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Beveik 800,000 Dolerių.
Lesų Fondas dar Silpnas.
Kaip Sutvirtinti?
Mandžurijoj Viskas

Tvarkoj.
Rašo R. MIZARA

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo sekretorius Jonas Siur
ba pranešė Aštuntajam Seimui, 
kad šis Susivienijimas jau da- 
sigyveno $796,000.00 turto.

Vadinasi, • jau beveik 800 
tūkstančių dolerių!

Praeis, treji ketvėri metai ir 
LDS jau turės milijoną dolerių.

Prieš 18-ką motų, kai LDS 
buvo organizuojamas, supraski
me, jis neturėjo nei vieno cen
to.

Atmenu tuos sunkiuosius lai
kus, kai išlaidos buvo didelės,’ 
o pajamų — jokių!

Nežinia, kas būtų buvę, jei 
geri draugai ir prieteliai, nebū
tų stoję mums tuomet talkon.

Tačiau, kuomet apdraudos ir 
pašalpų fondai tvirti ir jie vis 
tvirtėja, tai LDS lėšų fondas 
dar vis silpnas.
Sekretorius Siurba žymi:

“Šis « fondas sumažėjo, ne
žiūrint, kad praeitam Seime 
visiems nariams mokestis į Lė
šų Fondą buvo pakelta po 5 
centus į mėnesį.

“Iš šio fondo apmokama 
darbininkų algos, aktuaro kaš
tai, organo ‘Tiesos* leidimo 
kaštai ir 1.1. Tiems reikalams 
nei vieno cento negalima iš
leisti iš kitų fondų. . .”

Tenka suprasti, kad šiuo me
tu viskas labai pabrango: pa
kilo darbininkų algos, pakilo 
“Tiesos” spausdinimo išlaidos; 
LDS, kaip ir visos fraternalės 
organizacijos, turi išleisti daug 
pinigų aktuarams už visokius 
patarnavimus.

Spėju, jog Seimas, kuris šiuo 
metu tęsiasi Clevelande, bus su
radęs išeitį LDS lėšų fondui su
tvirtinti.

Ir daugiau įdomių dalykų su
randame sekretoriaus J. Siur
bęs pranešime Seimui:

“Nuo LDS susiorganizavimo 
mirė 1,120 narių. Pomirtinė
mis per ta laiką buvo išmokė
ta $405,272 03.

“Nuo LDS susiorganizavimo 
sirgo 9,682 nariai ir pašalpo
mis per tą laikotarpį jiems bu
vo išmokėta $448,505.48.”

Kaip matome, per 18-ką me
tų buvo išmokėta virš 800 tūks
tančių dolerių.-

Seimo metu, skelbia sekreto
rius Siurba, LDS turi 8,737 na
rių. •

LDS lėšų fondas sutvirtėtų, 
jei į Susivienijimą būtų įtrauk
ta daugiau narių.

Naujų žmonių įrašymo į LDS 
problema yra labai svarbi. Rei
kia. įtraukti bent pusantro 
tūkstančio naujų narių, kad 
LDS galėtų skaitytis dešimt
tūkstantine organizacija.

Ar tai galima? žinoma!.
Aną dieną teko kalbėtis su 

Leonu Pruseika. Jis nuolat 
“maišosi” tarp žmonių ir gerai 
juos pažįsta.

—— Dar ne vienas tūkstantis 
žrilonių galima įrašyti į LDS, 
— sako jis. — Su visai men
komis pastangomis aš pats ne
seniai irašiau keturis.

Neseniai Mandžurijoj lankė
si žymus Chinijos darbininkų 
vadas, ču Hsue-fan. Jis yra 
Chinijos darbo unijų veikėjas, 
taipgi Pasaulio Darbo Unijų 
Federacijos vice-pirmininkas.

Mandžurijoj, sakė šis darbi
ninkų vadas, kur valdo komu
nistai, žemės klausimas tapo 
pasekmingai išspręstas vargin
gųjų valstiečių naudai.

Geležinkeliai, kuriuos buvo 
japonai sugriovę, tapo atsteig- 
ti; anglies gamyba šiandien 
didesnė, negu buvo japonams 
Mandžuriją valdant.

Darbo, unijistai yra įtraukti 
į valdomuosius Mandž-urijos or
ganus. '

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brook lyne $8.00
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Sen. Barkley Gal Bus Nomi
nuotas Vice-prezidento Vietai

Philadelphia, Pa. — Da
bar jau aišku, jog aukščiau
siojo teismo narys, teisėjas 
William 0. Douglas nebus 
kandidatu Jungt. Valstijų 
vice-prezidento vietai, ne
paisant kaip to norėtų tūli 
liberalai ir pats prezidentas 
Trumanas.

Teisėjas Douglas griežtai 
atsisakė kandidatuoti.

Daug demokratų deda vil
tis senatoriuje Alben W. 
Barkley, iš Kentucky valsti
jos. Šis, virš 71 metų am
žiaus senis, praėjusį pirma
dienio vakarą demokratų 
suvažiavimui pasakė pag
rindinę kalbą. Jis smerkė re- 
publikonus, jų darbus 80-ta
me Kongrese, tarytum prie 
tų blogų darbų nebūtų savo 
rankų prikišę patys demok
ratai.

Senatorius Barkley kalbė
jo virš valandą, laiko. Kai 
jis baigė kalbėti, delegatai 
pasileido demonstracijon. 
Nešini iškabomis, agituo
jančiomis, kad Barkley bū
tų nominuotas kandidatu 
vice-prezidento vietai, de
legatai, nepaisant karščio, 
demonstravo, rėkė, šaukė 
per arti pusę valandos.

Taigi sentimentas už Bar- 
klio kandidatūrą yra nema
žas.

Tačiau, nežinia, ką dėl to 
viso pasakys pats Truma
nas. Kai kurie mano, kad 
Trumanas gali priešintis 
Barkliui dėl to, kad jis pa
eina iš nežymios, nedidelės 
valstijos. Trumanas norėtų 
gauti sau partneriu tokį,

Iškėlė Angly ir Belgu 
Skriaudas Kolonijoms

/
Lake Success. — Tarybų 

Sąjungos atsttovas Simion 
Carapkin apkaltino britus 
ir belgus imperialistus, kad 
jie negailestingai išnaudoja 
Afrikoje tautas.

Carapkin sakė, kad belgų 
administracija Runada - 
Urundijoj ir britai Tanga- 
nyikoj apiplėšia žmones, at
ima iš vietos gyventojų tur
tus ir viską vežasi į savo 
šalis.

Tarybų Sąjungos atsto
vas sakė, kad tokis elgėsis 
neleistinas, kad tai aršesnis 
pasielgimas, negu karo lai
ku apiplėšimas fronte gy
ventojų.

Jis reikalavo, kad Jungt. 
Tautų Globojimo Komitetas 
imtasi veiklos, kad jis būtų 
globotojas kolonijų ir pu
siau kolonijų gyventojų sa
vo darbais, o ne tik žo
džiais.

PARSKRIDO AMBASA
DORIUS STEINHARDT

Washington^— Parskrido 
Jungt. Valstijų ambasado
rius Mr. Lawrence A. Stein- 
hardt iš Čechoslovakijos. 
Sakoma, kad jis parskrido 
tik taip pasitarti su genero
lu Geo. Marshallu. Bet tūli 
korespondentai spėja, kad 
vargiai jis grįš atgal, nes jo 
“misija” Čechoslovakijoje 
nepavyko.

Hijt

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Liepos-July 14, 1948 ★ ★ ★

kuris daugiau patenkintų 
šiaur-rytines valstijas, ypa
čiai darbo unijas. Bet ką gi 
statyti ?

Turime atsiminti, jog 
šiame suvažiavime bus no
minuotas Trumanas pfezi- 
dento vietai, — jis bus no
minuotas, nepaisant to, kad 
Pepperis ir kiti daro viską, 
idant kaip nors “sumaišius 
planus”, kad Trumanas ne
būtu nominuotas.

Žinant tai, dabar kyla 
klausimas: kas bus demok
ratų kandidatu vice-prezi
dento vietai? Spėjama, kad 
juo bus Barkley.

Bet Barkley jau seno arm 
žiaus vyras, gi vice-prezi
dento vietoms paprastai 
statomi jaunesni žmonės.

Neužilgo patirsime, kaip 
viskas bus.

