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bet beveik, tuo pačiu laiku 
demokratijos pasiekti du mil
žiniški laimėjimai: Vienas Ki
nijoje, kitas Anglijoje.

Kinijoje tapo išlaisvintas iš 
vergijos ir teroro didmiestis 
Šanghajus. Šio laimėjimo is
torinė reikšmė milžiniška. Tai 
laimėjimas žmonių, demokra
tijos.

Dabar tik laiko klausimas, 
kai visoje Kinijoje bus galu
tinai suformuluota ir įsteigta 
liaudies valdžia, kurią turės 
pripažinti visas pasaulis.

★ ★ ★
Anglijoje teismas atsisakė 

- išduoti Gerhart Eisler. Gal 
pasibaigs šis skandalas, žmo
gų persekiojo, kankino, nu
teisė, kaipo komunistą, bet 
bandė ant jo užkarti krimina
listinį prasižengimą ir pada
ryti kriminalistu. Buvo nusi
viję net į Londoną tą žmogų 
pasigauti ir parsigabenti to
limesniam persekiojimui. <

Šis Eislerio laimėjimas yra 
svarbus precedentas. Tai lai
mėjimas demokratijos.

★ • ★ *
Aną dieną šioje vietoje pa

lyginau Eislerio bėgimą iš A- 
merikos su bėgimu Grigaičio, 
Smetonos ir Mikolaičiko. Da-' 
bar Amerikos redaktorius šau
kia :

“Tarp anų bėgimų ir šio yra 
skirtumas štai koks: anie bė- 
go iš savo krašto nuo banditų, 
jų kraštus užpuolusių, o šis j 
bėgo iš svetimo krašto, kuris i 
jam prieglaudą davė ir kurio 
pamatais jis kasėsi.“

Pasakymas tiek žioplas, tiek 
be jokios logikos. Jau jeigu 
smerkti žmogų už bėgimą, tai 
reikia pirmiausia smerkti tą, 
kuris bėga iš savo krašto. Juk 
iš svetimo krašto bėgti daug 
natural išk i au.

★ ★ ★
Tikras nonsensas, kad anuos 

kraštus “banditai užpuolė ir 
pagrobė.“

Grynas molas, kad mūsų ša
lis Eislerį būvi priėmus ir 
priglaudus. Jis čia buvo su
laikytas prieš jo norą ir va
lią. Iš Francūzijos jis važia
vo laivu Meksikon. Iš Mek
sikos turėjo leidimą. Bet 
mūsų valdžia Eislerį paėmė ir 
neleido Meksikon nuvažiuoti.

Ir taip per keletą «metų jis 
bandė iš Jungtinių Valstijų 
išvažiuoti, bet valdžia neišlei
do. Ir dabar, kai pagaliau jis 
slaptai pabėgo, mūsų valdžia 
pasiuntė agentus net į Londo
ną Eislerį pasigauti ir susi
grąžinti ! Tai kur čia prie
glauda?

★ ★ ★
Komunistams bet koks šovi

nizmas yra svetimas dalykas, 
bet kokia rasinė ar religinė 
diskriminacija yra kriminaliz- 
mas. Tai jie dar sykį įrodė, 
pašalindami New o r k o 
Bronx pavieto organizacijos 
viršininkus, kurie arba nemo
kėjo arba nenorėjo kovoti 
prieš baltąjį šovinizmą.

Su rasiniu šovinizmu ne
gali būti jokio kompromiso, 
žmogus turi būti sprendžia
mas ne pagal jo odos spalvą, 
bet pagal jo užsilaikymą ir 
darbus.

★ ★ ★
Man jau nusibodo laukti 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
šimto tūkstančių dolerių ir 
BALFo penkių milijonų dole
rių vajaus rezultatų. Kur jie 
žlugo? Kodėl Grigaitis su 
Končium jų nepaskelbia? 

•Kodėl bijo šviesos ir svieto 
akių ? ★ ★ ★

Net iš Australijos net penki 
Jono Molio vadinami “dievo 
paukšteliai“ rašo:

(Tąaa 5-mo pu*I.)

Valdžios Komisija 
į Atmeta Mainierių 
Unijos Pripažinimą
Padeda Kompanijom Derybose del Naujos Sutarties su Unija

Washington. — Valdine 
Darbo Santykių Komisija 
liepė per 10 dienų panai
kint pilną Mainierių Uni
jos pripažinimą (closed 
shop) angliakasyklose, pri
klausančiose plieno kompa
nijoms. Valdžios komisija 
sako, jog mainieriai per 
streiką privertė tas kompa
nijas pilnai pripažint uniją 
ir tokiu būdu sulaužė Taf- 
to - Hartley’o įstatymą.

Plieno kompanijų kasyk
lose dirba 40,000 mainierių. 
Bet valdinės komisijos įsa
kymas paliečia ir visą Mai
nierių Uniją, turinčią apie 
pusę miliono narių.

Birželio (June) 30 d. išsi
baigia sutartis tarp 400,000 
unijinių mainierių ir mink
štųjų angliakasyklų jkompa- 
nijų. Pirmą ar antrą to 
mėnesio savaitę prasidės 
derybos tarp unijos ir kom
panijų dėl naujos sutarties.

Taigi valdžios komisija 
tuo įsakymu įgalina kom
panijas derybosb atmest 
pilną unijos pripažinimą.
Naudoja Tafto Įstatymą'
Komisija nusprendė, jog 

plieno kompanijos per 10 
dienų turi atšaukt pilną li
nijos pripažinimą todėl, 
kad unija peržengė Tafto - 
Hartley’o įstatymo posmą, 
kuris, sako:.

Unija galėtų būti pilnai 
pripažinta tiktai tokiame 
atsitikime, jeigu visi dar
bininkai daugumu balsų pa
sisakytų už tokį pripažini
mą slaptuose balsavimuose, 
kuriuos suruoštų ir prižiū
rėtų valdžios Darbo Santy
kių Komisija. Kitaip gi už
drausta pilnai pripažint li
niją.

Bet pirma, negu valdinė 
komisija sutiks tokius bal
savimus surengti, tai uni
jos vadai, pagal Tafto- 
Hartley’o įstatymą, turi 
prisiekti, kad . jie ne komu
nistai ir nieko bendra ne
turi su jokia komunistam 
pritariančia organizacija.

Mainierių Unijos pirmi
ninkas John L. Lewis atme
tė tokią priesaiką. Todėl 
valdinė Darbo Komisija at-

Ugniakalnis Netikėtai 
Pražudė 17 Studentų

Popayan, Kolombija. — 
Purace ugniakalnis - vulka
nas per paskutinius 50 me
tų buvo užgesęs,, bet kai 
dabar 19 studentų lipo kal- 
nan prie ugniakalnio gerk
lės, ūmai išsiveržė lava — 
žėruojanti • ištirpdintų .ak
menų ir uolų masė — ir 
gyvus sudegino 17 studen
tų. Du kiti, paskiau ėjusie
ji, vos paspėjo šalin nuo 
mirties pabėgti, bet ir jie 
liko smarkiai apsvilinti.

Po šio netikėto išsiverži
mo vulkanas vėl “užsnūdo” 
14,000 pėdų aukščio kalno 
viršūnėje.

sisakę nuo balsavimų ren
gimo ar kitų patarnavimų 
tai unijai.

Pranešama, kad Mainie
rių Unija duos apeliacijas į 
federalius teismus ir eis 
net į Jungtinių Valstijų 
Aukščiausią Teiesmą, kad 
panaikintų dabartinį val
džios komisijos sprendimą 
prieš uniją. ’

Tuo tarpu prez. Truma- 
nas ir jo demokratai Kon-' 
grėsė nesiskubina nušluot 
priešunijinį Tafto - Hart
ley’o įstatymą, kaip buvo 
žadėję prezidentinių rinki
mų vajuje. Atvirkščiai, jie 
skubiai naudoja to įstaty
mo buožes prieš darbo uni
jas.

Valdžia be Atskaitų 
Leis Milionus Dolerių 
Šnipams Užsienyj

Washington. — Senatas 
be svarsytmų užgyrė kong- 
resmanų priimtą bilių, ku
ris įgalina valdžią be jokių 
atskaitų išleisti milionus 
dolerių kariniams šnipams, 
svetimuose kraštuose.

Kitas atlyginimas sve
timšaliams šnipams bus 
tame, kad jeigu jiem ten 
pasidarys per karšta, tai 
Amerika, apeinant ateivy
bės įstatymus, priims po 
100 tokių šnipų per metus į 
Jungtines Valstijas.

Dar $5^17470,000 
Marshall© Planui

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas 193 bal
sais prieš 27 nutarė paskir
ti $5,617,470,000 Marshallo 
planui ir Trumano moky
mui per 13 mėnesių.

Tie pinigai eis vakarinės 
Europos šalims, amerikonų 
užimtiems kraštams —Vo
kietijai, Japonijai,’ pietinei 
Korėjai, taip pat Turkijai 
ir monarcho-fašistin. Grai
kijos valdžiai.

Reakciniai Turkijos val
dovai ir graikų fašistai 
gaus dar bent 50 miliopų 
dolerių.

Arkivyskupo Protestas 
Prieš Demokratinių 
Kunigų Laikraštį 

„ * ,Praga. — Pažangesnieji 
Čechoslovakijos katalikų 
kunigai, remiantieji liau
dies valdžią, leidžia “Kata
likų Dvasininkų Laikraštį”.1 
Priešvaldiškas arkivysku
pas J. Beran protestuoja, 
kad jie, esą, tik “savinasi” 
katalikų vardą.

Washington. — Republi- 
konas senatorius Hickenlo- 
operis reikalauja pašalinti ' 
Atominės Komisijos pirmi
ninką Lilienthalį už palan
kumą vadinamiem “raudo
niesiem.”

GERHART AS EISLERIS DAR 
ANGLIJOJE ILSISI

London. — Vokietys ko-lgai šelpia Angliją, o anglai 
munistas Gerhartas Eisle- globoja tokius komunistus,
ris, politinis pabėgėlis iš 
Amerikos, dar ilsisi Angli
joj pas draugus kaimiškose 
vietose. Eisleri iš kalėjimo 
naliuosavo vytiausįas Lon
dono magistratas - teisėjas 
Sir Laurence Dunne.

Teisėjas atųietė Ameri
kos reikalavimą išduoti Eis
leri grąžinimui i Jungtinės 
Valstijas, kur mis nuteistas 
3 mef. kalėti neva už “krei
vą priesaika” ir už “Kong
reso naniekinimą.”

Eisleris šį antradienį kal
bės progresyviu anglų su
šauktame susirinkime.

Teigiama, kad jis trumpu 
laiku iškeliaus Lenkijos lai
vu ar lėktuvu į Lenkiją; 
paskui grįš namo Vokieti
jon.

(Generalis Jungtim Val
stijų prokuroras Tomas 
Clark sakė, jog dės naujas 
pastangas, kad paveiktų 
Angliją išduot Eislerį A
merikai. Kankinas ir ' 
reakciniai Kongreso nariai 
smerkė anglų valdžią už 
“nedėkingumą” Amerikai. 
Ši šalis, girdi, taip gausin-

Sovietai Darys Manevrus 
Berlyno “Koridoriuje” \

Berlin. — Sovietinė vy
riausybė pranešė. anglam- 
amerikonam, jog Sovietų 
armija ir oro jėgos pradės 
karinius pratimus “korido
riuje” tarp vakarinės Vo
kietijos ir Berlyno; todėl 
turės būti susiaurintas a- 
merikonam ir anglam lėk
tuvu kelias nuo 20 mylių iki 
io. c ,

Kariniai Amerikos ir

Jankiai Verčia Japonus 
Prisiekt prieš Komunizmą

Tokio. — Amerikos lai
vyno oficieriai Yokosuka 
srityje reikalauja, kad ne 
tik jų samdomi japonai 
darbininkai prisiektų, jog 
jie priešingi komunistams. 
Tokios priesaikos jie reika
lauja ir iš japoniškų įstai
gų samdomų mokytojų, 
darbininkų ir k t.

Jankių oficieriai sako, 
kad tai esanti “laisvos va
lios priesaika”, bet kartu 
įspėja, kad bus laikomi “pa
vojingais” visi tokie japo
nai, kurie neprisieks prieš 
komunistus Yokosukoje, 
karinio Amerikos laivyno 
bazėje.

Praeituose rinkimuose 
14,000 Yokosukos piliečių 
balsavo už komunistų kan
didatus.

SUVARŽYTAS VAKARI
NIU TRAUKINIŲ VAŽIA

VIMAS Į BERLYNĄ
Berlin. — Sovietai suvar

žė vakarinių talkininkų 
traukinių važiavimą per 
sovietinį Vokietijos ruožtą 
į Berlyną; taip Sovietai at
sakę į tų talkininkų iššauk
tą iškeltųjų Berlyno gele
žinkelių streiką prieš So
vietus.

kaip Eisleris.)
Amerikos valdininkai su

rado neva kreivą Eislerio 
priesaiką tame, kad jis ne
teisingai atsakęs į tūlus 
klausimus aplikacijoje dėl 
pašporto Vokietijon grįžti. 
Bet iš tikrųjų jis visai ne
buvo prisaikdintas.

— Atsakymai į klausimus 
aplikacijos blankoje nė per 
nago juodimą nėra panašus 
į priesaiką dalykas, — pa
reiškė Londono teisėjas, pa- 
liuosuodamas Eislerį.

— Taigi čia nepritaiko
ma senoji Anglijos - Ame
rikos sutartis, kuri leido 
grąžinti kreivai prisieku
sius.

(Eislerio žmona tebelai
koma kaip kalinė Ellis Is
lando ateivy bes stotyje, 
New Yorke. Eislerienė no
ri Vokietijon grįžti, bet 
Amerikos valdžia neleidžia; 
ketina dar suruošti'teismą 

kitidęlėl Eislerienės deportavi- 
riai mo, kad atrodytų, jog ji

verstinai išbugdyta iš Jung.
Valstijų....

(Tai vėl pigi komedijėlė.)

Anglijos atstovai atsakę, 
kad jų lėktuvai ir toliau 
lakstys visu 20 mylių pločio 
koridorium, nepaisant so
vietinių manevrų, kaip pra
neša Associated Press.

Tuose manevruose laku- | 
nai darys pratimus atakuot 
kariuomenę, o kareiviai 
šaudys oran; veiks ir parą- 
šiutistai, nusileisdami iš 
lėktuvų.

RITA BŪSIANTI EKS- 
KOMUNIKUOTA

--------r
Cannes, Francija. —Pra

nešama, jog popiežius iš
brauks iš bažnyčios (eksko- 
munikuos) judamųjų pa
veikslų aktorę, brooklynie- 
tę Ritą Hayworth, kad ji
nai susituokė su mahometo
nu kunigaikščiu Ali Cha
nu.

Po civilinio šliubo Val- 
lauris miesto valdybos rū
muose, Franci jo j, dar šiai 
porelei duos religinį šliūbą 
mahometonų kunigas (mui
lą).

Frankfurt, Vokietija. — 
Sudužo amerikinis lėktu
vas, nešęs krovinius į va
karinį Berlyną; sužeista 3 
lakūnai.

Detroit. — Fordo auto, 
fabrikuose buvo padvigu
binta paskuba, taip kad net 
mašinos springo nepaspė- 
damos, sako streikieriai.

Washington. — Pramo
nės darbai balandyj nupuo
lę beveik 3 nuošimčiais.

Hong Kong. — Kinų ko
munistai užėmė ir čiang 
Kai-šeko gimtamiestį Feng- 
wą.

Vadinama Berlyno 
'Blokada" — Angly 
Ir Jankių Padaras
Sovietai Sako, Traukinius Sustabdė Anglu-Jankiu Agentą

Berlin. — Anglai-ameri- 
konai pasakoja pasauliui, 
būk sovietinė vyriausybė iš 
naujo "užblokavus jų trau
kinių važiavimą iš vąkari- 
nės Vokietijos į vakarinę 
Berlyno dalį, užimtą ameri
konų, anglų ir francūzų.

Karinė Sovietų vyriausy
bė sako, kad anglai-ameri- 
konai veidmainiauja, nes 
patys jų agentai — social
demokratai vokiečių gele
žinkeliečių vadai — sustab
dė traukinių važiuotę iš va
karinės Vokietijos per so
vietinį ruožtą į Berlyną. *

Socialdemokratai išvedė 
tuos gėležinkeliečius strei- 
kan, reikalaudami, kad So
vietai mokėtų jiems algas

Kinų Tautininkai 
Tūkstančiais Bėga 
Iš Kantono

Kanton, Kinija. — Tau
tininkų kariuomenė kasa 
apkąsus aplink Kantoną,, 
didelį pietinės Kinijos mies
tą ir uostą; žada ginti šią 
naująją tautininkų “sosti
nę” nuo artėjančios komu
nistų - liaudininkų armijos.

