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Nesinori tikėti, kad Ame
rikos žmonės eitu ir lapkričio 
rinkimuose aklai balsuotų už 
republikonus. Daugelis jų 
pasiklaus: O ką republiko- 
nų Kongresas davė? Jie tu
rėjo progą pasirodyti gerai, 
bet pasirodė labai blogai.

Tas didelis faktas, matyt, 
kelia nerimą Dewey ir War- 
reno galvose. Bus riestai, jei
gu piliečiai juos spręs pagal 
jų kolegų darbus 80-tam 
Kongrese.

Lietuvoje prasidėjusi žemės 
ūkio kolektyvizacija yra be 
galo rimta problema. Argu
mentų yra už ir prieš.

Už kolektyvizaciją kalba 
visa I ietuvos ateitis. Kur link 
Lietuva nori eiti? Jei ji no
ri eiti kultūros ir progreso ke
liu; jeigu Lietuvos žmogus 
nori šviestis ir kultūrėti, pasi- 
Iruosuoti iš varginančio, sun
kaus darbo; jeigu jis trokšta 
pasikinkyti darban moderniš
kąją mašiną,—jis turi eiti ko
lektyvizacijos keliu.

Bet kas nori Lietuvą ma
tyti vargstančia ir skurstančia 
šalimi: kas nori, kad Lietu
vos valstietis visuomet arklu 
žemelę knistų ir iš jos vos sau 
skurdų gyvenimą išsisunktų,- 
tas, aišku, turi priešintis ko
lektyvizacijai.

★ ★ ★
Paimkime Ameriką. Ar čia 

nusveriamasis žemės ūkio 
sektorius nėra “kolektyvizuo- 
tas” ? Ar čia ne į milžiniš
kus ūkius žemė sulieta ir ap
dirbama traktoriais? Smul
kusis ūkis kasmet skursta ir 
nyksta.

Tai kodėl bijoti Lietuvoje 
didelių ūkių, moderniškomis 
mašinomis apdirbamų?

★ ★ ★
Prieš mėnesį laiko mūsų 

komercinė spauda su džiaugs
mu pranešė, kad Graikijos 
fašistinė armija pradėjo 
ofensyvą ir su komunistais 
tuojau apsidirbs. Jos laimė
jimą užtikrina jos vadovybė: 
jai vadovauja Trumano pa
siųsti karininkai.

Bet liepos 8 dieną “Times” 
praneša, kad tas ofensyvasjau 
molines kojas įgavo, beveik 
sustojo ant vietos, kad jau 

'ofensyvą pradėjo komunistų 
vadovaujama liaudies armija.

Ir taip džiaugsmas pavirto 
ašaromis.

Demokratai jau rašo plat
formą. Didžiausias jiems gal
vosūkis, kaip parašyti plat
formą. kad ji daug kalbėtų, 
o nieko nepasakytų, ir tokiu 
būdu visoms grupėms patik
tų?

. ★ ★ ★
Bėda su tais Draugo redak

toriais. Jie ir vėl suklydo. 
Dabar jie sakosi nebežiną, 
“Prie kokio šventojo reikia 
melstis, kad Dievas A. Venc
lovai protelį grąžintų ?” 
(Draugas, liepos 7 d.)

Kokiems galams ieškoti 
šventųjų pagalbos? Kodėl 
Šimutis nesikreipia tiesiai prie 
savo Dievo? Reiškia, jis juo- 
mi nepasitiki. O tai yra smer- 
telnas griekas.

Kas liečia Antaną Venclo
vą, tai man atrodo, kad nė 
visi Draugo šventieji nieko ne- 
bepagelbės: jis niekada ne
protaus taip, kaip protauja 
šimutis. Jis protauja blaivai 
ir /imtai, o šimutis—vaikiš
kai ir kreivai.

Rūbų siuvėjams didelė,, gra
ži naujiena. Jiems daug nau
jo darbo atsiras.

* (Tąsa 5-tam puslp.)

HARTLEY SIŪLO ATIMT 
‘RAUDONIESIEMS DARBĄ’

Arabų Armijos Vėl 
Atakuoja Izraeli

ANGLAI ŽUDO MALAJU 
DARBO UNIJU VADUS

Verslininkų Sąjunga Žadėjo Duoti $10,000 Rinkiminei Fr. 
Hartley’o Kampanijai, Jeigu Jis Darbuosis Ją Naudai

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Fred 
Hartley gamina sumanymą 
Kongresui “pataisyti” Taf- 
to-Hartley’o įstatymą taip, 
kad samdytojai galėtų tuo
jau išmesti iš darbo žmones, 
kurie bus paskelbti komuni
stais arba remiančiais ko
munistinį judėjimą. O to
kiais gali juos paskelbti ge- 
neralis prokuroras ir kong- 
resmanų Neamerikin. Veik
los Komitetas.

Tas komitetas dabar, 
veikliai dalyvaujant Hart- 
ley’ui, ieško “raudonųjų

Rumunija Sustabdė 
Jugoslavijai Žibalą

London.. — United Press 
praneša; jog Rumunija su
stabdė žibalo gabenimą Ju
goslavijai. Rumunijos val
džia taipgi sulaikė prekinių 
ir keleivinių laivų plaukioji
mą Dunojum tarp Jugosla
vijos ir Rumunijos.

Tokiais veiksmais Rumu
nija išreiškia pasmerkimą 
Jugoslavijos Tito valdžiai ir 
jugoslavų komunistų va
dams, kurie šiurkščiai at
metė Komunistų Informaci
jų Biuro kritiką prieš juos.

WEDEMEYER NULĖKĖ PAS 
GRAIKŲ MONARCHISTUS

Triest. — Amerikonų ge
nerolas A. C. Wedemeyer iš 
čia nulėkė Graikijon. Ten 
jis mokys monarchistus ka
riauti prieš partizanus. An
dai jis mokė Chinijos tauti
ninkus prieš komunistus...

Gelžkelieciai Išgavo 
Algos Pakėlimą

Washington. — Geležin
kelių Mašinistų, Lokomoty
vų. Ugniakūrių ir “Svičma- 
nų” Brolijos išgavo algų pa
kėlimą savo nariams po 15 
ir pus£ cento valandai. Be 
to, geležinkeliečiai išsiderė- 

■ jo sąlygų pagerinimą, kuris 
| taip pat reiškia šiokį tokį 
; uždarbio priedą.

Deryboms darbininkų su 
kompanijomis tarpininkavo 
prez. Trumano paskirti val
dininkai. Dabar, susitarus 
joms su Geležinkeliečių 
Brolijomis, valdžia sugrą
žino geležinkelius į kompa
nijų rankas. Kol gręsė strei
kas, geležinkeliai buvo for
maliai perimti į valdžios ži
nybą.

21 ŽUVO SU PRAN
CŪZŲ lėktuvu

Saigon, Įndo-China.— Su
dužo Franci jos lėktuvas.. 
Žuvo 18 keleivių ir 3 lakū
nai.

Ober-Arth, Šveic.— Žais
liniu sproginių fabriko eks
plozija užmušė 8 darbinin
kus.

b a u b ų” departmentinių 
krautuvių tarnautojų unijo
se New Yorke.

Hartley nuo seniai turi 
artimus ryšius su krautuvių 
savininkais.

Komercinių laikraščių ra
šytojas Drew Pearson per
nai birželyje pranešė, jog 
Nacionalė Lengvųjų Drabu
žių Pardavinėjimo Sąjunga 
žadėjo $10,000 rinkiminei 
Hartley’o kampanijai į Kon
gresą, jeigu Hartley kovos 
už kainų kontrolės panaiki
nimą. Jis visais garais ir 
kovojo prieš OPA.

Teisėjas Įsako J. Lewisui 
Atšauki Mainierią Streiką 
Prieš Plieno Kompanijas

Washington. — Trumano 
valdžia atsikreipė į federalį 
apskrities teisėją T. Alaną 
Goldsborough, reikalauda
ma drausme - indžionkšinu 
įsakyti, kad John L. Lewis, 
mainierius, streikuojančius 
kas, pašauktų atgal darban 
mainierius,, streikuojančius 
prieš plieno kompanijų ka
syklas. Ten apie 45,000 jų 
sustreikavo todėl, kad kom
panijos atsisako pripažinti 
uniją..

Teisėjas šaukia Lewisą 
tardyti ateinantį trečiadie
nį. Tada jis duos indžionk- 
šiną, jei streikas nebus at
šauktas.

Lengvai Nuskandintas 
Atominis Karo Laivas

Hawaii.— Jūriniuose pra
timuose amerikonai mažo
mis oro bombomis ir leng
vais patrankų šoviniais nu
skandino seną savo karo 
laivą “New York,” ,27,000 
tonų. Tas laivas (atlaikė 
dviejų atominių bombų 
sprogimus ties Bikini sala 
1946 metais. Jis dabar ir 
skęsdamas, vis dar garavo 
atominiais nuodais./

Neapolis, Italija.— Prasi
dėjo teismas prieš Mussoli- 
nio maršalą Rudolfo Grazi- 
anį, kaip karinį kriminalis
tą.

Amerikonai Tik Abejutiškai Perspėja Arabiškas Šalis
Dar Nesiūlo Jokią Veiksmą Prieš Arabus UžpuolikusLake Success, N. Y. — 

Philip C. Jessup, Amerikos 
delegatas Jungt. Tautų 
Saugumo Taryboje, sąlygi
niai pagrasino arabiškiem 
kraštam: Jeigu jie atsisa
kys panaujint paliaubas su 
Izraeliu ir vėl atakuoš žy
dus; jeigu Saugumo Taryba 
atras, kad arabų žygiai grę- 
sia suardyti pasaulinę tai
ką, tai Amerika parems 
veiksmus pagal Jungtinių 
Tautų konstitucijos 7-tą 
skyrių.

Tas 'konstitucijos skyrius 
įgalina Saugumo Tarybą

Pirm Paliaubą Užbaigos Arabai Užpuolė Izraelį
Tel Aviv, Izraelis. — Ara

bai su tankais, šarvuotais 
automobiliais ir lėktuvais 
pradėjo atakuoti žydus ket
virtadienį, nelaukdami, kol 
išsibaigs paliaubų laikas. 
Keturių Navaičių paliaubos 
baigėsi 2 vai. po vidunakčio 
iš ketvirtadienio į penkta
dienį (pagal New Yorko 
laikrodį).

Egipto arabų armija už
puolė Izraelį ties Beer Tu- 
vai, 23 mylios į pietus nuo 
Tel Avivo. Jeruzalėje ara
bai taipgi atakavo žydus 
pirm paliaubų pabaigos.

Transjordanas atsiuntė 
savo Arabų Legiono būrius 
su šarvuotais automobiliais 
ir artilerija į Jeruzalę.

Kairo, Egiptas. — Pirm 
paliaubų laikui pasibai
giant, arabų kraštai įsakė 
savo armijoms pasiruošti 
naujam ofensyvui prieš Iz
raelį.

Bernadotte, Jungt. Tau
tų tarpininkas, esąs Grai
kijos saloje Rhodes, pa

Ųžtikrinkiinę Laisvei 
Popierį

Infliacijai plintant, laikraščių padėtis darosi sunkes
nė. Dienraštis Laisvė infliacijos yra sunkiai spaudžiamas. 
Ypač vasaros karščiais, kada abelnai įplaukos susmulkė- 
ja, padėtis darosi bloga.

Vientik popieris Laisvei kainuoja apie po $500 j sa
vaitę. O dabai* popierio fondo iždas yra kuone visai išsi
sėmęs. Todėl aplinkybės verčia kreiptis į visuomenę su 
prašymu paremti Laisvės popierio fondą. Labai reikalin
ga parama dienraščiui, ir greit reikalinga!

Brooklyne Laisvės piknike buvo padaryta popierio 
fondui pradžia, Surinkta $262.53. Tai puiki pradžia. Tą 
iniciatyvą turėtų paremti visa Amerika. Visur parengi
muose arba šiaip sueigose reikia paprašyti aukų į Lais
vės popierio fondą.

Du didieji Laisvės piknikai, Brooklyne ir Miaynarde, 
gerai pavyko. Davė geros atsparos prieš infliaciją. Ta
čiau to negana. Reikia ir mažesnių parengimų. Kiekvie
na kolonija turėtų pasirūpinti surengimu kokios nors 
pramogos Laisvės paramai. Visur reikia atsižvelgti į savo 
dienraščio sunkią padėtį.

Yra daug tokių vietų, kur niekas nepaprašo aukų 
dienraščiui, o yra žmonių, kurie norėtų paremti dienraš
tį. Nelaukite, kol kas jūsų paprašys. Patys piTsiųskite 
savo auką.

Kiekvienu laiku, kada mūsų Laisvė turėdavo finan
sinių keblumų, visuomenė stodavo į pagalbą savo dien
raščiui. Neabejojame, jog ir dabar stos į pagalbą, ir visi 
sunkumai bus pergalėti*.

Laisvės Administracija.

sekamai ♦ bausti ardančias 
taiką, užpuolikiškas šalis: 
Nutraukti diplomatinius ry
šius su tokiomis šalimis, pa
skelbti prekybos boikotą ir 
net pavartoti karinę jėgą 
prieš jas.

Sovietų Ūkrainos delega
tas Dmitrius Manuilskis, 
dabartinis Saugumo Tary
bos pirmininkas, užklausė 
Amerikos,atstovą Jessupą:

— Ar tamsta nori dabar 
pasiūlyti bet kokį veiksmą 
prieš arabus?

skelbė, jog “karas Palesti
noje vėl eina.”

Bernadotte ragina arabus 
ir žydus padaryti bent trijų 
dienų paliaubas Jeruzalėje.

Atplaukė kariniai Ameri
kos laivai į Izraelio uostą 
Haifą ir į Lebano uostą 
Beirutą. Jie iškrausto Jung. 
Tautų pareigūnus^ tėmiju? 
sius buvusias paliaubas. Tų 
tėmytojų esą apie 200, dau
giausia amerikonų.

700,000 ITALŲ DARBI
NINKŲ STREIKAVO

Roma. — Ketvirtadienį 
pusę valandos streikavo 
700,000 darbininkų visoj I- 
talijoj. Penktadienį buvo 
paskelbtas panašus strei
kas stiklo, indų ir sacharino 
darbininkų.

Generalė Darbo Konfede
racija (unijų sąjunga) pla
nuoja generalį streiką visų 
pramonių darbininkų.

Streikieriai reikalauja pa
kelt algą ir sustabdyti dar
bininkų paleidinėjimą iš į- 
monių.

Jessupas nesutiko duoti 
jokio veiksmų pasiūlymo. 
Jisai sakė, kad dar esą ne
aišku, ar arabiški kraštai 
atmeta Saugumo Tarybos 
atsišaukimą pratęsti paliau
bas su Izraeliu. Anot Jessu- 
po, reikią laukti, kol grafas 
Bernadotte, Jungt. Tautų 
tarpininkas, atsiųs tikresnį 
pranešimą.

Manuilskis perskaitė Ber
nadotte’s raportą: — Žydai 
sutiko panaujinti paliaubas, 
bet arabų šalys atsakė, kad

Anglija Įsakė be Atodairos Šaudyti Malają Patrijotus, 
Reikalaujančius Paliuosavimo nuo Anglą Imperialistą

Singapore. — Anglų ka
riuomenė užklupo ir nušovė 
Tan Kaną, Malajų Gumos 
Darbininkų Unijos pirmi
ninką. Karo metu Kanas 
buvo oficierius ' malajiečių 
liaudies armijos, kovojusios 
priėš japonus.

