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teratūros Draugijos vajus. Vi- 
. so labo Įrašyta 307 nauji na

riai. Tai gan gražus būrelis. 
Pasidarbuota, bet, reikia pa
sakyti, per mažai. Gerai dir
bo tik keletas kuopų. Dide
lė dauguma narių ir kuopu 
per visą vaju gražiai miegojo. 
Pamoka ateičiai: be darbo nė
ra vaisių.

Vieno dalyko nepamirški* 
me: ieškojimas Draugijai nau
jų narių neprivalo sustoti, 
įrašymas naujų narių turi bū
ti kasdieniniu rūpesčiu visos 
organizacijos.

Kurie moka sveikai protau
ti, tie sutinka, kad gen. Ei- 
senhoweris pasielgė gudriai, 
nępriimdamas kandidatūros i 
prezidentus. Jis pasirodė daug 
gudresniu už generolą Mac- 
Arthur. Jis pasitraukė strate
giškai, nesutepęs savo vardo.

Eisenhower gerai apskaičia
vo visas sąlygas. Amerikos 
žmonės dar neparuošti milita- 
rinę diktatūrą priimti. Gene
rolas būtų pralaimėjęs ne tik 
rinkimus, bet ir prestižą.
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Clevelande eina Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo sei
mas. Geriausio jam pasiseki
mo vėlina visa pažangioji vi
suomenė.

Retėjant senajai' lietuvių 
kartai Amerikoje, Susivieniji
mui nelengva verstis, 
lių jis negali priimti, 
senesnio 
dažniau 
miršta.

Reikia 
jaunimo.

frganizacijos jaunimas 
pasidaryti vyriausiu 

, narių gavimo šaltiniu.
skutmiame vajuje, kaip ma
tyt, jaunimas pasirodė labai 
gražiai. Labai šaunų pavyzdį 
davė Los Angeles, Cal.

Iš Los Angeles veikėjų po 
seimo turėtų mokytis visas 
LDS.

Sene- 
Be to, 

žmonės 
greičiau

amžiaus
serga ir

daug vilties
Nuo dabar

dėti ant 
šios or- 

turėtų 
naujų 

Jau pa-

Dar taip visai neseniai po 
Stalino didžiausiu mūsų kle
rikalams velniu būdavo marša
las Tito. Bet dabar skaitau 
Darbininke, kad Tito jau pa
virtęs tikruoju 'aniuolu. Jis 
ir galingas, ir gudrus, ir drą
sus! Jei jis dabar numirtų, 
tai Darbininko redaktorius pa
siūlytų popiežiui jį padaryti 
šventuoju!

Bet kaip tik šis da'rbo žmo
nių priešų garbinimas parodo 
to žmogaus klaidingumą.

Alsėdžių miestelyje, Žemai
tijoje, prieš karą gyvenusi Mi
lašienė. 'Ji buvusi laisva mo
teriškė. Savo netikėjimo ji
nai nebijodavusi 'parodyti ki
tiems.

Suprantama, kad jos nega
lėjo pakęsti klerikalai, 
rui, prasidėjus, naciams’ 
pavus Lietuvą, Lietuvos 
ventojai pasijuto, kad 
saugūs ir ramiai jaustis

ji

Ka- 
oku- 
“gy- 

esą 
pra

dėjo.” Po kiek Jaiko Milašie
nė rasta miškelyje pakarta. 
Taip su džiaugsmu rašo So. 
Bostono Darbininkas, ir pridu
ria, “Koks gyvenimas, tokia ir 
mirtis.”

i
■

L

■K'-'

čia jau begėdiškai atviras 
žmonių žudytojų 'garbinimas. 
Kai buvau* Lietuvoje 1945- 

_ 1946 metais, man daugelis pa
sakojo, koks baisus buvo fa
šistiniu klerikąlu siautėjimas, 
kai užėjo vokiečiai. Užtekda
vę rasti namuose Dr. šliupo 
paveikslą, kad jau visa šeima 
būtų pasmerkta nužudymui. 
Taip buvo išskersta šimtai ir 
tūkstančiai taip vadinami] be
dievių.

(Tąsa 5 puslapyj)
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Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

DEMOKRATAI STATYSIU
TRUMANĄ KANDIDATU
PREZIDENTO VIETAI
Senatorius Pepper Taipgi Kandidatuoja; Truman Prašo 
Teisėją Douglasą Kandidatuoti į Vice-Prezidentus

Laisvės Popierio Fondas WALLACE PAREIŠKĖ: ■ ’ 
DEMOKRATU PARTIJA - f 
WALL ST. BELAISVE
Abidvi Senosios Partijos Vykdo Karinę Trustų Politiką, 
Sako Naujosios Partijos Kandidatas Prezidento Vietai

Philadelpia, liep. 12.—At
sidarė nacionalis Demokra
tų Partijos suvažiavimas 
kandidatams nominuoti į 
Jungtinių Valstijų prezi
dentus ir vice-prezidentus. 
Trumano šalininkai tikėjosi 
nominuot jį pirmuoju balsa
vimu.

James A. Farley, seniau 
buvęs Demokratų Partijos 
pirmininkas, pasmerkė 
tuos, kurie reikalavo “sits- 
tabdyti Trumaną.” James 
Roosevelt ir New Jersey 
demokratų “bizūnas” Frank 
Hague ragino remti Truma
ną. Jiedu pirmiau piršo ge
nerolą Eisenhowerį, iki tas 
galutinai atsisakė.

čechoslovakijoj Bus Tyrinė
jami Kandidatai į Komu

nistų Partiją

Praga. — Čechoslovakijos 
Komunistų Partijos komite
tas nutarė gerai ištirti kan
didatus, pirm priimant juos 
į partiją. Bus sustabdytas 
urminis naujų narių priėmi
mas. Čechoslovakijos Kom. 
Partija kreipia dėmesį į dis
ciplinos palaidumą Jugosla-. 
vijos Komunistų Partijoj.

Būsianti Pakelta 
Alga 170,000 
Plienininkų

Pittsburgh. — Jungtinių 
Valstijų Plieno Korporaci
ja, pagaliaus, sutiko pakel
ti algą 170,000 savo darbi
ninkų, dar nežinia po kiek. 
Per tris paskutinius mėne
sius korporacija priešinosi 
algos priedam.

’ABEGO JUGOSLAVIJOS 
SEIMO NARYS

Budapest, Vengrija. — 
Jugoslavijos seimo narys L. 
Dudosz pabėgo Vengrijon. 
Jugoslavijoj gręsė jam val
dinis persekiojimas todėl, 
kad Dudosz rėmė Komunis
tų Informacijų Biuro kriti
ką prieš Tito valdžios poli
tiką.

ORAS.—šilta, šutnu.

Komunistų Partijos Atsisako 
Siųst Delegatus Jugoslavijon

London. —.Italijos, Veng
rijos ir Čechoslovakijos Ko
munistų Partijos taipgi at
metė ' pakvietimą atsiųsti 
broliškus delegatus į Jugo
slavijos Komunistų Partijos 
suvažiavimą, įvyksiantį Bel
grade birž. 21 d.

Jau pirmiau tą pakvieti
mą atmetė Sovietų ir Fran- 
cijos Komunistų Partijos.

Trumanas prašo Aukš
čiausio Teismo teisėją Wm. 
O. Douglasą kandidatuot 
vice-prezidento vietai. Pie
tinių valstijii delegatai ieš
kojo sau kandidato prieš 
Trumaną. Bet pranešimai iš 
suvažiavimo teigia, kad jie, 
galų gale, rems Trumaną.

Senatorius Claude Pep
per (iš Floridos) taipgi pa
siskelbė kandidatu į prezi
dentus. Pirmiau jis stojo už 
Eisenhowerj.

Eina ginčai dėl pilietinių 
teisių pripažinimo negrams. 
Demokratai iš pietinių val
stijų griežtai priešinasi pi
lietinei negrų lygybei.

Raktelimai Amerikos 
Lėktuvai Vokietijoj

Frankfurt, Vokietija.—Iš 
Amerikos atsiųsta 60 grei
čiausių rakietinių lėktuvų į 
Vokietiją. Šie lėktuvai daro 
pratimus pasienyje tarp a- 
merikinio ir sovietinio Vo
kietijos ruožtų.

Meksikiečiai Užpuolė 
Amerikos Ambasadą

Mexico City. — Šimtai 
meksikiečių demonstravo 
prieš Jungtim Valstijų am
basadą ir akmenimis išbeldė 
langą. Protestavo, kad ats
krido jankių lėktuvai su 
ginkluotais lakūnais į Ori- 
zabos kalną, kur sudužo 
lėktuvas ir užsimušė 8 mek
sikiečiai ir 8 amerikonai; 
sako, ginkluoti jankiai per
žengė Meksikos neliečiamy-

Areštuoti už Dalyvavimą 
Bendrame Baltųjų ir 

Negrų Lošime
Baltimore, Md. — Polici

ja areštavo 13 negrų ir 11 
baltųjų už tai, kad jie da
lyvavo bendrame baltųjų- 
negrų tenniso lošime parke. 
Miesto taisyklės uždraudžia 
mišrų negrų ir baltųjų lo
šimą tokiose pramogose.

Maskva. — Maskvos mie
sto . taryba nutarė apdova
not Staliną medaliu, kaip į- 
kvėpėją ir sumanytoją so
cialistinės statybos Maskvo
je.

ko-
i-----------------------------

Dabar italų ir vengrų 
munistų centrai, atsisaky
dami siųsti delegatus Jugo
slavijon, pareiškė, kad ju
goslavų Komunistų Partija 
pati išsibraukė iš komunis-< 
tinių partijų šeimos. Nes 
jinai atmetė Komunistų In
formacijų Biuro kritiką 
prieš Jugoslavijos komunis
tų vadų ir Tito valdžios po
litiką.

Jau buvo minėta, jog dienraščio Laisvės išleidimui 
per savaitę laiko popierio reikia už apie $500. O jei kada 
pasitaiko kiek gadintas popieris,'tai, kainuoja iki $600 
į savaitę. Su spauda, pašto kaštais, algomis ir kitais kaš
tais Laisvės išleidimas kainuoja arti $2,000 kiekvieną sa
vaitę ! ; '

Pereitam vajuje gavimui Laisvei naujų skaitytojų, 
nurodėme, jog dienraščio Laisvės išleidimas per apskri
tus metus kainuoja apie $100,000. Buvome nurodę, kiek 
reiktų sukėlti finansų prenumeratomis, parengimais ir 
aukomis užtikrinimui dienraščiui biudžeto 1948 m.

Prenumeratų įplaukos buvo atsiektos visai arti nu
statytos kvotos. Bet parengimais ir aukomis laike vajaus 
toli atsilikom^ nuo kvotos. Todėl pabaigdami šių metų 
pirmuosius šešis mėnesius, visai artu išbaigėme ir dien
raščio iždą. į

Vasaros karščiais abelnai įplaukos sumažėja. O da
bar, infliacijai siaučiant, išrodo, kad įplaukos dar skrum- 
nesnės bus, negu būdavo kitais metais. Tas gązdina mus, 
ir tai yra rimtas finansinis pavojus mūsų dienraščiui. Už 
tai norime atkreipti visuomenės demesį į dienraščio fi
nansinę padėtį ir prašome stoti savo dienraščiui į pagal
bą tuojau. Prašome paaukoti į Laisvės popierio fondą!

Būtinai turime gauti savo dienraščiui naujų skaity
tojų, nepaisant vasaros karščių! Reikia visur ką nors 
surengti dienraščio paramai. Aišku, jog ir aukų į popie
rio fondą taip reikia, kaip druskos į barščius. Taigi, sto
kime į pagalbą savo dienraščiui kuomi tik kas išgalime.

Dabar turime 3 sunkius mėnesius. Tik nuo spalių 
mėnesio pradeda finansai pasitaisyti. Iki spalių mėnesio 
turime specialiai pasispausti sukėlimui savo dienraščiui 
finansų į popierio fondą.

Laisvės Administracija.

Izraelis Atėmė iš 
Arabu Du Miestu

r i

Palestina. — Izraelio ka
riuomenė šturmavo ir atė
mė iš arabų Lydda miestą 
su geležinkelio stotim ir 
didele lėktuvų aikšte. Izra
elio kovūnai taipgi užėmė 
Beit Naballą į šiaurę nuo 
Lyddos ir apsupo arabus 
Ramleh mieste į pietus. 
Pranešama, jog izraeliečiai 
dabar atakuoja arabus Lat- 
run mieste, prie vieškelio iš 
Tel Avivo į Jeruzalę. Be kit-

Sovietai Reikalauja Sutvarkyt 
Skraidymus iš Vakanj j Berlyną

Berlin. — JKarinė Sovietų 
vyriausybė pasiuntė įspėji
mo laiškus amerikonų ir 
anglų komandieriam, kad 
tuojaus sutvarkytų savo 
lėktuvų skraidymus iš va
karinės Vokietijos per so
vietinį ruožtą į Berlyną.

Sovietinė vyriausybė kal
tina anglus - amerikonus,

GRAIKŲ PARTIZANAI
Athenai, Graikija.—Grai

kų partizanai atmuša ir 
sulaiko monarchistų ofensy- 
vą Grammos kalnuose. Mo- 
narcho-fašistų valdžia pra
šo iš Amerikos daugiau ka
rinės paramos, pageidauja 
ir didžiųjų bbmbanešių.

Associated Press kores
pondentas. praneša, jog mo- 
narchistai įvairiose fronto

Filipinų Prezidentas šaukia
Visus Partizanus Sudėti 

Ginklus
Bahay Pare, Filipinai.— 

Šio krašto prezid. Elpidio 
Quirino šaukė visus vals
tiečius partizanus, (Hucks) 
sudėti ginklus. Pakartojo, 
kad bus atleista bausmė vi
siem pasiduodantiem. Qui
rino žadėjo žemės reformas.

EIko, jie atėmė iš priešų 
Masmiyeh ir penkias kitas 
vietoves..

Arabų lėktuvai bombar
davo Tel Avivą ir žydų po
zicijas Jeruzalės naujamies
tyje. Arabai atmušė Izrae
lio armiją ties Bassa, vaka
rinėje Galilėjoje. Izraelie
čiai įsiveržė į Transjordaną 
arti Mišmąr Hay Yarden. 
Syrijos arabai kai kur at
mušė žydus toje srityje.

kad jie pavojingai laužo vi
sas lakstymų taisykles, ur
mu gabendami maistą, ang
lį ir kitus krovinius į vaka
rinę Berlyno dalį. Ta mies
to dalis užimta amerikonų, 
anglų ir francūzų.

Sovietų lėktuvai - kovoto
jai manevravo paliai anglų- 
amerikonų skraidymų kori
dorių.

SULAIKO FAŠISTUS 
dalyse nė žingsnio nepadarė 
pirmyn per kelioliką dienų.

Partizanai bombardavo 
monarchistus Eptachorion 
ir Pentalofon miestuose.

Monarchistai su 80,000 
kariuomenės birželio 21 d. 
pradėjo ofensyvą prieš 8,- 
000 partizanų Grammos 
fronte. Ofensyvas suklam- 
pintas.

Vokiečių Socialdemokratų 
Demonstracija

Berlin. — -Vokiečių so
cialdemokratai suruošė de
monstracijų vakarin. Berly
no dalyje, užimtoje anglų, 
amerikonų ir francūzų. De
monstrantai žadėję kovoti 
iš vien su vakarinėmis vals
tybėmis prieš Sovietus.

Charleston, W. Va.—Hen
ry Wallace, kalbėdamas su
važiavime West Virginijos 
Progresyvių Partijos, už- 
reiškė, kad Demokratų Par
tija yra Wall Stryto kapi
talo belaisvė, lygiai kaip ir 
Republikonų Partija. Wal
lace, trečiosios partijos kan
didatas prezidento vietai, 
sakė:

—Republikonų ir Demok
ratų Partijų savininkai yra 
Wall Stryto monopolistai; 
jie vykdo tokią karinių pa
siruošimų politiką, kokią 
Vokietijos fabrikantai an
dai vykdė, ginkluodami Hit
lerį.