Valdininkai ir turtuoliai 
jau nešdinasi iš miesto.y 
United Press teigia, kad 
bent po 5,000 jų per dieną 
pabėga iš Kantono.

Tautininkai traukia ir iš 
Formozos salos kariuomenę 
Kantonui ginti.

Formozoje esą 400,00(1^ 
tautininku armijos, kurią 
lavint padedą ir Amerikos 
oficieriai.

GRAIKŲ UNIJŲ VADAS 
PROTESTUOJA PRIEŠ 

AMERIKONUS
Athenai, Graikija. — 

Graikų Darbo Federacijos 
sekretorius Fanos Makris 
užprotestavo, kad monar- 
chistų valdžia, klausydama 
amerikonų patarimų, atsi
sako pakelti darbininkams 
algas.

Makris todėl pasitraukė 
iš vietos, pareikšdamas, 
kad “amerikiniai patarėjai 
elgiasi kaip provokatoriai 
prieš badaujančius Graiki
jos darbininkus.”

ŠNIPAŠ BANDO ĮSKŲST 
PROFESORIŲ

Washington: — Buvęs 
Komunistų Partijos narys- 
šnipas Paul Crouch skundė 
brooklynietį profesorių Cla
rence F. Hiskey Neameri- 
kinės Kongresmanų Veiklos 
Komitetui; Crouch pasako
jo, kad atominis mokslinin
kas Hiskey buvęs “veiklus 
Komunistų Partijos narys 
1939-1940 metais.”

Dabar Hiskey yra Brook- 
lyno Politechnikos Instituto 
chemijos profesorius.

Washington. — Amerika 
reikalauja, kad Sovietai
sugrąžintų 31 laivą, pasko
lintą karo metu.

tiktai vakarinėmis (anglų- 
amerikonų- francūzų) mar
kėmis ir kad atmestų ryti
nes - sovietines markes.

Taigi ne Sovietai užblo
kavo tuos traukinius. Juos 
sustabdė prie šsovietinis 
streikas, įkvėptas jankių, 
anglų ir francūzų.

Vakarinių Talkininkų
Įkvėptas Sabotažas

Vokiška ADN žinių a- 
gentūra, veikianti sovieti
nėje'Berlyno srityje dėl to 
sako:

— Tas streikas neva dėl 
markių yra vakarinių talki
ninkų įkvėptas sabotažas. 
Anglų - amerikonų vokiš
koji policija ir jų karinin-
kai padeda nugirdytiems 
streikieriams stabdyti trau
kinius, kuomet sovietiniai 
pareigūnai bando atidaryti 
traukiniam kelią.

Sovietų vyriausybė siūlė 
du trečdalius algos mokėti 
vakarinėmis markėmis ge
ležinkeliečiams, gyvenan
tiems vakariniame Berlyno 
ruožte. Bėt sociąldėmokra- r 
tų vadovaujama geležinke
liečių unija tuojau atmetė 
ši pasiūlymą. Spiriasi, kad 
visa alga būtų mokama tik
tai vakarinėmis markėmis, 
ir tęsia sabotažo - kenkimo 
streiką.

(Bet jeigu tik anglai- 
amerikonai pasakytų strei
kieriams grįžti darban, tai 
jie tuo i ir grįžtų, kaip sakė 
berlyniškis praneši mas 
New Yorko Postui penkta
dienio laidoje.)

Politinis Streikas
Tas vakariniu talkininkų 

remiamas streikas, siekiąs 
kuo žemiausiai numušti so
vietinių markių verte, su
laikė jau 40 traukiniu ir 
2,000 vagonų su anglim, 
maistu ir kitais kroviniais 
kelionėje per sovietinį ruož
tą i vakarinį Berlyną. 
t Tai politinis streikas, ku
rio tikslas patarnauti ang
lam, amerikonam ir fran- 
cūzam prieš Sovietus da
bartinėje Keturių Didžiųjų 
užsieninių ministrų konfe
rencijoje Paryžiuje.

Liaudininkai Užvaldė 
Whangpoo Upės Žiotis

Šanghai, Kinija. — Liau
dininkų - komunistu ka
riuomenė užėmė abi puses 
Whangpoo upės žiočių. Tuo 
būdu jie visai užvaldė laivų 
plaukiojimą tarp Šangha- 
jaus ir jūros. Teigiamą, 
kad uždarė ištrūkimą ir 
trims kariniams tautininkų 
laivams.

Liaudies Armija suėmė 
bent 20,000 tautininkų ka
riuomenės šanghajuj ir vi
same ruožte iki Whangpoo 
žiočių., 

Santiago, Čilė. — Strei-
kuoja 20,000 Čilės spaustu- , 
vių darbininkų.

' A
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second class matter March 11, 1924, at the Post Office ar
Brooklyn N Y. under the Act of March 3. 1879

“Labai Didelė Mūsų Laikų Tragedija” — Argi?
Po tokia antrašte New York Timeso korespondentas 

neseniai įdėjo savo skiltisna straipsnį, rašytą kolumnisto 
Arthur Krock’o. Tasai straipsnis buvo apie neseniai nu- 
sižvdžiusį James V. Forrestal.

Mr. Krock, aišku, labai apgailestauja Forrestal’o ir 
jam nesišykšti eulogijų. O kad pabrėžus nusižudžiusiojo 
tragediją, rašytojas suieško istorinę analogiją, — pana
šų įvykį Anglijoje.

19-tojo amžiaus pradžioje, girdi, Anglijos ministrų 
pirmininku buvo lordas Castlcrcagh. Jam Angliją beval- 
dant, jis susirgo proto liga. Visuomenė, tačiau, lordo ne
sigailėjo, jį puolė, kritikavo panašiai, kaip Amerikos vi
suomenė kritikavo Forrestal’ą, jam esant apsigynimo se
kretorium (ministru).

Tai kas gi beliko lordui Castlereagh’ui daryti? Jis nu
sižudė, persipjaudamas peiliu sau gerklę.

Ar Mr. Krock, sugretindamas Forrestal’ą su lordu 
Castlereagh’u, pirmąjį pagerbė?

Pagerbė jis jį atbulai!
Kas gi buvo Gastlereagh’as? Tai buvo bjaurus žmogus 

ir bjaurią politiką vedė Anglijoje. Šis lordas buvo atsa
kingas už baisiausias darbininkų skerdynes, įvykusias 
Manchesterio mieste. Jo Anglijus liaudis labai neapkentė, 
nes jis buvo jos priešas. Jis buvo vadinamas kraugeriu ir 
žiaurūnu. '

To meto du žymiausi anglai poetai B groti ir Shclleg ra
šė eiles, smerkiančias lordą Castlereagh’ą.

Šituos faktus iškelia aikštėn Daily Workerio kolum- 
nistas Barnard Rubin (?iūr. I). W. š. m. geg. 26 d.). Jis 
cituoja kai kurias tų genijų eiles, nukreiptas prieš žiau
rųjį ministrų pirmininką.

Matyt, Castlereagh’as sudurnavojo iš baimės, nes jis 
matė, kaip žmonės jo neapkenčia. Dėl to jis, matyt, ir 
nusižudė.

James V. Forrestal, būdamas valdžioje, ryžosi įvelti 
mūsų kraštą į karą prieš T. Sąjungą. Tai buvo labai žiau
rus, blogas darbas, dėl kurio jis buvo smarkiai žmonių 
kritikuojamas. Tai, galimas daiktas, Forrestal’ą nerva- 
vo ir jis susirgo proto liga, panašiai, kaip lordas Castle
reagh’as. Tuomet grobėsi už saužudystės Forrestal’as ir- 

z gi panašiai, kaip ans anglų Castlereagh’as, žiaurusis.
New York Timeso bendradarbio Forrestal’o sugreti

nimas sU anuo angliškuoju lordu, kaip sakėme, pirma
jam garbės nepadarė!

Didelis turčius, buvęs ka
rinių jėgų viršininkas Ja
mes Forrestal nusižudė, iš
šokdamas iš ligoninės pro 
langą. Kada jis buvo toj 
aukštoj vietoj, tai buvo 
karštas “šaltojo,” o kartu ir 
karštojo karo šalininkas. 
Jis buvo tvirtai susirišęs su 
karo laivų gamintojais. 
Nuolatos piktai puolė buv. 
mūsų karo laiko talkininkę 
— Tarybų šalį.

Vėliau jo nervai visai pa
kriko. Buvo rašoma, kad 
jam vaidinosi, kad Sovietų 
Armija užpuola Ameriką, 
Gyvenimą baigė saužudys- 
te.

Poniutė Oksana Kasenki- 
na/ kuri pabėgo iš Tarybų 
Sąjungos konsulato New 
Yorke, sako: “Rusijoj žmo 
nes neturi ne tik automobi
lių, bet net dviračių!” Ji, 
mat, savo naujutėlį auto, 
kuris kainavo $2,000, sukū
lė. Bet ką jai reiškia! New 
Yorko priemiestyje ji nusi
pirko už $45,000 namą, li
goninei sumokėjo virš $10,- 
000, na ir valdžiai 1948 me
tais sumokėjo $22,500 tak
sų nuo savo įplaukų. '

Kaip matome, tai ta po
nia vienu kartu prabagotė
jo. Kodėl? Kiekvienam aiš
ku — išsižadėjo savo šalies, 
tautos, giminių ir daro taip, 
kaip jai pataria tos šalies 
priešai.

Velionis Forrestal buvo 
karo laivyno plėtimo sali* 
ninkas. Jo pavaduotojas 
Mr. L. Johnson yra susiri
šęs su karinių lėktuvų ga
mintojais. M ė- Johnson 
tuojau sulaikė statybą lėk
tuvų vežiko “United Sta
tes,” už kurio pastatymą 
fabrikui buvo pažadėta su
mokėti $189,000,000.

Suprantama, karo laivy- šimtus specialistų “pataisy-i

jos demokratinė vyriausybė: Sovietai 
išvijo Jungtinių Valstijų 
ten buvusį atstovą Mr. Sel
den Chapin, pareikšdama, 
kad jis veikė išvien su šni
pais nuvertimui tos val
džios.

Trumanas gąsdino, kad 
nesiūs daugiau į Vengriją 
ambasadoriaus. Bet “atsi
leido” ir paskyrė Mr. N. P. 
Davis’ą, buvusį Costa-Ricoj 
ambasadoriumi, į Vengriją. 
Mat, kiekviena šalis turi 
teisę atmesti kitos šalies at
stovą arba pavaryti, jeigu 
tas atstovas tampa “perso
na non grata.”

Iš Washingtono praneša, 
kad 1949 metais jau čielu 
milijonu bedarbių yra dau
giau, kaip jų buvo 1948 
metais. United Press nusi 
gandusiai rašo, kad jau sep-^ 
tyili mėnesiai, kaip bedar
bių skaičius nuolatos aūga. 
Na, o ar seniai tie ponai sa-| 
kė, kad mūsų šalyje bedar
bės nebus, kad jos nori ir 
apie ją kalbą tik Stalinas? 
Pasirodo, kad Stalinas ge
riau suprato, kur eina mū
sų šalies reikalai, negu tie, 
kurie pasakojo, kad bedar
bės nebus.

Bedarbė 
todėl, kad 
nistracija
bos reikalams su Tarybų 
Sąjunga ir kitomis demo
kratinėmis šalimis, kurios 
galėjo daug reikmenų pirk
ti Amerikoje. .

Bedarbė auga, kyla ir 
pragyvenimo kainos. Val
diškas Darbo Departmento 
Biuras skelbia, kad į du mė
nesius pragyvenimo reikmė’ 
nys pakilo du procentus.

Afganistanui J ungtinės 
Valstijos suteikė $100,000,- 
000 paskolą ir pasiuntė ten

dalinai auga ir 
Trumano admi- 
pakenkė preky-

Čechoslovakijos Ateitis
- Praėjusių savaitę Pragoję prasidėjo Čechoslovakijos 

.komunistų partijos kongresas. Tai pirmas kongresas po 
to, kai Čechoslovakijoje susivienijo socialistai su komu
nistais.

Pasak generalinio sekretoriaus Rudolfo Slanskio pra
nešimo, šiuo metu Čechoslovakijos komunistų partija tu
ri 2,311,066 narių.

Neseniai partijoje buvo pravestas “apsivalymas,” ku
rio metu nemažai nepatikimų narių buvo pašalinta. Ta- 

’ čiau, sako sekretorius Slanskis, partijos eilėse dar yra 
nepatikimų, netinkamų nešiojimuisi kompartijos knygu
tės.

Į partijų buvo sulindusių nemažai “blogos valios” žmo
nių; pasitaikė, kad sulindo net ir svetimų valstybių šni
pų. Visa tai verčia partijos vadovybę ir visus narius la
biau budėti, stovėti sargyboje.

Išsamų kongresui pranešimų padarė šalies prezidentas 
Gottwaldas, kuris yra ir partijos pirmininkas. Taipgi 
sakė kalbų ir šalies ministrų pirmininkas Antoninas Za
potocky. Kalbėjo ir visa eilė kitų žymių komunistų.

• Tiek prezidento, tiek premjero kalbose buvo pabrėž
ta tai, ko Čechoslovakija siekiasi, kur link ji eina.

Čechoslovakija, nurodė prezidentas Gottwaldas, stovės 
išvien su T. Sąjunga, imdama iš jos pavyzdžius, taipgi ir 
pagalbos. Užsieninė Čechoslovakijos politika — saugumo 
politika, nepriklausomybės saugojimo politika.

Zapotocky, nurodė, jog Čechoslovakijos vyriausybės, ko
munistų, ir visų darbo žmonių siekimasis yra: dirbti, kad 
juo pasekmingiau pravedus penkerių metų planų, kad 
pakėlus visų darbo žmonių gerbūvį juo greitesniu laiku.

Šis Čechoslovakijos komunistų partijos kongresas yra 
svarbus tuo, kad jis nustatys aiškias kraštui gaires link 
socializmo.

no viršininkai ir karinių 
laivų statybos .fabrikantai 
supyko. Todėl jie paskelbė, 
kad karo laivyno- nedideli 
mūšio lėktuvai gali į šipu
lius sudaužyti skrajojan
čias tvirtumas “B-36.” Dar 
daugiau, jie sakė, kad val
dininkai gauna iš orlaivių 
statytojų “sandvičių” už 
tai, kad mažina karo laivų 
statybą, 'o didina karinių 
lėktuvų. Washingtonc pra
sidėjo tikra “vaina” tarpe 
karo laivyno ir karo oriai- 
vvno viršininkų. Supranta
ma, ta “vaina” už tai, į ke- 
no kišenius daugiau pateks 
šiemet iš $15,000,000,000 
apsiginklavimui paskirtų 
pinigų.

Į Washingtoną atvyko 
Turkijos karo laivyno ko- 
mandierius admirolas Ali 
Ulgen ir keli jo pagelbinin> 
kai. Svečius sutiko ameri
kiniai karo laivyno Virši
ninkai su didelėmis iškilmė
mis. Bet turkai vis vien 
ubagiškai linguoja galvo
mis, nes jie žino, kad Mar- 
shallo planas ir Trumano 
“mokslas” suteikia jiems 
kasmet kelis šimtus, milijo
nų dolerių.

Kiek laiko atgal Vengri-

ti reikalus.” Amerikos inži
nierių vadovystėje praveda' 
m i nauji vieškeliai, statomi 
orlaukiai, įrengiami fabri
kai. Kelių pravedimu užsi
ima amerikinė Morrison 
Knudsen Co.

Sovietų spauda kelia ne
rimų, sako, kad Wall Stry- 
to karo kurstytojai nori Af 
ganistanų paversti į karinę 
bazę užpuolimui ant Tary
bų Sąjungos.

Afganistanas yra atsili
kęs kraštas, rubežiuojasi su 
Tarybų Sąjungos pietų sie
nomis. Jis užima 250,000 
ketvirtainių mylių ir turi 
12,000,000 gyventojų.

Burmojė karenai paskel
bė, kad jie atsimeta nuo 
Burmos valstybės ir kuria 
savo atskirą valstybę. Ka- 
reniečiai seniai jau veda 
karą prieš Burmos valdo
nus. Sakoma, kad karenie- 
čius remia komunistu vado
vaujamu partizanai.