Nevyksta Kariauti 
Graikam Reakcininkam

Athenai. — Virš 80,000 
Graikijos monarchist!! - fa
šistų armija puola komunis
tus - partizanus vien Gram
mes kalnuose. Bet jau dvi 
savaitės, kaip monarcho-fa- 
šistai neturi pasisekimo.

Graikijos dabartiniai val
donai patys pripažįsta, kad 
jie neteko 1,211 oficierių ir 
kareivių užmuštų ir sužeis
tų, gi per tą patį laiką tvir
tina, kad jie užmušė ir su
žeidė 1,852 partizanus.

Jeigu jau ir taip būtų, tai 
kaip matome, tai nuostolių 
skirtumas nedidelis. Bet 
svarbiausia tas, kad monar- 
chistai neturi pasisekimo, 
kad vietomis partizanai pe
rėjo į kontr-atakas ir atsiė
mė tūlus kalnus. Todėl mo- 
narchistai reikalauja iš' A- 
merikos daugiau kanuolių, 
ginklų ir amunicijos.

Jankiai Didina
Berlyno Aerodromą

Berlynas. — Amerikos 
generolo Clay įsakymu pra
dėtas didinti Tempelhof ae
rodromas Berlyne ant 5,00p 
ketvirtainių pėdų. Mano
ma, jog, kada bus jis ant 
tiek padidintas, tai galės 
daugiau kasdien priimti 
lėktuvų.

Sakomą, kad iš Jungtinių 
Valstijų skuba į' Vokietiją 
14-ka raketinių (jets) inū- 
šio lėktuvų “Lockheed F- 
80” rūšies.’Kodėl šie lėktu
vai skubama siųsti į Vokie
tiją, nepasakoma.

PLIENO DARBININKAI 
LAUKIA PAKELTŲ 
ALGŲ

Pittsburgh, Pa. — Apie 
170,000 plieno industrijos 
darbininkų laukia, kada jie 
gaus United States Steel 
Corp, tas pažadėtas pakel
tas algas. Kol kas, jie dar jų 
negavo.

Peru valdžia, nugalėjus ka
riuomenės sukilimą, naikina 
pilietines laisves.

“Voice of America” 
Teisina Tito “Sukilimą”

Washington. — Jungtin. 
Valstijų Užsienio ministeri
jos tvarkomas radijo į už
sienį “Voice of America” 
pasiuntė oro bangomis ilgą 
kalbą, kurioje teisino mar
šalo Tito sukiliiną prieš ki
tų šalių Komunistų Partijų 
kritiką.

“Voice of America” ata
kavo Sovietų Sąjungos ko
munistus. Kažin, kiek tas 
padės maršalui Tito? Juk 
visi komunistai Jugoslavijo
je turi suprasti, kad jeigu 
jau Tito politiką teisina ko
mercinė spauda, radijas ir 
kapitalistinės vyriausybės, 
tai jau ta politika nėra ko
munistinė.

Vengrijos Protestas
Budapeštas. — Jungtinių 

Valstijų Valstybės Sekreto
riaus pagelbininkas Mr. 
George V.’ Allen paskel
bė, kad būk Vengrijoje liau
dies vyriausybė areštuoja 
piliečius, kurie klausosi per 
radiją “American Voice” 
pranešimų.

Vengrijos užsienio reika
lų ministras paskelbė, kad 
nepaisant, kokią, propagan
dą vestų per “American 
Voice,” tas Vengrijos vy
riausybei neapeina ir niekas 
už jos klausymąsi nėra are
štuojamas ir baudžiamas. 
Jis sako, kad Vengrijoje pi
liečiai turi pilną laisvę klau
sytis bile radijo iš užsienio.

Iš Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Aštuntojo Seimo

* (TELEGRAMA)
Cleveland, Ohio, liepos 12 d. — Lietuvių Darbininkų 

Susivienijimo Aštuntasis Seimas atsidarė šiandien Car
ter viešbutyj. Seimą atidarė J. Žebrys, Seimo rengimo 
komiteto pirmininkas ir pakvietė LDS prezidentą J. Ga- 
siūną Seimui vadovauti.

Seimą atidarant buvo 91 delegatas, atstovaująs 47 kuo
pas. Tikimasi, jog atvyks daugiau delegatų šiandien.

Seimo pirmininku išrinktas Pranas Jočionis, žymus 
parlamentaristas ir LDS veikėjas, jo padėjėju — J. Ga- 
siūnas. 4 '*

Sudaryti visoki šeiminiai komitetai. Delegatams ženk- 
keliams prisegioti: Blanche Bakūnaitė, iš Lindeno ir E- 
milija Jankauskas, iš Pittsburgho; mandatų komitetan: 
Lillian Gugas, iš Detroito, Margaret Kunsky, iš Benton, 
Ill., ir Alex Klaud, iš Ghicagos; sveikinimams skaityti 
komitetan: Anna Evalda, iš Ambridge, Pa., Bertha But
kus, iš Clevelando, Katherine Žukauskienė, iš Newarko, 
ii’ Ann Russell, iš Detroito. Rezoliucijų komitetan: M. 
Žaldokas - Pauliukas, iš Chicagos, Adolfas Casper iš Los 
Angeles, John Orman ,iš Brooklyno, Frances Šapokas, 
iš South Bostono ir Mr, Pečiulis, iš Milwaukee; nomina
cijų komitetan: Jamison, iš Newarko; Montvila, iš Chi
cagos; Petravičius, iš Los Angeles.

Prezidentas ir sekretorius pateikė savo raportus, dėl 
kurių buvo diskusijų.

Pirmiau negu suvažiavimas oficialiai prasidėjo, buvo 
pakviesti pakalbėti sekami asmenys: Al Petravičius, 
Adolph Casper, V. Bogdal, Jean Bogdal ir Mrs. Casper 
— visi iš Los Angeles; taipgi Mockaitis iš Bridgeporto, 
Bertha Butkus iš Clevelando, Montvila iš Chicagos.

Šį vakarą turėsime bankietą ir koncertą.
Eva T Mizarienė

200 NEGRŲ JAUNUOLIŲ 
VEIKS Už WALLACE

Detroit. — Virš 200 jau
nų negrų darbininkų susira
šė į 7-nis balsuotojų klu
bus ir pasirengę veikti « už 
Henry Wallace išrinkimą j 
prezidento vietą.

SUOMIJA DŽIAUGIASI. r
Helsinki, Suomija.—r Suo

mijos vyriausybė džiaugia
si,, kad Tarybų Sąjunga su
mažino ant $74,000,^00 atly
ginimus už padarytus karo 
metu Sovietų šaliai nuosto
lius.

Reikalaus Spėcialio 
Saug. Tarybos Posėdžio

Lake Success. — Jungtin. 
Valstijų delegacija Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
boje reikalaus spėcialio po
sėdžio šio komiteto, kad ap
svarstyti grafo Folke Ber
nadotte raportą apie Pales
tinos reikalus.

Kaip žinia, šis grafas bu
vo paskirtas rūpintis taikos 
reikalais Palestinoje. Tary
bų Sąjungos atstovas And
rius Gromyko jau pradžioje 
sakė, kad grafas Bernadot
te rūpinsis ne žydų tautos 
reikalais, bet anglo-saksų 
turčių reikalais. Dabar tą 
patvirtino ir Izraelio vy
riausybės žmonės.

Jie sako, kad Bernadotte 
pataikavo arabams.'

Šveicarija Nepatenkinta
Berne, Šveicarija. —Švei

carijos vyriausybė yra ne
patenkinta, kad Anglija, 
Francija ir Jungt. Valstijos 
daro didelį spaudimą, idant 
Šveicarija greičiau perduo
tų ten esamus vokiečių ka
pitalistų tūrtus.

Kada hitlerininkai matė 
artėjantį, jų galą, tai jie bi- 
lionus turto išvežė į kitas 
šalis, įsteigė ten fabrikus ir 
visokias biznio įstaigas, bei 
įdėjo pinigus į bankus.

Šveicarija sutiko kelis 
šimtus milionų dolerių per
duoti Anglijai,. Francijai ir 
Jungt. Valstijoms, bet nela
bai skubinasi tą padaryti.

Vokiečiai Nesutinka Su
Vokietijos Skaldymo Planais

Frankfort on the Main.— 
Didelį smūgį uždavė Angli
jos ir J. Valstijų planams, 
žinomiems, kaipo “šešių su
tartinę,” Vakarin. Vokieti
jos Ministrų - Prezidentų 
konferencija.