Amerikos žmonės, išrink

Togliatti Sako, Galima
Būtų Išlaikyt Taiką

Roma. — Italijos komu
nistų vadas Togliatti sakė 
seime: Galima būtų išlaiky
ti taiką, jeigu imperialistai 
tyčia netrauktų karan. Jis 
įspėjo darbininkų veiksmais, 
prieš karo rengėjus.

Italijos Armija Puolė 
Sėdėjimo Streiką

Roma. — 14,000 darbinin
kų sėdėdami streikavo Bre
da mašinų fabrike; protes
tavo, kad samdytojai bandė 
paleisti 2,000 darbininkų. 
Streikieriai apsibarikadavo. 
Juos atakavo kariuomenė ir 
policija. Darbininkai atrė
mė užpuolikus.

Pusę, dienos streikavo 70,- 
000 stiklo ir indų darbinin
kų įvairiuose Italijos mies
tuose.

TRANSJORDANAS PRA
ŠO ANGLIJOS PINIGŲ 
PRIEŠ IZRAELĮ

Lake Success, N. Y. — 
Pranešama, kad Transjor- 
danas prašė Angliją, kad 
tuojau duotų $2,000,000 
kaip liekamąją metinės ka
rinės paramos dalį, nes rei
kią lėšų karui prieš Izraelį. 
Anglija šiemet jau davė 
Transjordanui 6 milionus 
dolerių.

Palestina. — Arabai pra
neša, kad jie užėmė 7 žydų 
kaimus.

Chinijos Komunistai Taip Pat 
Pasmerkė Tito Politiką >

Nanking, Chinija. — Chi- 
nų Komunistų Partija už- 
gyrė Komunistų Informaci
jų Biuro kritiką prieš Jugo
slavijos Tito valdžią ir pa
smerkė jugoslavų komunis
tų vadų krypimus į buržua
zijos pusę. Chinų komunistų 
centro pareiškimas, pas
kelbtas per jų radiją, sako:

— Tito valdžia įkrito į 
kapitalistinio nacionalizmo
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dami Frankliną D. Roose- 
veltą 1944 m. prezidentų, 
padarė sutartį, kad bus pa
laikoma didžiųjų talkininlcų 
vienybė dėl taikos pasauly
je. Tą sutartį sulaužė Tru- » 
mano demokratų-republiko- 
nų sąjunga. Jie išvien kur
sto karą prieš Rusiją, pieš
dami ją kaip, girdi, grūmo
jančią užpult Jungtines 
Valstijas.

Kas tiktai nurodo, jog 
tatai yra dirbtinis agi ta vi
ntas karan, tą jie apšaukia ’ ? 
neištikimu, rudonuoju, Ru
sijos agentu, išdaviku. Toki 
demokratai ir republikonai / 
planuoja kalėjiman sumesti 
visus taikos šalininkus. Tai 
tam jie pagamino ir bėgė- ,, 
diškąjį Mundto - Nixono ' 
bilių. .< ■'

Demokratų Partija taip - 
pasidavė republikonams, 
kad dabar ištikrųjų tėra 
tiktai dvi partijos— Repub
likonų Partija ir Naujoji 
pažangos partija, pareiškė 
Wallace, šios partijos kan-Lčįį 
Hiddfas į Jungt. Valstijų 
prezidentus.

Milžiniška Fordo 
Darbinin. Dauguma 
Balsavo už Uniją

Detroit. — Fordo auto- * 
mobilių fabrikų darbininkai 
25-se valstijose 88,943 bal
sais prieš 1,214 nutarė . ‘ 
laikytis CIO unijos. Balsa
vimai buvo surengti valdi
nės Darbo Santykių Komi- > 
sijos žinyboje.

FRANCUOS VALDŽIOS
TARNAUTOJŲ STREIKAS

Paryžius. — Streikuoja -A 
60,000 Franci jos finansų 
ministerijos tarnautojų, tad . 
nėra kam taksų išrinkti. 
100,000 paštų, telegrafo ir ; 
telefonų darbininkų atidėjo 
streiką iki. šio antradie-. 
nio; reikalauja daugiau al
gos, negu valdžia siūlo.

Lake Success, N. Y.—Iz
raelio atstovas Jungt. Tau
tose smerkė jų tarpininką •; 
grafą Bernadotte, kaip 
Anglijos ir arabų tarną.

duobę ir užėmė priešsovie- 
tinę poziciją, o jugoslavų 
komunistų vadai nuolat ro
dė priešingumą tarptauti
niam komunizmui. Tuom jie. ; 
suteikė didelį džiaugsmą 
liaudies priešams.

Chinų Komunistų Partijos 
Vykdomasis Komitetas šau-\ 
kia Jugoslavijos Komunistų 
Partiją pasitaisyti.
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Laimėjimas Užtikrintas
Visi faktai rodo, jog prezidentas Trumanas bus de

mokratų partijos suvažiavimo nominuotas kandidatu 
prezidento vietai. Gali' prisieiti net taip, kad Trumanas 
bus nominuotas vienbalsiai.

Bet kiekvienam aišku, kad prieš Trumaną demokra
tų partijos eilėse opozicija yra milžiniška. Jam priešingi 
tūli darbo unijų vadai, jam priešingi “liberalai”, jam 
priešingi pietinių valstijų rasistai. ‘Visi šitie elementai 
priešinosi Trumanui ligi pat suvažiavimo. Jie, žinoma, 
priešinosi ne vienokiais sumetimais: pietinių valstijų ra
sistai Trumanui priešinas dėl to, kad jis esąs “perkairus”, 
“perpažangus”, darbo unijų lyderiai priešingi Trumanui 
dėl to, kad jis perdešinus, gi visokio plauko taip vadina
mieji liberalai jam priešinasi dėl to, kad su Trumanu de
mokratų partija gali ne tik rinkimus pralaimėti, bet ir 
visiškai suirti.’

Taigi, opozicija, kaip sakėme, Trumanui didelė, bet 
viskas rodo, kad jis bus nominuotas!

Tai pareina dėl to, kad demokratų partiją valdo Wall 
strytinių politikierių mašina, prieš kurią atsilaikyti nėra 
lengva. Trumanas, kaip Jungt. Valstijų prezidentas, yra 
tos mašinos vyriausias šmaruotojas, tepėjas ir dėl to jis 
pajėgia lengvai suvaldyti kitus.

• Opozicija ieškojo išeities gen. Eisenhoweryj? Bet 
pastarasis atsisakė kandidatuoti į kandidatus. Kodėl jis 
ątsisąkė? Ar jis nenorėtų būti Jungtinių Valstijų prezi
dentu? Žinoma, norėtų!

Jis atsisakė vyriausiai, dėl to, kad nėra užtikrinimo, 
kad jis būtų nominuotas,, jei sutiktų. Apsiimti ir nebūti 
nominuotam — negarbė. Tas pats yra ir su kitais, ku
riuos opozicija minėjo.savo kandidatais į kandidatus.

Vadinasi, nepaisant visokios opozicijos, zurzėjimų, 
prieš jį suokalbių, Trumanas bus nominuotas!

.Demokratų partija, kaip ir republikonų’partija, yra 
monopolistinio kapitalo, Wall stryto kontrolėje. • Wall 
strytui ištikimai ligi šiol tarnavo Trumano administraci
ja, ištikimai jam tarnautų ir republikonų partija, su De
wey priešakyje. - . „, .

Dėl to monopolistiniam kapitalui nėra šiandien rei
kalo “mainyti arklius.” Generolas Eisenhoweris gali su- 
sigadyti kada nors ateityje, įvykus svarbesniam pareika
lavimui.

Akiregyj to visko Trumanas jaučiasi saugus: tegu 
“kelia revoliuciją” visoki jo priešai; jis žino, kad jam 
laimėjimas partijos suvažiavime bus užtikrintas.

Na, o lapkričio 2 dieną — kitas dalykas!

Viskas Be Plano
Kanadiškis Liaudies Balsas rašo:
“Karo metu, reikalui esant, kapitalizmas buvo paža

botas, vedamas, taip sakant, už pavadžio. Daugeliui atro
dė, jog kapitalizmas galų gale išmoko kontroliuotis, pla
kuoti ir eiti pirmyn demokratinio progreso keliu. Buvo 
ir tokių, kurie įsivaizdavo nepaprastus darbus, užsimoji
mus. Girdi, kapitalizmas, veikdamas pagal planą, galės 
išbudavoti Indiją, Kiniją ir kitas atsilikusias šalis, pa
kelti viso pasaulio gerovę. Tokios iliuzijos buvo pagavu- 
sios daugelį darbininkų vadų.

“Vos keli metai praėjo nuo karo pabaigos, bet jau 
užteko, kad paaiškėtų, jog kapitalizmas nesirengia eiti 
tuo keliu, kuris vaizdavosi karo metu. Visi planai ir visos 
kontrolės žingsnis po žingsnio buvo panaikinta. Sugrįžo 
Senasis kapitalizmas. Pelnagrobystė užėmė vietą visur. 
Ir štai, vietoj eiti pirmyn, žingsnis po žingsnio einame 
atgal. Aukštos kainos smaugia pirkėją, siaurina rinkas. 
Indijoj ir Kinijoj, kur gyvena arti bilijono žmonių,.nieko 
nebūdavojama. Bilijonai dolerių pilama į pilietinius ka
rus, kurie didina skurdą, nors jis ir taip didelis.

r y “Taigi, kapitalizmas grįžo prie taip vadinamų džiun
glių įstatymų. Jis eina pirmyn kaip be galvos, net nežino
damas, kur jis eina. Jis neturi aiškios ateities. Rieda pa
kalnėn, kaip automobilius be vairuotojo. Vis daugiau ir 
(Jaugiau ekonomistų įžiūri krizį, kuris nieko gera neža-

‘

<f “Atrodo, kad vyriausias kapitalizmo uždavinys šiuo 
metu, tai pastojimas kelio komunizmui. Bet jis jam kelio 
nepastos visai nekreipdamas atydos į savo ekonomiją. 
Jeigu gyvenimas nei geryn, o blogyn, tai žmonių pasuki
mas bus ne į dešinę, o į kairę. Grius ir tos valdžios, ku
rios dabar palaikomos Amerikos kapitalu.”

Karas Prasidėjo
Taigi Palestinoje mūšių pertrauka baigėsi ir karas 

prasidėjo iš naujo. Arabiškos valstybės taško Izraelįaus 
miestus orinėmis bombomis; puola nedidelę Izraelio teri
toriją ir žemėje. KUo viskas baigsis, sunku pasakyti.

Jei Jungtinės Tautos vieningai ir tvirtai būtų pa
sisakiusios prieš arabiškas valstybes, jos nebūtų pradė
jusios mūšių. Bet Transjordano, Egipto, Syrijos ir Ira
ko viešpačiai žino, kad anglai imperialistai stovi su jais, 
kad anglai imperialistai gauna talkininkų ir Wall stryte 
ir kituose kraštuose, tuo būdu arabai drąsūę ir pradėjo 
mūšius.

Izraeliui nelengva kariauti, — vyriausiai nelengva 
dėl to, kad jis negauna/iš kitur ginklų. Amerika tebeturi

APIE LIBERALŲ 
SUSMUKIMĄ

Angliškas “Daily Wor
ker” mano, kad tie libera
lai, kurie neapkenčia Wal- 
lace’o ir priešinasi trečiajai 
partijai, visiškai susmuko. 
Dienraštis rašo:

“Susmukimas Wallace’o 
neapkenčiančių liberalų yra 
vienas iš dramatiškiausių 
ir pamokinančiausių įvykių 
pastarųjų laikų politikoje.

“Tik prieš trejetą mėne
sių jie tyčiojosi iš Trečio
sios Partijos judėjimo, kai
po ‘utopiško’ ir ‘nepraktiš
ko’ judėjimo. Jie teigė, kad 
tas judėjimas tik ‘suskaldys 
progresyvius,’ kurie norėjo 
panaudoti Demokratų Par
tiją už ’‘liberalizmo ratus.’

“Šiandien mes matome 
juos maldaujant Eisenhow
er į, kad jis išgelbėtų jų kai
lius :— tą patį Eisenhowe- 
rį, kurio reikalauja ir bal
tieji šovinistai ir korupcijos 
suėsta New Jersey Hague 
mašina. Jie net nesirūpina 
parodyti nors vieną politinį 
klausimą, kuriuo Eisen
howeris skirtųsi nuo Tru
mano, kurį tie liberalai dar 
taip neseniai vadino ‘ma
žesniu blogu,’ bet kurio da
bar neapkenčia, nes žino, 
kad jis negali laihiėti rinki
mu.

“Wallace’o neapkenčią li
beralai nė nebekalba apie 
jokius principus; jie nori 
tik vieno dalyko, atseit, vi
sais kaštais išgelbėti dviejų 
partijų apgavingą sistemą.,

“Eisenhoweriui laukiant 
geresnės progos tapti ‘nepo
litiniu prezidentu,’ kurio 
didysis biznis pareikalaus 
pravedimui jų atominio ka
ro, Wallace’o nėapkenčįą li
beralai dabar susijo visus 
savo sapnus su teisėju Wil
liam O. Douglas, nariu 
Aukščiausio Teismo, — su 
žmogum, kurio pažiūras ak- 
tyviškai šinkavoja atsižy
mėjęs anti-darbininkiškumu 
žurnalas ‘Readers Digest.’

“Ką gi Douglas, arba Ei
senhoweris padarytų, kas 
skirtųsi nuo Trumano, arba 
Dewey, arba Tafto, arba 
Vandenbergo, arba baltųjų 
šovinistų, kurie vadovauja 
mūsų šalies ginkluotas jė
gas? Į šį klausimą liberalai 
teatsako tylėjimu. Jie žino, 
kad nėra nė mažiausio 
svarbaus skirtumo tarpe 
dviejų senųjų partijų kas 
liečia ‘šaltąjį karą,’ pažabo
jimą pelnagrobių, arba su
pančiojimą darbo unijų.

“Kas kita su Trečiosios 
Partijos judėjimu. Užpul
tas kaipo ‘nepraktiškas,’ jis 
pasirodo vieninteliu prak
tišku būdu balsuoti progre- 
syviškai. Jis demaskavo tą 
iliuziją, kad Demokratų 
Partija yra liberališka par
tija. Mes tikimės, kad visi 
nuoširdūs žmonės, kurie 
buvo Wallace’o - neapkęsti 
propagandos paveikti, dabar, 
pakeis savo nuomonę ir įsi
jungs į kovą už sudarymą 
tikros liaudies partijos. ..”

ĮDOMIOS
INFORMACIJOS

Uhicagos .Building Ser
vice Employees’ Internatio
nal Unijoje tapo pakeltas 
labai įdomus ir rimtas 
klausimas, būtent: kaip pa
gerinti unijos lokalų susi
rinkimus? Visiems yra ži
noma, kad lokalų sUsirin- 
rinkimar visisiškąi maži te

uždėjusi embargo, kuomet arabiškosios valstybės ginklų 
turi užtenkamai.

Amerikos žmonės privalo tvirčiau pasireikšti už tai, 
kad tuojau būtų nuimtas embargo nuo ginklų Izraeliui,
besiginančiam nuo agresoriaus, kurio- užnugaryje .stovi 
anglai imperialistai.-

būna. Nariai susirinkimų 
nelanko. - Iš tūkstančio na
rių tik desetkas kitas atei
na į susirinkimus.

Kaip tą blogą pašalinti? 
Keliama mintis, kad gal 
reiktų unijos narius priver
sti susirinkimus lankyti, tai 
yra, uždėti tam tikrą baus
mę už apleidimą susirinki
mų. Kai reikės bausmę mo
kėti, arba priduoti unijos 
lokalui rimtą priežastį dėl 
nebuvimo susirinkime, aiš
ku, jog susirinkimai pasi
darys skaitlingi.