Anglai praneša, kad jie 
nušovė ir kitą Malajų pat- 
rijotą Sarakit kaime.

Jau ištisa savaitė, kai an
glų kariuomenė ir policija, 
kur tik pamato, žudo mala- 
jiečiug' patrijotus, norinčius 
išlaisvint savo kraštą nuo

3 Talkininkai Žada Skųst 
Sovietus Jungtinėm Tautom 
Dėl Berlyno Užblokavimo

Washington. — Amerika, 
Anglija ir Francija “davė” 
Sovietams dar 24 valandas 
laiko atsakyti į tų šalių pro
testą dėl to, kad sovietinė 
vyriausybė sustabdė jų 
traukinių ir automobilių 
važiavimą iš vakarinės Vo
kietijos per Sovietų ruožtą 
į Berlyną.

Jeigu Sovietai paskirtu 
laiku neduos “tinkamo” at
sakymo į amerikonų, anglų 
ir francūzų protesto notas, 
tai jie ketina apskųsti So
vietų Sąjungą Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybai.

Čiang Slopina Žinias 
Apie Komunistu Žygius

Nanking, Chinija. — Či
ang Kai-šeko valdžia visiš
kai uždarė chinų dienraštį 
Hsin Min Pao, turėjusį 200 
tūkstančių skaitytojų. Šis 
laikraštis pasmaugtas todėl, 
kad jis pranešdavo ir apie 
liaudies - komunistų kariuo
menės laimėjimus prieš Či- 
ango tautininkų armijas. 
Tokios žinios uždraustos.

Teismas Klausia, Kodėl De
mokratai Atmeta Negrus

Charleston, S. C.— Fede- 
ralis apskrities teismas pa
šaukė So. Carolinos demok
ratų vadus paaiškinti, kodėl 
jie nepriima negrų į Demo
kratų Partiją.

jos “nepasirengusios pail
ginti paliaubas dabartinėse 
sąlygose.”

Tuomet Manuilskis davė 
pasiūlymą: Saugumo Tary
ba privalo pasiųsti kable- 
gramas kiekvienam arabiš
kam kraštui (viso >septy- 
niem) ir Izraeliui, tiesiogi
niai užklausiant juos, ar jie 
sutinka panaujinti paliau
bas.

Saugumo Taryba užgyrė 
Manuilskio pasiūlymą.

Pittsburgh. — čia pake
liama minkštosios anglies 
kainą 85 c. tonui.

Anglijos.
London. — Anglijos kolo

nijų ministras Arthur Cre
ech - Jones sakė seime: ,

— Išsivystė baisūs prie
vartos veiksmai (iš Malajų t 
partizanų pusės). 'Valdžia 
darys visus įmanomus žy
gius, kad tą judėjimą su
triuškintų.

Anglijos “socialistų” val
džia pasakoja, būk tiktai 
komunistai kelią riaušes 
prieš anglų viešpatavimą 
Malajų pussalyje, pietinėje 
Azijoje.

Truman Tikisi Greitai 
Būti Nominuotas

Washington.— TrumanaS 
pranašauja, kad nacionalis 
Demokratų Partijos suva
žiavimas “pirmuoju balsa
vimu” nominuos jį kandida
tu į prezidentus ateinan
tiems rinkimams. Suvažia
vimas įvyks Philadelphijoj, 
prasidės pirmadienį. Demo
kratų nacionalio* komiteto 
pirmininkas MacGrath tvir
tina, kad “nebūsią net pa
minėti vardai Eisenhowerio 
ir teisėjo Douglaso”, kaip 
kandidatų prezidento vie
tai.

STREIKUOJA FRANCUOS » 
VALDŽIOS TARNAUTOJAI

Paryžius. — Sustreikavo 
60,000 Francijos valdininkė
lių, daugiausiai finansų mi
nisterijos tarnautojų. Ruo
šiasi streikan ir 100,000 te
legrafistų, telefonistų ir kt. 
susisiekimo tarnautojų.

Uždarinėjami Darbai 
Vakariniame Berlyne

Berlin. — Amerikonai, 
anglai ir francūzai savo val
domose Berlyno dalyse 
griežtai sumažino elektros 
patiekimą fabrikams, pože
miniam geležinkeliui ir gat- 
vekariams, nes trūksta ang
lies elektrai gaminti. Del 
anglies stokos užsidarė dau
giau kaip pusė fabrikinių 
darbų vakariniame Berly
ne.

Amerikonai žada didžiai
siais bombanešiais gabenti 
anglį ir, nenusileidžiant, 
mest ją į vakarinių talkinin
kų užimtas Berlyno dalis.

Ties Frankfurtu sudužo 
didelis amerikinis lėktuvas, 
nešęs krovinius Į vakarinį 
Berlyną, žuvo visi trys la
kūnai.
ARABŲ LAKŪNAI BOM
BARDAVO TEL AVIVĄ

Tel Aviv, liep. 9. — Ara
bų lėktuvai mėtė .bombas į 
Izraelio sostinę Tel Avivą.

Argentina davė Suomijai 
$18,000,000 kredito pirki
niams reikmenų iš Argenti
nos.

ORAS.—Bwsią šilčiau.
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Jungtinių Valstijų vyriau
sybės • žmonės daug kalba 
prieš “agresijas,” pasako
ja, kad jie “nenorį nei vie
no colio svetimų žemių.” 
Bet kaip suprasti, kur “sve
timos” ir “savos” žemės?

Pietų ir Centralinėje 
Amerikoje jie gaspadoriau- 
ja, kaip namie. Trumanas 
pasiėmė globoti Turkiją ir 
Graikiją. Į parlamentari
nius rinkimus Italijoj darė 
tiesioginę i n t e r v enciją. 
Įsteigėme karines bazes A- 
rabijoje, Chinijoje, Islandi
joj ir daugelyje kitų šalių. 
Mūsų karinio laivyno ko
mandieriai įvedė savo tvar
ką Ramiajame Vandenyne 
ant šimtų salų, kaip tai Ca
rolines, Marshalls, Maria
nas grupių, kur yra l,2Q0 
salų. Karo laivyno koman- 
dieriai viešpatauja ir dau
gelyje Japonijos salų.

Bet, matote, ką daro ka
ro laivyno komandieriai, tai 
už tai dar neatsako nei 
Trumano vyriausybė, nei 
kongresas. Tik dabar Kon
greso ir Senato komisija 
pradėjo svarstyti apie liki
mą tų Ramiojo Vandenyno 
salų. Žinoma, apsvarstys ir 
sutiks su tuo, kaip karinio 
laivyno komandieriai jau 
padarė.

Komercinė spauda atvi
rai agituoja už karą. “New 
York Times,” liepos 8 die
ną, redakciniame šaukia 
už atsteigimą “Lend-Lease” 
sistemos, pagal kurią Jung
tinės Valstijos už dešimtis 
bilijonų dolerių siųstų gin
klus į Europą ir Aziją, nes 
būk kiekvienas “šautuvas, 
tankas ir lėktuvas” ten la
bai jau reikalingas.

Po tokio baisaus karo, po 
tokio baisaus 
tie ponai 
kad ten 
miestus, 
apdirbimą, 
daugi'au ginkLjr 
mui. prie naujo karo. Nu- 
rembergo karo kriminalis- 

j.tų teismas tūlus nieko ne- 
: pamokino.

Š a r v u o 11 aivis 

Inkvizicija New Yorke.
Pastaruoju metu didžiųjų New Yorko department

storm darbininkai-tarnauto j ai tvirtai susiorganizavo į 
darbo unijas. Jie yra nariais CIO Wholesale and Ware
house Workers Union lokalo 65-to.

t

Susiorganizavę, darbininkai tuojau pasijuto žmonė
mis. Samdytojai negalėjo stumdyti taip, kaip stumdyda
vo seniau; jie išsikovojo didesnes, žmoniškesnes algas ir 
lengvesnes darbo sąlygas.

Šito;lokalo vadovybė yra pažangi, progresyvė ir, ži
noma, šventai vykdė darbininkų savo narių nutarimus. 
Samdytojai nebepajėgė šią vadovybę papirkti bei kitaip 
kaip nors “patraukti savo pusėn.”

Nereikia nei sakyti, visa tai stambiųjų krautuvių, 
kuriose dirba tūkstančiai darbininkų-tarnautojų, savi
ninkams labai nepatiko. Pasinaudodami esama padėtimi, 
reakcijos siautėjimu,praplitusia raudonbaubizmo kampa
nija, departmentštorių savininkai kreipėsi į Washingto- 
ną, šaukdamiesi reakcininkų talkos darbininkų unijai 
sunaikinti. “Raudonieji^ užvaldė mūsų darbininkų uniją 
— gelbėkit!...”

Samdytojų balsas buvo išklausytas. Ir štai iš Wa- 
shingtono atvyksta New Yorkan žemesniųjų Kongreso 
rūmų darbininkų problemas sprendžiančio komiteto 
(House Labor Committee) atstovai “tyrinėti”, kas čia 
atsitiko. Tyrinėtojų pirmininku yra ne kas kitas, kaip 
pats kongresmanas Fred Hartley, vienas Tafto-Hartley 
įstatymo autorių!

“Tyrinėjimas”, “apklausinėjimas” prasidėjo trečia
dienį. Kaip jis ilgai tęsis, šiuos žodžius rašant nežinome. 
Tiek žinoma, jog ligi šiol buvo pašaukti trys paminėto 
unijos lokalo pareigūnai: Arthur Osman, prezidentas, 
David Livingston, vice-prezidentas, ir Esther Lets, di
rektorė.

Na, ir ko gi “tyrinėtojai” savo “tyrinėjamųjų” pir
miausia klausė? Klausė, ar jie komunistai? Visi trys 
prieš tai užprotestavo, sakydami, kad jie, turėdami teisę 
priklausyti bet kokiai lėgalei politinei partijai, kokiai jie 
nori, nemato reikalo atsakyti į šį klausimą.

“Tyrinėtojai” pagrąsino “tyrinėjamiems” teismu. 
Tai, girdi, esąs JV Kongreso įžeidimas!

Pasikartoja tas pats, kas ne per senai buvo Wa
shingtone, kur Ne-Amerikinis Komitetas terorizavo Hol- 
lywoodo rašytojus. Technika ir, matyt, tikslas — visiš
kai toks pats. Tikslas: suterorizuoti darbininkų unijos 
vadus ir visą darbininkų uniją, kuri ligi šiol taip gražiai 
klestėjo!

Inkvizicija atliekama taip stačiokiškai, taip grubiai, 
kad, rodosi, kiekvienas gali lengvai suprasti ir matyti, 
kaip šalies Kongreso nariai tarnauja samdytojų klasei.

Inkvizitoriams gali pavykti vieną kitą darbo unijos '• š a r v u o 11 aivis “New 
narį “pamokyti”, gali jiems laikinai pavykti ap- I York” iškrėtė šposą. Du 
lamdyti darbininkų uniją, tačiau vis tai bus laikinis da-' kartus jį skandino su ato- 
lykas. Suterorizuotų veikėjų vietas užims nauji, kiti išti- į minėmiš bombomis. Jis at- 
kimi darbininkams vyrai ir moterys, pati unija • savo įsilaikė ir neskendo. Bet ka- 
žaizdas taipgi apgydys.

Šiandien visa tai verčia kiekvien&darbininką giliau ____ _ ______
pagalvoti ir plačiau apsidairyti. Darbininkai ne tik pri- i tant iš lėktuvų dideles bom- 
valo sujungti drūčiau savo gretas, kad atšilaikius prieš ibas, tai užteko numesti tik 
inkvizitorius, bet taipgi ruoštis lapkričio rinkimams, kad i 100 svarų bombą ir jis nu- 
į Kongresą būtų išrinkti pažangūs kongresmanai, ne į skendo, 
samdytojų bernai.

unaikinimo 
nemato reikalo, 

reikia atsteigti 
fabrikus^ žemės 

b(eį reikalauja 
pasiruoši-

da nusprendė nuskandinti 
iš didelių kanuolių ir mė- 

T

Anglijos valdonai socialis- 
!-tai pradėjo baisų karą prieš 

“‘Izraelio Valstybės Atstovai...” ■Malajaus pussalio gyvento-
TX . . , . . ™ a rr, jūs. Generolas komisionie-Kas nors naujo įvyko Jungtinių Tautų Saugumo la- ;

rybos posėdyje. Šį mėnesį Saugumo Tarybos posėdžiams i 
pirmininkauja Ukrainos^tstovas Dmitri Manuilskis. Kai 
iškilo Palestinos klausimas, — Saugumo Taryba nutarė 
pasiųsti paraginimą Izraeliui ir arabų valstybėms, kad 
jos pratęstų mūšių paliaubų laiką, — Manuilskis suminė
jo “Izraelio valstybės atstovus.”

Buvę ten pat posėdyje arabiškų valstybių atstovai 
dėl to sukėlė skandalą. Kaip, girdi, Manuilskis drįso va
dinti “Žydų Agentūros” atstovus “Izraelio valstybės at
stovais”?!

Ligi šiol, mat, Saugumo Taryboje niekas nedrįso 
naujosios žydų valstybės oficialiai vardu pavadinti, kad 
tuo būdu neužrūstinus arabiškų valstybių.

Bet štai, Dmitris Manuilskis ima ir sulaužo tą tra
dicinę bolakadą, sudarytą arabiškų valstybįų ir anglų 
imperialistų.

Na, ir šis Manuilskio “išsišokimas” buvo pradėta 
Saugumo Tarybos posėdyje kritikuoti. Diskusijai praleis
ta apie viena valanda laiko. Po to buvo eita balsuoti. 
Manuilskio pareiškimas čia sudarė principą ir preceden-

Anglija, Belgija, Chinija, Kanada ir Syrija balsavo 
prieš Manuilskį. Tačiau šitie balsai nesudarė daugumos. 
Na, ir Manuilskio.principas laimėjo.

Nuo dabar, atrodo, visi drąsiau galės Saugumo Ta
ryboje vadinti kiekvieną daiktą jo tikruoju vardu.

Izraelis t^igi iš šio incidento laimėjo moralę ir poli
tinę pergalę. ;
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Irgunistų laivas dega prie Tel Avivo. Čia matome gyventojus stebint Haganos svie- 
* diniti uždegtą irgunistų laivą. Ekstremistai iš Irguho bandė iškrauti iš laivo ginklus, 

bet Ragana, Izraelio armija, to neprileido.

rius Malcolm MacDonald 
metė prieš malajiečius bri
tų karo laivyno, orlaivyno 
ir armijos jėgas.

Sako, tai karas prieš 
^raudonuosius — komunis
tus.” Mat, Malajaus pus- 
salio gyventojai nori lais
vės. Jie reikalauja, kad bri
tai imperialistai išsikraus
tytų iš jų žemės.

