠBRAUKTI FARMŲ
ĮRANKIŲ UNIJĄ
Grasina Bausti Kairiuosius Unijų Vadus; Įsako Visoms 
CIO Unijoms Atsimest nuo Pasaulinės Unijų Sąjungos

Washington. — Vykdo
moji CIO unijų taryba, va
dovaujant pirmininkui Phi- 
lipui Murray’ui, nutarė rei
kalauti, kad CIO suvažiavi
mas spalių mėnesį šiemet 
Clevelande išbrauktų Far
mų Įrankių Darbininkų 
Unija iš CIO organizacijos.

Aukštieji CIO viršininkai 
perša pašalint šią kairiųjų 
vadovaujamą uniją todėl, 
kad ji nepasidavė CIO val
dybos paliepimui susijungti 
su dešiniųjų viešpatauja
mąją CIO Automobilių 
Darbininkų Unija.

Farmų Įrankių Darbinin
kų Unija priklauso CIO E- 
lektrininkų Unijai, kuriai 
kairieji vadovauja.

Už Farmų Įrankių Uni
jos išbraukimą balsavo 34 
CIO tarybos nariai prieš 9. 
Po išbraukimo jie planuoja 
šios unijos . narius savaip 
perorganizuoti į dešiniųjų 
komanduojamą Automobi
lių Darbininkų Uniją.

Vykdomoji CIO taryba 
taip pat Užgyrė rezoliuciją, 
reikalaujančią, kad visos 
CIO unijos atsimestų nuo 
Pasaulinės Darbo Unijų 
Sąjungos, kuriai priklauso 
ir Sovietų unijos. Ši rezo
liucija priimta 38 balsais 
prieš 9.

CIO centro viršininkai 
grūmoja išbraukti. tokias 
unijas, kurios -per 5 mėne-

sius nesutraukys ryšių ; 
Pasauline Unijų Sąjunga.

CIO pirmininkas Phil. 
Murray ketina duoti skun
dą CIO suvažiavimui prieš 
Harry Bridges, kovingąjį 
Laivakrovių Unijos pirmi
ninką vakariniame Ameri
kos pakraštyje. Bridges 
būsiąs imamas nagan už 
neklausymą CIO valdybos 
įsakymų ir už kritikavimą 
Murray’o ‘politikos.

CIO centras ruošiasi 
veikti ir prieš kairiausius 
Elektrininkų ir Metalo Mai- 
nierių Unijų vadus.

CIO taryba taipgi šaukė 
Jungt. Valstijų Kongresą 
negaišuojant panai kinti 
Tafto - Hartley’o įstatymą 
ir užgirti valdinį Thomaso- 
Lesinskio bilių, nors šis bi- 
lius perima įvairius Tafto- 
Hartley’o posmus.

st!

J. Tautos Atmetė Anglų 
Planą dėl Kolonijų 
Anglijai ir Italijai

FBI Šnipinėja ir J. 
Tauty Atstovybes

Washington. — Slapto
sios FBI policijos agentas 
Robertas J. Wirth, liudy
damas teisme prieš Judithą 
Coplon’aitę, pripažino, kad 
Amerikos valdžia yra į- 
spraudus savo šnipus ir į 
Jungtinių Tautų atstovy
bes. ■ • .

Coplon’aitę kaltinama, 
kad/būdama valdine rašti
ninke, jinai, girdi, pavogus 
tūlus “sekretnus” valdžios 
popierius ir mėginus per- 

žmogžudžią,1 duot juos sovietiniam inži
nieriui Valantinui Gubiče- 
vui, • Jungtinių Tautų sam
domam pareigūnui.

Flushing Meadows, N. Y. 
— ’Jungtinių Tautų asamb
lėja 37 balsais prieš 14 at
metė Anglijos siūlymą pa
dalinti buvusius italu kolo
nijas šiaurinėje Afrikoje 
tarp Anglijos ir Italijos.

Anglų užsienio reikalų 
ministras Bevinas ir Italijos 
užsieninis ministras Sforzaj 
buvo susitarę pasidalinti 
buvusia didžiąją pirmkari- 
nę Italijos koloniją Libiją, 
taip kad vakarinė Libijos 
pusė — Tripolitanija būtų 
pavesta Italijai globoti, o 
rytinė pusė — Cyrenaika 
Anglijai.

(Trifrolitanijos gyvento
jai audringai demonstravo 
prieš, jų grąžinimą į Itali
jos globą. Demonstrantai 
sveikino Sovietų Sąjungą, 
kuri stoja už tautinę savi
valdą bei nepriklausomybę 
visai Libijai.)

Angliia siekė pasilaikyti 
Cyrenaika, kaip lėktuvų ir 
karinio laivyno bazę prieš 
Sovietų Sąjungą.

kad 
lygūs

-Net FBI Užginčija, kad 
Šnipai Vogę Uraniumą

Washington. — Kongres- 
manų - senatorių komisija 
vis dar tęsia “išgąstingus” 
kvotimus, kas galėjęs “pa
vogti” apie unciją sprogs
tamosios atominės uraniu- 
mo medžiagos iš Argonne 
laboratorijos, netoli Chica- 
gos. Jie meta nuožiūrą ant 
pą^akiškų “Rusijos šnipų,” 

šeši septindaliai to ura- 
niumo jau surasta šiukšlė
se - atmatose, ir net, slap to
sios FBI policijos agentai 
užginčija, kad svetimųjų 
kraštų šnipai būtų bandę 
tokį uraniumo trupinį vog
ti.

Byrd Perša Paleist Pusę 
Miliono Valdininkėliu

C'

Washington.— Demokra
tas senatorius Byrd sakė, 
kad turėtų būti paleista pu
sė miliono valdžios tarnau-

nai užtektų visoms valdi
nėms pareigoms. Byrd kri
tikavo Trumano valdžią už 
pinigų eikvojimą.

RUSAI — PIRMIEJI TOR
PEDOS IR TRAKTO
RIAUS IŠRADĖJAI

Maskva.— Čionaitinis ra
dijas paskelbė, kad rusas 
Aleksandrovskis 1860 • me
tais išrado karinę laivyno 
torpedą, o pirmąjį trakto
rių pastatė rusas Vankomo- 
vas jau 1785 metais.'

•IKwMsI

Nariai CIO United Auto Workers išeina iš Fordo auto 
šapos Edgewater, N. J. Čia šapos užsidarė pasekmė
je didžiųjų šapu darbininku streiko prieš paskubą, 
Detroite. Edgewater šapa irgi ne mažyte, išleisdavo 

po 300 auto per dieną.

Angly Darbo Partijos Vadai 
Pašalino Du Kairiuosius

London. — Anglų Darboj va socialistinės valdžios pa- 
Partijos “socialistai” vadai 
išbraukė iš partijos Konnį 
Zilliacusą ir Lesterį Solley, 
kairiuosius darbiečius, sei
mo narius, esą, todėl, kad 
jie remia Sovietų politiką.

Premjerui Attle’ui reika
laujant, tapo -pavaryti pen
ki šeiminiai ministrų sekre
toriai, kairieji darbiečiai.

Visi septyni baudžiami 
už tai, kad balsavo ' prieš 
Atlanto paktą bei kitus ne-

siūlymus. Taciaus jie ir to- 
liaus bus seimo nariai.

Zilliacus ir Solley buvo 
tarp 22 darbiečių seimo na
rių, kurie pernai pasiuntė 
telegramą Pietrui Nen- 
niui, kairiųjų Italijos so
cialistų vadui, linkėdami jo 
partijai pasisekimo rinki
muose.

Kairieji italų socialistai 
bendradarbiauja su komu
nistais.

J. Tautų Asamblėjos Pirmininkas 
Užgniaužė Lenkijos Skundą 
Dėl Gerharto Eislerio

Flushing Meadows, N. Y. 
— Jungtinių Tautų asamb
lėja baigaimojoj savo sesi
joj, sakoma, “atmetė” Len
kijos atstovo Katz-Suchy’o 
skundą dėl to, kad Anglija, 
reikalaujant Amerikai, pa
grobė politinį pabėgėlį Ger- 
hartą Eislerį nuo Lenkijos 
laivo “Batory’o”. Iš tikrųjų 
gi pats asamblėjos pirmi
ninkas, australas Evatt at
metė tą skundą. Evatt ne
sutiko įtraukti skundą į 
svarstymų programą, ir 
tąip neaiškiai nukalbėjo, 
kad dauguma asamblėjos 
nesuprato, ką Lenkijos de
legatas siūlo.

Vokietys komunistas Eis
leris,' pabėgęs nuo Hitlerio 
kovotojas prieš nacius, yra 
laikomas kalėjime Londo
ne iki tardymo. Amerika 
reikalauja išduoti jai Eisle
rį. Amerikiniai teismai nu
teisė jį kalėti, esą, už “Kon
greso1 paniekinimą” ir už 
“neteisingus atsakymus” 
aplikacijoj dėl pasporto Vo
kietijon grįžti.

. — Anglų - amerikonų pa
sielgimai su Eisleriu laužo 
pamatines žmoniškumo tei
ses, kartu sumindžioja prie
glaudos teisę politiniams 
pabėgėliams, — sakė Len
kijos delegatas savo skunde 
asamblėjai.

Iš Komunistų Teismo
___________ k

draugų teisman stoti.
Teisėjo Medinos patvar

kymas, kad Fosteris turės 
žodžiu atsakinėti į komisio- 
nier.iaus klausimus, taip* 
pat gręsia jo gyvybei.. O 
jeigu taip, tai Fosteris, ne
žiūrint mirtino sau pavo
jaus, gal atvyks į teismo 
rūmą asmeniškai kalbėti, 
kaip spėja Daily Workeris.

Teismo vadai išstatė nau
ją savo svietką, FBI šnipą 
Balmesą Hidalgo, kuris iki 
praeito antradienio skaitė
si Komunistų Partijos na
riu. Tai jau tryliktas šni
pas - liudytojas, FBI agen
tų atsiųstas į Komunistų

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Medina 
pirmiau buvo žadėjęs pri
imti rašytą pareiškimą Wm. 
Z. Fosterio, Komunistų 
Partijos pirmininko. Da
bar gi teisėjas patvarkė, 
kad Fosteris, vienas dvyli
kos kaltinamųjų komunistų 
vadų, turės gyvu žodžiu at
sakyti į klausimus komisio- 
nieriaus, kurį teisėjas pa
skirs. Sykiu su komisionie- 
rium būtų teismo stenog- 
rafas ir kiti teisminiai at
stovai.

Fosteris sunkiai 
širdies 
galėjo

serga 
liga. Todėl jis nė
šy kiu. su 11h savo

LIAUDININKAI UŽKERTA
TAUTININKAM VANDENS
KELIA IS ŠANCHAJAUS
Kinų Tautininkai Ruošiasi Bėgt iš Fučovo Uostamiesčio; 
Liaudies Artilerija Skersai Upės Bombarduoja Šanghajų

Šanghai, Kinija. — Kinų 
Liaudies Armija užėmė vie
tas tik už poros mylių Į ry
tus nuo Whangpoo upės, 
turinčios 800 jardų pločio. 
Vakarinėje šios upės pusė
je yra didmiestis Šangha- 
jus.

Liaudies artilerija bom
barduoja tautininkų pozici
jas Šanghajuj, antrapus 
upės. Liaudininkų patran
kų ugnis ties šiauriniu 
Šanghajaus kampu jau nu
šlavė tautininkų laivus ir 
valtis nuo to upės, taigi už
kerta tautininkų kariuome
nei ištrūkimą vandeniu iš 
miesto. ‘Whangpoo upė yra 
vienintelis laivams kelias iš 
Šanghajaus i jūrą.

Tautininku kariuomenė 
rengiasi bėgt iš Fučovo uo
sto ir miesto, 375 mylios Į 
pietus nuo Šanghajaus.

Komunistas Studentas 
Atsako Kongresiniams 
Jo Kvotėjams

Washington. — Bendras 
kongresmanų ir senatorių 
komitetas kvotė komunistą 
atominės fizikos- studentą 
Hansą Freistadtą.

Reakciniai Senato ,ir 
Kongreso Atstovų Rūmo 
vadai reikalauja atimt $1,- 
600 metinę paramą, kurią 
valdinė Atomų Jėgos Komi
sija paskyrė Freistadtui, 
kaip nepaprastai gabiam a- 
tominiam studentui. Jis 
studijuoja bendrąją atomi
nę fiziką, be jokių karinių 
sekretų.

Senatoriai ir kongresma- 
nai statė klausimus Freis
tadtui, ar jis, būdamas ko
munistu, gali būti Ameri
kai ištikimas.

Freistadtas, įsipilietinęs 
Amerikoje, pabėgėlis nuo 
nacių iš Austrijos, pareiškė 
ištikimybę Amerikai ir už
ginčijo įtarimus, būk komu
nistai negalį būti ištikimi 
šiai šaliai.

—Ar kariautum už Jung
tines i Valstijas prieš Sovie
tus? — buvo pastatytas 
Freistadtui klausimas.

Freistadtas atsakė:
— Jeigu bet kas užpultų 

šią šalį, aš visomis jėgomis 
ginčiau ją. Bet jei Amerika 
užpultų kitą kraštą, aš ne- 
remčiau tokio karo. Aš esu 
tikras, jog Sovietų Sąjunga 
niekuomet neužpuls Ameri
kos. Taip sakė ir John Fos
ter Dulles, ir aš sutinku su 
jo nuomone.

Karo metu Freistadtas 
tarnavo Amerikos armijoje 
ir pasiekė saržento laipsnį.

Partiją. t
Hidalgo taipgi, pasako jo, 

būk Komunistų Partija sie
kia nuversti Amerikos val
džią jėga ir prievarta.

M

Griaudžia artilerijos dvi
kova tarp tautininkų tvir
tovės Woosungo ir liaudi
ninkų.

Woosung stovi vakari
niame Whangpoo upės šo
ne, prie Whangpoo žiočių į 
didžiausią Yangtze'upę ir į 
jūrą, 12 mylių į šiaurę nėo 
Šanghajaus.

Tautininkai tikėjosi, kad 
jų Wdosung tvirtovė ap
gins jiems ištrūkimą iš 
Šanghajaus į jūrą. Dabar 
gi liaudies artilerija užker
ta išplaukimą iš miesto 12 
mylių į pietus nuo Woosun
go. Tuo tarpu liaudininkai 
daro apsupimo žygius prieš 
pačią Woosungo tvirtovę.