Minėtoji unija šiuo rei
kalu atsiklausė lokalų vir
šininkų. Rezultatai, sako, 
tokie, jog 60 nuoš. viršinin
kų stoja už įvedimą versti
nos susirinkimų lankymo 
sistemos.

Ar prie to bus toje unijo
je einama, tai jau kitas 
klausimas. Unijos viršinin
kai teigia, kad šis atsiklau- 
simas buvo padarytas tik 
dėl diskusijų ir apšvietos, 
kad niekas neplanuoja to
kią sistemą įvesti.

Kaip ten nebūtų, bet kas 
nors tūrėtų būti daroma dėl 
unijų susirinkimų pagerini
mo. Prieš savo reikalus nu
sideda tas uhijistas, kuris 
namie sau gražiai miega, 
kai jo lokalas laiko susirin
kimą .Kaip tik dėl tokio" na
rių nepaisymo susirinki
mų, unijose įsigali biuro
kratai ir darbininkų reika
lų pardavikai. Jei dauguma 
narių dalyvautų susirinki
muose ir rūpintųsi savo or
ganizacijos reikalais, tai 
nebūtų taip lengva biuro
kratams mindžioti nąrių 
teises ir nepaisyti jų kas
dieninių reikalų.

I

SVEIKAS PATARIMAS
Pabėgėlių “Mintyje” (ge- 

guž. 12 d.) tūlas Romualdas 
Marius rašo apie patyri-' 
mus Australijoje/ kur jis, 
matyt, yra atsidūręs dirbti. 
Jis rašo apie darbo sąlygas, 
ir sako:

Darbo tempas esti didesnis 
mažose, privačiose įmonėse. 
Bet į jas patekus reikia ko
voti dėl savo1 teisiu.

Vokietijoj e pasirašėme, 
kad Australijoje dirbsime 
ten, kur vyriausybė mus nu
sius 1 metus.

Nemaloniai nustebinti bu
vome sužinoję, kad teks 
dirbti 2 metus. Esą, Aus
tralijoje jau yra toks įstaty
mas, o imigracijos valdinin
kas Vokietijoje, tUr būt, jį 
užmiršęs buvo. O jeigu kam 
nepatinka, tai prašom — ke
lias Vokietijon atviras.

Prisimena kukurūzus atei
vis ir atsidusęs taria:

—Negriebs velnias, pa
dirbsime ir 2 metus. . .

Australijoje, kaip ir kiek
vienoje demokratinėje šaly
je, plačiai veikia profesinės 
sąjungos. Visi dirbantieji 
čia, beveik be išimties, joms 
priklauso. Yra darboviečių, 
kur priklaus,vmąs prof, s- 
goms yrA net įstatymų rei
kalaujamas.

Iš mūsų laukiama, kad mes 
taip pat įsirašytu m ėm į prof, 
s-gas. Atrodo, kad mums 
būti prof, s-gų nariais apsi
moka. Mat, darbininkai aus
tralai tuo atveju mus geriau 
traktuoja, o iš kitos pusės, 
darbdavys neorganizuotus 
darbininkus stengiasi išnau
doti. Nario mokestis yra 27 
šilingai metuose.
Mums labai patinka jo 

patarimas stoti į darbo uni
jas (profesines sąjungas) 
ir darbavietėse kovoti už 

savo darbininkiškas teises. 
Tai sveikas ir protingas pa
tarimas.

Amerikon atvykę pabėgė
liai irgi turėtų nedelsiant 
stoti į darbo unijas ir dar
buose nebūti bosų bei sam
dytojų pastumdėliais. Tie
siausias į susipratimą ke
lias yra darbininkų organi
zacija ir gynimas savo tei
sių dirbtuvėje. Senoji lietu
vių ateivių karta tai .yra 
puikiai patyrus.
ŽMONIŲ VARDU RINKO, 
BET ATIDAVĖ 
VYSKUPUI

Mūsų kaiminka Amerika 
praneša-:

Brooklyno italų parapijos 
surinko Italijos žmonių pašal
pai 100,000 dolerių.

Ši stambi dovana įteikta 
Brooklyno vyskupui Thomas 
E. Mollo.y. Aukai surinkti bu
vo vedamas per parapijas va
jus, kuriam vadovavo kun. 
klebonai.

Vysk. Molloy priėmė italų 
kunigų delegaciją ir pareiškė 
savo didelį pasitenkinimą at
liktu gražiu labdarybės žygiu. 
(Am., liepos 9 d.).

Iš šio pranešimo išeina 
taip, kad kunigai pinigus 
rinko neva Italijos žmonių 
sušelpi mui, bet atidavė 
Brooklyno vyskupui. Nie
kur nepasakyta, kad tie pi
nigai pateks Italijos žmo
nėms.
NEBEPASITIKI 
POLITIKA BERLYNE

Kunigų Draugas yra 
smarkiai nusivylęs Ameri
kos, Anglijos ir Francūzi- 
jos politika Berlyne. Jo ben
dradarbis Arūnas rašo:

Jei sąjungininkai nemokės 
apginti savo sritis, tai jie pa
stūmės visus vokiečius į sovie
tų glėbį, nes šio skaitys geriau 
iš karto susidėti su rusais, ne
gu dar kurį laiką pasilikti po 
anglo-saksų globa, kuri juos 
negalinti apginti.

Bet kas daryti? Ar ilgai 
Berlyną galima išmaitinti 
oro transportu ? Arūnas 
abejoja. Jis sako:

Berlynas, kuris šiandien 
panašus į apgultą tvirtovę, 
klausia kaip ilgai užteks mais
to ir kas bus po to, kai jis pa
sibaigs? Tada reikės kas die
ną 1,000 lėktuvų, kad būtų1 
galima pristatyti maisto ber-; 
lyniečiams. Bet kaip ilgai ga-i 
Įima bus pristatinėti maistą 
lėktuvais? Tas juk negalės’ 

"tęstis melais? Gi rusai, ne
skelbdami karo, laikys Berly
ną užblokavę, vengdami gink
luoto susirėmimo. (D., liepos 
1 d.).

Kunigų dienraščiui labai 
patiktų vienas “tiesus” ke
lias, būtent, kad sąjungi- 
nipkai tuojau pradėtų karą. 
Jau seniai naujo karo trok
šta visa klerikalų spauda.

Amalgamated Clothing Workers unijos prezidentas 
Potofskis padeda kertinį akmenį didžiam 10 milionų 
pastatui, kurį ta unija pastatys. Tai bus didele ligo

nine su klinikomis, laisvai duodanti aptarnavimą 
siuvėjams ir jų šeimoms.

Jau prasideda kova 
teismuose prieš Taft-Hart- 
ley įstatymą. Chicagoj’e CIO 
unija United Steel Workers 
patiekė U'. S. Circuit Court 
of Appeals reikalavimą, kad 
teismas tą įstatymą paskel
btų priešingu Konstitucijai. 
Įstatyme reikalavimas iš 
unijų viršininkų anti-ko- 
munistinių afideivitų, sako 
minėta unija, nesuderina
mas su Jungtinių Valstijų 
Konstitucija.

New Yorko Retail. and 
Wholesale Employees Uni
jos lokalas 65 planuoja ape
liuoti tiesiai į šalies Aukš
čiausią'' Teismą prieš Taft- 
Hartley įstatymą. Taip pat 
anti-komunistinių afideivi
tų reikalavimas skaitomas 
priešingu šalies konstituci
jai.

New Yorkan • pribuvo 
Kongresinio Neamerikinės 
Veiklos Komiteto komisija 
tyrinėt ‘.‘komunizmą” krau
tuvių darbininkų unijose. 
Ypatingai puolamas kovin
gas Retail and Wholesale 
Employees Unijos lokalas 
65: Pašaukti lokalo devyni 
viršininkai p a s i a i škinti 
apie.savo veiklą. Svarbiau
sias jiems statomas klausi
mas yra: “Ar esi komunis
tas?” Viršininkai atsako, 
kad jų politinės pažiūros 
yra jų asmeninis reikalas, 
kad pagal šalies Konstitu
ciją ir Teisių Bilių niekas 
neturi teisės versti' pilietį 
pasisakyti, ' kokiai politinei 
partijai jis priklauso bei už 
kokios partijos kandidatus 
jis balsuoja rinkimų metu.

Manoma, kad komisija 
paskelbs tuos viršininkus 
nusidėjusiais prieš Kongre
są ir reikalaus teismo juos 
nubausti kalėjimu. Pana
šiai juk nuteisti šešis mė
nesius kalėti Anti-Fašisti- 
nių Pabėgėlių Komiteto na
riai — rašytojas Fast, gy
dytojas Barsky ir kiti.

Prezidentas T r umanas 
įkinkė darbo unijas į Mar- 
shallo Plano pravedimą. Jis 
paskyrė CIO sekretorių- 
iždininką James Carey į pa
tariamąją tarybą, kuri pa
dės Marshall Plano admi
nistratoriui Paul Hoffma- 
nui. O CIO Newspaper’s 
Gildijos prezidentas Harry 
Martin tapo pastatytas prie 
Hoffmano specialistu infor
muoti jį apie darbo, reika
lus Marshall Plane.

Tas pats padaryta ir su 
Amerikos Darbo Federaci
ja. Į minėtąją tarybą įeina 
Federacijos sekretorius-iž- 
dininkas George Meany. O 
kad nebūtų “nuskriaustos” 
geležinkeliečių brolijos, tai 
nuo jų tarybon paskirtas A.

9

E. Lyon, sekretorius Rail
way Labor Executives As
sociation.

. Carey, Meany ir Lyon 
turės įkalbinėti Europos 
darbininkam Marshall Pla
no “laimę.”

•Neseniai įvyko American 
Newspaper Guild, CIO 
unijos, konvencija. Iš vienos 
pusės konvencija pasisakė 
prieš trečiąją partiją ir už- 
gyrė Marshall Planą, bet iš 
kitos pusės — pasmerkė 
Washington© lokalą, kuris 
atsisakė kovoti už Buchan
an, kuris tapo išmestas iš 
darbo todėl, kad jis yra ko- 
jnunistas. Gildija pareiškė, 
kad visiems jos nariams yra 
užtikrinta politinių pažiūrų 
nepriklausomybei Kiekvie
nas narys gali priklausyti 
tokiai partijai, kokiai jis 
nori, ir niekas už tai negali 
žmogaus iš darbo prašalin
ti.

CIO Packinghouse Wor
kers unijos konvencijoj -taip 
pat pasireiškė svarbių 
prieštaravimų. Konvencija 
vėl išrinko tuos pačius vir
šininkus, su prezidentu 
Helsteinu priešakyje, km- 
rie yra kairaus nusistaty
mo. Bet tuo pat metu kon
vencija pasisakė prieš tre
čiosios partijos organizavi
mą ir prieš Henry Wallace 
kandidatūrą į Jungtinių 
Valstijų prezidentus.

Neseniai Packinghouse 
Workers unija vedė ilgą 
dvylikos savaičių streiką. 
Darbininkai turėjo sugrįžti 
į darbą gavę vos devynių 
centų ant valandos algų pa
kėlimą. Streikas skaitomas 
pralaimėtu.

CIO Shoe Workers uniją^ 
laimėjo svarbią pergalę 
prieš Craddock-Terry Shoe 
korporaciją, kurios buveinė 
randasi Virginijoje. Po ke
turių metų sunkios kovos 
korporacija buvo priversta 
leisti savo keturių fabrikų 
darbininkams nusibalsuoti 
unijos klausimą. Buvo pa
liesta* 2,200 darbininkų. 
Dauguma darbininkų pasi
sakė už CIO uniją.

North Carolina demokra
tų partijos, nominacijose 
laimėjo tie kandidatai, ku
riuos parėmė darbo unijų 
politinis komitetas. Buvo 
susivienijusios visos darbo 
unijos už* Kerr Scott kandi
datūrą į valstijos guberna
torius ir jis laimėjo nomi
nacijas. .Taip, pat unijų re
miamas kandidatas Melville 
laimėjo nominacijas į Jung
tinių Valstijų senatą.

Prie Detroito pradėta 
statyti radijo stotis, kuri' 
priklausys United Automo
bile Workers unijai. Ji va
dinsis “WAIM-FM.” Sako
ma, kad stoties statyba bus 
pabaigta į 90 dienų. Stotis 
aptarnaus Detroito apylin
kę.

Iš Washington© pranešta, 
kad pavyko sutaikyti tris 
geležinkeliečių brolijas 
(unijas) ir kompanijas. 
Kaip žinoma, prieš kiek lai
ko geležinkelių inžinieriai, 
pečkuriai ir svitčmenai bu
vo pasimoję streikuoti. Val
džia išėmė teismo indžionk- 
šiną ir streikas neįvyko. 
Nuo to laiko geležinkeliai 
buvo formaliai skaitoma 
valdžios kontrolėje.

Tos trys unijos laimėjo 
savo nariams algų pakėlimą 
penkiolikos ir pusė cento į 
valandą. B,
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Kaip Buvo Ruošiamas 
II-sis Pasaulin. Karas
Istoriniuose Tarybinio Infor

macijų Biuro duomenyse “Isto
rijos klastotojai’’ buvo praneš
ta, kad bus išleisti dokumentai 
ir medžiagos, liečiantieji antro
jo pasaulinio karo išvakares. 
Tai — Vokietijos užsienio rei
kalų ministerijos dokumentai, 
kuriuos paėmė tarybinės dalys 
pergalingai įžengusios į Berly
ną. šiuo metu TSRS Užsienio 
Reikalų Ministerija išleido tų 
dokumentų pirmąjį tomą.

PiiTname tome tilpę doku
mentai atskleidžia, kaip buvo 
ruošiama hitlerinė agresija, 
vykdyta Anglijos ir Prancūzi
jos vyriausybėms padedant ir 
JAV vyriausybei remiant. An
trojo pasaulinio karo išvakarių 
medžiagų viešas paskelbimas 
kerta naują triuškinamą smū
gį istorijos klastotojams ir res
tauruoja istorinę tiesą apie 
tikruosius antrojo pasaulinio 
karo kaltininkus. “Istorinė tie* 
sa,—pasakyta istoriniuose duo
menyse “Istorijos klastotojai,’’ 
— yra ta, kad hitlerinė agresi
ja tapo galima, pirma, dėlto, 
kad Jungt. Amerikos Valstybės 
padėjo vokiečiams per trumpą 
laiką sukurti Vokietijos agresi
jos karinę - ekonominę bazę bei 
tuo būdu apginklavo tą agresi
ją, ir, antra, dėl to, kad Angli
jos - Prancūzijos valdančiųjų 
sluoksnių atsisakymas nuo ko
lektyvinio saugumo suardė tai
kingų šalių gretas, suskaldė tų 
šalių vieningą frontą prieš ag
resiją, praskynė kelią vokiečių 
agresijai ir padėjo Hitleriui at
palaiduoti antrąjį pasaulinį ka
rą.’*

Visa Anglijos, Prancūzijos ir 
JAV valdančių sluoksnių užsie
nio politikos gudrybė karo iš
vakarėse pasireiškė pataikavi
mu Vokietijos imperialistų gro
bikiškiems puoselėjimams, sie
kimu apginkluoti hitlerinę ag
resiją ir nukreipti ją į Rytus, 
prieš’ Tarybų Sąjungą.

Vokietijos užsienio reikalų 
ministerijos archyvų tyrimas 
atidengia tuometinių Anglijos 
ir Prancūzijos valdovų užkuli
sinę politiką. Dokumentai ne
ginčijamai liudija, kad buvo 
tiesioginis suokalbis su hitle
rinės Vokietijos vadovais. An
glijos ir Prancūzijos ministrai, 
apsimesdami taikos šalininkais, 
tikrovėje pilnutinai solidariza
vosi su hitleriniais agresiniais 
planais, rėmė juos ir stūmė hit
lerinę gaują sparčiau atpalai
duoti karą.