Malajaus pussaiis yra į 
pietus nuo Siamo valstybės 
ir Indo-Chinų ir į šiaur-ry- 
tus nuo Sumatros salos. 
Turi 5,500,000 gyventojų ir 
užima 50,96'6 ketvirtaines 
mylias. Tai turtingas kraš
tas. •

Albanija pastatė sutvir
tintą sienų apsdugą ant Ju
goslavijos ir Graikijos sie
nų. Bloga tai mažai šale
lei. Graikijos fašistai-mo- 
narchistai jau seniai ant 
jos puola, dabar prie to ga
li prisidėti ir Tito pasekė-

Dienraštis “Pravda” ra
šo, kad Tito norėjo pagrob
ti Albaniją, bet kaimyniškų 
šalių komunistai pasmerkė 
tą planą.

Chinijoje, Honan provin
cijoje, įvyko didelių mūšių. 
Reakcininkai iš generolo 
Chiang Kai-sheko pusės pa
skelbė, kad jie sunaikino 
50,000 . komunistų armiją, 
bet ir patys neteko 75-tos 
divizijos ir bendrai 25,000 
kareivių.

Komunistų radijas pra
neša, kad Chinijos Liaudies 
Išlaisvinimo Armija, vado
vystėje generolo Chen-.Yi ir 
Liu Po-cheng apsupo net 
tris reakcipinkų armijas, 
sukapojo jas į dalis ir di
džiumoje jau sunaikino.

Peipingo mieste reakci
ninkai šaudę į studentų de
monstracijas. Sakoma, 9 
studentus .nušovė ir daug 
sužeidė.

Bet tai mažinamas stu
dentų nuostolis, nes Centra] 
News žinių agentūra pra
neša, kad susirėmime stu
dentai užmušė 20' kareivių 
ir policininkų.

Mandžurijoj Liaudies Iš
laisvinimo Armija vis kie
čiau spaudžia 300,000 ge
nerolo Chiang Kai-sheko 
armijos dalinius, apsuptus 
Mukdene 
Sakoma, 
badauja, nes iš visur jiems 
nukirsta maisto pristaty
mas. JCą gauna, tai tik lėk
tuvų pagalba.

Graikijoje monarcho-fa- 
šistų armija veik 100,000 
jėgomis puola Grammos 
kalnynus, kur yra partiza

ir Changchune. 
kad reakcininkai

nu svarbiausios jėgos. Pra
džioje gyrėsi, kad naikina 
partizanus. Bet jau liepos 

wick, korespondentas, kuris 
nedraugiškas partizanams, 
praneša, kad vietomis par
tizanai padarė kontr-atakų 
ir net atsiėmė tūlus kalnus. 
Sako, kad partizanai daug 
nuostolių padarė monarcho- 
fašistų jėgoms.

Holandijoje įvyko parla
mentariniai rinkimai. Re
akcija džiaugiasi, kad ko
munistų balsų kiekis'suma
žėjo. Komunistai pirmiau 
parlamente turėjo 10 at
stovų, o dabar turės 8. Rin
kimai įvyko visoms parti
joms nuo katalikų iki so
cialistų bendrai puolant 
komunistus.

Jugoslavija yra ant kryž- 
kelio. Didvyriškai jos. liau
dis kovojo prieš hitlerinin
kus. Gerai veikė tada ir Ti
to. Bet dabar Tito ir jo ar
timi sėbrai atlieka demok
ratinių jėgų skaldymą, iš 
ko galėtų tik pasidžiaugti 
Mussolinis ir Hitleris, jei
gu jie būtų gyvi.

Tito mechaniškai prava
rė saviškius į delegatus bū
simai! Komunistų Partijos 
suvažiaviman ir pakvietė 
kaimyniškų šalių komunis
tus prisiųsti atstovus. Jis 
norėjo parodyti, kaip “visi 
eina su juomi.” Bet kaimy
niškų šalių komunistų par
tijos tą pakvietimą atmetė. 
Atmetė Albanija ir Bulga
rija ir jo siūlymą sudaryti 
Balkanų Federaciją..

Peru respublikoje, Pietų 
Amerikoje, prasidėjo nau
ją “revoliucija.” . ^akoma, 
kad armijos daliniai' sukilo 
Puno, Juliaca ir kituose 
miestuose.. Veikiausia, tai 
bus tas, kad britai “priete- 
liškai” kiša koją savo 
“prieteliams” iš Wall Stry- 
to. Peru užima 482,258 ket
virtaines mylias, tai yra, 
bent du kartus daugiau, 
kaip Francija, bet gyvento
jų turi tik apie 8,000,000.

Peru dabartiniai valdo
nai laikosi tokios politikos, 
kokios nori generolas Mar
shall ir turčiai.

Suomijoj parlamentari
nius rinkimus laimėjo deši
nieji. Daugiausiai balsų ga
vo taip vadinama žemdir
bių partija, į kurios eiles 
sulindo fašistai ir stambūs 
dvarponiai. Suomijos Ko
munistų Partija yra trečioj 
vietoj parlamente skaičiu
mi.

Turkijos reakcininkai yra 
patenkinti Trumano pagal- 

(Tąsa ant 4 puslapio)

Besiruošiant į Suvažiavimą * 
Naujai Partijai Kurti

- Nacionalis naująjai partijai kurti suvažiavimas, kaip 
žinoma, įvyks š. m. liepos 24-25 d.d. Phiiadelphijoj.

Visokios tautinių grupių organizacijos suvažiaviman 
savo atstovus gali siųsti kaipo stebėtojus-observers. Jie 
turės teisę suvažiavime kalbėti, bet neturės teisės bal
suoti.

Labai svarbu, kad būtų juo daugiau stebėtojų-at- 
stovų, kurie, susipažinę su visa suvažiavimo eiga, su nau
josios partijos programa it rinkimų platforma, grįžę į 
namus, galėtų pasekmingiau darbuotis rinkiminėje kam
panijoje.

Lietuvių Wallace for President Komitetas nesiunti
nėja organizacijoms jokių atsišaukimų-laiškų Suvažiavi- . 
mo klausimu. Tai atlieka nacionalis Komitetas arba vals- 
tijiniai naujų partijų komitetai. Pasitikime, kad lietuvių 
organizacijos visur tokius raginimus -atsišaukimus gavo 
ir pagal juos renka savo atstovus.

Suvąžiaviiųo metu lietuviai turės savo paskyrą sesi
ją arba kokusą, kuriame aptars svarbiuosius reikalus, 
susijusius su rinkimine kampanija.

Philadelphijos lietuviai rūpestingai ruošiasi' padėti 
lietuviams, atvykusioms iš kitų miestų į suvažiavimą.

Jie rūpinasi ir nakvynėmis. Laisvėje jau buvo pra
nešta, kad kiekvienas, pageidaująs nakvynių pas lietu
vius, tesikreipia šiuo adresu: A. J. Smith, 5809 N. Fair- 
hill St., Philadelphia, Pa.

Šeštadienį, liepos 24 d. iš Pennsylvania stoties į Phi- 
ladelphiją išeis specialus traukinys, gabenąs tautinių 
grupių atstovus - stebėtojus. Tas pats traukinys grįš tą 
pačią dieną, vėlai vakare. Kelionė į abi pusi tik $4.50 as
meniui. Traukinys iš New Yorko išeis 7:45 A. M.

Didžiojo New Yorko ir apylinkės lietuviai, vykstą į 
Suvažiavimą, prašomi tai įsitėmyti ir pagal tai veikti.

Nacionalis Lietuvių Wallace for President 
Komitetas.

*■

Kur Dėsis Mūsų Valdžios 
Tarnautojų Armija?

žmones.
raštines užpildę 

plauko tar- 
daleiskime, 
rinkimuose

Niekas taip nesusirūpinę 
busimaisiais prezidentiniais 
rinkimais, kaip valdžios 
tarnautojai. Jiems tai yra 
duonos ir sviesto klausimas. 
O jų yra daug. Jų yra apie 
pusantro milijono. Yra vi
sokių: yra1 aukštų viršinin
kų, kurie gauna labai auk
štas algas, ’ bet daugumoje 
yra darbininkai su papras
tomis įplaukomis. Žemasis 
mūsų valdžios tarnautojų 
luomas nėra per daug rie
biai apmokamas.

Bet dabar jiems visiems, 
arba beveik visiems grūmo
ja to darbo netekimas. Val
dančioji partija tūri suki
šus į visokias atsakingas 
vietas savo žmones. Šitie 
yra savo 
savo politinio 
nautojais. O, 
kad lapkričio 
demokratai bus gražiai iš
šluoti iš Baltojo Namo, 
Naujasis prezidentas .pasi- 
skirs savo pasekėjus įvai
riausių biurų ir įstaigų gal
vomis .Tuojau prasidės tar
nautojų valymas.

Kiekvienas aukštas poli
tikierius yra gavęs pažadė
jimą darbo po rinkimų. 
Kiekvienas gavęs tojkį dar
bą ieškos priežasčių, ir jas 
labai lengvai susiras, atsi
kratymui senųjų tarnauto
jų. Pakeitimai eis nuo vir
šaus iki apačios .Taip įvyk
sta kiekvienais administra
cijos pasikeitimais. Per še
šiolika metų Baltajam Na
me sėdėjo demokratų žmo
gus. Per šešįoliką metų val
džios tarnautojai milžiniš
koje daugumoje buvo demo
kratų partijos žmonės. Jie 
įprato dirbti, jie išmoko vi
sus tarnautojo “triksus.” 
Dabar gali prisieit krausty
tis laukan. Bet kur dėsies? 
Kokiam kitam darbui būsi 
tinkamas?

Šitie klausimai kankina 
kiekvieną valdžios tarnau
toją. Kiekvieno jų ateitis 
vėju pamušta. Jų klapatas 
dvigubas. Kiekvienas pa
prastas pilietis laukia rin
kimų ir sielojasi, kas lai
mės rinkimus. Jam rūpi ša
lies ir pasaulio padėtis. Jei

gu jam nusibodo valdančio
sios partijos valdymas, tai 
jis nori ir darbuojasi, kad 
kita partija laimėtų rinki
mus. Jeigu jam patinka de
mokratų partija, jis nori ir 
darbuojasi, kad ji vėl lai
mėtų rinkimus. Bet jo kas
dienines, duonos klausimas 
Aėrą^aį) kietai ir arti su
sijęs su rinkimų rezultatai^.

Kas kita su valdžios tar
nautoju. Jam, kaipo pilie
čiui, irgi rūpi savo šalies ir 
viso pasaulio reikalai. Bet 
jam ir dar kas kita rūpi. 
Jam rūpi ir svarbiausias 
kasdieninės duonos klausi
mas. Labai galimas daiktas, 
kad jo šešiolikos ar kiek me
tų tarnyba pasibaigs su lap
kričio rinkimais. Su pra
džia 1949 metų jis turės 
susidėti savo mantą ir 
kraustytis. Jis turės darbo 
bei tarnybos kitur pasiieš
koti. Laimėjusi partija at- 
sikraustys su savo armija 
naujų tarnautojų.

Taip būdavo praeityje, 
taip bus dabar. Tai puikiai 
žino kiekvienas valdžios 
tarnautojas.

Tiesa, labai daug tarnau
tojų paeina po “Civil Ser
vice” įstatymu. Tas įstaty
mas tarnautojų vietą “už
tikrina.” Be rimtos prie
žasties jo naujas bosas, biu
ro arba įstaigos biurokra
tas, negali išmesti iš tar
nybos. Tas šiek tiek suval
do biurokratus’. Tas šiek 
tiek padeda tarnautojams 
ilgiau patupėti ant vietos.

Bet “Civil Service” nesu
teikia niekam amžino už
tikrinimo. Priežodis sako: 
Kas nori mušti, tai ir laz
dą susiranda. Taip lygiai ir 
čia: naujas biuro viršinin
kas lengvai suras priekabę 
prie tarnautojo. Jis pada-* 
rys taip, kad bus “ožka so
ti ir kopūstas čielas:” “Ci
vil Service” įstatymas bus 
“iki raidės” išpildytas ir 
tarnautojas bus gražiai iš 
tarnybos išėstas!

Juk paskirtasis biuro ve
dėjas negali pamiršti savo 
“prietelių,” kurie gal visą 
gyvenipią padėjo jam kop- 

(Tąsa 4-me pusi.)
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V. Bielinskis ir Lietuvių Literatūra
Rašo B. PRANSKUS

Šių metų birželio 7 d. visa Tarybų Są
jungos visuomenė pažymėjo 100 metų 
nuo didžiojo rusų kritiko, garsaus revo
liucinio demokrato V. Bielinskio mirties.

V. Bielinskis didžiulės įtakos turėjo 
ne tik rusų kultūros vystymuisi, rusų 
visuomeninės minties formavimuisi, bet 
ir kitų tautų, jų tarpe ir lietuvių litere- 
tūrai bei kritikai. XIX amžiaus galo ir 
XX amž. pradžios' lietuvių inteligentija, 
besimokinanti rusų mokyklose ir daly
vavusi įvairiuose progresyviuose rate
liuose susipažindavo su V. Bielinskio 
veikla ir literatūrine kritika. Ano meto 
lietuvių rašytojai mokėsi iš rusų litera
tūros ir kritikos, ir pirmoje eilėje nega- ' 
Įėjo apeiti V. Bielinskio kūrybos povei
kio. Realistiniai lietuvių rašytojai, ku
rie, kaip ir V. Bielinskis, siejo savo liter 
ratūrinę veiklą su demokratine veikla ir 
tarnavimu liaudžiai. Tokiais rašytojais 
buvo V. Kudirka, P. Vaičaitis, J. Biliū
nas, V. Mickevičius-Kapsukas, A. Vie
nuolis, J. Janonis, o taipgi Vaižgantas, 
L. Gira, B. Sruoga ir kiti.

Nors V. Kudirka ir kiti kritikai, su
sigrupavę apie demokratinį žurnalą 
“Varpą”, tiesioginiai niekur necituoja V. 
Bielinskio, tačiau jų kritikos ir publicis
tikos dvasia daug kuo artima V. Bielins- 
kiui. Jie, kaip ir V. Bielinskis, stato li
teratūrai uždavinius — atvaizduoti gy
venimo tikrovę, tarnauti liaudžiai, jos 
švietimui bei pažangai. Prisilaikydami 
V. Bielinskio didžiųjų principų, jie rei
kalavo iš literatūros realizmo, aukšto 
meniškumo bei idėjiškumo. Dar rimčiau 
ir nuosaikiau literatūrinės kritikos dar
bą vedė J. Biliūnas. Įžangoje į Žemai
tės raštų kritiką išdėstė savo visuome
nines literatūrines kritikines paniūras 
apie literatūros ryšius su tikrove, apie 
jos uždavinius kovoti prieš neigiamas 
gyvenimo puses, apie proto ir jausmų 
reikšmę literatūroje, apie kritikos užda
vinius ir t.t. Su atitinkamomis V. Bie
linskio pažiūromis ir pasisakymais, ran
dame daug bendrumo ir tapatumo. Tai 
rodo ,kad J. Biliūnas mokiusis iš Bielins
kio ir jo pasekėjų rusų revoliucinių de
mokratų N. Černiševskio ir N. Dobroliu- 
bovo.

V. Bielinskį gerai pažinojo, ir mylėjo 
V. Kapsukas, žymus lietuvių revoliuci
nis veikėjas ir rašytojas. Tas rado at
spindžio jo literatūrinės kritikos darbuo
se.„ 4 ’

V. Kapsukas dažnai ragindavo jau
nuosius proletarinius rašytojus neuž- ’ 
miršti V. Bielinskio, studijuoti ir moky
tis iš jo. Lietuvių rašytojų-realistų ir 
studentų tarpe V. Kapsukas organizavo 
plačią diskusiją apie V. Bielinskio este
tinių principų taikymą lietuvių literatū
rinėje kritikoje.