Čechoslovalcijoj laiko Ko
munistų Partija suvažiavi
mą, dalyvauja apie 1,000 
delegatų. Šalies prezidentas 
Klementis Gottwaldas sakė, 
kad Čechoslovakijai laisvę 
suteikė 1945 metais Sovie
tų Sąjungos pergalės ir kad

yra jų geriausi 
draugai.

Kas dėl Anglijos, Franci- 
jos ir Jungtinių Valstijų, 
tai sakė, kad šių šalių val
donai geriau padarytų, jei
gu vietoj kištis į Čechoslo
vakijos vidaus reikalus — 
siuntinėti protestus, — ma
žiau kenktų prekybai. Tai 
būtų visiems geriau.

Čechoslovakijoj katalikų 
viršininkai, priešakyje, su 
vyskupu Juzef Beran, pra
šosi botago. Vyskupas Be
ran siuntinėja laiškus kuni
gams su įsakymais skaity
ti juos bažnyčiose. Tuose 
laiškuose Čechoslovakijos 
demokratinės vyriausybės 
žmones jis vadina “jude
siais.”

Kinijoj Liaudies Išlaisvi
nimo Armija atsiekė di
džiausios pergalės — paė
mė Šanghajaus miestą. Dar 
taip neseniai reakcininkai 
šaukė, kad jie ten. laikysis 
dar geriau, negu Sovietai 
laikėsi Stalingrade. .

Reakcininkai labai sunai
kino Šanghajaus miesto sri
tyje gražius miestelius, kai
mus ir kitokius vasarojimo 
centrus. Mat, jie žino, kad 
jų viešpatavimui galas, tai 
naikina, ką gali.. Mieste 
žmonėms kapojo galvas ir 
šaudė į pakaušius.

* Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų viršininkai ragina 
kitų šalių valdžias nepripa
žinti demokratinės Kinijos 
valdžios, nors ji ir visą Ki
niją valdys. Tai sena politi
ka, kuri galų gale susmun
ka. •

Taipgi jie tariasi; pripaį- 
žinti ■ Formosos salą, kaipo 
atskirą valstybę. Mat, gene
rolo Čiang Kai-šeko reakci
nės jėgos kraustosi ant tos 
salos. Ta sala užima 13,800 
ketvirtainių mylių ir turi 
6,000,000 gyventojų. Wall 
Štryto imperialistai ir Ang
lija nori tą salą paversti į 
savo karinę bazę, valdyti 
kaipo koloniją, o skelbti 
“nepriklausoma” valstybe. 
Kinijoje jie pralaimėjo, tai 
nors čia nori įsitvirtinti.

Graikijoj karą baigti siū
lė Tarybų Sąjungos valdi
ninkai. Suprantama, “de
mokratai” pasiūlymą atme
tė. Graikijoj karas eina, 
kraujas liejasi.

Mirė ten archivyskūpas 
Damaskinos, vienas iš tų, 
kurie padėjo, Anglijos impe-

*■ (Tąt»a 3-čianie pusi.)

Stambiom sumom šiuom kartu prieteliai parėmė savo 
dienraštį. Suteikė stiprios atspirties prieš infliaciją. Tai 
aiškus įrodymas susipratusių žmonių mokėjimo įvertinti 
apšvietę.

Pasiskaitykite gražių laiškelių:
“Gerbiami Draugai:—• >

Čia prisiunčiu čekį ant $60 kaipo finansinę paramą 
dienraščiui Laisvei, jo 30 metų jubiliejaus proga. Abu 
su žmona^paskiriame po $2 už kiekvienus dienraščio iš
gyventus metus. Manome, kad pigiai mums atsieina ta 
brangi apšvieta ir įvairios žinios, kuriaą Laisvė suteikia 
savo skaitytojams. \

Esu Laisvės skaitytojas beveik nuo jos pradėjimo iš
eiti. Garbė jums, draugai, esantieji prie 'jos vairo, už iš
laikymą Laisvės darbininkų pusėje.

Draugiškai,
John P. ir Marie Koch ' 

Detroit, Mich.’”
Draugai Koch’ai patys savo valia apdovanojo dienraš- 
po $2 už kiekvienus išgyventus metus. Mūsų prašy

mai apdovanoti po $1 už metus nebuvo perdidelis. Visi 
geriau finansiniai pasilaikantieji žmonės turėtų pasekti 
draugus Koch’us.

Dar iš vieno svarbaus laiškelio paduodame keletą ei
lučių:
“Gerb. Draugai:—

Šiame laiške siunčiu Laisvės jubiliejiniam fondui $50. 
Atminčiai savo mylimosios žmonos Julytės, vienų metų 
nuo jos mirties (ji mirė birželio 18 d. 1948 metais), pa- 
remiu ir savo dienrašti . . .

Draugiškai,

t'i

Ig. Klevinskas, 
Scranton, Pa.”

Draugas Klevinskas taipgi prisiuntė labai jautrias ei
lutes savo žmonos atminčiai, kurios tilps dienraštyje bir
želio 18 d. laidoje. $50 yra puiki dovana.

•Daugiau dovanų dienraštis aplaikė nuo šių asmenų: 
M. ir O. Dobiniai, Brooklyn, N. Y. . 
Wm. Skuodis, Brooklyn, N. Y. . . . 
LDS 46, kpr, Central Brooklyn, N. Y. . 
Joe Weiss, Brooklyn, N. Y. ...
J. Bartašius, Brooklyn, N. Y. . . . , 
J. Jasiulis, Kenosha, Wis..................
Tadeušas Laučius, Brooklyn, N. Y. . 
Ona Jermutis, Brooklyn, N. Y. . . . 
Elz. Kasmočienė, Brooklyn, N. Y. . .

Dėkavodami už dovanas, norime priminti, kad visų 
dabar aukojančiųjų vardai bus paskelbti ir jubiliejinėje 
dienraščio laidoje, kuri išeis rugsėjo (Sept.) 16 d.

Nepamirškime jubiliejinių skaitytojų gauti. Gaila, kad 
šiame pranešime negalime pasidžiaugti nė vienu nauju 
skaitytoju'

. $10.00
. $10.00
. $10.00

. . $5.00

. . $5.00
. $3.00
. $3.00

$2.00
$1.00

Laisvės Administracija.

SKAITYTOJU BALSAI

Teroristai Veikia
Prieš virš pora savaičių New Yorke kažin kokie gengs- 

teriai užmušė ILGWA unijos organizatorių, — matyt, 
tai buvo samdytojų papirkti gengsteriai, — tų samdyto
jų, kurie nenori, kad jų darbininkai būtų suorganizuoti į 
unijų. .

Praėjusių savaitę Detroite kažin kokie gengsteriai kė
sinosi ant Victor Reuther’io gyvybės, — jį šovė, bet ne
nušovė, o tik vienų akį Reuther’iui išmušė.

* Prieš vienerius metus panašus atentatas buvo jjaclary-

Tūli raudonbaubiai bando priųiesti šį atentatą komu
nistams bei kitiems pažangiesiems automobilių unijos 
nariams. Tai, žinoma, yra klajojimas, daugiau niekas. 
Komunistai į paskirų žmonių žudymus, į terorą netiki, 
prieš tai kovoja.

Faktinai, Jungtinių Valstijų Komunistų Partija ir 
šįuo metu .viešai pasmerkė Reuther’io užpuolikus.

Kiekvienas pažangus žmogus tai privalo pasmerkti, 
nes tokie “žygiai,” kokie buvo pavartoti prieš brolius 
Reuther’ius, yra fašistiniai - teroristiniai “žygiai!”

Įdomu tai, kad Detroito gudrioji policija, kuri taip mo

Wisconsin valstijos istorijoje 
pirmu kartu negras assembly- 
manas turi proga pirminin
kauti seimelio sesijai. Po tos 
sesijos, jo—Leroy J. Simmons, 

pirmojo negro pirmihinko, 
pagarbai įvyko pobūvis.

laisves laikraščio
TVARKYTOJAMS

Laisvėje Krisluose buvo 
išsitarta, kad .skaitytojai 
išsireikštų mintį apie Lais
vės laikraščio redakcinės 
minties būdavojimą.

Pats turiu pasakyt, kai 
tik Laisvė atsikraustė iš 
Bostono į Brooklyną, visa
da ją skaičiau. Turėjau pro
gą dalyvaut Laisvės direk
torių valdyboje, na, ir tam 
tikrais laikais bendradar
biaut - korespondentu būti.

Dabartiniu laiku Laisvė
je reikėtų sutrumpint tam 
tikri raštai, kurie išsitiesia 
per kelius numerius su tuš
čiomis mintimis, tik su nu- 
šlipuotais žodžiais; kai ką- 
ka net po tris-keturis žo- 
dži'uSj atskirtus kabutė
mis, reiškiančius tą patį. 
Tą daro tūli bendradar
biai, o ne Redakcija. Tik, 
žinoma, Redakcija leidžia jų 
rašinius be kritikos, gal to
dėl, kad jie daug rašo.

Tų ilgų raštų daugybė 
nė neskaito. Man prisime
na pasikalbėjimas su Vil
nies redaktorium L. Prū- 
seika apie ilgų raštu “nau
dą”.

“Rašė, 
kelioliką 
•atostogų
juos skaitė”—pareiškę Prū- 
seika.

Kiti sako: “pradėsi skai
tyt, tai per keliolika nume
rių galo nesurasi. Kas čia 
skaitys”. , '•r

O apie trumpus rašinius 
kitaip kalba. Krislų nė vie
nas skaitytojas nepralei
džia, todėl, kad nėra tuščių 
žodžių ir kiekvienas saki
nys tūri skirtingą mintį.

rašė ir rašė per 
Vilnies numerių 

įspūdžius, o kas

tūs prieš Walter Reuther, UAW unijos prezidentą. Vik- ka kovoti pi’ieŠ darbininkus, vis nebegali surasti nei Wal- 
toras buvo tos unijos švietimo direktoriumi. Abu Rėū- tęrio, net Viktoro Keuther’ių užpuolikų!

| O surasti ir atitinkamai nubausti jie būtinai reikia!ther’iai yra tikri broliai.

Įx>.

Taipgi būt ne pro šalį pa- 
. sakyt, jei vieno redakto
riaus “Tarptautinė Apžval
ga” būtų nedaugiau kai 
dviejų špaltų. Ar nebūtų 
geriau tankiau dėt apžval
gą ir trumpesnę?

Taipgi būtų labai sveika, 
jei mūs daktarai sukrustų 
su savo patarimais. Jei ne 
iš savo grynos minties, tai 
nors iš daktariškų knygų.

Žmonės myli skaityt raš
tus tokios minties, kokius 
parašo buvęs Laisvės • re
daktorius V. Paukštys. Jo 
raštai nesitęsia per pusę 
puslapio. O jo mintys -—tai 
laikraštinis /eleksyras.

Prie to dar reikįa pri
mint, kad Laisvėje telpa 
retkarčiais tokių raštų, ku
rių autoriai pradeda rašyt 
su vietine politika, atsidu
ria Washing tone, nuvažiuo
ja į farmas ir užbaigia su 
LDLD kp. reikalais.

Jų raštus skaitant, man 
visada prisimena Geležėlės 
ir Grikšto prakalbos, kurie 
švaistydavusi po visą pa
saulį be jokios temos.

Tokie raštai laikraščio 
nekelia, nekelia nė jo vadų 
į paaukštinimą.

Kai kada galvoju: jei aš 
taip parašyčiau, tai ir t už 
pinigus netalpintų.

V. Z. —Detroit.

Redakcijos Atsakymai

risite,
2 pusi.—Laisvė (LibeYtyį, Lith. Daily)—-Antf., Geg. 31, 1949

Spartakui, Detroit, Mich. 
Jūsų korespondencijos 'apie 
kliubo namą negalime sunau
doti. Kitas korespondentas 
anksčiau rašė ir kitoj dvasioj. 
Laikraštyje tą klausimą neiš- 
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BALFo Direktoriai Ir
Brangūs Žmonės

Amerikon ir Atgal
(Feljetonėlis)

Buvau pritrenktas, suži
nojus, kad BALFo direkto
rius Jonas Valaitis pradėjo 
lankyti “dievo paukštelių” 
gūžtas anglų zonoje. Argi 
galėjo jį paraginti mano 
straipsnelis, tilpęs Laisvėje 
š. m. (1949) balandžio 8 d. 
Veizėkit, ne vien Maceina 
ragina apaštalavimo žy
giams.

Visi apaštalai Ir prana
šai turėjo savo pasekėjų. Ir 
aš pradėjau sekti palaimin
tomis pėdomis, BALFo Eu
ropon su kukliomis dolerių 
sumomis pasiųstų, apaštalą 
ir pranašą Joną Valaitį. 

-.Kur jis, ten ir aš. Jis Miun- 
chen’e, jis Bremenan — ir 
aš su bloknotėliu. Jis Han- 
nover’Jje — ir aš jau jam 
lipu ant kulnų. Jis Brauns- 
chweig’e keliasi laiptais 
JRO įstaigon — ir aš iš 
paskos. Jis garsioje Waten
stedt’o stovykloje — ir aš. 
Ypač, Watenstedt’o stovyk

loje buvau budrus, nes ši 
stovykla, kiek jau Laisvės 
skaitytojams žinoma, pa
garsėjo KZ-tų budelio Draz- 
dausko ir kitų įvairių KZ- 

, tų “pareigūnų” pokštais. 
Maniau, kad čionai Jonas 
Valaitis, užsidėjęs ašutinę, 
pradės apaštalavimo darbą.

Vieno vakaro prieblandą 
Watenstedt’o stovyklos “die
vo paukšteliai” pastebėjo 
nepaprastą eiseną: dvi švie
sios, nepergeriausio “dievo 
paukštelių” tarpe vardo, 
blondinės vedėsi po ranka 
senstelėjusį, “sonetais” be
riantį poetą, iš paskos pa
reigingai žengė stovyklos 
pirmininkas, gimnazijos di
rektorius, Hitlerio krimino- 
logas — Stankevičius. Ke
liom minutėm praėjus, ši 
maloni eisena grįžo, bet jau 
dvi blondinės vedėsi Jie po
etą, bet-BALFo direktorių 
Joną Valaitį, o poetas su 
kriminologu, lyg mėnulį- 
brolelį žemėn pavilioję, žen
gė išdidžiai, kiek atokiau.

Tą vakarą Jonas Valai
tis, liepęs sušaukti krūvon 
“dievo paukštelius” prana-" 
savo ir apaštalavo. Apašta
lavo, kaipo uolus agentas, 
šaukdamas visus vykti Dė
dės Šamo kraštan, kur ga
lima net nuo meilės apsi
drausti, kur bedarbiai skai
tomi gerais žmonėmis, nes 
jie nenori atimti darbo no
rintiems dirbti. Tokių gerų 
žmonių Dėdės Šamo krašte 
yra net keli milijonai — 
Jonas Valaitis mano, kad 
“dievo paukšteliai” nenorės 
būti gerais žmonėmis ir 
stengsis nupiginta kaina 
parduoti savo kailį kapita
listams. Buvo laukiama, 
kad Jonas Valaitis stovyk
lose pasidomės, kaip čia 
skirstomos BALFo iš J. A, 
Valstijų siunčiamos gėry
bės. Kas .jas skirsto ir kų- 

• riuo būdu į BALFo gėrybių 
maišus patenka “veikles
nių” “dievo paukštelių,” jų 
patelių ir paukštyčių dėvė
ti drabužiai ir avalynė. Ku
riomis ypatybėmis pasižymi 
tie “žmonės,” kurie parduo
da savo vaikus ir už juos 
gautus pinigus per vieną 
naktį prageria. Kas tame 
“turguje” tarpininkauja. 
Nepasakė Jonas Valaitis, 
kas bus ir su tais, kurie ne
galės emigruoti į jo perša
mą kraštą.

Visose stovyklose Jono 
Valaičio kalba buvo nuimti 
nuo vieno kurpalio. Matyt, 
jis daugiau kurpalių neturi. 
Jonas Valaitis primygtinai 
ragino visus vykti Dėdės 
Šamo kraštan. Stebėtojui 

Rašo'JONAS MOLIS laičiui su kriminologu iš 
“pogrindžio” veiklos šeimos 
paūksnyn grįžus, — pasi
girdo, iš lietuvių kalbos žo
dyno ribų išeiną keiksmai, 
kurie veržėsi iš gelsvųjų an
gelų purpurinių lūpų. Taip 
tęsėsi dvi, Watenstedt’o 
“dievo paukštelių” stovyk
loje, paslaptingosios dienos. 
Bet negrįžo Jonas Valaitis, 
kaip tie apaštalai iš xtyrų, 
pas savo “dievo paukšte
lius” ir nepasakė jiems 
griausmingų “tiesos ir vil
ties” žodžių. Ir jau balan
džio 28 dieną Hannover’io 
lietuviai studentai buvo 
nustebinti, kai priėmimo 
metu, studentų bendrabu
tyje, nušvito salė. Tai įėjo 
nekviestos Watenstedt’o dvi [ 
gražuolės — Jono Valaičio 
palydovės.