Pirmo tomo pradžioje yra iš-' 
dėstytas Hitlerio pasikalbėji
mas su Didžiosios Britanijos 
ministru, lordu — antspaudoš 
saugotoju Hali faksu, įvykęs 
1937 m. lapkričio mėn. 19 d. 
Didžiosios Britanijos ministras 
savo pokalbį pradėjo nuo pa
reiškimo apie tai, kad jis sten
giasi asmeniško pasiaiškinimo 
su Hitleriu būdu pasiekti “ge
resnį savitarpio supratimą tarp 
Anglijos ir Vokietijos.’’ Hali- 
faksas pabrėžė, kad jis stos ne 
tik savo vardu, l>et ir visų Di
džiosios Britanijos ministrų 
vardu, kurie “persunkti žinoji
mu,’’ kokių “didelių nuopelnų’’ 
turi Hitleris savo kovoje su ko

Streikuojantieji Greenwood kapinių (New Yorkq) 
darbininkai nuleidžia į kapą kūną kario F. Siciliano, 
kuris 1943 metais žuvo Afrikoje. Streikieriai padarė 

išimtį tuo atsitikimu. Be to, jie neėmė algos.

munizmu. Halifaksas stačiai 
pavadino fašistinę Vokietiją 
“Vakarų tvirtove prieš bolše
vizmą,’.’ leisdamas suprasti, kad 
tarptautinė reakciją suintere
suota hitlerine agresija prieš 
Tarybų Sąjungą.

Anglijos vyriausybės vardu 
Halifaksas pareiškė apie Angli
jos ir Prancūzijos pasirengimą 
prisijungti prie fašistinės 
“Berlyno - Romos ašies,’’ sie
kiant, kad kąturios didžiosios 
valstybės pilnutinai viešpatau
tų Europoje. Halifaksas siūlė 
padėti likviduoti Versalio tai
kos sutartį.

žinoma, Anglijos imperialis
tai neketino grąžinti Vokietijai 
kolonijas, atimtas iš jos po pir
mojo pasaulinio karo. Todėl 
Halifaksas kalbėjo, kad koloni
jinis klausimas tegali būti ap
svarstytas, kaip Europos liki
mo bendro klausimo dalis, ir 
paskui atvirai pareiškė, kad 
Didžioji Britanija pasirengusi 
atiduoti Vokietijai Dancigą, 
Austriją ir čechoslovakiją. To
kiu būdu, Anglijos vyriausybė 
davė Hitleriui mintį, kad gali
ma paversti kolonijomis eilę 
Europos šalių, ir nurodė Hitle
riui agresijos kelią.

Netarpiškas Halifakso ir Hit
lerio pasikalbėjimo rezultatas 
buvo tas, jog paspartėjo Vokie
tijos agresija prieš Austriją ir 
čechoslovakiją. Apie tai byloja 
Vokietijos užsienio reikalų mi
nistro Neirato direktyvos Vo
kietijos pasiuntiniui Pragoję.

Netrukus įvyko slaptas Hit
lerio pasikalbėjimas su Didžio
sios Britanijos ambasadorium 
Hendersonu. Pokalbininkai ne
matė reikalo slėptis nuo kits 
kito. Hendersonas kalbėjo, jog 
Anglijos pasiūlymai — tai mė
ginimas “padėti pagrindą tik
rai ir nuoširdžiai draugystei su 
Vokietija.’’ Tos draugystės 
laidu gali būti permainos Euro
poje, kurioms savo sutikimą 
Halifaksas jau davė. Henderso
nas pokalbio metu šlovino Di
džiosios Britanijos ministrą 
pirmininką Čemberleną už jo 
kovą prieš kolektyvinį saugu
mą. Hitleris atsakė, kad jis 
būgštauja tarybinių savitarpio 
pagalbos sutračių ir reikalauja 
“suvienyti Europą be Rusijos,’1 
t. y., kad Anglija ir Prancūzi
ja įgyvendintų Tarybų Sąjun
gos izoliavimą ir tuo pačiu pra
skintų kelią Vokietijos agresi
jai. Hendersonas leido supras
ti, kad Hitlerio reikalavimai 
yra priimtini.

Tačiau rimta kliūtis tiems 
plėšikiškiems sumanymams 
įgyvendinti buvo Tarybų Są
junga. Kaip tik todėl bičiuliš
kai susitelkę fašistai ir reak
cionieriai norėjo pasiekti Ta
rybų Sąjungos politinį izolia
vimą. Kaip tik todėl,' kad mūsų 
šalis ir dabar, kaip prieš 10 
metų, stovi rimčiausia kliūtimi 
naujo karo kurstytojų kelyje, 
— imperialistų beprotiška sva
jonė yra — Tarybų Sąjungos 
pašalinimas nuo tarptautinių 
klausimų sprendimo, žinoma, 

! tie mėginimai dar labiau be- 
, viltiški; Tarybų Sąjungos au- 
: toritetas ir įtaka neišmatuo-

Neprofesiniai boksininkai Rocky Patuto ir John Pavi- 
to pikietuoja Neprofesinių Boksininkų Atletikos Lygą 
New Yorke. Jie sako, kad Lyga juos išnaudoja imda
ma pinigus už tikietus, bet nieko nemokėdama patiems 

boksininkams.

įspūdžiai iš krašto, kuriame vanduo yra brangiausias turtas. — Dykumose iškilo gražios 
sodybos ir kultūringas valstiečių gyvenimas. -- Valstiečiu namai apšviesti elektra. -- Me
džio statybinė medžiaga didelė brangenybė.—-Medvilnė bijo šalčio, bijo lietaus, net bijo 

debesuoto dangaus!
Rašo JONAS ŠIMKUS(Pabaiga)

jamai pakilo.
Hitlerio ketinimai uoliai ir 

be jokių delsimų buvo Angli
jos ir Prancūzijos ministrų įgy
vendinami. Velnių apsėstas 
.“fiureris” pareiškė, jog būtina 
likviduoti savitarpio pagalbos 
sutartį. Prancūzijos senato ko
misija užsienio reikalams čia 
pat ėmė ieškoti būdo Prancūzi
jos - Čekoslovakijos ir Pran
cūzijos - Tarybų Sąjungos sa
vitarpio pagalbos sutartims 
anuliuoti.

ir vieni ir kiti pasirodė 
kurie, 

tų pa

patei-

Hitlerinė Vokietija užgrobė 
Austriją. Anglų laikraščiuose 
buvo įdėtas pranešimas, kad 
Čemberlenas ir Halifaksas ta 
proga padarė įspėjimą Riben
tropui, sudarytą kategoriškiau
siais ir ryžtingiausiais tonais. 
Apie tikrą to “įspėjimo” pobū
dį galima spręsti iš užrašo te
lefoninio pasikalbėjimo tarp 
Geringo ir Ribentropo, tuomet 
buvusio Londone. Ribentropas 
pareiškė: “Mano įspūdžiai iš 
abiejų — Halifakso ir Čember
leno — puikūs.” J tai Geringas 
atsakė: “Dvi tautos surado 
viena kitą, padavė viena kitai 
rankas, nudžiugo ir triumfuo
ja. . .” Hitlerininkai surado 
bendrą kalbą su toumetiniąis 
Anglijos valdančiaisiais sluoks
niais 
vienminčiai, žmonės, 
galutinai paėmus,- siekė 
čių tikslų.

Dokumentų rinkinyje 
kiamas Anglijos atsakymas į 
Tarybų Sąjungos padarytą pa
siūlymą sušaukti tarptautinę 
konferenciją kovos su naujo 
karo pavojumi klausimui ap
svarstyti. Tuomet; fašistams 
užgrobus Austriją, tas pavojus 
buvo smarkiai pakilęs. Didžio
sios Britanijos vyriausybė at
rado, kad panaši konferencija 
nėra tikslinga. Čemberleno vy
riausybė buvo užimta tuo, kad 
paslaugiai šalino kliūtis iš hit
lerinės agresijos kelio. Anglijos 
vyriausybė jau ruošė hitlerinin
kams palankias sąlygas Čeko
slovakijai užgrobti. Jau 1938 
m. balandžio mėn. 28 d., anks
čiau, negu Hitleris net parei
kalavo Sudetų sritį, Čemberle
nas kalbėjo Prancūzijos minis
trui pirmininkui Daladjė, kad 
nemato tokių priemonių, ku
rioms padedant hutų galima 
Vokietijai sukliudyti 
vakijos panaikinimą, 
kalbėta tuo metu, kai 
dar baisėjosi karinio
ir kai šantažas bei smurtas dar 
galėjo būti palaužti.

Išsamų Anglijos valdančių
jų sluoksnių politikos įvertini
mą davė Vokietijos ambasado
rius Londone Dirksenas. Savo 
1938 m. liepos mėn. 10 d. ra
porte Vokietijos užsienio rei
kalų ministerijai jis rašė, kad 
Čemberleno - Halifakso (kuris 
tuo metu tapo užsienio reikalų 
ministru) kabineto “progra
mos pirmas ir svarbiausias 
punktas buvo ir liko politika, 
siekianti susitarimo su fašis
tinėmis valstybėmis.”

Didžiosios Britanijos politi

čekoslo-
Ir tatai

Vokietija 
konflikto,

Kuo įžymus šis kolektyvi
nis ūkis? Visų pirmiausia 
jis įžymus tuo, kad jis dar 
labai jaunas, vos aštuone- 
rių metų, ir pasiekęs nuos
tabių laimėjimų bei gyven
tojų gerovės. Toje vietoje, 
kur dabar yi^a ūkis ir jo 
sodai bei laukai, kur gyve
na apie 400 kolektyvininkų 
šeimų, prieš 8 metus buvo 
išdegusi dykuma. Ji buvo 
dykuma dėl to,, kad čia ne
pasiekdavo vanduo. Ir štai 
1940 metais keli šimtai en
tuziastų, vadovaujami Tur- 
sunkuluvo, ėmėsi kasti ka
nalus atvesti čia vandenį. Į 
pagalbą atėjo tarybinė val
džia. Vanduo pasiekė busi
mojo kolektyvinio ūkio lau
kus. 1,200 ha žemes pajuto 
palaimą nešančią drėgmę.

Visų pirmiausia pionie
riai suskato sodinti sodus, 
nes Uzbekijoje svarbiau so
das, o ne visa sodyba 
su visais pastatais. 
Greitai dykumoje atsirado 
gatvės su topoliukais ir ki
tokiais medžiais, o per aš- 
'tuonerius metus spėta tiek 
pasiekti, kad dabar soduo
se jau auga gana stambūs 
medžiai su begaliniais vai
siais.

Maždaug pusė kolektyvi
nio ūkio ploto apsodinama 
medvilne— svarbiausia kra
što augmenijos kultūra. Li
kusi žemė apsodinta kvie
čiais, cukriniais runke
liais, liucerna, dobilais, pa
versta sodais. Kolektyvinis 
ūkis turi penkias gyvulių 
fermas (kiaulių, avių, kar
vių, arklių ir kupranuga
rių) ir be to dar didelę na
minių paukščių fermą bei 
specialų bičių ūkį. Be bend
ro, kolektyvinio turto, kiek
vienas valstietis turi savo 
karvę, veislinę kiaulę su 
paršiukais, bent po 10 avių, 
vištų ir kitų naminių pauk
ščių pagal pageidavimą, po 
keletą bičių avilių kiekvie
noje sodyboje.

Šis kolektyvinis ūkis yra 
garsus visoje * mūsų šalyje 
tuo, kad sugebėjo išauginti 
rekordinį medvilnės derliu 
Tarybų Sąjungoje. Už 
tuos didelius darbo laimėji
mus, be ūkio pirmininko, 
dar šešetui kolektyvinio

rijai veikėjai, stumdami Vokie
tiją sparčiau įgyvendinti agre
sinius žygius, buvo pasirengę 
pažadėti jai net savo tiesioginę 
karinę paramą, šiuo atžvilgiu 
labai įdomus yra Čerčilio pasi
kalbėjimas su Hitlerio atstovu, 
Dancigo fašistų vadovu Fers- 
teriu. To pasikalbėjimo užrašą 
sudarė pats Čerčilis. Anais me
tais Čerčilis, užsipuldamas 
Čemberleno politiką, sąmokslo 
su hitlerine Vokietija politiką, • 
atitraukė liaudies masių dėme
sį nuo grėsusio pavojaus ir kū
rė iliuziją, esą konservatorių 
partijos gretose yra žmonių, 
kurie neleis sudaryti kokių 
nors sandėrių su hitlerine Vo
kietija. Gi tikrovėje Čerčilis 
buvo tokių sandėrių šalininkas 
ne mažesniu mastu, negu Čem
berlenas. Pašnekesyje su Fers- 
teriu jis pasiūlė sudaryti susi
tarimą, įpareigojantį “Angliją 
ir Prancūziją ateiti Vokietijai 
į pagalbą visomis savo pajėgo
mis Vokietijos karo prieš Ta
rybų Sąjungą atveju, net jei
gu tas karas kils išdavoje to, 
kad Tarybų Sąjunga vykdys 
savo įsipareigojimus pagal sa
vitarpio pagalbos sutartį su Če
koslovakija. Kaip atlyginimą 
Vokietijai, Čerčilis siūlė, tarp 
kita ko, atiduoti jai Dunojaus 
baseino šalis. Čerčilis su neabe- 
j ot i n u su si dome j i m u paži ū rėj o 
į. Fersterio žodžius, kuriais jis 
pasiūlė, kad Anglija ir Vokie
tija savo tarpe susitartų pasi
dalinti visą pasaulį.

' J dokumentų rinkinį įtrauk
tas Anglijos - Prancūzijos ulti
matumas Čekoslovakijai, kuria
me buvo pareikalauta tuojau 
pat perduoti Vokietijai Sudetų 
sritį. Pateikiamas taip pat ir 
Čekoslovakijos vyriausybės at
sakymas. Ryšium su Čekoslova
kijos prieštaravimu, Anglijos 
vyriausybė, grasindama sun
kiausiais padariniais, pareika
lavo iš Čekoslovakijos nedel
siant atsiimti savo atsakymą. 
Tokiu būdu, Anglija ir Prancū
zija pačios nukryžiavo Čekoslo
vakiją, išdavė ją Vokietijai. 
Tik Tarybų Sąjunga energin
gai ir nuosekliai gynė Čekoslo
vakiją, siūlydama suteikti jai 
bendrą skubią ir veiksmingą 
pagalbą.

Vokietijos atstovai užrašinė
jo, kaip vyko garsusis Miun
cheno imperialistinis suokalbis 
1938 m. rugsėjo mėn. 29-30 
d.d., ir ten pasakytas kalbas. 
Tie užrašai, įdėti į dokumentų 
rinkinį, byloja apie neabejotiną 
Čemberleno bei Daladjės solida
rumą su Hitleriu bei Musoliniu, 
ir šį kartą pasitarimo dalyviai 
nematė reikalo slėpti ką nors 
vieni nuo kitų. Savo kalboje 
Hitleris stačiai kalbėjo apie 
Vokietijos pasiryžimą užgrobti 
Čekoslovakiją ir apie tai, jog 
Miuncheno pasitarimo uždavi
nys yra tas, kad “būtų atim
tas tai akcijai smurto pobūdis.” 
Hitleris reikalavo skubių veiks
mų. Čemberlenas pareiškė, kad 
jis dėkingas Hitleriui už pa
kvietimą į pasitarimą ir taip

ūkio valstiečių suteikti So
cialistinio Darbo Didvyrio 
vardai. Daugiau kaip šim
tas kitų valstiečių apdova
noti ordinais ir medaliais.