Domėjimąsi V. Bielinskiu, jo demo-- 
kratine veikla ir literatūrine kritika pa
sireiškė ir progresyvios lietuvių moks
leivijos organe “Aušrinėje.” 1913 me
tais jame buvo atspausdintas platus B.

' Sruogos straipsnis1 “N. A. Dobroliubo
vas.” Vertindamas Dobroliubovo ir jo 
kartos demokratinės minties vaidmenį, 
B. Sruoga rašė:

“Reališki šešiašdešimtųjų metų veikė
jų pasiekimai ištisai prigulėjo nuo pra
eities, tų tvirtų siūlų — keturiasdešim
tųjų metui pionierių, kurie begalinėje 

' tamąoje, apglobusioje tų laikų Rusiją, 
matė ir nujautė jau nepermatomoj tolu
moj aušros .spindulius ir rengė savo tė
vynei prakilnius sūnus. Ir mes matom

- “liepsnojantį tribūną” 
kurio prakilni širdis degė tyra ugnimi, 
apšviesdama savo liepsna visas rusų vi
suomenės pakampes.” (“Aušrinė” Nr. 
26, 1913 m.).

B. Sruoga pažymi pagrindinius revo
liucinės demokratinės literatūros klausi
mus, kuriuos iškėlė Bielinskis-— būtent, 
kovos prieš baudžiavą ir carizmą. B. 
Sruoga karštai kviečia lietuvių jaunimą

V. Bielinskį,

mokytis iš V. Bielinskio, sekti jo revoliu
ciniais demokratiniais keliais. Kitam 
straipsnyje atsiliepdamas į diskusijas, iš 
kur lietuvių pažangioji moksleivija turi 
semti dvasinio peno, B. Sruoga vėl iške
lia V. Bielinskį, rusų revoliucinius demo
kratus ir rusų pažangiąją kultūrą.

B .Sruoga remiasi V. Bielinskiu ir sa
vo literatūrinėje kritikoje, straipsnyje 
apie Maironį (“Aušrinė” Nr. 28, 1913 
m.), Maironio poemą “Jaunoji Lietuva” 
jis vertina pasiremdamas V. Bielinskio 
straipsniais apie A.-Puškiną ir baigia 
perfrazuodamas V. Bielinskio išvadą:

“Sakant Bielinskio žodžiais, “Jaunoji’ 
Lietuva” — tai yra gyva enciklopedija 
šlėktos ir kunigijos papročių ir paliki
mų.”

V. Bielinskį aukštai vertino ir plačiai 
naudojosi jo kritikiniu palikimu savo 
kritikiniuose darbuose L. Gira. Sm'ėton. 
Lietuvos laikais L. Gira tvirtai vadova
vosi V. Bielinskio kūriniais kovoje dėl 
lietuvių literatūros meninio lygio pakėli
mo, o taip pat kovoje su reakcija ir kle
rikalizmu. Jis plačiai išdėstė V. Bielins
kio pažiūras į kritiką savo straipsnyje 
“Literatūrai ir kritikai apginti nuo di
letantizmo ir sustingimo” (Žurnalas 
“Skaitymai” ’III knyga, 1921 m.) ir pa
žymėjo didžiulę V. Bielinskio reikšmę 
rusų literatūros gyvenime.

Didelis rusų literatūros ir kritikos 
vertintojas buvo ir Vaižgantas, gerai pa
žinojęs V. Bielinskio kūrybą. Liesdamas 
bendruosius literatūros istorijos klausi
mus, jis naudojosi V. Bielinskio kritikos 
teigimais ir apibrėžimais. Taip,' pavyz
džiui, savo straipsnyje “Lietuvių, gyvy
bės pulsavimas literatūroje” (“Raštai” 
XI tomas) jis ištisai duoda V. Bielins
kio pasisakymą apie romantizmą, jo es
mę ir istorinę raidą.

Daug atliko V. Bielinskio idėjų popu
liarinimui lietuvių literatūroje K. Kor- 
sakas-Radvilas. K. Korsakui V. Bielins- 
kis buvo vienas iš literatūrinės kritikos 
mokytojų, artimas visa savo demokartine 
pasaulėžiūra ir revoliucine dvasia. K. 
Korsakas nagrinėja revoliucines ir ma
terialistines V. Bielinskio kritikos ypa
tybes ir jomis naudojasi ir remiasi savo 
literatūrinės kritikos darbe. Straipsny
je “Mūsų naujosios prozos problemos” 
(“Straipsniai apie literatūrą,” 1932 m.), 
jis pasiremia V. Bielinskiu. Plačiai 
spręsdamas klausimą apie literatūros 
tautinį pobūdį, jis pabrėžė, kad literatū
ros tautinis pobūdis^ reiškiasPtpirmiausia 
tuo, kiek plačiai ir teisingai literatūra 
atvaizduoja savo tautos gyvenimo tikro
vę.

Straipsnyje “Pasukimas kairėn” K. 
Korsakas iškelia Bielinskio pasisakymą 
apie tai, kad rašytojui reikalingas ne tik 
talentas, bet ir pažangi ideologija, moks
las. x

“Šiandien visi poetai, — cituoja K. 
Korsakas V. Bielinskį, — net patys di
dieji, turi būti mintytojai, nes kitaip' ne
padės nė talentas ... Mokslas, gyvas 
šiandieninis mokslas dabar virto poezi
jos auklėtoju)— ir be-jo -r- bejėgis įkvė
pimas, bejėgis talentas.”

Šis V. Korsako straipsnis yra pavyz
dys ir to, kaip smetoniškos reakcijos są
lygose buvo panaudotas V. Bielinskis ko
vai prieš reakciją, revoliucinei propa
gandai.

Plačiausias lietuvių liaudies susipaži
nimas su didžiausiu rusų kritiku prasi
deda, tačiau, tik dabar, tarybinės san
tvarkų sąlygose .Pirmukart išėjo iš spau
dos lietuvių kalba rinktiniai V. Bielins
kio raštai. Spaudoje pasirodė straipsniai 
apie jį.
_ Šiuo metu’ lietuvių literatūrai ir kri
tikai iškilo uždavinys — panaudoti V. 
Bielinskio literatūrinį palikimą lietuvių 
tautinės literatūros tolesnio vystymo ir 
klestėjimo, reikalais.

LMS News and Views
By Mildred Stensler

Art and Needlework Exhibit
The No. 1 job taken on by the LMŠ 

3rd district this* year was the inaugura
ting of a Summer School. All pVelimina- 
ry plans on that score have been worked 
out. The time, the place, and the teach
ing staff and all detail matters are a 
published fact. It is now up to our Lith
uanian organizations all over the East 
and Midwest to make the school the suc
cess that it should be, by taking school 
this next month, rushing in registrations 
and aiding any way possible.

On the fire already is job No. 2, the 
Art and Needlework Exhibit. At the 
Festival last* November in Brooklyn, we 
had a nice showing of paintings of some 
of our Lith-American artists. Unfortun
ately, we were unable to use the same 
hall where the musical events took place, 
so not . as many people got down to see 
the Art Exhibit as would have if all the 
artistic endeavors were concentrated 
under one roof. Many of the same people 
had to be in both places. However, much 
credit for the fine showing must go to 
Robert Feiferis, Ed. Skučas, W. Rhein- 
hart and Thomson, for the planning and 
managing of the show.

Too,’ we had to cancel plans for the 
showing of women’s and men’s handi
work. Work with the hands is so much 
a part of our people. It is creative work, 
something that arises from the rawest of 
common materials into a pattern or form 
of beauty and useability: Hence the LMS 
League has set aside one whole month, 
Oct. 10 to Nov. 14, for a large complete 
Art Exhibit at the New Liberty Audito
rium, 110-06 Atlantic Ave., Richmond
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This announcement is a call for all 

artists, hobbyists and craftsmen to pre
pare for a showing of their best works. 
It is impossible for the Exhibit comm, 
to contact all the hundreds of hobbyists; 
there is practically one in every home. 
So we are asking you to come forth and 
contact us through this paper, to re
serve space for your handiwork. This 
year in addition, there will be a corner 
for the work of children under 12 years 
of age. This should be a very popular 
section, for this 2nd generation of Lith- 
Americans have had more opportunity 
and encouragement to develop creative 
abilities.

There is very little that I can say of 
the Graphic Arts, not being able to draw 
the straight line, as the saying goes. The 
Graphic Arts is a fascinating subject, 
but one that has been snubbed by the 
common people as being too high-brow. 
Give the little man a chance to seep in 
the beauties of such work, and he will 
soon learn to appreciate it. Painting is 
only a picture portrayal of life on can
vas. I would particularly like to see all 
mediums of painting and sculpture re
presented at this exhibit.

Now, when we move over to Needle
work, I am on home ground .When Cleo
patra, Egypt’s famous queen, wasn’t en
tertaining the Romans, she was pro
bably threading a needle, for the art of 
needlework is one of the oldest in the 
world. As in graphic arts, so in needle
work, the plying of the art may take 
many forms. The oldest, the sewing % 
needle, besides being used to stitch clo
thing together, is responsible for many 
intricate designs of embroidery, cut
work, trapunto and needlepoint. The 
crochet hook lends itself to the hooking 
of various materials and thread. In the 
vogue again is the art of beading, both 
with the hook and the needle.

Knitting is probably the most fa
miliar needlework around the home. Re
cently the Eastern Wool Manufacturers 
banded together in a promotion clique. 
They made a survey of colleges and came 
up with the surprising figure, that 55 
per cent of the college girls knit now, as 
compared with 13 per cent twenty years 
ago. They knit sweathers and mittens, 
mostly, for themselves, and loud argyle 4 
socks for their best beaus.

Another form of needlework, tating, 
is on the wane, possibly because of its 
Jimited use as edgings on handkerchiefs . 
and linens, but the finished product is 
intricate and dainty. * However, hairpin 
lace is back again, lending its delicate 
lacy patterns to fine baby jackets and 
blankets.

Many of our disabled veterans are

venimas
Yra žinoma, kad Antanas Strazdas 

gimė 1763 m. birželio mėn. 12 d. Zarasų 
apskrityje, Kriaunų parapijoje, Kriugiš- 
kio kaime. Jo tėvai buvo dvarininkų Ro- 
emerių baudžiauninkai. Spėjama, kad ir 
A. Strazdas savo kūdikystėje, lygiai 
kaip ir kiti baudžiauninkų vaikai, turė
jo tarnauti piemeniu Kriaunų dvare.

^Galimas dalykas, kad paūgėjęs A. Straz
das pramoko dvare skaityti ir rašyti.

1790 m. A. Strazdas baigė Varnių ku
nigų seminariją. A. Strazdas dar jaunas 
būdamas persikėlė kunigauti į Rytų 
Aukštaitiją. Čia jis ėjo kunigo pareigas 
Viešintose, Anykščiuose, Kupiškyje, 
Skapiškyje, Šimonyse, Korsakiškyje, Di
liuose, pagaliau Kamajuose, kur ir pa
baigė savo gyvenimą 1833 m. <

A. Strazdas neatitolo nuo liaudies, 
nuo baudžiauninkų, su kurių poreikiais 
buvo susijęs per visą savo gana ilgągy- 

' venimą. Jis apdainuodavo liaudies var
gus ir skriaudas, dėl savo prisirišimo 
prie liaudies, jis negalėjo sugyventi su 
ponais ir su ta kunigų dalimi, kuri liau
dyje matė tik dirvą savo prietarams 
skleisti ir tuo rėmė baudžiavinę satvar- 
ką bei carinę autokratiją.

Kunigavimas A. Strazdo neviliojo, jis 
toli gražu ne visuomet laikėsi bažnytinių 
kanonų ir dažnai savaip juos aiškinda
vo. Kai kurie duomenys rodo, kad A. 
Strazdas buvo metęs kunigavimą ir 
skurdžiai gyveno mažame ūkelyje. Kai 
kurie A. Strazdo biografai pasakoja, 
kad jis nesilaikęs netgi kunigiško cele- 
bato — turėjęs žmoną ir keletą vaikų.

A. Strazdas buvo blaivios nuotaikos, 
visada linksmas, atviras, mėgstąs išrėžti 
akysna suponėjusiems dvasininkams ir 
dvarininkams visą teisybę.

Liaudis jį ilgai minėjo ir dar ilgai mi
nės, bet gi buržuaziniai Lietuvos vado
vai, to meto literatūros istorikai, rašy
dami visokias panegiriškas tautos “va
dų” biografijas, “užmiršę” buvo A. 
Strazdą-Strazdelį, neišnagrinėjo reikia
mai jo kūrybos, nerinko jo biografinių 
duomenų. Taip buvo todėl, kad Strazde
lis buvo baudžiauninkų dainius, o apie 
baudžiavos negeroves, apie klasinį išnau
dojimą, kuris ryškiai atsispindėjo Straz- 
dęlio kūryboje, buržuaziniai literatūros 
istorikai, suprantama, nenorėjo ir nega
lėjo rašyti./

Netgi A. Strazdo 100 metų nuo jo 
mirties sukaktuvių proga buržuaziniai 
literatūros istorikai nedrįso išleisti apie 
liaudies poetą bent kokią platesnę mono
grafiją. Rimtos monografijos apie A. 
Strazdą visuomenė susilaukė tik 1938 
m. pažangiųjų rašytojų pastangų dėka.

Šiandien tarybiniams literatūros isto
rikams yra iškilęs vienas svarbiųjų už
davinių — su visu rimtumu p^įkrinti 

' ir ištirti A. Strazdo literatūrinfpaiiki- 
mą. M. Šakalys.

Today’s Pattern
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SIZES

Paprastos, lengvos pasiūti 
suknelės forma 9010 gaunama 
10 iki 16 dydžio.

m IBS

coming to know and enjoy these needle
work ąrts through rehabilitation cen
ters and are carrying these arts back 
into their homes as family projects.

ŽINIOS IS LIETUVOS
li ž aukštą derlių

PASVALYS.—Joniškėlio ta
rybinio ūkio kolektyvas šiais 
metais vienas iš pirmųjų aps
krityje užbaigė vasarinių grū
dinių kultūrų sėją. Kolėktyvas, 
kovodamas už priešlaikini pa
vasario sėjos vykdymą, taip 
pat' daug dėmesio skyrė ir dar
bų kokybei — aukšto derliaus 
laidui. Todėl dar iš pat pirmų
jų pavasario dienų buvo steng
tasi kuo geriau įdirbti ir pa
tręšti tarybinio ūkio dirvas.

Sėjos metu daug iniciatyvos 
kovoje už aukštų derlių išaugi- 
nimą parodė ūkio grandininkė* 
spartuolė M. Černiauskaitė ir 
jos vadovaujamos grandies na
riai. Jie pasiryžo savo sklype 
šiemet išauginti po 180 pūdų 
miežių iš kiekvieno ha. Dabar 
jie savo įsipareigojimus gar
bingai vykdo. Dabartiniu metu 
grandis rengia papildomam' pa
sėlio tręšimui trąšas ir reika
lingas piktžolių naikinimui bei 
kovai su kenkėjais priemones.

