
Demokratų Partijos Suva
žiavimas.

LDS Seimas.

Christina Stanislovaitienė.
Rašo R. M1ZARA

sekamą savaitę įvyks du su
važiavimai, kurie atkreips 
skaitytojo dėmesį:

Demokratu partijos suvažia
vimas Philadelphijoj,

Lietuviu Darbininkų Susi
vienijimo Seimas Clevelande.

LDS seimas, tiesa, tik taš
kas, palyginti su demokratų 
partijos kalnu,* tačiau, lietu
viams amerikiečiams seimas— 
svarbus įvykis, nes savi marš
kiniai — arčiausia kūno.

lydė-
“jos”

išsi-

opo
kai!

Dabar dalykų eiga sako, 
jog demokratų partijos suva
žiavimas bus “sausas.”

Atrodo, jog partijos 
riai suvažiuos, pasisakys 
už Harrį Trumaną, ir 
skirstys.

Tačiau gali būti ir netikė
tumų. Opozicija prieš Truma
ną dar vis gyva, dar vis or
ganizuojasi ir kokusuojasi, 
ieškodama tvirtesnio taško, i 
kurį galėtų atsiremti.

Nelaimė su Trumano 
nentais glūdi tik tame,
jie patys nežino, ko nori.

Truman u i opoziciją sudaro 
visokio plauko elementas ir 
dėl to tas “judėjimas” yra be 
jokio principo.

Opozicijom atsiminkime, 
įeina: “liberalai,” aršiausį ra
sistai ir. tūli CIO vadai!

Nominavus Trumaną. kils 
klausimas: ką statyti kandida
tu vice-prezidento vietai?

Dėl vice-prezidento gali iš
kilti ergelių, peštynių.

„ Be to, Wallace’o dvasia de
mokratams ramybės neduos.

Sekamą savaitę matysime, 
kuo visa tai baigsis.

LDS seimas įvyks Clęvelan- 
de — tame pačiame mieste, 
ktir įvyko pirmasis LDS sei
mas 1932 metais.

Nuo 1932 iki 1948 .metų 
daug vandens • patiltėmis nu
bėgo, daug naujo -pasaulyj 
įvyko.

LDS per»tą laiką gražiai 
sutvirtėjo, kaip žmonės sako, 
įsigyveno. Finansiškai šis Su
sivienijimas tvirtas ir pagal 
mokslini apskaičiavimą—tvir
tesnis už SLA ir LRKSA. Na
rių jis, tiesa, dar turi mažiau, 
kaip aniedu. Bet žymėtina 
tai. kad pastarųjų dviejų Su
sivienijimų per paskutiniuo
sius dvejis-trejis metus narių 
skaičius gerokai sumažėjo.

Šiemet LDS minės savo 18- 
kos metų gyvavimo sukaktį.

Aniedu Susivienijimai gi jau 
peržengė 60 metelių.

sve-
Ro-

Šiemetinin Laisvės piknikan 
Brooklyne buvo suvykę daug 
svečių iš tolimųjų miestų, čia 
savo atostogas baigė d. Kaz
lauskas net iš San Francisco, 
Kalifornijos.

Buvo iš St. Louis, Mo., 
Čių; buvo iš Chicagos, iš 
ch esterio, i** Washington o (D. 
C.) ir daugelio daugelio kitų 
miestų.

Kas, pagaliau, galėjo tokio
je minioje visus susitikti ir su 
jais pasikalbėti? Tam reikė
tų keleto dienų.

Kiekvienas, su kuriūo 
teko susitikti, pareiškė:

—Puikus piknikas!... Žmo
nės myli savo dienraštį!...

tik

Šiemet mes ir piknikinę pro
gramą biskelį “pataisėme”: ji 
vyko ne salėje, bet lauke, par
ke.

Be chorų dainų, šiemet buvo 
ir daugiau kalbėtojų: Harry 
Mitkus — apie meno reikalus; 
Christina Stanislovaitienė, Na
cionalinio Lietuvių Wallace 
for President Komiteto pir
mininkė — apie naujosios par
tijos reikalus ir rinkiminę 
kampaniją; Leonas Prūseika— 
apie mūsų spaudą ir bendruo
sius reikalus; Povilas Venta—

r

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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Sovietai Susiaurina 
Vakarų Lėktuvam 
Kelią į Berlyną
Kariniai Sovietu Lėktuvai Verčia Vakarinių Talkininkų 
Lakūnus Griežtai Laikytis Paskirto “Koridoriaus”

Jungt. Tautos Šaukia Arabus ir Žydus Pratęst Paliaubas; 
Sovietų Atstovai Susikirto su Arabais dėl Izraelio

Berlin. — Karinė Sovietų 
vyriausybė įsakė ameriko
nams, anglams ir francū- 
zams griežtai laikytis pas
kirto ore “koridoriaus” jų 
lėktuvams skraidyti per so
vietinį ruožtą tarp vakari
nės Vokietijos ir Berlyno. 
Tai 20 mylių pločio ir apie 
100 mylių ilgio “korido
rius.”

Lengvieji kariniai Sovie
tų lėktuvai skraido, lydėda
mi vakarinių talkininkų or
laivius, kad neiškryptų iš 
nustatyto kelio. Anglai- 
amerikonai pasakoja, kad 
sovietinis radijas maišąs jų 
lėktuvam signalus.

Teigiama, jog 382 ameri
kinių, angliškų ir francūziš- 
kų lėktuvų trečiadienį atga
benę apie 2,000 tonų mais
to, anglies ir žibalo į saviš
kes Berlyno dalis. Bet kiek
vienas tų krovinių tonas at

INDžIONKšINAS
PRIEŠ MAINIERIUS

Washington. — Valdžia 
pareikalavo federal, teismo 
indžionkšino, liepia n č i o 
grįžti darban minkštosios 
anglies mainieriams, už- 
streikavusiems plieno kom
panijų angliakasy klas va
karinėje Pennsylvanijoje.

Anglai Urmu Žudys 
Malajų Potri jotus

Singapore.— Anglijos vy
riausybė Malajuose įsakė 
savo armijai, laivynui ir 
lėktuvams šturmuot Malajų 
pussalio patrijotus. Anglų 
komisionier. Malcolm Mac
Donald paskelbė komunis
tais visus malajiečius, rei
kalaujančius tautinės lais
vės, ir liepė juos išnaikinti.

Philadelphia, Pa.
Mirė-Juozas Kanisauskas. 

Jo kūnas bus pašarvotas 
namie šeštadienį ir sekma
dienį, 3242 Cedar St. Lai
dotuvės įvyks pirmadienį, 
liepos 12 d., 10:30 vai. ryto, 
Oakland kapinėje. Laidotu
vių apeigomis rūpinasi gra- 
borius D. J. Draminas. Šią 
žinią telefonu pranešė tre
čiadienį S. Reikauskas.

apie rinkiminės kampanijos 
pravedimą Brooklyne ir apy
linkėje.

Smagu, kad piknikan atvy
ko Christina Stanislovaitienė; 
ji tiek daug ir taip energiškai 
darbuojasi naujosios partijos 
reikalui!

Sekamą sekmadienį Water- 
buryj, beje, įvyks didžiulis 
piknikas Wallace’o kampani
jai paremti.

Jame, girdėjau, . Christina 
Stanislovaitienė pateiks dainą, 
kuriai žodžius parašė ji pati.

Dainos ‘ žoelžiai aktualūs, 
liečia rinkiminę kampaniją. 

lėkdinti iš vakarinės Vokie
tijos lėšuoja po 60 dolerių.

Sustabdžius Sovietam va
karinių talkininkų trauki
nių ir automobilių važiavi
mą į Berlyną, jau užsidarė 
40 nuošimčių fabrikinių 
darbų vakarinėje miesto 
dalyje, užimtoje amerikonų, 
anglų ir francūzų.

Sovietų vyriausybė ,dar 
neatsiliepė į Amerikos, An
glijos ir Francijos protes
tus, reikalaujančius nuimti 
važiuotės blokadą.

CIANGAS GIRIASI 
“LAIMĖJIMAIS"

Nanking, Chinija. — Či- 
ang Kai-šeko tautininkų ko- 
mandieriai gyrėsi, kad per 
dvi savaites jie, girdi, “už
mušę bei sužeidę apie 90,- 
000 komunistų” Honanso 
provincijoj, bet nenurodo 
nė vieno miesto,kurį būtų 
užėmę.

Chinų komunistai prane
šė, kad jie sunaikino tris 
Čiango armijos divizijas, 
apsupo ir naikina dar apie 
60,000 tautininkų.

PLINTA KŪDIKIŲ 
PARALYŽIUS

New York. — Nacionalė 
Įstaiga Kovai prieš Kūdi
kių Paralyžių paskelbė, jog 
šią vasarą apskritai yra 50 
nuošimčių daugiau susirgi
mų ta liga, negu pernai. 
Kūdikių paralyžius dabar 
aršiausiai plinta Texas ir 
North Carolines valstijose, 
kur jis paguldė 10 kartų 
daugiau asmenų, kaip per
nai.

1947 meįais šiuo laiku 
sirgo ta liga 1200 žmonių 
visose valstijose, o dabar 
2007.

PERU SUKILIMAS 
ESĄS NUSLOPINTAS

TesLima, Peru. — šios 
publikos valdžia skelbia, 
kad jinai jau nuslopino ar
mijos junginių sukilimą Pil
noj ir Juliacoj. Sakoma, tai 
buvęs “dešiniųjų” sukili
mas. Sukilėlių vadas pulk. 
Alfonsas Llosa pabėgo į Bo
liviją: tūli kiti sukilėlių 
fieieriai areštuoti.

o-

DAR KELIAMA 
ANGLIES KAINA

Philadelphia. — Kelios 
angliakasyklų kompanijos 
ruošiasi dar , pabranginti 
anglį po 50 centų iki dolerio 
tonui. Tai todėl, kad Mai- 
nierių Unija išgavo anglia
kasiams po dolerį priedo 
per dieną.

ORAS. — Būsią šilčiau.

LIETUVIŲ KULTŪRINIO
CENTRO REIKALAI

Daugiau Finansinės Paramos

Arabų Vadai Žada 
Panaujinti Karo. 
Žygius Palestinoj

Didžiojo spaudos pikniko proga Brooklyną aplankė 
nemažai svečių iš įvairių kolonijų. Kai kurie jų atvyko 
pažiūrėti kultūrinio centro patalpų. Kiekvienas naująjį 
namą pamatęs džiaugėsi ir didžiavosi. Visa eilė gerų 
prietelių pasipirko Namo Bendrovės serų. O tas tik pa
rodo, kaip dar daug yra lietuvių, kurie tebėra nepasipir- 
kę Šerų. Visus juos prašome tuojau tapti Bendrovės šė- 
rininkais ir šio. puikaus namo savininkais.

Vienas Šeras kaštuoja $25, bet kiekvienas gali pirkti 
tiek šėrų, kiek nori ir pajėgia. Bendrovė dar turi keletą 
šimtų šėrų dėl pardavimo.

Sekami pasipirko šėrų:
ApoIonia Bechis, Great Neck, N. Y.
John Gružauskas, Phila., Pa.
Antanas Venckūnas, Tamaqua, Pa.
Lithuanian American Citizens Club, per John 

Wanagas, Great Neck, N. Y.
Frances Stanaitis, East New York, N. Y.
Albert Šlopik, Easton, Pa..
Mr. & Mrs. Maurice Farion, Easton, Pa.
Mrs. Anna Šlapikienė, Easton, Pa.

Visais reikalais prašome rašyti:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 

110-06 Atlantic Avenue, Richmond Hill, N. Y.

Gaminamas Dvejų Metų Planas 
Rytinei Vokietijai ir Berlynui

Berlin. — Sovietų vy
riausybė ruošią dvejų metų 
planą rytinės Vokietijos 
pramonei ir ūkiui pakelti. 
Vokiečių Socialistinės Vie
nybės Partija remia tą pla
ną. Ši partija ir daugelis 
kitų vokiečių reikalauja, 
kad vakariniai talkininkai 
pasitrauktų iš Berlyno; tuo
met visas miestas būtų į- 
jungtas į dvimetinį planą. 
Soc. Vienybės Partijos va
dai įspėja, kad anglai, a-

Jau ir DDT Neveikia 
Prieš Italijos Muses

Roma. — Italus apgulė 
tokios musės, kurios nebijo 
ir DDT skysčių bei miltelių 
vabzdžiams naikinti. Sako
ma, tos kietasparnės atlėkė 
iš Sicilijos sąlos.

Izraelis Siūlė Taisyt 
Paliaubų Sąlygas

Tel Aviv. — Izraelio val
stybė bendrai sutiko panau
jinti paliaubas su arabais, 
bet reikalavo atmesti tokius 
Jungt. Tautų tarpininko 
Bernadotte’s paliaubinius 
siūlymus, kaip Jeruzalės a- 
tidavimas arabams, Izrae
lio uosto Haifos nuginklavi
mas ir žydų ateivybės apri
bojimas.

100Guatemaloje mokosi 
amerikonų studentų.

New York. — Pramonių 
Šerai dar pasmuko žemyn.

Kopenhagen. — Daugelis 
danų pasipiktinę, kad Dani
jos valdžia oficialiuose do
kumentuose vartoj*a ne da
nų, bet anglų kalbą.

Tel Aviv. —- Arabai nušo
vė keleivini Izraelio lėktų

Bucharest. — Rumunijos 
valdžia įsakė ūkininkams 
parduoti valdžiai tam tikrą 
dalį grūdų nustatytomis 
kainomis.

Gallup “šiaudinių” balsa
vimų agentūra patyrė, kad 
dauguma demokratų rems 
Trumaną.

$25.00
25.00
25.00 

25.00 <
25.00
25.00
25.00
25.00

merikonai ir francūzai ne
galės išmaitinti savo užimtų 
Berlyno dalių vien tiktai į- 
gabenimais oru-, kuomet So
vietai- blokuoja jiems sau
sumos ir vandens . kelius į 
Berlyną.

Socialistinės Vien y b ė s 
Partija gamina konstituciją 
ištisai Vokietijai.

Amerikonai, anglai ir 
francūzai paskelbė atskirą 
vakarinę Vokietijos valsty-

Socialistai Franc. Seime 
Balsavo sn Komunistais

Paryžius. — Socialistai 
Francijos seimo nariai iš
vien su komunistais balsavo 
prieš reikalavimą 20 nuo
šimčių daugiau pinigų skir
ti armijai. Reikalavimas 
atmestas.

Pasinaujina Mūšiai 
Tarp Araby ir Žydų

Kairo, Egiptas. — Užsi
kūrė mūšiai tarp arabų ir 
žydų.paliai vieškelį iš žydų 
sostines Tel Avivo į Haifą, 
Palestinoje. Egipto kara
lius Faroukas lankėsi pieti
niame Palestinos fronte. Iz
raelio kariai buvo užėmę 
Ireh, bet paskui pasitraukė 
nuo Irako arabų.