Liaudies Armija jau už
ėmė dalį šanghajaus prie- • ; 
miesčio Putungo, esančio 
rytiniame Whangpoo upės 
šone.

Kartu liaudininkai vaka
rinėje tos upės pusėje ata
kuoja tautininkus už 3 iki 
7 mylių į pietus, vakarus ir 
šiaurę nuo paties Šangha
jaus. Aplink Šanghajų jie 
atėmė iš tautininkų visus 
apskričių miestus.

Tautininkai giriasi, kad 
jie mūšiuose dėl šanghajaus 
suėmę, girdi, tiek liaudinin
kų kareivių ir ginklų, kad 
galėtų . sudaryti “armijos 
diviziją.”

Liaudininkai pašovė 5 a- 
merikinius tautininkų lėk
tuvus.

-!

i

Sovietai Vėl Nekliudą 
Troku iš Vakarų

Berlin. — Karinė Sovietų 
vyriausybė buvo sulaikius •' 
trokus su kroviniais, va
žiuojančiais iš vakarinės 
Vokietijos didžiuoju plentu, 
per sovietinį ruožtą į Ber
lyną. Reikalavo, kad tokie 
trokai pirma gautų sovieti
nį leidimą. Buvo nužiūri
ma, kad jie gabena ne tik 
maistą ir kitus reikmenis, 
bet gal taip pat ginklus bei 
amuniciją. >

Ketvirtadienį pranešta, 
jog Sovietai vėl laisvai lei
džia krovinių trokam va
žiuoti iš anglų - amerikonų 
ir francūzu užimtos vaka
rinės Vokietijos į jų valdo
mą vakarinę Berlyno dalį.

Kinai Nedirba Tautininkam 
Už Beverčius Pinigus

šanghai, Kinija. — Po
pieriniai tautininkų pinigai, 
visiškai prarado bet kokią 
vertę. Valdžios darbininkai 
ir tarnautojai todėl atsisa- 

I ko dirbti už popiergalius, 
kuriais nieko negalima nu
pirkti.

6

Automobilių fabrikantai 
Kaiser - Frazer sako turė
ję $5,805,000 nuostolių per 
3 mėnesius.
ORAS.— Giedriau, vėsiau.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO - MŪSŲ DARBO unijos -

Fordo Darbininkų Streiko Reikšmė
Jung.t. Valstijų komunistų partijos Michigano valstijos 

organizacija ‘ išleido pareiškimą, apibendrinantį For
do darbininkų streiką. Kaip žinia, River Rouge ir kitur 
aplink Detroitą streikuoja 65,000 darbininkų, kovojan
čių prieš paskubos sistemą, įvestą Fordo fabrikuos.

Pareiškimas skelbia, jog šis streikas turi didžiulės 
reikšmės ne tik patiems streikuojantiesiems, bet ir viso 
krašto darbininkams. Pirmiausiai, tai parodoma kovinga 
darbininkų dvasia; samdytojams ir jų agentams, propa
gandistams, nepavyko tą dvasią apmarinti, apmigdinti.

Antra, tai rodo Fordo darbininkų budrumą ir apdai
rumą; jie žino, jog paskubos sistema reiškia ne tik jų 
energijos belaikį išsekimą, jų sveikatos naikinimą, bet 
ir tai, kad pridirbimas daug produktų būtų reiškę, kad 
Fordas mosis darbininkams algas nukapoti.

Trečia, — šis streikas padės General Motors Korpora
cijos ir Chryslerio korporac. darbininkam kovoti už savo 
reikalus; jis taipgi padės besiartinančioms angliakasių, 
elektros pramonės ir kitų darbininkų kovoms už algas 
ir geresnes darbo sąlygas.
’ Ketvirta, — šis streikas padės darbininkams kovoti 
Tafto - Hartley įstatymą ir privers Kongresą priimti 
Wagnerio aktą arba jam panašų.

Penkta — šis streikas užduoda smūgį visokiems nau
jojo karo ruošėjams, visokiems naujo karo provokato
riams ir karinės isterijos skleidėjams. For
do darbininkai parodo, kad jie supranta karinės isterijos 
tiksklą, — ja naudojasi samdytojai didesniam iš darbi
ninko prakaito ir kraujo lašui išspausti. Fordo darbinin
kai nesutinka tam pasiduoti. Ir jie kovoja.

Teisingai apibūdinamas streikas ir visa padėtis. Šis 
streikas gąsdina samdytojus, juos nervina, nes jis paro
do darbininkų sąmoningumą ir ryžtą.

FAŠISTAI APIE 
FAŠISTUS

Aną sykį rašėme, kad 
tarpe lietuviškų ir gudiškų 
fašistų’ eina liežuvių vaina. 
Klerikalų Garsas nebegali 
suprasti, koks biesas apsė
do jų buvusius gerus ka- 
marotus. Garsas rašo:

Deja, kažin koks biesas 
Įsisuko ir. kreipia gudus prieš 
lietuvius. Net koktu skaity
ti gudų laikraščius, kuriuo
se jų neva veikėjai piktai 
puola lietuvius, niekina lie
tuvių praeitį ir visa, ką tik 
lietuviai turi garbingo ir 
gražaus, jie stengiasi nusa
vinti. Ne tik garbingus Lie
tuvos kunigaikščius, buvu
sius valstybės kūrėjus ir va
dus jie 
gudams, 
kais tie 
pradeda 
tenzijas 
sostinę Vilnių, Į Karaliaučių 
ir Į kitas Lietuvos sritis.

Baltarusai (gudai) faši
stai neturi r Baltarusijos, 
lietuviai fašistai neturi Lie
tuvos. O pešasi už tai, ko 
nei vieni, nei kiti neturi.

Tarybų Lietuvos ir Ta
rybų Baltarusijos žmonės 
džiaugiasi atsikratę nuo 
nuo fašistinių elementų.

stengiasi nusavinti 
bet paskutiniais lai- 
neva gudu veikėjai 
reikšti stipriais pre- 
Į istorinę Lietuvos

KAIP MŪSŲ KONGRES- 
MANAI ŽIŪRI Į 
DISKRIMINACIJĄ?

“The CIO News 
apie dabar einamą

Franko Neišteisintas, Bet...
Jungtinės Tautos iš naujo svarstė Ispanijos fašistinės 

valdžios reikalą. Kaip žinia, 1946 metais Jungtinės Tau
tos priėmė rezoliuciją,, skalbiant, jog Franko režimas 

'Ispanijoje yra fašistinis, bjaurus, juodas ir su tuo reži
mu jokia Jungtinėms Tąutoms priklausanti valstybė ne
turinti palaikyti diplomatinių ryšių —■ bent jau neturėti 
Madride savo ambasadorių.

Pro-frankistai šiemet pradėjo kampaniją už tai', kad 
tą rezoliuciją reikėtų atšaukti. Atsirado pro-frankisti- 
nių propagandistų, kurie ėmė šūkaloti, būk Franko jau 
esąs demokratas, būk toji rezoliuciją reikiant! atšaukti.

• Susirinkus į Flushing Meadows Jungtinių Tautų As
amblėjos nepaprastai sesijai, tasai klausimas ir čia buvo 
iškeltas. •

Bet kad rezoliuciją atšaukti, reikėjo, idant du treč
daliai kraštų balsuotų už pasiūlymą.

Na’, po karštų diskusijų ir debatų, eita balsuoti: 26 
balsai buvo prieš pasiūlymą, o 15 už. Kiti nuo balsavimo 
susilaikė. Vadinasi, pro-frankistai nelaimėjo.

Bet tai nėra pilnas demokratinių kraštų laimėjimas. 
Tai tik dalinas. Supraskime, pro-frankistai ir vėl tąjį 
klausimą kels rugsėjo mėnesio Asamblėjos sesijoje. Jie 
ir vėl stengsis nubaltinti kruvinąjį fašistą Franko.

Rašydamas apie šį įvykį Flushing Meadows sesijoje, 
Daily Workeris klausia: kas gi darbavosi už Franką? Ir 
dienraštis atsako: už Franką daugiausiai darbavosi At
lanto Pakto globojamos šalys, jų atstovai. Graikija, Tur
kija, Islandija, Irakas, Saudi Arabija, Liberija.

Kas daugiausiai kovojo prieš Franko? Ogi Lenkija, 
‘ Tarybų Sąjunga, Čechoslovakija, Ukraina, Indija.

Anglija ir Francūzija, nenorėdamos Wall stryto užrūs
tinti, pilotiškai dalyką praleido. Amerika taipgi negalį 
pasididžiuoti savo pasirodymu.
' Tai negerai!

rašo 
Kon

grese apklausinėjimą dėl 
diskriminacijos darbuose ir 
abelnai gyvenime prieš neg
rus, žydus ir kitas mažu- 

i mas. Apklausinėjimą veda 
| Atstovų Buto komisija. Jai 
pirmininkauja kongresma
nas Adam Clayton Powell 
iš New York. Powell pats 
yra negras.

Šitam apklausinėjime jau 
iškeltas vienas svarbus fak
tas, kuris paliečia Ameri
kos darbo unijas. Tapo iro- 

Padėtis Negerėja.
Dienraštis Vilnis rasa:
“Buvo sakyta, kad su pavasariu bedarbių skaičius 

pradės mažėti ir industrinė produkcija pradės kilti. Nie
ko panašaus neįvyko. Nuo lapkričio pereitų metų iki ba
landžio šių metų industrinė produkcija nukrito 8%. Ge
gužės mėnesį ryškiai matosi ta pati tendencija. “Journal 
of Commerce” sako, kad šią vasarą industrinė produkci
ja gali nukristi ant 157c, palyginus su produkcijos lygiu 
pereitų metų pabaigoj.
• “Federated Press daviniais, Illinois valstijoj industri
nė produkcija sumažėjo septyniais nuošimčiais, palygi
nus su pereitais metais. Kovo ir balandžio mėnesiais už- 
rekorduota ta pati tendencija. Tas paliečia beveik visas 
industrijas.

“Oficialiais daviniais bedarbių yra virš trys milionai. 
Tikrenybėje jų yra beveik dvigubai. Darbo Statistikos 
Biuras numato, kad vasaros metu bedarbių eilėsna bus 
įstumta dar pusantro miliono darbininkų.

“Washingtono pranašai, kurie pirmiau tvirtino, kad 
pavasarį atsiras daugiau darbų, ęlabar pakeitė savo 
strategiją ir jau pranašauja, kad posūkis geresnėn pu
sėn prasidės rudenį. Jų pranašavimai nepagrysti jokiais 
apčiuopiamais'daviniais. Ekonomistai, kurie stovi arčiau

liečiu didžiosios unijos (bro
lijos) yra , ' persisunkusios 
nusistatymu prieš negrus. 
Jos turi sudariusios sutar
tis su geležinkelių kompa
nijomis neprileisti negrų 
prie šiek tiek žmoniškesnių 
darbų. Tai yra priešinga 
šalies Konstitucijai, bet tų 
konservatyviškų unijų ly
deriai nepaiso.

Straipsnyje “Job Discri
mination Knows No Boun
daries” Gloria Caplan pa
duoda nuomonę vieno reak- 
cioniškiausių kongresmanų, 
pono Clare Hoffmano iš Mi
chigan valstijos. Ji rašo:

“Kas liečia atstovą Clare 
Hoffmaną, tai problema dis
kriminacijos prieš mažumų 
grupes darbuose nėra jokia 
problema.

“Diskriminacija prieš ne
grus? Well, sako Michiga
no republikonas, jo distrik- 
te nėra jokios diskrimina
cijos. Jis nieko nežinąs apie 
kitus distriktus,, pavyzdžiui, 
Detroitą, nes jis sako, kad 
jis nesąs važinėjančiu pi-

“Diskriminacija prieš žy
gius? Nebūk kvailas. ‘Nėra 

tokio dalyko, kaip diskrimi
nacija prieš žydus. Jei aš 
suprantu teisingai, šioje ša
lyje žydai laiko už uodegos 
visą pasaulį. Jie randasi 
pačiose viršūnėse.’

“Šis kongresmanas savo 
filosofiją išdėstė sekamai: 
‘Aš netikiu, kad reikia įsta
tymo prieš diskriminaci
ją..'. Palaipsniui mes pri
einame prie tos vietos, kur 
diskriminacijos nebebus.”

“Betgi per porą dienų po 
to visa eilė kongresmanų — 
republikonų ir demokratų 
— pateikė komisijai faktus, 
kurie parodo diskriminaciją 
ir ragino priimti federalinį 
teisingos samdos įstatymą.

“Senatorius Hubert Hum- 
Z'

phrey iš Minnesotos pareiš
kė: ‘Jeigu mes norime de
mokratiją eksportuoti į ki
tus kraštus, tai pirmiausia 
turime patys ją masiniai 
pasigaminti. Mes negalime 
eksportuoti to, ko patiems 
stokuoja’.”

Komisijai tapo įrodyta, 
kad diskriminacija siautėja 
ne tik pietinėse valstijose. 
Diskriminacija panaudoja-

Aukos Civilių Teisių Kongresui
1-

Pastaruoju laiku, per 
Lietuvių Komitetą suplau
kė atiku civiliniu teisiu rei
kalams.

Prašome pasiskaityti: 

date money orderį $25 ver
tės; tai nuo Los Angelus 
Moterų Apšvietos Klubo 
auka CTK reikalam. Su šir
dingiausiais linkėjimais, M. 
Lewis, Klubo sekr., Los An-

“Gerb. Drauge: Čia ran
date blanką, ant kurios su
rinkta $28.50, taipgi ir mo
ney - orderį toje sumoje. 
Malonėkite paskelbti aukas. 
Aukojo: Moterų Apšvietos 
Klubas, $15. Po $2: M. Už- 
davinis, J. Grybas. Po $1: 
J. Galgauskas, E. Kurulie- 
nė, J. Casper, S. Karalius, 
M. Misevičienė, J. Druzie- 
nė, O. Zorubienė, L. Traki
mavičius, Simpatikas, J. 
Krasauskąs.

Draugiškai, M. Uždavi- 
nis, Norwood, Mass.” '

ga- 
(M.