PANEVĖŽYS, 
tarybinio 
riaus aukšto derliaus nariai pa
sižadėjo šiemet 9 ha plote išau
ginti po 24 centnerius kviečių 
iš kiekvieno ha.

Darbštaus grandininko Prei
džio raginami grandies nariai 
anksti pradėjo sėją. Tuo metu, 
kai kituose ūkio skyriuose ar 
grandyse lauko darbai buvo 
įpusėti, Preidžio 9 ha sklypas 
buvo jau pilnutinai apsėtas. 
Tačiau grandies nariai tuo ne
pasitenkino. Jie,, siekdami vir
šyti sėjos planą ir tuo padėti ko
lektyvui anksčiau įvykdyti pa
vasario sėją, dirho^irtpliau. 
Kada Staniūnų tarybinis ūkis 
užbaigė sėją, ūkio vadovybė 
Preidžio grandį rašė į garbės 
lentą, kaip įvykdžiusią sėjos 
planą 125 procentais.

Moksline geografų 
ekspedicija

TRAKAI. — čia atvyko Lie
tuvos TSR Mokslų Akademijos 
Geologijos TSR Mokslų Akade- • ' 
mijos Geologijos ir Geografi
jos Instituto ir Vilniaus Valš> ***'••* 
tybinio Universiteto J'ižinės 
Geografijos ir Meteorologijos 
bei Klimatologijos katedrų mo
kslinė ekspedicija, vadovauja
ma Mokslų Akademijos tikrojo 
nario prof, geografijos. mokslų 
daktaro K. Bieliuko, prof. K. 
Sleževičiaus ir doc. V. Tauje- 
nio. Ekspedicija atliks Trakų 
ežerų, durpynų ir klimatinius 
tyrimus. Trakų ežerynas, kurį 
sudaro visa eilė ežerų, pelkių 
bei durpynų, ligi šiol nebuvo 
nuodugniai tirtas ir todėl eks
pedicijos darbai turės didelę 
mokslinę bei praktinę reikšmę: 
gauti tyrimų duomenys bus la
bai svarbūs žuvų ūkio, durpi- 
ninkystės, geografijos ir kuror- 
tologijos atžvilgiais.

Gerinamas traukinių 
susisiekimas su Vilniumi 
Naktį iš gegužės 15 į 16 d. 

traukiniai pradėjo judėti pa
gal vasaros tvarkaraštį. Be 
atvykimo ir išvykimo laiko 
pakeitimų tvarkaraštyje yra 
ir eilė kitų naujienų.

Kaip kiekvienais 
vasaros 1 
tyta eilė 
nių. Gerinamas susisiekimas < 
su respublikos sostipe. Vil
niaus - Šiaulių ruože kasdien 
kursuos vietinių traukinių po
ra. Tiesioginį susisiekimą 
gaus Druskininkų kurortas: j 
čia kiekvieną dieną iš Vil
niaus atvyks kurortinis trau
kinys. Prie vykstančių į Klai
pėdą ir Rygą sąstatų bus pri
kabinamas tranzitinis Vilniaus- 
Panevėžio ruožo vagonas. 
Šiauliuose šis vagonas bus at
kabinamas ir iš čia kitu trau
kiniu keliaus į Panevėžį.

Dažniau kursuos priemies
tiniai traukiniai tarp Vilniaus 
ir Naujosios Vilnios rajono, 
šiame ruože traukiniai vyks 7 
kartus per dieną.

Kelionės laikas iš Vilniaus į 
Maskvą sutrumpės 4 valando
mis.

Staniūnų 
ūkio centrinio sky

‘..L*...:__ L metais,
tvarkaraštyje njųma- 

! papildomų tįauki-

3 pusi.—Laisvė (Liberty, J 
Lithuanian Daily), 

šešt., Liepos 10, 1948
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(Tąsa)
Pamaldos baigėsi. Išėjęs iš bažnyčios 

prieblandos, Tessa džiaugėsi šviesia ru
dens diena. Kaštanai skendėjo aukse. 
Elizėjaus laukuose, kaip vandens raibu
liai, virpėjo saulėtos dėmės. Moterys at
rodė ypatingai pasipuošusios. Laukdami 
bombardavimų, namų savininkai apkli
javo langų stiklus popieriaus juostelė
mis; susidarė įmantrūs raštai! Tessa 
nusišypsojo: štai jums naujas dekoraty
vinis stilius!
3

Atėjo spalis. Įniko lyti. Tessa parla
mento kuluaruose rėkavo:

— Aš visuomet sakiau, kad lenkai ne
išsilaikys nė mėnesio! Tai vagys ir gir
tuokliai. Bet mes nieko nenustojome. 
Priešingai. . . Hitleris užliūliavo vokie
čius laimėjimais rytuose. Dabar jie pa
jus, kas yra Mažino linija. Liepos ketu
rioliktą mes šoksime visą naktį apšvies
tose gatvėse, pamatysite!

Iš dangaus krito ne bombos, o atsišau
kimai. Ir ištaigingieji kvartalai atgijo. 
Montinji parsikvietė šei
mą: kuriam galui mirkti lietuje ^kaž
kur užkampio dvarelyje. Montinji žmo
na murmėjo — negalėjo susitaikyti su 
produktų apribojimu.

— Dievas žino, kas darosi! . . . Koks 
reikalas vyriausybei kištis į virtuvę? 
Neaišku, kas užsakyti pietums: pirma
dienį negalima gauti avienos kotletų, 
antradienį draudžiama pardavinėti ros- 
befą, trečiadienį negamina pyragaičių... 
Tai pasityčiojimas!

Keletą dienų nebuvo kavos; ponia 
Montinji pasiuto:

— Aš buvau pas Korselį, pas Karda- 
mą — niekur. *. Tik pamanykit, juk 
tai per lenkus! Aš įsitikinusi, kad ang
lai tebegeria savo arbatą. Jie patys nie
ko neatsisako. Kaltas Daladje: tai men
kystė, repetitorius, o ne premjeras!...

Kavos greitai atvežė, ir ponia Montin- 
. ji truputį apsiramino.

;___ . Reikalai vyko puikiausiai: mirties ar
tumas dargi šykštuolius padarė išlai
džius. Restoranuose negalima buvo rasti 
laisvo staliuko. Madų atelje dirbo, kaip 
niekuomet. Moterų skrybėlės priminė 
kareivių galvos aprangą. Vitrinose buvo 
išstatytos sagės-tankai, pudrinės su an
glų vėliavomis, amuletai ir šilkinės ska
relės, papuoštos įrašu: “Jis kažkur 
Prancūzijoje.”

“Kažkur Prancūzijoje” tapo, formule, 
pakeitusia nuobodžią raidę N. Laikraš
čiai pranešinėjo: “Vakar kažkur Pran
cūzijoje generolas Sikorskis priėmė pa
radą.” O po langais klajūnas daininin
kas šniaukrojo: “Kažkur Prancūzijoje 
atsimink pabučiavimus!. ..”

Buvo kalbama, jog kareiviai nuobo
džiaują; rinko jiems patefonus, futbolo 
kamuolius, kortas, domino, kriminalinius 
romanus. Mylinčios žmonos siuntinėjo 
karininkams lamų vilnos liemenes, napo
leonišką konjaką, konservus, pagamin
tus geriausių sostinės virėjų.

Užsienio spaudos bankete Tessa pa
reiškė:

— Papasakokite visam pasauliui, kad 
mes gyvename, kaip gyvenę. Patran
koms gaudžiant, mes kartojame žodžius 
dainos “Paryžius lieka Paryžius.”

Galvojo, jog karas atneš nuliūdimą ir 
' nepriteklius. Bet rudens sezonas prasi

dėjo kuo puikiausiai: premjeros, rautai, 
parodos, labdaringi aukcionai. Ir visur 
galima buvo sutikti likimo lepūną 
Grandelį; be jo neapsieidavo nė vienas 
priėmimas.

Pirmomis karo dienomis Grandelis pa
reikalavo, kad jį pasiųstų į frontą: “Aš 
noriu kovoti!” Deputatai užprotestavo: 
“Čia jūs būsite kur kas naudingesnis.” 
Grandelio populiarumas tiek išaugo, kad 

' Diukanui pamėginus priminti dingusį
dokumentą, visi pasipiktino: “Negriau- 

I kite tautos vienybės asmeninėmis riete-
nomis!”

i | Grandelis neslėpė, kad iki paskutinės 
i. minutės jis norėjo kompromiso:
r -—Rugsėjo pirmosios vakare dar buvo 

. galima viso to išvengt. Bone kalbėjo tele-
| ’ fonu su grafu Čiano. Aš reikalavau, kad 

susitiktų keturi premjerai. Mane rėmė 
mūsų grupės deputatai. Bet įvykiai plė
tėsi perdaug greitai... Istorija nustatys 
kiekvieno kaltę. O dabar ne laikas gin- 

j čytis. Jeigu karas paskelbtas, reikia jį 
laimėti.

Karas atpalaidavo Grandelį: kortų ka
ladė tapo sumaišyta. Jis buvo pasiruosęs 
kovoti. Kada jis sakė: “reikia laimėti,” 
jb balse buvo girdėti tikras susijaudini
mas.

Deputatai gėrėjosi Grandelio patrio
tizmu; pramonininkai vadino jį “blaivia 
galva,” o aukštosios visuomenės damos 
buvo jį įsimylėjusios — gražuolis, kalba 
taip, kad verkti noris, ir po išorine ra
mybe jauti tikrą aistrą ...

Netgi Breteilis ėmė svyruoti: ar tik 
nebuvo jis mistifikacijos auka? Jis pati
kėjo Liusjenui, kuris garbina pigią ro
mantiką. O Grandelis elgiasi be prie
kaišto .. .

Breteiliui karas buvo drama. Jis mė
gino viską iki galo pergalvoti ir negalėjo. 
Kartais sakydavo pats sau: reikia išlošti 
karą. Ir tuojau nusišypsodavo: jo nega
lima išlošti, kol valdo deputatij gauja. 
Antra vertus, ką gi duotų Prancūzijai 
laimėjimas? .. . Reikia išvaikyti parla
mentą, pasodinti kalėjiman plepius! Gal 
būt, priešo ugnis perlydys Prancūziją...

Grandelio smilkiniai pražilo; akys pa
sidarė liūdnos .Breteilis, žiūrėdamas į jį, 
mąstė; kankinas, kaip ir aš... Ir Bre
teilis pirmą kartą paspaudė Grandelio 
ranką, kai .jiedu pasiliko vieni:

— Užmirškime praeitį!
Niekas nežinojo nei apie Breteilio ir 

Grandelio nesantarvę, trukusią daugiau 
kaip metus, nei apie jų susitaikymą: de

putatams ir visam kraštui jie tebebuvo 
vienminčiai, draugai. Visiems atrodė na
tūralu, kai Breteilis įpiršo Grandelį at 
sakingoms pareigoms, siūlydamas pati
kėti jam karo pramonės vadovavimą.

Breteilis atsiminė, kaip sunkiai jis iš
prašė Tessa reabilituoti Grandelį-: jis ir 
dabar laukė pasipriešinant. Bet Tessa ne 
atsiminimai rūpėjo. Istorija dokumento, 
kurį pagrobė Liusjenas, atrodė jam to
lima ir neįdomi. Kas įtarė Grandelį? Pu
že-, Diukanas. Fuže pašalino iš radikalų 
frakcijos; Maskvos pasitarimų metu jis 
buvo pradėjęs kaltinti Čęmberleną ir vos 
nesupiudė Paryžių su Londonu. O Diu
kanas gražbyliavo: tas mekesius vaiz
duojasi esąs Gambeta; sukėlė prieš save 
visus; Viaras pavadino jį “naftalinuotu 
šovinistu,” o Breteilis patraukė jį teis
man už difamaciją. Ne, Grandelio prie
šai nėra verti pasitikėjimo ... Be to, į 
dalyką reikia žiūrėti blaiviai. Grandelis 
nekenčia komunistų; jis sukinosi jų tar
pe, pažįsta visą aplinką. Miniai jis at
rodo kairus, mėgsta kaltinti “du šimtus 
šeimų,” parašė brošiūrą, smerkiančią 
Amerikos oligarchiją. O karo pramonė 
— tas frontas, kuriame turės įvykti ge
neralinis mūšis su komunistais. Tegu 
Grandelis sodina į kalėjimus, įveda il
gesnę darbo savaitę, sumažina uždarbio 
normas. Jeigu jis pertemps stygą, keiks 
jį, o Tessa ir radikalai liks be dėmės.

Dar neseniai Breteilis kalbėjo Tessa, 
kad neleistų savo dukters už Grandelio. 
Abu pamiršo tą pokalbį. Dabar karas — 
reikia pakilti aukščiau partinių vaidų!... 
Ir Tessa pasakė:

— Ka gi, aš pritariu tavo pasirinki
mui.

Stambieji pramonininkai, išskiriant 
Deserį, palaikė Grandelio kandidatūrą. 
Montinji šaukė: “Jis, mažų mažiausia, 
įves tvarką. Kaip galima kariauti, kai 
užnugaryje anarchija? Darbininkai nė 
kiek nenori nusileisti, žodžiais jų neįti
kinsi, čia reikalingas kumštis.”

Pramonininkų sąjungai vadovavo Mė
žė. Jis taip pat užtarė Grandelį. Diuka
nas kartą pareiškė, jog Mėžė nesiliauja 
tiekęs vokiečiams boksitą per Šveicariją; 
tas atsakė: “Tai šmeižtas. Bet aš turiu 
programą...” Jo programa buvo pa
prasta: kovoti reikia ne su Berlynu, o su 
Maskva. Meže arkliukas buvo “kryžiaus 
žygis prieš Trečiąjį Internacionalą.” Kai 
Tessa pamėgino prieštarauti: “Deja, 
mes kariaujame juk su Vokietija,” Meže 
reikšmingai atsakė: “Palaukite, tai tik
tai pirmasis aktas .. .” Paskelbus kartą, 
jis buvo nuvykęs į Madridą; kalbėjo, kad 
jis ten susitikęs su Vokietijos pasiunti
niu.

Tiktai Deseris supyko, sužinojęs Gran
delio paskyrimą: “Čia reikalingas tech
nikas, specialistas, o ne politinis intri
gantas ...” Bet Deserio įtaka paskuti
niaisiais metais buvo stipriai sukrėsta.

(Bus daugiau)

(Tąsa nuo 2 puslapio^ 
ba .Sako, kad jie gauna is 
Amerikos moderniškus gin
klus, kaip tai: įvairių rūšių 
kanuoles, radaro prietaisus, 
trokus, tankus, tankų nai
kintuvus, karinius 
lėktuvus 
amunicijos

> laivus, 
ir pakankamai 

bei mažesnių

val-

Mr. 
rašo,

L. Sulsbergeris 
dabar Turkijojkad 

veikia Amerikos karinė mi
sija iš 108 generolų ir kitų 
karinių specialistų. Jungti-

Trumafao pagalba jau kelis 
šimtus milijonų dolerių kai
navo.

Trizonijoj ne viskas ge
rai. Nepaisant, kiek veda
ma propagandos už suskak 
dytą Vokietiją, už taip va
dinamą “liųosą federaciją,” 
bet vokiečiai linkę prie ben
dros valstybės. Šiaurinės 
Rheine - Westphalia vals
tybės parlamentas atmetė 
Londono “šešių” nutarimą, c i.