Šie ministrai-prezide.ntai 
nuo 15-kos vokiečių valsty
bių ir provincijų buvo su
šaukti į šį miestą ir jiems 
pateiktas “šešių Planas”, 
kad jie vokiečių vardu pri
imtų ir imtųsi jį vykinti 
gyveniman.

Kaip žinia, pagal tą pla
ną Vokietija yra suskaldo
ma į dvi dalis: anglų, ame
rikiečių ir francūzų valdo
moji Vakarinė Vokietija tu
ri sudaryti federalę valsty
bę — Trizoniją, su atskiro
mis valdžiomis kiekvienoje 
provincijoje ir liuosai suda

Malajų Pussalyje 
Sukilėliai Pliekia Anglus

Batu Arang, Malajus. — 
Virš 100 sukilėlių — komu
nistų, gerai apsiginklavusių, 
užatakavo šioj srityje ka-' 
syklas, sugadino mašinas ir 
todėl suparalyžiavo anglies 
kasimą. Kol viena dalis par
tizanų atakavo anglies ka
syklas, tai kita su kulka- 
svaidžiais buvo apgulus po
licijos stotį, kur slapstėti 15 
policininkų, negalėdami iš
kišti lauko pusėn nosį.

Pranešama ir iš eilės ki
tų vietų, kad sukilėliai e- 
nergingai ir gudriai veikia. 
Sakoma, kad Mala jaus pus- 
salio komunistai išleido ma
nifestą, kuriame praneša, 
kad 100,000 partizanų stoja 
į kovą ir britus imperialis
tus išmes laukan iš savo ša
lies.

Anglija prieš partizanus 
metė karinius orlaivius, 
tankus, įvairias armijos da
lis net su kanuolėmis.

Mikolaičikas 
Pas Popiežių

Roma, Italija. — Ponas 
Stanislovas Mikolaičikas, 
kuris turėjo bėgti iš Lenki
jos, dabar lankosi Italijoj. 
Jis buvo pas popiežių ir kal
bėjosi apie pusvalandį.

Korespondentai sako, kad 
tai nebuvo “politinė kal
ba”. Juokingai tas skamba. 
Vis tik, ponas Mikolaičikas 
ten nevažiavo poterius kal
bėti. Matyti, kad jis per po
piežių ir katalikų bažnyčią 
nori padėti saviškiams Len
kijoje.

LAUKIAMA DIDELIO 
KUKURŪZŲ DERLIAUS

Washington. — Žemdir
bystės valdyba numato, jog 
šiemet Jungtinėse Valstijo
se užderės 3,328,862,000 bu
šelių kukurūzų (komų). 
Tai būtų didžiausias tų grū
dų derlius po 1945 m.

Charleston, W. V. —Hen
ry Wallace pareiškė, jog de
mokratai yra mirštančioji 
partija.
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ryta vyriausybe visai Tri- 
zonijai. Reiškia, ji būtų for
maliai atskelta nuo Sovietų 
valdomosios Vokietijos da
lies.

Kaip žinia, Vokietijoje 
žmonės nenori savo šalies 
suskaldymo į atskiras vals
tybes. Gal būti Ministrai- 
Prezidentai ir sutiktų pra
vesti šešių valstybių planą, 
bet jie bijosi vokiečių liau
dies. Todėl, jie nesutinka 
sudaryti atskirai Vokietijos 
vyriausybę, kol nėra bend
rai visai Vokietijai tokia 
vyriausybė sudaroma. Sa
koma, kad nors jie principe 
ir sutiko su šešių valstybių 
planu, bet nesutikimas jo 
pravesti tuojau gyveniman 
sudaro pavojų šešių valsty
bių planams Vakarinėje 
Vokietijoje.

♦

Sukilimas Amerikos
Laive <

1 / ’

Londonas. — Jungt. Vals
tijų karo laivyno komandie- 
riai pranešė, kad ant ame
rikinio laivo “William Car- 
son”, 7,200 tonų įtalpos, į- 
vyko sukilimas. Sako, kad 
jūreiviai sukilo ir kapitonas“"“ 
neturi galimybės laivo vai- 
d.vti. . t''

Pranešama, kad tas suki- 
limas įvykęs 250 mylių nuo 
Azores salų. Sako, kad A- 
merikos karinio laivyno ko- 
mandieriai įsakė artimiau
siai nuo ten esantiems karo 
laivams skubėti ir padaryti 
tvarką. Iš šių pranešimų ne
žinia, kokios rūšies tas “su
kilimas.”

Italijos-Sovietų 
Prekybos Derybos

Roma, Italija. — Čionai’ 
prasidėjo tarpe Sovietų Są
jungos ambasadoriaus Mi- 
ęhail Kostiliev ir Italijos 
užsien. ministro grafo Car
lo Sforza prekybos reikalais 
derybos.

Italijai labai reikalingas 
maistas. Ji nori gauti iš So
vietų kviečių. Iš kitos pusės 
Italijoj yra 3,000,000 bedar
bių. Jos fabrikai galėtų^ ga
minti tūlas mašinas Sovie
tams. Tik Italijos vyriausy
bė neturi laisvų rankų, nes 
jai jas suvaržo Marshallo 
Planas. Mat, jeigu Marsha
llo Plano tvarkytojai suras, 
kad Italijos prekyba padeda 
Sovietam, tai Italija negaus 
amerikinės “pagalbos”.

Ketina Neduoti Anglam- . 
Amerikiečiam Aliejaus

Cairo, Egiptas. — Saudi 
Arabijos karalius pareiškė, 
kad, jeigu anglų-amerikiėčių 
vadovaujama Jungt. Tau- .< 
tų organizacija imsis kokių 
žingsnių Palestinos reikale 
prieš arabus, tai arabai už
darys aliejaus rynas ir pa
naikins suteiktas Amerikos 
kapitalistams ant žibalo tei
ses Arabijoj ir visuose Ar
timuosiuose Rytuose.
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Monteiro Lobato
Mūsų bendradarbis šiauliškis rašo iš Sao Paulo, 

Brazilijos:
Šių metų liepos 4 dieną Brazilija ir pasaulis netenka 

vieno iš didžiųjų rašytojų ir kovotojų. Jose Bento Mon
teiro Lobato gimė Tanbate miestelyje, netoli Sao Paulo, 
1882 metais, čia baigia pradinį ir vidurinį mokslą, vė
liau kursuoja S. Paulo teisių fakultetą, kurį baigia 1904 
metais. Rašyti pradėjo jau studijavimo laikais, bet pir
mas jo rimtas veikalas buvo tai “Urupe”, kurs atidengė 
jo neginčijamą revoliucionieriaus talentą ir kame jis pir
mas atidengia tikrą Brazilijos veidą ir parodo skau
džiame realybės nuogume vietinių valstiečių skurdą ir jų 
tamsų, beviltišką ir liguistą gyvenimą ir kovą be pasek
mių su gamtos’ rykštėmis.

Nuo to laiko Monteiro Lobato pradėjo kurti visą ei
lę kitų veikalų, kuriuos jis taip vaizdžiai gvildena vienas 
po kito kitus svarbesnius Brazilijos tautos uždavinius, ir 

, kuriuose’ visuomet atspindi jo energiškas būdas ir jo re
voliucinis idealas, kovoje su įsenėjusia taip ekonomine, 
taip politine bei kultūrine dalykų santvarka. Be to, Mon
teiro Lobato buvo pirmasis Brazilijoje vaikiško žanro 
literatūros rašytojas ir ugdytojas. Virš 25 jo kūrinių 
jaunuoliams išėjo švieson ir dauguma buvo verčiami į 
ispanų bei anglų kalbas.

Apart rašymo Monteiro Lobato buvo nepalenkia
mas ir dinamiškas veikėjas už Brazilijos išsilaisvinimą 
iš jankių trustų jungo. Jisai pirmasis parodė Brazilijos 
žibalo eksploatacijos galimybę vietiniais resursais ir sa
vo knygoje “Žibalo Skandalas” kreipiasi į kompetentiš- 
kus valdžios organus šiuo nedelsiamu patrijotiniu klausi
mu.

Bet deja, valdžia žiūrėjo į visa tai per pirštus ir nie
kas nekreipė į tai didelės atydos. Ištisais metais per spau
dą, per radiją ir asmeniškai Monteiro Lobato stojo ir 
grūmėsi šiuo klausimu kurdamas korporacijas ir įro
dydamas žibalo esmę ir jo reikšmę Brazilijos ekonomijai, 
o ypač pavojų jei patektų į svetimšalių trustų rankas.