WASHINGTONAS ATME
TĖ LENKŲ PROTESTĄ

Washington.— Amerikos' 
valstybės departm e n t a s 
šiurkščiai atmetė Lenkijos 
protestą del to, kad ameri
konai išvien su anglais ir 
francūzais skaldo Vokieti
ją. Jie steigia vakarinės 
Vokietijos valstybę, atski
rai nuo Sovietų.užimamos 
rytinės Vokietijos.

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų . Saugumo 
Taryba 8 "balsais atsišaukė 
į arabų šalis ir Izraelį pra
tęsti .paliaubas Palestinoje. 
Tai buvo Anglijos pasiūly
mas. Nuo balsavimo susi
laikė Sovietų Sąjungos, Uk
rainos ir Syrijos delegatai. 
Sovietų atstovas Andrius 
Gromyko sakė: Paliaubomis 
yra atidėliojamas pernykš
čio Jungt. Tautų seimo nu
tarimas padalinti Palestiną 
į nepriklausojnas žydų ir 
arabų valstybes.

ITALŲ P0L1CIJA 
IŠDAUŽĖ STREIKĄ

Milan, Italija. — 2,000 
streikierių buvo užėmę Mo
tta saldainių fabriką. Poli
cija su penkiais tankais ir 
ašarinių dujų bombomis už
puolė streikierius ir išmušė 
juos laukan. Darbo unijos 
ruošia platesnius streikus 
prieš policijos terorą. Pusę 
trečiadienio streikavo elek- 
trininkai visoj Italijoj. Ant 
rytojaus metalistai paskel- z 
be visuotiną pusės dienos 
streiką.

PARTIZANAI VEJA 
MONARCHISTS

Yanina, Graikija.— Grai
kų partizanai ne tik atmu
šė monarcho - fašistų ar
miją Grammos kalnuose, 
bet jau kontr-atakuoja prie
šus ir bloškia juos atgal, 
kaip praneša New YoVko' 
Times korespondentas A. 
C. Sedgwick. Jie ' visose 
fronto dalyse atmetė mo
narchists atgal. Mušami 
monarchistai sako, kad jie 
dabar “persitvarkys”, kad 
galėtų pradėti naują ofen
zyvą prieš partizanus.

EGIPTO KARIUOMENĖ 
ATAKUOJA IZRAELĮ

Tel Aviv, Izraelis, liep. 8. 
— Egipto armija, laužyda
ma einamąsias paliaubas, 
užpuolė Izraelio pozicijas 
už 23 mylių į pietus nuo Tel 
Avivo. Egiptenai atakuoja 
žydus patrankomis, tan
kais, šarvuotais automobi
liais ir lėktuvais. Pasinau- 
jino mūšiai ir Jeruzalėje.

GELEŽINKELIAI 
SKUTO VALDŽIĄ

Washington. — Kongre
sinis lėšų komitetas atrado, 
kad beveik visos geležinke
lių kompanijos plėšė per 
aukštas kainas už valdžios 
krovinių gabenimus karo 
metu.

LAISVE—LIBERTY
The Only LithuaQlan Dally 

in the Eastern States.
427 Ixirliner Street, 

Brooklyn 6, N. T.
Telephone: Stagg 2-3878

Dabartinės keturių savai
čių paliaubos baigiasi šį 
penktadienį 2 vai. popiet 
(pagal New Yorko laikro
di)-

(Egiptas. — Arabiškų ša
lių sąjungos sekretorius 
Rahman A. Paša liep. 7 d. 
pareiškė: “Nebus jokio pa
liaubų pratęsimo Palestino
je.” Taip nutaręs politinis 
arabų sąjungos komitetas.)

Sovietų Ukrainos delega
tas dr. Dmitrius Manuilskis, 
dabartinis Saugumo Tary
bos pirmininkas, vadino Pa
lestinos žydų atstovą Izra
elio valstybės delegatu. Dėl 
to užprotestavo Jamal EI 
Husseini, Aukštojo Palesti
nos Arabų Komiteto atsto
vas, ir pabėgo iš Saugumo 
Tarybos posėdžio. Jis reika
lavo Izraelio delegatą va
dinti tiktai Palestinos Žydų1 
Agentūros atstovu.

Manuilskis nurodė, kad 
jau 15 šalių pripažino Izra
elio valstybę.

Anglijos, Chinijos, SyrU^ 
jos, Belgijos ir Kanados, 
delegatai pasiūlė atmest Iz
raelio vardą kaip valstybės. 
Siūlymas nupuolė, nes jo 
neparėmė 7 iš 11 Saugumo 
Tarybos narių, kaip reika
lauja Jungtinių Tautų Kon
stitucija.

i®

Amerikonai nuskandino 
Atominį Savo Laivą

Hawaii. — Amerikonai ty
ro bombomis, torpedomis ir 
patrankų šoviniais nuskan
dino seną savo karo, laivą 
“New York”, 27,000 tonų. 
Tas lavais vis dar “garavo” 
atominiais nuodais. Jis buvo 
vienas taikinių, kuomet 
pirm dvejų metų ameriko
nai išsprogdino 2 atomines 
bombas ties Bikini sala.

FRANCUOS, ANGLIJOS 
SEIMAI UŽGYRĖ 
MARSHALLO PLANĄ

Francijos seimas 336 bal- . 
sais prieš 183 užgyrė val
džios sutartį su Amerika 
dėl Marshallo plano para
mos prieš komunizmą. Ang
lijos seimas tatai užgyrė 
409 balsais prieš 12. Be
veik pusė $5,000,000,000 
Marshallo plano pinigų teks ; 
Anglijai ir Francijai per 
metus. .

NUO EISENHOWERIO 
PRIE DOUGLASO

Philadelphia. — Tūli na- 
cionalio demokratų suvažia
vimo delegatai, pageidavu
sieji Eisenhowerio, dabar 
žada balsuoti už Jungt. 
Valstijų Aukščiausio Teis
mo teisėją Douglasą, kaip 
kandidatą į prezidentus.
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Sako: Sudarys Jie “Staigmeną".
Jau beveik per ištisus metus New Yorke posėdžiau

ja Grand Jury (grand džiūrė), kurios tikslas “tyrinėti” 
komunistinę partiją ir jos narius. Ši įstaiga .veikia mūsų 
krašto teisėtumo ministro žinioje.

Dar praėjusiais metais buvo skelbta, jog ši grand 
džiūrė “įkaitins visą Jungtinių Valstijų Komunistų 
Partijos vadovybę krašto išdavystėje.” Bet kažin kodėl 
ligi šiol nieko nebuvo atlikta.

Šitie tyrinėtojai laiko savo posėdžius neva slaptai, 
bet slaptumas tokis: kada tik reakcinės spaudos reporte
riai nori ką nors iš ten išgauti, jie išgauna ir viešai pa
skelbia ! .

' Taigi neperseniai buvo paskelbta, jog grand džiūrė 
. nieko ligi šiol nesurado, kas suteiktų pagrindo pradėti 
ablavus.

Dienraštis Daily Worker, sudėjęs du ir du, paskelbė, 
jog demokratų ir republikonų politikieriai šiuo metu ne
mato reikalo ką nors skandalingo skelbti. Jie, girdi, laiką 
savo “didžiąją artileriją” paslėpę ir laukią lapkričio mė
nesio. Prieš rinkimus jie paskelbsią tokių sensacijų, ku
rios sudarys reakcinei spaudai ir radijui medžiagos dau
giau, negu reikia. •

Ta savo sensacija, sakoma, jie bandysią atgrasinti 
piliečius nuo balsavimo už naujosios partijos kandidatus.

Daily Worker skelbia, jog tai bus didžiulė klasta, 
klasta, tarnaujanti progreso priešams. Angliškasis dar
bininkų dienraštis ragina Amerikos visuomenę pasisau
goti, kad neįkliuvus į pinamus reakcininkų žabangus.

Polk’ą Nužudė Graikai Fašistai.
Neseniai grįžęs iš Graikijos amerikinis spaudos ko

respondentas Don C. Matchan tvirtina, jog George 
Polk’ą, CBS korespondentą, nužudė niekas kitas, kaip- 
Graikijos fašistai,- užsiundyti monarchistinės fašistinės 
valdžios organų.

Mr. Matchan buvo artimas Polk’o draugas ir gerai 
žinojo, kad jis, Polk’as, turėjo daug medžiagos prieš 
Athenų fašistų valdžią. Jam tik trūko dar pasitarimo 
su Graikijos parti jotinės liaudies armijos vadais. Tuo- 
inet jis būtų grįžęs Amerikon ir čia būtų iškėlęs viešu
mon visas Graikijos fašistų klastas.

Tai suuodė Athenų valdžios šnipai ir jie, pasitaikius 
pirmai progai, sučiupo Polk’ą ir jį nužudė, o nužudytojo 
archyvus išdraskė, kad niekas nesurastų sukauptos prieš 
fašistus medžiagos!

Sudegintas Kryžius...
Nedideliam Macon miestelyje, Georgia valstijoj, 

praėjusią savaitę ties vienu namu gatvėje buvo sudegin
tas kryžius... Sudegintas ne to, kuris ten pat gyvena, bet 
kieno nors atvykusio “iš toliau.”

“Demokratinėse” pietų valstijose kryžiaus sudegini
mas reiškiam kam nors įspėjimą. Kitais žodžiais: tai 
reiškia pavojų!

Kryžius buvo sudegintas ties Larkin Marshallo na
mu, gi Marshallas yra juodos spalvos žmogus, negrų 
tautos žmogus. Marshallas — drąsus, prasilavinęs vyras, 
—- pirmininkas Negrų Demokratų Klubo, žurnalistas ir, 
kas svarbiausia: kandidatas Jungtinių Valstijų senato
riaus vietai naujosios partijos sąraše.

Pats Marshallas mano, jog kryžiaus deginimo žygį 
atliko rasisto Talmadge sukurstyta govėda. Gal būt ši 
govėda dabar sieksis atlikti tai, kas po kryžiaus sudegi
nimo seka — žudyti, linčiuoti. Bet Larkin Miarshall ne
sibijo. Jis pareiškė: tegu jie degina kryžius, tegu jie 
grūmoja, o aš dirbsiu tąjį darbą, kurį esu pasiryžęs dirb
ti.

Nežinome, kuo visa tai baigsis. Šiuos faktus sumini
me tik tam, kad dar sykį parodžius, kaip veikia demok
ratiją .pašlovinto j Georgia valstijoj!

Kaip sunku naujosios partijos šalininkams ten pasi
rodyti ! ' 1.

; . . Anglies Baronai Daug Nori.
Prieš tūlą laiką atrodė, jog šiemet Jungtinėse Vals

tijose angliakasyklose streiko nebus. Po to, kai dauguma 
minkštosios anglies kasyklų savininkų pasirašė su mai- 
nierių unija sutartį, pagal kurią buvo pakeltos mainie- 
riams algos (vienu doleriu dienai), buvo manyta, kad vi
sas reikalas taikiai išsisprendė. Ta mintis pasitvirtino vė
liau, kai kietosios anglies kasyklų savininkai pasekė pa
vyzdžiu minkštosios anglies kasyklų (daugumos) savi
ninkų.

• Bet štai tūlose vietose angliakasių streikas įvyko! Pa
sirodo, jog stambiosios plieno kompanijos, kurios turi ir 
savo angliakasyklas, atsisakė pasirašyti su mainierių 
unija sutartį! Šitos kompanijos nesirašo kontrakto su 
Unija dėl to, kad šios unijos viršininkai (su Lewisu prie
šakyje) nepasirašė po afidėvitais, liudijančiais, kad jie 
nesą komunistais.

Na, ir tos pasekmės dabar yra tokios: šiuos žo
džius rašant, streikuoja arti 100,000 minkštosios anglies 
•kasėjų!

Kuo visa tai baigsis, greita ateitis parodys. Bet 
mums neatrodo, kad plieno pramonės baronams taip 
lengvai pavyks atlikti savo gudrias išmones.//

PAŽADAI IR BLOFAS
Dienraštis Vilnis netiki, 

kad ko nors verti yra pa
žadai mūsų gubernatoriaus 
Dewey, republikonų kandi
dato į prezidentus. Laikraš
tis rašo:

“Pažadėsi patiešysi, n‘ište- 
sesi, negriešysi” — yra ta se
na patarlė, kurią Amerikos 
politikieriai visuomet prisime
na, kuomet jiems reikia vilioti 
žmones sąvon stovyklom

Gubernatorius Dewey, kal
bėdamas didžiuliame savo par
tizanu susirinkime Albany, 
pažadėjo jiems apvalyti Ame
rikos valdiškas arklydes nuo 
politinio mėšlo. Pas jj viskas 
bus gražu ir švaru.

Jo žodžius reikia suprasti 
taip, kad demokratai, kurie 
maumoja abraką šiuo laiku, 
bus pravaryti, o jų vietas už
ims republikonai. Jie bus prie 
politinių lovių.

Ką reiškia republikonų val
dymas, mes geriausia žinome 
iš patirties Illinoise. Republi
konų politinė mašina serga vi
somis biurokratinėmis ligo
mis, kokiomis serga demokra
tų partijos mašina. Kartais, 
net didesniam laipsny.

Nepamiršo Mr. Dewey pa- 
reklamuot savo partiją, kalbė
damas ir apie užsienio poli
tiką. Republikonų Partija, sa
kė Dewey, yra laisvės švytu
rys. Savo veikime ji vaduo
jasi Teisių Dilium. Todėl Ame
rika, republikonų vadovauja
ma, bus laisvės švyturiu vi
sam pasauliui.

Ir kai jis bėrė'tas frazes; 
šalę jo stovėjo John Foster 
Dulles, piliorius monopolinio 
kapitalo, piktas Wallstrycio 
vanagas. Kai jis kalbėjo apie 
Teisių Dilių, šalę jo, jei ne 
fiziniai, tai dvasiniai stovėjo 
senatoriai Wiley ir Ferguso- 
nas, Mundto-.Ni.xono biliaus 
piršliai!

Tokia kompanija negali at
stovauti progresą.

Gubernatorius Dewey, kąip 
ir prezidentas Trumanas, sa
vo kalbose visuomet pabrėžia 
Amerikos moralini prioritetą 
ir moralinę teisę vadovauti 
pasauliui. Jie niekad nekalba 
prasmėje bendros vadovybės 
visu demokratiniu šalių. Jie 
nekalba prasmėje kooperaty- 
vės vadovybės. Savo “aš” jie 
stato pirmoje vietoje.

Šis pasipūtimas, šis politi
nis egoizmas atsiduoda fari
ziejiškumu.

Pasaulis nori bendro darbo, 
bendrų ryžtingų pastangų, 
kooperacijos, susitarimo, vie
ningumo, o ne savireklamos, 
tarytum, tik ši viena šalis bū
tų koks mesijošius, kuriam 
kokia tai apveizda pavedė 
įvesti harmoniją ir tobulybę. 
(V., liepos 2 d.)

AR GARBINGA 
TYLĖTI?