Per D. M. Šolomską 
vom: $5 nuoLLD145k., 
Pūkis), Los Angeles, Calif, 
ir $2 nuo R. Jarvis, Ply
mouth, Pa.

Iš Cleveland, Ohio, P. 
Rodgers prisiuntė' blanką ir 
$25.25. Aukavo: Po $5: 
LDS 55 kp. ir LDS 4-ta 
Apskr., J. G. $1.50. Po $1: 
Stanley Kazilonis, K. Va- 
laika, J. Mikelionis, J. Žeb- 
rys, A. Williams, W. Luobi- 
kis, J. Stripeika, J. Samoly, 
M. Raulinaitienė, T. Mau
rutis, Anna Rodgers. Po 50 
centų: J. Petraus, B. Miką- 
Jaunas, N. Kravchuk, M. 
Rauluševičienė. Po 25c: P. 
Boika, C. Miller, G. Sąmo
jis.

ma ne tik prieš negrus. Pa- 
yyzdžiuį, ateiviui sunku 
darbą gauti. Daugelis 
kompanijų nenori ne svars
tyti aplikacijos, jeigu apli- 
kanto pavardė panaši į sve- 
turgimio pavardę.

Kongresan yra įneštas bi- 
lius prieš diskriminaciją 
darbuose. Oficiališkai bilius 
vadinasi Fair Employment 
Practice Bill.

Nereikia nė aiškinti, kad 
senatoriai ir atstovai iš pie
tinių valstijų griežtai kovo
ja prieš tokio biliaus priė
mimą. Jie, tačiau negalėtų 
sudaryti daugumos, jeigu 
kitų šalies dalių kongresma- 
nai norėtų tokį įstatymą 
priimti. Bet tokių reakcijo- 
nierių, kaip Hoffman iš Mi
ch igano, yra daugybė. Kaip 
visais kitais šalies gerovės 
klausimais, taip šiuo reika
lu prieš diskriminaciją, jie 
sudaro daugumą. Juk taip 
suvienytomis reakcijonierių 
jėgomis buvo atmestas bi- 
li.us atšaukti Taft-Hartley 
įstatymą. Taip Kongrese 
tapo padėta po stalu Civi
linių Teisių programa.

J. Urbonas, iš Pitts
burgh, Pa., prisiuntė blan
ką ir $26. Aukos surinkta 
LDS 8-tos Apskr. konferen
cijoje, įvykusioje 24 d. ba
landžio. Aukavo: W. La- 
boon, $5. Briedis $2. Po $1:
C. Stashinskas, J. Mažeika, 
Geo. Lekavičius, J. Miliaus
kas, J. Urbonas,
D. P. Lekavičia,
M. Budnikas, K. Bogužas, 
M. Labanauskas, F. Imb- 
ras, U. Načajienė, S. Iva
nauskas, S. Martinkus, J. 
Jablonskis, J. Purtikas, J. 
Kvederis, A. Šerbinas.

Draugas,
S. Orda,

iš 
gavome 

Aukavo:

Nuo M. Girdžiuvienės, 
Collinsville, Ill. 
$7.50 ir blanką.
John Tenikaitis, $2. Po $1: 
Victor White, S. Gudeliaus- 
ki, M. Girdžiuvienė, Charles 
Zaldaris, P. Marmantovič, 
J. Teresevičia.

John Didjun, iš New Ha
ven, Conn, prisiuntė blanką 
ir $67.10. Aukavo: Per dr. 
Kaškiaučiaus prakalbas 
smulkių aukų — $27.10 Ge
ras draugas J. J. K. (bal. 
3 d.), $30. John Petkus, 
$2. Po $1: J. Didjun, B. 
Vaitkevičienė, A. Miliaus
kienė, M. Valančienė, A. 
Shaulienė, Eva Rudmin, 
Antony Miller ir J. Alleksa.

K. J. Toshalis, St. Pe
tersburg, Fla., $10.

LDS 31 kp'., Waterbury, 
Conn., $5 (per P. Bokas).

George Bukauskas, Se-> 
attle, Wash., $2. Antanas 
Noreika, Freehold, N. J. $1. 
J. Gasparaitis, Hillside, N. 
J. $1.

Širdingai dėkojame virš 
minėtiems geradėjams^ ku
rie, suprasdami, kaip svar
bu yra palaikyti civilines 
teises, duoda kiek išgalėda
mi — prisideda su puikiom 
aukom. Mes turime kovoti 
už savo civilines teises, mes 
turime gelbėti ir tiems, ku
rių civilinės teisės yra pa
vojuje.

New Yorke dar vis eina 
12-kos darbininkų judėjimo 
vadovų byla. Kad laimėjus 
šią bylą, reikia finansinės 
paramos — tad mūsų Lie
tuvių Komitetas, CTK, at
sišaukiame į jus, lietuviai, 
ir prašome jūsų pagalbos.'

Stiklo darbininkai gali 
streikuoti

Derybos taVpe stiklo pra
monės savininkų ir CIO Fe
deration of Glass, Ceramics 
and Silica Sand Workers 
unijos neduoda teigiamų 
rezultatų. Samdytojai atsi
sako išpildyti unijos reika
lavimus.; Unijos svarbiau
sias reikalavimas yra įve
dimas darbininkams pensi
jos. Iš pradžios buvo parei
kalauta ir algų pakėlimo, 
bet vėliau unija ištraukė tą 
reikalavimą.

Jei kiltų streikas, jis pa
liestų tos pramonės darbi
ninkus septyniose valstijo
se — Pennsylvania, Illinois, 
Ohio, West Virginia, Mis
souri, Oklahoma? ir Louisia
na.

Amerikos mnijistai gelbes 
Izraeliui

Iš Izraelio sostinės Tel 
Aviv praneša, kad ten lan
kosi Amerikos Amalgamei- 
tų Rūbsiuvių Unijos prezi
dentas Jącob Potofsky. Jis 
pareiškė laikraščių reporte
riams, kad tapo susitarta su 
Izraelio valdžia, jog jinai

Dar ne visi yra grąžinę 
blankas su aukomis. Prašo
me ilgai nelaikyti blankų 
prie savęs. Gavę kiek aųkų, 
tuoj grąžinkite Lietuvių Ko
mitetui, nes kiekvienas cen
tas yra labai . reikalingas.

Čekius ir mpney-orderius 
išrašykite Civil Rights Con^ 
gress ir pasiųskite Liet. 
Kom. Sekretorei. Lietuvių 
Komitetas;/ susideda iš: V. 
Čepulis, ’pirm., L. Kava- 
.liauskaitė, sekr., V. Bunkus, 
ižd. Nariai — Geo. Ware- 
son ir K. Briedis. »

Taęl dar sykį prašau tų 
prietelių, kurie gavo blan
kas, ilgai nelaikyti prie sa
vęs, bet t|uoj grąžinti man.

Jūsų kooperacija šiame 
reikale bus aukštai įvertin
ta.

L. Kavaliauskaitė, sekr. 

Kinijos civilis karas yra 
didelės svarbos istorinis 
įvykis. Susipažinkite su Ki
nija, įsigykite naujai išleis
tą brošiūrą Kinija žengia į 
laisvu. Kaina 20c. Gaunama Durkin 
Laisvės knygyne.

Trims šimtams ginkluotos policijos užpuolus Johns 
Maryville Po. streikUojapčius darbininkus miestelyje 
Asbestos, Kanadoje, penki asmenys neteko gyvybės, 

daug kitų tapo sužeisti. *

stengsis Amerikoje pardavi
nėti bonus ir kad rūbsiuvių 
unija tose pastangose žydų 
valstybei pagelbės. Planuo
jama, kad tie bonai 4>us 
perkami Amerikos darbo 
unijų. Tai bus Izraeliui pa
skola, bet ne nuo Amerikos 
valdžios, o darbo unijų.

Potofsky nepasakė, kaip 
didelė ta paskola turės bū
ti.

Iš Tel Aviv Poto 
važiuoja į Italiją, 
tarsis su dešiniaisiais uni- 
jistais, kaip kovoti Italijos 
Darbo Federaciją, kuri yra 
komunistų ir kairiųjų uni- 
jistų vadovybėje. Jo misi
jos tikslas Italijoje bus pa
gilinti skilimą darbo unijų 
judėjime.

is
ys

Beveik 
klausi- 
aiškus 
kairių-

Tarybos

priešakyje, 
sunaikinti, 

užpuolimus, 
narius pa

Iš CIO tarybos susirinkimo
WASHINGTON, D. C. 

— Čionai posėdžiauja CIO 
Pildomoji Taryba, 
visais pamatiniais 
mais Taryboje yra 
pasidalinimas tarpe 
jų ir dešiniųjų, 
dauguma yra Philip Mur
ray pasekėjai; Jų yra apie 
35. Kairysis sparnas susi
deda iš vienuolikos narių.

Philip M ur.ray re i kalau- 
jant, taryba priėmė rezo
liuciją prieš Mine, Mill and 
Smelter Workers uniją, 
nors tos unijos susikirtime 
su United I Steelworkers 
unija ’ teisybė aiškiai stovi 
pirmosios pusėje. Plieno 
darbininkų unijos vadovy
bė, su Murray 
nori aną uniją 
daro ant jos 
stengiasi jos 
traukti savo pusėn. Plieno 
darbininkų unijos vadai 
aną dieną bjauriai sumušė 
Mine, Mill and Smelter uni
jos vadą Travis. Nežiūrint 
to, CIO Taryba pasmerkė 
šią uniją, o ne plieno darbi
ninkų unijos vadovybę.

Murray yra pasiryžęs 
šiame susirinkime pravary
ti nutarimą, kuris CIO var
du užgirtų Šiaurės Atlanto 
Paktą. Žinoma, tokiam žy
giui priešinsis Tarybos kai
rysis sparnas.

Žymiausiais kairiojo spar
no vadais yra Fitzgerald iš 
United Electrical Workers, 
Flaxer iš United Public 
Workers, Ben Gold iš Uni
ted Fur Workers, Harry 
Bridges iš Longshoremen’s, 

iš United Office 
and Professional Workers.

organizuoto darbo, linkę manyti/kad rudenį bus dar blO- 
g'iaU. ! . . v v < v .

“Washingtone dabar visaip linksniuojama zadis “dizin- 
fliacija.” Tuo žodeliu norima paslėpti depresija. Akroba
tika žodžiais nieko nepadės. Depresija palietė milionus 
darbininkų ir jokių pagerėjimo ženklų nesimato.

“Bet kas labai aiškiai matosi, tai korporacijų pelnų 
augimas. Vėl tas pats paradoksas kapitalistinės ekono
mikos. Ap'ie penki šimtai stambiųjų korporacijų užre- 
kordavo pelnų padidėjimą devyniais nuošimčiais pirmam 
bertainy šių metų!

“Vardas ir rūpesčiai milionams rankpelnių ir balta- 
kalnierių ir, tuo pačiu sykiu, daugiau finansinių rieba
lų korporacijų valdovams!” 2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— PepkL, Geg* 3P» 1949



A. Pakalnis.

Laimės Kelyje
(IŠ šių dienų gyveninio Lietuvoje)

Baltomis lygumomis, tarp 
retai išsimėčiusių trobų, 
laisvai švilpauja žiemos vė
jas, nešdamas smulkaus 
sniego debesis. Groviai skli
dini sniego, o apledėjęs 
vieškelis vėjo nušveistas, 
blizga, kaip pavaškuotas. 
Sukdamiesi čiuožia keliu 
sniego debesiūkščiai, saky
tum, eina lenktynių, kuris 
pirmas priguls poilsio Į pro
vėžą ar, atsimušęs praei
viui į veidą, apipils jį 
smulkutėmis dulkėmis.

Tokiame ore ir atsimerk
ti negalima, — tuojau akys 
bus pilnos sniego. Adelės 
Baikštytės antakiai, plau
kai ir blakstienos — baltos, 
tik akių plyšeliu galima 
žvilgterėti į kelią, o veidai 
nuo vėjo dega ir peršti. Iki 
namų dar kilometras kelio, 
o vėjas nestoja siausti ir 
tiesiai į akis svilina, tai už 
skvernų graibstosi.

— Velniai ženijasi, — 
taip apylinkės žmonės vadi
na tokį orą. Adelė šypteli, 
pirštine brūkšteli nuo akių 
lipnų sniegą. Įdomu, galvo
ja ji, kaip atrodys, kai ir 
ten, Rimdžiūnų apylinkėje, 
kaip ir čia, žmonės dirbs 
bendrai, kolektyviškai? Ten 
ir Mačiulis Pranas, ir Pivo- 
ris Ignas — komjaunuoliai, 
o ji — organizacijos sekre
torius. Ten ir Vaitkūnų 
Stasys, komjaunuolis, link
smas ir smarkus, kuriam 
šokant grindys skiriasi ir, 
rodos, viskas, sukasi aplin
kui.

Tas vėjas toks piktas ir, 
neramus, šokina aplink ją 
sniegą. Lygumose miega 
derlius, kuris pasėtas kiek
vieno atskirai, bet kuris 
rudeni suplauks i vieną a- 
ruodą ir maitins sėjėjus 
kaip vieną didelę šeimą. Šis 
derlius nugriaus šalia pui
kuolių trobų besigūžiančias 
lūšnas, kurios niekad ne
matė geriau apsirengusių ir 
sočiai pavalgiusių savo šei
mininkų, auginančių savo 
sklypeliuose atskirą, bet 
mažą ir skurdų derlių. Ir 
kaip gi, rodos, to nesupras
ti? Juk ji, Adelė, štai kelin
tą kartą užsuka pas maža
žemius Švereiką, Ignotienę, 
Lukošaitį, nori jiems tik 
gero, bet jie — vis dar nei 
šiaip nei taip. Labiausiai 
atžagarius tai tas Švereiką. 
Panele ją vadina ir šmaik
štesniu žodžiu įskaudina. O 
kokia gi ji panelė? Maža
žemio valstiečio, o dar Ma
rytės Melnikaitės vardo ko
lektyvinio ūkio pirmininko 
duktė, komjaunuolė, bur
žuaziniais laikais ilgą laiką 
tarnavusi pas buožes. Ir ne 
tik ji: ir sesuo, ir brolis pas 
svetimus duonos turėjo eiti 
ieškoti: neišmaitino ir 10 
ha ūkis 7 žmonių šeimos.