Galų gale, matydamas valdžios organų apatiją, ra- 
asmen-iškai laišką pačiam diktatoriui Getulio Vargas, 

prašydamas jo intervencijos šiame klausime. Už tą laiš
ką Monteiro Lobato tampa areštuotas ir pastatytas prieš 
“Tautinio Saugumo” teismą su apkaltinimu už .įžeidimą 
vietinės valdžios! Po kiek laiko būna paleistas, bet ne
trukus vėl suimtas ir įkalintas neva už kėsinimąsi pa
bėgti Argentinon. Kalėjime šį sykį jam tenka pasėdėti 
gana ilgą laiką.

Paleistas laisvėn vėl dirba ir kovoja, nors jo svei
kata jau yra palaužta. Ir štai, miršta sulaukęs vos 66 
metus amžiaus.

Taigi, mirtis užgesino vieną iš Brazilijos laisvės ir 
kovos švyturių, kurio veikla ir žodis buvo nepailstamu 
energijos simboliu ir tebūnie pavyzdžiu visiems, kurie 
sąžiningai stoja į eiles kovotojų prieš neteisybę, pavergi
mą ir už tautų laisvę...

Wall Stryto Partija
Savo kalboje, sakytoje Charleston, West Virginijoj, 

Henry Wallace prisiminė dabar besitęsiantį demokratų 
partijos suvažiavimą Philadelphijoj. Jis sakė, jog šis su
važiavimas tik patvirtino tai, kas jau seniai buvo nuro
dyta, būtent, kad demokratų partija yra niekas daugiau, 
kaip Wall stryto partija, monopolistinio kapitalo partija, 
valdoma turčių paskirtų politikierių.

Ir kam tokia partija šiandien reikalinga? Juk repu- 
blikonai nei kiek neprastesni už demokratus, — nepras
tesni, žiūrint iš Wall stryto pusės.

Amerikoje šiandien tėra dvi partijos, nurodė Wal
lace: republikonų ir naujoji partija, kurį formaliai bus 
■suorganizuota liepos 23, 24 ir 25 dd. suvažiavime Phi- 
Jadelphijoje.

Žinoma, Wallace teisus — demokratų partija tik 
vardu tesiskiria nuo republikonų partijos. Bet kapitalis
tams jinai dar vis reikalinga, nes su jos pagalba galima 
pasekmingiau prigaudinėti žmones.

Ateis laikas, kuomet tiedvi partiji susijungs. Geres
nieji elementai iš jų pereis naujojon partijon, liaudies 

. parti jon, palikdami senojoje tik tuos, kuriems'rūpi tar
nauti Wall strytui.

KATALIKŲ SUSIVIENI
JIMO SEIMAS

Kunigų Drauge (liepos 8 
d.) daug rašoma apie 
neseniai įvykusį Lietuvių 
Rymo Katalikų Susivieniji
mo Amerikoje seimą. Tai 
buvo 56-tasis seimas.

Kas tame seime buvo dis- 
kusuota ir kalbėta? Kas 
jam vadovavo ir kas rūpė
jo?

Draugas džiaugiasi:
“Pirmoje vietoje tenka 

pasakyti, kad šis seimas bu
vo gausingesnis, negu kiti 
keli seimai buvę praeityje. 
Atstovais seime buvo dvyli
ka kunigų ir gana daug sve
čių kunigų... Pažymėtinas 
yra ir tas faktas, kad LRK- 
SA seime dalyvavo arkivys
kupas ir vyskupas. Ir vie
nas ir antras pasakė tokias 
kalbas, kurių ilgai neužmir
šime.”

Tai ir viskas. Kunigai ir 
vyskupai apspito LRKSA. 
O kur aukštoji dvasiškija 
susimeta, ten jau papras
tiems žmonėms vietos nebe
lieka. Tai viena priežastis 
•to fakto, kad šis susivieni
jimas kasmet gerokai na
riais nupuola.

Ką gi pasakė vyskupas ir 
arkivyskupas? Vyskupas 
“nurodė visų tikinčiųjų 
žmonių šiandienines parei
gas, kurių svarbiausios: bū
ti apaštalu, į visas gyveni
mo sritis nešti Kristaus 
mokslą, gerų darbų pavyz
džiais taisyti, gendantį pa
saulį.”

Bet pirmiausia -tokiais 
darbais turėtų pasirodyti ne 
tik tas vienasv vyskupas 
Wright, bet visi vyskupai, 
visa aukštoji katalikų baž
nyčios dvasiškija. Deja, tų 
darbų pasaulis nemato, o 
nemato todėl, kad jų nesi
randa. Toji dvasiškija pa
saulį ne taiso, bet gadina. 
Lietuvoje vyskupai padėjo 
įvesti kruviną smetoninę 
diktatūrą. Ispanijoje aukš
toji dvasiškija padėjo įsiga
lėti kruvinajam Franco. 
Italijoje ir Vokietijoje dva
siškija tarnavo Hitleriui ir 
Mussoliniui. Tas pats visam 
pasaulyje. Todėl vyskupas 
Wright kalbėjo pro šalį, kai 
ragino lietuvių tikinčiuosius 
būti gerų darbų apaštalais, 
pirmoje vietoje nesuteikda
mas jiems tų gerų, darbų iš 
dvasiškijos pusės pavyzdžio.

Arkivyskupas Cūshingas 
kalbėję apie Dievą ir jo ne
apsakomą galybę. Dievas 
viską sutvarkysiąs ir sudo
rosiąs. Tik būkite ištikimi 
kunigams ir jiems pilnai at
siduokite.

Tačiau arkivyskupas pri
sipažinęs, kad jis pats ne
žino, ką ir kaip Dievas su
teiks. Jis pasakęs: “Dievas 
yra mūsų viltis ir juo mes 
pasitikime. Jis negali ne-

•v

girdėti Lietuvos žmonių 
maldų. Aš ųęžinau, kokiais 
būdais jis duos savo atsaky
mą. Gal būt per šventus ku
nigus, gal būt per nenugali
mus žmones. Gal būt per 
gailestingą valdovą, naują 
Konstantiną. Gal būt per 
kokią naują Joaną Arkietę. 
Nieks negali pasakyti...”

Arkivyskupas norėjo pa
sakyti, kad jo Dievas gal at
siųs Lietuvai naują Smeto
ną, bet žinodamas, kaip lie
tuviai fašistinės diktatūros 
neapkenčia, nedrįso pasaky
ti.

Lietuvos laimė tik tame, 
kad fašistinių Smetonų ir 
klerikalinių’ Krupavičių vie
špatavimas jau seniai, pasi
baigė ir jis niekados Lietu
von nebesugrįš.

VIENI KRIMINALISTUS 
ŠAUDO, O KITI JUOS 
SAUGO, GINA IR 
GARBINA
Menševikų Naujienos (lie

pos 9 d.) prirašė keletą 
špaltų apie Jugoslavijoje į- 
vykusią didelę bylą prieš 
karo kriminalistus. Teisia
ma buvo keturiolika. Try
lika nuteista mirtin ir su
šaudyta. Tik vienas paliktas 
nesušaudytas.

Kriminalistai susidėjo iš 
jugoslavų ir austrų. Jų tar
pe buvę trys ar keturi ko
munistai. Karo metu jie 
dirbo naciams ir padėjo 
jiems žmones kankinti ir 
žudyti. Po karo apsivertė 
gerais patriotais ir įsi
skverbė į valstybės apara
tą. Ten būdami jie tapo an
glų ir amerikiečių šnipais. 
Darbavosi tol, kol buvo su
sekti ir nubausti. Jų kri- 
minališką karjerą nutraukė 
amžinai švino kulka. Ką už
sitarnavo, tą ir gavo. Nie
kam jų negaila, niekas jų 
nepaiso.

Tai yra, joks padorus ir 
švarus žmogus jų negaili ir 
nepaiso. Kas kitas su men
ševikais iš Naujienų. Jos 
kaltina ne kriminalistus, bet 
tuos, kurie juos nubaudė.