Mes jau daug sykių esa
me pabrėžę tą faktą, jog 
tarpe pabėgėlių iš Lietuvos 
yra tokių, kurie pabėgo ki-' 
tais išrokavimais, o ne dėl 
to, kad jie Lietuvoje ’būtų 
kriminališkai • prasiže n g ę 
prieš Lietuvą ir jos žmones. 
Jiems visiems grįžti Lietu-‘ 
von durys plačiai atidary
tos. Tačiau dėl vienos ar ki
tos priežasties, vyriausia 
dėl fašistinės propagandos 
paveikimo, jie negrįžo Lie
tuvon ir atsidūrė Kanadoje, 
Jungtinėse Valstijose bei 
kitose šalyse. Tokių pabėgė
lių pribus ir daugiau. Prieš 
juos absoliutiškai nieko ne
turime. Mes norime', kad jie 
įsitrauktų į lietuviškas or
ganizacijas ir prisidėtų prie 
kėlimo Amerikos lietuvių 
kultūrinio lygio. Mes ragi
name juos, skaityti mūsų 
spaudą ir per ją susipažinti 
su darbo žmonių reikalais.

Bet pabėgėlių tarpe yra 
žmonių sū kriminališkais 
rekordais. To niekas negali 
užginčyti.

Tie, kurie Lietuvoje pa
dėjo naciams skersti žmo
nes ir niokoti Lietuvą, aiš
ku, ’ negali būti ir nebus 
naudingi visuomenės na
riai. Klausimas šiomis die
nomis tapo iškeltas vieno 
pabėgėlio menševikų Nau
jienose, kaip švarūs pabėgė
liai turi atsinešti linkui kri
minalistų? Ar garbinga jų 
darbus slėpti ir su jais 
draugauti?

Minėtas to laikraščio ben
dradarbis labai piktai bara 
tuos, kurie netyli apie pa
bėgėlius su blogais rekor
dais. Jis rašo iš Kanados ir 
sako

Kai kurie atvažiavę j Ka
nada tremtiniai, kurie labai 
nori vietinius nustebinti ne
paprastais dalykais Vokieti- 
joje ir savo nepaprastu iš
manymu, mėgsta daug blogo 
pripasakoti apie lietuvius 
Vokietijos stovyklose: apie 
tariamą pasileidimą, netvar
ką. apie skriaudas ir netei
sybes, apie pavienius taria
mus' baisius žmones, o dau- 
gybę tikrų teigiamų dalykų 
nutyli.

Girdėti, kad kai kada at
vykę tremtiniai be reikalo 
apkalba vieni kitus, ypač 
tuos, kurie dėl ko nors pasi
daro žinomesni. “Aš jj ži
nau!” na, ii' pradeda drą
siau ar ne taip drąsiai, kad 
jis toks, jis anoks, jis padarė 
tą ir tą. Arba užsimeni apie 
kurį žymesnį asmenį, o tau, 
žiūrėk, kuris tremtinys ir 
drožia : “A]’ tu ji gerai pa
žįsti?” Oo, jis geras paukš
telis. nėra ką sakyti.” Na, 
ir ima pasakoti. Arba vėl 
kuris įtūžęs tremtinys grū
moja, išgirdęs, kad rengiasi 
į Kanadą atvažiuoti kuris jo 
pažįstamas: “Tegul tik jis 
atvažiuoja. Aš jam parody
siu !” Pasitaiko, kad tremti
niai ir netremtiniai norėtų 
kai kurių asmenų i Kanadą 
atvažiavimo. Tai irgi eilė, 
tiesa, retų mūsų tarpe liežu
vio ligų. Bet būtų geriau, I 
kad jos visiškai išnyktų iri 
atmosfera lietuvių tarpe vi-Į 
siškai nusigiedrytų. (N., liep.
6 d.)

Tai tik reiškia, kad gry
na sąžine ir švariomis ran
komis pabėgėliai pradeda 
nerimauti dėl prasižengėlių 
savo tarpe. Jie pradeda su
prasti, kad neatsiribojimas 
nuo jų bei slėpimas jų pra
sižengimų žemina juos pa
čius, vis sunkiau ir sunkiau 
gula ant jų sąžinės. Be rei
kalo Naujienų bendradarbis 
juos bara. * 
KORUPCIJA DARBO 
UNIJOSE

Iš Tarybų S ą j u n gos general is sekretorius.

Gubernatorius Dewey plačiai šypsosi dėl savo laimė
jimo kaip nominuotas republikonų kandidatas i pre

zidentus. Su juo jo žmona.

spaudos sužinome, kad ten 
tūlose įstaigose tapo susek
ta suktybių ir vagysčių. Ži
noma, sukčiai ir vagys ta
po suimti ir smarkiai nu
bausti. Ten už visuomenės 
turto išeikvojimus baudžia 
labai aštriai.. Aišku, jog taip 
ir reikia.

Bet dėlei to menševikų 
Naujienos, išbarusios tary
binę valdžią už “žiauru
mą,” deda tokią pastabą:

“Demokratinėse šalyse ne
retai išsivysto korupcija 
valdžios įstaigose. Sovietų 
Rusijoje, kaip matome, va
gys ii’ sukčiai yra apnikę 
ir darbininkų organizacijas. 
Tai Stalino ‘socializmas’.” 
(N., liepos 1 d.)

Vadinasi, kaltas socializ- 
rhas, kad vienoje kitoje uni
joje atsirado kriminalistų, 
vagių ir sukčių. Antra, tai 
dedasi “tik Sovietų Rusijo
je,” o Amerikos darbininkų 
organizacijose “nieko pana
šaus nepasitaiko!” Taip sa
vo skaitytojams aiškina 
Naujienos.

Betgi tai yra sąmoningas 
melas. Paimkime mūsų 
darbo unijas. Tik paskuti
nis melagius ir apgavikas 
gali sakyti; kad kartas nuo 
karto čia darbo unijose ne
pasitaiko suktybių ir va
gysčių. Atsiranda viršinin
kų su kriminališkais pa
linkimais, kurie išeikvoja 
unijų iždus, apiplėšia dar
bininkų organizacijas. Dar 
ir šiandien visa eilė tokių 
viršininkų tupi kalėjimuo
se.

Tai puikiai žino ir Nau
jienų redaktorius. Tai ko
dėl jis’taip per akis mul
kina savo skaitytojus?

“MILIJONAI Už TITO!”
V. Andriulis Vilnyje ra

šo:
“Jungtinių Valstijų val

džia stato milionus už Tito,” 
sako Chicago Sun-Times vie- 

,na antraštė. Kaip pabrango 
atsivertėliai.

Netiksliai čia pasakyta, 
kam bus naudos, jei Tito to
liau ves savo politiką.

Trockis buvo gerai vertina
mas, bet tik iki jis buvo nau
dingas Tarybų Sąjungos prie
šams. Paskui vienas jo sekė
jų nude,j® jį. Kas dabar jį 
prisimena.

“Atsivertėlių” kaina pri
klauso vyriausia nuo laiko, 
vietos ir rolės. Tito brangiai 
vertinamas bankierių ir gene
rolų dėl to, kad jis atsiverčia 
svarbiu laiku, taipgi Jugosla
vija yra svarbioj strateginėj 
vietoj, kad ir Tito yra pre
mjeras ir komunistų partijos

Komercinėje spaudoje ne
trūksta “davinių,” kad 
Amerikos paprastųjų žmo
nių, o pirmoje vietoje dar
bininkų būklė tiek pagerė
jusi, jog aukštesnių uždar
bių reikalavimai neturį jo
kio ekonominio pateisinimo. 
Visi iš darbininkų pusės 
priešingi aiškinimai tos 
spaudos neveikia. Neveikia 
gi todėl, kad toji spauda gi
na samdytojų interesus.

Darbininkiškos spaudos 
vaidmuo priešingas. Jos pa
reiga nušviesti savo skaity
tojams tikrąją padėtį. Jos 
pareiga aprūpinti skaityto
ją tikrais daviniais, žodžiu, 
jos vaidmuo ■ skaitytojus 
šviesti, o ne mulkinti.

Pažiūrėkime Į Amerikos 
žmonių pokarinius ekono
minius reikalus. Kur link 
kurios žmonių grupės rei
kalai yra pakrypę?

Svarbių informacijų su
teikia mums CIO leidžiamas 
buletinis “Economic Out
look” už birželio mėnesį. 
Tiesa, mes be didelio vargo 
surasime davinių, kurie pa
rodys, kad tikrasis darbi
ninkų uždarbis kada nors 
Amerikoje yra buvęs daug 
žemesnis, negu šiandien. 
Buletinis teigia, kad sam
dytojai ir jų spauda kaip 
tik didžiuojasi tuo faktu ir 
reikalauja, kad laipsniškai 
Amerikos darbininkai su
grįžtų j tą patį lygį. “Eco
nomic Outlook” sako:

“Problema visiškai pa
prasta. Tai yra klausimas, 
ar sykį žmonės, pasiekę 
laimėjimų savo uždarbiuo
se, kaip jie buvo pasiekę su 
pradžia 1945 metų, turi 
sukti laikrodį atgal? Ar 
vyrai, moterys ir vaikai, 
kurie pradėjo valgyti švie
žius fruktus ir daržoves, 
pieną ir mėsą, dabar turi 
vėl grįžti prie maisto tik 
kukurūzų duonos ir žirnių? 
Fabrikantų Susivienijimas, 
Prekybos Butas ir kitos pa
našios organizacijos, kurios 
užsiimdinėja stambiojo biz
nio propaganda, atsako 
‘Taip!’ Bet CIO atsako 
‘No!’”

Mes, aišku,' pasisakome 
už CIO poziciją, atseit, kad 
Amerikos darbo žmonių 
ekonominis gyvenimas kas
met turi kilti aukštyn, o ne 
kristi žemyn.

Tai faktas, kad nuo 1945 
Į metų Amerikos darbinin- 
' kai, abelnai paėmus, nuro
do buletinis, laimėjo algų 
pakėlimą 8 nuošimčiais. 
Betgi taip pat faktas yra, 
kad per tą patį laikotarpį 
pragyvenimas, tai yra, kai
nos pakilo net 32 nuošim-

CIO elektristų unijos (UE-CIO) nariai, kurie už uni
jinę veiklą buvo atleisti iš darbo Chicagoje 1946 metų 
gegužės mėnesi, dabar, dėka unijos kovos, vėl priimti 
darban. Dar daugiau, kompanija jiems turėjo su
mokėti už visą sugaišintą laika. Vienas darbininkas 

gavo $3,591 čekį.

Pelnai, Algos ir 
Pragyvenimas

čiais! Tai ir reiškia, kad 
Amerikos darbo žmonių 
medžiaginė padėtis pasku
tiniais trejais metais žy
miai nukrito, pablogėjo.

Toliau skaitome:
“Fabrikantų Susivieni

jimas, Prekybos Butas ir 
kitos panašios organizaci
jos, lygindamos šių dienų 
padėtį su padėtimi 1939 
metais, iškraipo skaitlines, 
apleisdamos labai svarbius 
faktus. Pavyzdžiui, faktas 
yra, kad savaitinė vidutinė 
pramonėje alga 1939 me
tais buvo $23.86. Tuo tar
pu savaitinė vidutinė alga 
(nesuderinus jos su kainų 
pakilimu) pirmajame 1945 
metų ketvirtyje buvo $47.- 
42, tai yra, 99 nųoš. aukš
tesnė už 1939 metų algą. O 
su 1947 metais vidutine in
dustrinė alga jau busp 
$49.29, arba 106 n uos. auk
štesnė už 1939 metų algą. 
Minėtos organizacijos šitą 
faktą storai atžymi .Bet jos 
visiškai pamiršta diskusuo- 
ti, kas per tą patį laikotar-' 
pi atsitiko su kapitalo pel
nais.

“Paimkime 1939 metus. 
Tais metais pelnai, neišė
mus taksų, buvo šeši bili
jonai ir penki šimtai mili
jonų doledių ($6,500,000,- 
000). Bet su pirmuoju 1945 

- metų ketvirčiu metiniai 
pelnai, taksų neišėmus, jau 
pąsiekė milžinišką sumą 

j dvidešimt keturių bilijonų 
ir penkių šimtų milijonų 
dolerių ($24,500,000,7)00), 

i arba pakilo 277 nuošim
čiais, palyginus su pelnais 
1939 ųietų! O nepamirški
me, kad per tą patį laiko
tarpį algos pakilo tik 199 
nuošimčiais. Pelnai dar 
aukščiau pakilo 1947 me
tais — pasiekė sumą dvide
šimt aštuonių bilijonų ir 
septynių šimtų milijonų do
lerių U ($28,700,000,000), 
arba iš viso, palyginus su 
1939 metais, pakilo 342 
nuošimčiais. Taigi, savaiti
nė alga, taksų neišskaičius, 
viso pakilo tik 106 nuoš., 
tuo tarpu pelnai, taksų ne
išėmus, pakilo 342 nuoš., 
arba tris sykius aukščiau!

Kokia iš to išvada? Iš
vada yra tokia, kad viską 
teisingai apskaičiavus, nuo 
pradžios 1945 metų iki pa
baigos 1947 metų, tikrasis 
Amerikos darbininkų už
darbis, nukrito 15 nuošim
čių. Vadinasi, tie algų pa
kėlimai, kurie buvo darbi
ninkų iškovoti, toli nepasi
vijo pragyvenimo pabrangi
mo. Reiškia, Amerikos dar
bo žmonių ekonominė būk
lė sunkėja, puola žemyn.

2 pusi. Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Liepos 9, 1948



Apvalyti Nuo Parazitų 
lietuvių Tautos Kūną

1941 metų liepos mėnuo. 
Tarybų Lietuva užplūdusi 
hitleriniais žvėrimis. Paki
lo iš pakampių jų bendri
ninkai — buržuaziniai na
cionalistai. Jie šoko tenkinti 
savo kraugeriškas aistras. 
Pasiliejo ašaros ir kraujas. 
Nuo budelių kulkų krito 
tarybiniai pareigūnai, nau
jakuriai, tarybinės santvar
kos statytojai. Verksmas ir 
aimanos aidėjo miestuose, 
miesteliuose ir kaimuose.

Nejaugi visi tapo žvėri
mis? Kur kreiptis, kur ieš
koti užtarimo vargšui žmo- 
gui?

— Reikia kreptis pas pra
lotą, gal jis užtars? Juk ji
sai dievo žodį skelbia. t

— Nuvesim jus ir pas 
pralotą, tegu išklauso jis iš
pažinties, — nutaria bude
liai.

— Pralote, dvasiškas tė
veli, gelbėk nekaltus žmo
nes! — puola ant kelių žmo- 
neliai.

Žemaūgis pral. Laukai
tis — populiarus žmogus. 
Jis buvęs dar caro dūmos 
atstovas, paskiau tautinin- ^inęs būdinga slapyvarde 
kų seimo statytinis. Jo žodis _
galėtų daug sverti.

— Laimingos mirties, lai
mingos mirties... '— ranka 
mosikuoja pralotas Laukai
tis nelaimingiems Seirijų 
žmonėms, savo parapijo- 
nims.

Nėra užtarimo, nėra pa
guodos. Ir siaučia krauge
riai, praloto Laukaičio lai
minami.