Taip Jonas Valaitis lan
kė stovyklas, lyg tas Naza
rietis, apsuptas atgailau
jančių Magdaleną, kad nuo
dėmingieji negalėtų paliesti 
jo skaistybės drabužio. Pa
stebėjau, kad ir Izabelė Ro-< 
vaite visada lydima, nors ir 
ne atgailaujančių Magdale
ną, bet “nuodėmes atlei
džiančią” eklezijos viršū- 
nią, kurios saugo Izabelę, 
kad paprastieji mirtingieji 
neišgautą perdaug žodžiu iš 
jos žaviąją lūpą.

BALFo įstaiga Europoje, 
Miunchen’e išsidėsčius net 
dviejose vietose: Miunchen- 
Pasing ir Miunchen, Rau- 
chstr. 20. Iš vienos vietos į 
kitą reikia elektros tram
vajumi važiuoti apie 40 mi- 
nučią. Vienoje dirba “veiks
niai,” kitoje — “direkto
riai.” Įstaigose rašomos ma
šinėlės ir mašininkės. Ma
šinėlės retai tarška, bet už
tai mašininkės.. . “Dievo 
paukšteliai” pastebėjo, kad 
tie, kurie gauna garantijas 
vykti į Jungtines Valstijas 
tiesioginiai, be BALFo 
“aukštojo” tarpininkavimo
— išvyksta daug greičiau. 
Žmonių, neturinčią reikalo 
su BALFu, garantijos, net 
to paties NOWC, gaunamos 
anksčiau. BALFo įstaigos 
Europoje —■ kiauras mai
šas, kurį nori pripilti ame
rikiečio darbininko dole
riais, gi nauda tą įstaigą
— lygi nuliui. BALF Miun- 
chen-Pasing nežino ką daro 
BALF Miunchen Rauchstr. 
20 — painiava ir “brangūs 
žmonės.”

Štai ką š. 1949 m., balan
džio 25 dieną rašo “dievo 
paukštelią” laikraštis Min
tis apie brangius žmones: 
“Anais gerais laikais Lietu
voje žinomas namą savinin
kų veikėjas ir ilgametis 
Kauno-miesto tarybos narys 
Chodosas mėgdavo Kauno, 
burmistrą vadinti brangiu, 
žmogumi, ‘brangusis mūsų 
burmistras,’ ‘brangus mies
to veikėjas,’ ‘brangus žmo
gus’ . . . Juokai juokais, bet 
tremtyje, ir net vyresniojo 
išeivijoje, dažnokai pasitai
ko; tikrai brangių žmonių, 
kurie lietuvių visuomenei 
nepigiai kainuoja. Šitie 
žmonės eina brangiai atly
ginamas pareigas, savo vei
kloje nesiskaito su išlaido
mis arba, menkai ką dirb
dami, leidžia veltui laiką. 
Šitoki dievo paukšteliai nei 
aria, nei sėja, bet gražų 
derlių semia! Noblesse ob
lige! Garbingi postai įpa
reigoja !... Ar neima dide
lių atlyginimų asmenys, ku
rie jų visai neuždirba?”

Taip rašo Mintis. Rašo ji 
gryną tiesą. Nei Valaičiai, 
nei Rovaitės, nei Krupavi-

rodėsi, kad kalba ne BALFo 
direktorius, * kuriam turėtų 
daugiau rūpėti lietuvių ger
būvis, bet -agituoja už emi
graciją, emigracijos įstai
gos agentas. Agentas, ku
rių mums netrūko ir “anais 
gerais” laikais, kad Kostai 
Norkai lėbaudami mulkino 
mūsų mažažemius ir darbi
ninkus mesti savo tėvynę ir 
vykti vergauti į Brazilijos 
gyvatynus.

Beje, ‘vienoje stovykloje 
Jonas Valaitis pasakė, kad 
Jungtinėse Valstijose yra 
gerai organizuotų lietuvių: 
“pažangiųjų” — 14,000, 
katalikų — 12,000 ir ko
munistų — 6.000. Jam tai 
pasakius, man bakstelėjo 
kažkas pašonėn. Atsigrįžęs 
pamačiau Diepholz’o “dievo 
paukštelių” stovyklos pir
mininką, buvusįjį smetoni
nės intendantūros “stam
biąją žiurkę.” 194b - 1941 
metais mokėjusį prisilaižy
ti Tarybų Lietuvoje, paskui 
dezertyravusį, . gi Hitlerio 
metais, malūnų sindikato 
sparnus sukusį. Intendan
tas prašė paklausti Joną 
Valaitį, ar tas nebus apsiri
kęs, sakydamas, kad orga
nizuotų lietuvių katalikų 
Jungtinėse Valstijose ma
žiau nei pažangiųjų. Aš pa
siūliau jam pačiam tai pa
daryti. Intendantas susigū
žęs kažką numykė — mat, 
intendantai nepasižymi drą
sumu, jei jų veikla išeina 
už “gėrybių sandėlių” ri- 
bV • • •

Jono Valaičio pranašavi
mai taip pat buvo sklandus: 
— žadėtas visiems greitas 
grįžimas tokion Lietuvon, 
kokios kas norįs. Ir tas grį
žimas bus, jei nė šį rudenį, 
tai po dviejų metų, jei ne 
po dviejų metų, tai gal teks 
svetur pasibastyti ir ilgiau. 
Jei bus karas, tai “dievo 
paukšteliams” bus gerai, 
jei karo nebus — “dievo 
paukšteliai” turės prisitai
kyti prie taikos meto. Tai 
reiškia: suglausti sparnus, 
ir šypsena nuskaidrinti pik
tus snapus.

Po pranašavimų ir sun
kaus apaštalavimo darbo, 
Watenstedt’o mišrus (Kri
minologu, KZ-tų sargų) 
stovyklos komitetas pakvie
tė Joną Valaitį pasistiprin
ti. Ši oficiali dalis truko ne
ilgai: Jonas Valaitis buvo 
iš “dievo paukštelių” gar
bingos visuomenės tarpo 
atitrauktas ir nuėjo su 
blondinėmis ir pirmininku 
dirbti “pogrindin.” Mums 
žinoma, kad “pogrindžio” 
darbas ir jo “herojai” pa
laikomi doleriais netolregių 
Jungtinių Valstijų lietuvių. 
Watenstedt’o stovykla, pa
tyrusi, kad BALFo direkto
rius Jonas Valaitis išėjo 
dirbti “pogrindin” — nenu
stebo. Visiems žinoma^ kad 
ir seni pranašai: Mozė, 
Kristus ir kiti, pasitrauk
davo į tyrus, ar kalnus ir 
iš ten grįžę, savo pranašavi
mais, kaip žaibu trenkdavo 
i minią. Tokių žodžių lau
kė “dievo paukšteliai” ir iš 
Jono Valaičio. Dvi dienos 
tęsėsi Jono Valaičio “po
grindžio” veikla. “Dievo 
paukšteliai” iš tolo ir su 
baime vaikščiodami apie 
bloką, kur veikė Jonas Va
laitis, nematė nei tų “reikš
mingų,” lyg Vatikane kon- 
kliavos metu, dūmų, nei, ki
tų ženklų. Retkarčiais drą
sesnieji priartėję girdėjo 
riksmą, o vėlų vakarą, Va

čiai, nei Sidzikauskai, nei 
nei ją mašininkės ir maši
nėlės nepateisina išlaidą. 
Vieni mulkina gerus žmo
nes, kiti sunarplioja biuro
kratizmo ir pauper izmo ga- 
rankščius ir klimpsta tin
giniavimo ir parazitizmo 
liūnan. Tas pat dedasi ir 
DP stovyklose. “Inteligen
tai” užgrobia komitetuose 
“valdymo” kėdes ir visas 
apmokamas vietas pasi
skirsto, kaip jiems patinka. 
Į virėju, miško kirtiką, sto
vyklų darbininkų ir amati
ninkų etatus įsirašo įvairūs 
viešpačiai, bet jie nevyksta 
miško kirsti, batų siūti. Ne, 
jie pirmininkauja, raštinin
kauja .. . Tie viešpačiai jo
kiomis valandomis nesurišti 
■— “dirba” ką nori ir kada 
nori... Žinoma, tai būtų 
niekis, jei tas sauvaliavi
mas, nebūtą sukurtas pa
prastųjų “dievo paukštelių” 
sąskaitom Visiems aišku, 
kokią turi skriaudą stovyk
los darbininkas, jei, pavyz
džiui, virtuvėje etatais nu
statyta 5 darbininkai, o ten 
tik dirba 3, gi du “posė
džiauja,” jei etatais nusta
tyti 4 batsiuviai, o dirba tik 
Vienas, —. kiti trys bastosi 
“gerbūvio” pakampėse.

Todėl labai mažas papras
tųjų • darbininkų skaičius 
turi darbo stovyklose. Dau
gumas kreipiasi į vokiečius, 
dirba jų ūkiuose ir sunkesnį 
darbą fabrikuose. Ar tai, 
pasakysite, ne aukštojo pa
triotizmo pasireiškimas mū
sų inteligentuose? Ar ne 
taip buvo ir “anais gerais 
laikais-' Kaune, kada mus 
valdė “brangūs žmonės?

i

Unijos viršininkai tariasi su Fordo firmos atstovais 
apie sugrąžinimą > darban streikuo jančių 71 tūkstan
čio darbininkų be prašalinimo paskubos, prieš kurią

jie sustreikavo. Bet jie negrįžta.

Prelatas Krupavičius, ek
spertas lašinių skutinėjimo, 
ir jo pamdcnikas V. Sidzi
kauskas, vykdami Ameri
kon, veikiausiai, turėjo se
kamą pasikalbėjimą:

— Važiuojame aukso že- 
melėn. Ten nereikės ameri
koniškus lašinius skutinėti 
ir lietuviškas žymes spau
dinėti, kiaulių kryžiais irgi 
nereikės gintis. Ten turėsi
me gerą dolerinį urodzajų.

— Apie urodzajų aš ne
abejoju. Manau, kuomet 
aukas pradėsime rinkti Lie
tuvos vadavimui, tai dole
rinių nepriimsime.

— Tikrai taip. Čia tau, 
sušauktame mitinge, sumes 
dolerinėmis kokį šimtą tūk
stančių, tai bus dideliau- 
sias maišas ir tuomet vilkTarptautinė Apžvalga

(Tąsa nuo 2 puslapio) 

rialistams pasmaugti liau
dies demokratiją.

Jugoslavijoj Tito šalinin
kai susitarė su Italijos re
akciniais valdonais nuosa
vybių reikale, kad Jugosla
vija atsiteis Italijos pilie
čiams už esamas jos šalyje 
nuosavybes, o Italija tą pa
darys su jugoslavais. Su
prantama, kad kitose šalyse 
nuosavybių paprasti pilie
čiai neturėjo.

Jugoslavai nuskandino 
Vengrijos laivą ant Duno 
jaus, kuris būk perdaug ar
ti plaukęs prie Jugoslavijos 
sienos.

Lenkijos vyriausybė griež 
tai užginčijo Anglijos prasi
manymus, būk lenkai savo 
prieplaukose daro kratas 
ant anglų laivų. Mat, britai 
tuo norėjo pateisinti savo 
žygį, kada jie po prievarta 
nuo lenkų laivo išvilko ko
munistą Eislerį.

Lenkai reikalauja, kad 
Anglija atiduotų lenkų teis
mui Hitlerio generolus bu

delius Rundstedą, Adolfą 
Straussą ir kelis kitus, ku
rie yra anglų žinioje.

Lenkijos vyriausybė areš
tavo H. Firth, Anglijos pi
lietę, kuri dirba Varšavoj 
anglų ambasadoj. Įkaitino 
ją, kaipo britų šnipę.

S'itomijos socialistai val
donai paleido iš- kalėjimo 
karo kriminalistą Risto Ri- 
tį, kuris tą šalį įtraukė Hit
lerio pusėje karan prieš Ta
rybų Sąjungą, 1941 metais. 
R. Riti buvo tuo laiku mi
nistrų pirmininkas.

Jis buvo nuteistas ant 10 
metų į kalėjimą, bet išbuvo 
tik apie tris metus. Socia
listai sako, “jo silpna svei
kata” kalėjime būti.

Taikos reikalai. Paryžiu
je susirinko Anglijos, Fran
ci jos, Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos užsienio 
reikalų ministrai spręsti 
Vokietijos-ir kitus svarbius 
reikalus.

Tarybų Sąjungos delega
cija, su A. Višinskiu prie
šakyje, pasiūlė grįžti prie 
Potsdamo Konferencijos, at
sibuvusios 1945 metais, nu
tarimų, kad baigti visus ne
susipratimus Vokietijos rei
kale.

Tuojau Anglijos, Jungti
nių Valstijų, o vėliau ir 
Francijos ministrai pareiš
kė, kad jie nepriima pasiū
lymo. Reiškia,- parodo, kad 
nenori laikytis susitarimų. 
Gi komercinė spauda nuola
tos tvirtino, būk Tarybų 
Sąjunga nesilaiko tų susi
tarimų.

New York Times, 26 d. 
gegužės redakciniame,/ Pots
damo susitarimus išvadino 
“c h a o t i škais,” “pasenu
siais,” “netikusiais.” Taigi, 
tenka Abejoti, kad konferen
cija duos pageidaujamų tai
kos gerovei vaisių. Sovietų 
Sąjungos spauda sako, kad 
visada galimas susitarimas, 
jeigu abi pusės jo nori.

Tarybų. Sąjungoj pradėjo 
bėgti iš Anglijos atstovybės 
sovietiniai piliečiai, kurie 
ten dirbo.

“Pravda” rašo, kad j mo
kyklas dabar eina 34,500,- 
000 mokinių, o pirm revo
liucijos Rusija turėjo tik 7,- 
800,000 mokinių.

Buvęs Anglijos žurnalo 
redaktorius Maskvoje Mr. 
A. Johnson sako, kad dabar
tiniai Anglijos valdonai ne
atstovauja Anglijos žmonių 
valios. Jis sako, kad ponai 
Bevinai atėjo ir nueis.

. Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryboje Sovietų dele
gatas J. Malikas reikalavo 
panaikinti atomines bombas 
ir uždrausti j aš kare varto
ti. Kaip ir visada, “demo
kratai” jo reikalavimą at
metė.

jį užsidėjęs ant kupros!
— Reikės patvarkyti 

taip, kad smulkesnių, kaip 
dešimtinės, n e p r iimsime. 
Juk ir dešimtihėmis susi
kraus nemaža krūva.

— Sutinku ir manau, kadI 7
mažai atsiras tokių, kurie 
duos dešimtinėmis, didžiu
ma klos šimtines ir tūks
tantines !

—-r Manau, trumpu laiku 
surinksime desėtką milionų 
dolerių, tuojau grįšime at
gal ir pradėsime Lietuvą 
vaduoti.- Turėdami tokią 
sumą pinigų galėsime švil
paudami gyventi.

— Bet reikės pinigus pa
dėti į saugios šalies banką. 
Juk dešimts milionų, tai ne 
dešimts dolerių.

— Nesirūpink, kur nepa
dėsime, visur Amerikos ir 
Anglijos valdžia mus ir 
mūsų turtą apsaugos. Atsi
mink, <kad ir pinigai, ku
riuos j' surinksime, bus a- 
merikbniški ir Amerikos 
vėliava juos globos...

★ i ★
Mūsų ponus,, išlipusius iš 

laivo, pasitiko lietuviška 
delegacija, nuvežė į pui
kiausi viešbutį. Ten jau bu
vo surengtas bankietas. Bu
vo daug ponų, ponių ir pa
neliu. Tik nežinia kodėl lie
tuviai neturi “ponaičių”. 
Juk lenkai turi ponus, po
nias, paneles ir ponaičius? 
Gėrė, valgė ir vėl gėrė ir 
valgė. Daug labai karštų 
prakalbų pasakė apie Lie
tuvos vadavimą, apie ger
biamų svečių veiklą, apie 
tai, kaip reikalingi pinigai, 
kad Lietuvą išvaduoti'ir vi
sus ragino nesigailėti dole
rių.