Galvoja Adelė eidama a- 
pie tai, ir krūtinėj nepasi
tenkinimas savimi vis auga. 
Štai ir namai čia pat, o šir
dyje vis tas pats nusivyli
mas: “Nemoku, nesugebu 
aš su jais. Bus gėda prieš 
kitus. Ir tas laikas taip 
greit bėga! Kaip pakausty
tas... ’’ Dar tik, rodos, pra
dėjo Marytės Melnikaitės 
vardo kolektyvinio ūkio 
komjaunimo organizacija 
darbą, o štai rytoj jau mė
nuo bus praėjęs. Ir greit 
jie, komjaunuoliai, turės 
susitikti, pasigirti savo lai
mėjimais ir nepasisekimus 
išdėstyti. Atvažiuos, aišku, 
ir valsčiaus partorgas, ir 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkas, ir komsorgas, ir 
reiks jiems į akis pasižiū
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rėti, prisipažinti, kad štai
— nieko nepadaryta.

Troboje nusiauna Adelė 
peršlapusius batus, džiovi
na drėgnas kojines kros
nelės atokaitoj, trina pa
raudusias rankas. Gera bū
tų ilgai taip sėdėti, užmig
ti, tačiau tos mintys drum
sčiasi ir neša ją... Ten šve- 
reika, Lukošaitis, Ignotie- 
nė... Ten ir Stasys, ir Pra
nas, ir Ignas — jiems, tu r 
būt, geriau sekasi.

Motina atnešė ant stalo 
garuojančią vakarienę ir a- 
kimis pakvietė Adelę. • Jos 
žvilgsnyje nesimatė moti
niškos užuojautos dukte
riai.

— Tik sniegą braidai, šu
nis lodai, — pažvelgė moti
na šnairom. — O ar bus 
dievui ar šėtonui kokia iš 
to nauda ?

— Nei tam, nei anam, o 
žmonėms bus, — atgijo A- 
delė. — Argi mama nori, 
kad ir jų vaikai eitų pas 
Svetimą duonos plutos pra
šyti? Užtenka, kad mes 
prašėm.

— Nu, žiūrėk... — per pe
tį žvilgterėjo motina į val
gančią ir garų užstotą duk
terį, kuriai mušė širdis tuo 
pačiu jausmu, išreikštu vie
nu žodžiu “žiūrėk.”,

★ ★ ★
Adelė vėl grįžo iš Šverei- 

kos. Nuėjo pas jį nešina 
nauja mintimi: pasiūlyti 
valstiečiui aplankyti seniau 
įsikūrusį ir tvirtai ant ko
jų atsistojusį “Raudonosios 
žvaigždės” kolektyvinį ūkį, 
pasižiūrėti tenykščių gyve
nimo. Švereiką juokavo, bet 
šį kartą jo veide ir akyse 
švietė nuoširdi šypsena. To
kiomis akimis tik tėvas kar
tais pasižiūri į Adelę.

— Tu, matyt, labai myli 
mane, kad neatsitrauki nė 
per žingsnį. Pasiutus bū
tum boba, jei mes apsives
tame...

— Tokia ten ir pasiutus... 
Til ilgiau vienam čia krap
štytis neleisčiau.

Paskui mergaitė surim
tėjo, akys sužibo atkaklu
mu ir jėga. Tai pamatęs, 
Švereiką nusigręžė, dingo 
iš veido jo įprasta šypsena.

— O aš... man tamsta ir 
vįsi jūs... labai rūpite! Aš 
noriu, kad jūs daug ge
riau, naujai gyventumėt... 
Aš daugiau nieko nenorė
čiau... — tvirtai ištarė ji, 
nenuleisdama akių nuo vy
ro veido.
Švereiką pasižiūrėjo į kom

jaunuolę ir nerado galvoje 
pašaipios žodžio.

— Nu,, ką čia su tavim... 
Nubildėsiu — pasižiūrėsiu...
— kaltai atsiliepė jis.

Adelė išėjo sujaudinta, 
tankiai alsuodama, ir kaž
kaip lengva buvo eiti prie
šais vėją, su sniegu tebe- 
dūkstantį. šaltis, atrodė, 
buvo kritęs, veidus išmušė 
šilima.

Ignotienė ir Lukošaitis 
irgi nesipriešino jos žodžiui. 
Pirmieji tų vaikščiojimų, 
aiškinimų, sielojimosi dai
gai, pirmieji darbo daigai! 
Ir tik daigai, tik pradžia. 
Bet, regis, užtenka jau ir 
to, kad su ja valstiečiai kal
basi, kaip su sau lygiu, su
augusiu rimtu žmogumi, 
užtenka ir to, jog atrodo ne
vaikščiota apylinkėje tiek 
daug kartų, o tik sykį nuei
ta ir atlikta. Ir atlikta, ir 
dar daugiau prieš akis ...

Sėdi Adelė užsidariusi 
kambarėlyje, vartydama iš 

skaityklos parsineštus “Le
ninizmo klausimus,” gilina
si į Stalino parašytas min
tis apie kolektyvizaciją. Juk 
reikės valstiečiams aiškinti, 
reikės kalbėti, o nežinosi — 
vietoj sukirs. Toks tai agi
tatoriaus darbas, tokie už
daviniai — dideli ir sun
kūs. Adelė žino: pradėjai
— baik, nutarei — vykdyk, 
atgal nepasitrauksi. Juk 
tu — komjaunuolė, didžio
jo Lenino įkurtos organiza
cijos narys.

Adelės mintis nutraukia 
kojų tapsėjimas, virtuvėje 
ir žodžiai:

— Sekretorius yra? Duo
kite čia sekretorių!

Kambarin kalbėdamiesi 
įvirsta Pranas ir Ignas, įši
lę ir uždusę. Paspaudę Ade
lei ranką,, jie sėdasi užsta
lėm

— Trumpai ir aiškiai, — 
pradeda be įžangos Ignas.
— Buvau valsčiuje, susita
riau su komsorgu: šaukia
mas steigiamasis valstiečių 
susirinkimas. Ot, taip. Dir
bsime kolektyvinį ūkį. At
važiuos pirmininkas ir par
torgas.

Adelė truputį nustebusi 
žiūri į draugus, ir galvoje 
perbėga nerami mintis.

— O stojančių bus? — 
lėtai ir nedrąsiai taria ji, 
tarsi bijodama neigiamo at
sakymo. Jaunuoliai supran
ta jos nuogąstavimą ir ty
lėdami žiūri mergaitei į 
akis.

— Bus, — sako Ignas. — 
Tik nedaug ...

— Kaip? — atsistoja 
Adelė.

— Ot, ir taip. Ir ėjom, ii 
aiškinom .. . Bet kad jie 
vis... Supranti, kol t n 
savo lūšnos kiekvieną sąs
parą išbučiuos, lyg į dangų 
ruošdamiesi... — išdėsto 
Pranas.

AdeĮei smarkiau suplaka 
širdis, akimis ji atkakliai 
reikalai ja, paskui sako:

— Netiesa! Nuėjai, tu. 
būt, kartą, paknarpsojai ne
si nukabinęs, kepurę ant 
galvos, ir po agitacijos?- Ar 
ne?

— Kad sunku ...
— Dovanokit, b *t nieko 

lengvesnio pasiūlyti dabar 
: .-“galiu. Juk visi nedarėm.

•• pykteli Adelė.
Jaunuoliai tylėdami dai- 

i r Djasi į sienas, pro lan 
gus, varto rankose kepures: 
ir nežino, nuo ' ko pradėti. 
Ne tokią jie Adelę rado, 
kaip manė, kati būsią. “Ma
žai, nu ką padažysi, užteks,” 
galvojo jai atsakysią, o čia 
dabar tavo apsileidimą kaip 
pirštu parodė, ir nebėra 
drąsos ginčytis.

— Kokia tu kieta, — nu
sišaipo Pranas.

— O jūs jau pęrdaug su- 
minkštėjot. Tai viskas tuo 
tarpu, ačiū už žinią. Nuei- 
kit dar šį vakarą pas savo 
žmones, pakvieskit rytdie
nai.

Draugai kiek palaukę, 
pakalbėję išeina. Adelė iš
lydėjusi dar girdi paskuti
nius jų žodžius:

— Tai pasiutus merga! 
Seniai čia su ja šokau, o 
še...

— Čia, mat, ne šokiai, — 
atsiliepia Pranas. — Tai tu
— kur? Pas Butkytę? O aš
— pas Aleksandravičių . ..

Jie paspaudžia vienas ki
tam rankas ir išsiskiria, o 
Adelė, stovėdama tarpdury, 
šypsosi ir palydi berniokus 
ilgu žvilgsniu. Jame ir kom
jaunuoliškas pasitikėjimas, 
ir rūpestis, ir meilė.

Kaip gyvas dab tebestovi 
Adelės akyse vakarykštis 
valstiečių susirinkimas.

(Daugiau bus)

Hengia Dienraščio Laisvės 
Jubiliejaus Minėjimui Komitetas

ĮVYKS

Sekmadienį Gegužės 29 Mayr 1949 <

BIRUTA SENKUS
Soprano iš Minersville, Pa., kuri 
dabar New Yorke lanko konserva
torija ir yra puikiai išsilavinusi 
dainininkė.

ST. KUZMICKAS
baritonas iš Shenandoah, Pa., 
dalyvaus programoje. Puikus 
dainininkas ir geras Laisvės 
patriotas.

S. KAZOKYTĖ
Mezzo-Soprano, žymi dainininkė, 
taipgi dalyvauja šioje programoje.

DAINININKAMS AKOMPANUOJA B. ŠALINAITĖ-SUKASKIENĖ

Koncerto pradžia 3:30 vai. popiet Šokiai nuo 6:30 vai. vakare
Įžanga $1.20 — taksai įskaityti šokiams įžanga 75c.—taksai įskaityti

TRYS ASMENYS, KURIE SUSIRŪPINĘ PROGRAMA

GEO. KAZAKEVIČIUS
Aido Choro mokytojas.

B. SUKASKIENe
(Šalinaitė) akompanistė. WALTER ŽUKAS

Sietyno Choro mokytojas.

George Kazakevičius rūpestingai mokina Aido Chorą šio koncerto programai. Walter Žukas pa
reiškė, jog jis paruoš Sietyno Chorą su operetišku aktu, kuris bus nepaprastai įspūdingas. Bronė 
Sukaskienė (Šalinaitė) akompanuos solistams. — Būtinai pamatykite ir išgirskite šį nepaprastai 
gražų koncertą.

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

DAUGIAU PROGRAMOJ DALYVAUJA

AIDO CHORAS 
vad. Geo. Kazakevičius

Frank Balevičius .
duos piano solų

Geo. Kazakevičiaus
Orkestras gros šokiams

Šis koncertas yra' rengiamas sukėlimui fon
do išleisti dienraščio Laisvės jubiliejinės laidos. 
Dalyvaukite visi, paremkite savo dienraštį, 
padėkite tinkamai atžymėti jo 30-ties metų 
jubiliejų.

Bus daug svečių iš kitų miestų. Kultūrinio 
< Centro restauracija bus atdara per visą dieną. 
$ Ant rytojaus po parengimo bus dekoracijų die-
® nos šventė. Tai bus proga iš toliau atvyku

sioms pasilsėti.



rA. VIENUOLIS

KAIMYNAI (Fragmentas iš romano “Puodžiūnkiemis”)

Puodžiūnas su Puodžiūniene ir sūnum 
valgė visi trys tylomis. Tėvas su motina 
žvilgčiojo į sūnų, persimesdavo daug 
reiškiančiais žvilgsniais ir tarp savęs. 
Žvairavo jie abu ir į neva nieko neži
nančią ir nieko nenusimanančią Antosę. 
Nuo to karto, kai Puodžiūnai atsigabe
no į dvarą, net ir savo senos tarnaitės 
Antosės nebesodindavo kartu už stalo, 
valgydavo patys vieni, kaip seniau val
gydavo ir ponai Siesickiai. Antosė eida
vo valgytų į viralinę kartu su samdi
niais.

Pavalgę, tėvas ir motina persižegnojo, 
atsistojo ir, sudėję rankas, dievobaimin
gai sukalbėjo maldelę.. Persižegnojo ir 
Antaniukas ir norėjo išeiti, bet motina 
jį sulaikė.

— Palauk, vaikei, neik dar pas Pal- 
mutę: tegu ir ji pavalgys... Prigulk, 
geriau, va, ant sofos, pasilsėk.

— Aš, mama, geriau parke pasėdėsiu,
— ir jis išėjo į parką. Parku nudrožė 
pakrūmėn, kur kumečių vaikai jau rūkė 
širšių lizdą ir kėlė tikrą ermiderių.

— Na, moč, ir aš išeinu, — tarė Puo
džiūnas, išrūkęs cigarą ir gerai apsvars
tęs savo žygį.

— Kur? — paklausė žmona.
— Žinai gi kurpas Papievį sklypo 

derėtų.
— Dieve padėk! Tik jau nepermokėk, 

kaip Antanas Baraišai.
— Ką permokėsiu Papieviui, vėliau 

atsiimsiu iš Smalinio ir Giedraičio; čia, 
moč, komercija.

— O ko ieškai?
— Aš noriu ir jo vekselius pasiimti.
— Skolą grąžint reikalausi?
— Ne, aš jį tik pagąsdinsiu. Bet gi, 

ir proga — ko atėjau ..-. O ten pamažėl, 
pamažėl, užvesiu kalbą ir apie sklypą... 
Sudiev!

— Su ponu dievu.
Ir Jonas Puodžiūnas, pasiėmęs vekse

lius ir lazdą, sidabrine liūto galvute, tą 
pačią lazdą, su kuria vaikščiodavo po 
dvaro laukus ir ponas Siesickis, išėjo Pa
pievio sklypo pirktų.

Kad nepastebėtų brolis Antanas ar 
kas jo namiškių, jis pasuko.į savo lauką, 
neva rugių lankytų; paskiau pamiške, 
pamiške ir stačiai į naujakuriu sklypus
— sodybas.