— Mano karalystė ne šio
je žemėje... — skelbia iš sa
kyklų parapijų kunigai ir 
kartu apsiputoję šaukia 
Lietuvos jaunimą stoti į 
šlykščiausio budelio dvari
ninko Plechavičiaus organi- 
zi^pjamas gaujas kovai dėl 
“naujosios Europos.”

Tačiau Lietuvos jauni
mas neklauso “dievo prana
šų.” Nepadeda ir specialiai 
už Hitlerio pergalę laiko
mos mišios. Vis garsiau ir 
garsiau plinta žinios apie 
“dievo pašauktosios” armi
jos krachą.

vietoj plėšojančių riksmų, 
šaukiančių į kovą prieš bol
ševizmą, pasigirdo alegori
jos apie velnius, apie pra
garo jėgas.

Niekšingieji budeliai, su
darę savo gaujas, pradėjo 
žudyti niekuo nekaltus ra
mius gyventojus, kankinti, 
terorizuoti, įvairiais gan
dais ir grąsinimais drums
ti ramų kūrybinį darbą.

Tačiau — nebesustabdy
si upės bėgimo: socializmo 
idėjos giliai įleido šaknis 
lietuvių liaudies širdin.

Buržuaziniai nacionalis
tai iš kailio ima nertis. Jų 
dvasios vadovai, reakcinė 
dvasiški ja ir tam tikra 
buožių dalis ieško vis nau
jų ir naujų kovos prieš ta
rybinius žmones būdų.

Liškiavos klebonas Gar- 
batauskas išpažintį paver
čia tardymo kamera. Per 
išpažintį iš žmonelių sužino
jęs jų. nusistatymą, naktį 
siunčia budelius. Jo laimi
namas ir globojamas ban
ditas Grušauskas, pasiva-
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Solidarumas tarn miesto i** lauku darbininku. Los 
Angeles pardavėju (AFL) 770-tas vienetas aukavo Di 
Giorgio korporacijos rančo (plantacijos) streikieriams 

maistą, kuris čia peržiūrikna.s ant sunkvežimio.
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A. Reisas

Kyla Nauji Tarybų
Estijos Miestai

M. levinas

Lietuvos Sostines Vilniaus 
Statybose

Siaubas,” su pasimėga
vimu vykdo klebono nuro
dymus. Taip žūsta nauja
kurys 'Feliksas Kavaliaus
kas su žmona ir dviem duk
terimis.

Išgarsėjusi savo žiauru
mais buržuazinio naciona
listo, buvusio hitlerinės 
okupacijos laikais Alytaus 
mokytojų seminarijos mo
kytojo Ramanausko “šai- 
ka” nužudo mokytojus: R. 
Lekavičių, grįžusį iš Tary
binės Armijos, Raklinavi- 
čių, Žalnerauskaitę. Išžu
domos Marcelių, Pigagų, 
Mizarų ir kt. šeimos.

žaižaruoja tams iomis 
naktimis liepsnos — degi
nami vargšų valstiečių tro
besiai.

— Kada gi bus galas! — 
šaukia sielvarto ir siaubo 
apimti dzūkai.

Galas bus! Jau daugelis 
siaubūnų gavo galą, tas 
pat laukia ir jų likučių! 
Tos šiukšlės negailestingai 
bus nušluotos nuo mūsų tė
vynės paviršiaus.

Lietuviu tauta tvirtai 
įsitikino, kad tik tarybinė 
santvarka, bolševikų parti- 

skamba ja yra tikros liaudies reika- 
pergalingos kovos dainos, lų gynėjos, didžiausios mū- 
socialistinės statybos aidai. | sų darbo žmonių organiza- 

Ne visi budeliai suspėjo to rėš ugdant didžiąsias 
išbėgti drauge su savo vieš- kultūrines ir medžiagines 

vertybes — literatūrą, me
ną, mokslą, pramonę ir že
mės ūkį.

Lietuvos liaudis laimin
gos ateities vardan reika
lauja apsivalyti nuo visų

1944 metų liepos menuo. 
Grįžo Lietuvon tarybinė 
valdžia. Iš griuvėsių atsi
stato Tarybų Lietuva. Po 
kalnus ir slėnius

pačiais — hitlerininkais. 
Pradžioje jie apstulbo. Ta
čiau netrukus juodieji
paukščiai suzgribo — pa
virto šikšnosparniais —
dieną vaidindami peles, o 
naktį vėl pradėjo plasnoti šlykščiųjų parazitų! 
juodais sparnais.

Pasikeitė sakyklų stilius: (Iš
J. Butėnas.

“Literatūra ir Menas”

Tarptautines Darbo Organizaęijos (ILO) konferencijos 
delegatai. Konferencija vyko San Franciscoje. Čia 
matome (iš kaires dešinėn) : AF L atstovas Frank Fen
ton, ILO direktorius David Morse, JAV darbo sekre- - 
toriaus padėjėjas Thatcher Winslow ir senatorius El

bert D. Thomas. Paskutinieji du atstovavo 
Amerikos valdžią.

3 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)--’Penkt., Liepos 9, 1948

Kochtla-Jarve Miestas
TALINAS. — Prieš tre- ' 

jus metus tai buvo pusiau 
sudeginta, mažai apgyven- 
dinta vieta, apaugusi kadu- 
gynu. Dabar, privažiuoda- ; 
mi miestą puikiai sutvarky
tu vieškeliu, jūs patenkate 
į lygias dviejų aukštų ko- ; 
tedžių eiles. Tai naujasis 
miestas, kaip jį vadina vie
tos gyventojai. Jis tėra di
delio, naujai statomo mies
to Kochtla-Jarve dalis. Sta
tyba dar nebaigta, bet jau 
dabar galima įsigyti vaiz
dą apie miesto didumą, kad 
ir iš to, jog jo kvartalai nu
sitiesė 4 kilometrus tik į 
vieną galą.

Pravažiavę dailias kote- 
džių eiles, jūs pamatysite 
didžiulius pastatus iš gele
žies ir betono, apnarpliotus 
tankiu tinklu metalinių 
konstrukcijų. Tai, stambi 
šiluminė elektros centrinė 

*— miesto pramonės širdis. 
Jos statyba besibaigianti. 
Šiais metais ji teiks elekt
ros energiją ar garą skaly
no baseino pramonės įmo
nėms.

Važiuodami toliau, paste
bite tvarkingai sudėtas ply
tų eiles. Tai gargažblokai- 
plytos, pagamintos vietinėj 
plytų gamykloj iš skalyno 
liekanų gyvenamųjų butų 
statybai aprūpinti. Turėda
ma neribotą žaliavos kiekį 
gamykla padirba daugiau 
negu pusę milijono tokių 
plytų kas mėnesį.

Prieš jus pastatas, ste
binantis savo 50 metrų 
aukštumu bei dailumu.. Tai 
veikianti dujų baterija.

Aplenkę bokštą ir nuėję 
pietų kryptimi,, jūs paten
kate į plačiai nutysusią me
džio apdirbimo kombinato 
cecho teritoriją. Kombina
tas duoda dešinltis tūkstan
čių kubinių metrų piautos 
medžiagos ir didelę daugy
bę visokiausių stalių dirbi
nių.

Už kombinato, kitados 
dykame pašaly, iškilo ga
myklos remonto - mechani
kos korpąi su mechanikos ir 
,špižo lydymo cechais bei 
metalo konstrukcijos cechu. 
O už jų didžiulis šachtos 
gargažės kalnas.

Prieš trejus metus nuo 
šachtos “Kukruse” į miestą 
buvo 6 kilometrai. Dabar 
jos gyvenviętė matyti iš 
Kochtla-Jarve priemiesčio, 
o netrukus ji virs miesto 
dalimi. Šachta visiškai pa
keitė savo prieškarinę iš
vaizdą. Buvusi primityvi, 
neįrengta, dabar pavirto 
galinga mechanizuota šach
ta. Dabar mašinos ' kasa 
skalyną, jį pakrauna ir iš
veža į paviršių. Mašinos jį 

1 smulkina, rūšiuoja ir krau-

na į vagonus. Skalyno ga
vimo padidėjimas, darbo
produktingumo pakilimas, 
pagerino kalnakasių gyve
nimą. Jie gavo galimumų 
pasistatydinti naujus erd
vius namus; turtingam ir 
vius namus; sudarytos visos 
sąlygos ir turtingam ir kul
tūringas gyvenimui.

Taip pat pasikeitė šach
ta “Kiava 2,” esanti netoli 
miesto. Čia, kaip ir “Kuk- 
ruse” šachtoje, technika pa
lengvino kalnakasių darbą. 
Abidvi šachtos žymiai vir
šijo prieškarinį skalyno iš
kasimo lygį.

Miesto vakarinę dalį uži
ma milžiniška gamykla. Di
džiulės kolonos palaiko 
tūkstančių tonų lubas. Ga
myklos statyba baigiama.

Netoli jos vėl matyt pa
statas. Tai statomos pagal-

(Tąsa ant 4 puslapio)

VILNIUS. — TSRS Mi
nistrų Tarybos nutarimu 
Tarybų Lietuvos sostinėje 
Vilniuje vyksta dideli at
statymo darbai .Tvarkomos 
gatvės ir aikštės, kuriamos 
naujos pramonės įmonės.

Darbams paspartinti, są
junginių broliškųjų respu
blikų dirbantieji atsiuntė 
vilniečiams didelį kiekį sta
tybinių mechanizmų ir 
įrankių. Darbo tempai žy
miai pakilo.

Pirmą didelį laimėjimą 
pasiekė vandentiekio Tupa- 
tiškės-Vilnius statytojai. Jie 
pabaigė dėti .paskutinius 
vandentiekio vamzdžių me
trus .Visoje naujojo van
dentiekio linijoje įrengti 
kontroliniai šuliniai. Už
baigtas įrengimų montažas 
vandentiekio stotyje, 
pos mėn. pradžioje 
dės veikti ir duos 
papildomai 6.000 
metrų vandens per

Baigiamas mūryti 
grindinis Mokslininkų na
mų korpusas miesto centre, 
ant vaizdingo Neries kran

kto. Šiam objektui skiria
mas ypatingas dėmesys. 
Statybinėm aikštelėn atvež
tos statybinės medžiagos, 
išskirti papildomi statybi
niai mechanizmai. Darbas 
vyksta pagal paros grafiką, 
Sekančiais metais į Moksli
ninkų namų komfortinius 
butus 
nomi 
kai.

Žymių laimėjimų pasiekė 
automatinės telefonų sto
ties -statytojai. Du korpu
sai anksčiau nustatyto lai
ko paruošti montavimo 
darbams. Centrinė apara-

tūra jau pastatyta ir dabar 
pravedami miesto gatvėse 
laidai.

Miesto elektrinėje jau 
baigiami montuoti du nauji 
katilai, kuriuos paleidus 
darban, elektrinės pajėgu
mas daug perviršius prieš
karinį lygį.

Dideli darbai vyksta gy
venamųjų namų, sugriautų 
karo metu, atstatyme. Šioje 
srityje dirba “Vilniaus Sta
tybos” tresto kolektyvas. 
Pastoliais apraizgyta dau-

Elektromotorų ir radijo 
priimtuvių fabrike “Elfą,” 
kurio pirmoji eilė jau pa
leista darban, pastatytas 
didelis trijų aukštų korpu
sas instrumentiniam cechui 
ir baigiamas įrengti mecha
ninis cechas.

Fabriko korpusų sienų 
mūrinime panaudotas spar
tesnis metodas. Statybos 
tempai pagreitinti 5-6 kar
tus. Visi sunkūs darbai me
chanizuoti.

Greta elektromotorų fa
briko kyla aukštyn stam
biausio respublikoje “Leli
jos” siuvimo fabriko korpu
sai .Pirmieji du cechai, ku
riuose yra apie 200 mašinų, 
jau išleidžia produkciją, 

i Fabriko statyba vyksta to-

r

Lie- 
jis pra- 
Vilniui 
kubinių 
parą.

pa-

persikels gyventi ži- 
Lietuvos moksli nin-

J J 1 • • • ’U i liau. Greitu laiku bus per-
pastatų. Svarbiausioje sos- j c]uoti eksploatacijon dar du 

gamybiniai korpusai.
Taip pat čia, Naujoje .

• naujajame sos
tinės pramoniniame rajone 
pastatytas pirmasis respu
blikoje statybinių mechani
zmų fabrikas. Jis kas me
tai išleidžia už du milijonus 
rublių produkcijos. Palei- . 
dus darban mechaninį, su- 
narstymo ir liejimo cechus,- 
kurie jau baigiami pastaty
ti, įmonės pajėgumas padi
dės tris kartus.

Birželio mėn. pradėtas 
statyti naujas konditerijos 
fabrikas “Pergalė.” Ši įmo
nė statoma pagal paskutinį
jį moderniosios technikos 
žodį. Įmonėje bus mechani
zuoti visi gamybos proce
sai. Be gamybinių korpu
sų,, čia bus pastatyti dviejų 
aukštų kotedžai darbinin
kams, kultūros namas, mo
kykla.

Naujos Lietuvos sostinės 
statybos pakeičia jos vaiz
dą. Senasis Vilnius tampa 
Tarybų Lietuvos kultūros 
ir pramonės centru.

tinės magistralėje — Ge
dimino gatvėje — atstato
mi 5 dideli gyvenamieji na-
m ai ir penkių aukštų vieš-1 Vilnioje —
butis “žorž.”

Mėgiamiausioje 
poilsio vietoje — 
rajone, kur 100 
plote žaliuoja puikūs pušy
nai, įrengiamas centrinis 
kultūros ir poilsio parkas. 
Parko teritorijoje praveda
mos alėjos ir keleliai, įren
giama keletas teatrinių pa
statų, koncertinės estra
dos, atrakcionai, pliažai ir

vilniečių

hektarų

Neries aukštupyje, prie 
Vilniaus, įrengiamas dide
lis miesto pliažas.

Pilnu tempu vyksta pra
moninių įmonių statyba. 
Naujus erdvius korpusus 
įrengia “Žalgirio” fabriko 
statytojai. Fabrikas paga
mino pirmuosius šimtus 
gręžimo staklių. Dabar fa
brike įrengtas naujas in
strumentinis cechas ir kal
vė, pradėta statyti katili
nė ir transformatorinė sto
tis.

CLEVELAND, OHIO

L. D. S. 8 - tojo Seimo

ĮŽANGA $1.00

Stasys Kuzmickas, 
iš Shenandoah, Pa.

KONCERTAS

f

Aldona DeVetsco

PRADŽIA 7 V. V

1 r*

LIEPOS 12 JULY
SACHSENHEIM SALĖJE

1406 EAST 55TH STREET

DETROITO MERGINŲ SEKSTETAS

Programoje taipgi dalyvaus:
’ MOTERŲ ir LYROS MIŠRŪS CHORAI

Solistai: Aldona DeVetsco; P. Janulaitis; W. Hegedorn, S. Kuzmickas ir dar 
vienas kitas iš delegatų.