Prancūzų zonoj jaučiamas 
šaltumas linkui Trizonijos 
valstybes.

Lenkija protestavo Ame
rikai ir Anglijai prieš skal
dymą Vokietijos, bet kas to 
paiso. Jos protestas atmes
tas, kaip Londone, taip ir 
Washingtone.

Vokietija (Sovietinė zo
na). Berlyne įvyko masinis 
susirinkimas, kuriame buvo 
reikalauta, kad Jungtinės 
Valstijos paliuosuotų anti
fašistą veikėją Gerhartą 
Eislerį.

Berlyne Sovietų Sąjun
gos atstovas pulkininkas 
Kalininas pasitraukė iš 
miesto Komandantūros, pa
reikšdamas, ' ' kad Anglija, 
Amerika ir Francija, su- 
tverdamos Trizoniją, pa
naikino keturių valdymą 
Vokietijos ir todėl negali 
būti bendro valdymo ir Ber
lyno mieste.

Maršalas Vasil i us Soko
lovskis, komandierius so
vietinių jėgų Vokietijoj, pa
reiškė, kad į Berlyną ke
liai uždaryti, nes už tai at
sako pačios Anglija, Jung-

kurios suardė keturių 
dymą Vokietijos.

' Apvienyta Socialistų 
tija, kurioj yra ir vokiečiai 
komunistai, išleido reikala
vimą; kad Anglija, Franci
ja ir Jungtinės Valstijos iš
sikraustytų iš Berlyno. Sa
ko, kitaip už Berlyno žmo-x 
nių vai;
trys valstybės.

Vengrijos liaudies demo
kratinė vyriausybė susekė 
suokalbį. Suok al bin inkai 
gaudavo iš užsienio finansi
nės ir ginklų pagalbos. Sa
ko, kad su suokalbininkais 
artimai ryšius palaikė 
Amerikos katalikai.

Sovietų Sąjungoje laik
raštis “Literatūrnaja Ga- 
zieta” paskelbė Amerikos 
demokratinio rašytojo Ho
ward Fast laišką, kuriame 
Mr. Fast rašo, kad jį ir 
jo draugus siunčia į kalėji
mą ir finansiniai baudžia 
tik todėl, kad jie yra fašiz
mo priešai.

Mr. H. Fast ir kiti de
šimts yra nuteisti pasimo- 
kėtr stambias finansines 
bausmes ir eiti į kalėjimą, 
neva už Kongreso “panieki
nimą.” Mat, jie sudarė ko
mitetą Ispanijos liaudiečių 
pagalbai.

“New York Times,” ga
vęs tą žinią, susisiekė tele
fonu su Mr. H. Fast. Mr. 
Fast patvirtino, kad jis pa
siuntė tokį laišką ir pareiš
kė, kad jeigu Aukščiausias 
Teismas neperžiūrės to da
lyko ir Mr. Fast ir kiti eis 
į kalėjimą, tai Amerikoje 
bus jau skaitoma krimina
liu prasikaltimu “bent ko
kia žmogui pagalba, sutei
kimas pagalbos sergančiam 
arba badaujančiam.” Štai, 
prie ko veda tas Neame- 
rikinės Veiklos Tyrinėjimo 
Komitetas.

Dienraštis “Pravda” 
šo, kad nepaisant to, kad 
Jungtinės Valstijos baisiai 
daug pinigų išleidžia kari
niam pasiruošimui, siunčia 
tuos ginklus į kitas šalis, 
bet ekonominio krizio Ame
rikoje nebus išvengta. Jis

Par
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Vienas kapitalistinis Los 
Angeles laikraštis, “Daily 
Nows,” vienam editoriale ra
šė, kad šiandien yra labai 
daug kalbama ir madoj kal
bėti apie nuvertimą Amerikos 
valdžios ir raudonąjį pavojų 
dabartinei tvarkai.

Tarp kitko editoriale sako, 
‘eigų priimti Edgar Hooverio 
pranešimą, tai mūsų šalyje 
dabartiniu laiku randasi apie 
100 tūkstančių komunistų. 
Toliau editorial© rašėjas 
ko, kad mes dar nesame 
dėję nei vieno komunisto 
do arba kito atsidavusio 
munistiškai idėjai žmogaus 
sakant, kad jie darbuojasi 
tikslu nuversti dabartinę A- 
merikos valdžią. Jeigu jie, 
komunistai, ir norėti) tą pa
daryti, tai jie yra užtektinai 
inteligentiški suprast, kad jo
kiu būdu negalėtų tą pada
ryti prie dabartinės taip 
aukštai išsivysčiusios techni
kos.

Po daugelio išvedžiojimų 
tas laikraščio vedėjas sako: 
“Mums atrodo, kad tie, kurie 
gązdina žmones raudonumu 
arba raudonaisiais, daro iš to 
gražų gyvenimą ir turi sau ge
rą pelną.”

Ištikrųjų, kad ir kapitalis-* 
tii/iam laikraštyje, bet dalinai 
teisinga mintis išreikšta.

sa- 
gir- 
va-

ra-
R

tinės Valstijos ir Francija, ateis ir jis -būsiąs baisus."kur dėsis mūsų valdžios tarnautojų armija?
(Tąsa nuo 2 puslapio)

ti į politines viršūnes.' Jie 
jam ištikimai tarnavo. Jam 
jie padėjo laimėti rinkimus 
— rinkimus gal i miesto 
majorą, gal į gubernatorių, 
gal į Kongresą, gal į vals
tijos seimelį. Dabar jo par
tijos galva, atsisėdęs Balta
jame Name į prezidento 
sostą, pašaukė jį būti fede
ralinio biuro1 arba komite
to galva. Argi jis gali pa
miršti tuos, kurie jį taip 
ištikimai iki šiol rėmė? Ne
gali. Ir jis jų nepamirš.. Jis

suras bent jau ištikimiau
sioms ir veikliausiems -savo 
prieteliams vietelę tame 
biure arba tame komitete.

Taip dalykai stovi su mū
sų valdžios tarnautojų ar
mija.

Washin'gtonas, sakoma, 
dabar nelaimingiausias ir 
liūdniausias miestas. Mat, 
jo gyventojai beveik išim
tinai susideda iš valdžios 
tarnautojų. Kiekvienas jų 
dreba nesaugumo baime. 
Kiekvienas galvoja: Kur 
pasidėsiu po lapkričio rin
kimų? B.

G t Klausia DUONA 
^gOCHOLES BAKING 

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKIMĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 

PYRAGUS* BEI KE1KSUS
Mes perkame geriausios rūšies miltus .— . tas reiškia, kad mūsų duonoj 

i nėra' jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 
pinigų, nesirgsi te, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apylinkes, 
j krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir į kitus miestus.
. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802

-Paimkim, kad ir tarpe mū&įį 
lietū'vių, kiek čia į Los Ang
les privažiavo visokių dykū
nų, kurie užsiima škleidirtitf 
visokių melų ir vis tik Apie 
raudonuosius komunistus. . . 
jie yra baisūs, jie turi paver
gę Lietuvą. Jūs, mažai pro
taujanti žmonėliaį, tik duokit 
mums pinigų, o mes Lietuvą 
išvaduosim. Kiok čia visokių 
pamokslų pasakyta gązdi- 
nant tamsius žmonelius raudo
naisiais tik vien dėl to, kad 
pasidaryti sau lengvą gyveni
mą nieko nedirbant. R-ka.

Šiaulių Vandentiekio Statyba

ŠIAULIAI. — Užbaigtas ir 
perduotas eksploatacijai 100 
metru gilumo artezinis šuli
nes, kuris per parą gali teik
ti daugiau kaip 1,500 kubinių 
metrų vandens, šiuo metu 
gręžiamas antras tokio galin
gumo šulinys. Vanduo iš ar
tezinių šulinių bus perduoda
mas i stotį specialių siurblių 
pagalba, kurie bus : 
vandens horizonto, 
dienomis siurbliai bus 
benti į statybos vietą.

žemiau 
šiomis 

; atga-

Ledų cechas

ŠIAULIAI. — čia naujai 
teigtas ir paleistas į -gamybą 
ledų cechas. Ceche sumontuotas 
frezeris, kurio pajėgumais 800 
kilogramų ledų per parą, šal
dymo vonios ir spinta ledams 
šaldyti.

Dienraščio Laisves

IS-

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

PHILADELPHIA, PA, RUGS. 5 SEPT
CRESCENT PICNIC GROUNDS

56 Cornell Avenue <Gloucester Heights, JST. J.

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

(Už Lakewood Ežero) '

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

■■■linSMH Laidotuvių
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

am

RONKONKOMA
8684

telephone
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

' ►''-f'"-'*
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Binghamton, N. Y KRISLAI
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MARGUMYNAI

1

skai- 
praė-

*
*„ :■

šventės 
svečius

pas 
ke-
gy- 
St.

Kredito draugijų pagalba 
valstiečiamstos. Bus stengtasi, kad 

nančiais rinkimais ponas 
nebepatektų į kongresą, 
jis to ir labai trokšta.

Amerikos Darbo Partija ir ki- 
atei- 
Hall 
nors

•Ji pabandė ir 
labai sveika kar- 
žiemą jai reikia 

Vasarą tik plonos
kad nuo musių ap- 

Kai užeina lietus, 
turi būti, kaip ir 
aprengta “rainkau-

Birželio mėnesį tapo palai
doti trys lietuviai: našlė Vik
toria Bakienė, Petras Keršis 
(Kars) ir Stasys Mikalkevi- 
čius. Visi trys jau pergyvenę 
jaunystės amžių, užauginę 
vaikus ir buvę ilgamečiai šio 
miesto gyventojai.

Neseniai teko susitikti toli
mą viešnią Oną Saba (Norei- 
kienę), grįžusią pasiviešėti 
vaikus. Ji pastaraisiais 
liais metais yra Floridos 
ventoja, įsikūrusi mieste 
Petersburg.

Nepriklausomybės 
proga teko susitikti 
Marčiulionius iš Sęrantono ir 
K. Jankaitį iš Brooklyno.

Į ★ ★ ★

Vilnietis Petras šolomskas 
(iš Chicagos), atostogų metu 
buvo užsukęs ir į Bingham- 
toną. Jis rūpinasi pažangiuo
ju judėjimu, jis rūpinasi dien
raščio “Vilnies” stiprinimu. 
Jis moka ir (Įrangų įsigyti. J.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Tai bus, jeigu svietas pa

seks pavyzdį vienos protingos 
moteriškes. Ji gyvena Angli
joje ir jos vardas Barbora 
Woodhouse, 
patyrė, kad 
vę aprengti, 
šilto palto, 
suknelės, 
sisaugoti. 
žalmargė 
moteriškė 
čiu.”

Šitaip aprūpinta karvė duo
da pieno du sykiu daugiau!

5

r

Fotografas Stasys Vaineikis 
išvyko į Kanadą pasimatyti su 
giminaičiu, atvykusiu iš Vo
kietijos.

kongresmanas 
visa drąsa re- 
reakciją, bal- 

varžan- 
veikima.

šio d įstrik to 
Arthur E. Hall 
mia 'šios šalies 
suoja už įstatymus,
čius organizacijų 
Prieš Jį jau pasisakė organi-

■ zuoti darbininkai: unijos,

Didelio pajėgumo turbina

KLAIPEDA.—Elektros sto
ties kolektyvas susilaukė nau
jo laimėjimo: paleista į dar
bą didelio* pajėgumo turbina. 
Leidžiant šią turbiną, jėgai
nės galingumas padidėjo dvi
gubai. Turbinos montavimo dar
buose pasižymėjo turbininin- 
kai Jaras ir Numgaudas, meis
tras — Andriejaitis ir šaltkal
vis Kairys,' kurie kasdien 
įvykdydavo po pusantros nor
mos.

. IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS •

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

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

arti maudynių.

Mrs. iNellie Dauenhauer
R.F.D. 1, Box 325, Stonfe Ridge, N. Y.

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

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE• < v

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas. 1

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

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

Valgiais Ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

- +

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

/ s

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

Republikonų kandidatai i prezidentus ir vice preziden
tus Dewey ir Warren.

CHICAGOS ŽINIOS
SVARSTO UŽVESTI BYLĄ 

DĖL AREŠTO 15-KOS 
STUDENTŲ

Policija Įspėta susilaikyti nuo 
tolimesnių politinių užpuolimų

susirinkimų
Chicagos policijos komisio- 

nierius John Prendergast bu
vo priverstas pasisakyti šią 
savaitę, kad jo policija nebus 
naudojama prieš Wallace tre
čią partiją. ' Prižadas buvo 
išgautas 'delegacijos .Progresy
vūs Partijos vadų, kurie rei
kalavo ištyrimo policijos už
puolimo birželio 21 d. priva
čių apartmento, kur 15-ka 
jaunų žmonių buvo susirinkę 
apkalbėti Wallace Partijos 
darbuotę.

Delegacijos priešakyje bu
vo adv. lly Riman, Illinois 
Progresyvčs Partijos kandida
tas į miesto teisėjus, ir 
kalavo. kad policija būtų 
traukta atsakomybėn už 
puolimą Leroy Burvcn 
mų be varanto.

Patirta, kad policija buvo 
paskatinta prižiūrėtojo nafmo 
pranešimu, jog jis mate ne
grus ii' baltus einant į 
mą apartmentą. ,
Svarsto Apie Užvedimą

Prieš Policiją
Civilių Teisių Kongreso pa

skirti penki advokatai svars
tys ateinantį antradienį, lie
pos 6-tą, kokių žingsnių im
tis apgynimui ir naudai 15-kos 
studentų Chicagos Universite
to areštuotų “Youth for Wall
ace” mitinge.

H. B. Ritman, pirminiu kas 
minimų advokatų grupės, sa
kė, susirinkime bus paimti vi
si faktai 
apie visą 
užpuolimo.
tinkamų žingsnių, pasak Rit- 
mano. Svarstymas atsibus jo
jo raštinėje, 127 N. Dearborn 
Street.

Areštuoti studentai : 8 vy
rai ir 7 moterys buvo areš
tuoti birželio 21
apartmente Leroy S. Burven, 
24, 5519 Kenwood Ave.

Richard Watt ir Leonard 
Karlin, advokatai Illinois Pro- 
gresyvės Partijos, iškėlė da
lyką, kad jie nebuvo prileis
ti prie areštuotų .■ areštavimo 
naktį. Areštuotieji buvo lai
komi be jokio prieš juos įkal- 
tinimo.

Teisėjas Drucker ant ryto
jaus juos visus 15 paleido, 
kuomet nebuvo jokių įrodymų 
apie jų bent kokį nors pra
sikaltimą.

rei-
pa-

na

m i n i

Bylos

iš pačių studentų
išvaizdą policijos

Po to bus imtasi

naktį,

Užsienio

MacDou- 
parti j ų

į Sena- 
kalboje

dvynių

Pasmerkė Amerikos 
Politiką

Profesorius Curtis 
gall pasmerkė abiejų
— Republikonų ir Demokratų 
užsienio politiką, kuri neša blė- 
dę Amer. žmonėms. Progresy- 
vės Partijos kandidatas 
torius tai pasakė savo 
Aurora, III.