Be abejo, visus domino ne 
tik moralinės pirmenybės, 
kurias savo pasišventusiu 
darbu išsikovojo kolektyvi
niai valstiečiai, bet ir mate
rialinė nauda. Jau iš anks
to mes žinojome, kad šis 
ūkis vadinamas milijonie
riumi. Tai reiškia, kad šis 
ūkis per metus turi mili
jonines pajamas, kurios ati
tenka ne kam kitam, o arte
lės nariams.

Pasirodo, kad užpereitais 
metais rekordininkų šeimos 
vidutiniškai gavo iš kolek
tyvo per metus po 92,000 
rublių, o pereitais metais, 
ryšium su pinigų reforma, 
išėję tik maždaug po .. . 
60.000 rublių Be to, kiek
viena šeima nemokamai iš 
kolektyvo per metus gavo
po 5 tonas-kviečių, 80 kg. akis bado.

kas įsigijome ir įsitaisėme 
tik pačius reikalingiausius 
dalykus. Kiekvieni nauji 
metai mums duos vis nau
jas ir naujas gėrybes. Aš ne 
fantastas ir ne smagurys, 
— sako jis, — bet aš žinau, 
kad po keletos metų mes gy
vensim du kartus geriau 
negu dabar.

Paprasta, nepatyrusi akis 
jau dabar gali pastebėti, 
kad šis kolektyvinis ūkis 
netolimoje ateityje taps 
kultūringu miesteliu,,, jėgom 
augant, augs dirbamos že
mės plotai, ir taip naujai 
gimusi oazė vis daugiau ir 
daugiau privers trauktis 
dykumą.

— Bet nemanykite, kad ' 
visa tai, ką mes turime, 
laimėta lengvai, — įspėjo 
mus brigadininkas Jusupo- 
vas. — Visa tai iškovota, 
plėšte išplėšta iš gamtos 
mūsų žmonių nepaprastai 
atkakliu darbu, pasakyčiau, 
nepaprastu tikėjimu į dar
bą. Bet kaipgi netikėti, kad s 
darbo vaisiai kiekvienam

šeima uždir-

pažiūrėti, — 
ūkio pirmi-

augalų alyvos, po 100 kg 
arbatos, po 8 kg muilo, po 
60 metrų medvilnės audinių 
ir dar visą eilę smulkesnių 
d a 1 y kų. Kolektyvininkai 
pieno, mėsos, kiaušinių, 
daržovių, vaisių, vyno turi 
pakankamai grynai iš savo 
sodybų.

Tokiu būdu visiškai na
tūraliai kyla klausimas, 
kur gi dėti visas tas gery
bes, kurias per metus ko- 
lektyvininko 
ba?

— Prašom 
mus paragino 
ninkas. — Kiekvienoje so
dyboje jūs rasite to uždar
bio pėdsakus. Visų pirmiau
siai kolektyvininkai pasi
stato kultūringus namukus 
ir juos įrengia kaip kultū
ringi žmonės. Visa tai, kas 
kultūros pasiekta ir vals
tiečiui reikalinga, jie įsigy
ja.

Kolektyvo nutarimu tam 
tikra ūkio pajamų dalis ei
na visuomeninėms - kolek
tyvinėms įstaigoms įrengti 
ir palaikyti. Kolektyvas pa
sistatė savo hidroelektros 
stotelę, kuri visas sodybas 
aprūpina elektra. Kiekvie
name name dega “Iljičo 
lemputė.” Be puikios pra
dinės mokyklos kolektyve 
yra kultūros . klubas, kino 
teatras, ambulatorija - li
goninė, vaikų darželis ir 
konsultacija bei pagalba 
gimdyvėms.

Ir visa tai pasiekta per 
trumputį laiką.

— Mes tik vos, vos pra
dedam gyventi, — sako 
Tursunkujuvas, — ir kol

— Daugiausia darbo mes 
įdedame į medvilnę, — pa
sakoja jis. — Medvilnė — 
baisiai kaprizingas augalas. 
Jam gerai subręsti reikia 
200 saulėtų dienų. Šalčių 
jis bijo, lietaus bijo, debe
suotumo bijo ... O prižiūrė
ti reikia ją labiau negu ma
žą vaiką. Ir vis dėlto mes iš
mokome patenkinti tą kap
rizingą augalą, jis mums 
duosnus, jis įvertina mūsų 
darbą ir rūpestį. Šit-kodėl 
mes užauginam rekordinį —* 
derlių, nors kitur gamtos 
sąlygos ir palankesnės ne
gu pas mus.

Jau pradėjo temti ir toli, 
dangaus pakarštyje, slinko 
juodas debesis iš horizonte 
stūksančių Čim-Gano kalnų. 
Po valandos pasigirdo pir
mieji griaustinio garsai ir 
pirmieji sunkūs lašai pap
telėjo ant stogo.* *

*
Trumpa viešnagė uzbe

kiškame kolektyviniam ūky, 
kurio šeimininkai iš tikrųjų 
buvo nepaprastai malonūs 
ir vaišingi, negalėjo ati
dengti visų ūkio tvarkymosi 
puslapių. Bet savo akimis 
mes matėme kolektyvinio 
gyvenimo, kolektyvinio dar
bo rezultatus, kurie pasiek
ti, svarbiausia, dėl to, kad 
visas kolektyvas dirba su 
didžiausiu pasišventimu, są
moningumu, gerai supras
damas, kad visa tai, kas , 
jų rankomis pasiekiama — 
visa tai priklauso Jiems, 
lxit ne bajams ar kokiems 
kitokiems išnaudotojams.

Jie aptiko laimės versmę.

pat laiko būtinu dalyku imtis 
skubių veiksmų.

Daladjės kalba pasitarimo 
užraše perduota šiais žodžiais: 
“Prancūzijos ministras pirmi
ninkas Daladjė taip pat padė
kojo fiureriui už jo iniciatyvą. 
Jam džiugu, kad pasitaikė pro
ga asmeniškai susitikti su fiu
reriu ... Jis, kaip ir p. Čem
berlenas, yra tos nuomonės, 
kad reikia veikti su didžiausiu
spartumu .. . Prancūzijos vy-. 
riausybė jokiu būdu nepakęs 
Čekijos vyriausybės delsimų 
šiame reikale.”

Tokiu būdu Daladjė savo 
šunuodegiavime ir pataikavime 
Hitleriui pralenkė net Čember
leną. Beje, paskutinį žodį tarti 
teko Didžiosios Britanijos mi
nistrui pirmininkui, kurisx pa
reiškė, jog jis, kaip ir kiti pa
sitarimo dalyviai, turi apsiimti 
rūpintis “tuo, kad čekų vyriau
sybė dėl beprotystės ar atkak
lumo neatsisakytų apvalyti te
ritoriją.”

Savo baigiamajame žodyje 
Čemberlenas davė suprasti, kad 
reakcija laukia iš Hitlerio daug 
ko “toliau išvystant Europos 
politiką,” t. y. toliau išvystant 
agresiją.

(Tąsa 5-tam puslp.) 3 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith, Daily) — Antr., Liepos 13, 1948

f

C1O transporto darbininkų unijos (TWU-CIO) nariai 
pasirašė po savanore sutartimi, pagal kurią unijinės 
duoklės atskaitomos tiesiog nuo algos. Pasirašo 100 

lokalo prezidentas Hoganas.
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(Tąsa)
Legre liko vienišas, sumišęs. Jis neži

nojo, ką daro partija, ir dėlto jautėsi 
kaip aklas. Su neapykanta sviesdavo ša
lin laikraščius, kurie rašė, kad komunis
tai — išdavikai, kad rusai kaujasi Zig
frido linijoje, kad Morisas Torezas pa
bėgęs į Vokietiją. Tulūzoje buvo kalba
ma, kad išeinanti “L’Humanite,” spaus
dinama pogrindyje. Bet kur ją rasi? ... 
Kartu su Legre dirbo naujokai; šie įta
riamai žvilgčiojo į jį — ar tik ne poli
cijos atsiųstas?

Legre kankinosi, kad yrą atitrūkęs, 
priverstas nieko neveikti. Taip tęsėsi ke
turias dienas. Penktąją jį areštavo.

Naktį jis praleido mažutėje kameroje. 
Ko tik ten nebuvo! Politiniai ir sutene
riai, vokiečiai emigrantai ir Lenkijos 
žydai, aštrialiežuviai, kuriuos suimdavo 
už anekdotą apie Daladje aperityvus ar
ba Tessa meilės nuotykius, namų savi
ninkai, pakliuvę už baimingą atsidūsė
jimą: “pieno nebus” arba “pašauks sep
tyniolikmečius.”

Rytą Legre nuvedė tardyti. Komisa
ras Nevilis dalyvavo masonų ložėje ir ne

buvo vežami suimtieji, išstovėjo daugiau 
kaip yalandą. Žandarai nelėido prie jo 
žmonių, aiškindami: “Dezertyrus veža.” 
Kareiviai ir moterys piktai žvilgčiojo į 
vagonus: niekšai! Kiti, atseit, tegu mirš
ta! ... Kažkas šūktelėjo: “Bailiai!” Tuo
met Legre uždainavo “Internacionalą.” 
Žmonės platformoje apmirė nustebę. 0 iš 
vagonų rėkavo: “Mes ne dezertyrai! Mes 
darbininkai, komunistai.” Po “Interna
cionalo” ėmė dainuoti “Marseljietę.” Ka
reiviai platformoje pritarė. Veltui žan
darai mėgino nustumti minią. Išsikišęs 
pro langelį, Legre šaukė:

— Aš aname kare buvau sužeistas, 
veide žymė, jie jos neišnaikins ... 0 pa
ėmė mane iš aviacijos fabriko. Veža iš
viečių valyti. Štai kur išdavikai — Bone, 
Tessa, Flandenas!. .. 0 už mūsų Pran- 
cūziją mes eisime mirti! .. .

Jis pakėlė kumštį — primirštas mos
tas, trisdešimt šeštųjų metų atminimas 
apie didžiąją neįvykusią viltį. Žandarai 
jį nutempė. Traukinys pasijudino. Bet 
tuomet pakilo šimtai kumščių: moterys ir 
kareiviai lydėjo pasmerktuosius.

Karstas pulkininko Davido Marcuso, Amerikos armi
jos karininko, kuris savanoriai nuvyko kovoti už Iz

raeli ir ten žuvo nuo arabų kulkų. Jo kūnas buvo 
gražintas i Ameriką.

CIIICAGOS ŽINIOS

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 ir 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 arb£ vals- 
tijiniai naujų partijų komitetai. Pasitikime, kad lietuvių 
organizacijos visur tokius raginimus -atsišaukimus gavo 
ir pagal juos renka savo atstovus.

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

Philadelphijos lietuviai rūpestingai ruošiasi padėti 
lietuviams, atvykusiems 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.

bijojo sakyti, kad Eduardą Erijo vertina 
daugiau, negu Eduardą Daladje — po
licininkui tai buvo minties laisvumas. 
Nevilis žinojo, kad Legre — “Senos” ko
munistų organizacijos vadovas. Jeigu 
I^egre atsimestų nuo jų, tas padarytų 
įspūdį. Laikraščiai rašytų: “Dar vienas 
praregėjo.” Tessa įvertins Nevilio stro
pumą: vienas atgailaujantis brangesnis 
už dešimtį nusidėjėlių ... Ir Nevilis bu
vo nepaprastai malonus — pasiūlė Legre 
papirosą.

— Aš valdininkas, — pridėjo jis, — 
ir neturiu teisės pareikšti savo pažiūros, 
bet, patikėkite man, aš ne fašistas. Aš 
nuoširdžiai džiaugiausi Liaudies fronto 
pergale. Mes tuomet manėme, jog tatai 
bus tvirta sąjunga. Įvyko kitaip... Be
je, dabar ne laikas partinei kovai. Visi 
prancūzai turi ' susivienyti. Jūs — ko
munistas, bet jūs — prancūzas. Jūs bu
vote sužeistas kare. Aš .negaliu žiūrėti į 
jus, kaip į išdaviką.

Jis laukė, ką pasakys Legre; bet Le
gre tylėdamas gniaužė kepurę ir apžiūri
nėjo stalą, apkrautą mėlynomis bylomis.

— Ko gi jūs tylite?
— Iš tiesų, nežinau, kas sakyti. Jūs 

pats pasakėte ... Aš buvau komunistas, 
na ir likau juo.

— Aš suprantu jūsų užsispyrimą, jis 
padiktuotas taurių sumetimų — nenori
te apvilti draugų. Tačiau, mano bičiuli, 
dabar ne laikas tokiam smulkmenišku
mui. Jūs buvote tik žaislas. Jus ap'gaudi- 
nėjo, kalbėjo apie patriotizmą, šaukė ko
voti su fašistais. 0 dabar?... Morisas To
rezas — dezertyras.

— Dezertyrai, aišku, ne mes, to jau 
nesakykite. Kur dabar Morisas Torezas, 
aš nežinau. Tik jau ne Vokietijoje, kaip 
rašo jūsų laikraščiai! Aš manau, kad jis 
leidžia “L’Huma”. Tai rimtas dar
bas. 0 kur dezertyrai, aš žinau. Miun
cheną, rodos, prisimenu. Ir kas Ispanijai 
buvo.. . Mūsiškiai ten kovėsi su fašis
tais, o Bone rėmė Prancūzijos priešus-, tą 
žino netgi vaikai. Aš jūsų klausaus ir 
stebiuos: štai jūs sakote “fašistai”... 
Juk jūs visuomet juos gynėte lazdomis. 
O dabar fašistai valdžioje.

Nevilis atlaidžiai šyptelėjo:
— Jūs keturiasdešimt trejų metų, o 

karštas, kaip jaunuolis. Tas girtina. 
Gaila tiktai, kad nenorite skirtis su pa
kinktais. Jūsų partija jus apgavo. Ji sie
kia Vokietijos laimėjimo.

-r- Tuo niekad nepatikėsiu!
— Tad ko jie tuomet nori?
Legre susiraukė:
— Kokie dabar šūkiai, aš nežinau. Tai 

jūs pasistengėte — “L’Huma” uždarėte, 
suėmėte visus dorus žmones. Ir mane 
norite išvesti iš kelio. Tačiau kai ką aš 
pats suvokiu. Kas dabar puola komunis
tus? Daladje, Tessa, Viaras, Breteilis, 
Lavalis, — žodžiu, visa gauja. Atseit, 
komunistai neišdavė, — priešai seni... 
Va, jeigu Lavalis imtų šaukti: “Bravo, 
komunistai!” — tada aš susimąstyčiau. 
O dabar visiška tvarka.

Nevilis metė nebaigtą rūkyti papiro
są ir paskambino: “Išveskite.”

Legre kartu su kitais komunistais iš
siuntė į koncentracijos stovyklą. Didelė
je stotyje Nuazi-le-Sek traukinys, kuriuo

Suiminėjo pagal sąrašus, pagal įskun
dimus, kas pakliuvo. Vienas nusikaltėlis 
buvo pakėlęs kumštį, kitas švilpiniavęs 
“Internacionalą,” trečias buvo pakabinęs 
savo kambaryje Kremliaus paveikslą. 
Skaitydamas policijos suvestines, Tessa 
skėsčiojo rankomis: ir kur jie ' neįsi
skverbia! “Njevrio žvejų mėgėjų sąjun
ga,” “Baro departmento šachmatų ra
telis,” “Grenoblio alpinistų draugija,” 
pasirodo, esą komunistų partijos filialai. 
Tessa kalbėjo" pats sau: taip, tai jėga! 
Dabar suprantama, kuo jie galėjo suvi
lioti naivią Denizą.

Breteilis reikalavo sušaudyti komunis
tų deputatus. Tessa atsakė: “Atsargiau, 
mano drauge! Šiaip ar taip, jie tautos iš
rinkti.” Tessa bijojo sudaryti preceden
tą ... Jis jautė profesinį solidarumą su 
areštuotaisiais deputatais; norėjo juos 
išgelbėti: “Pasirašykite, kad jūs atsisa
kote nuo Trečiojo Internacionalo, ir jūs 
išsaugosite mandatus.” Sužinojęs, kad 
areštuotieji spiriasi, jis neteko kantry
bės: “Fanatikai! Aš visa dėl jų pada
riau, ką galėjau.”