Niekur niekada nėra nie
kas užtikrinęs, kad joks 
komunistas negali tapti kri
minalistu. Visose politinėse 
grupėse pasitaiko niekšų ir 
išsigimėlių. Prieš karą to
kioje Vokietijoje komunistų 
partija buvo gana skaitlin
ga. Tiesiog būtų stebuklas, 
kad naciams .įsigalėjus, iš 
kelių šimtų tūkstančių ko
munistų nė vienas jų nebū
tų pavirtęs naciu ir nebūtų 
jiems dirbęs jų kriminališ- 
ką darbą. Panašiai buvo su 
socialdemokratais. Iš šimtų 
tūkstahčių socialdemokratų 
atsirado niekšų ir išsigimė
lių. O gal Naujienos bandys 
šią tiesą paneigti?
. Bet labai didelis skirtu
mas atsinešime linkui karo

Kur Jie Nueis, Šitaip Eidami?
Malajuose vyksta žmonių sukilimai. Malajus valdo 

britai imperialistai ir žmonės ryžtasi jais nusikratyti, 
išsilaisvinti ir gyventi nepriklausomu gyvenimu. Ką gi 
.į tai sako Anglijos socialistų valdžia? Ji atsisako suteik
ti Malajų žmonėms laisvę. Ir ne tik atsisako, bet toji 
valdžia naudoja hitlerines metodas kylantiems žmonėms 
popinti.

Dienraštis Vilnis tuo klausimu rašo: z
“Patarlė' sako, kad skęstantis ir už šiaudo griebiasi. 

Dar nepamiršę kas atsitiko su Hitlerio ‘teorija,’ gelbė
dami griūvantį imperializmą socialistai nusprendė patys 
panaudoti tą metodą: Paskelbei pasauliui, kad Mala joje 
•nepriklausomybės reikalauja tik komunistai!

“Sutiksime, kad visi komunistai reikalauja nepri-

kriminalistų. Mes sakome, 
kad juos reikia sumedžioti 
įr nubausti. Taip ir buvo 
susitarta tarpe Amerikos, 
Anglijos ir Tarybų Sąjun
gos.
' O kaip į karo kriminalis

tus žiūri Naujienos? Jos 
tiesiog verkia, kad naujo
sios demokratijos šalyse 
karo kriminalistai gaudomi 
ir baudžiami. Jos tai, skaito 
teroru prieš “nekaltus žmo
nes.” Arba, pavyzdžiui, jos 
puikiai žino, kad į Ameri
kos ir Anglijos zonas Vo
kietijoje yra daug suplūdu- 
sių karo kriminalistų. Jie 
viešpatauja pabėgėlių lioge- 
riuose ir terorizuoja pabė
gėlius. Tačiau niekad ir nie
kur Naujienos nėra tų kri
minalistų pasmerkusios. Jos 
niekur nėra pareikalavusios, 
kad jie būtų nubausti.

Visiems Lietuvių Wallace for 
President Klubams

. I ‘f '
i

Ir Veikėjams
Draugai piliečiai! Stokime į istorinį ir taip labai 

svarbų darbą visi!
Jau tik savaitė beliko iki suvažiavimo, kuriame bus 

įkurta Naujoji Partija. Suvažiavimas įvyks liepos 23, 
24 ir 25 dienomis Philadelphijoje, Pa. Ar draugijos, klu
bai bei pavieniai piliečiai esate pasirengę vykti į tą isto
rinį sąskridį?

Taipgi jau pasiliko tik su virš 3 mėnesiai iki pre
zidentinių rinkimų. Dar yra daug lietuviais apgyventų 
vietų, iš kur labai mažai arba visai nesimato jokio dėl 
Wallace^or President veikimo.

Dar labai mažai tokių kolonijų randasi, kuriose yra 
sutverti Lietuvių Wallace for" President Balsuotojų Klu
bai. Brooklynas tuo atžvilgiu yra pirmoje vietoje, — su
organizavo klubą iš apieJzOO narių ir pasižadėjo gauti 
500 narių. Gerai gyvuoja balsuotojų klubai So. Boston, 
Mass.; Worcester, Mass.; Hartford, Conn.; Waterbury, 
Conn.; Baltimore, Md.; Philadelphia, Pa. ir jau pradėjo 
organizuoti klubą Richmond Hill, N. Y.

Jeigu kiti gyvuojanti kolonijų klubai nėra paminėti 
tai tuoj aus malonėkite pranešti L. N. Wailace for Pres
ident Komiteto raštininkui.

1. Visi Lietuvių Wallace for President Balsuotojų 
Klubų raštininkai praneškit savo antrašus ir narių kiekį.

2. Tuojau tverkit balsuotojų klubus, kur jų dar nėra.
3. Turi būti pakviečiamos ir pašalinės organizacijos 

— klubai ir chorai, kad prisidėtų prie to darbo.
4. Lietuvių Nacionalio Wallace for President Komi

teto pareiškimas ir kortelės dėl organizavimo balsuotojų 
klubų, atspausdinta ir jau išsiuntinėta. Kortelių dar ran
dasi ir tuojau reikalaukite, kas bus pasiųsta.

5. Brošiūra; kurią parašė vienas Lietuvių Naciona
lio Wallace for President Komiteto Redakcijinės Komi
sijos narys, jau yra gatava, parsiduos už 5o ir greitu lai
ku bus išsiuntinėta.

Draugai, virš minėta brošiūra turi būti plačiai pa
skleista kitų sriovių žmonių tarpe, nes jinai turi didelę is
torinę vertę.

Su pranešimais apie klubus ir kitais reikalais kreip
kitės pas sekr. J. W. Thomson, 45-42 — 41st St. Long 
Island City 4, N. Y.

Draugiškai, Lietuvių Wallace for President Komite
to raštininkas,

J. W. Thomson.

LDS Seimo Išvakarėse
Rašo Jasilionis.

priekį.

klausomybės. Bet ne visi kas reikalauja nepriklausomy
bės yra komunistai. O britų socialistai nusprendė išnai
kinti Malajoje visus komunistus.

“Kaip tik tokiom ‘specialėm’ pareigom britai turi ir 
specialius kariuomenės dalinius, vadinamus ‘Black and 
Tam’ Jie visi yra profešiėnalįai gerkliapioviai. Jie upė
mis liejo airių kraują, kol bent dalis airįų liaudies išsi
kovojo nepriklausomybę. Dabar ‘Black and Tans’ siun
čiami į Malają. , '

“Jų pareigos aiškios, viešai paskelbtos viso svieto 
žiniai: Išnaikinti Malajoje komunistus!

“Ne, kovotojai už nepriklausomybę Malajoje nebus 
-imami belaisvėm Teismo bylos privilegija jiems atimta.’ 
Jie bus naikinami, nes jo majestoto socialistai visus juos 
pakrikštijo komunistais. Svietas dėl to nesipiktins, mano 
socialistai. Juk dabar visose ‘demokratijose’ medžioklė 
ant komunistų pačioje sezono aukštumoje.

“Kam dar klausinėti, kuris malajietis komunįstas, 
kuris ne. Bile tik reikalauja savo Įiaudžiai laisvės ir ne
priklausomybės — nudėk "ant vietos ! Hitleris juk ir ne
darė. ceremonijų, bet visiems kapojo galvas, kas tik drįso 
pasipriešinti jo žvėriškam rėžimui.

Taip, Britanijos darbiečių valdžia.,eina Hitlerio pė-» 
domis. O jie juk vis dar save tituluojasi ‘socialistai^’!”'

SMETONININKAI 
TEBESIPERŠA

Clevelando smetonininkų 
Dirva reiškia didžiausio ne
pasitenkinimo, kad Ameri
kos Lietuvių Taryba (Gri
gaitis ir Šimutis) dar vis 
neprisileidžia smetonininkų. 
Karpius tiesiog šaukia: ,

Mūsų įsitikinimu — yra 
atėjęs laikas suvienyti visas 
jėgas, norinčias dirbti ir at
skirai dirbančias Lietuvos 
laisvės prisikėlimui. Ir suvie
nyti ne vien Chicagos, Cleve
lando ar Brooklyno bei De
troito lietuvius, bet viso pa
saulio lietuvius, kurie, kad ir 
išmėtyti po kontinentus, te
beturi teisę laisvai galvoti, 
gerbti ir mylėti tai, kas jiems 
brangu, ir veikti pagal savo 
sąžinę. Esame permaži ir per- 
silpni, kad galėtume Lietuvos 
laisvinimo darbe vaikštinėti 
grupėmis ir grupelėmis įvai
riausiais takais ir šuntakiais, 
vengdami ’ susirinkti į vieną 
platų vieškelį ir visiems su
sikabinus žygiuoti 
(Dirva, liepos 9 d.).