Jis nurodė, kaip abi
partijos, “stengiasi sau politi
nio kapitalo pasidaryti iš esa
mos pasaulinės padėties.” • Abi 
tuodvi partijos užsiima “politi
ka kurstymui karo isterijos,”, 
sakė MacDougall.

“Jeigu nebūtų Progresyvūs 
Partijos,” jis pabrėžė, “pasėkos 
būtų labai blogos. Milionai bal
suotojų neturėtų pasirinkimo, 
už l^ą balsuoti rudens rinkimuo
se. Būtų jiems atimtos teisės 
balsuoti už taiką; Amerikos 
žmones neturėtų savo kandida
tų šiuose prezidentiniuose rin
kimuose.” Dabar yra kas kita. 
Amerikos liaudis turės pagalios 
savo partiją ir savo kandidatus.

Auroroje MacDougall pasakė 
pirmą kalbą savo pas i brėžto 
plataus maršruto, kurį jis ma
no tęsti iki rinkimų dienos, lap
kričio 2-ros.

MacDougall čionai pribuvo 
su “MacDougall-Wallace Kara
vanu,’’ kuris susideda.iš 15-kos 
auto-trokų. Karavanas gražiai 
apdekoruotas su Progresyvčs 
Partijos kandidatų paveikslais 
ir partijos obalsiais.

Su profesorium keliauja kar
tu jo šeima 
vybė. unijų 
zacijų.

Auroroje
tingas po atviru dangum, žmo
nių klausėsi virš 4,000. Ant ry
tojaus MacDougall-Wallace Ka
ravanas turėjo sėkmingą de
monstraciją i)’ prakalbas Wau- 
kegane.

Naujasis Tėvynės redakto
rius brolis M. L. Vasil sudėjo 
sekamą iškilmingą priesaiką: 
“SLA yra bepartyviška visuo
meninė lietuviu fraternalė or
ganizacija, todėl ir jos orga
nas Tėvyne turi būti beparty- 
viškas ir visiems vienodai tar
naujantis.” (T., liepos 9 d.)

Perskaičiau ir pamaniau: 
Štai vyras su protu ir sąžine.

Bet už dviejų špaltų tam 
pačiam puslapyje akys už
krinta ant straipsnio “Parti
zanai Kovoja prieš Kolcho
zus.” Toks bjaurus, toks 
šlykštus tasai straipsnis,! Ja
me Vasil garbina banditus, 
kurie naikina Lietuvoj naujai 
sukurtus kolektyvinius ūkius 
ir žudo jų žmones.

Vadinas, Vasil prisiekė 
kreivai. Melavo, kai sakė, 
kad jo vedama Tėvyne 'bus 
b c p a rty v i šk a s laikraštis.

Tvarkomi karių kapai
TELŠIAI. — Varnių gim

nazijos moksleiviai ir mieste
lio gyventojai Pergalės dienos 
garbei sutvarkė ir apsodino 
medeliais bei gėlėmis Tarybi
nes Armijos karių kapines.

KAIŠIADORYS. — Tvar
komi Tėvynės karo žuvusių 
Tarybinės Armijos karių ka
pai Žaslių miestelyje.

ir skaitlinga atstu- 
ir masinių organi-

buvo laikoma mi-

Išgelbėjo 23 iš Degančio Bušo

KAUNAS. — Kauno apskri
tyje veikia 13 žemės ūkio 
kredito.draugijų, su 3,005 na
riais. Draugijoje narių 
čius kasmet auga. Per 
jusius metus d raugi j on 
daugiau kaip 500 narių.

Per visą nuo vokiečių oku
pacijos išvadavimo laikotarpį 
Kauno apskrities kredito 
draugijos savo nariams sutei
kė daugiau kaip 13,882,800 
rublių paskolų, kurios padėjo 
darbo valstiečiams atsistatyti, 
įsikurti ir plėsti visas žemes 
ūkio šakas.

Be pavienių asmenų, kredi
to draugijose nariais yra 16 
žemės ūkio kooperacijos drau
gijų, kurioms suteiktos stam
bios paskolos.

žymiai pakilo draugijos lai
komų indėlių sumos. Palygi
nus su 1947 motų pradžia, 
šiemet laisvų indėlių sumos 
padidėjo daugiau kaip 7 kar
tus.

i DEL LEIDŽIAMO
ŽODYNO

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

Vadinsis:
Angliškai - Lietuviškas 

ŽODYNAS 
English-Lithuanian 

DICTIONARY 
žodynas greit bus pra-; šis

! dėtas spausdinti ir jis bus
1 gatavas į pabaigą šių metų.
I žodyno Kaina $4.00
l Iš anksto užsisakantiems 
į $3.00
j Kurio esate užsisakę šį žo- 
į dyną ir užsijnokėję po $3. 
I būkite kantrūs, palaukite 
į dar keletą mėnesių ir gau- 
į site žodyną.
j Kurie dar nesate užsisakę, 
į užsisakykite tuojau. Pasi- 
| naudokite nuolaida kainoje. 
I Siųsdami užsakymus ir ’
I pinigus už žodyną, 
į adresuokite:

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD155 kp. .susirinkimas jvyks 
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)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 10162 has. been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at. retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al 6120 Fourth Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

PATRICK MALONE

that License No. 
t> the undersigned 
>r Section 107 of

the

No.

Tel. TRObridge 8330

DR. JOHN REPSHIS 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central Skr.
CAMBRIDGE, MASS.

, a .........  „ ..............—

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja už 

prieinama atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

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

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Fotografas
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. 1

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Tel. GLenmore 5-6191

—  —.——

i Egzaminuojam Akis, 
j Rašome Receptus 
iDarome ir Pritaikome Akinins
1 — -■—- - -

*

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842 .

i

LITUANICA SQUARE

NOTICE is hereb' 
EB 1732 has boon 
to sell beer at i-< 
l(|c Alcoholic Beverage Control Law at
631 •• Fifth Avenue, Borough of Brooklyn,
County of. Kings, io be consumed on 
premises.

LITTLE NECK REST., INC.

NOTICE is hereby given that l.icensc
GB 13.50 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
321 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN & GOLDIE CHOROHST

is hereby given that License No. 
en issued to the undersigned 
retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

NOTICE 
GB 2772 
to sell beer n 
the Alcoholic
377 Fiatbush Avenue 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH BLAU & 
dba Slope

NOTICE is 
GB 12381 I 
to sell beer
Hie Alcoholic 
11 I Amboy Street, 
County of Kings, I 
premises.

MORRIS ELKIND
J )e!icatcsscn

hereby given that Licfn.se No. 
ir. been issued to the undersigned
al. retail under Section 107 of

Beverage Cont rol Law at 
, Borough of Brooklyn, 

__ to lie consumed off the

MAX NICHOLAS

hereby given that License No.
; been issued to the undersigned’

J ’ ...................... , T
Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consunfed off tho

HELEN MOLLIN

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned
at wholesale under Section 107

K

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA D1EN£ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. Y

the

5 pusi.*—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šešt.,

WIELIAM LOMVSCIO
Union Bcer Distributor

dūmų, 
važiuo- 
užsisu- 
ir 120,

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

-i

NOTICE is
195 has 
soil beer

has been issued to the undersigned 
beer at wholesale under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Meeker Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off

HARRY MALANlUD

Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
_____ , to be consumed off the

ABRAHAM BACKINOFF
vlba Standard Beer Distributors

that License No. 
283 lias been issued to the undersigned 
sell beer at wholesale under Section' 107 
the Alcoholic Beverage Control J>aw at 
Powers Street, Borough of Brooklyn,

Tel. EVcrgreen 4-9612

NOTICE is hereby given 
C 
to 
of .... _______ _ ______ „
IB Powers Street, E— 
County of Kings, to be consumed off the 
Premises.

• NOTICE is hereby given that License No.
C 187 
to sell 
of the 
ąiO-512 
County
premises.

dba Greenpoint Beer Distributors

C 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
I Ix?wis 
County of Kings, 
Premises.

NOTICE 
G B 2C.93 
to sell bcer at. retail under Section 107 pf 
the Alcoholic 
251 Suttei 
County of 
premises.Paul Gustas Funeral Home

INC. /
354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 

Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS

Telefonuokite dieną ar naktį
v EVergreen 7-4774

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

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

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

V AKACIJOS
Treasure Island Lodge 
305 East 17th Avenue

N. Wildwood, N. J.

ANNA SAKALAUSKAS ' 
(.prop.)

Kambariai ir apartmen- 
tai su privatinėmis maudy
nėmis. Innersprings matro
sai. šiltas ir šaltas vanduo. 
Dienom, savaitėm ar mėne
siui.
Šaukite Wildwood 2-2652 
arba rašykite dėl kainų.

23 asmenys išmušė nepapras
tas duris ir pabėgo iš Grey
hound buso, užsiliejusio lieps
na, kuomet jį auto užgavo iš 
užpakalio netoli Volo Lako ap
skrities.

Keturi asmenys, priskaitant 
ir buso vairuotoją Carl Hoff
man, Chicago, paimti ligoni
nėn. $

Hoffman kelis syk metėsi į 
degantį busą gelbėjimui keliau
ninkų. Jis paimtas į St. The- 
rese ligoninę ,Waukegan, labai 
sukrėstas ir prisigėręs

Nelaimė įvyko busui 
j ant Chicagos linkui Ir 
kus perkirtime kelio 12
netoli Voįo. Ąuto, važiuojantis 
į rytus, smogė į užpakalį buso, 
mačiusieji sakė, ir liepsnos pa
sipylė buse.

Automobiliuje, kuris atsimu
šė į busą, važiavo Mr. ir Mrs. 
Avery Cramer iš Maquoketa, 
la. Jie nugabenti į Woodstock 
ligoninę ir abu sunkioje padė
tyje su žaizdomis galvose.

Ugniagesiai buvo pašaukti iš 
Round Lake, McHenry ir Wau
conda užgesinimui gaisro. Vals
tijos policija ir Sheriff Walter 
Atkinsono štabas gelbėjo su
žeistus nelaimės vietoje.

Rep.

■» j

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS i , 

laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina i 
ir and Grill," nes žino, kad visados bus patenkinti

Kas nori gražiaai 1
pas "Green Star Bar

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ :■

>•

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

1

ftLiepos 10, 1948

Licfn.se


NeHY)il(>'>zWž'/g7liiu>t
Žurnalo Nation 
Uždraudimas
N. Y. Mokyklose

politikoje

kad tas 
pagrindi- 

žur-

Kaip jau buvo pranešta, 
miesto mokyklų taryba už
draudė mokyklų knygynuose 
laikyti žurnalą “Nation.” Tas 
žurnalas buvo uždraustas, nes 
jis spausdino straipsnį, kuria
me buvo demaskuota katalikų 
hierarchijos rolė 
reakcijos pusėje.

Klerikalai teigia, 
straipsnis “užgauna
nius religijos principus, 
nalo leidėjai nurodo, kad tik
tai klerikalų politikavimas, o 
ne pati tikyba buvo užgauta.

žurnalas buvo uždraustas, 
kaip manoma, kardinolo 
Spellmano reikalavimu. Spell- 
manas ir jo adjutantai turi 
žymią įtaką miesto taryboje, 
mokyklų taryboje ir kitose 
municipalinėse įstaigose.

Prieš “Nation” uždraudimą 
pasisakė didelis skaičius pa
žangių organizacijų. 70 New 
Yorko universiteto fakulteto 
profesorių tuo reikalu priėmė 
protestą. Dabar pranešama, 
kad žinomasis rašytojas ir po
etas Archibald MacLeish sto
ja vadovauti grupei, kuri ko
vos prieš “Nation” uždraudi
mą. MacLeish Roosevelto lai
kais buvo kongresinio knygy
no vedėjas ir yra Skaitomas 
vienu žymiausių Amerikos ra
šytojų.

Leonas Prūseika Išvyko; Jis 
Patenkintas Gautąja Parama

“Vilnies” redaktorius Leo
nas Prūseika, kuris per kelias 
dienas svečiavosi Rytuose, jau 
išvyko atgal į Chicagą. L. 
Prūseika dalyvavo didžiajame 
“Laisvės“ piknike Nepriklau- 

.^somybės Dienoje.
# Išvykdamas Prūseika išreiš
kė savo pasitenkinimą dėl pa
žangiosios spaudos rėmėjų 
atsidavimo savo spaudos or
ganams. Besisvečiuodamas ir 
matydamasis su daugeliu se
nų pažįstamu. “Vilnies” re
daktorius įsitikino, kad pa
žangioji visuomenė giliai įver
tina “Laisvės” ir “Vilnies” ro
lę ir nesigaili finansinės pa
ramos. '

Dalyvaudamas piknike Prū
seika pasakė įspūdingą pra
kalbą apie bėgamuosius klau
simus.

Fastas Kalbės Mitinge
Howard Fast, Carl Marzani 

ir kiti žinomi antifašistu va
dai kalbės mitinge, kuris įvyks 
šiandien, šeštadienį, liepos 10, 
8 vai. vakare, Brighton Beach 
Centre. Mitingas protestuos 
prieš 11 antifašistų nuteisimą. 
Pats Fastas, kaip yra žinoma, 
buvo nuteistas kalėjimui už 
"paniekos parodymą” Thoma- 
so Rankine komitetui.

RAŠO Iš ATOSTOGŲ
Brooklynietis Petras 

kauskas (Satkus) leidžia sa
vo atostogas Litchfield, Conn. 
Jis rašo, kad jam ten labai 
patinka, ir siunčia laisvie- 
ėiams geriausių linkėjimų.

Sat-

Britų ir Francūzų Delegatai Bus 
J. A. V. Kompartijos Konvencijoj

Nacionalėje Komunistų Par
tijos konvencijoje, kuri rug
pjūčio antrą atsidarys čia 
Madison Square Gardene, 
kaip broliški delegatai daly
vaus Francūži jos ir Britani- 

i jos parlamentų nariai.
Prancūzus atstovaus parla

mento narys Francois Billoux, 
I buvęs sveikatos reikalų minis- 
I tras ir Jungtinių Tautų Orga
nizacijos delegatas. Kaipo 
JTO delegatas jis atstovavo 

' Francūziją San Francisco 
į įsteigiamuose posėdžiuose.
I

Britus atstovaus komunistas 
parlamento narys Phil Pira- 

' tin, kuris parlamente atsto-

vauja Londono darbininkiškus 
priemiesčius. Abu svečiai pa
sižadėjo kalbėti konvencijoje.

Konvencija prasidės rugpjū
čio antros dienos vakare su 
iškilmingu atidarymo mitin
gu Gardene, kuriame kalbės 
partijos pirmininkas Fosteris. 
Po jo seks sveikinimai. Mi
tingas bus baigtas turtinga 
meniška programa, prie 
rids yra pritraukiamos 
riausios pažangios scenos, 
dijo ir ekrano jėgos.

Tarp kitų pirmame iškilmin
game posėdyje mitinge kalbės 
ir miesto tarybos narys ko
munistas Benjaminas J. Da
vis.