Teko atlaikyti Fuže ataką. Marseliš- 
kiai kumščiai nė kiek nepamokė besme
genio; jis pareiškė: “Komunistų perse
kiojimas demoralizuoja armiją.” Tessa 
suriko: “Vadinasi, jūs už Hitlerį?” De
putatai ėmė ploti, ir Fuže pasitraukė nuo 
tribūnos, sutartinai nušvilptas.

Niekuomet Tessa tiek neplūšėjo; re
tai jis nučiupdavo valandėlę Poletei. Nu
sikamavęs klausdavo savęs: gal būt, mes
ti viską? Kam veidmainiauti? Esąs se
nas. Kiek gi jam likę gyventi? Bet šias 
mintis stengdavosi tuojau išblaškyti. Ar
gi Klemanso, būdamas senyvo amžiaus^ 
neišgelbėjo Prancūzijos?'... Tessa atro
dė, kad jis esąs Klemanso įpėdinis. Jo 
statulomis puošis aikštės. Jis kažkada 
pasakė Poletei: “Tessa gatvė — tai ne
blogai skamba...”

Tessa teko domėtis strategija, ekono
mika, netgi mechanika, kalbėti apie med
vilnės atsargas, naujus bombonešius, 
apie prekybos sutartį su Venecuela. Vi
si ateidavo su pretenzijomis, skųsdavosi
netvarka. Anksčiau jis turėjo reikalų su 
deputatais arba finansininkais. Dabar 
jisTprivalėjo klausytis kariškių: nesupra
to terminų, nežinojo, kaip prieiti prie 
žmogaus, ką* pažadėti, kuo nudžiuginti. 
Jis sakydavo: - “Armija — kitas pasau
lis,” o sau pridurdavo: “žemesnis.”

Sužinojęs apie busimąjį generolo de 
Vise vizitą, Tessa susiraukė. Su tuo 
bambekliu, rodos, sunku susitarti!...

Generolas* de Vise iškilo penkioliktai
siais metais; jis tuomet vadovavo briga
dai, esančiai prie Šmen-de-Dam. Sužeis
tas į koją, nenustojo vadovavęs. Net še
šiasdešimt ketverių metų ” jis tebebuvo 
žvalus, dargi karštuolis. Jo apskritas, 
vėjo nugairintas veidas šiurkščiais gel
tonais ūsais panešėjo į buldogo snukį. 
Buvo geras, bet ūmus žmogus; aprėkau- 
davo pačią, bardavo adjutantą. Mėgo 
tiktai karo mokslą ir sodininkystę: lais
valaikiu vaikščiodavo su laistytuvu, pa- 
rišinėdavo ųožes, skiepydavo, drožinėda
vo.

(Bus daugiau)

Kas Dirba, tam ir Sekasi

Stella Vaičiulionienė labai 
gražiai pasidarbavo savaitraš
čio “Chicago Star’’ naudai. Ji 
laike trijų menesių suminėtam 
laikraščiui gavo porą desetkų 
skaitytojų.

Jai taipgi sekasi platinti Vil
nies dienraščio tikietus. Stella 
rokuoja, kad nėra sunku rude
ninio pikniko tikietus platinti. 
Sake ji — reikia tik žmonėms 
parodyti, kad už $1,000. bus 
išduota vertingų dovanų pik
nike.

Kartu ji surinko nemažai ir 
Henry Wallace Progresyvūs 
Partijos kandidatui į šalies pre
zidentus parašų.

Po Stellai seka Anna Moc
kus. Juodvi lenktyniavo “Chi
cago Star” naujų skaitytojų 
ieškojime. Ir jos abi nesiskun
džia, kad būtų sunku buvę tą 
arba kitą kilnų darbą dirbti.

Iki rudeninio Vilnies pikniko 
nebėra pilnų 7 savaičių. Vi
siems dienraščio patrijotams 
turi rūpėti, kaip tom dviem 
draugėm, Stellai Vaičiuiionie- 
nei ir Annai Mockus, kad rū
pi ir kartu gerai sekasi joms 
darbuotis.

Tik Kovingume Laimėjimas

International Harvester Kom
panija turėjo pasiduoti darbi
ninkų, kietam vieningumui, ku- 

i ris pasireiškė galingoje de- 
j monstracijoje po obalsiu “?m- 
ra sutarties — nedirbame.”

CIO Ūkio Padargų unijos di
rektorius Gerald Fickle sako:

“Tai buvo galinga, kovinga 
demonstracija, kuomet JO,000 
darbininkų kai vienas sustojo 
dirbę vadovaujami obalsio ir 
reikalavimo — Nėra sutarties 
— nedirbame. »I •

Ilgai nereikėjo laukti, kaip 
International Harvester patapo 
sukalbama ir panaujino sutar
tį, pakeldama algas ir sutiko 
pagerinti kitas sąlygas.

Čia buvo ne taip, kaip kitos 
unijos bijosi parodyti savo ko
vingumą; FE-CIO atsisakė 
bent kiek pasitraukti atgal rei
kaluose narių gerovės.

To viso pasėkoje unija turi 
sutartį metams, kur garantuo
ta pakėlimas Jie valandai al
gos. Ir tas atsiekta bėgyje dvie
jų dienų laiko.

Išgelbėjo nuo Prakiurusio 
Laivelio

Jackson Park pakraščio sar
gai išgelbėjo penkis jaunus vy
rus nuo prakiurusio armijos 
gumos laivelio, netoli Edward 
F. Dunne vandens tvarto prie 
68th> St. Laimė, kad užžiūrėto- 
jas vandens tvarto, Lewe Ma
son, patėmijęs davė žinią sar
gams,, kurie laiku pasiekė skęs
tantį laivelį.

Kurčias-Nebylys Sudegė
Stanley Krystyniak, 9, kur- 

čias-nebylys mirė St. Antano 
ligoninėje nuo apdegimo, kuo-

met jo namai užsidegė, 1657 S. 
Throop St. Jo tėvas buvo dar
be, jis miegojo vienam kamba
ryje su motina, o jo dėdė ki
tam, kuomet namas užsidegė 
nuo blogo elektros laido. Moti
na su dėde pajutę gaisrą pa
bėgo, užmiršdami vaiką gaisre.

Pabėgo Pašauti Plėšikai

šeštadienį, liepos 3 d., 2:30 
vai. po pietų, penki plėšikai už
puolė Dressel’s Bakeries, 3256 
So. Wallace St. Trys jų ap- 
simaskavę, revolveriais apsigin
klavę, įėjo į kepyklą ir įsakė 
visiems pakelti raukas. Tačiau 
įvyko kitaip, negu jie planavo, 
šaldytuve buvęs darbininkas, 
laiku juos pastebėjo ir apie tai 
pranešė policistui, kuris buvo 
pasislėpęs. Polic. paleido ke
lis šūvius ir, kaip spėjama, pa
taikė vienam plėšikui į galvą, o 
antras kitam į vidurius. Tačiau 
lauke laukusieji 2 plėšikai pa
sigriebę savo draugus pabėgo.

Vėliau pribuvo daug polici
jos. Dabar ieško pašautų plė
šikų.

Beje, plėšikai nesuspėjo pa
sigriebti pinigų. Po minimo 
įvykio, kepyklą uždarė tai die
nai. Žinantis.

Hartford, Conn.
Nors jau du dideli išvažia

vimai buvo, bet pas mus žmo
nes plačiai kalbasi apie Dai
nų Dieną, kuri įvyks nedėlio.j, 
18 d. liepos, Lietuvių Darže, 
už Lakewood ežero, Waterbu
ry j.

Tai bus labai didelis išva
žiavimas su didele dainų pro
grama, nes dainuos visi 3-čio- 
įo Meno Sąjungos apskričio 
chorai, kaip tai Vilijos Choras 
iš Waterbury: Aido Choras iš 
Brooklyn, N. Y., Sietyno Cho
ras iš Newark, N. J., ir Lais
vės Choras iš Hartfordo. Reiš
kia, tai bus puiki dainų pro
grama.

Laisvės Choras yra nusam
dęs du didelius busus važia
vimui į šį pikniką. Bušai iš
eis nuo 155 Hungerford St., 
kaip 1 valanda po pietų. Bi
lieto kaina į abi puses tiktai 
$1.25 ypatai. Prašome užsi
sakyti busuose vietas iš kalno. 
Geriausiai padarysite, kad 
tuojau matysite Walterį Bra
zauską, 155 Hungerford St., 
ir užsisakysite vietas, arba pas 
kitus choro veikėjus.

Rengimo Komisija.

Worcester, Mass.
Darbe liko sužeistas Laisvės 

bendradarbis ir Worcesterio 
veikėjas ir per ilgus metus 
didžiulės vyrų LLD kuopos se
kretorius Simonas Janulis. 
Draugai prašomi jį aplankyti. 
Jo adresas—13 Suffiėld St., 
ant 2-rų lubų. Koresp.

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.

i Dienraščio Laisvės

PIKNIKAIį ____________ I
i SHENANDOAH, PA., RUGP. 1 AUG. i
Į Fire Co. Grove, Brandonville, Pa. i
Į-------- ----------- 1--------------

Į PHILADELPHIA, PA., RUGS. 5 SEPT.
i CRESCENT PICNIC GROUNDS 1
I 56 Cornell Avenue Gloucester Heights, N. J.

! WATERBURY, CONN., Rugs. 5 Sept.
i Lietuvių Parke, Chestnut Hill Rd.
i (Už Lakewood Ežero) lf

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

RONKONllOMA
8684

Telefonas Poplar 4110

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

1113 Mt. Vemon Si
PHILADELPHIA, PA.

MATTHEW P. BALLAS
t

i

(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

♦ Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

- ------<
4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Antr., Liepos 13, 1948



Kaip Buvo Ruošiamas II-sis Pasaulinis Karas Sąjungą.” J......../ ,
Tikroji Miuncheną suokalbio 

prasmė buvo tuomet pat de-
Žinios iš Lietuvos

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Kai viskas buvo baigta, ir 

Vokietijos vei Italijos delegaci
jos išvyko, į pasitarimo salę 
buvo pakviesta Čekoslovakijos 
delegacija, ligi tol buvusi vieš
butyje, policijos priežiūroje. 
Jai buvo perskaitytas nuo
sprendis — jau paruoštas susi
tarimas. Čekoslovakijos užsie
nio reikalų ministerijos užraše 
nurodyta, kad čekų delegacijai 
‘‘buvo paaiškinta gana šiurkš
čiu būdu ir, be to, — prancū
zo, kad tai — nuosprendis be 
teisės apeliuoti ir be galimumo 
padaryti jame pataisymus.”

Miuncheno pasitarime nebu
vo Jungtinių Amerikos Valsty
bių atstovų. Bet visa JAV mo
nopolistinių sluoksnių politika 
siekė įgyvendinti suokalbį su 
hitlerine Vokietija ir siekė pa
remti Vokietijos agresinius ke
tinimus. Apie tai kalbėjo pa
šnekesyje su Lenkijos ambasa
dorium Paryžiuje Prancūzijos 
užsienio reikalų ministras Bo
ne, kuris paminėjo “paramą, 
kurią, Prancūzija gauna ne tik 
iš Anglijos, bet ir iš Jungtinių

Valstybių.” JAV , ambasado
rium Prancūzijoje tuomet bu
vo žinomas reakcionierius. Ta- 
rybų Sąjungos priešas ir hitle
rininkų globėjas Bulitas.
-' Miuncheno suokalbis atidavė 

Čekoslovakiją hitleriniams gro
bikams ją nuterioti. Gėdinga 
Miuncheno politika tapo nuož
mios išdavystės sinonimu. Ne
rangūs JAV valstybės depart- 
mento ir Anglijos bei Prancū
zijos užsienio reikalų ministe
rijų mėginimai istorijos klas
tojimu pateisinti Miuncheno iš
davystės herojus negali paša
linti to fakto.

Istoriniai duomenys “Istori
jos klastotojai” atvedė į ne
ginčijamą išvadą, kuri sako, 
kad visas miuncheniškis “An
glijos bei Prancūzijos elgesys 
nepaliko jokios abejonės, jog 
negirdėtas Anglijos ir Prancū
zijos vyriausybių išdavystės 
aktas Čekoslovakijos atžvilgiu 
visiškai nebuvo atsitiktinis epi
zodas tų valstybių politikoje, o 
buvo svarbiausia grandis toje 
politikoje, kuri siekė nukreipti 
hitlerinę agresiją prieš Tarybų

UI" I » — I

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

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

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
»

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

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

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

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

maskuota J. V. Stalino, kuisis 
pasakė, kad “vokiečiams ati
duoti Čekoslovakijos rajonai, 
kaip atlyginimas už įsipareigo
jimą pradėti karą su Tarybų 
Sąjunga.”

Miuncheno ^suokalbis neapsi
ribojo Čekoslovakijos išdavimu 
Hitleriui. Anglijos ir Prancū
zijos vyriausybės itin skubėjo 
pasirašyti plačius politinius su
sitarimus su hitlerine Vokieti
ja. Tokie susitarimai buvo — 
Anglijos - Vokietijos ir Pran
cūzijos - Vokietijos deklaraci
jos. Tai buvo deklaracijos, sie
kusios pilnutinai izoliuoti Ta
rybų Sąjungą. Anglija ir Pran
cūzija pareiškė, kad jos neka
riaus prieš hitlerinę Vokietiją. 
Tą įsipareigojimą reikėjo su
prasti, kaip galutinį Anglijos 
ir Prancūzijos vyriausybių at
sisakymą nuo kolektyvipio tai
kos užtikrinimo, kaip mėgini
mą geruoju pasidalinti pasaulį 
tarp bičiulių., fašistų ir Ang
lijos bei Prancūzijos valdančių
jų sluoksnių.

Lenkijos ambasadorius Lon
done 1938 m.-gruodžio mėn. 16 
d. pranešė savo vyriausybei: 
“Būtina pripažinti, kad p. 
Čemberlenas su dideliu atkak
lumu bei nuoseklumu laikosi 
pasirinktos linijos, kuri turi jį 
atvesti į keturių didžiųjų vals
tybių paktą ir į “naujosioš 
tvarkos Europoje” projektų 
realizavimą... Ministras pirmi
ninkas (pavartojus ne visiškai 
tikslų palyginimą iš sporto sri
ties) apgynė Anglijos vartus ir 
tuo būdu perkėlė žaidimą į Eu
ropos Rytus... Tiesa yra ir 
tai, kad ^ministras pirmininkas 
oficialiai vengia stoti prieš Vo
kietijos ketinimus, nukreiptus 
prieš Rytus.”

Tokia .buvo Anglijos, Pran
cūzijos ir JAV valdančiųjų 
sluoksnių politika. Paskelbti 
dokumentai demaskuoja tikruo
sius hitlerizmo pakalikų tiks
lus. Dokumentai byloja apie kla
stą Anglijos, Prane, ir JAV. 
valdančiųjų sluoksnių, puoselė
jusių per visus metus ir puose
lėjančių dabar plačius antiliau- 
diškus planus. Tie dokumentai- 
ragina tautas budrumo ir ne
prileisti naujo Miuncheno, kurį 
ruošia dabartiniąi pretendentai 
į pasaulinį viešpatavimą.
j Savo laiku Anglijos, Prancū
zijos ir Jungtinių Valstybių 
monopolininkai bei valdantieji 
sluoksniai išugdė Hitlerį, išau
gino Vokietijos karinę galią. 
Savo niekšiška politika miun- 
chenininkai * įstūmė Europos 
tautas, tame tarpe ir savo ša
lių tautas, į sunkių nelaimių 
verpetą, į naikinamo karo ug
nį. žmonija turi tatai atminti, 
nes miunchenininkai tebėra gy
vi, jie toliau sėja vaidus tau
tų tarpe, įtempia šalių santy
kius, tebevaro tą pačią savo 
tautų išdavystės politiką, nau
jų pretendentų į pasaulinį vieš
patavimą interesų vardan.