Kad iš Karpiaus akių 
trykšta ne paprastas van
duo, bet tikro fašistinio gai
džio ašaros, tai galima 
spręsti iš jo sekamo pareiš
kimo: “Sakoma, kad lakš
tingala, kai jai išduria akis, 
gieda gražiau, nes nemato 
viso pikto aplink save. Ar 
ir mums lietuviams reikėtų 
išbadyti akis, kad nematy
tume piktybių ir šašų ant 
svetimo kūno? Gal tada ge
riau susigiedotume Lietu
vos laisvinimo giesmei.”

Tikrai desperatiška pa-, 
dėtis. Bet akis badytis mes 
nepatartumėme. Juk politi
niai. kalbant, smetonininkai 
ir tarybininkai jokių akių 
seniai nebeturi. Tai nėra ko 
nė badyti.

Jeigu jie turėtų akis, tai 
juk matytų, kaip kvailas ir 
beviltiškas yra jų visas ala- 
sas, kaip bergždžias yra vi
sas jų darbas. Juk nei jie, 
nei jų plauko žmonės nie
kados Lietuvos nebevaldys. 
Jų visas riksmas yra bai
giančių nykti sutvėrimų 
riksmas.

O mes visgi patartumėme 
Karpiui taip jau baisiai ne
nusiminti. Męs girdėjome', 
kad Grigaitis ir šimutis ža
da neužilgo savo tarybos 
duris atidaryti smetoninin- 
kams. Tik, žinoma, prieš 
įeisiant, Karpius, Žiuris, 
Olis ir visi jų kolegos turės 
gerai apsičystyti: prisiekti, 
kad jie visus Tarybos po
tvarkius ištikimai pildys, ir 
kad visus savo organizacijų 
iždus sukratys į Tarybos iž
dą.

Cleveland, Ohio. — Įžen
gęs sekmadienio rytą, liepos 
11 d., į.Carter viešbutį, ran
du du brooklyniečius: P. 
Kapicką ir A. Veličką. Tuo
jau pasirodo ir daugiau at
vykusių delegatų: newar- 
kietis K. Anuškis, livingsto- 
nietis G. Jamisonas, linde- 
nietes Ona Vertelis ir Blan
che Bakūnas. Jie jau šeš
tadienį atvykę ir spėję ap- 
sipažinti su Clevelando mie
stu. /

Nuvykstame į LDS klubą 
79 gatvėje. Ten pasirodo 
daugiau ir daugiau atvyku
sių delegatų: brooklyniečiai 
Ormanas, Čepulis, detroitie- 
čiai Jočionis, Smalstys; Los 
Angeles vajininkas Petravi
čius, newhavenietis vajinin
kas Kunca ir kiti. Į klubą 
pradėjo rinktis clevelandie- 
čiai beisbolininkai, laimėję 
savo lošimą. Jų jauktas šio
je žaismėje vainikuojasi 
gražiais pasižymėjimais.

Klube , eina delegatų pa-

aviamodėlistai
— Pirmosiose

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Šiaulių

ŠIAULIAI.
aviamodelistų varžybose daly
vavo 12 šios sporto šakos mė
gėjų su 19 modelių.

Schematinis Jasvino sklan
dytuvo modelis išsilaikė ore 2,- 
26 min. ir iškovojo pirmąją 
vietą' šioje klasėje.

Kišerausko liemeninis sklan
dytuvo modelis, išvilktas siūlu, 
pasiękė 300 metrų aukštį ir, 
paskraidęs 9,5 minutes, išnyko 
iš akių.

LTSR futbolo pirmenybes
UKMERGĖ. — Čia įvyko 

LTSR futbolo 1-sios grupės 
pirmenybių rungtynės tarp vie
tos “Žalgirio” ir' Kauno “Inka
ro.” Abiejų debiutuojančių pir
moje grupėje komandų kova vy
ko su vietos futbolininkų per
svara. Pastarieji iškovojo per
galę pasekme 2:0.

žintys ir kartu jau praside
da diskusijos už LDS vardo 
pakeitimą. Joe Paltan tvir
tai įsitikinęs, jog 
pakeitus Liet. Darbininkų 
Susivienijimą į Liet. Bro
lišką (Fraternal) Susivieni
jimą, būtų galima daug 
daugiau jaunimo įtraukti. •

Kai kas jau diskusuoja ir 
pašalpos pakeitimų planą. 
Žada priešintis jo priėmi
mui. Nepasitenkinimas reiš
kiamas ir tame, kad planas 
paskelbtas prieš pat Seimą^ 
nariai negalėjo iš anksto 
tuo klausimu padiskusuoti. -

Likiūtė - Panzer nurodo 
svečiams planą, kaip nuva
žiuoti į pikniką.

Carter viešbuty Adelė 
Vasil, Anna Kovačik ir 
Louisa Keliat registruoja 
delegatus ir aprūpina juos 
šeiminiais pramogų bilie
tais. LDS prezidentas Ga- 
siūnas ir sekretorius Siurba 
apsistoję čia pat viešbuty.

Laiškas Redakcijai
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Gerbiami Draugai 
Laisviečiai: —

Šio mėnesio 2 dieną Flo
ridoj pasibaigė orančių 
pramonės sezonas. Visos di
džiosios “Packing House” 
užsidarė ant 3-jų mėnesių. 
Tūkstančiai darbininkų ta
po atleisti neapmokamoms 
“vakacijoms”; jų tarpe ir 
aš. Tad nusprendžiau šią 
vasarą jau “nesikepinti” 
Floridoj be jokio užsiėmi
mo, bet patraukti į “nor- 
tus” laimės ieškoti...

Floridą apleidžiu 11 d. š. 
mėn.

Geriausių linkėjimų vi
sam Laisvės personalui.

Jūsų bendradarbis,
Jonas Vilkelis.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Liepos 14,

Kingston, N. Y. —Iš ka
lė jiiho ištrūko 5 pavojingi 
kaliniai. ‘ ‘



Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 
da galingas, o galingas tada, kada orga* 
nizuotas ir( apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių? >.

Kas nors iš mums mielų žmonių atida, 
ve gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

!
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Moterų Darbas ir 
Jo Rolė Lygybėje

Policija Draudė Platinti 
Progresyvišką Literatūrą

Nancy, — Supuvusios 
Sistemos Produktas

Nauja Partija Įkurta 
Rochestery; Moterys 
Skaitlingai Dalyvavo

Moterų dalyvavimas pro
dukcijoje ir kiekvienoje 
socialio bei ekonominio gy
venimo fazėje yra pažangos 
žymė. Darbas moteriai reiš
kia daugiau nepriklausomy
bės, daugiau savarankišku
mo, daugiau lygybės su vy
rais. Tą mes visi žinome. 
Mes žinome, kad kuomet 
moteris uždirba ir yra la
biau savarankiška, ji gali 
su didesne laisve pasirinkti 
jai patinkamą vyrą vedy
boms, ji gali gyventi gar- 
bingesnį, laisvesnį * gyveni
mą.

• Per jos darbą moteris 
pasidaro labiau inteligen
tiškas, labiau pilnai gyve
nąs žmogus. Ji įgauna galią 
matyti toliau negu jos pa
čios asmeninės problemos, 
ji labiau įdomaujasi visuo
meniniais reikalais.

Tie visi faktai aiškiai ro
do, kad šūkis, jog “Moterų 
vieta yra namuose” yra ne
teisingas ir reakcinis.

Dabar net vaikas gali su
prasti, kad jeigu visos mo
terys, kurios dirba industri
joje ar profesijoje, staiga 
pasitrauktų ir visos pasida
rytų namų šeimininkėmis, 
tikra katastrofa ateitų.

Įsivaizduokime, kas pa
sidarytų, jeigu staiga visos 
siuvėjos mestų darbą, jeigu 
darbą mestų telefonistės, 
slaugės, mokytojos/mašini
stės, sekretorės. Lengvai 
galima įsivaizduoti, x kad, 
Went laikinai, mūsų ekono
mika būtų pilnai paraly
žiuota.

Reakcininkai tiksliai pa
miršta apie tuos milionus 
moterų, kurios ir dirba fab
rikuose ar įstaigose ir 
tuo pačiu laiku atlieka vi
sas namų šeimininkių pa
reigas. Reakcininkai vis 
kalba apie “namų židinio’’ 
palaikymą, kad motinos tu
ri pašvęsti kuo daugiau lai
ko savo šeimoms, savo na
mams ir savo vaikams, bet 
jie pamiršta paminėti, kad 
darbo klasės motina daž
niausiai tą visą turi atlikti' 
tiktai po to, kai ji dvi valan# 
das praleido keliaudama iš 
darbo vietos, kurioje ji dir
bo aštuonias valandas.