“Žiūrėk, tu man driskiai kad įsigyve
no: ir rugeliai nieko sau, ir vasarojus 
pusė bėdos... Nuostabu — be trąšų, be 
pasvaro, be mėšlo, taip sakant, dar po
nų Siesickių sultimis tebesilaiko!. . . 
Nuostabu!... Nuostabu!... O kad čia 
taip tokią dirvą gerai patręšus, išdrena- 
vus, drapoku išdrapavojus, geros rūšies 
sėklomis apsėjus... Oo!... Po metų ki
tų už jokius pinigus jų. nepaimtum!” — 
galvojo Jonas Puodžiūnas, eidamas skly
pininkų linija ir gėrėdamis “driskių” ru
giais ir vasarojumi.

“Žiūrėk, tu man, ir jie ravus kasa! 
Kasa, tik ne iš to galo pradeda... Na, 
gerai, kąskite kąskite, kai jūs iškasite, 
tuomet aš pradėsiu savo žemei kasti ir 
parodysiu, kaip ir kur reikia ravai kas
ti!”

Perėjęs Giedraičio ir Smalinio sklypus, 
įžengė į Papievio lauką:

“Oo!” — tik nusistebėjo Jonas Puo
džiūnas, — “Čia, matyt, šeimininkauja 
ne tik ranka, bet ir galva!... Ir žėglių 
prisigaminta!... Ir užarta jau! Naujo
viškai !... Naujoviškai!... Netuščiai 
mano paskolą sunaudojo, netuščiai... O 
čia kas?”

Ir Puodžiūnas stabtelėjo: moliuotoje 
dirvoje, pakriaušio atokaitoje, buvo pri
smaigstyta karčių — virbalų, apie ku
riuos jau vyniojosi, lipo aukštyn jaunu
čiai apynių virkščiai.

“Žiūrėk tu man, koks kultūrininkas: 
apynių diegus iš patvorio laukan perkė
lė!... Na, ir galva! Galva!... Ko gera, 
jis ir dilges pradės kultivuoti!... Tuš
čiomis, matyt, jo nepaimsiu!... Na, pa
žiūrėsim, kai dugną dėsim, o tuo tarpu 
paklebensiu,” — ir Jonas Puodžiūnas 
pasuko stačiai į Papievio sodybą. Apsi
dairė ties klojimu, ties daržinėle. Užmetė 

(savo akį ir į daržą ir sodnelį. Sufekaitė 
prie tvartų višteles, avytes ir, perlipęs 
per tvorelę, įėjo Papievio kieman.

Papievis, neseniai sugrįžęs iš bažny
čios, sėdėjo ant prieklėčio nuleidęs žemėn 
kojas, ir, pasidėjęs sau ant kelių “Ūki
ninko” kalendorių, buvo taip įsigilinęs į 
knygą, kad pamate Puodžiūną tik tuo
met, kai šuva sulojo.

— Ar neįkąs? — sustojęs paklausė 
Puodžiūnas iš tolo. *.

— Neįkąs, neįkąs!.. . Prašau poną ei
ti.. . Sciuc, kad tu pastiptum!.. .’Oran, 
kudliau tu, — ir Papievis, nušokęs nuo 
prieklėčio, apgynė Puodžiūną nuo šuns.

— Tegul bus... — pasveikino Puo
džiūnas Papievį.

— Per amžius... — atsakė nusigan
dęs Papievis. Jis pamanė, kad Puodžiū
nas atėjo skolos reikalautų.

— Tai sėdi sau namie ir knygas skai
tai... Sveikas! — ir Puodžiūnas ištiesė 
jam ranką.

— Ponas sveikas! — nusilenkė jam 
Papievis, savo abiem rankom paspaudė 
ištiestą jam Puodžiūno ranką ir pasiaiš
kino:

— Mokinuos, ponas, kaip ūkininkauti.
— Gerai. Gerai, mokinkis, mokinkis: 

nesimokinęs, sako, ir vyžos nenupinsi; ir 
tvoros neužtversi!

—- Taigi, ponas, o ūkininkauti, tai ne 
vyžas pinti ir ne tvorą tverti.. .-Prašau 
vidun. „

— Kam dar vidun, kad ir čia gerai: 
va, pasikalbėsime, pasitarsime .. . sėski
me čia.

— Kaip ponas nori.
— O kam tamsta mane vadini ponu, 

ponai dabar nemadoj?
— Kas turtingas, tas ir ponas, o kas 

biednas — tas ir mužikas! Taip buvo, 
taip yra, taip gal'ir visuomet bus! — ir 
Papievis kažin kuo susierzino.

Puodžiūnas nusišypsojo, bet į tai nie
ko jam neatsakė. Abu patylėjo.

— Aš pas tamstą šiokiu tokiu reikalu, 
kaimyne, — ir Puodžiūnas įkišo ranką į 
vidujinę švarko kišenę.

— Aš jau numanau kokiu, ponas, pas 
mane reikalu, — ir Papievis apsiblausė 
ir sumišo.

— Visų mūsų ūkininkų — žemdirbių 
vignodi reikalai, — atsiduso Puodžiūnas 
ir, nuleidęs galvą, įsižiūrėjo sau po kojų,
— visi dėl šito lito birzginamės: pirkti
— visa brangu, parduoti — visa pigu. 
Kad ir tas pats pienas, vienintelis dabar 
ūkininkų uždarbio šaltinis, — kalbėjo 
panarinęs galvą Puodžiūnas. — Už pie
no literį nugriebimo punkte mums po de
šimtį centų moka, o už zelterio vandens 
bonką vertelgos pusličio reikalauja!... 
Tai tau ir verskis.

— O geležis, ponas, geležis! — pašo
ko ir Papievis, — baisu ir paklausti: už 
dvidešimtį litų ir vežėčių nepakausty- 
si!. .. O jau apie geresnį plūgą, akėčias 
ar drapoką, tai mums,' naujakuriams, ir 
svajoti nėra ko. Nors nusikirsk šaką ir 
akėk* lauką.

— Suprantu, kaimyne, suprantu: 
mums ne naujakuriams ir tai sunku, o 
kaip jūs išsiverčiate, tai stačiai stebuk
las .. . Žiūriuos, kad ir tamstos ir ruge
liai retučiai, ir vasarojus prastutis, ir.. .

— .Iš ko gi jie buk tankučiai ar vešlu- 
čiai, kad nei pasvaro, nei trąšų .. . Nuo 
vieno arkliuko ir nuo vienos karvutės nei 
mėšlo sudarysi, nei bekoniuko nupenė
si... O taip, stumies, žmogus, diena .iš 
dienos ir gan ... Manau, apyniais pra
dėti verstis.

— Mačiau, kaimyne, mačiau. Dieve 
padėk. Kol gi — prekė gera ir kaina 
gera... O aš, kaimyne, nutariau trak
toriuką pirkti! Traktoriukas nors ne 
koks, bet vis ne arklinis plūgas: ir žmo
nių mažiau reiks samdyti, ir giliau 
ima...

— Na, žinoma, ponui kas kita.
— Tik va bėda, kaimyne, smulkių 

trūksta... Atėjau ir pas sveiką pabag- 
dėliautų... Ir vekseliukus pasiėmiau,
— ir Puodžiūnas vėl įkišo ranką į vidu
jinę švarko kišenę.

— Pone Puodžiūnai, kaimyne gerasis, 
nors papiauk — lito prie dūšios neturiu: 
pavasarį akėčias pirkau, vežėčias ap- 
kausčiau, paršiuką tokį įsigijau ... Pas 
tamstą pirkau apyniams virbų ...

— Paršiukai tai dabar pusdykiai!
— Kam pusdykiai, o kai man, tai ir 

11 litų pinigai! — pagaliau užsigavo Pa
pievis ir abu nutilo.

— Tai nors pusę, kaimyne^ — nepa
keldamas akių paprašė Puodžiūnas.

— Ir vieno lito,prie dūšios neturiu!. .. 
Va, kaip prieš dievą!. .'. Ponas gal man 
netiki... Sakei paršiukai pusdykiai, o 
ponas pernai iš manęs po 30 litų už pa
auglius paėmei!...

(Daugiau bus)

Tie 18-kos menesiu amžiaus “piliečiai” pagelbsti savo 
tėvams pikietuoti Singer siuvamų mašinų šapą Eliza
beth, N. J. Streiką iššaukė United Electrical, Radio 
& Machine Workers Lokąlas 401, CIO, protestui prieš 
nežmonišką paskubą, nustatytą pagal taip vadinamą 
“standard sistemą.” Darbininkai sako, jog einant 
ta sistema jie turi padaryti darbo po trigubą kiekį, 

ir po daugiau.

PITTSBURGH, PA.
__ _______________  y

VISOKIOS ŽINIOS

Penktadienio vakare, 13 d. 
gegužės, Įvyko LDS 160 kuo
pos susirinkimas nuosavajame 
name, 1320 Medley St. Pri
buvo komiteto nariai, išski
riant ligoniu lankymo narį.

Įstojo du nauji nariai. Siim- 
kus prirašė Volterį Alenskį ir 
vieną svetimtautį. Taip ki
tokių svarbių nutarimų ne
buvo. Sekamas kuopos susi
rinkimas atsibus 10 d. birže
lio, vakare.

★
Gegužės 15 d. Įvyko Lietu

vių Literatūros Draugijos 4- 
tos Apskrities komiteto posė
dis. Plačiai aptarta organi
zacijos reikalai ir konferen
cija, kuri atsibus 22 d. ge
gužės, 2 vai. po pietų, West 
Carson St., LDS ,142 kuopos 
name. Konferencija turi daug 
svarbių reikalų aptarti.

šeštadienį, gegužės 21 d., 
įvyks Progresyvių Partijos fė- 
rai ir prakalbos Wallo Shen- 
ley High Schoolėj. Prasidės

po pietų. Visi ir visos ra
ginami ateiti.

Pittsburgh miestas minės 
75-kių metų sukaktį. Vietos 
prekybos butas ir kitos orga
nizacijos ruošia paradus ir 
kitas, apeigas Pittsburgh Sta
dione, šeštadienį, gegužės 21 
d. Bus ir koncertinė progra
ma.

Gegužės 15 dieną atsibuvo, 
kaip ir visoje šalyje, “I Am 
an American Day.” Tūkstan
čiai žmonių lankėsi Į paren
gimus. D. P. Lekavičius.

Binghamton, N. Y.
Dar vis serga d. Kath Vai

cekauskienė, kuriai kelios sa
vaitės atgal padarė operaciją. 
Gegužės 15 dieną aš ir J. Na
valinskas aplankėme ją. Li
gonė jau sveiksta, nors dar 
yra netvirta. Linkime jai 
greitai pilnai susveikti.

J. K. Navalinskienė.

CHICAGOS ŽINIOS
Harvester Rekordinis Biznis

International Harvester Co. 
už pirmą bertainį, kuris bai
gėsi balandžio 30 d., pasiekė 
rekordinį aukštį kompanijos 
istorijoje. Biznio padaryta 
$55,000,000 daugiau,' palygi
nus su pusmečiu 1948 m. John 
L. McCaffrey, prezidentas,
raportavo stakholderiams jų 
metiniam susirinkime Hobo
ken, N. J. Jis taipgi pabrė
žė, kad numato antram ber- 
tainyje sumažėjimą biznio.

“Visi mes numatome, kad 
šis iškilimas, didžiausias kom
panijos istorijoj, seks norma- 
lišku atslūgimu viso biznio 
plotyje,” sake jis.

Puolimas ūkio produktų 
kainų, sakė jis, atsilieps į ln-' 
ternational Harvester Co., 
taipgi visos šaĮięs biznį. Tar
pe kitų priežasčių, kodėl Har
vester biznis sumažės, tai -su
laikymas trokų produkcijos 
pakeitimui jų viso modelio.

McCaffrey sake, kad visų 
motorinių trokų pardavimas 
sumažėjo abclnai, tai todėl 
antram bertai ny j e numatoma 
suslūgimas bizniui.

Markatnos Prelato 
Krupavičiaus Prakalbos

Bridgeporte, Jurgio parapi
jos svetainėj, prelato M. Kru
pavičiaus prakalbos buvo 
markatnos, nors jas garsino 
“Draugas,” “Naujienos,” 
“Sandara” ir “Margutis.” Mi
tingas atsibuvo 11 gegužės.

žmonių buvo kokia 250. 
Tris ketvirtadalius sudaro mo
terys, kurios įėjo salėn tiesiai 
iš bažnyčios, nuo mojinių pa
maldų. Jei ne jos, tai pre
latas nebūtų turėjęs nei kam 
kalbėti. Berods, publikoje bu
vo 11 dipukų.

Pirmininkavo kun. Pruns
kis. Jis mėgino sudaryt pre
zidiumą, bet niekas nėjo ant 
pagrindų. Mikas Vaidyla ta
rė keli žodžius ir atsisėdo.

M.' Krupavičius kalbėjo 
apie “kovą prieš okupantus,” 
bet neįtikinančiai. Kartojo 
senas nuvalkiotas pasakas. 
Prelatas sakė, kad “Vyriau
sias komitetas” nepripažintas 
nei de jure, nei de facto. Jis, 
tarp kitko, sake, kad Smeto
nos valdžia turėjo aukso ply
tose. Bet Krupavičiaus vado
vaujamas komitetas prie tų 
plytų negalįs prieiti. Jos su
krautos Švedijos, Šveicarijos, 
Anglijos ir Amerikos bankuo
se.

Pradžioj savo kalbos M. 
Krupavičius dejavo, kad pa
rapijinės lietuvių mokyklos 
marina lietuvybę. Parapiji
nes mokyklas jis aštriai kri
tikavo. Sakė, kad ir parapijos 
ne tiek gaivina lietuvybę, kiek

marina. Jis, sako, tikėjo, kad 
suras Amerikoj “antrą Lietu
vą,” bet jos nerado.

Aukų toj’ stambioj šv. Jur
gio parapijoj surinko vos 
$214. Kun. Prunskis sudeja
vo, kad tai labai mažai. Jis 
žadėjo šiek tiek sugraibstyti 
iš šalies.

Vyrų, net parapijom/, buvo 
vos keli tuzinai. Biznierių ne
buvo. Socialistų ir sandarie- 
čių nebuvo. Vargonininkas 
Pocius buvo labai liūdnas.

Prakalbos baigėsi malda 
Sveika Marija.