Svečių — Lietuvos va
duotojų— ūpas pradėjo kil
ti, l$ąip ragaišiui tešla, už
raugta mielėmis. Jie jau 
pradėjo svajoti apie dvide
šimts milionh dolerių rink
liavą. '

Apvainikavimui šių iškil
mių ir nudžiuginimui sve
čių, pmsideda rinkliava. 
Bankietp vedėjas pirmas ki
ša ranką kišenėn. Svečiai su
žiuro į jį, bet... jis ištrau
kė iš kišenės nosinę ir pra
dėjo nosį šnirpšti...

Pasibaigia rinkliava. Ve
dėjas paskelbia, kad aukų 
surinkta pora šimtelių in 
dėkuojąv ponams, ponioms 
ir panelėms už gausias au
kas tokiam svarbiam reika
lui, kaip Lietuvos vadavi
mas. *Jis priduria, kad jeigu 
visur taip aukuos, tai Lie
tuvą svečiai tuoj aus išva
duos.

Svečiai, išgirdę rinklia
vos pasekmes, susiraukė, 
kaip devynios pėtnyčios. 
Dingo tas kylantis ūpas ir 
apėmė niūrumas...

Prasidėjo svečių maršru
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tas. Keliauja po didmies
čius, visur sako patriotines 
prakalbas ir visur surenka 
po porą ar dar mažiau šim
telių.

Pasibaigė maršrutai. Mū
sų svečių krepšiai tušti, nes 
kiek surinko, tai veik tiek 
ir išleido. Prelatas Krupa
vičius, sunkiai atsidusęs, 
pareiškė:

“Mums pasiliko tik naš* 
lės skatikai... Aš stoviu ant 
lietuvybės kapinyno”...

Sidzikauskas, vieton per
sižegnoti ir ant lietuvybės 
kapinyno sukalbėti “Amži
ną atilsį”, atsakė:

Amerikos lietuviai, tai 
auksinės kiaulės, o iš kiau
lių nesitikėk ėdalo gauti. 
Kol dar “našlės skatikai” 
neišsibaigė, tai greičiausiai 
važiuojame atgal Europon. 
Pateisinimui savo greito. 
išvažiavimo paskelbsime, 
kad mus kviečia į keturių 
didžiųjų valstybių ministrų 
posėdį, kuriame mums Lie
tuva atiduos...

Mūsų Lietuvos vaduoto
jai grįžta atgal su “Našlės' 
skatikais...”

švenčioniškis

Šypsenos
SMETONA, RŪKŠTUS 
PIENAS IR IŠRŪGOS 
Gerbiamas R. M. nori, 

kad aš rašyčiau apie smeto- 
nininkus. Žinoma, aš kaipo 
Pišistas, turėčiau geriau 
žinoti apie smetonininkus, 
negu ką kitą. Bet aš tiek 
žinau: kai Chicagos tauti
ninkai pritrūko Smetonos, 
tai sutvėrė rukštaus pieno 
kliubą, kuris gerokai surū
gęs, bet vis dar gyvuoja. 
Bet sandariečiai, kuomet 
išėjo iš rybų ir nuėjo į ka
talikiškų tarybų (taip ta
ria kupiškėnai), tai iš jų 
liko tik išrūgos. Katalikiš
koje taryboje dabar, jeigu 
jie nori užsitarnauti sau 
gerą vardą, turėtų sutverti 
Chicagoje dar vieną para
piją. Būtent, Barzdočių pa
rapiją. Tuomet ir krupniko 
ministeris būtų .galėjęs pa
silikti Chicagoje ir nebūtų 
reikėję grįžti į Vokietiją. 
Čikagoje jam pasilikus bū
tų labai ramu. Ypatingai 
netoli stokjardų. Ten ver
šiai lietuviškai bliauna...

x Pišystas
ŽINOJAU, KAD MAN 

NELIKO
Kuomet aš buvau pieme-/ 

nukas, aš nuėjau pas kai
myną paganyti bandą. 
(Nes jo sūnus sirgo). Man 
parėjus vakarienės, susė
dus prie stalo, visi valgėm 
barščius. Mian valgant, at
nešė ir mėsos. Bet tą mėsą 
taip greitai išgaudė, kad li
ko man tik mažas šmote
lis.

Šeimininkas pažiūrėjo į 
savo žmoną ir, abudu susi
merkę paėmė ir tą paskuti
nį. Man neliko... Aš tuo tar
pu rengiausi prie pirmos iš
pažinties ir eidavau pasi
mokyti katekizmų savo pa
rapijoje. Kuomet jau atli
kau išpažintį, reikėjo eiti 
prie komunijos. Nuėjau 
proe grotelių ir pamačiau, 
kad tas mano šeimininkas 
jau ten klūpi... Parėjus na
mo, mano motina klausia: 
“Ar atlikai' išpažintį?” 
“Taip,” sakau, “atlikau.”

O ji manęs klausia: “Ko
muniją priėmei?” “Ne,” at
sakiau jai. “Buvau nuėjęs 
prie grotelių, bet pamačiau, 
kad Grinius ten klūpo, tai 
jau žinojau,, kad man ne
liks,” Pišystas
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Aš priėjau prie uzbeko ir pamačiau, 

kad jis guli atsirėmęs skruostu į kelme
lį. Rankose jis laikė išmuštą ir dideliame 
atstume nuo veido kabančią savo akį. 
Man pasidarė gaila. Kuo aš galėjau pa
dėti jam, akimirksniu, tapusiam aklu? 
Kuo?

Vokiečiai atnaujino apšaudymą. Svie> 
diniai pralėkdavo kažkur viršuje, dažnai 
atsitrenkdavo į medžių šakas ir sprog
davo. Aš prišliaužiau arčiau prie uzbe
ko, .paliečiau jo kelį. Jis, laikydamas 
abiem rankom savo akį, lyg bijojo ją iš
laistyti. Aš pašaukiau jį vardu. Jis ap
graibė mane šlapiomis nuo kraujo savo 
rankomis ir pravirko.

Visą naktį ligi pat ryto mes praleido
me miške, metodiškai apšaudomi vokie
čių artilerijos. Kiekvieną kartą, kai 

. sprogdavo sviedinys ir skeveldros, nu- 
mušdamos ąžuolų šakas, išlakiodavo po 
mišką, įsiviešpataudavo sekundė tylos, 
o paskui vėl buvo girdėti artėjančio svie
dinio kaukimas, ir jis vėl krisdavo per 
šimtą metrų nuo ankstyvesniojo. Po to 
sekantis sviedinys, — ir taip iki pat ry
to.

Nakties metu metodinis artilerijos ap
šaudymas yra žymiai baisesnis, negu 
kautynės. Kautynėse tu matai priešą, tu 

> gali nudėti jį anksčiau, negu jis nudės 
tave. Be mirties baimės, tu dar gyveni 
dešimčia kitų jausmų, galvoji, valia 
įtempta. Bet naktį, artilerijos apšaudy
mo metu, atrodo, kad kiekvienas sviedi
nys yra skirtas vien tau, kad jis lekia tie
siai į tave. Išbuvus kelias naktis tokiam 
apšaudyme galima išeiti iš proto.

Naktis ir sekanti diena mano karinei 
patirčiai davė kai ką nauja. Aš supra
tau, kad mokėjimas, karinės profesijos 
žinojimas ir visa kita, apie ką rašo laik
raštininkai, yra, tiesa, labai svarbu, la
bai reikalinga, bet taip pat supratau, 
kad kare yra dar vienas dalykas, kuris 
nepasiduoda jokiai kontrolei, tai karei
vio intuicija.

Naktį ugnis pasidarė ypatingai smar
ki. Kartu su penkiais ar šešiais mano 
grupės kovotojais mes įšliaužėme į gilų 
griovį, apriečiantį miško pakraštį. Jame 
buvo iškasinėta duobių — ten žmonės 
prieš mus ieškojo išsigelbėjimo nuo prie
šo artilerijos. Duobių buvo keturios, mū
sų gi — penki. Mano kovotojai surado 
jas anksčiau už mane: į tris duobes su
spėjo jie įpulti po vieną, o į ketvirtąją 
aš jau buvau įlipęs viena koja, tačiau tą 
pat akimirką vienas karys — jo pavar
dę aš pamiršau, bet ir dabar matau jį 
kaip gyvą: tai buvo keturiasdešimt mer 
tų kiemsargis iš Firdousi gatvės Kijeve, 
raupų sužalotu veidu, kuris ištisas die
nas pasakodavo mums apie savo žmoną 
ir vaikus — tą pat akimirką jis atstūmė 
mane petim ir greitai nėrė duobėn.

Kažkuris iš vaikinų pakuždėjo jam:
— Leisk vadą!
Jis nenorom ėmė rangytis iš duobės.
Šiuo momentu man dingtelėjo mintis: 

“Kam? Mirtis suras ir duobėje. Įsitai
sysiu po medžiu?’ A* aš tarifui jam:

— Lįsk atgal. i
Mes išgulėjome ten kokias penkias mi

nutes. Kažkuris iš vaikinų brykšterėjo 
degtuką ir ėmė traukti iš už rankovės 
papirosą. Ir, štai, nuplaudamas medžių 
viršūnes, šalia mūsų žlebterėjo stambaus 
kalibro vokiečių “lagaminas?’ Aš nespė
jau prisispausti prie medžio, skeveldra 
pralėkė viršum mano galvos. Mane api
bėrė lapais, skiedromis, žemės gumulais. 
Vienas kovotojas iššoko iš urvo ir pasi

leido į mišką. Aš sušukau:
— Kur tu? Atgal!
Po to mes nurimome ir vėl įsitaisėme 

savo vietose. Prasidėjo tylus pokalbis. 
Staiga aš pajutau keistą tylą urve, ku- 
riarpe įgulėjo kiemsargis. Aš pašaukiau 
jį, bet jis neatsakė. Kažkuris iš vyrų nu
šliaužė prie jo urvo, apčiupinėjo ir mėnu
lio šviesoje parodė man savo delną, juo
dą nuo kraujo. Mes bandėme ištraukti 
kiemsargį, manydami, kacĮ jis sužeistas, 
bet pažvelgds per kauburėlį, aš pama
čiau, kad^įviedinio duobė išrausta. ten, 
kur buvo jo kojos. Jos buvo nutrauktos 
beveik prie pat stuomens.

Po trejų metų, besirausdamas savo se
nose užrašų knygelėse, aš aptikau pu
siau nučiurusius užrašus ir juose vieną 
žodį: “Mostovoi.” Aš ilgai tryniau del
nu kaktą, stengdamasis atsiminti, ką tai 

galėtų reikšti. “Mostovoi, Mostovoi...” 
— vis kartojau. Ir .staiga atsiminiau: 
tai buvo pavardė raupsuotojo kiemsar
gio, savo norų įlindusio į “mano kapą.” 
Ir vėl, lygiai kaip prieš trejus metus, su
spaudę širdį, tarytum aš būčiau to žmo
gaus mirties kaltininkas.

Keistas, užgaidus ir nesuvaldomas 
jausmas!. ..

Pagaliau ėmę brėkšti. Atėjo diena, 
kurios būvyje man vis labiau teko įsiti
kinti, kad, be apskaičiavimo ir papras
tos, nepermaldaujamos karo logikos, yra 
dar neprieinamų mūsų protui dalykų. Aš 
įsitikinau, jog niekur, jokioje žmogaus 
veikloje, intuicija nevaidina tokio svar
baus vaidmens, kaip kare.

Netrukus buvo gautas įsakymas trauk
tis mišku. Vokiečiai, pirmįau artilerija 
pasiruošę, prasilaužė kitoje vietoje. Aš 
gavau įsakymą dengti gurguolę. Suradau 
ją vienoje dauboje; viename Vežime sau 
ramiausiai sėdėjo intendantas ir kažką 
kramtė. Kai aš jam pasakiau, kad jis 
yra vokiečių užnugary, jis išsprogino 
akis ir maldaujamai sušnibždėjo: “Ba
landėli, aš juk atsakau už produktus ..

Pervedęs gurguolę į saugesnę vietą, aš 
vėl sugrįžau į gynybos liniją, einančią 
pro didžiojo Ukrainos dainiaus Taraso 
Ševčenkos kapą; čia siaura grandinėle 
stovėjo apie du ar trys šimtai kovotojų. 
Atsimenu, ten buvo žmonių mėlynais ap
lankais — likučiai man nežinomo artile
rijos korpuso; buvo žmonių, vadinusių 
save oro desantininkais; buvo pėstininkų, 
ir — ką aš tuomet pastebėjau, — beveik 
kiekvienas jų laikė rankose kulkosvaidį. 
Tie žmonės tikįriausiai yra buvę kulko
svaidininkais savo daliniuose. Jie, matyt, 
pačiupo sužeistųjų, nukautųjų kulkosvai
džius. Tai buvo patys narsiausieji karei
viai.

Mes gynėmės Kanevo linijoje dar ke
lias dienas.

Mūsų sunki padėtis dar pablogėjo, kai 
vokiečių lėktuvai subombardavo tiltą ir^ 
pontoninę peryklą. Mes buvome atkirsti 
nuo kairiojo Dniepro kranto. Mūsų už
nugary buvo keliasdešimt naujutėlių 
greitųjų traktorių, korpuso patrankų, 
kuriomis nebuvo galima šaudyti, kadan
gi šoviniai buvo jau pergabenti į kairįjį 
krantą.

Prie mūsų pribėgo artilerijos pulko 
vadas. Jis buvo labai susijaudinęs, — aš 
atsimenu ašaras jo akyse.

— Broleliai, neišduokite! Išsilaikyki
te dar kiek, aš organizuoju persikėlimą: 
mūsų vyrai aptiko krovinių valtį. Per
kelsime tas patrankėles, ir tada ... Išsi
laikykite ...

Lengva jam buvo sakyti: “išsilaikyki
te” . .. Bet, mes vis dėlto laikėmės dar 
dieną ir dar naktį, o po to dar dvi die
nas ir dvi naktis.

Per tas dienas artilerijos pulko vadas 
surojo sutvarkyti perkėlimą: didele kro
vinių valtimi, padirbtais iš sienojų irk
lais, buvo perkelti traktoriai ir patran
kos, o auštant, garbingai pabaigęs savo 
katorgišką darbą, persikėlė valtele ir 
pats.

Vokiečiai sustiprino antpuolį. Sviediniai 
ėmė sproginėti maždaug per du šimtus 
metrų prieš mus, paskui penkiasdešimt 
metrų arčiau, dar arčiau ...... Ir net tuo 
atveju, jei mes ir norėtume pasilikti Ka
nevo mieste, mūsų draugužis artileristas 
iškrapštytų mus iš apkasėlių ir sutruk
dytų šitokį mūsų ketinimą. Pulko vadas 
iš tikrųjų meistriškai dengė mūsų atsi
traukimą. Debesys dūmų, skeveldrų, že
mių skyrė mus nuo vokiečių. Mes leido
mės žemyn ir žemyn. Pasiekusieji kran
tą anksčiau susigrūdo į valtį ir nuplau
kė. Šiame krante mūsų liko apie ketu
riasdešimt penkiasdešimt žmonių.

Atsitraukimas nuo Ševčenkos kapo 
truko beveik visą dieną, ir kai aš pri
bėgau Dnieprą, saulė jau leidosi. Aš at
silikau nuo savųjų ir likau vienas; kran
tu slankiojo pavieniai kovotojai, pasitai
kė du trys karo gydytojai. Aš supratau, 
kad vokiečiai ^tučtuojau pasirodys čia ir 
prispaus mus'prie vandens. Reikia kaip 
nors keltis į aną krantą. Buvo čia dar 
kažkokių valtelių, bet jas paėmė feldče- 
ris su medicinos seserimis perkelti su
žeistiesiems. Tai buvo jau dvidešimtoji 
kautynių diena, ir aš lyg buvau išmokęs 
būti šaltakraujis bet kokiose aplinkybėse.

- (Daugiau bus.)

Neunijistas maliorius dirba prie prezidento vasarinio 
Baltojo Namo Independence, Mo. AFL Maliorių Bro
lijos 3-sis Distriktas dėl to protestavo, tačiau preži- 

dentas tyli, nesiteikė dėl to nei pasisakyti.

gresyvių Partijos veiklos.
šaukėjui atsakiau, jeigu ne

bijo toli važiuoti, tai kiemas 
yra gana elidelis; turi 80 pė
dų pločio ir 150 pėdų ilgio. 
Prie to, visas kampas tuščias. 
Jeigu neužteks kiemo, galės 
ir toliau pasisklaidyti, net iki 
upelio, kur šeštadieniais tan
kiai Įvyksta išvažiavimai, tai 
yra naktiniai išvažiavimai, ir 
jie tęsiasi iki sekmadienio va
karo. O sekmadienio vakare 
važiuoja namų link, kad pir
madienio ryte galėtų eiti į 
darbus tie, kurie dar dirba. 
Tai ir mes galėsime ta pačia 
gamtos grožybe pasinaudoti, 
jei'ne kieme, tai pas tą upelį.