Anglijos leiboristai, tuomet 
vaidinusieji “jo didybės opozi
cijos” vaidmenį, rėmė Čember
leną ir jo užsienio politiką. 
Dabar Čerčilis ploja “socialis
tams” Etli ir Bevinui, svajo- 
jantiems ' apie Miuncheno 'laikų 
sugrįžimą. G. A. Deborinas.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

!AįfeivŠ HMMįL

NOTICE is hereby given that License No. 
C167 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Bcvveragc Control Law’ at 
510—512 Meeker Ave. & 47 Herbert St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, -to 
be consumed off the premises.

HARRY MALAMUD > 
dha Greenpoint Beer Distributors

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

Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ,ar naktj 

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.

VAKACIJOS
Treasure Island Lodge
30S East 17th Avenue

N. Wildwood, N. J.

ANNA SAKALAUSKAS 
(prop.1)

Kambariai ir apartmen- 
tai su privatinėmis maudy
nėmis. Innersprings matre- 
sai. šiltas ir šaltas vanduo.

• /

Dienom, savaitėm ar mėne
siui.
Šaukite Wildwood 2*2652 
arba rašykite dėl kainų.

Traktoriai Kolektyvinio 
Ūkio Žemėje >

KYBARTAI. — Ilgai liks at
mintyje šių metų pavasario sė
ja daugeliui Kybartų vals
čiaus darbo valstiečių : susibū
rę į žemės ūkio artelę “Į nau
ją gyvenimą,” jie vykdo pir
mąją ’kolektyvinę, sėją. Ežios, 
kurios anksčiau skyrė valstie
čių sklypus, išnyko visiems 
laikams, žemė tapo vienu ma
syvu.

Didelę pagalbą darbo vals
tiečiams suteikia . Kybartų 
MTS. Traktoriais čia bus 
įdirbta 70 hektarų žemės.

★ ★ ★
SPORTO VARŽYBOS PER

GALĖS DIENOS GARBEI
Svarstis Pakeltas 226 Kartus

VILNIUS. — Vilniečiai ste
bėjo respublikinio stipruolių 
konkurso finalą. Daug ploji
mų susilaukė Kūno kultūros 
instituto studentas vidutinia- 
svoris Tankevičius, pasiekęs 
visasąjunginio masto rezulta
tų : dvipūdį svarstį jis pakėlė 
net 226 kartus!

Pradedantis sunkiasvoris 
Pranas Budrys, Klaipėdos 
‘ ‘ Trili y č i ų ” k om b i n ato d arb i - 
įlinkas, sunkumų kilnojimo 
trijų veiksmų sumoje pasiekė 
337 kilogramų, lengvame svo
ryje klaipėdietis Jokūbaitis — 
300 kg. vidutiniame — taip 
pat klaipėdietis Stunga—320 
kg.

Jachtos Skrodžia Baltijos 
Vandenis

K L A IP Ė D A.—Pe rg a 1 ės die
ną Jachtklubo buriuotojai su
rengė sezono atidarymo šven- i 
tę. Įvyko jachtų paradas.

Įvyko taip pat boksininkų 
susitikimai. Sostinės koman
da įveikė klaipėdiečius 5:3, o 
Klaipėdos antroji rinktinė nu
galėjo Mažeikius 6:2.

★ < ★ ★
7 Šakų Varžybos 

KAUNAS?— Pilnos buvo
<1

vakar Kauno sporto aikštės.
Sporto halėje, išsirikiavo 21 

krepšinio komanda. Prasidė
jo “Tarybų Lietuvos” laikraš
čio taurės krepšinio turnyras.

Iš viso šventės dieną įvyko
7 sporto šakų varžybos.

★ ★ ★
Nauji Miškai

KAIŠIADORYS. — Daugiau 
kaip 3,500 darbo dienų miškų 
želdinimo kampanijoje atidir
bo apskrities darbo žmonės. 
Gausiai talkose dalyvavo dar
bo valstiečiai. Miškų ūkio 
personalo ir vietinių gyvento
jų stropaus darbo dėka iki 
šiol pasodinta 120 hektarų 
naujo miiško.

Šiais metais 280 hektarų 
dirvos Kaišiadorių miškų ūkio 
girininkijose bus apsodinta 
'medeliais bei apsėta medžių 
sėklomis.

Estafete Vilniaus Gatvėmis
26 komandos dalyvavo “So- 

vietskaja Litva” laikraščio 
taurės estafetės varžybose. 
Tatai Kauno “Žalgirio” spor
tininkai, daugumoje KKI stu
dentai, 11 kilometrų nubėgo 
per 3.1 minutę 10.4 sekundės,* 
palikdami antrojoje vietoje

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

‘Liepos 14 d., 8 v. v. Liaudies Sa
lėje, 735 Fairmount Ave., įvyks 
ekstra susirinkimas. Susiremia visi 
svarbūs dalykai, kaip tai, konvenci
ja (Trečios Part.), Laisvės piknikas, 
vietinių org. reikalai, kur pasirodo 
nepergeriausioj tvarkoj, apsvarstę 
tą visą dalyką pasirodo, kad mes ir 
vėl grįstam į 16-ką metų saldų mie
gą, o ypatingai moterys mažai' da
lyvauja susirinkimuose. Negaliu pra
leisti nepadaręs pastabčs tam apsi
leidimui. — M. F. Trakimas, sekr.

(163-164)

ELIZABETH, N. J.
Trečiadienį, liepos 14 d., įvyks 

LDS 33 kp. susirinkimas, L. D. P. 
Klubo kambariuose, 408 Court St.,
8 v. v. Nariai dalyvaukite. —-Fin.
Sekr. (162-163)

PHILADELPHIA, PA.
Specialis pranešimas LDS 5 kp. 

nariams. Sekantis kuopos susirin
kimas įvyks trečiadienį, liepos 14 
d., 8 .v. v., 735 Fairmount Avę. Visi 
nariai dalyvaukite, taipgi pasirūpin-. 
kite gauti naujų narių, arba perduo
kite kuopos valdybai antrašus norjn- 
čių prisirašyti prie 5-tos kuopos. — 
P. Walantiene, sekr. (162-163)

praėjusiųjų metų nugalėtoją 
Vilniaus “Dinamo.” Pirminių 
kolektyvų grupėje pergalę iš
kovojo Kauno, universiteto bė
gikai. Penkios komandos šie
met pasiekė geresnį rezultatą 
už buvusį rekordą.

Keturių Miestų Turnyras
Keturių miestų futbolo tur

nyro finalinis susitikimas tarp 
Vilniaus ir Kaulio komandų 
pasibaigė pasekme 1:1. Kau
niečiai nestojo į papildomai 
skirta kova ir taurė teko Vil
niui.

VOKIEČIŲ VADAI NE
PRIPAŽĮSTA ATSKIROS 
VAKARŲ VALSTYBĖS

Frankfurt, Vokietija. — 
Susirinkę vakarinės Vokie
tijos provinęijų vokiečiai 
ministrai - pirmininkai ne
sutiko su amerikonų - ang
lų - francūzų planu įkurti 
vakarinės Vokietijos valsty
bę, atskirai nuo rytinės Vo
kietijos, esamos sovietinėje 
kontrolėje. Jie pareiškė, kad 
galėtų būti tiktai laikinė 
ten vokiečių valdyba, bet ne 
valdžia. Tie ministrai sakė, 
siūlomos konstitucijos taip 
pat negalima vadinti vals
tybės konstitucija.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

★ ★ ★
Paimkime senąjį Kupiškį. 

Kupiškis buvo žinomas Lietu
voje laisvamanybės centru. 
Kai atėjo vokiečiai, kupiškie- 
čiams atėjo baisios dienos. Vo
kiečiams talkon stojo klerika
liniai fašistai. Prasidėjo ma
sinis žmonių žudymas. Sakė 
vienas senyvas kupiškietis: 
“Labai mažai senųjų kupiš- 
kiečių bepaliko. Juos išžudė 
naciai ir klerikalai!’

Viskas eina savo keliu. De
mokratų partijoje sukilimas 
prieš Trumaną negarbingai 
subliūško. ’ Trumanas bus no
minuotas.

Amėrikos žmonių laime, kad 
šiemet nebereikės* rinktis vie
ną iš dviejų blogų. Jie ga
lės balsuoti už trečiosios par
tijos kandidatus — Wallace ir 
Taylor.

Kairo. —Jungi. Taulų: 
tarpininkas Bernadotte ra
gino arabus ir žydus bent 
dešimčiai dienų panaujinti 
paliaubas . • ■

SANDĖLIS KNYGŲ
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 dus!., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai $1.76

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa
vaikai. mišių maldos, drūtais juo
dais apdarais  ..  75c

Oficicrių Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; daug juokų .............. 15c

Apie Dangų, Saulę, Mėnesi ir žvaigždes 10c 
Elenutė ir Jonukas, gražios apysakait. 25c
Biblija, su 379 pavcksl., išaiškinimai,

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

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

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

prova su socialistais, už dalinimų 
lapelių prie bažnyčios. Knygutė su 

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

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

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

amž. krikščionybės ......................  35c
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

kitoki elgesiai, su paveiks]............... 30c
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 15c 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 35c 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 25c 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant

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

paveikslais ............................................... 25c
Juokų Vežimas, daugelis juokingų po- 

sakymų, ir 1.1................................... 35c
Kabalas, laimės rodyklė, su Saliamono 

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

’ su paveikslais ......................................... 25c
Keliautojai, j Šventų Žemę, Jertizolimų 35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Ka). 35c 
Laimė ir Planetos, nuspėjimą! laimių

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

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

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

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

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

Praloto OiiŠausko Nuopelnai už Nu- 
sinaugimų Savo Meilužės, su paveik. 25r

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

Ragana, graži apysaka ............................ 35c
Raktas į Laimingų Gyvenimų, atidaryk 

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

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

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

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

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

apie 350 visokių augmenų ir kam
jiė tinkami ........................................... 25c

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

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

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

užpilti ant degtinės ........ _ 75c
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapinti

lovoje ......................................  60c
Vidurių valytojas ..... ...................    60c
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų .... ..... 60c
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ......   85c
Nuo šlapligės diabetų ............................_ • 85c
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 75c 
Vyriškumo Pataisymai............................ $1.25
Nuo užslsenėjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever) .. ......... ...... „....„...... $1.25
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po 
1.00.
Nuo Pailių .................................—............. S5c
Nuo vandeninės ir širdies ligų 60c
Nuo nemalonaus kvapo ..........  85c
Nuo surūgusio pilvo • (heartburn) —...._ 85c
Nuo venertškų ligų ............................. $1.25
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskcnas, sulaiko slinkimų ir nuo 
bražilimo .... ....   —...........  60c
Norintieji įsigyti bile vienų iš virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite |:
M. ŽUKAITIS,

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

JAMES ROOSEVELT
REMSIĄS TRUMANĄ

Philadelphia. — James 
Rooseveltas, pirmiau stojęs 
už gen. Eisenhowerį, dabar 
sakė remsiąs Trumano kan
didatūrą į prezidentus.

ųjų ųjų

!
 J. J. Kaškiaučjus, M. D.|

530 Summer Avcnuo, T
Newark 4, N. J. T

HUmboldt 2-7964 J
•i* 4* 4* 4* 4* *1* 4* *1* 4* *5*

fDELLEIDaAMO 
i ŽODYNO
1 Dienraštis Laisvė išleis la- 
I bai reikalingą žodyną, ku- 
Į ris turės virš 25,000 žodžių.

Vadinsis:
Angliškai - Lietuviškas 

ŽODYNAS
English-Lithuanian 

DICTIONARY
Šis žodynas greit bus pra
dėtas spausdinti ir jis bus 
gatavas į pabaigą šių metų.

žodyno Kaina $4.00
Iš anksto užsisakantiems 

$3.00
Kurie esate užsisakę šį žo
dyną ir užsimokėję po $3. 
būkite kantrūs, palaukite 
dar keletą mėnesių ir gau

site žodyną.
Kurie dar nesate užsisakę, 
užsisakykite tuojau. Pasi-

I naudokite nuolaida kainoje. 
Siųsdami užsakymus ir 

pinigus už žodyną, 
adresuokite:

i

B

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

Matthew 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius -

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

. Moderniškai Įrengtos Koplyčios

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

TėL MArket 2-5172

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados
Black Horse Ale

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

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.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kkmpan Broadway ir Stone Ave., prie f 
* Chauncey St., Broadway Line. J 

Tel. GLenmore 5-6191 |

—■—■—-—■—-—■—-—-—-———• #

Egzaminuojam Akis,
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

GREEN STAR RAR & GRILL
■ •

LIETUVIŠKAS KABARETAS
Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V. 4-8698 •

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Liepos 13,



Nauji Vadai New Yorko Protestai prieš Svetimųjų Kalbų Radijo 
Komitete UŽ Wallace? Plojimu New Yorko Stotyse

John F. Ryan ir Paul Trill
ing tapo paskirti direktoriais 
New Yorko valstijos Wallace 
už Prezidentą komitetui. Apie 
tai praneša John Rogge, ko
miteto ' pirmininkas. Rogge 
prezidento Roosevelto laikais 
buvo Amerikos generalinio 
prokuroro pirmas padėjėjas.

Ryan praeityje buvo CIO 
laikraštininkų gildijos prezi
dentu New Yorke. Po jo va
dovybe laikraštininkų unija 
iškovojo $100 minimumą sa
vo nariams savaitei. Trilling 
iš profesijos yra mokytojas ir 
buvo svarbus AFL mokytojų 
sąjungos veikėjas. '

Komitetas už Svetimkalbių 
. Radijo Programas (CSF- 
;LB) patiekė peticiją Federa- 
i lei Komunikacijų Komisijai, 
■ kurioje protestuojama prieš 
svetimkalbių programų už
gniaužimą.

Dauguma svetimkalbių radi
jo programų, kaip yra žino
ma, buvo duodamos ant WN- 
JR stoties Newarke (anks
čiau WBYN Brooklyne). Tarp 
užgniaužtųjų programų ran
dasi lenkų, vengrų, ukrainų, 
karpato-rusų, ispanų, serbų ir 

'kitų kalbų.
Iš svetimkalbių programų 

dabar New Yorko stotyse li
ko tiktai pačių didžiųjų gru

pių: žydų, italų, vokiečių ir 
francūzų.

Komiteto už Svetimkalbių 
Radijo Programas pirmininkas 
ir advokatas Stanley Faulk
ner patiekdamas peticiją Fede- 
ralei Kom. Kom. pareiškė, kad 
jie nemato bent vieno legalio 
pagrindo, kodėl tos svetimkal- 
bės programos iš stočių buvo 
išstumtos.

Nurodoma, kad beveik visos 
sulaikytos programos yra Ry
tų Europos tautų. Stočių sa
vininkai, kaip matyti, nepa
geidauja programų, kurios 
vienaip ar kitaip išreiškia sa
vo simpatijas naujoms Rytų 
Europos demokratijoms.

KALIFORNIEČIŲ 
SVEIKINIMAS

Mrs. S. Sasna, 
Brooklyn, N. Y.

Aplankėme ir pamatėme 
vaizdus iš potvynių Washing
ton ir Oregon .valstijose. Iš 
čia siunčiame jums geriausius 
linkėjimus.

. J. ir K Karosai. 
M. Baltulioniūtė. 
M. ir O. Pūkiai. 
Telda V. King.