Konsulo Duktė
Atrasta Kalta
Prostitucijoje

k li
te
ra-

Gaisras Penn. Stotyje 
Sulaikė 42 Traukiniu, 
Keliautojai Neliesti

Ieškojo Pistoleto, — 
Apiplėšė Virš 70-tį 
Automobilių; Suimtas

Ketvirtadienio prievakarį 
Penn. stotyje Long Island 
traukinių divizijoje blogų 
elektros laidų žiežirbos užde
gė aliejaus rezervuarus prie 
bėgių. 42 traukiniai buvo su
laikyti ir susisiekimas tąja li
nija kelioms valandoms visai 
išardytas. Nors ugnis buvo 
maža, bet tiršti juodi dūmai 
pripildė visą stotį. Bilietų 
pardavinėjimo būdelės buvo 
uždarytos ir policija neleido 
keleivių į stotį.

Susisiekimas visame Long 
Islande dėl to gaisro per vi
są dieną buvo netvarkingas ir 
šimtai tūkstančių žmonių, dir
bančių vakarais, pavėlavo į 
darba.

18 metų Robert MacKen- 
zie, kaip pranešama, žūt-būt 
norėjo įsigyti pistoletą, kad 
nušauti savo patėvį. Neturė
damas pakankamai pinigų 
pistoletui nusipirkti, Robertas 
pradėjo apiplėšti automobi
lius, tikėdamasis ten vieną 
rasti. Taip besidarbuodamas 
jis per ilgą laiką apiplėšė virš 
70 autų, bet nors jis rado ir 
pasiėmė daug foto aparatų, 
amžinų plunksnų ir kitų da
lykų, jis nė 
rado...

Robertas, 
tersone, N.
licijos suimtas, 
kad visi plėšimai 
vieną tikslą: gauti pistoletą, 
ir kad todėl jis nusikaltėliu 
negali būti skaitomas.

Moterų teismas atrado kal
tomis prostitucijoje Amerikos 
konsulo Casablancoje dukterį 
Nancy Fletch ei’ Choremi ir 
jos drauges Margaret Starr ir 
Madeleine Blavier. Visos trys 
mergaitės, turtingos ir gyve
nančios aristokratinėje Up
town dalyje, užsiėmė prosti
tucija ne dėl uždarbio, bet dėl 
išsiblaškymo, dėl kitokių inte
resų neturėjimo. Teisme jos 
laikėsi arogantiškai ir teigė, 
kad “mes negalime būti pros
titutės, tik pasižiūrėkite, kaip 
mes atrodome.”

Kaip buvo iškelta teisme, 
Nancy Choremi ir jos dvi 
draugės sukinėjosi aplink tur
tingesnius viešbučius, kur jos 
susitikdavo daug užmokėti ga
linčius turtingus dykaduonius.

Jos buvo suimtos po to, kaip 
policija užrekordavo jų tele
foninius pasikalbėjimus su 
“klientais.”

Teismo sprendimas buvo, 
kad jos yra kaltos. Bausmė 
bus paskelbta.

Wagneris, Čaikovskis
Stadiumo Programose

vieno pistoleto ne-

kuris gyvena Pa-
J., dabar yra po-

Jis teisinasi, 
turėjo tik

Ateinant} ketvirtadienį, lie
pos 15-tą, Lewisohno Stadiu- 
me bus pravesta Wagnerio 
muzikos programa, kurioje 
solistu dainuos garsusis ope
ros dainininkas Lauritz Mel
chior. šeštadienį (liepos**w17)

Aukos Surinktos
Laisvės Piknike

(Pabaiga)

Po *$2: J.’ Vertelis, Linden, 
N. J., Ch. Brown, B’klyn, N.

Po $1 (svečiai iš kitų mies
tų) : W. Dura, Phila., Pa., J. 
Velička, Los Angeles, Calif., 
J. Mockevičius, Bayonne, N. 
J.. A. Alekna, Great Neck, 

Port Wa- 
Valinskie- 
J. Petkus, 
E. Karpa- 
J„ 50c.

A. Alekna,
M. Karazia,

nė, Camden, N. J., 
New Haven, Conn., 
vičius, Cliffside, N.

Po $1 (brooklyniečiai ir iš
kitų didžiojo New Yorko da
lių}: W. Lukminas, J. Juk- 

P. Petrauskas, J. Mur- 
Malauskas, K.

Dobi-

nys, 
mokas, 
Depsas, Misevičius, F.
las, J. Mikaila, P. Kulionis, K. 
Januška, J. čibirka, M. Joku- 
bauskas, F. Kazokienė, M. 
Jakštienė, P. Petraitis, A. Jo- 
kubauskas, F. Mažilis, J. že
maitis, A. Tautkus, Jacob 
Zauka, D. čiurle, F. Vaitkus, 
Mrs. W., S. Sasna. J. Karpa-

I vičius, 50c.
Per N. Buknienę ir E. 

zariene:
N. N., $15.
Po $2: G. Stasiukaitis, 

ter Keval, ’ Washington,

Mi-

stadiumo koncertai
SIMFONIJOS PO ŽVAIGŽDĖMIS, AMSTERDAM AVE. 

Xt 138th ST. VKR. 8:30. TIKIETAI NUO 30, 60c ir dauginu.
PIRM., LIEP. 12—CLAUDIO ARRAU, pianistas, MONTEUX, vnd.
ANTE.. LIEP. 1.3- PIERRE MONTEUX vadovauja *

STRAVINSKY’© FIREBIRD SUITE
TRC., LIET. 14 VISA PROGRAMA FRANCO Z I AKA

Vadovauja Pierre Monteux
KTVRT., LIEPOS 15 LAURITZ MELCHIOR, tenoras

Parinkimai iS “LOHENGRIN.” vad. Monteux
AAT., LIEP. 17 - JOSE ITURBI. pianistas 

VISA PROGRAMA TCHA1KOVSKY.O

GUDRIAUSIA. KOMEDIJA PER EILĘ METU 
JĄ. BET PARAMOUNT JĄ PERSTA TO:VISI ANEKA APIE

žvaigždžiuoja
MARLENE 
DIETRICH

JOHN
LUND

JEAN
ARTHUR

-r- IR PUIKUS ASMENŲ VAIDINIMAS SCENOJE 
JO STAFFORD su LANE BROTHERS
IR: SAM DONAHUE IR JO ORKESTRAS

PARAMOUNT Times Square

J. Steponavičius, 
J. Lapinskas, A. 
J. Šimaitis, O.
J. Gasparaitis,

Merkie- 
Bečienė, 
Pa., P. 

Karr, C.
A. Vil-

JOSE ITURBI .bus solistas 
ir dirigentas šeštadienį, . liepos 

stadium e, 
Amsterdam 

programa, 
Pathetique”

17-tą, Lewisohno 
138-ta gatvė ir 
Avė. Čaikovskio 
susidedanti iš “
simfonijos and B flat minor 
Piano Concerto.

C., K. Milinkevičius, K. čiu- 
berkis.

Po $1 : J. ir E. Kasmočiai, 
P. Semėnienė, J. Zdanevičius,
J. Bartašius, J. Marcinkevi
čius, J. Sabolskis, J. Vaitkus, 
Camden, N. J., N. N., A. Sta- 
nionienė, Livingston, N. J., 
Chas. Alek,
A. Purvinis, 
Jankeliūnas, 
Krutulienė,
Jonas Kazlauskas, San Fran
cisco, Calif., J. Vitkūnas, V. 
Žilinskas, J. Steponaitis, ‘ J. 
Ragauskas, J. čelius, P. Jo- 
zokas, W. Zelin, E. 
nė, B. Kovalčiuk, A.
K. Genys, Scranton, 
Beeis, J. Stanelis, J. 
Kairys, J. Zaleckas, 
džius.

Per A. Rainienę ir M. Merk :
D. Janskun, .$2.
K. ,Balčiūnas, J. Valen

tis, Semėnas, A. Masevich, A.
B. Arlauskas, J. Meškauskas, 
V. Kline, J. Balažentis, B. 
Ballin, J. Stasiulis, M. Kaz
lauskas, M. Draugelis, Ch. 
Bajorynas, Baltaitienė, Kregž- 
dys, J. Kupčiauskas, A. Bat- 
kauskas, A. Philips, “L.” 
Draugas, V. Rudaitis, P. Rai
nys, V. Pakulis, P. Petronis, 
šimolionienė, St. Vilkas.

Per • A. J. Smitą, Phila., 
Pa.:

Po $1 : K. Baranauskas, J; 
Bekampis, F. Votanlis, A. 
Galkus, J. Rainys, M. Rama
nauskienė, L. Tureikiš, J. 
Meškauskas, R. Merkis, A. J. 
Smitas.

širdingai dėkojame už au
kas. Nekurios pavardės neį
skaitomos, tad jeigu negerai 
pažymėtos, prašome susisiek
ti su Administracija, praneš
kite taip, ka^p turi būt pa
rašytos, ir mes su mielu noru 
pataisysime.

Laisvės Administracija.

Stadiumo programoje yta 
Čaikovskio muzika ir žinomas 
pianistas Jose Iturbi ne tik 
skambins, bet ir diriguos. Ta 
programa apims Čaikovskio 
“Pathetique” simfoniją ir ki
tus garsius to rusų kompozi
toriaus kūrinius. Programos 
prasideda 8-tą valandą vaka
re. Lewisohno Stadiumas ran
dasi ant 138-tos gatvės ir Am
sterdam Avenue.

Paskutiniu’ laiku tos muzi
kos programos, pravedamos 
po atviru dangumi, darosi vis 
labiau papulįariškos New Yor- 
ko muzikos mylėtojuose.

GERI PIETUS!
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.

Įtempta scena iš filmos “Canon City,” kuri dabar ro
doma CRITERION teatre, Broadway ir 45-ta gatvė.

Svečiai iš Cleveland© 
Ir iš Grand Rapids’o

CIO Vadai Išmesti iš
Apklausinėjimo Salės

Delegatai Šiandien
Vyksta į LDS Seimą

Ketvirtadienį Laisvės įstai- 
goje^l tin kėši J. ir D. Man- 
kauskai, iš Cleveland, Ohio. 
Mankauskai jau dvi .savaitės 
kai važinėja pas pažįstamus 
ir gimines. Jie sakosi, jeigu 
viskas seksis gerai, tai gal ne
užilgo apsigyvens New Jersey 
valstijoj. Bet, žinoma, pir
miau dar grįžta į Clevelandą 
sušitvarkyti reikalus ir dar 
nori dalyvauti LDS Seime. 
Mankauskai buvę braziliečiai, 
todėl ir jiems rūpi sunki lie
tuvių padėtis Brazilijoje, 
surinko aukų ir 
draugui Jokubkai,
kuris rūpinasi tais reikalais.

Mankauskai pasisvečiavo 
su laisviečiais ir išvyko 
keliais.

New Yorko ir srities dele- 
1 gatai i LDS seimą šiandien 
' anksti rytą (šeštadieni) išvy
ko. Keletas delegatų jau iš- 

i vyko vakar vakare. Skaitlin
goje New Yorko delegacijoje 
randasi pirmininkas Jonas Ga- 
siūnas, sekretorius Jonas Siur- 
ba, Jaunimo ir Veiklos Komi
teto sekretorius J. Ormanas, 
iždo globėja Katerina 
Petrikienė, iždo globėja Aida 
Ormanienė, 1-mos kuopos de
legatai V. Chepulis, G. Ku
raitis, G. Wareson, AIex*Ve- 
lichka,( Peter Kapickas, Anna 
M. Jones Višniauskienė, 46- 
tos kuopos delegatė Petronė 
Žvirblis, 50-tos kuopos dele
gatė Mary Kulik, 220-tos 
(jaunimo) kuopos atstovas 
Howard Dobei, Eva Mizarie- 
nė ir keli svečiai. ♦

Jie 
pasiuntė 

vilniečiui,

savo

Lais-
Ka-

ir Andrew Adomaitis
Jie-

K et v i rtad i en į a p 1 an k ė 
vės įstaigą Anthony K. 
rėčkas 
iš Grand Rapids, Mich,
du su žmonomis atvyko į New 
Yorko didmiestį savo vakaci- 
jų proga. Jie taipgi aplankė 
dienraščio Laisvės įstaigą ir 
Kareckas įteikė $2 Laisvės 
popieriaus fondui.

Kareckas turi 
Antanu Bimba dar 
raišo. Tačiau jam
Bimba pasimatyti šiuom kar
tu.

pažinti su 
iš Vai pa

il etc k o su

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys su ra

kandais vienai merginai arba dviem 
merginom. Gali pasidaryti valgyt. 
Galima ir laiškais gauti informaci
jų. Kreipkitės j- Mrs. Katherine 
Venckus, 9152 Gold St., Ozone Park, 
L. T., N. Y. (161-163)

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.

Valandos: dienom
į 6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
į Telefonas EVergreen 4-0203 >

Joseph Garszva
Undertaker Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica. Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150.
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 

vyko tos unijos apklau- 
Apklausinėjimą 

Hartley paskirta kongre- 
darbo reikalų subkomi- 

Komisija teigia, kad 
Yorko departmentinių

Worcesterietis Stega pas 
Brooklyniečins Svečiuose

Du CIO vadai, krautuvių 
tarnautojų unijos veikėjai, 
buvo valdžios maršalų jėga 
aplamdyti ir išmesti iš salės, 
kur
sinėjimas. 
veda 
si n ė 
sija. 
New
darbininkų unijoms vadovauja 
komunistai. '

A p k 1 a u si n ė j am i e j i, J a c k 
Peley ir Samuel Lewis, abu 
atsisakė teigti, ar jie komu
nistai ar ne, ir reikalavo jiems 
statyti klausimus, kurie tiesio
giniai rišasi su unijosz?veikla. 
Kvotinėtojai taipgi ^prrimetė 
unijai, kad ji' aukavo Wall- 
ace’o trečios partijos fondui.

Trečiadienį Brooklyne lan
kėsi Edward Stega iš Worces
ter, Mass. Su Stega buvo jo 
žmona, sūnus ir marti. Jie nu
važiavo pamatyt Lietuvių Kul
tūrinį Centrą Richmond Hill’e. 
E. Stegai patiko Centras, jis 
įsigijo vieną Liet. Namo B-vės 
šėra ir taipgi davė $2 dien
raščio Laisvės reikalams.

Juozas Kovas Ligoninėje
Juozas Kovas nesveikavo 

per kiek laiko, tad daktarų 
patariamas išvažiavo į Metro
politan ligoninę, kuri randasi 
ant Welfare salos. Manė, kad 
pabus keletą dienų ar savai
tę, kol. ištirs kame dalykas. 
Bet, kol kas, negrįžo, nors 
jau virš savaitė laiko praėjo.

Iš Brooklyno Independent 
Subway iki Queens Plaza sto
ties; nuo čia gatvekaris iki 
vidurio tilto. Konduktorius 
iššaukia “City Hospital”; čia 
nusileidus keltuvu žemyn 
klauskit buso “Metropolitan 
Hospital.” Busas veža veltui. 
J. Kovas yra Ward’e G, kam
barys 21. Lankymo valandos: 
nuo 1 iki 3 kasdien, apart 
šeštadienio. Draugas.

Mount Hamilton, Calif.— 
Astronomai per teleskopą 
užtiko naują žvaigždę, 2 
milionu sykių skaistesnę už 
saulę.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

i Brooklyn, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme-; 
nys už griežtai žemas kainas.?

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LA^NE, Ph. G.

Tel. EVergreen 7-6238

Valandos:

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Pel. EVergreen 7-6868 
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
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GERAI PATYRĘ 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.

Dailiu 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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