Reakcijos ’tikslas yra 
. toks: moterys tegul lieka 

dirbti fabrikuose, tegul jos 
dirba visur (už žemesnes 
algas negu vyrai, žinoma), 
bet principiniai to nereikia 
pripažinti. Principiniai ir 
psichologiniai moteris turi 
likti ’ tiktai “namų židinio 
saugotoja'’, turi nesimaišy- 
ti į visuomeninius reikalus, 
turi likti atsilikusi.

Fašistai geriausiai buvo 
išvystę savo propagandą už 
moterų vergavimą kaip ant
raeilės žmogystės, nors iš 
jų’buvo reikalauta tiek pat 
darbo. Naciai turėjo mote
rims obalsį “Kinder, Kir-» 
che und Kueche”, kas reiš
kia “Vaikai, Bažnyčia ir 
Virtuvė”. Bet tas nereiškia, 
kad naciai stojo prieš mo
terų darba fabrikuose ar į- 
staigose. Toli ne. Vokietės 
ir vokietaitės buvo reika
lautos dirbti sunkiai ir il
gas valandas už Reichą, — 
tiktai jų psichologijoje no
rėta įskiepyti mintį, kad 
jos priklauso tiktai virtuvei 
ir bažnyčiai, — po dešim-

ties ar 12 valandų darbo 
dienos...

Ne tik reakcininkai, bet 
ir tarp kai kurių pažangie- ; 
čių yra giliai įsišaknijusių 
prietarų, kurių taip lengvai i 
ištrinti negalime. Paimkime 
pavyzdžiui sekamą atsitiki- 1 
mą: neseniai vienas francū- ' 
zų žurnalistas, kuris ideolo- : 
giniai stovi gan arti komu- ; 
nistų, pasakė, kad “kaip : 
nežiūrėsime į dalyką, meilė 
yra vienintelis klausimas, 
kuris interesuoja moteris.”

Kiek protinio atbukimo, 
kiek galvojimo stokos pasi- < 
reiškia tame pareiškime! i

Reikia pripažinti, kad yra ; 
ir nemažai komunistų vyrų, : 
kurie turi tuos pačius bur- i 
žuazinius prietarus prieš , 
moteris. Tie ir mano, kad 
vienintelis moterų uždavi
nys yra mylėti, auginti vai
kus ir virti. Ir jeigu jie kar
tu su moterimis ir veikia 
organizacijose, tas jų prie
taro pagrindiniai nepakei
čia. Bet net 50 metų atgal 
marksistinis mokslininkas 
Jules Guesde sakė:

Mažiau negu bile kas, dar
bininkai gali norėti, kad ki
tos lyties asmenys liktą eko
nominiai prispaustos.

Ką tas francūzas moksli
ninkas turėjo omenyje, yra 
gan aišku. Darbininkas jo
kiu būdu negali norėti, kad . 
moteris liktų prispausta, 
jau vien iš savos apsaugos 
taško. Nes, jeigu moteris 
lieka labiau prispausta, ka
pitalistinė klasė naudoja tą 
padėtį tam, kad padaryti 
didesnį spaudimą ant visos 
darbo klasės. Moterys, pa
čios to nejausdamos, tuomet 
atlieka kaip ir streiklaužių 
pareigas. !

Amerikos komunistai pa
skutiniu laiku pradėjo 
kreipti vis daugiau dėmesio 
į moterų klausimas. Mote
rys lošia žymi^ rolę Ame
rikos komunistų tarpe, bet, 
reikia pasakyti, kad ne vi
sur ir ne visuomet jos ata
tinkamai įvertinamos.

Neseniai viena svarbi ko
munistė veikėja pasakė:

• Komunistė yra gera ko
munistė, jeigu ji tuo pačiu 
laiku didžiuojasi esanti mo
teris. Komunistė tada yra 
gera partijos darbuotoja, jei
gu ji nesigėdi šeimininkauti 
namie, virti ir bendrai elgtis 
kaip kiekviena eilinė mote
ris. Tos dienos, kuomet ko
munistės skaitė už negarbę 
šeimininkauti kaip “buržua
zinės moterys,” praėjo: Ko
munistė pirmoje eilėje turi 
būti ir gera moteris.

J. Vermeersch.

Naujas parketo cechas
KAUNAS, birželio 1 d. — 

“Lietmedžio” lentpjūvė plečia 
statybinių medžiagų gamybą, 
šiomis dienomis čia paleistas 
parketui gaminti cechas. Veikia 
agregatas, kurio . pajėgumas 
1500 kv. metrų parketo per mė
nesį. Atstatomas ir antras ag
regatas.

Gamykla įvykdė septynių 
mėnesių gamybinį planą ir jau 
leidžia produkciją rugpiūčia 
užduoties sąskaita.

Klaipėda — Kuršių Neringa
KLAIPĖDA. — Atnaujintas 

garlaivių susisiekimas per Kur
šių mares. Iš Klaipėdos galima 
Kuršių marėmis susisiekti su. 
Nidos, Preilos ir Juodkrantės 
kurortais.

Sekmadienio ryte, liepos 
4 d., su sou th bostoniečiais 
(jie turėjo tris nusamdytus 
autobusus) nuvykau į didį
jį dienraščio Laisvės pikni
ką, Maynarde.

Diena buvo graži, saulė
ta, tinkama vien tik pra
leisti lauke. Kelione neper- 
ilgiausia buvo, už apie pus
antros valandos jau ir pik
nike.

Įžengus į pikniką, tuoj 
Frances Šapokienė privedė 
prie Naujosios Anglijos 
Moterų stalo. Ant stalo pri
dėta visokių valgių, o apie 
stalą kaip bitelės triūsiasi 
gaspadinės. Jos su linksma 
šypsena priima kiekvieną 
svečią, maloniai patarnau
ja. Kadangi jos buvo pusė
tinai užimtos, pesinorėjo 
trukdyti, bet vis vien gavau 
progą pasveikinti Violetą 
Taraškienę, Niukienę ir 
“mamą” Žukauskienę.

Ėjome toliau — žmonių, 
žmonių, tiek daug žmonių! 
Sveikinausi su daugeliu pa
žįstamų, įsigijau naujų pa
žinčių. Prieinam prie buto, 
kur taipgi dirba sušilę kiti 
pikniko darbininkai — jie 
tarnauja prie gėrimų, — 
vienu žodžiu, visi pikniko 
komisijos narįai sunkiai 
dirbo tą dieną, ir jiems pri
klauso didelis kreditas.

Visą dienos programą 
puikiai vedė D. Jusius.

Vėliau sekė programa. 
Apie pačią programą čia 
neminėsiu, nes tikiuosi, kad 
vietiniai korespondentai pa- 
tvs plačiau apie tai aprašys. 
Iš anksto spaudoje buvo 
pranešta, kad kalbės sena
torius Glen Taylor, kandi
datas į J. V. vice-preziden- 
tus (Progr. Partijos tikie- 
tu), bet jis neatvyko: Jo 
vietoj kalbėjo Walter O’
Brien, Port Agent, Bostone, 
nuo American Radio Ass’n., 
CIO. Jis kandidatuoja į J.V. 
Kongresą’ nuo 10-to Kon
gresinio Distrikto Mass, 
valstijoje. Jis kalbėjo svar-

biais šių dienų klausimais. 
Baigiant kalbą, O’Brieh 
pranešė vieną svarbų daly
ką: į pikniką atsinešė ne- 
kurie žmonės literatūros 
platinti, bet vietos policijos 
viršininkas uždraudė tą li
teratūrą platinti. Tad ir 
O’Brien pasakė klausyto
jams, kad tai biaurus pasi
elgimas — čia laisva šalis 
ir niekas negali žmonėms 
uždrausti skaityti bile lite
ratūrą. Jis ragino vietinius 
maynardiečius griežtai pro
testuoti prieš tokį pasielgi
mą. Jam užbaigiant kalbė
ti, tuoj tas minimas polici
jos viršininkas priėjo prie 
kalbėtojo ir užsirašė jo pa
vardę ir adresą.

Vėliau asmeniškai kalbė
jausi su Walter O’Brien. 
Jis yra jaunas, energingas 
veikėjas. Yra surinkęs 
daug, parašų ant peticijų 
(ir dar renka) dėl išrinki
mo Wallace į J. V. prezi
dentus. Jisai pasakė: “vie
nintelė visų Amerikos tau
tybių, rasių ir religijų dar
bo žmonių viltis atremti re
akcijos ir karo bangas, ky
lančias čia Jungtinėse Val
stijose, tai yra sumušti abi- 
partinius Republikratus, iš
renkant Wallace’o Partijos 
kandidatus į valdvietes per 
balsavimus lapkrityje...”