Iš 50 Chicagos kunigų buvo 
tik Prunskis. Pridursiu, kad 
salėj buvo pardavinėjama jo 
knygutė “Aušros Vartai.” 
Krupavičiui kalbant, tūlos 
moterys skaitė Prunskio kny
gutę, nekreipdamos domės Į 
s v e č i o išvedžiojimus.

Reporteris.

Gatvekariam Susidūrus
11 Sužeista

Milwaukee avė. gatvekariui 
atsimušus į Elston karą prie 
Milwaukee ir Peoria penkta
dienį skubos valandoje 11 as
menų sužeista, iš kurių 4 pa
vojingai.

Elston gatvekariui sustojus 
išleisti keleivius, iš paskos 
ėjęs artimai karas, operuoja
mas Stephen Chew, atsimušė 
į pirmąjį. Chew sakė poli
cijai, kad jo karo brokai ne
veikė. Į

CTA įsakė ištirti nuodugniai 
ši atsitikima, k v

Susirūpinę Policininkų 
Girtuokliavimu

Dienraščio

LAISVES
Didieji Piknikaiii

Iš anksto rengkites dalyvauti didžiuosiuose 
savo dienraščio paramai piknikuose

%, -

PHILADELPHIA, PA.
Įvyks Sekmadienį

GEGUŽES 22 MAY
Crescent Picnic Grounds
56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J.

® «
BALTIMORE, MD.
Įvyks Sekmadienį

GEGUŽES 29 MAY
Slovak National Park

6526 Holabird Ave.

® ® ®
CLIFFSIDE PARK, N. J.

sekmadienįPiknikas įvyks

BIRŽELIO 5 JUNE
Komisionierius Prendergast 

reporteriams sakė, kad jis bus 
“tough” su policininkais, ku- j ’ 
ric bus rasti girti laike par
eigų arba po jų. Kiekviena
me atsitikimo sugauti bus
baudžiami, pabrėžia jis.

“Aš neturiu nieko prieš, jei 
karštoj dienoj policininkas 
sustoja išgerti stiklą alaus,” 
sakė Prendergast. “Bet jis 
turi užsimokėti • ir negerti 
daug...”

Du policininkai laukia teis
mo. Jais yra Jęhn O’Com 
null iš Marquette Park sto
ties, kaltinamas nušovime 
taver,ninko Dennis Mullens, 
Ciceroje, ir Bernard Sweeney, 
Chicago Lawn stoties, už ne
tvarką South Side gatveka- 
ryje.

Majoras Kennedy dadėjo, 
kad girtų policininkų neturė
tų būti Chicagoje.

Būtų gerai, kad taip būtų, 
bet taip nėra. Policija, vie
ton saugoti piliečius ir jų 
nuosavybę nuo piktadarių, jie 
daugiausia laiką praleidžia 
tavernose. Pilietis.'

Budan’s Park
207 Walker St., Cliffside Park, N. J.

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKĖ
Piknikas įvyks sekmadienį

LIEPOS 3 JULY 
Klaščiaus Clinton Park

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. L, N. Y.

BOSTONO APYLINKE
Piknikas i vyks sekmadienį

LIEPOS 3 JULY
Voj/e Pavilion Park

Maynard, Mass.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Geg. 20, 1949



So. Boston, Mass.
BOSTONUI IR APYLINKEI

Amberland-Gintaro Progra
moj iš stoties WKOX 1190 ki
locycles, sekmadienį, 9-tą vai. 
ryto, gegužės 22 d., girdėsite 
gražiai skambančių dainelių. 
Dainuos Norvvoodo Vyrų An
samblis, vadovystėj Stasio 
Pauros, su akompanistu Ri
chard Earris. Taipgi akordi- 
onistas Richard Barris su
teiks polkučių ir valcų. Pra
nešimus ii sveikinimus siųski
te: B. F. Kubilius, P. O. Box 
23, South Boston, Mass. K.

KINIJA
Žengia į Laisvę

Nauja brošiūra
Parašė

I>. M. ŠOLOMSKAS
Labai svarbi brošiūra, duo

da daug informacijų apie Ki
nijos pramones, gamtinius tur
tus, jos žmones ir apie dabar 
ten einantį civilinį karą.

Puslapių 32, kaina 20 c.
Platintojams gera nuolaida. 

Kurie ims nemažiau 10 kopijų, 
kaina 15c už kopiją.

Kurie užsisakysite po vieną 
kopiją prisiuntimui per paštą, 
malonėkite prisiųsti 25c vertės 
U. S. pašto stampomis, 5c ar 
10s vertės.

Užsakymus prašome siųsti:

LAISVĖ»
427 Lorimer Street
Brooklyn 6, N. Y.

Kearny, N. J.
Silvestravičių 25 metų že- 

nybinio gyvenimo proga jų 
duktė ir draugai surengė 
jiems pagerbti surprise parę, 
kuri atsibuvo gegužės 7 d. 
vakare, Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo svetainėje.

Kadangi jubiliejantai yra 
seni Kearnės gyventojai ir 
daugelio geri pažįstami, tai 
jų pagerbimui suėjo gražus 
būrys žmonių, apie du šimtai 
su kaupu. Įžanga į parę buvo 
$5 porai. Pirmininkus bei 
toastmasteriu buvo Julius 
Paknis, kuris vadovavo ne
blogai, tik svečių užsilaikymas 
nebuvo pagirtinas, nes trukš- 
mą darė tokį, kad pirminin
kui iššaukus kai kuriuos sve
čius tarti žodį kitą pagerbi
mui jubiliejantų, nieko nebu
vo galima girdėti. Tai labai 
yra peiktinas dalykas. Suėjo 
pagerbti jubiliejantus, o pa
sielgė priešingai ir labai ne- 
kultūriškai. Ypata šalę ma
nęs sėdinti sako: Gal šioj 
parėj yra iš anksto jau per 
daug prisišnapsavusių. Ap
žvelgiau publiką ir sakau: 
Kad rodosi visi sėdi nekry
puodami, o tik taip sau vie
nas į kitą žiūrėdami galvas 
linguoja ir kažką murma, vi
sai nepaisydami pirmininko 
šauksmo prie tvarkos. Tik ju
biliejantus iššaukus kalbėti, 
šiek tiek apsiramino. Mat, 
jubiliejantai, matyt, paskaity
ti svarbiausiais žmonėmis šioj 
sueigoj, tai viena, o antra, 
tai ypač jūbiliejantė smarkiai 
ir jausmingai prabilo šiais žo
džiais :

Brangūs draugai sve
čiai ir visi mūsų prieteliai! 
Aš niekuomet nemaniau, kad

'mes turime tiek daug mums 
brangių ir simpatingų 
draugų ! Negaliu surasti žo
džių, kuriais galėčiau iš
reikšti jums savo dėkingumą! 
Jūsų skaitlingas čionai atsi
lankymas mums priduoda 
daug energijos mūsų gyveni
me. Ačiū!

Taip pat tariame^širdijigą 
ačiū mūsų brangiai dukrelei 
ir žentui ir tiems, kurie jiems 
padėjo, kuriuos tik dabar čio
nai sužinojome, kad jie yra 
sumanytojai bei suokalbinin
kai šio mūsų pagerbimui po- 
kilio!

Taip pat širdingai dėkojame 
šio vakaro pirmininkui Juliui 
Pakniui, kuris deda pastangų 
palaikymui tvarkos.

Šiuomi programa bei cere
monijos ir užsibaigė. Toliau 
visi gražiai linksminosi iki vė
lybos nakties.

Taip pat mes, V. ir O. Ži
linskai, linkime jums, mieli 
draugai Silvestravičiai, svei
katos ir laimingai sulaukti 
auksinio jubiliejaus!

, V. Žilinskas.

Great Neck, N. Y. Newark, N. J.

Cliffside, N. J.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 
te lef on nokite:

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.

Pajil 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 sųlyg • 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

Rengiama Didelis Piknikas
•LDS 115-ta ir ALDLD 77-ta 

kuopos rengia didelį pikniką. 
Įvyks sekmadienį, 5 d. birže
lio, gražiame ir naujai įreng
tame Rudens sode, 207 Walk
er St. ir Palisade Ave., Cliff
side Park.

Piknikas bus linksmas ir 
didelis, nes rengiama naudai 
pasveikinti d-ienraštį Laisvę 
jos 30 metų gyvavimo sukak
ties proga.

Per praeitus kelis metus ne
rengėme piknikų, nes nebuvo 
šioje apylinkėje patogios vie
tos. Dabar minėtas Rudens 
daržas yra naujai ir tiksliai 
priruoštas piknikams. Daug 
gražių medžių ir patogi šo
kiams platforma. Muzika ir
gi bus gera. Kviečiam visos 
plačios apylinkės lietuvius at
silankyti.

Atvykdami į minėtą pikni
ką nesiturbačykit su maistu 
ar gėrimais, nes čia visa kuom 
būsite aprūpinti.

Gegužės 14 d. Fort Lee Ma
donna kapinėse buvo palaido
ta palaikai praeito karo ve
terano William M. Balas. Jis 
žuvo karo mūšiuose Francūzi- 
joj, liepos 8 d., 1944 m.

Balas buvo vedęs lietuvaitę
M. šagamogiūtę. Jis buvo 
slovakų tėvų kilmės.

Brolių Stanley ir Anthony 
Zalewski, žuvusių praeito ka
ro mūšiuose, pagerbimui mies
to valdžia nutarė užvardyti 
miestui priklausantį plotą že
mės “Zalewski Park.” Tas 
plotas žemės randasi gale 
Cliff St, ir tarpe Gorge Rd. 
bei Adolphus Ave.

Netrukus tame žemės plo
te bus prisodinta medžių, 
įrengta poilsiui sėdynės ir 
-šiaip apšvarintas. Tai tiek 
tiedu jaunuoliai nusipelnė, 
paaukoję savo gyvastį prieš 
fašizmą, kurį ęcakęijonieriai 
vėl bando atsteigti.

•Ford Motor dirbtuvė, Edge
water, N.'J., dviejų savaičių 
bėgiu atleido darbininkų nuo 
darbo apie 3,000. Kita For
do nauja dirbtuvė, Metuchen,
N. J., atleido virš 1,5.00 dar
bininkų. Priežastis aiškinama, 
dėl Detroite Fordo dirbtuvė
se streiko, nes tenai išdirba
ma dėl automobilių kavalkai, 
o šiose dirbtuvėse automobi-v
liai subudavojami. Abelnai 
šioje apylinkėje bedarbė 
smarkiai plečiasi.

Jau buvo “Laisvėj” įpinėfai, 
kad 23 d. gegužės mūs mies
to sporto žvaigždė Gus Les- 
pevich susikibs kumštynėse su 
Jeoy Maxin, Cincinnati Ohio, 
Garden. 200 cliffsidiečių 
sporto mylėtojų skris orlai
viais pamatyti šias kumštynes. 
Kelionės tikietas $35, o su 
įžanga žėdnam atseis apie 
$60.

Mes, lietuviai, rengiam grą
žų ir apšvietos tikslui pikniką 
birželio 5 d. Įžanga į pikni-

Paskutinis Pakvietimas
Namų Savininkų Organi

zacijos vakarienė įvyksta šį 
sekmadienį, gegužės 22 d., A. 
J. Kasmočių svetainėje, 91 
Steamboat .Rd., Great Neck.

Šitas puikus bankiętas yra 
rengiamas, kaipo paminėji
mas 8 metų organizacijos gy
vavimo. Apie Namų Savinin
kų Organizaciją tiek galima 
pasakyti, kad joje priklauso 
darbo žmonės, kurie turi 
šiokį tokį namelį - bakūžę, ir 
maža dalis profesijonalų, kaip 
tai, daktarų, advokatų ir tt.

Svarbiausias organizacijos 
tikslas, tai kovoti prieš aukš
tus taksus ir -už pagerinimus, 
kaip tai, sutaisymą gatvių-ša- 
ligatvių, ypatingai biednuo- 
menės apgyventose vietose. 
Reikia pripažinti, kad per 
šiuos aštuonis ^netus organi
zacijos gyvavimo gana daug 
buvo nuveikta dėl namų savi
ninkų ir abelnai visuomenės 
naudos.

Už tai organizacija buvo 
gerbiama ir turėjo paramą. 
Mes tikime, kąd ir šį sykį 
visuomenė, parems mus skait
lingai dalyvaudama šiame pa
rengime. Tad mes kviečiame 
visus, kaip vietinius, taip pat 
ir apylinkės lietuvius dalyvau
ti. Vakarienė prasidės 5 vai. 
vakare. Po vakarienės bus 
šokiai, šokiams gros G. Ka
zakevičiaus orkestras.

Komitetas.

KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia rusų 1WO organiza

cijos. Įvyks šeštadienio va
kare, gegužės 21 d., jų salė
je, 53 Broome St., Newarke. 
Jų šitas koncertas turėjo 
įvykti gegužės 14 dieną, ta
čiau tą dieną įvyko sietynie- 
čių 35 metų jubiliejinis- kon
certas, dėlei to jie savo ati
dėjo, kad nepakenkus mūsų 
ir jie dalyvavo mūsų parengi
me. Dabar mes lietuviai tu
rėtume jiems . atsiteisti daly
vaudami pas juos.

Sietyno Darbymetė •
Per šias dvi savaites tu

rėsime po dvi pamokas, tai 
gerai įsitėmykite choristai, nes 
turime dalyvauti: LLD 11 Ap
skrities piknike su programa, 
gegužės 22, Linden, N. J. 
gegužės 29 d. Laisvės jubilie
jiniame koncerte, Kultūros 
Name, o birželio 5 dieną 
Great Neck duosime, šaunų 
vaidinimą-koncertą. Tai, kaip 
matote-, turime smarkiai dar
buotis. Albinas.

Amarilio, Texas. — Vie
sulas čia užmušė 4 žmones 
ir sužeidė 60.

Lawrence, Mass.
Vaistininkas nuo Elm gat

vės nuteistas 3-ms mėnesiams 
į kalėjimą už pardavinėjimą 
narkotiškų dalykų. Policijai 
padarius kratą jo gyvennamy- 
je daugiau buvo rasta tų ža
lingų sveikatai “vaistų.”