Bet ša uit ėjas atsakė, kad 
jie norėtų geriau prie stubos. 
Tai gerai. Lai būna jo viršus.

Na, tai taip mūsų’ kontrak
tas sudarytas ir sulyg jo turi 
Įvykti P.P. lietuvių skyriaus 
išvažiavimas Daraškų kieme. 
Taigi ir užprašau visus. Ku
rie nebijosite tolimos kelionės, 
atvažiuokite Į tą suvažiavimą 
ir'paremkite P.P.L. skyrių. Iš 
miesto važiuokite West 25th 
St. ir 
Kaip 
West 
Tuom
gleside Dr. ir sukite po kaire 
ir važiuokite iki galo.

tiems iš Clevelando. Akro- 
niečiams geriausia imti Route 
5 iki 44 ir 422 iki Rūbų. 
Youngstovvniečiams 422 keliu 
pravažiavus Parkman bus 
apie dvi mylios iki^Rubų.

įžangos nebus. Kviečiame 
visus lietuvius: Clevelando, 
Akrono, Youngstown’o ir ūki
ninkus; visus gerus draugus, 
kaip LLD, taip ir LDS narius 
ir prietelius.

Turėsime gerą muziką, ska
nių valgių ir gėrimų bus už
tenkamai. Prasidės 10-tą 
vai. ryto ir tęsis iki vėlumo 
nakties. Prašome nesivėluoti 
ir nepamiršti.

Rengimo Komisija.

Miami, Fla.
ŠIRDINGA PADĖKA

LOS ANGELES, CALIF.
*

Iš Progresyviu Partijos 
Masinio Mitingo

Gegužės 13 cl. Gilmore Sta
dium buvo didelis masinis mi
tingas, kuriame kalbėjo II. 
A. Wallace ir du svečiai iš 
Europos: senatorius Michele 
Gina iš Italijos ir Anglijos 
parlamento narys H. Lester 
Hutchinson. /

H. A. Wallace savo kalboj 
nurodinėjo, kokias baisias iš
laidas musų valdžia daro ves
dama šaltąjį karą. Jis sakė: 
Vietoj budavoti kareivines, 
mes galėtumėm budavoti 
ž'monem (namus gyvenimui; 
vietoj, kad siųsti militarinę 

„pagalbą fašistinėm šalim, mes 
galėtumėm daryti gerą apy
vartą su progresyviška Kini
ja.

Anglijos' atstovas 11. L. 
Hutchinson yra. pereito karo 
veteranas ir buvo pavojingai 
sužeistas . Jis tarnavo laivy
ne pficierium. | Jam prisiėjo 
važinėti daugiausiai apie Is
panijos pakraščius. Jis nuro
dinėjo, kaip Ispanijos pakraš
čiais Vokietijos sub,marinai 
prisipildavo aliejaus ir daž
nai iš Amerikos ir Ispanijos 
pakraščių jūrų žibintuvų 
(lighthouse) šviesos duodavo 
ženklus vokiečiams, kada mū
sų laivai plaukdavo, Pasek
mės to: mūsų jauni vyrai ne 
šimtais, bet tūkstančiais yra 
žuvę tik dėl to, kad Franco 
buvo su- Hitleriu ir Mussoli- 
niu . šiandien mes norime jį 
priimti į Atlanto Paktą, kad 
“apgynus demokratiją.“ Jis 
turėtų būti baudžiamas kaipo 
karo kriminalistas.

Toliau .jis sakė: Aš važi
nėdamas su Wallace’u po di
desnius miestus čia Amerikoj 
gaunu įspūdį iš jūsų laikraš
čių, kad Britanijos žmonės no
ri karo prieš Sovietų Sąjungą.^

Sako — Kada Hitleris pra
dėjo karą prieš Lenkiją, tai 
mūsų jaunimas visur veržte 
veržėsi, kad Įstoti į tarnystę, 
o dabar, kada mes vedam šal
tą karą prieš Sovietų Sąjun
gą, su didžiausia agitacija 
negalima Įrašyti į tarnystę. 
Mes norim taikos, o ne karo’, 
jis pareiškė.

—Marshall ' Planas mums 
prisiunčia daug daiktų, ku
rių mes negalim, naudoti ar
ba mums visai nereikalingi', 
sakė h.kalbėtojas.

Italijos atstovas kalbėdamas 
nurodė, kaip DeGaspori.su 
Krikščionių Demokratų Parti
ja valdydamas Heliją su A- 
merikos pagalba vėl sudėjo Į 
valdvietes ir mokyklas tuos 
žmones, kurie prie Mussolinio 
žudė Italijos žmones, šian
dien jie vėl nuodija mūsų jau
nimą fašizmo nuodais.—Jis 
sakė—DeGasperi su Krikščio^ 
nių Domoknatų Partija yra. 
ne tik Italijos priešai, bet ir

ne krikščionys.
Kalbėdamas apie Vati

kaną sakė, kad popiežius 
visuomet buvo ir yra dar
bo žmonių priešas. — Jis 
visuomet mums sakydavo, kad 
Mussolinis yra dievo atsiųstas 
valdyti Italiją ir žudyti jam 
nepatinkamus žmones.

Nepaisant, kiek Amerika 
skleis propagandos Italijoj 
prieš Sovietų Sąjungą, jeigu 
karas kiltų, mūsų žmonės ne
kariautų prieš vienintelę soci
alistinę šalį Sovietų Sąjungą..

Mitingas b'uvo didelis ir en
tuziastiškas, pagal tokį orą. 
Visą laiką išlengvo lynojo ir 
pusėtinai vėsu buvo, vienok, 
susirinko virš 15,000 ir klau
sėsi kalbėtojų iki 11-tai va
landai.

Tūkstančius dolerių aukų 
surinko, nepaisant, kad visi 
užsimokėjo įžangos nuo 60 c. 
iki $1.20. Kada pradėjo šauk
ti vardus tų, kurie davė po 
šimtą ar daugiau, tai ir M. 
K. Jagmin (lietuvio) buvo.' 
Draugas Jagmin mažai žino
mas tarp lietuvių, bet jis la
bai daug dirba ir aukauja 
Progresyvių Partijai. Dažnai 
jis paremia ir lietuvius su au
ka. R—ka.

Cleveland, Ohio
Iš LIETUVIŠKO LAUKO
Kadangi lietuviai susispie

tę daugiausiai castsaidėj, tai 
mažai galima sužinoti, kas ten 
veikiama. Pakol kas, niekas 
nepašaukia ir nepraneša te
lefonu-, nei patys neatvažiuo
ja. ,Westsaidieciai nenuva
žiuoja Į eastsaidę ir mažai 
apie veikimą tepranešama.

Kažin kodėl nekurie ir tu
rėdami mašiną sako, kad per- 
toli važiuoti. Atsimenu, ka
da reikėdavo gatve kariais ap- 
vazinėti eastsaidę ir westsai- 
dę, ir nebuvo pertoli. Sykį 
vienas draugas sakė: “Su ma
šina nedaro didelio skirtumo, 
vieną mylią Į čia ar į ten, ima 
tik vieną minutę.“

Jo pasakymas labai teisin
gas, bet kažin kodėl dabar 
mūsų draugai taip bijo to to
lumo. Juk su mašina imtų 
tik minutę kitą, ir jau vie
toj.

Kaip ten nebūtų, bet turiu 
pranešti, kad gavau žinią pep 
telefoną, kad . Progresyvių 
Partijos lietuvių skyrius nori 
turėti išvažiavimą pas mus 
Parmoję, birželio (June):5 <1

Kadangi skyrius silpnas fy- 
nansiniai, tai meturi kuom mo
kėti už daržą bei kokią svfc- 

’taipę. Tai čia kieme pas Da- 
raškus ant Ingleside Dr., Par
ma, O., po numeriu 2522, Bus. 
geriausia vieta dėl išvažiavi
mo, Gal bus galima kiek pa
sidaryti įefcų dėl vedimo Pro-_

laikykitės po dešine, 
privažiuosite (Y), bus 
25th St. ir State Rd. 
keliu važiuokite iki In-

Corl'ettiečiiĮ Piknikas
Corlettieęių piknikas, kurį 

rengia dvi kuopos bendrai, 
būtent: LLD 57 ir LDS 136 
kuopos, įvyks sekmadienį, bir
želio (June) *12 d., draugų 
Rūbų ūkyje, ant 422 kelio, 
dvi mylios ir pusė pravažia- 

I vus Welshfield, važiuojam

Jau prabėgo dvi savaitės 
nuo išvykimo iš Waterbury, 
Conn. Bet vis dar mintyje se
ni draugai ir draugės,su ku
riais teko 
ačiuojame 
surengimą 
išleistuvių, 
gegužės.

Netikėjome, kad mes turime 
tiek daug nuoširdžių draugų 
ir draugių. Prisirinko pilna 
svetainė. Nuo visų gavome < 
tiek daug linkėjimų. Mes, 
atsidėkodami, pasiryžę ir čia 
veikti, darbuotis, kiek mums 
jėgos leis, liaudies gerovei., 
Dar kartą tariame nuoširdžiai 
ačiū d. Svinkūnienei ir ki
tiems už surengimą išleistu
vių ir visiems atsilankiusiems 
su mumis atsisveikinti.

Stasys ir Marė Meisonai.

atsiskirti. Labai 
dd. Svinkūnams už 
taip gražių mums 
kurios Įvyko 13 d.

Dienraščio

LAISVĖS
Didieji Piknikai

Iš anksto rengkites dalyvauti didžiuosiuose 
savo dienraščio paramai piknikuose

<$& ' 
<3P

CLIFFSIDE PARK, N. J.
Piknikas įvyks sekmadienį

BIRŽELIO 5 JUNE
Kudan’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. I., N. Y.

BOSTONO APYLINKĖ
Piknikas įvyks sekmadienį

LIEPOS 3 JULY
Vose Pavilion l^ark

Maynard, Mass.
& « >

HARTFORD, CONN.
Įvyks sekmadienį

RUGPJŪČIO U AUGUST
Light House Grove

/"I East Hartford, Conn.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Geg. 31, 1949 .

.. '■ ■

DeGaspori.su


Lawrence, Mass.
Lankiausi Nashua, N. II., ir 

ten teko pasikalbėti su vietos 
lietuviais bėgamaisiais reika
lais. Ir ten yra atvykusiu di
puku iš Vokietijos. Tarpe ki
tų yra viena panelė, kurios 
užklausus apie santvarką Lie
tuvoj, tai ji atvirai sako:

'—Prie Smetonos ir Hitlerio, 
tai buvo gerai. Ir jeigu da
bar Lietuvoj būtų Smetonos 
arba Hitlerio tvarka, tai ant 
syk važiuočiau atgal.

Čia jai nepatinka, kad rei
kia galvoti apie duonos užsi-

t

’A’ ☆ A
Cliffside, N. J.
Cliffisidiečiai kviečia iniXs 

į savo gražų pikniką, kurr$ 
įvyks sekmadienį

Birželio 5 June
Pelnas nuo šio pikniko 

yra skiriamas paramai 
dienraščio Laisvės.

Pikniko vieta:
Rndan’s Park

207 Walker St., 
cor. Palisade Ave., 

Cliffside Park, N. J.
Cliffside, N. J.

Cliffsidiečiai yra. vaišin
gi žmonės. Jų parengimai 
visada linksmus. Brookly-’ 
niečiai ir iš New Jersey 
valstijos traukime į pikni
ką pas eliffsidiečius.

Piknikas prasidės— 
1-mą vai. po pietų.

Gera Muzika Šokiams.

CHARLES J. ROMAN

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
6762 FOURTH AVĖ., BROOKLYN 2of N. Y.

, . (Kampas 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 LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šdimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg' , 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

dirbimą. Matote, tokioms ir 
tokiems, nesvarbu, kaip Lietu
vos milionai valstiečių, darbi
ninkų ir jų šeimų narių gyve
no, bile tik saujelei ponų bu
vo gerai.

Stebėtina, kad mūsų šalis 
kariavo prieš Hitlerį, mūsų sū- 
nai kraują liejo, galvas dėjo, 
o dabar Trumano vyriausybė 
įleidžia tokius žmones į mū
sų šalį, kurie atvirai giria Hit
lerio buvusį kruvinąjį režimą! 
Ir ne tik toki nėra tiriami, bet 
jie jaučiasi gerai, kada FBI 
šnipauja prieš demokratines 
organizacijas ir veikėjus.

★ ★ ★
Man rodosi, kad Naujosios 

Anglijos korespondentai pcr- 
mažai prisimena apie dien
raščio Laisvės naudai pikni- 
Jįąr^kuris įvyks liepos 3 d., 
Maynard, Mass.

Tai yra metinis mūsų pik
nikas, į kurį suvažiuoja tūks
tančiai žmonių iš visos plačios 
apylinkės. Mes, Lawrence 
lietuviai, darbuojamės gerai, 
platiname tikietus, ruošiamės 
paimti busus nuvažiavimui.

Kurie norite busais važiuo
ti, tai galite užsisakyti pas J. 
Supetrį, Ig. Čiuladą ir S. Pen- 
kauską. Juos galite sueiti L. 
ū. Kliube arba .Maple Parke.

Lawrence nuosavybių taksus 
“sumažino” po 20 centų nuo 
$1,000. 1948 metais blivo
$45.60, o dabar bus $45.40. 
Tokis taksų “sumažinimas,” 
tai kaip ir pasityčiojimas iš 
piliečių. S. Penkauskas.

Ar jau aukojote Laisvės 
sustiprinimui? Jei dar ne, 
tai nesi vėlinki te, nes jūsų 
vardą, kaipo rėmėjo, nori-f 
me išspausdinti jubiliejinė
je laidoje.

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 

.ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

'k’W
1113 Mt. Vernon St.

PHILADELPHIA, PA.
Tel. Poplar 4110

Cliffside, N. J.
Mirė Jonas M. Kasmočius

Per 36. metus Edgewater 
miestelio gyventojas, 67 me
tų amžiaus, Jonas Kasmočiū- 
nas mirė 22 d. gegužės, savo 
namuose, 29 Russell Ave. Pa
laidotas šv.( Jurgio kapinėse, 
Hackensack, N. J.

Kasmočius buvo draugiškas 
žmogus. Iš Lietuvos buvo 
kaunietis.

Nuo pat atvykimo į šią ša
lį dirbo fabrikuose sunkius 
darbus. Prieš virš tris metus 
dėl arterijų sukietėjimo nete
ko vienos kojos. Tas įvykis 
smarkiai atsiliepė į Jono svei
katą. Mirė ūmu širdies prie
puoliu.

Paliko liūdinčią moterį Ale
ną, ,du sūnus Antaną ir Al
fredą, broVf Antaną Kasmočių, 
plačiai žinomą Great Necko 
(L. I.) biznierių.

Daugelio cliffsidiečių lietu
vių pažįstamas John Marin, 
gyvenantis ant Clark Terr., 
darosi didele garsenybe ta
pyboje. Jo produkcijos šiuom 
laiku išdėtos Santa Barbara, 
Cal., ir Brooklyn, N. Y., mu
ziejuose. Tapybos ėkspertai- 
kritikai užgiria Marino tapy
bą, ypač atvaizdą “From Out
er Sand Island—1947.” šisai 
atvaizdas dabar randasi 
Brooklyno muziejuje.

Fairview miestelyj presbite- 
rijonų bažnyčioje pamaldų 
laiku, kai kunigas baugino su
sirinkusius per pamokslą apie 
karštą ugnį pekloje, tai tuom 
pačiu syk kaip iš vulkano 
prasimušė puo šonines duris 
dūmai ir liepsna. Laimė, kad 
nedaug žmonių buvo bažny
čioje, tai visi laimingai' pabė
go. Pribuvus ugniagesiams 
greit liepsna buvo užgesinta.