Koncerto Akompaniste Aldona Vilkelis
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Istorinė Apysaka **>
*_________ _ _____ tVertė K. BARTKUS

(Tąsa)
Dženi laikė flakoną su paslaptingu 

skysčiu ir megztą nosinaitę. Vienos mo
ters buvo gražūs pečiai; Liusjenas įsi
žiūrėjo; nustumdęs kitus, atsistojo greta 
jos. Gražuolė pasitraukė. Liusjenas pik
tai suniurzgė:

—Dabar, gerbiamoji ponia, karo me
tas.. .

Dženi akys sudrėko — iš pavydo, iš 
baimės, dėl artėjančio persiskyrimo. O 
Liusjenas vis žiovavo ir žiovavo.

vargęs . . . Tu negali įsivaizduoti, kiek 
turiu darbo. Juk artimiausios savaitės 
bus lemiamos ...

— O tu sakei, kad nieko nebus.. . 
Jis nusijuokė:

Taip jam ir nepasisekė išsimiegoti. 
Rytą jis išėjo mieguistas, piktas. Prie 
išeiginio durų triukšmavo moteris: ji 
turinti vyno sankrovą, o rūsį norį paver
sti kažkokia slėptuvei...

— Kvailute, aišku; nieko nebus. Aš 
kalbu apie vidaus reikalus. Palatos dau
guma užtikrinta. Bet ar tu supranti, ką 
reiškia likviduoti komunistus? Tai ne 
paprasta policinė priemonė. Tai tikras 
didelio stiliaus žygis. Čia reikalingas 
Napoleonas. Bet mes juos sunaikinsi
me ! ...

Jo veidas suakmenėjo. Jis manė, kad 
rodo pilietinės dorybės pavyzdį. Kas su
pras, kaip jis mylėjo Denizą! Bet ji su
sidėjo su Prancūzijos priešais, ir jis iš-

John L. Lewis pasirašo sutarti su minkštosios anglies 
kasyklų savininku atstovu. Sutartis užtikrina anglia-

Rasiams $1 pakėlimą dienai.

Fitchbiirg, Mass.

— Aš eisiu pas ministrą! Jie visą lai
ką šaukia, kad Prancūzija turi būti stip
ri. Kam smogti smūgį prekybai? Aš ne
ištuštinsiu rūsio. Jūs mane girdite? Jūs 
įeisite tik per mano lavoną!

Liusjenas pakėlė suglamžytą skrybė
lę:

— Puiku!... Jūs prilygstate geriau
sioms Rasino didvyrėms. “Prie- ginklų, 
piliečiai...” Na, ir balaganas!...
2

Kiekvieną naktį sirenų kaukimas pa
žadindavo paryžiečius. Kažkokie žmonės 
pasakodavo matę sudaužytus namus. 
Bet Tessa šypsodavosi: “Paprastas at
sargumas. Vos perskrenda vokiečiai sie
ną, ir mes skelbiame pavojų. Tai moko 
Paryžių pasiaukoti.. .” Daugelis nu
tarė verčiau palikti neramią sostinę. 
Turtingieji kvartalai ištuštėjo; užtat at
gijo Normandijos ir Bretanijos kuror
tai. Atsarginiai važiavo į rytus; protin
gi buržua — į vakarus.

Montinji pasiuntė šeimą į Overną: 
“Ideali vieta! Per šimtą kilometrų nė 
vieno fabriko .. .” Įkurdinęs nuošaliai 
namiškius, jis griebėsi kito, sudėtinges
nio darbo: ėmė pervedinėti kapitalus į 
Ameriką. Tai sužinojęs,’ Diukanas pa
rašė straipsnį apie “Prastą prancūzą.” 
Cenzūra straipsnį uždraudė; dvi baltos 
laikraščio skiltys buvo papuoštos žirklių 
vaizdu. Apie Diukano užsipuolimus bu
vo pranešta Montinji; tas pasipiktino: 
“Sakykite, atsirado Dantenas! ... Aš 
noriu išsaugoti tai, kas priklauso man ir 
tiktai man. Rodos, Prancūzija nieko ne
laimės, jei aš nusigyvensiu.”

Ppletė nutarė išvažiuoti pas tetą į 
Morvaną: bijojo dujų. Tessa suirzo: to
kiu metu likti be moteriškų glamonių!

— Tu nori palikti mane vieną...
—Poli, aš ne didvyrė.
—Tau nėra ko bijoti. Čia jie neat

skris. Tai tylus susitarimas ... Jei jie 
palies, Paryžių, mes pradėsime bombar- 

, duoti Berlyną. O tas jiems nenaudinga.
Poletė ėmė verkti:
— Kuriam galui jūs sugalvojote ka

riauti?
— Aš? — Tessa balsas sudrebėjo iš 

nuoskaudos. — Kaip tu galėjai taip sa
kyti?... Tu žinai, kad aš norėjau vie
no: išsaugoti taiką. Bet ką gi mes galė
jome padaryti? Jie ėmė lipti ant sienos.

Poletė tebeverkė:
—Kam žudyti žmones?

— Nieko nežudo. Kariauja lenkai. Ga
lų gale, tai jų reikalas. Dancigas ne 
Strasburgas. Aišku, Mažino linijoje gali 
būti atsitiktinių aukų. Bet kiek žūsta 
ramiu laiku dėl autonfbbilių katastro
fų !... Suprask, katyte, dabar viskas pa
sikeitė. Negalima mąstyti senoviškai. 
Tai ne karas ankstybesfiei žodžio pras
me. Mes turime Mažino liniją, jie — 
Zigfrido Uniją. Niekas negali pasijudin
ti priekin jie vieno kilometro. Atseit, 
mes sėdėsime vieni prieš kitus ir spokso- 
sime. Velionė Amali tokiais atvejais sa
kydavo: “Kaip porcelianiniai šuniukai 
etažerėje...” Lenkai ginasi puikiai. Aš 
visuomet sakiau: riterių tauta! Jie lai
kysis iki pavasario, gal būt, ir ilgiau. 
Per tą laiką mes gerokai apsiginkluosi
me. O tuomet bus galima susitarti su vo
kiečiais. Tu matai, kad tau nėra ko bijo
ti... .

— Visa tai baisu ... Kai aš išeinu į 
tamsią gatvę... Ir naktį... Sirenos...

Užsiverkusi ji atrodė Tessa dar pa
trauklesnė. Jis prispaudė prie jos krūti
nės savo mažutę paukštišką galvelę.

— Katyte, neišvažiuok! Aš labai pa

rovė iš širdies tėviškus jausmus. \
Ir staiga Tessa sukikeno:
—Aš tau tuojau papasakosiu . . . Tai 

labai juokinga! Atspėk, kas manęs lau
kia rytoj? Niekuomet neatspėsi. Aš tu
riu atstovauti vyriausybę iškilmingose 
mišiose. Tu pamatysi mane klūpant ant 
kelių. Na, argi nejuokinga?

Poletė vis tebeverke.
Nuo vaikystės dienų Tessa nebuvo bu

vęs bažnyčioje. Jis nekentė visko, kas 
siejosi su religija; norėdamas ką nors 
pašiepti, sakydavo: “Dvokia smilkalais,” 
o dvasiškius jis vadindavo “juodvar
niais” ir savo laiku tuo nemažai įskau
dindavo Amali.

Jis manė, kad į bažnyčias eina tiktai 
senės, ir nustebo, pamatęs besimeldžian
čius vyrus, dargi kariškius. Prietema, 
žvakės, kaip prie Amali karsto ... Jį ap
ėmė liūdesys. Ploni giesmininkų balsai ir 
saulės spinduliai, prasismelkę pro tam
siai violetinius stiklus, bylojo apie pra
rastą rojų. Dabar Tessa suprato šiuos 
žodžius: iš jo atėmė Amali, vaikus, ra
mybę. Aišku, visos tos apeigos — prieta
rai; bet kartais malonu pabėgti nuo 
smulkių rietenų, užsimiršti ...

Jis pažiūrėjo į storą vyskupą: raudo
nos gyslelės, o akys liūdnos ir protingos. 
Tikriausiai, ir vyskupas turi savo rū
pesčių — reikia įtikiti popiežiui, kardi
nolams, parapijiečiams. Gyvenimas — 
tai politika. O paskui — galas,' vaškinės 
žvakės...

Suskambėjo varpelis; visi suklaupė'. 
Tessa šyptelėjo pats sau: kaip teatre ... 
Bet klusniai sulenkė kelius ir vėliau atsi
stojo kartu su kitais.

Įkyrėjo! . . . Tessa vos sulaikė mėš
lungišką žiovulį. Ir staiga atgijo: deši
nėje stovėjo jauna moteris ilga juoda 
suknele, didele apvalia kakta ir plono
mis, bet ryškiomis lūpomis. Tessa pagal
vojo: florentietė, Bronzino portretas... 
O tokios būna aistringos, labai aistrin
gos .. .

Pajutęs kietą Breteilio žvilgsnį, Tessa 
krūptelėjo, pajudino lūpas — tarsi mels
tųsi. Kvailiai mano, kad Breteilio vaid
muo baigėsi — juk jis reikalavo drau
gystės su Vokietija. Bet Tessa supranta, 
kad ateitis priklauso Breteiliui. Visi kei
kia Liaudies frontą; atseit, vyriausybi
nė dauguma pereis į dešinę.1 Ir, be to, ka
ras ne amžinas!... O kas galės susitarti 
su Hitleriu, jeigu ne Breteilis? Taigi, su 
tuo fanatiku reikia gyventi geruoju!-

Vargonų garsai vėl atnešė ilgesį į Tes
sa širdį. Nieko nepasakysi — puikiai 
groja ... Septynioliktaisiais metais įvy
ko katastrofa: “bertos” šovinys pataikė 
į bažnyčią. Buvo labai daug aukų. O jei 
dabar nukristų bomba? Ne, negali būti: 
jie bijos pradėti. Kariauti niekas neno
ri... Atvirai šnekant, lenkai — lauki
niai. Vokiečiai Lenkijoje kariauja ko- 
lonialinį karą. 0 prancūzus jie gerbia... 
Gaila, kad nesusitarė! Musolinis, tik
riausiai, būtų visus sutaikinęs. Suglu
mo ... Ir štai karas... Gamelenąs su
galvojo kažkokią operaciją miške. O ten 
minos... Be reikalo naikiną žmones. 
Gali užmušti ir Liūs jeną. Aišku, Tessa 
pasodintų jį štabe, bet padauža dingo, 
dabar jo nesurasi. Liūdna! Viskas liūd
na... Kada gi jie baigs lošti?

Štai generolas de Vise... Kaip jis 
stropiai meldžiasi! 0 šnekėjo, kad jis — 
Fuže draugas, raudonasis... Juokinga 
— armijos vadas ir linkčioja, lyg kaimo 
bobutė. Nejaugi jis tiki nekaltu prasidė
jimu? Tarp kita ko, tegu tiki... Geriau, 
negu sėbrauti su Fuže.

(Bus daugiau)

KYLA NAUJI TARYBŲ ESTIJOS MIESTAI
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

binės gamyklos patalpos — 
dujų valymo cechai, skru- 
berai, gazholderiai ir dau
gelis kitų.

Iš kur pažvelgsi —. visur 
rūksta kaminai, visur bu
simųjų pastatų karkasai, 
visur eina statybos darbai.

Taip hiažai apgyvendin
ta gyvenvietė Kochtla-Jar- 
vė pavirto Estijos industri- 
jiniu centru.

Kivijli miestas
Kivijli ir Kochtla-Jarvė 

kaip broliai — dvynai daug 
kuo panašūs į kits kitą. Ly
giai kaip Kochtla-Jarvė tai 
buvo gyvenvietė su pora- 
trejeta dešimčių namų. Da
bar tai didelis pramonės 
centras.

Čia yra stambiausia Eu
ropoje skalyno valymo ga
mykla. Kapitaliniai atre
montuota, ji įrengta nau- 
j ausiom i s patobul i n tom is 
technikos mašinomis.

Mieste baigta statyti ši
luminė elektros centrinė. 
Pastatyti ir veikia plytų ir 
medžio apdirbimo gamyk
los. Veikia mechanikos 
dirbtuvės. Statoma nauja 
statmena šachta. Pastatyta 
ir veikia visu pajėgumu 
stambi duonos gamykla. 
Baigiamas statyti techniku
mas, naujos mokyklos. Vi
su r eina statyba.

Kasdiena vis labiau didė
ja miesto gyventojų skai
čius, didėja ir naujų namų 
statyba. Daugiau negu 6.- 
000 kv. metrų gyvenamo 
ploto 'buvo pastatyta praei
tais metais, keli tūkstančiai 
kv. metrų gyvenamo ploto 
buvo įvesta eksploatacijon 
pastaraisiais metais. Nauji 
4 butų namai turi visus pa
togumus“ ' vandentiekį, vo
nią, kanalizaciją, elektros, 
šviesą. Tokių kotedžių mie
ste jau yra apie pora šim
tu. . ''

Todėl - miestas Kivijli, 
kaip ir jo brolis — dvynas 
Kochtla-Jarvė' — teisėtai 
skaitomas respublikos pra
monės centru, v

i Achtme miestas
Septyni kilom'etgai atstu

mu nuo Lychvi miesto, ku
ris yra geležinkelio linijoj 
Talinas - Narva, ' gražioj 
miškais apaugusio j vieto
vėj, baigiama statyba stam
biausios Tarybų Sąjungos 
skalyno šachtos- Nr. 10. Ji 
duos skalyno dvigubai dau
giau negu bet kuri veikian
ti kasykla.

Prieš dvejus metus mies
tas Achtme buvo dyka ly
guma su vieninteliu vien
kiemiu. Dabar čia dešimtys 
namų išilgai išgrįstų lygių 
gatvių. Puskilometry nuo 
miesto įsteigta šachta, pla

čiais aukštais išdirbiais, 
kurių bendras ilgis 9 kilo
metrai su statmenais vamz
džiais, rūdynų kiemais ir 
kameromis, įtvirtintomis 
plytomis ir betonu. Visi 
antžeminiai šachtos pasta
tai pasižymi stiprumu ir 
grožiu. Kalnakasiai savo 
galingą ir puošnią šachtą 
vadina “Perlu.”

Visuose 11 štrekų ūžia 
gręžiamieji kalnakasių kū
jai. Šimtai darbininkų 
grindžia nuolatines gele
žinkelio magistrales, atriti
ni m ui elektrvežių, kasa 
vandeniui nulieti ravus, be
tonuoja stogus ir sienas, 
štato pumpavimo kameras. 
Daugiau negu 30 gręžimo 
mašinų padės kalnakasiam 
iškasinėti skalyną. 16 ga
lingų elektrvežių pradės 
transportuoti jį į keliamą
sias klėtis. Darbas šachto
je bus mechanizuotas pas
kutiniu technikos reikalavi^ 
m u.

Paviršiuj, netoli įėjimo į 
šachtą, iškilęs pastatas pra
turtinimo fabriko. Jame 
jau montuojasi įrengimai, i 
Baigiama šachtos adminis
tracinio - buities kombina
to statyba. .Statomi bunke
riai, -iš kurių artūšiuotasis 
skalynas bus paduodamas į 
vagonus, pumpavimo stotis 
ir kitos pagalbinės patal
pos.