Jauni vaikezai paleido du 
šūvius į traukinį, važiuojantį 
iš Lawrence į Bostoną, tarpe 
Wakefield ir Greenwood, šū
viai buvo paleisti anksti rytą. 
Kulkos pramušė langus; lai
mė, kad nieko nesužeidė. 
Štai iki kokios niekšystės 
“nuprogresavo” tūli jaunuo
liai. Gi komercinė spauda ii1 
radijas tik ir šaukia apie “A- 
merikos žmonių kultūrą.”

Raudonasis Kryžius veda 
kampaniją už gavimą kraujo. 
Gegužės 26-27 dienomis bus 
specialė kampanija. Sako, 
kad kraujas eis vietos ligoni
nių reikalams.

Print Works fabrikas visai 
užsidarė ir paleido iš darbo 
550 darbininkų. Paleistųjų 
tarpe yra daug žmonių seno 
amžiaus, kuriems kitur darbas 
bus sunku gauti, arba ir ne
galima. Skelbia, kad dirbtu
vė parsiduoda arba pasiren
ti avo j a.

U. T. W. ir A. D. F. unijos 
laikė susirinkimą ir nutarė 
prašyti kompanijos, kad ne
kraustytų fabriko į kitą mies
tą. Čia yra aiškus kompanijos 
triksas. z Kaip tik pamatė,, kad 
darbininkai nori vienybės, tai 
ir mojasi fabriką kraustyti. 
Bet jeigu unijos mūsų šalyje 
būtų stiprios, jeigu visur dar
bininkai būtų organizuoti, jei
gu nebūtų to baisaus puolimo 
ant unijųf kurį dabar daro ir 
valdžia su visokiomis “išpa
žintimis,” tai tada kompanijos 
neturėtų kur kraustytis, nes 
visojo šalyje darbininkai būtų 
organizuoti.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 7-tos Apskrities metinis 
piknikas įvyks 19 d. birželio, 
Maple Parke. T i kietai jau 
yra platinami. Visų parei
ga nelaukti paskutinių dienų, 
bet tuojau įsigyti.

S. Pęnkauskas.

ką tiktai 50 centų yp.atai. 
Bę abejonės, turėsime daug 
agitacijos ir darbo sueikvoti 
sukvietimui 200 publikos. Tai 
mątpt, koks didęjis skirtumas 
entuziazme.

♦ Kazys Darbininkas.

PRANEŠIMAI
SCRANTON, PA.

LLD 39 kp. susirinkimas atsibus 
22 d. gegužės (May), pradžia 2 v. 
dieną, pas draugus Gluoksnius, 
1256 Diamond Avė. Visi draugai 
dalyvaukite, nes dėl autobusų streiko 

šis susirinkimas prasitęsė, o turim 
daug svarbių reikalų apsvarstyti.

Taip pat toj pačioj vietoj, tuoj 
po susirinkimo, bus LLD 12-to Ap
skrities valdybos posėdis. Kaip 
LLD 39 kp. narius, taip ir 12-tos 
Apskrities valdybos narius kviečiu 
visus dalyvauti.

Kp. ir apskrities sekr.
F. Šlekaitis.

1225 Diamond Ave., Scranton, Pa, 
(117-8)

ALDLD 2 APSKRITIES 
KUOPŲ ATYDAI

Tie nariai, kurie turite dovanų 
bilietukus, malonėkite priduoti tų 
bilietukų duplikatus draugei Lidei- 
kienei piknike, gegužės (May) 22 
dieną, Lithuanian Liberty Parke, 
340 Mitchell Ave., Linden, N. J. — 
A. Gilmanas. (117-8)

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
DRAUGIJOS 10 APSKR.

SUVAŽIAVIMAS
Gerbiamieji! LLD 10-tosios Apsk. 

suvažiavimas įvyks gegužės (May) 
29 d., š. m., Sūnų ir Dukterų Drau
gijos svetainėj, 1057 Hamilton Ave., 
Grand Rapids, Mich., prasidės 10 v. 
ryto. Visi delegatai malonėkite su
sirinkti paskirtu laiku, nes turime 
svarbių dalykų aptarimui. — Ėd. 
Sheutis, sekr. (117-8)

PHILADELPHIA, PA. '
Draugės ir draugai! Kurie apsi- 

čmėte dirbti 6-to Apskričio piknike, 
kuris įvyks Gegužės-May 22, visi 
būkite prie Rusų Klubo nevėliau 
kaip pusė po 9-tos ryte. Čia bus as
menys su mašinomis, kurie nuveš į 
pikniką. Prašome įsitėmyti kad ne
vėliau kaip 9-tą valandą turite būti 
prie klubo. — Rengimo Komisija.

(115-8)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo puslp.) 

aišku, priežastis Visiškai ki
ta : nėra pinigų! , Surinktų 
aukų neužtenka jų užlaikymui 
ir kelionėms. Girdėtis, kad 
labai nervuojasi ir pyksta A- 
merikos Lietuvių Tarybos cy- 
fai. Jie sako: šitie VLIKo 
atstovai suėda visas mūsų šim
to tūkstančių dolerių vajaus 
aukas. Mums nieko nebelie
ka.

Kas liečia Amerikos lietu
vius, tai jie tik nusidžiaugs 
tos misijos “nukandimu.” Pas 
mus Lietuvoje yra toks posa
kis : “Boba iš ratų—ratams 
lengviau.” O amerikiečiai sa
ko : “Good riddance of bad 
rubbish.”

Jie čia nieko gero nenu
veikė. Padarė tik žalos: pa
kurstė lietuvius prieš savo se
nąją tėvynę.

Man tikrai gaila Darbinin
ko redakcinių straipsnių ra
šytojo, dar taip neseniai į 
prelatus pakelto Urbonavi
čiaus. Ji^ gali visiškai išverk
ti savo senąsias akis, begalė
damas Ispanijos kruvinojo 
diktatoriaus. Nepraeina sa
vaitė, kad jis jo likimo ne
pasigailėtų.

Dabar jis rašo: “Tenka la
bai nustebti ir pasipiktinti dėl 
nesuprantamo Sąjungininkų 
delsimo priimti Franco į At
lanto Pakto dalyvius. Rodos, 
net būtų gėda dėl to dalyko 
ilgai kalbėti ir viešus debatus 
kelti.” (D., geg. 17 d.)

Aš tik tiek galiu šį pre
latą nuraminti, jog jam vei
kiausia nebereikės ilgai Fran
co likimu sielotis. Visi žen
klai rodo, kad Amerika ir An
glija pasikvies Franco į talką. 
Jungtinių Tautų Asamblėjoje 
Amerikos ir Anglijos delega
cijos jau nebebalsavo prieš 
Franco.

Klausimas tik laiko. Labai 
galimas daiktas, kad Asam
blėjos rudeninėje sesijoje 
Jungtinių Tautų prakeiksmas 
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

nuo Franco galvos jau Bus nu
imtas. Šioje sesijoje tos be
gėdystės pravedimui trūko tik 
keturių balsų.

New Haven, Conn.
Laukiame “Mūsų Gyvenimo 

Žaizdų”

New Haveno ir apylinkės 
lietuviai nekantriai laukia ge
gužės 29 d., nes tą dieną, 
Lietuvių Salėje, bus suvaidin
ta nauja drama “Mūsų Gy
venimo žaizdos.” Lietuvių 
Salė yra 243 N./Front Street. 
Vaidinimo pradžia 1 vai. po 
pietų.

Vaidins Brooklyn© lietuviai 
aktoriai mėgėjai, vadovaujant 
režisieriui Jonui ValenčiųL 
Tai bus kas tokio naujo mū
sų mieste, ir aš esu tikras, 
kad kiekvienas, atsilankęs pa
matyti šitos iš Amerikos lie
tuvių gyvenimo dramos, 
džiaugsis ir gėrėsis.

Vaidinimą ruošia ALDLD 
32 kuopa.

Rengėjai kviečia ne tik vie
tos lietuvius skaitlingai daly
vauti šiame parengime, bet 
taipgi kviečia ir iš kitų mies
tų lietuvius atvykti:'iš Water- 
burio, iš Hartfordo, iš Bridge-, 
porto ir kitų miestų. Ant ry
tojau bus šventa, Memorial 
Diena, tai kiekvienas po pa
matymo puikios dramos, ga
lės lengvai sugrįžti namo ir 
pasilsėti.

Vaidinimas prasidės 3 vai. 
po pietų. J. K.

Smarkūs Artilerijos Mūšiai 
del šanghajaus

Šanghai. — Dieną ir nak
tį perkūnuoja artilerijos 
trenksmai tarp atakuojan
čios Šanghaju Liaudies Ar
mijos ir besiginančių tauti
ninkų.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

MATTHEW L 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

□
- Laidotuvių Direktorius

□ □ □
426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArkot 2-5172

MAX PEIST. Ph. G., 
EDWIN LĄNE, Ph. G.

Tel. EVergreen 7-6288

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker ' ?

’ I I

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia jūsų visada

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Telefonas
" EVergreen 4-9407 SHUFFLE BOARD

TELEVISION

■įimnimiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiioiiiii

S TELEPHONE
STAGG 2-5043

S W V <■ * l? 1

■ 3
tnnj .8

BES. TEL.
HY. 7-3631 •E

MATTHEW P. BALLAS
f .. . t

(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 
FUNERAL HOME

' ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 
(Laisnluotas Balsamuotojas) 

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems PaSarvoŪ Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
S

•k
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New nfos
New Yorke Randasi 
Armija Bedarbių

Praėjusį mėnesį New Yorko 
valstijoje prisidėjo 52,900 as
menų prie jau pirmiau buvu
sios armijos bedarbių, kaip 
skelbia industrijai• komisionie- 
riaus Edward Corsi raportas 
už balandžio mėnesį.

Atitinkamai, išmokesčiai al
gomis produkcijos darbinin
kams nupuolė 5.4 nuošimčiais.

Veik visos audinių industri
jos numažino skaičius darbi
ninkų ir algas, iš kurių žy- 
miausia nukentėjusios vilno
nių ir karpetų audyklos. Vil
noniai,. mat, brangūs, mažiau 
kas išsigali pirkti, tad nėra 
jiems rinkos. O be karpetų 
labai didelis nuošimtis 
žmonių apsieina ir per 
gyvenimą. Visi mažai 
tam išteklių, o daugeliui
ta ir vietos, kur juos pasidėti.

Nežinodamas, kur jis gy
vens rytoj, žmogus negali 
pirktis prabanginių dalykėlių 
namams.

Taip pat žymiai sumažėję 
darbai batų, pirštinių, ridikiu- 
lių gamintuvėse, veik visuose 
ne karui gaminamo metalo 
fabrikuose, šildymo ir šaldy
mo aparatų dirbtuvėse, ir veik 
visose kitose industrijose.

darbo 
visą

teturi 
trūks-

Trečiadienį Laisvės raštinė
je lankėsi K. Galiūnas iš 
Rhinebeck, N. Y. Jis užsi
mokėjo prenumeratą me
tam ir pasveikino dienraštį ju
biliejaus proga su $3.

K. Galiūnas užlaiko gražią 
užeigą ant Sunset Road,
R h i n e b e c k\e, užsivadina 
Sunset Restaurant. Lietu
viai, važiuojant link Alba
ny, gali pakelyje sustoti ir 
gerai pasivaisinti — kelias 9- 
tas (Route 9). 
ko Brooklynan 
dukteria Mrs. 
Pasisvečiuos ir 
rus pažįstamus
jis—buvęs brooklynietis.

Svečias atvy- 
pasimatyti su 
Anna Morris, 
pas kitus 
- draugus,

ge- 
nes

I

y*

# y 
i®

K '.i

Antra šauni Savaitė 
“STREETS OF LAREDO” * 

žvaigždžiuoja
Mona Freeman ♦ MacDonald Carey * William Holden * William Bendix 

Technicolor Spalvomis
Atvira, kriokianti istorija... apie lemiamąjį mūšj dėl Vakarų!' 

Scenoje—Asmeniniai: Peter Lorre, nepaprastas aktorius, Pled Pipers 
Taip pat Victor Lombardo ir jo orkestras. ♦ PARAMOUNT Times Sq.

Bus Didelis ALDLD 2-ros 
Apskrities Piknikas

Kiek galima nuspėti iš tai
merių kalendoriaus, tai šis 
sekmadienis, gegužės (May) 
22 d., bus graži diena — pik
niko diena. Tą dieną ir Įvyks
ta ALDLD 2-ros Apskrities 
piknikas, Lithuanian Liberty 
Parke, 340 Mitchell Ave-., 
Linden, N. J. O gražiose die
nose niekas šventadieniais ne
nori tupėti namie, tai mūsų 
draugai, rėmėjai ir pažįstami 
visi atkeliaus pas mus Į pikni-

Verta visiems, viso New 
Yorko apylinkės lietuviams, 
vykti į šį pirmąjį šio sezono 
pikniką. Ne tik maloni vieta 
pasižmonėti su draugais ir pa
žįstamais, bet ir pačia pikni
ko programa verta pasinau
doti.

Programa gera. Newark© 
Sietyno Choras, po vadovyste 
Vlado Žuko, rengiasi visais 
garais prie gero, kiekvieno 
jausmus žavėjančio dainavi
mo. Mat, jau buvo minėta, 
kad Sietyno Choras rengiasi 
greitu laiku pasirodyti ir 
tarptautiniai — Įvyksta dai
nuoti Kanadon. Dėl tokios 
padėties, todėl, galime tikėtis 
ko nepaprasto iš sietyniečių. 
Taigi, tai ir verta visiems juos 
išgirsti dainuojant mūsų pik
nike.

Kadangi be prakalbų šian
dien negalime apsįėiti mūsų

piknikuose, nes be galo 
daug reikalų, kurie turi 
apkalbėti, tai prakalbos

Kalbės Domin.

yra 
būti 
bus

irgi Įdomios.
M. šolomskas, ALDLD Centro 
sekretorius, ir Ona Stelmokai- 
tė-Eicke, atstovavusi Draugi
ją senatiniame užrubežiams 
komitetui liūdij.ime, Washing
tone. ,

Muzika, muzika, 
ta tai jau nereikės 
skųstis. Gros 
karna Pavidžio 
vėlumos.

O su valgiu ? 
te atvykti nevalgę, užtikrinu. 
Ignas Bėčis, Elizabethporto 
bučeris, jau dirba dieną 
naktį lietuviškas kilbasas 
mūsų pikniko. Užteks jų 
siems iki sočiai. . .