Ugniagesių kapitonas, patė- 
mijęs kunigą stovint ant ša- 
lygatvio, nuėjo pasiteiraut in
formacijų apie gaisrą. Kuni
gas nervų krečiamas sako: 

“Kaip tik pradėjau sakyti 
pamokslą ir suminėjau praga
rą, tai kaip iš vulkano pasi
pylė liepsna pro šonines duris 
iš skiepiu.” ,

Vienas gerai įsilinksminęs 
praeivis irgi sustojo pasiklau
syt kunigo aiškinimų. Kai ku
nigas užbaigė aiškinti', tai tas 
praeivis sako:

“Tu, kunige, esi kaltas dėl 
to gaisro. Turi žinot, kad 
tokiose karštose dienose ne
reikia kalbėti apie pragarus ir 
f ajeru s.”

Kunigas į jį, o jis į kunigą 
mostelėjo rankomis ir nite j o 
kas sau.

Sekmadienį, 5 d. birželio, 
pripuola Sekminių šventė. Tą

LICENSES 
wholesale and retail 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 679 has been issued to the under
signed' to sell beer and vine at retail un
der Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2518 Fitkin Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

GIOVANNI BARCI 
dba John’s Restaurant

NOTICE is hereby given that License No. 
VD-51 has boon issued to the undersigned 
to, sell Beer, Wine and Liquor at retail 
in. a Vessel under the Alcoholic Beverage 
Control Law of New York, for on premises 
consumption fl'om May 6, 1949, to October 
31, 1949.

S. S. SANDY HOOK, Inc. 
141 Broadway, N. Y.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) /

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenūe 

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150 > '
Koplyčias suteikiam nemokamai 

, Visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4490 

dieną cliffsidiečių LDS ir LLD 
kuopos ' rengia pikniką. Tai 
bus pilna linksmybių lietuviš
ka gegužinė. Juk ir mūsų tė
vynėj Lietuvoj Sekminių die
noje. įvyksta daugiausia pasi
linksminimų.

Rtidans - s o J as gražiai 
įrengtas su daugeliu žaliuo
jančių medžių. Bus valgių ir 
įvairių gėrimų. Garsi muzika 
ir bus įvairių žaidimų. Visą 
biznį tvarkys virš minėtų kuo
pų bendras komitetas. Atva
žiavę į pikniką*“ būsite visa 
kuom aprūpinti ir nereikės 
alkti ar trokšti.

Rudans sodas randasi 207 
Walker St. ir Palisade Ave. 
Iš New Yorko geriausia paim
ti ant W. 34th St. “Orange 
and Black” Cliffside busą ir 
atveš į Cliffsidę ant Walker 
St. Čia išlipę eikit tris blo
kus Walker Streetu į rytus. 
Iš New Jersey važiuokit Hud
son Boulevard busu iki An
derson Ave. čia pasiimkite 
Cliffside busą iki Walker St.

Kazys Darbininkas.

Great Neck, N. Y.
Namų savininkų organizaci

jos bankietas įvyko 22 d. ge
gužės, Kasmočių svetainėje. 
Diena buvo lietinga, bet pu
blikos susirinko. Turėjome 
svečių ir iš\ kitų miestų, kaip 
tai Port Washingtono, kai ku
rie kartu atsivežė ir savo gi
minaičių, tik atvykusių iš Vo
kietijos.

Sekamas greatneckiečių pa
rengimas bus, tai nepapras
tas koncertas, kurį duos pa- 
skilbęs New ark o Sietyno Cho
ras. šis parengimas atsibus 
nedėlioj, 5 d. birželio, 5 vai. 
vakare, Kasmočių svetainėj, 
91 Steamboat Rd. Įžanga tik 
vienas doleris.

Nepraleiskite progos nei 
vienas, nes tokio koncerto 
,mcs Člar neturėjome ir gal il
gai neturėsime. Visi ir vi
sos dalyvaukite šiame koncer
te. F. Kl-ton.

Detroit, Mich.
Apie Fordo Darb. Streiką ,
Jau trys savaitės, kaip For

do darbininkai streikuoja 
prieš nesvietišką paskubos 
sistemą. Kompanija daro vis
ką, kad streiką sulaužius, lei
džia visokius blofus, jų tarpe, 
būk tik Lincoln ir B fabriko 
darbininkai streikuoja, o jau 
kiti grįžta.

Bet tikrumoje yra priešin
gai, Fordo Rouge darbininkai 
ant 90% nubalsavo už strei
ką ir streike kietai laikosi. Gi 
tenai buvo didžiausia pasku
bos sistema.

■ Fordui padeda reakcinis 
ponas W. Reuther, kuris strei- 
kierių atsišaukimus* vadina 
“komunistų propaganda.” Tą 
sako Fordas, tą sako ir jis. 
Taip jie tyčiojasi iš 62,000 
darbininkų, kurie ant 90% 
balsavo už streiką, tai pasa
koja, kad būk tokio balsavi
mo skaičiaus nebuvo. Tas tik 
daugiau tiems darbininkams 
išaiškins tą, kas jų yra drau
gai ir. priešai. Reiškia,z net 
unijos vadai sunkioj kovoj 
yra prieš eilinius unijistus.

Tonas W. Reutheris gerai 
pinojo ąpie tą skubos sistemą 
dar pradžioj 1948 metų, bet 
ji$ nieko nedarė, kad pastoti 
jai kelią, iki eiliniai darbinin
kai buvo priversti stoti kovon.

Fordas .šaukia, kad streikas 
nėra ekonominis. reikalas, bet 
politinis^ Vienok ir Reuthe- 
rib dešinioji ranka, fin. raš
tininkas Mazey yra priverstas 
pareikšti, kad streikas yra 
prieš baisią paskubą, kam tu
ri laiškus ir fabriko skyrių 
dar nuo pradžios' 1948 m.

Midland Steel darbininkai 
išnaujo išėjo į streiką prieš 
paskubos sistemą. Tas patsai 
su Briggs fabrikais. Ten uni
jos vadai reakcionieriai, o jau 
antri metai darbininkai “sta- 
pidžius” daro protestui prieš 
skubos sistemą.

Suprantama, Reutheris’ ir jo

Portland, Oregon
KELETAS ŽINUČIŲ

Visiems žinoma, kjįid viso 
pasaulio darbo žmonija nori 
taikos, ne karo. Dabartiniu 
laiku po visą Ameriką va
žiuoja su prakalbomis už tai
ką Progresyvių Partijos vadas 
Henry A. Wallace. Kartu va
žiuoja Anglijos Darbo Parti
jos narys H. L. Hutchinson 
ir Italijos Socialistų Partijos 
ir Italijos Senato narys M. Gi
na. Su jais važiuoja moteris 
Mrs. Paul Robeson, žmona 
garsaus dainininko Paul 
Robeson.

Gegužės 9 d. tie žymūs vei
kėjai už taiką kalbėjo Port- 
lande, miesto auditorijoj. Pra
kalbos prasidėjo 8-tą vai. ir 
tęsėsi iki po 11 -tos valandos.

Prakalbas atidarė Oregono 
Progresyvių Partijos sekreto
rius, jaunas advokatas Neis 
Peterson. Sudainavus Ameri
kos Himną pirmiausiai kalbė
jo Mrs. Paul Robeson. Ji pui
ki kalbėtoja; kalba labai gra
žiai. Tarp kitko, jis' pasakė, 
kad negrai nekariaus už dik
tatorius, kaip Ispanijos Fran
ko ir Kinijos čiang Kai-šek. 
Tuos žodžius jai ištarus, pu
blika jai karštai plojo delnais. 
Ji dar tarė keletą žodžių ir 
apie savo vyrą, kuris tuom 
tarpu lankėsi Taikos Konfe
rencijoje, Paryžiuje, ir šian
dien laikraščiai jį apšaukė 
raudonuoju. Baigdama ji ta
rė, kad jos žmonės visuomet 
kariaus už tikrą demokratiją.

Po jos kalbėjo Henry A. 
Wallące. Jam pasirodžius 
ant estrados, visa publika jį 
pasitiko atsistojimu.

Wallace sakė, kad Atlanto 
Paktas yra žmonijos vargas, 
kuris užkraus, ant žmonių dar 
didesnius taksus. Dabar yra 
laikas užbaigti šaltąjį karą ir 
įvesti pasaulinę taiką, sakė 
Wallace. Jis nurodė, kad So
vietų- Sąjunga nori taikos ir 
mūsų šalis turėtų tartis su ja. 
Atlanto Paktas sues daug bi- 
lionų dolerių, kuriuos reikėtų 
naudoti žmonijos naudai, ne 

| del karo, sąkė kalbėtojas.
H. A. Wallace’ui užbaigus, 

kalbėjo atstovas iš Italijos M. 
Gina. Jis kalbėjo savo kal
ba, kuri vėliau buvo išversta 
anglui kalbon. Jis nurodė, 
kad Italijoj šiandien nėra jo
kios demokratijos; ton valdo 
ta pati buržuazija, kuri bu
vo prie Mussolinio. Italijos 
žmones nenori karo, ir jeigu 
kiltų karas prieš Sovietų Są
jungą, Italijos žmonės neka
riautų prieš Sovietus, bet ka
riautų su jais, už viso pasaulio 
demokratiją. Kalbėtoją pu
blika kartai sveikino.

Po jo kalbėjo Darbo Parti
jos narys iš Anglijos, dar 
jaunas vyras, veteranas antro 
pasaulinio karo, tai H. L. 
Hutchinson. Jis sakė, kad 
Anglijos žmonės jau yra pri
vargę nuo karo, ir daugiau 
karų nebenori. Sakė, kad jo 
žmonės kovos kiek galėdami, 
kad nebūtų daugiau karų ir 
tas visas riksmas ir baubimas 
apie raudonuosius nueis į 
durnpas. šiandien viso pa- 

.šaulio žmonija turi smarkiau 
kovoti už taiką ir pasmerkti 
tuos visus karų kurstytojus. 
Jis pasmerkė poną Beviną, 
kuris veikia prieš Sovietų Są
jungą. -Dabar visiems reikia 
turėti gerus santikius su So- 
vietę Sąjunga ir jos žmonė
mis. Atlanto Paktaš nieko 
gero neduos, tik stums į ka
rą. Baigdamas Hutchinson 
šaukė kovoti bendrai už pa
saulinę taiką.

Prakalbos' buvo su dainomis.
Publikos buvo apie 3,500, 

kurių tarpe matėsi ir keletas 
lietuvių. Po kalbų buvo ren-. 
karnos aukos; surinkta $2,- 
750. Tai gerai suaukauta. 
Girdėjosi ir lietuvių vardų 
aukavusių po penkinę. Tai 
gerai.

Dabar biskį apie lietuvius.

šalininkai tą jau seniai žino, 
kad yra baisi paskuba, bet tie 
ponai nepaiso darbo žmonių 
reikalų. Rep.

Portlands atsirado nauja lie
tuvių šeima, tai P. ir M. Ma- 
siokai, kurie atvažiavo iŠ De
troit, Mich., ir čia apsigyveno.

LLD 4 kp. rengia spaudos 
pikniką birželio (June) mėne
sį, visiems žinomoj vietoj, 
draugų F. V. Ulskių ūkyje, 
West Linn, Ore.

Tai nepamirškime! Dirb
kime už vienybę, už taiką ir 
už gerovę visos žmonijos!

Vargšas. .

KRISLAI
%

(Tąsa nuo 1-mo puslp.)
“1941 metais mes jau suda- 

vpm Lietuvoje raudoniesiems 
į skūrą ir ne vienas maskolis 
paguldė galvą nuo mūsų šau
tuvų. Greit ateis toji valanda, 
kuomet visas pasaulis Ameri
kos vedamas sunaikins rau
donąją diktatūrą, bet tuomet 
Maskvoje nebus jokios ‘Nurn- 
bergo bylos,’ nes Stalinas ir 
jo pakalikai bus sušaudyti be 
teismo, kaip pasiutę šunes. Mes 
laukiam tos valandos, kaip 
išganymo ...”

Tai balsas sugedusių, kri- 
minališkai prasižengusių žmo
nių. Nereikia stebėtis, kad 
jie atsidūrė Australijoje, kad 
bijojo grįžti Lietuvon.

“Sovietų veržimasis į va
karus ir pradėjimas trečio pa
saulinio karo būtų Stalino ar 
jo įpėdinių saužudiškas žy
gis,” rašo Galvanauskas ku
nigų dienraštyje. . *

Dabar sunku pasakyti, kaip 
atsitiktų. Vienas dalykas, ta
čiau, aiškus: Stalinas naujo 
karo nenori ir prie* jo nekurs
to. Tai galima spręsti kad ir 
iš Sovietų delegacijos Jungti
nių Tautų Asamblėjoje pasiū
lymo tuojau eiti prie apsigin
klavimo sumažinimo visam 
pasaulyje.

Naujas pasaulinis karas bū
tų saužudiškas žygis visiems. 
Tik paskutiniai kvailiai gali 
vaizduotis, kad naujam kare 
ii- mūsų šalis, Amerika, išlik
tų taip čiela, nepaliesta, kaip 
išliko paskutiniuose dviejuose 
karuose. ’

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

' Tel. EVergreen 7-6238

S

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

5

CjmniiMiiimfiniiiiimiMi

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

RES. TEL.
HY. 7-8881

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr.,, Gcg. 31, 1949

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsam uoto jas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. \
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

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

Taiso ^Laikrodėlį”
šiomis dienomis ’ taisomas 

Paramount Buildinge, New 
Yorke, 33-me aukšte įstatytas 
laikrodis. Jo 22 pėdų pločio 
“veidelis” nupraustas, abi 
“rankutės” nukeltos, nuvaly
tos, patikrintos ir atgal už
keltos. Jas kėlė keli vyrai, su 
specialiais keltuvais - virvė
mis, nes minutininkė esanti 15 
pėdų ilgio ir sverianti 800 
svarų, o valandinė — 12 pė
dų, 600 svarų.

Grupė airių pikietavo Em
pire State Buildingą, kur ran
dasi Anglijos konsulato rašti
nė. Sako, jog pikietas bus 
pakartojamas tol, kol Angli
ja laikys savo rankose Airiją.

PRANEŠIMAS
LAWRENCE, MASS.

Išanksto pranešame, kad Litera
tūros Draugijos 7-tos Apskrities 
piknikas jvyks birželio-June 19 d.) 
Maple Park, Lawrence, Mass.

Visos apskrities kuopos pasirū
pinkite, kad jūsų nariai dalyvautų 
šiame piknike. — Komisija. (126-7)

KINIJA
Žengia į Laisvę

Nauja brošiūra

D. 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.

MATTHEW A.
BUTUS

(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius
i

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

. » / ! . \ • ,
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Pilieciy Kliubo Busais 
š Išvažiavimas

' a

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas rengia busais išva
žiavimų i Liberty Park, Lin
den, N. J. Įvyks birželio 
(June) 19 d.

Kurie norite važiuoti su 
kliubiečiais į šį gražų išva
žiavimą, tuojau užsisakykite 
basuose vietą. Kelionė busti 
ir kartu įžanga į pikniką $2.

Bušai išeis nuo kliubo, 280 
Union Avė., Brooklyne, 10 
vai. ryto. Bus gražus pasi
važinėjimas per žaliuojančius 
laukus.

Kliubas kviečia visus New 
Jersey valstijos lietuvius į šį 
'gražų pikniką. Taipgi ir iš 
Brooklyno, kurie norite va
žiuoti mašinomis, prašome, at
važiuokite, .pasimatysime pik
nike.

Šokiams yra gera salė, kur. 
grojant John Nevin’s orkes
trui, galėsite smagiai pasišok
ti.

Majoras Pasisakė 
Nekandidatuosiąs

Artėjant majoriniams rinki
mams, majoras O’Dwyer buvo 
kasdien klausinėjamas, visaip 
apie jį spėliojama, ar jis kan
didatuos į majorus antrajam 
terminui. Tad praėjusį tre
čiadienį, pasišaukęs reporte
rius, majoras pasakė, jog jis 
nekandidatuos.

Priežastis jis atsisakė aiš
kinti. O klausinėjantiems, ką 
jis darytų, jeigu kak nors jį 
“draftuotų” — vis viena sta
tytų kandidatu, nepaisant jo 
atsisakymo, — majoras atsa 
kė, jog tai nerimtas klausi
mas, neatsakė vienaip ar ki
taip.

Dabar kilo ginčai ir spėlio
jimai, ką Tammanė statys 
kandidatu. Iš spėliojimų ne
atleistas nei pats majoras 
O'Dwyer nežiūrint jo pasisa
kymo nekandidatuoti. Jis ir 
pirmu kartu jį renkant huvo 
pasisakęs nekandidatuoti, bet 
sekamą dieną atkeitė mintį. 
Tad spėlioja, kad gal ir šiuo 
kartu jo pasisakymas esąs tik 
išbandymui, kas ištikrujų jį 
remtų, o kas ne.