Amerikos Negrai Smerkia 
Piety Afrikos Rasistus

Afrikos Reikalų Taryba, ku
rios pirmininkas yra daininin
kas Paul Robesonas. griežtai 
pasmerkė naująją kraštutiniai 
rasistinę Pietų Afrikos val
džią. Tą naujoji valdžia, ku
rios priekyje stovi šovinistų 
vadas Malanas, žada dar la
biau aprubežiuoti negrų tei
ses.

Afrikos Reikalų Taryba 
(Council on African Affairs) 

jura Amerikos negrų ir baltųjų 
pažangi organizacija, kuri 
nuodugniai seka vystymesi 
Afrikoje ir, reikalui esant, ima
si žingsnių padėti Afrikos ne
grams prieš diskriminaciją.

Bayonne, N. J. Iškilmė
Liepos 18-tą Mike Panelis 

rengia busais ’išvažiavimą j 
Lietuvių Laisvės Park, Lin
den, N. J. šiame išvažiavime 
bus gerų valgių ir Įvairių gė- i 
rimų.* Bilietas $5.00, su ke
lione, valgiais ir gėrimais.

Tuojau kreipkitės pas Mike 
Panelį, 347 Avenue E, Ba-į 
yonne, ir užsisakykite vietą 
ant buso Į šį šaunų pokilį.

TWU Grupe Nusprendė 
Likti CIO Taryboje

Transporto darbininkų uni
jos (TWU) 101-Mas lokalas 
priėmė nutarimą likti CIO 
Miesto Taryboje. Kaip yra 
žinoma, New Yorko TWU, po 
Mike Quill spaudimu, neseniai 
iš CIO Miesto Tarybos pasi
traukė.

TWU vadai ištraukė savo 
uniją iš CIO Miesto Tarybos 
kaltindami ją, kad ji randasi 
kairiečių rankose. Dėl pana
šių sumetimų iš tarybos pasi
traukė kitos dešiniųjų elemen
tų vadovaujamos unijos.

Bet, kaip pasirodo, tų de
šiniųjų vadovaujamų unijų 
tarpe yra daug narių ir ištisų 
vienetų, kurie pasitraukimo 
aktą apgailestauja. l()1-mo 
fokalo pirmininkas John Lo
pez pareiškė, kad CIO Miesto 
Taryba visuomet' ištikimai sto
vėjo transporto darbininkų 
reikalų sargyboje, ir jis nema
to reikalo, kodėl jie dabar tu
rėtų išstoti.

NUŽUDĖ TAKSIO šOFERf

Michael Murphy, taksi šo
feris, buvo rastas nužudytas 
jo automobilyje prie penktos 
avenue ir 108-tos gatvės. Nu
žudytasis buvo autobuso šo
feris, kuris1 savaičių pabaigo
mis dirbo prie taksių dėl eks
tra uždarbio. Jis buvo ras
tas pasmaugtas.

Kenya, Afrika. — Pas
kelbė bado streiką 250 Pa
lestinos žydų kovūnų, rei
kalaudami paleist juos iš 
anglų koncentracijos sto
vyklos Kenyjoj.

Bing Crosby ir Joan Fontaine šoka filmoje "EMPER
OR WALTZ,” kuri dabar rodoma Radio City Music 
Hall teatre. Kartu su filmą rodoma ir turtinga sce

ninė programa.

Civilių Teisių Gmpės 
Kalba Apie Susiliejimą

Įvairios civilių laisvių orga
nizacijos ateinantį pirmadienį, 
liepos 19-tą, čia, New Yorke, 
laikys bendrą konferenciją. 
Joje bus svarstomi susiliejimo 
klausimai. Dabar Amerikoj 
egzistuoja visa eilė organiza
cijų, kurios turi savo tikslu 
pasistačiusios kovą už civiles 
laisves. Nors jų programos 
visai panašios, bet dažnai jų 
veikimas n e k o o r d i nuotas. 
Svarbiausioj jų yra Civilių 
Teisių Kongresas (CRC) ir 
Komitetas už Civiles Teises 
(CCR).

Konferenciją šaukia CRC di
rektorius G. Marshall ir CCR 
sekretorius Len Goldsmith.

Tarp kitų, konferenciją re
mia Edward K. Barsky, Earl 
B. Dickerson, Donald Hender
son, Charles Howard, kongre
so narys Isacsonas, John How
ard Lawson, kongreso narys 
Marcantonio, Paul Robeson ir 
daugelis kitų žinomų kovotojų 
už civiles teises.

Konferencijoje, kaip prane
šama, taipgi bus atstovautos 
kai kurios CIO ir AFL unijos, 

j bažnyčios, negrų organizaci
jos ir kitos grupės, kurios yra 
/suinteresuotos kovą už civiles 
laisves.

Uosto Darbininkai Nori 
Pagerintų Darbo Sąlygų

Derybos šiuo tarpu vyksta 
tarp savininkų ir uosto darbi
ninkų (krovikų) unijos vado 
Joseph Ryano. Uosto darbi
ninkai, kurie priklauso prie 
AFL, žino, kad jų reakcinis 

’vadas Ryanas neiškovos visų 
reikalavimų. Jie juomi nepa
sitiki. Jų reikalavimai yra:

Pakelį algas 50 centų į va
landą ;

Sumažinti keltuvu , svorio 
maksimumą nuo 4,000 svarų 
iki 2,210.> kaip yra vakarinia
me. Pacifiko pakraštyje.

Suteikti krovikams vakaci- 
jas.

Gerbūvio fondas.
Samdymo salės.
AFL krovikai nori, kad jie, 

kaip CIO krovikai vakarinia
me pakraštyje, registruotųsi 
unijos samdymo salėse (hir
ing hall), ir iš ten būtų ski
riami darbui. Dabar jie visi 
kas rytą susirenka prieplauko
je ir ilgose eilėse stovinėja bei 
laukia, kol bosų atstovai iš
renka stipresnius ir patvares
niais atrodančius? Rytais New 
Yorko uosto prieplaukos atro
do kaip vergų turgai, kur sti
presnieji renkami ir pašaukia
mi rankos pamojimu.

New Yorko krovikai taipgi 
žino, kad Pacifiko krovikai, 
po CIO vadovybe, išsikovojo 
apmokamas atostogas, ko jie 
čia neturi.

Taipgi jie žino, kad ten sun
kiausias keltuvas sveria tik 
2,240 sv., o čia, N. Yorke, kar
tais tenka tempti 4,000 sva
rų keltuvą.

Manhattan© Komunistai 
Ryžtasi Verbuoti 6,000

New Yorko apskrities Ko
munistų Partija laikė trijų 
dienų konferenciją, kurioje 
nutarė Manhattano srityje 
Įtraukti i partiją dar 3,000. 
Konferencija praneša, kad 
Manhattano saloje dabar 
randasi 10 tūkstančių par
tijos narių, kas yra didžiausia 
organizuota grupė bet kokioje 
apskrityje šalyje.

Konferencija, kurioje daly
vavo 125 delegatai, nutarė at
naujinti kovą už Mrs. Rosa 
Ingram, Georgijos negrę mo
tiną, kuri su savo dviem sū- 
nais buvo nuteista amžinam 
kalėjimui už priešinimąsi bal
tam užpuolikui.

Svarbiausią kalbą konvenci
joje pasakė miesto tarybos na
rys komunistas Benjamin Da
vis. Davis, žinomas negrų 
veikėjas, nurodė, kad New 
Yorko negrai, ypatingai Har
lemo masės, vis aiškiam su
pranta, kad komunistai yra 
vienintelė jėga, kuri gina jų 
reikalus.

Taipgi kalbėjo žinomoji mo
terų veikėja Elizabeth Gurley 
Flynn.

Lenktynės Tarp Katytės ir 
BMT Pogrindinio Traukinio

Apie trečią valandą popiet 
vakar, kuomet mašinistas Kle- 
packi vairavo savo BMT po
grindinį traukinį iš Manhat
tan Į Queens, vienoje stotyje 
visi keleiviai desperatiškai 
mosikavo rankomis ir rodė 
jam, kad jis sustotu. Klepac- 
ki taip padarė, — ir surado, 
kad keleiviai matė ant bėgių 
mažą katytę. Bet kuomet ma
šinistas išlipo ir bandė ją pa
sigauti, ji pasileido pirmyų. 
Per penkias stotis K.lepackio 
BMT vijo katytę ir kelius kar
tus sustojo, bandant ją pagau
ti. Traukinys atvyko apie 
pusvalandį pavėlavęs....

Bombonešis Slaptai 
Išskridęs Į Izraelį

-----------------------r. j 
.--Westchester aerodromo vi r-i 
šininkai praneša, kad praeitos 
savaitės pabaigoje keturmoto- 
rinis B-17 bombonešis iš ten i 
išskrido nežinoma kryptimi, j 
Ant jo radosi 10 jaunų Vyrų ' 
ir nemažai dėžių su, kaip ma- j 
noma, amunicija. Aerodromo I 
viršininkai spėja, kad orlaivis i 
išskrido Į Izraelį.

Svečiai
Ketvirtadieni, Laisvės Įstai

goje lankėsi Vladas Danielius, 
iš Easton, Pa. Jis užsimokė
jo už prenumeratą ir $3 paau
kavo dienraščio reikalams.

Palaidojo Kazimierą Nekrašą

Kalbant Apie Svečius
Buvo minėta dienraštyje 

grupės svečių, atvykusių iš ki
tų’miestų. Tačiaus nieko ne
buvo minėta apie Bayonne, N. 
J. Iš Bayonnės buvo graži 
grupė svečių, viršaus trijų cle- 
sėtkų. Mike Panelis sakė, 
kad 6-šiom mašinom jie atvy
ko. Bayonniečiai turėjo ir sa
vo stalą.

Jeruzalėj siautėja artileri
jos mūšiai tarp arabų ir žy
dų.

A. Kalinauskas
Parduoda naujas ir taiso 

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

Television ir Radios.
Kreipkitės:

104-12 r lllth Street
Ozone Park 16, L. L, N. Y/.

Telefonas Virginia 3-5397

GERI PIETŪSlI
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.

į---- ------- ------------- --------- i

Darbo Partija Protestuoja 
Prieš Terorą N.Y. Mokyklose

Brooklyno ALP pirmininkas 
Leo Kinderis pasmerkė Mies
to Mokyklų Tarybą už terorą 
prieš pažangiečius mokyklose. 
ALP nurodo, kad t teroras pa
sireiškia pažangių mokytojų 
persekiojime, bauginime ir at
leidinėjime iš tarnybos, pa
žangių leidinių draudime mo
kyklų skaityklose ir vaikų 
bauginime, jei jie kartais at
sineša su savimi kokį nors pa
žangų leidinį.

Kinderis pasiuntė protesto 
laišką valstijos apšvietos ko- 
misionieriui Spauldingui, ()’- 
Dwyeriui ir Mokyklų Tarybai.

Jamaica, L. L, liepos 7 d., 
Fresh Pond Krematorijoje 
tapo sudegintas Kazimie
ro Nekras (Nekruša) la
vonas. Kazimieras buvo 63 
metų amžiaus, jis mirė 4 d. 
liepos, Pilgrim State Hospital, 
L. 1. Kazimiero kūno palaido
jimu rūpinosi jo sesuo Tęsė 
Stankevičienė ir jos šeima. 
Laidotuvių direktorium buvo 
F» W. Shalins (Shalinskas), 
taipgi, Kazimiero lavonas bu
vo pašarvotas jo šermeninėje.

Kazimieras Nekras (Nekru
ša) iš Lietuvos paėjo iš Pa
nevėžio apskrities, Ribikių 
kaimo. Į Jungtines Valstijas 
atplaukė 1905 m. žinoma, 
Kazimieras plaukė Į šią šalį 
ieškoti laimės, kaip ir šimtai 
tūkstančių kitų imigrantų. 
Bet jo laimė buvo labai pras
ta, nes jau per daugelį metų 
Kazimieras jokio darbo dirbt 
negalėjo — jis turėjo škarad- 
ną * sąnarių ligą. Kadangi 
dirbt negalėjo, tai ir prie jo
kių organizacijų nepriklausė, 
bet jis buvo pažangaus būdo 
ir pritardavo pažangių darbi
ninkų judėjimui.

Kazimieras paliko nuliūdime 
seserį Tęsę, jos vyrą Petrą 
Stankevičių; tris anūkus: An
na, Ruthy, Peter ir Mrs. An
na Eger. (Pastaroji yra du
kra Kazimierų sesers, jau se
niai mirusios.) Taipgi pali
ko 5 anūkų vaikus.

Lai būna Kazimierui daug 
lengvesnė šios šalies žemelė, 
negu buvo jo gyvenimas.

Stakovas.
---- ------ --- ,--------- ------- ---- — ----

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 
_______ (1—2 dienomValandos: j 6_g vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford AvenUe
. Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

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

DAUGIAU ANGLŲ 
LEKIA Į BERLYNĄ

London. — Anglija pa
siuntė oru daugiau sayo ka
reivių i Berlyną; didina ka
rines anglų jėgas vakarinė
je Vokietijoje.

Reakcininkui Nepatinka iš 
Lenkijos Gautos Dovanos 
Columbios Universitetui

Columbios universiteto pro
fesorius Arthur P. Coleman 
atsistatydino iš vietos, nes jam 
nepatinka, kad universitetas 
priėmė dovaną nuo Lenkijos 
valdžios.

šį pavasarį Lenkijos val
džios švietimo ministerija 
kreipėsi į Columbios universi
tetą, siūlydama patiekti kas
metinę $30,000 sumą dėl len
kų kalbos ir literatūros sky
riaus atidarymo. Universite
tas siūlymą priėmė.

Rezignuodamas, reakcinin- 
| kas Coleman pareiškė, kad jis 
I “negali mokytojauti universi- 
I tėte, kuris priima dovanas nuo 
(Valdžios, kuri užgniaužia savo 
i piliečių elementarines teises.”

SUSIRINKIMAI

„ Marlene Dietrich, Jean 
Arthur ir John Lund, kurie 
čia rodomi vaidinant filmoje 
“A FOREIGN AFFAIR,” 
juokinga komedija dabar ro
doma PARAMOUNT teatre. 
Kartu patiekiama ir sceninė 
programa.

RICHMOND HILL IR EAST 
NEW YORK, N. Y.

LDS 13 kp. ir LDLD 185 kp. j vyks 
svarbus susirinkimas, liepos 14 d., 
8 v. v., Liberty Auditorium, Atlantic 
Avė., tarpe 1101h ir lllth Sts. Bus 
svarstoma labai svarbūs klausimai, 
kurie reikalingi greitai išspręsti. 
Ateidami j susirinkimą, pakalbinkite. 
atsiveskte savo draugus, kad ir ne 
narius. Visiems bus svarbu dalyvau
ti šiame susirinkime. — Kp. Valdy
ba. ‘ (162-163)

------------------ ,_.t
I BROOKLYN n

Į LABOR LYCEUM 
J DARBININKŲ ĮSTAIGA 
? Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
į kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. i 
I Puikus steičius su naujausiais •, 
’ įtaisymais.
į KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
i Kainos Prieinamos.
I 949-959 Willoughby Ave.
Į Tel STagg 2-8842

Hp

\PE1ST LANE 
DRUGS, Inc.

: 405 SO. 4th ST., į
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys su ra

kandais vienai merginai arba dviem 
merginom. • Gali pasidaryti valgyt. 
Galima laiškais ir telefonu gauti in
formacijų. Kreipkitės j Mrs. Ka
therine Venckus, 9152 Gold Ct., 
Ozone Park, L. I., N. Y. Telefonas: 
Michigan 2-3123. (161-163)

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikai 
221 South 4th Street | 

BROOKLYN, N. Y.
i

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: |

Penktadieniais uždaryta.
''Hiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

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

I; RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288
— ------ ~~—.------

TONY’S
UP-TO-DATE

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE •

NUPIGINTAS PARDAVIMAS ::
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio

Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailią Moterišką ir Vyrišką 
Laikrodžią Didelis Pasirinkimas

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- 
lerių. 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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