' Dykoj vietoj išaugo sta
tytojų ir kalnakasių mies
tas. Išilgai gatvių nusitiesė 
erdvūs bendrabučių pasta
tai. Vedusioms darbinin
kams pastatyti 2-jų aukštų 
kotedžiai. Kiekviename bu
te yra vonios kambarys, du
šas.

Darbininkų ir tarnauto
jų vaikams šiemet pastaty
ta antra pradžios mokykla 

.ir vaikų lopšelis. Naujoje 
patalpoje atidaryta polikli
nika, pradėta statyti trečia 
mokykla 400 mokinių.

Į 1950 metų galą Achtme 
taps dideliu pramonės cent
ru su daugybe gyventojų. 
Kilometre nuo miesto nusi
ties galingų skalyno dujų ir 
skalyno varymo gamyklų, 
korpai, daugybės pagalbinių 
įmonių cechai. Čia pat pra
dės statyti didžiulę šilumi
nę elektrinę, kuri suteiks 
elektros energiją ne tik 
Achtme, bet ir* respublikos 
sostinei — Talinui.

Taigi, apdirbdama žemės 
turtus, statydama naujas 
gamyklas, estų liaudis pa
verčia kitados buvusį atsili- 
kūsį žemės ūkio kraštą pa
žangia industrijine šalimi.

<. Washington.— Trumanas 
tikisi, kad demokratų suva
žiavimas “lengvai”, nomi
nuos jį kandidatu preziden
to vietai.

Dar Apie Velioni Tamulionj

Birželio 14 <1. palaidojome 
drg. Vladą Tamulionj. Apie 
velionio veiklą jau buvo rašy
ta Laisvės No. 146, bet dar 
šis-tas tenka pridėti. 1908 
metais Vladas buvo tvėrėjas 
SLA 203 kuopos. Sumanyto
jais ii- tvėrėjais buvo Vladas 
Tamulionis, Vincas Samuolis, 
Ant. šimanauskas ir Kostas 
Bendžiūnas. Visi dabar jau 
yra mirę.

SLA kuopa susitvėrė iš 18 
narių, vėliau pasiekė 22 na
rius. Ji likviduota 1911 me
tais. Likviduota todėl, kad 
SLA prezidentas M. J. Dami
jonaitis diktatoriškai elgėsi ir 
kuopą suspendavo 6 mėne
siams laiko. Nariai tokios 
diktatūros nepakęsdami likvi
davo kuopą.

1909 metais Vladui daly
vaujant buvo suorganizuota 
LSS 134 kuopa. Tai buvo ma
ža, tik iš 5 narių kuopa pra
džioje, prie kurios priklausė 
Antanas ir Raumaldas šima- 
nauskai, Krank Stasiukėlis, 
Vladas Tamulionis ir Vincas 
Pshelgauskas. Vėliau kuopa 
buvo išaugus iki 47 -narių. 
LSS kuopa susilikvidavo, ka
da LSS įvyko skilimas.

Kaip kitur, taip ir Čia, so
cialistų kuppai ’ toko sunkūs 
laikai gyventi. Ne vienas jos

inrys buvo gujamas iš štubbs,* 
kaipo “cicilikas.” Susirinki
mus vasaros laiku laikydavo
me kur nors miške, ant kalno. 
Bet nenustojome vilties, dir
bome, orgaiiizavomės, rengė
me prakalbas ir tt.

★ ★ ★

Lietuviai miršta ir mažėja 
mūsų kolonijoj, kuri ir taip 
nedidelė. 1947 metų spalių 
mėnesį mirė automobiliaps ne
laimėje Kazimieras Rama
nauskas, 66 metų. 1948 me
tų sausio mėnesį mirė Bene
diktas Piliponis, 68 metų. Ko
vo mėnesi mirė Juozas Kar
ui kas, 68 metų. Pastarieji bu
vo biznieriai, niekur nepri-' 
klausė. Lietuvių skaičius mū
sų kolonijoj labai retėja.

V. J; P.

Philadelphia, Pa.
Auto nelaimėje sužeista ir 

randasi ligoninėje Paulina 
Baranauskienė. Ji randasi 
Temple University Hospital— 
Broad ir Ontario gatvių. Ga
lima lankyti sekmadienį, an
tradienį ir penktadienį nuo 3 
iki 4 vai. p. p.; ketvirtadienį 
tarpe 7 ir 8 vai. vak. ' 

draugės ir draugai 
mūsų ilgametę or- 

draugę - narę. Ji 
ligoninėje Mrs.

B. P.

Prašomi 
aplankyti 
ganizacijų 
užsirašius 
Brad v.
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Dienraščiu Laisvės

SHENANDOAH, PA., RUGP. 1 AUG. 
Fire Co. Greve, Brandonville, Pa.

PHILADELPHIA. PAJUGS. 5 SEPT.
CRESCENT PICNIC GROUNDS <

56 Cornell Avenue Gloucester Heights, N. J.

WATERBURY, CONN., Rugs. 5 Sept 
Lietuvių Parke, Chestnut Hill Rd.

(Už Lakewood Ežero)
51

TELEPHONE
STAGG 2-B043

RONKONKOMA
8634

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną. 
Puikiai Į rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai 

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
-M*

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Liepos 9, 1948



HARTFORD. CONN.
*

American-Lithuanian Comfrnit- 
tee for Wallace Picnic; Con
necticut Demokratiniu Lietu
vių Konferencija; Apskričių 

Išvažiavimas
Liepos 11 d., sekantį sekma

dienį. Lietuvių Parke, ant 
Lakewood ežero kranto, Wa- 
terburyj, rengiamas piknikas. 
Likusis pelnas nuo pikniko 
bus skiriamas Nacionaliam lie
tuvių komitetui dėl Wallace, 
Brooklyn, N. Y.

Mes seniai jau žinome, kad 
senosios partijos pinigų gauna 
iš bankierių, fabrikantų ir pa
vienių milionierių. Jie išleis 
desėtkus ir šimtus milionų 
propagandai savų partijų 
kandidatų, o liaudies — tre
čioji partija nesulauks para
mos iš milionierių. Mas — 
liaudis turime sukelti reikalin
gą sumą savai propagandai 
doleriais ir desėtkais, taipgi 
piknikais ir kitais parengi
mais. Tai dalyvaukime visi, 
paremkime savus liaudies rei
kalus.

Liet. Centralinis Komitetas

dėl Wallace išleidžia lapelius, 
išleis brošiūras ir tt. apie 
Wallace, Taylor ir visą liau
dies partiją. Drg. Christina 
Stanislovaitienė energingai 
darbuojasi dėl minimo komi
teto ir pikniko. Ji yra pir
mininkė Nacionalio Lietuvių 
Wallace for President Komi
teto.

Connecticut Demokratinių 
Lietuvių Konferencija įvyks 
liepos 17 d., šeštadienį, 4 vai. 
po pietų, Stanislovaičių na
muose, Prospect, Conn., arti 
Waterbury miesto. Privažia
vimas lengvas. Iš road 69 įsi
suka į Summit road, kur Dr. 
Stanislovaičiai gyvena. Rei
kia išrinkti iš organizacijų 
delegatus. Taipgi reikia da
lyvauti ir pavieniams visiems, 
kurie pritaria liaudies parti
jos judėjimui. Visi draugai 
ir draugės dalyvaukime liepos 
17 pasitarime dėl trečiosios 
partijos veiklos.

Mes esame liudininkais, ku
rie dalyvavome liepos 4 May-

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

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

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

arti maudynių.

hard, Mass., Laisvės piknike, 
kokios demokratijos trokšta 
Wall street ponai ir senųjų 
partijų politikieriai, kuomet 
policija išvarė laukan trečio
sios partijos apie Wallace li
teratūros platintojus ir para
šų ant baloto uždėjimui rinkė
jus. Ar tai demokratija? Tai 
h itl e rin ė “ d e m o k rati j a. ”

★ ★ ★
LDS ir LLD Conn. Apskri

čių rengiamas išvažiavimas 
jau artinasi. Jis įvyks rugp. 
(Aug.) 15, Liet, parke, Light
house Grove, East Hartford, 
Conn. Bus muzikos, bus dai
nų, bus kalbėtojų. Apsiėmė 
dainuoti Vilijos Choras iš Wa
terbury, Laisvės Choras iš 
Hartford. Kalbėtojai: D. M. 
šolomskas, Christina Stanislo
vaitienė ir tt.

Organizuoti busus, automo
bilius iš visur, kaip kam pa
rankiau važiuoti. Bridgepor- 
tas, New Havenas ir Water- 
burys lietuviai bus su busais 
ir auto. Iš visų kitų koloni
jų reikia organizuotis auto at
vykti. Hartfordas ir apylinkė 
dalyvaus. Būtinai išplatinti 
tikietus, žmonės dabartiniu 
laiku mato reikalą remti ap- 
švietos reikalus. Dvi draugės 
plačiai paskleidė Maynarde.

★ ★ ★ t 
Extra Atydai LLD 68 Kp.

Nariams
Visi nariai, draugai ir drau

gės, ateikite ir atvažiuokite į 
sekantį literatūros draugijos 
68 kp. narių mitingą, liepos 
12 d., choro svetainėje, 157 
Hungerford St. Visi būkite 
7:30 vakaro. Žts.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Mrs. Nellie Dauenhauer
K.F.D. 1, Bok 325, . Slone Ridge, N. V.

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

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

HERRIN, ILL.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE%
Valgykite Pietus pas

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

______ !____________________________________
PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c

Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų
VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ

8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Pas mus Herrine lietuviai 
vienas po kitam mažinasi. Da
bar mirė Juozas Benderius, 25 
birželio, sulaukęs 77 metų.

Jis gimęs šakių apskrity j, 
Gelgaudiškio parapijoj. Pali
ko žmoną—Agotą, vieną sū
nų ir dvi dukteris, taipgi ke
turis anūkus.

Jis buvo laisvų pažiūrų 
žmogus, nuolatinis Laisvės 
skaitytojas. Gyvas būdamas 
sutiko su visais žmonėįmis ir 
už tai beveik visi apylinkės 
lietuviai susirinko ant laidotu
vių, atiduoti paskutinį patar
navimą.' V.' Lenkutis.

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

Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimas bei par6. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. 1

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. I
■    I

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 
birželio 12 d., 7:30 v. v. Liet salėje, 
29 Endicott St. Svarbus susirinki
mas, visos dalyvaukite ir naujų at
siveskite. — A. W. (160-161)

SCRANTON, ~PA.
»■ — I ■ I ■ M II M ■ .1 1 I W ■■ ■ ■ "«i —~«l- 4*

August Gustas j
BELTAIRE FLORIST Į

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

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

ir tt., telefonuokite j
SHoreroad 8-9330 v j

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, Į
ko jūs reikalausite. 1

Specialistai Pritaikymui |
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 1

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

•—-—"I—w—■—H—a—m—>aĮ.

Literatūros Dr-jos '39 kp. susirin
kimas įvyks 11 d. liepos, 2 vai. die
ną, pas E. Geležauskienę, 1210 Blair 
Ave. Visi draugai dalyvaukite, nes 
yra daug svambių reikalų aptarti. 
Taip pat išgirsite raportą iš LLD 
12-tos Apskr. pikniko, kuris įvyko 
briželio 13 d.—P. Šlekaitis, sekr.

(159-160)

WORCESTER, MASS.
LLD ^1 kp. ir balsuotojų klubo 

bendras susirinkimas į.vyks 11 d., 
10 vai. ryto, 29 Epdicott St. Čia 
rinksime delegatus į Trečiosios Par
tijos konvenciją, kuri įvyks Phila
delphia, Pa., nominavimui Henry A. 
Wallace į šalies prezidento vietą. 
Visi dalyvaukite.—J.-M. Lukas, sek.

(159-160)

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- i 
> kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.
I— a m—-n ~r--r■ —t-■ -I-• ■ ««

CAMDEN, N. J.
LLD 133 kp. pusmetinis susirin

kimas įvyks liepos 11 d., 2 vai. die
ną, draugų Pattenų sode, 24 Cornell 
Ave., Gloucester Heights, N. J., ša
lia piknikų daržo. Visi. nariai daly
vaukite, nes turime svarbių reikalų 
svarstymui ir nutarimui. — W. Pat
ten, sekr. (159-160)

A AKACIJOS
■ Treasure Island Lodge <
: 305 East 17th Avenue

N. Wildwood, N. J.
: ANNA SAKALAUSKAS ;!
: (prop.) •;!
; Kambariai ir apartmen-'i 

i; tai su privatinėmis maudy-: 
jlnėmis. Innersprings matre-J: 

sai. Šiltas ir šaltas vanduo/;
'Dienom, savaitėm ar mene-!;

I’šiui. ;
;! Šaukite Wildwood 2-2652
;! arba rašykite dėl kainų. :■

Švietimo Vadovų Pasitarimas
VILNIUS. — švietimo Mi

nisterijoje įvyko apskričių bei 
miestų liaudies švietimo sky
rių vedėjų pasitarimas, kuria
me buvo aptarti pavasario 
egzaminų paruošimo ir mo
kytojų vasaros .kursų kvalifi
kacijai kelti klausimai.

Pranešimus tais klausimais 
padarė švietimo Ministerijos 
pradinių ir vidurinių ' moky
klų valdybos viršininkas Pe
trauskaitė, kadrų skyriaus vir
šininkas Eidukaitytė ir .respu
blikinio pedagoginio kabineto 
direktorius Iešmantą.

Vasaros atostogų metu nu
matoma atlikti platų mokyto
jų kvalifikacijai pakelti dar
bą. Be kursų bei seminarų, 
atskirų dalykų dėstytojams 
Vilniuje, devyniolikoje respu
blikos 'miestų numatoma or
ganizuoti kursus pradinių mo
kyklų mokytojams.

Pasitarimo darbuose daly
vavo Lietuvos švietimo Minis
tras Niunka ir jo pavaduoto
jai.

★ ★ ★ 
Darbo Rezervų Meno 
Saviveiklos Apžiūra

Baigėsi Vilniaus miesto 
amatų ir FGA mokyklų me
ninės saviveiklos apžiūra. Su 
savo programomis pasirodė 
astuoni kolektyvai su daugiau 
kaip 300 mokinių. Apžiūro
je dalyvavo chorai, dūd,ų, sty
giniai ir liaudies instrumentų 
orkestrai, sportininkų grupės, 
liaudies šokių rateliai ir kiti.

Pirmą vietą užėmė FGA 
mokykla Nr. 8. Iš amatų mo
kyklų pažymėtos geležinkeli
ninkų mokykla Nr. 1 ir amatų 
mokykla Nr. 2.

★ ★ ★
Aukštųjų Mokyklų Literatūros 

Vakaras
VILNIUS. — Vilniaus Vals

tybiniame Universitete įvyko 
akademinis literatūros vaka
ras, kuriame dalyvavo Tarybų 
Lietuvos aukštųjų mokyklų—- 
Vilniaus ir Kauno universite
tų, Vilniaus Pedagoginio In
stituto, Vilniaus ir Kauno 
Dailės Institutų, žemės’ Ūkio 
Akademijos ir Vilniaus Kon
servatorijos studentai.