Tammanė sujudus. Popu
liarių kandidatų ji neturi. 
Majoras skaitomas popul-a- 
riausiu, vienok numanoma, 
kad .net si: juomi priešakyje 
Tammany Hali turėtų stiprios 
opozicijos.

Penkios dešimt gaisragesią, 
buvusių kare sužeistų vetera
nų, pakelti į leitenanto laips
nį, su $900 algos priedo me
tams . Prisiekdino patsai vir
šininkas Frank Quayle.

Sekamas Didžiausis Mūšy 
Visy Darbymetis x

Pirm Atminimų Dienos šven
čių daugiausia mūsų domesio 
buvo patraukęs pasiruošimas 
dienraščio Laisvės jubiliejaus 
reikalams svarstyti konferen
cijai gegužės 29-tos rytą ii* 
koncertui tos pat dienos po
pietį (abu Liberty Auditori
joje).

šventėms ir iškilmėms pra
ėjus, vienu iš pirmiausių ir 
didžiausių sekamų darbų bus 
Liaudies žygis į Washingtona.

Kas jį šaukia? Kas daly
vaus ?

žygį, amerikiečių vadinamą 
People’s Lobby, pirmiausia iš
šaukė Amerikos Darbo Parti
jos Brooklyno organizacija. 
Tačiau ta idėja nuaidėjo po 
visą miestą, pasiekė užmies
čius. Tad žygyje dalyvaus 
daugelis miestų ir organizaci
ją.

Ko norima juomi atsiekti?

ir karas dabar yra daug ar
čiau.

Tačiau populiarus spaudi
mas, kuris prispyrė prižadėti, 
gali dar laimėti ir prižadų 
vykdymą. Mes dar galime 
gaut' tą. ko mums reikia, iš 
šios 81-jo kongreso sesijos. 
Tiktai mes privalome veikti 
pirm kongresmanų išvažiavi
mo į kalnus vasaroti.

Tam atsakymas, mes pasiū
lome, yra pasiekti juos taip 
greit, kaip greit galime su
spėti, taip didžiame skaičiuje, 
kokiame mes tik galime, jų 
biznio vietoje, Washington, 
D. C.
LAIKAS TINKAMAS. 
LIAUDIS PASIRUOŠUSI

Rend alininkai yra sujudę 
dėl plačiu mostu kėlimo ven
dų.

Veteranai nerimsta dėl pla
no liepos mėnesį sustabdyti

Petras Vaznys .
Buvo Operuotas

Petras W agnis (Vaznys)’ 
praėjusį penktadienį turėjo 
operaciją prašalinti jį per tū
lą laiką varginusią nesveika
tą. Jį atlankiusi po operacijos 
duktė Anė Yakštienė sako, 
kad tėvas buvo labai silpnas, 
tačiau atrodė, kad operaciją 
pergyvenęs, tikimasi sveikatos 
pagerėjimo. »

Linkime greit pasveikti.
Drg. Wagnis dirba dienraš

čio Laisvės išsiuntinėtoj u, o 
jo duktė Anė dirba LDS Cen
tro raštinėje ir veikliai daly
vauja vietos lietuvių organi
zacijose. Kitos jo. dvi dukte
rys, Olga ir Carolyn, šeiminin
kauja ir šeimas' aukli.

Peter Wagnis galima lanky
ti kas dieną 2-4 ir 7-8, Adel
phi ligoninėje, kambarys 3-A. 
Ligoninė randasi centralinėje 
Brooklyno dalyje, 50 Greene 
Ave.

Darbiečiams Pavyko
Gauti Biedniokams
Pašalpos

Lurye Užmušėjo 
Dar Nesusekė

American I^abor Party (ALP) 
savo atsišaukimą pradeda:

“Keep your promise day 
June 8’’. . .

Asmuo, “kurį pažadai pa
darė prezidentu . . . Kongre
sas, kuris padėjo sulaužyti vi
sus tuos pažadus. . . turi da
bar duoti jums atsakymą.”

Iš to jau matome, jog liau
dis vyks sostinei! priminti pre
zidentui ir savo kongresma- 
nams, jog jie tebelaukia pa
žadų vykdymo; kad nori pa
klausti, ką jie veikia.

Kokie buvo tie. pažadai? 
Štai vyriausieji iš daugelio, 
kaip juos primena ALP:

Prižadėjo kontroliuoti ren- 
das, bet tą kontrolę pavedė 
namų savininkams.

Prižadėjo atšaukti Taft- 
Ilartley aktą, bet norėjo at
šaukti tik vardą.

Prižadėjo lygių teisių įsta
tymą, bet kongresas jį užmu
šė prezidentui žuvaujant.

Jie prižadėjo taiką, bet ve
dė šaltąjį karą, , statydami 
ginklavimąsi virš ir priešais 
žmonių gerovę. Jie tą skubiai 
ir pilnai atliko, tad depresija

FILMOS -
New Yorko Paramount
Pradėjo rodyti “Man

handled,” ir yra veiksmai 
scenoje.

Brooklyno Paramount
Teberodo “A Connecticut 

Yankeei in King Arthur’s 
Court.” Priedams rodo “The 
Lone Wolf and His Lady.”

Radio City Music Hall
Vis dar rodo “Stratton Sto

ry,” o scenoje “Ridin’ High.”

Išrinktas kongresan pirmuoju kandidatavimu, Frank
lin D. Roosevelt Jr., sveikinamas savo darbuotojų, 
kampanijos raštinėje. Specialiai rinkimai išrinkti 
vietininką velionies Sol Bloom’o Įvyko 17-tą gegužės, 

New Yorko 20-me kongresiniame distrikte.

mokėjimą 52-20.
Darbininkai supranta, kad 

nebeliko laiko delsti Taft- 
Hartley klausimu, kuomet ne
darbas didėja ir samdytojai 
blogėja.

Negrai... jaunimas... mo
terys. . . visi turi skubių rei
kalų pas savo kongresmanus 
ir prezidentą.

Keliaukime kartu !
Sujungkime savo jėgas!
Padaugėkime!
Mes šaukiame jus pagelbė

ti padaryti birželio 8-tą “IŠ
LAIKYKITE JŪSŲ PAŽADĄ 
DIENA,” kurios prezidentas 
ir kongresas niekad nepamirš.

Mes šaukiame jus stoti i 
Liaudies Žygį — baigia ALP 
savo atsišaukimą.

Brooklyno lietuvių pageida
vimas yra pasiųsti bent 25 de
legatus? Galite važiuoti? ži
note, kas kitas galėtų važiuo
ti? x Kuri organizacija, ar ku
ris asmuo galėtų prisidėti pa
siuntimo delegatų lėšoms? 
Praneškite tas’ žinias Jonui 
Siurbsi ai’ Amelijai Burbai.

Komisija.

TEATRAI
Embassy Newsreel Teatruose

Daugeliui žinomasis Embas
sy Newsreel Teatras prie 42 
St., New Yorke, greta trumpų 
žiniškųjų, pradėjo rodyti eu
ropines pilno ilgio, vaidintines 
filmas. Pirmoji iš tų, “Ali 
Over the Town,” pradėta ro
dyti gegužės 25-tą, su Sarah 
Churchill, žinomojo Anglijos 
politikieriaus Winston Chur- 
chill’o dukterimi vadovaujan
čioje rolėje.

Roxy Teatre
Pradėjo rodyti “The Beau

tiful Blonde from Bashful 
Bend,” spalvinę lengvo ir 
šumnaus linksmavimo filmą su 
Betty Grable ir Cesar Romero 
žvaigždėse. Ir,- kaip visuo
met, yra scenos aktai—Berry 
Brothers, Viola Layne ir kiti.

Stanley Teatre
Toliau sėkmingai rodo ne

paprastąją dramą filmoje iš 
mokslinjnko Mičiurino kovos 
už išvystymą aukštesnės, vai
singesnės, stipresnės ir gražes
nės augmenijas. Istorinė, pa
mokanti, jaudinanti, velta 
pamatyti. Po matymo šios 
filmosf paprastas obuolys, 
uoga, žiedas į tave prakalba, 
nori pasisakyti savo gyvenimo 
istoriją.

iVictoria Teatre
Rodo pirmaeilę filmą “Home 

of the Brave.”

New Yorko rępublikonai 
savo kandidatu į majorus gal 
statysią distrikto prokurorą 
Frank S. Hogan.

Buriasi Grupės
Majorą Draftuoti

Gal būt specialiai pritaiky
tas išjudinti nominacijų kam
paniją, majoro O’Dwyer pasi
sakymas, būk jis nekandida
tuosiąs į majorus antrajam 
treminui, su ta diena iškėlė 
judėjimą už jo draftayimą 
kandidatu.

Ar jį draftuos — dar ten
ka pažiūrėti. Kandidatų yra 
daug, už kandidatūrą eina 
viešos (ir gal dar daugiau už
kulisinės) varžybos. Vienok 
Tammanės demokratams yra 
klausimas, kuris bus stipresnis 
kandidatas, su kuriuo galima 
laimėti. O visiems žinoma, 
kad buvusysis ketvertą motų 
majoru jau yra pusėtinai įsi
stiprinęs, jeigu jis nėra turė
jęs didžių susikirtimų su stam
biaisiais politikieriais, kurie 
gali įpilti dikciai “eleksiro’’ 
($$) Į rinkimų kampanijos 
karmoną . O’Dwyer, kiek ži
noma, stambiajam bizniui nė
ra prasižengęs. Su stambiuo
ju bizniu gerai sugyvenan
tiems unijų viršininkams taip 
pat ne.

Amerįkos Darbo Partijos 
portorikiečių klubas Orienta
ciniu Brooklyne, išgavo bied- 
nienis portorikiečiams pašal
pos, nuo kurios tie biedniokai 
buvo valdinės įstaigos atstum
ti. Pašalpos gavo sužeistam 
darbe ir nuo to paliegusiam 
Antonio Hernandez, ir Mrs. 
Anna Ruiz, moteriškei su tri
mis mažais vaikais. i

Laimėjimas atėjo ne be ko
vos. Klubas sumobilizavo prie 
pašalpos įstaigos, 50 Court 
St., pikietą, ir pasiuntė pas 
valdininkus delegaciją iš to 
pikieto.

Darbiečiai sako, kad dauge
liui biednų portorikiečių val
dinė pašalpos įstaiga atsisa
kinėjo net aplikacijas duoti, 
prisilaikinėjo “grįžkit į Puer
to Rico” politikos. Tuo tarpu 
tie žmonės, karo laiku čionai 
atvilioti pažadais geresnių už
darbių, o dabar išmesti iš dar
bų, ne tik neturi kuo užsimo
kėti kelionės, bet ii- ten nebe
turi kur grįžti.

Jiems nėra reikalo grįžti— 
Puerto Rico valdome mes, 
amerikiečiai, tad portorikie- 
čiai yra mūsų šalies piliečiais. 
Jie turi būti traktuojami kai
po tokie. Jeigu neįsakome 
kur turi gyventi vieni pilie
čiai, negalime įsakinėti to nei 
kitiems.

Skunde Sako, Firma
Padidino Gaso Bilas

Dvi Bronxo gyventojos pa
traukė teisman Consolidated 
Edison Co., kaltindamos, kad 
laike pakėlimo kainų praėju
sio sausio 10-tą firma kainas 
turėjo pradėti rokuoti nuo tos 
dienos. Tačiau, sako, skundė
jos, firma pradėjo rokuoti nuo 
tada, kada jai patogiau, ir 
“pataikė” prirokuoti daugiau, 
ne mažiau. Jų bilos atėju
sios gana stambios: vienos 
$10.21, kitos $15.86. Per 1,- 
600 myterių tai gana reikš
minga.

Menama, kad tokių skundų 
būsią daugiau.

Ųirmos advokatas argumen
tavo, kad virš pusantro mili- 
tikrinti viena diena tad bilaę U. *
ono myterių nebūtų spėję pa
darę “pagal nuožiūrą.”

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys su šiluma, šiltu vandeniu ir 
su dviem langais. Pageidaujama pa
vienio vyro ai’ moteriškės. 228 So. 
1st St., apartment 19, Brooklyn. 
Arti restauracijų ir geras susisieki
mas su miestu. (124-6)

REIKALAVIMAI
Reikalingas geras darbipinkas 

dirbti Restauracijoj. Pageidaujama, 
kad mokėtų pilną darbą. Dėl dau
giau informacijų galite kreiptis as
meniškai arba telefonuokite. Main 
5-9108. Aleksejus, 44 Hudson Ave., 
Brooklyn, 6 N. Y. (125-127)

W BROOKLYN |
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GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 
, (1—2 dienomValandos: j6_8vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
' Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y. ,

Tel. EVergreen 8-9770

Kaip neranda didžiumos tų, 
kurie užpuola darbininkus 
unijų organizatorius, taip ne
rado ir to ar tų, kurie už
mušė garmentiečių unijos na
rį, organizatorių William Lu
rye, nežiūrint, kad miesto : 
valdžia sakėsi dėsianti visas i 
pastangas jį išaiškinti ir nu
bausti. Unija taipgi buvo pa
žadėjusi $25,000 atlyginimo 
tam, kas padėtų išaiškinti 
žmogžudį.

Skelbiama, kad šiomis die
nomis paliuosuotas paskutinis 
iš buvusių įtartų asmenų, nes 
mačiusieji bėgančius tris vy
rus iš to pastato, kur unijis- 
tas buvo nudurtas peiliu, ne
pripažino jo vienu iš tų bė
gusiųjų.

Buvo Tikėtasi
Daug Svečiu

švenčių trijų dienų išvaka
rėse New Yorko Automobilis
tų Klubo viršininkai buvo ap- 
rokavę, kad iš didmiesčio 
šventėmis bus buvę išvažiavę 
apie pustrečio mill: no new- 
yorkiečių, greta kitų trans- 
portacijos priemonių pavarto
ję 650,000 automobilių.

Tuo pat laiku tikėjosi mies
tan atvykstančių apie 7,000,- 
000 svečių iš kitur. Tarpe 
tų, be abejo, bus buvusi ne
maža grupė ir mums, atvy
kusių Į Laisvės koncertą (29- 
tą, auditorijoje) žmonių.

Mieste pabuvoti svečiams 
šis sezonas patogus, nes vė
sus.

Amerikos Darbo Partija 
Smerkia Naujas 
Atakas ant Bridges

Amerikos Darbo Partija 
per savo sekretorių Arthur 
Schutzer, New Yorke, pa
smerkė įkaltinimus, prokuroro 
iškeltus prieš IlUrry Bridges 
i)- kitus du International Long
shoremen’s ir Warehousemen’s 
Unijos viršininkus.

Pareiškime sakoma, kad tie 
kaltinimai yra sufabrikuoti 
tikslu nubausti tuos, kurie ko
voja už taiką ir darbininkų 
teises.

Padrąsinimas
Bernard Weil, 56 metų, gy- 

venantis 752 West End Ave., 
New Yorke, prisipažino 1942- 
45 laikotarpiu nusukęs nuo 
valdžios^ taksais $20,104.69. 
Eederalis teisėjas Kaufman 
už tai jį nuteisė tik 60 dienų 
kalėti.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Dry Cleaning biznis 

2 prosavojamos mašinos, 1 Dry 
Cleaning mašina ir 1 mazgojimui 
mašina. Tas biznis šioje vietoje yra 
išdirbta per 25 metus. Galima pa
daryti gražų pragyvenimą. Prašome 
kreiptis: Ridgewood Tailor,

58-03 Metropolitan Ave., Brooklyn, 
N. Y. (Ridgewood sekcija), Telefo
nas HE. 3-59«t <

Agentams leistina teirautis pir- 
kikų. Kaina prieinama. (125-7)

Parsiduoda 8 šeimynų mūrinis 
namas ir vienas garadžius, 20 metų 
senumo, steam heat, geros įplau
kos, $400 random j mėnesi, geras 
investmentas. Namas randasi Cy
press Hills, 101-103 Arlington Ave., 
cor. Hendrix St., Brooklyn, N. Y. 
Phone TA. 7-6731.

! Private. ' (121-6)

TONY’S A,
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868

Valandos:

Penktadieniais uždaryta

71 TUD’Q DAI? 411 GRAND STREET /j U B I 0 D Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN, 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

^X’n4.TO8 TELEVISION

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės Į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
' mėsos valgiai. Taipgi dar- : 

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

r

Peter Ktipiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines^ Vynai ir Alus

•’ RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St. :
Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7, DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
1 ' Tei. EVergreen 4-9612 ,

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—- Antr., Geg. 31* 1949