Jeigu dar kurie nežinote 
lio Į Lindeną, tai čia Įsitėmy- 
kite, .jog iš Brooklyn© - New 
Yorko geriausia važiuoti 
P e n n s y 1 vanijos traukiniais 
nuo Pennsylvanijos stoties, 
33rd St. ir 7th Avė., N. Y. C.

Automobiliais važiuokite 
per Holland tuneli 1 keliu iki 
Wood Ave., Linden, N. J. čia 
pasukite dešinėn 3 blokus iki 
Simson Avė., po kaire bus ir 
Mitchell Ave. Newjersieciai 
važiuokite nuo Elizabetho- 
Newarko busu 44.

Piknikas Įvyks, kad ir lytų.
A. Gilmanas.

muzika... 
niekam 

visiems patin- 
orkestra iki

Tai jau gali-

ir.

vi

Neregiai Veteranai 
Pikietavo Įstaigą

Keturiolika narių Blinded 
Veterans Association praėjusį 
trečiadienį pikietavo prie Ve
terans Center, 500 Park Ave., 
New Yorke. Pikietu veteranai 
norėjo informuoti visuomenę 
ir gauti jos paramą veteranų 
prašymui, kad kongresas įsta
tymiškai Įsakytų duoti visiems 
kare apakintiems veteranams: 
automobilius.

Karo Laiku Nuslėpę 
Nuo Valdžios 
$100,000 Taksą

Bernard ir Eugene Margu
lis, gyvenantieji New Ro
chelle, dalininkai Reliable 
Metal Novelty Co., New Yor
ke,'karo laiku dirbę lėktu
vams dalis, tapo Įkaitinti už 
nusukimą taksų.

Kaltinimas sako, kad bėgiu 
1943-44 metų juodu, su pa
galba savo giminaičio Samuel 
Handel, vedusio jų sąskaitas, 
nusukę virš šimtą tūkstančių 
dolerių valdžios turto neda- 
mokėjimu taksų už pajamas.

A.L.D.L.D. 2-rosios Apskrities

PIKNIKAS
Įvyks šį Sekmadienį

Gegužės-May 22
Lithuanian Liberty Park

340 Mitchell Ave., Linden, N. J.

Kaimynai, Policija 
Išgelbėjo Šeimą

MUžuodę gas$ iš Mrs. 
Briscudo apartmento, 1585 E. 
95th St., Brooklyne, kaimy
nai pašaukė policiją, kuri at
rado ją ir tris vaikus be są
monės butui prikasėjus dujų 
iš sugedusio vandens šildytu- 

Policistai skubiai sutei
kė pirmąją pagalbą, o pribu
vę specialistai gelbėtojai da- 
baigė atgaivinti.

ar y

vo.

Mirė
me-

Tikimės Daug Svečių Laisvės 
Jubiliejiniame Koncerte

Dienraščio Laisvės pavasari
niame koncerte, rengiamame 
30-ties metų gyvavimo dien
raščiu jubiliejui paminėti, šio 
mėnesio 29-tą, Liberty Audi
torijoje, tikimasi daug svečių.

Laisvės pramogos visuomet 
sutraukia daug brooklyniečių 
ir taip pat visuomet jose tu
rime po atstovybę svečių iš 
kitų miestų. O kadangi šis 
koncertas įvyks labai patogiu 
laiku, trimis dienomis švenčių, 
tad juo daugiau žmonės pasi
naudos proga girdėti gražų 
koncertą ir pasižmonėti su sa
vo senais draugais, pabuvoti

di-

po 
die-

skelbimuose 
skelbimuose

brooklynie- 
savo

didmiestyje ir sugrįžti be 
delio nuovargio, nes—

Gegužes 30-ta, diena 
koncerto, yra nedirbama 
na—Decoration Day.

Apie programos tūlus daly
vius jau matėme 
ir dar matysime 
ir šiame skyriuje.

Prašome visus
Čius ruoštis dalyvauti 
šventėje ir kviesti kitus, taip
gi savo žinias apie atvykstan
čius svečius nelaikyti sekretu, 
bet pasidalinti su mumis ir su 
visais, kurie taip pat laukiame 
svečių.

Kaimynai Atėjo Pagalbon 
Išmestai Iš Buto Šeimai

Prasideda Darbininką 
Spaudos Bazaras

Gegužės 20-tą (šiandien)/
6 vai. vakaro, prasideda dar
bininkų spaudos bazaras St. 
Nicholas Arenoje, 69 W. 66th 
St., New Yorke.

Bazaras bus įdomus visiems
bazarii mėgėjams, naudingas M1. Dunchak
ieškotojams bargenų, ir. , . . v . . . . ,. . . , , . . . I yra tokia seimą, kuriai, rodos,svarbus visiems darbininku i . . , ,, _ , visas svietas turėtu pagelbėtųspaudos mėgėjams ir prote
liams, kadangi pelnas iš ba- 
zaro skiriamas naudai dviejų 
didžiųjų darbininkų dienraš
čių — Daily Worker ir Morn
ing Freiheit.

Bazaras tęsis per 4 dienas.
r šeštadienį 

sides nuo
„ paskutinę 

vakaro.

ir sekmadienį pra- 
pietų, o pirmadienį, 
dieną, vėl nuo 6

Katės-Šunų
Brangi Kaina

Marie D. Cornelius patrauk
ta teisman už tai, kad ji lai
kė vieno kambario bute New 

9

Yorke, katę, šunį ir 8 šuny
čius. Skunde sako, kad jie 
ten įgabenti be namo savinin
kės ir be kaimynų sutikimo, 
drumsčia jiems ramybę ir da
ro namui nuostolius. Reika
lauja išmesti tų gyvūnėlių 
savininkę iš buto ir kad ji at
mokėtų $1,500 už žalą na
mui. /

nes ji jau. per ilgai ir per 
daug vargo kentusi. Tačiau 
ant visų vargų gegužės 18-tą 
uždėta už vis aršiausias — 
jie išmesti iš buto.

Dunchak dar tebebūdamas 
kūdikiu buvo sužalotas vaikų 
paralyžiaus ligos. Nuo tos 
pat ligos kūdikystėje buvusi 
nukentėjusi ir jo žmona. Ta
čiau jie, paaugę, gyveno ir 
šiaip /taip vertėsi iš menkų, 
silpnos sveikatos žmonėms 
dar ribotesnių uždarbių.

Prie vaikystėje gautų ne- 
sveikatų Dunchak’ui prisidėjo 
nauja nelaimė, prieš apie me
tus jis krito, susižeidė, ilgai 
buvo su negalėjęs ir dėl to ne
teko darbo. Nuo to laiko juo
du su dviemis vaikais turėjo 
verstis gaudami $98 per mė
nesį pašalpos, mažiau 25 do
lerių pajamų savaitei, iš ko 
turėjo ištekti keturių asmenų 
maistui, drabužiams, užsimo
kėti už butą.

Stokuojant ištekliaus, taip-

West- 
Tačiau 

ten

gi esant sunkumų gauti dar
bą, Dunchak’ai gyveno ny
kiuose kambarėliuose užpaka
lyje krautuvės 1485 
Chester Ave., Bronx,
praėjusį trečiadienį ir iš 
menki jų rakandai tapo 
mesti ant šaligatvio. O 
turintiems buto neduoda 
pašalpos.

Susirinko kaimynai, rendau- 
ninkų tarybos nariai, sudėjo 
$30. Taipgi kaimynai gavo 
jiems šiokį tokį butą. Tas 
naujasis butas, kaip ir sena
sis, žinoma, nėra užtikrintas 
Dunchak’ams, kaip nebėra 
užtikrinti namai ir mums vi
siems.

ne- 
nei

Užtikrinimą namų nuo mūsų 
atėmė prezidentas Trumanas 
ir jo* demokratų su republi- 
konais valdomas 81-sis kon
gresas. .

Rendaunnkai 
Protestuos

Coney Island teismabutyje 
42 asmenys Capo nubausti po 
$1 ir po $2 už smulkius 
prasižengimus. Tarpe tų bu
vo nubaustų už žaidimą svie
diniu pajūryje.

Advokatų Gildijos newyor- 
kietis skyrius nusitarė savo 
mitinge gegužės 18-tos vaka
rą, Willkie Memorial Audito-' 
rijoje, debatuoti Atlanto pak
tą.

ORMAN & MICHELSON

Dainuos Sietyno Choras
vad. W. ŽUKO, iš Newark, N. J.

Kalbės D. M. Šolomskas
Svarbiais dienos įvykiais

A. PAVIDIS ORKESTRAS 
GROS ŠOKIAMS 

t

Kazimieras Gricius, 65 
tu amžiaus, gyvenęs 618 47th 
St., Bay Ridge, Brooklyne, 
mirė gegužės 18 d., namuose. 
Pašarvotas Murphy Funeral 
Home, 4903 — 7th Avenue, 
Brooklyfte. Bus palaidotas ge
gužės 21 d., šv. Jono kapinė
se. Laidotuvių apeigas pri
žiūri graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Velionis paliko nuliūdusią 
moterį Susaną, sūnus James, 
August, Kazimierą, dukteris 
Aminiką Tionąitienę ir Alex
andria Gricius, seserį Amilią 
Lakstutis, ir tolimesnius gimi
nes. Draugė Gricius prašo 
gimines/ir pažįstamus atsilan
kyti i jų mylimo vyro-tėvo 
šermenis, suteikti paskutinį 
patarnavimą.

REAL ESTATE—INSURANCE

NAMAI ANT PARDAVIMO
RICHMOND HILL—Dviejų šeimų 

‘atskiras medinis namas, abu apart- 
mentai 5-kių kambarių. Aliejaus šil
dymas. Arti Kultūrinio Centro. Lo
tas 25x100. Savininkas prašo $12,500.

WOODHAVEN—Krautuvė, su dviem 
apartmentais ir dviem garažais. Mū
rinis. Garo šildymo sistema, gerai 
užlaikomas. Krautuvė bus tuščia. 
Kitos rendos apmoka visas namo 
išlaidas. Krautuvė 62x18, bus savi
ninkui. Tinkama bile kokiam biz 
niui. Namas randasi ant Jamaica 
Avenue.

WOODHAVEN—Gražus vienos šei
mos mūrinis namas, 6 kambariai, 3 
miegruimiai, aliejaus šildymo siste
ma. Ant gražios gatvės. Prašo $9,500.

CYPRESS HILLS—Trijų šeimų na
rnas su krautuve. 15 kambarių. At
neša $161.00 j mėnesi rendų. Puikus 
mūrinis namas. Prašo $13,0Q0.

OZONE PARK—Vienos šeimos, vie
no aukšto namas, medinis, garu šil
domas, arti high school, 5 kamba
riai. Lotas 32x100. Garažas. Gerai 
užlaikomas. Geras privažiavimas. 
Prašo $9,500.
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Perkant ar parduodant namus ir 
insurance reikalais kreipkitės pas

Orman & Michelson

New Yorko Inwood sekci
jos rendauninkų ir vartotojų 
organizacijos šaukia visos su- 
siedijos masinį mitingą pro
testuoti prieš patvarkymą 
kelti rendag. Įvyks gegužės 
20-tos vakarą, Liaudies Moky
klos 52 patalpose, kampas 
Academy St. ir Broadway.

$ $

BUS SKANIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ
® $ $

KELRODIS: Iš Brooklyno-New Yorko traukiniais 
nuo Pennsylvania stoties, 33rd St. ir 7th Avė., N.Y.C. 
— 11:07; 12:52; 1:55; 3:10; 4:50; 5:35. — 
AUTOMOBILIAIS, per Holland tunelį keliu 1 iki 
Wood Ave., Linden, N. J., po dešinei tris blokus iki 
Simson Avė. ir po kairei iki Mitchell Ave. Iš Jersey 
City, iš Elizabetho, Newarko busu 44 iki Wood Ave. ir 
eiti, kaip ir automobiliams.

ĮŽANGA 50 CENTŲ.
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Egzaminuojam Akis,
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

SKELBKITeS laisvėje

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842
J* Ju hiA hl* Tą — ah At

’••• ’I*

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų-pietų, 

kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savinihkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

ZUPP’S BAR 411 BROOKLYN^ Y
9

PARDAVIMAI
Parsiduoda Dry Cleaning biznis, 
prosavojamos mašinos, 1 Dry 

Cleaning mašina ir 1 mazgojimui
fnašina. Tas biznis šioje vietoje yra 
išdirbtas per 25 metus. Galima pa
daryti gražų pragyvenimą. Prašome 
kreiptis: Ridgewood Tailor, 
58-03 Metropolitan Ave.,- Brooklyn, 
N. Y. (Ridgewood sekcija), Telefo
nas HE 3-5960. '

Agentams leistina teirautis pir- 
kikų. Kaina prieinama. (118-120)

RICHMOND HILL N. Y. 
t '

Namai pardavimui. Visi tušti, su 
šiluma ir prie visų garadžiai.

6 kambarių namas $6,500.
7 kambarių mūrinis jiamas $8.500.
Dviem šeimom, 9 kambarių namas 

$8,500.
Dviem šeimom mūrinis namas, 11 

kambarių $14,950.
Prašome šaukti REpublic 9-1506. 

(118-9)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street I 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergręen 7-6868
J 9—12 ryte 
( 1—- B vakare

Penktadieniais uždaryta

. Valandos:

REAL ESTATE—INSURANCE 
87-07 94th SJreet 

Woodhaven 21, N. Y. 
Telefonas 

Virginia 9-0842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas fcVergreeh 4-0203

Valandos:

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas 
EVergreen 4-7729

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

B4R & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174

JOHN YUSKA

so#All r/fĮ

107-13 Jamaica Avenue,
Richmond Hill 18, L. L, N. Y. c 

Mes laikome didžiausios batų išdirbystės SUNDIAL SHOE 
COMPANY, tikrai skūrinius batus dėl kiekvieno nario šei
mynoj, ir parduodame su mažu uždarbiu. Taigi pas mus 
pirkdami, niekad neapsigausit.

Krautuve tik 3 blokai nuo BMT lllth Street stoties ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad prašome užeiti. > <

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
I

Catherine Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y
Tel. Evergreen 4-9612
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