Pas ■ studentus atsilankė ir 
skaitė savo naujausią kūrybą 
rašytojai A. Venclova, Jt. Bal
tušis, T. Tilvytis, V. Mozūriū
nas, A. Žukauskas.

Rašytojas T. Tilvytis pa
skelbė Vilniaus universitete 
įvykusio literatūrinio konkur
so. rezultatus. Paaiškėjo, kad 
apsakymo pirmąją premiją 
laimėjo A. Pakalnis už “Gy
venimas šaukia,’’ o antrąją M. 
Sluckis už apsakymą “Rusai.“ 
Pirmoji vieta už eilėraštį 
“Meilė“ buvo pripažinta J. 
Macevičiui ir antroji J. Lapa- 
šinskui ,už eilėraštį “Gegužio 
žmogus.“

Nauja Liaudies Ansamblio 
Programa ,

VILNIUS.—Valstybinis Liau
dies dainų ir šokių- ansamblis 
parengė naują programą. Jos 
tarpe — nusipelniusio meno 
veikėjo Klenickio daina “Ačiū 
Stalinui’’ ir nusipelniusio me
no veikėjo švedo “Vilniaus 
atstatymo maršas,“ “Palydų 
daina,” “Kareivio motina’’ ir 
kt. Atlikti naujai programon 
įtraukti liaudies šokiai ir žai
dimai: “Rugių laukelis,“ “Ser
bentą,“ “Polka su ragučiais,“ 
“Rugeliai.“ Programoje taip 
pat rusų, baltgudžių, latvių, 
moldavų liaudies dainos, šo
kiai ir žaidimai.

Pionierių Grupė Išvyko j 
Arteką

VILNIUS.—Lietuvos LKJS 
Centro Komitetas pasiuntė 
antrą 14 pionierių grupę į Vi
sasąjunginę pionierių stovyklą 
Arteke. Jaunieji pionieriai 
stovyklaus du mėnesius, šiai 
pionierių grupei grįžus, bus 
siunčiama vėl nauja grupė. 
Išvykusių į Arteką tarpe naš
laičiai Juozas Valkauskas ir 
Algis Vasnevičius, Kauno 
miesto ligoninės darbininkės 
Kvietkąuskienės sūnus Petras, 
Vilniaus miesto vykdomojo 
komiteto darbininkės Šaulie
nės sūnus Algis ir kiti.

ŠILUMA ATĖJO.
Atsikelk, B. O., 80 dienų “atšaldymo periodas“ 

baigtas.

iEfflAMO'1 
Į ŽODYNO
! Dienraštis Laisve išleis la- 
1 bai reikalingą žodyną, ku- 
1 ris turės virš 25,000 žodžių.
1 Vadinsis:

i Angliškai - Lietuviškas 
i ŽODYNAS

English-Lithuanian 
j DICTIONARY -
! Šis žodynas greit, bus pra- 
1 dėtas spausdinti ir jis bus 
! gatavas į pabaigą šių metų.
Į žodyno Kaina $4.00 n 
I Iš anksto užsisakantiems 
i $3.00
į Kurie esate užsisakę šį žo

dyną ir užsimokėję po $3. 
būkite kantrūs, palaukite 

į dar keletą mėnesių ir gau- 
1 site žodyną.
j Kurie dar nesate užsisakę, 
| užsisakykite tuojau. Pasi- 
| naudokite nuolaida kainoje.
i Siųsdami užsakymus ir
I pinigus už žodyną, ,
i adresuokite:

■ LAISVĖ
j 427 Lorimer Street
I Brooklyn, N. Y.

4‘"—■—■—w|4

l

/ •

Lake Success, N. Y. — 
Jungt. Tautų seimo komisi
ja (seimelis) perša aprėžti 
veto teisę (Sovietam).

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR .ŽOLIŲ

------ •---------------  t

Aukso Altoriukas, maldų knyga. {Tilžės 
spaudimo,' 448 pusi., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai $1.75

Vainikėlis, maža maldų knygelė. I’a-
- vaikai, mišių maldos, drūtais juo

dais apdarais ......   75c
Oflcierių' Klausimai, Kareivių Juokin

gi Atsakymai; daug juokų ........... 15c
Apie Dangų, Saulę, Mėnesį ir žvaigždes 10c
Elenutė ‘ir Jonukas, gražios npysakait. 25c
Biblija, su 379 pavoksi., išaiškinimai, 

ką • jie reiškia ................................ $2.25
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

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

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

prova su socialistais, už -dalinimą 
lapelių prie bažnyčios. Knygutė su

paveikslais.........................................   35c
Duktė Marių, graži apysaka ............... 25c
Duktė Gyvena Pūstynėjc—ir apie du

brolius ..................................................... 25c
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę ............   35c
Eustachijtišas, apysaka iš pirmutinių

nmž. krikščionybės ................................ 35c
Girtuoklių Gyvenimas, jų gndzinkos ir

kitokį elgesiai, su paveiksi................... 30c
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 15c 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 35c 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apy.ą. 25c 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant

salos per 17 metų ................................ 35c
Istorija, seno ir. naujo testamento, su 

paveikslais ..... 1..................................... 25c
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

sakymų, ir t.t......... ............................. 35c
Kabalas, laimes rodykle, su Saliamono

nosia ............   15c
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais ..................................... 25c
Keliautojai, j Šventą Žemę, Jeruzolimą 35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 35c 
Laimė ir Planetos, nuspėjiinai laimių

rašant paikutes ..................   25c
Lytiškos Ligos, ir Kaip Apsisaugoti .... 35c
Nebijok Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi,

knyg. su paveiksi................................. 65c
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai ....... 70c
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 25c
Pinigai. Galvažudžiai ir, prie ko jie

priveda žmogų ..................................... 25c
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus .............. 10c
Paparčio Žiedas, kur jį gali atrasti, ir

viską paskui žinoti .....   25c
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų .............................    $2.50

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimą Savo Meilužes, su paveik. 25c

Atstatytos ir paleistos į dar
bą naujos įmonės duoda gali
mume nuolat didinti tempus. 
1917 metais Lietuvos mėsos ir 
pieno pramonės išleido už 10 
milionų rublių produkcijos dau
giau kaip 1946 metais.
> ... ........ .... - " ----—

Matthew 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
' ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

◄•>
Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172

BAR & GRILL
į LIETUVIŠKA ALUDĖ

DEGTINĖ, VYNAS ir 
ALUS

Kanados
Black Horse Ale ;; 

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

I
J. J. Kaškiaučius, M. D.

580 SummeY Avenue, 
Newark 4, N. J. 

HUmboldt 2-7964

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway ir Stone Ave., 
_ Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

I Egzaminuojant Akis, 
Į Rašome Receptus 
į Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N.

Tel. ST. 2-8342

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

Ragana, graži apysaka ............................ 35c
Raktas j Laimingą Gyvenimą, atidaryk 

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

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

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

receptų ..................................   $1.00
Stebuklingas Veidrodis, apysaka ......... 25c
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks............................................................ , 50c
Didžiausia nauja SAPNŲ knyga 300 pusi.

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

apie 350 visokių 'augmenų ir kam 
jie tinkami ...................................... 25c

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

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių Ir bile
kokio niežulio. Uncija ........................ $1.25
Dvi uncijos .........................................   $2.25

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

užpilti ant degtinės ............................  75c
Išvalymui akmenėliai, kad ncšlapinti

lovoje ...............................'...................   60c
Vidurių valytojas ..........  — 60c
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų ......... 60c
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ............... 85c
Nuo šląpligčs diabetų ............................- 85c
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 75c' 
Vyriškumo Pataisymai ..........   $1.25
Nuo užsiscnčjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever)  ......................   $1.25
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po 
1.00.
Nuo Pailių ................................................. 85c
Nuo vandeninės ir širdies ligų ——. 60c 
Nuo ncinalonauB kvapo ................... —— 85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) —...... 85c 
Nuo veneriškų ilgų .........     $1.25
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskcnas, sulaiko slinkimą ir nuo 
pražilinto ... .-..........................-............ 60c
Norintieji įsigyti bile vieną ii virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite i:
M. ŽUKAITIS.

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

į
■ LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko^

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYN E 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių •

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

i . ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

; Geriausias Alus Brooklyne
PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ ' į į*

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

_________________________________ _______ L. į
5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Liepos 9, 1948
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Pieno Trustų 
Sauvaliavimas

Didžiųjų pieno kompanijų 
sauvaliavimas keliant kainas, 
kuomet tik joms patinka, tę
siasi be sustabdymo. Nors 
pakartotinai prieš pieno trus- 
tus buvo keliami . kaltinimai 
spaudoje, nors dažnai kalti
nimai siekė ir teismus, bet 
kompanijos iki šiol yra nesu
draustos.

Pranešama, kad nuo 1946- 
metų liepos pirmos iki šios 
dienos, kas yra tiktai apie du • 
metai, Bordeno ir Sheffieldo 
kompanijos pakėlė, kainas net 
12 kartų. Ir kuomet tos dvi 
didžiosios kompanijos kelia 
kainas, mažesnės visuomet pa
seka.

Dar 1938 metais generali
nis prokuroras iškėlė, kad šios 
dvi kompanijos neteisingomis 
metodomis stengiasi eliminuo
ti iš konkurencijos lauko vi
sas mažesnes kompanijas. 
Bordeno trustas dabar turi 
pakankamai jėgos priversti 
kiekvieną mažesnę kompaniją 
kelti kainas taip, kad jeigu 
kokia pieno ar pieno gaminių 
firma ir pageidautų pardavi
nėti savo gaminius žemesnė
mis kainomis, ji to negalėtų.

Tuo tarpu sveikatos parei
gūnai nurodo, kad didesnė 
pusė New York o šeimų neiš
gali nusipirkti vaikams pa
kankamo pieno kiekio.

“Liberališkoji” Spauda 
Jau Kalba apie Douglas

o to, kaip generolas Ei-
senhovveris padarė dar vieną 
pareiškimą, kad jis “nekandi
datuos,” taip vadinamieji li
berališkieji laikraščiai dabar 
pradėjo koncentruotis ant 
Douglaso.

“Pošt,” kuris yra artimas 
ADA elementams, ir kuris pir
ma rimtai "'kalbėjo apie Eisen- 
howerj, dabar vis dažniau 
kartoja Douglaso vardą. Apie 
Douglasą, vyriausio teismo 
teisėja, dažniau kalba ir 
“Star?

Vienok, kai kurie ADA 
veikėjai dar tikisi, kad Ei- 
senhoweris vis vien kandida
tuos.

Kompartijos Konvencija 
Atsidarys Rugpjūčio 2

.Rugpjūčio antrą New Yorke 
Madison Square Gardene at
sidarys nacionalė Komunistų 
Partijos konvencija. Iškil
minga atidaromoji sesija 
jvyks tos dienos vakare. Bi
lietai į konvenciją parsidavi- 
nėja visose darbininkų knygų 
parduotuvėse (bookshops).

Konvenciją atidarys parti
jos pirmininkas Tosteris, po 
ko seks sveikinimai iš drau
gingų organizacijų.

LDS Kuopų Piknikas,— 
Delegatai Vyks į Seimų

Legionas Vėl Bando Kliudyti
S. W. Gersono Patvirtinimui

Aukos Surinktos
Laisvės Piknike

Toni ir Rosi Grunschlag, 
piano duetas, dalyvavo Lewis- 
ohn Stadiumo koncertų pro
gramoje. žvaigždžių po žvaig
ždėmis koncertai Įvyksta kož- 
ną giedrą vakarą, dalyvaujant 
simfoniskam orkestrui ir sve
čiais dainos ir muzikos so
listams ir grupėms.

Liepos 4 d., Laisvės piknike, 
Įvykusiame Klaščiaus Parke, 
žmonės gausiai sudėjo aukų 
užtikrinimui popieros dien
raščiui. Aukavo sekamai:

Pavieniai:
Po $10: Mike Leipus, 

Brooklyn. N. Y., Eva Cibuls- 
kienė, Nanticoke,. Pa.

Juozas Baraika, Great 
Neck, N. Y., $5.

K. Milinkevičius, Brooklyn, 
N. Y., $3.

Charles Devetzko, New 
York City. N. Y., $2.

Po $1 : A. Lopato, Toronto, 
Canada, Ant. Plioraitis, Brook
lyn, N. Y., Antanas Miller, 
New Haven, Conn., Ig. Karlo- 
nas, Tuckahoe, N. Y., drg. 
Adomonis, Great Neck, N. Y.

Per P. Buknj:
L. Tilvikas, Easton, Pa., 

$20.
Vincas Jokubonis, Water

bury, Conn., $5.
Po $3: Rapolas Barauskas, 

Rochester, N. Y., Vincas Ži
linskas, Toronto, Canada, Joe 
Švedas, Rochester, N. Y., 
Klementina Jankeliūnienė, 
Waterbury, Conn.

Po $2: Ida Amblažienė, 
Waterbury, Conn., Peter Ta
ras, Elizabeth, N. J.

Nuo Paterson, N. J., stalo, 
$1.05.

Per Milda Žukas:
Po $1 : G. A. Jamison, Liv

ingston, N. J., T. Kapočius, 
Brooklyn, N. Y., J. Didjun, 
New Haven, Conn., A. Da- 
gis, New York City, N. Y., A.
M. Balčiūnas. B’klyn, N. Y., 
V. Žilinskas, Toronto, Canada.

Po 50c: Mrs. II. Vinikas, 
Newark, N. J., Helen B. Pal- 
son, Short Hills, N. Y., Mar
garet Ellmer, Irvington, N. J., 
Ona Schultz, Elizabeth, N. J., 
Ona Stanelienė, Westfield, N.
J. , Philip Kunz, B’klyn, N. Y.,
A. Janušonis, Newark, N. J., 
Paul Casper, Newark, N. J., 
Friend, B’klyn, N. Y., L. Prū- 
seika, Chicago, Ill., L Vasi
liauskas, S. Ozone Pk., N. Y.,
B. Zoruba, B’klyn, N. Y., K. 
B. Kraučiūnas, New York Ci
ty, N. Y., J. Shaskas, Phila
delphia, Pa., P. Wilchinskis, 
Elizabeth, N. J., T. Kaskiau- 
čius, Newark, N. J., W. Bajo
ras, Kearny, N. J., J. Juška, 
B’klyn, N. Y., J. J. Kaškiau- 
čius, Newark^ N. J., A. Cam
pa, B’klyn, N. Y., J. Sukac
kas, Richmond Hill, N. Y., 
Billy Welton, B’klyn, N. Y.

Per Adelę Bakūnienę:
Po $1 : cliffsidiečiai — Jo

nas Alesawakas, Ona Buko- 
vetskienė, Elzbieta Bakūnienė, 
Mr. & Mrs. Gritsus, K. Ma- 
sekienė, Adelė Bakūnienė, 
Mr. & Mrs. Leon- Portz, Jim 
Gudak, Petras Grigalis. G. 
Remeyira, Ozone Park, N. Y.,
K. Dzevetzko, Weehawken,
N. J., Mr. & Mrs. Savage, 
Boston, Mass., dr. J. J. Kaš- 
kiaučius, Newark, N. J.,’ K. 
Yudes, B’klyn, N. Y., James 
Valey,' B’klyn N. Y., dr. A. 
Petriką, B’klyn, N. Y.

Po 50c : — cliffsidiečiai —- 
Jenny Chorinauska, Joseph 
A th ach un as, Mary Sukas, 
Mary Stugaitis, Zabulionis, 
May Merk, Woodhaven, N. Y.

Per Čepulienę ir Vinikaiįtie- 
nę:

T. Stenaikienė, $2.
Po $1 : A. Jocius, J. Vini- 

kaitis, Ch. Schalunas, *T. Li- 
sajus, V. Kazal, P. Višniaus- 
kas, Ignas Lieslijas, Jesinkas, 
J. Diegis, D. Juereskaitis, A. 
Sluzis, Jim Grunskas, K^ Le- 
vanas, C. Briedis, G. Keveti- 
ka, Malinauskas, A. Balčiū
nas, Albina Baronas, B. Ker
šu lis, J. Ainskienė.

Po 50c: J. Rusevich, čiu- 
rinskas, M. čiurinskas, V. Ma- 
tukienė.

Per Rušinskienę ir Ventie- 
nę:

Po $1 : J. Štokas, C. De- 
renčius, M. Kulikienė, K. 
Daukša, J. Rušinskas, J. Dai
nius, D. šolomskas, J. Zalec- 
kas, Z. žiurinskas.

Po 50c: Vincas Gilius, N. 
Kisielius, V. Bruzakas, A. 
Bruzakas, P. Pross.

Per E. Feiferienę ir J. E. 
Gužą:

M. Simonavičius, Richmond 
Hill, N. Y., $10.

Mr. X, $5.
Po $3: L Pranaitis, Flush

ing, N. Y., Ch. Vigūnas (li
kusius nuo stalo), B’klyn, N. 
Y.

(Pabaiga rytoj)

Tęsia Krautuvių Unijų 
Veikėjų Kvotinėjimus

" ---- -- ✓
čia vakar atsindujino krau

tuvių unijų pažangių veikėjų 
kamantinėjimas, kurį praveda 
kongresinė darbo reikalų 
sub-komisija. Tyrinėjimas, 
vestas anksčiau apie savaitę, 
buvo nutrauktas praeitos sa
vaitės pabaigos švenčių pro
gos laiku.

Tyrinėjimams vadovauja 
Hartley paskirta- komisija, ku- 

.ri yra aštriai .nedraugingai 
nusistačiusi prieš unijistus.

Liudininkai iš savininkų tar
po liudijo, kad unijomis vado
vauja kairūs elementai. Mi
nimoji unija, kurios veikėjai 

; dabar tyrinėjami, yra Retail, 
Wholesale and Department 
Stores Employees, CIO.

Tarp tų, kurie dabar turi 
Įrūdyti, yra:

Carl Audron, Sam Lewis, 
William Michaelson, Ralph 
Knight, -Gene Bill, Sam Ko- 
venetsky, Marcella Loring, 
Arthur Osman, Nicholas Car
nes. George Meisler, Sadka 
Brown, Anna Blanck, David 
Livingston, Natban Solomon, 
Jack- Paley, Mike Smith, Eli 
Halpern, Goodhue Weatherly 
Jr., Mildred Loew, Dean Za- 
vatarro, Sam Nesin, Esther 
Letz, David Lifschitz, Leon J. 
Davis, and Irving Wodin, Sa
muel Wolchok, international 
president, Jack Altman, John 
Ho van, Martin Kyne, Paul J. 
Milling and John J. Sheehan.

Lietuvių Kultūrinis Centras 
Patiko Atsilankiusiems

Laike dienraščio Laisvės 
pikniko Brooklyne lankėsi 
šimtai iš toliau svečių. Ne
mažai iš jų nuvyko j Lietuvių 
Kultūrinį Centrą, 110-06 At
lantic Avė., kad apžiūrėti na
mą.

“Puikus namas, tiesiog 
tvirtuma,” —- sakę Jonas Ra
gauskas iš Shelton, Conn., ir 
namo. reikalams paaukavo 
$10.

J. Sabaliauskas iš Valhala. 
N. Y., pasipirko serą už $25 
ir sakė, kad jau dabar “turiu 
už šimtą dolerių Šerų ir jau
čiuosi gerai, nes namas pui
kus.” »

Prietelius Krunklys perdavė 
auką $5 nuo - Jono Petrušai- 
čio iš Fairfield, Conn., ir sa
kė, kad" Petrušaitis buvo na
me ir ten paaukv.o namo 
tvarkytojams kitą $5.

Taigi, pažangūs lietuviai 
džiaugiasi, kad mūsų senes
nių gentkartė su pagalba jau
nimo įsigijome šį namą, kuris 
ilgiems laikams ir ateityje bus 
grabus atminimas apie mus, 
kurie prisidėjome prie įsigi
jimo šio gražaus, erdvo ir 
naudingo namo. D. M. š.

Darbiečių Kova 
Už Žemą (Ferą’

Amerikos Darbo Partija 
(ALP), kuri liepos pirmą pra
dėjo skleisti peticijas už re
ferendumą važiuotės kainų 
klausimu, pasitiki, . kad tas 
klausimas bus laimėtas. Ame
rikos Darbo Partija tiki, kad 
sunkiausia kova bus už pa
ties referendumo iškovojimą, 
ir jeigu tas tik bus iškovota, 
New Yorko gyventojai grei
čiausiai balsuos už l()c suma- 
žinimą iki 5c, kaip buvo se
niau..

ALP darbuojasi ”už tai, kad 
referendumas apie važiuotės 
kainą (fėrą) būtų uždėtas ant 
baloto lapkričio antros rinki
muose. • I

Tuo tarpu ALP skelbia, kad 
artimoje ateityje partija išleis 
skelbimą, kaip kuris kandida
tas stoja važiuotės kainos 
klausimu. Taipgi bus duoda
mos radijo programos aiški
nant gyventojams to klausimo 
svarbą.

Pranešama, kad apart ALP 
panašias peticijas už važiuo
tės kainos sumažinimą sklei
džia ir Amerikos Veteranų 
Komiteto (AVC) Didžiojo 
New Yorko Taryba.

Veteranų peticija taipgi 
reikalauja, kad būtų atgaivin
ta proporcinė atstovybė (PR), 
kuri buvo panaikinta paskuti
niame referendume.

Žaibas Pataikė į 2 N. Y. 
Traukiniu; Aukų Nebuvo

Audrai siaučiant antradie
nio vakare, žaibas New Yor
ke pataikė į du traukinius ir 
juos sustabdė. f Laimei, 4 nei 
mašinistai, nei keleiviai nebu
vo paliesti. •

Abu buvo New'-Haven trau
kiniai ir juos žaibas sutrenkė 
apie penktą valandą prieva
karėje. Vienas'buvo sutrenk
tas prie Rye, kitas prie Port 
Chester. A bu !' buvo sulaikyti 
bent valandai ir paleisti tik 
po pataisymo.

“Star” Redaktorius Smerkė 
Bernadotte Naują Planą

“Star” redaktorius Bartley 
Crum pasiuntė telegramą Tru- 
manui, kurioje jis pasmerkė 
Bernadotte planą pakeisti Pa
lestinos rubežius. Crum, ku
ris taipgi yra pirmininkas or
ganizacijos “Americans for 
Haganah,” sako savo telegra
moje, kad Bernadottes planas 
siekia panaikinti Izraelį kai
po nepriklausomą valstybę.

PADĖJO1 PONIAI,— 
SUIMTAS

Celophus Johnson, negras 
šoferis, išgirdo, kad jo sam- 
dytojos P. G. Whitman kam
baryje girdisi triukšmas. Kuo
met jis su pistoletu rankoje 
atsiskubino, jis rado du plė
šiku, kurie bandė ją apiplėšti. 
Plėšikai išsinešdino, bet John- 
sonas dabar suimtas, nes jis 
neturėjo policijos leidimo tu
rėti pistoletą.

LDS kuopų trečios apskri
ties piknikas Įvyks 25 d. lie-
pos, Liberty Parke, 340 Mi-
tchell Ave., Linden, N. J. 
Kuopoms yra įteikta įžangos 
tikietų 1r už parduotus įžan
gos tikintus kuopos pinigus 
pasilaiko sau. Kuopom yra 
gera proga padidinti savus 
iždus. Šis piknikas šią va
sarą bus mūsų paskutinė pra
moga, tad, prašome visų tal
kos. Piknikas turi būt vienas 
iš pasekmingiausių, kadangi 
jis yra visų kuopų piknikas.

Brooklyn© gyventojų užsi-Lsavo. Byla sprendžiama New
mojimas priversti miesto ta-

Pikniką, kuris Įvyko 13 d. 
birželio, negalima vadinti pa
vykusiu, lietus sulijo. Nuosto
lių nebus, bet ir pelno mažai. 
Apskrities komitetas . taria 
nuoširdų ačiū ten dirbusiem, 
kaip tai Skairiui, Vertelienei, 
Verteliui, Bakūnienei, Užku- 
rėnienei, Makutėnienei irSta- 
siukaičiui.

Komiteto posėdis Įvyko 20 
d. birželio. Mūsų sekretorė 
O. Yakštienė dėl darbo sąly
gų atsistatydino iš komiteto. 
Jos vieton pašauktas ai tema
tąs drg. Vaznys ir nutarimų 
raštininku išrinktas d. Skai- 
rius.

Seimo Delegatai
Išrinkti kuopų delegatai ne 

visi važiuoja i LDS seimą. 
New Yorko ir vienas Brookly- 
no pirmos kuopos delegatai 
pasilieka namie. Tačiau iš 
mūsų Apskrities vyksta 19-ka 
delegatų ir trys Centro komi
teto nariai,, tai viso 22, ir ga
liu drąsiai sakyti, kad tai 
skaitlingiausia delegacija vi
soje organizacijoje. Apskri
ties komitetas apmoka kelio
nę už 19-ką delegatų. Brook
lyn© delegatai sudaro vieną 
mašiną, kiti važiuoja trauki
niais. New Jersey delegatai 
vyksta mašinomis ii’ išvyksta 
anksti šeštadienio rytą. Ta
čiau apskrities komitetas mo
ka buso kelionės lėšas, bet 
tie, kurie vyksta traukiniais, 
turės patys prisimokėti.

Apskrities metinėj konfe
rencijoj buvo, nutarta, kad vi
si delegatai vyktų mašinomis 
arba busu, tačiau komitetas 
gyvenime įvykinti tarimo ne
galėjo. Vykstanti delegatai 
kiekvienas turi savus išroka- 
yimus ir pasirenka kelionę 
tjiip, kaip jam patinka, ir mes 
turėjome su tuo sutikti. Ta
čiau apskrities komitetui de
legatų kelionė lėšuos virš tri
jų šimtų.

A. Matulis, Apskr. Pirm.

rybą priimti jon komunistą 
Gersoną vietoje mirusio Cac- 
chionės iššaukė pasipriešini
mą iš reakcinės Amerikos Le
giono vadovybės pusės.

Kaip yra žinoma, New .Yor
ko įstatymai numato, kad jei
gu vienas miesto tarybos na
rys miršta arba dėl kitų su
metimų negali eiti savo par
eigų, jo partija, ant kurios ba
loto jis buvo išrinktas, gali
paskirti kitą tarybos narį.

Cacchione, komunistas, 
miesto taryboje atstovavo 70 
tūkstančių Brook lyno gyven
tojų. Jam mirus, Kings ap
skrities (Brooklyn© srities) 
Komunistų Partija v jo vieton 
paskyrė Simoną Gersoną, jau
ną advokatą. Bet iki šios die
nos jis nebuvo priimtas ta
rybom Tiktai komunistas Da
vis ir darbietis Connolly ta
ryboje pilnai remia jo priėmi
mą, keli nariai svyruoja, o li
kusieji piestu stoja prieš.

Taryba neturi legalaus aiš
kinimo. bet bando nurodyti, 
kad komunistai, legaliai kal
bant, nėra partija, ir todėl 
neturi teisės skirti kito miesto 
tarybos nario. \

Yorko apskrities (county)
teisme.

Prieš šį skundą, betgi, pies
tu stoja Legiono vadovybė. 
Kings apskrities Legiono va
dovybė pasiuntė savo legalės 
komisijos pirmininką Law
rence Weismana, kad jis gin
tų- miesto tarybą. Legionas 
teigia, kad jis atstovauja 
“patriotinius” Brooklyn© gy
ventojus ir kad jie neprileis 
komunisto< įsileidimo į miesto
tarybą.

Kongreso narys Marcanto- 
nio, kuris teisme gina petici
ją už Gersono patvirtinimą, 
pareiškė, kad jeigu teismas 
ims domėn Legiono interven
ciją, pažangios organizacijos 
iš savo pusės irgi padarys ga
lingą spaudimą ant teismo.

TARYBINIAI LAIVAI
Pranešama, kad per pasku

tines dvi savaites New Yorko 
uoste visai nematyti tarybinių 
laivų. Paprastai keliolika jų 
rasdavosi N. Y. prieplaukose.

SKELBKITĖS LAISVĖJE
?■.............-...
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.*

i į............. .........—.. ’ -—m

PARDAVIMAI
Parsiduoda 1947 Chevrolet, apie 

10 tūkstančių mylių įvažiuota. Prie
žastis pardavimo tūri 1948 auto
mobilių. Chevrolet gerame stovyje, 
parduodamas už prieinamą kainą. 
Kreipkitės, 216 Ridgewood Ave., 
Brooklyn, N. Y. Tel. TA. 7-6731.

. (158-160 )

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

I 

Manager
JOHN A. PAULEY

licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

F. W. Shalins 
(StlALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Toks dalykų stovis iššaukė 
dideli Brooklyn© gyventojų 
pasipiktinimą.

Dalykas buvo nukeltas į 
teismines Įstaigas, kuomet 
Mrs. Bertha Melzer, kurios 
sūnus žuvo kare, kaipo mokes
čių mokėtoja reikalavo teis
mo patvirtinti Gersoną. Savo 
kaltinime prieš tarybą ji sa
ko, ka-d jos teisės kaip mo
kesčių mokėtojos ir N. Yorko 
pilietės yra paneigtos, jeigu 
miesto taryba nepriima nau
jai paskirto atstovo iš tos pa
čios partijos, už kurią ji bal-

Marlene Dietrich ir John 
Lund filmoje “A Foreign 
Affair,” Paramount Teatre, 

New Yorke.

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

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

Valandos:
RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y. / ’
Fei. EVergreen 7-6868

Valandos: I

Penktadieniais uždaryta. • S
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TONY’S .5,
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LĖIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRŲ BARBERIAI
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NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio

Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
' Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi

nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 
Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

, ' Vėliausios Dienos
> Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Telefonas STagg 2-2173
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