Linkiu Walter O’Brien 
laimės, kaipo kandidatui į 
kongręsmanus.

■ Prieš pat išvykimą atgal 
į So. Bostoną, turėjau pro
gą praleisti trumpai laiką 
su Hartfordo Laisvės Cho
ro nariais.

Vienu žodžiu, Maynardo pilkumą, 
piknikas buvo puikus, dide
lis, žmonės draugiškoj dva
sioj linksminosi, šoko, pra
dedant. temti, išsiskirstė į 
namus.

Šia progą noriu šir
dingai'padėkoti B. F. Kubi
liui, Frances ir Frank Ša- 
pokams už jų malonų drau
giškumą, vaišinimą.

t T J?—

“Aš nesu prostitute; tik 
pasižiūrėkite į mane; ne
jaugi aš atrodau, kaip viena 
jųjų?”

■ Taip sakė New Yorko 
teisme Nancy Fletcher Cho- 
remi, Amerikos konsulo Ca- 
sablankoje duktė, Egipto 
kapitalisto žmona, New 
Yorko “aristokratinė” pros
titutė.

Nancy, 27 metų amžiaus; 
graži ir skoningai apsivil
kusi, kalbėjo šlifuotu balsu, 
kurį paprastai turi gerai iš
mokslinti žmonės. Jos veido 
bruožai rodė gerą išauklė
jimą, jos manerai manda
gumą ir graciją. Buvo aiš
ku, kad su ja lengvai ga
lėtum užvesti diskusiją apie 
Jean Paul Sartre ekzisten- 
cionalizmą lygiai kaip apie 
paskutines Paryžiaus ma
das.

Bet ta pati' Nancy kas 
vakaras slankiojo prie
tingų jų viešbučių New Yor- 
ko/ pusiau - aristokratinia
me up-toyzn kvartale. Nors 
jos tėvas iš Casablancos 
jai siuntė pakankamai liuk
susiniam gyvenimui, ji už
siėmė prostitucija. Ji, žino
ma, neslankiojo po gatves, 
ar parsidavė kiekvienam 
praeiviui. Ne, o ne. Nancy, 
turbūt, su pasibiaurėjimu 
būtų kalbėjusi apie tokias 
eilines prostitutes. Ji buvo 
išlepinta aristokratė, kuri 
užsiėmė savo “profesija” 
tiktai iš nuobodumo, tiktai 
iš noro turėti ko nors ne
paprasto, labiau jaudinan
čio, kad suardyti jos tuščio 
ir beprasmiško gyvenimo

tur-

grupė, kuri ironiškai kaip 
“naivius” pašiepia kiekvie
ną asmenį, kuris dalyvauja 
kokiame nors judėjime, ku
ris neironizuoja idealizmo.

Nancy priklausė tai gru
pei. Gan gerai išlavinta, ji 
žinojo, kaip gėrėtis grožiu, 
ji žinojo, kaip įvertinti gerą 
literatūrą, gerą filmą. Tik 
vienas dalykas stojo tarp 
jos ir pilno gyvenimo: ta 
supuvusi dabartinė mūsų 
tvarka, kurios>šešėlyje gim
sta ta “sofistikuota” kavi
nių ir madų klasė.

Nancy nematė aplink sa
ve tikro pilnakraujo pasau
lio, kuriame verda kova, ku
riame žfhonės myli, neapken
čia, verkia, juokiasi. Ji ma
tė gyvenimą pro vyno stik
lą. Ji matė jį pro savo tėvo 
šimtines. Ji skaitė francū- 
zų ekzistencionalistą Paul 
Sartre, kuris klausia: “Ar 
verta gyventi.” Jis, kuris 
tą klausimą stato, jai sim
bolizavo inteligentiškumo 
viršūnę. Ji būtų nusispio- 
vusi (jei manierai jai leis
tų) ant Paryžiaus ar New 
Yorko prasčioko, kuris sa
ko: “Aš noriu gyventi, gy
venti gerai.” Koks plebėjiš
kumas, koks negilumas, 
koks paprastumas! — sako 
Nancy ir jos draugai.

ROCHESTER. — Birže
lio 29 dieną čia Eagle Hall 
patalpose įvyko Monroe ap
skrities naujosios partijos, 
ir komiteto už Wallace’ą 
įsteigimo k o n f e r e ncija. 
Konferencija buvo skaitlin
ga. Tarp 300 delegatų, ku
rie pripildė salę, taipgi ra
dosi didelis skaičius mote
rų, kas rodo, kad mūsų sri
tyje moterys yra aktyviai 
įsitraukusios į naujos pa
žangios partijos statybos 
darbą.

Vyriausiu kalbėtoju kon
ferencijoje buvo O. John 
Rogge, New Yorko valsti
jos Komiteto už Wallace’ą 
pirmininkas. Rogge yra bu
vęs generalinio prokuroro . • 
padėjėjas.

Jo pasakyta kalba buvo
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Skaitykite Laisvę!
Specialis Pasiūlymas Vasaros Sezonu:

Už $2 TRIMS MĖNESIAMS
Užsisakykite dienraštį Laisvę už $2. trims 

mėnesiams. Paskaitę dienraštį Laisvę per tris 
mėnesius jūs norėsite jį skaityti visada. ,

šis pasiūlymas yra tik iki rugsėjo 1-mos 
(Sept. 1st).

Nieko nelaukdami užsisakykite Laisvę sau 
arba užsakykite ją savo draugams ar giminėms 
tik už $2 trims mėnesiams.

Mes jums neminime tų daugelio svarbumų, 
. dėl kurių jūs pamylėsite Laisvę skaityti. Mes 

norime, kad jūs užsisakytumėte dienraštį Lais
vę, o jį skaitydami jūs patirsite, kodėl yra svar
bu jį kasdien turėti savo namuose ir skaityti.

Kad Laisvė yra plačiausia skaitomas lietuvių 
dienraštis’ Amerikoje, tai tam yra daūg labai 
rimtų priežasčių. Tas priežastis jūs patirsite, 
kai užsisakysite dienraštį Laisvį ir jį kasdien 
skaitysite

Kartu su užsakymu prašome siųsti ir pinigus 
įrašome adresuoti sekančiai:

427 Lorimer Street Brooklyn 6, N. Y

Ji ėmė dideles pinigų su
mas nuo savo klientų, — 
sakė ji teisme. Bet tai ar 
buvo tik “žaidimas,” tik 
noras pažiūrėti “kiek ji gali 
uždirbti.” Tik azartas, tik 
sportas, sako ji.

Nancy — ne vienintelė. 
Praeikite viešbučius prie 
Central Park, — praeikite 
tą eilę viešbučių su francū- 
ziškais vardais prieš parką,
— ir lyg veidrodyje pama
tysite tą visuomenės ele
mentą, iš kurio gimsta to
kie kaip Nancy. ;

Tai nėra nei paprastoji 
buržuazija, nei aristokrati
ja, nei inteligentija. Tai 
yra grupė, kuri turi tam 
tikras kiekvienos tos gru
pės ypatybes. Tai tie pusė
tinai pasiturintieji asme
nys, kurie dykaduoniauja, 
sėdinėja kavinėse, dėvi pa
čius moderniškiausius dra
bužius, mato kiekvieną nau
ją francūzišką filmą, — 
jeigu ji tik neturi perdaug 
socialio realizmo (jie tai 
vadina “formalizmu”). Tai 
ta grupė, kuri yra pasida
riusi fetišą iš “moderniš- 
kumo,” iš “madingumo,” 
kuri visas savo jėgas pa
švenčia gracieziškam pra- 
slinkimui gyvenimo ekrane, 
kuri gali per valandas mes
tis į žodines dvikovas, ku
rios nieko nereiškia, — so- 
fistikuotas jumoras, — mat. 
Tai ta grupė, kuri garbįna 
net komunistą Picasso, — 
jei tik dabar mada jo pie
šinius girti, tai ta grupė, 
kuri skaito ir gėrisi raštais 
tokių kaip Gertrude Stein,
— kuri dar niekad nepasa
kė logiško žodžio. Tai ta

Taigi, ji stovėjo prieš pa
prastą. New Yorko teismą. 
Ten niekas, — nei teisėjai, 
nei advokatai, nediskusuoja 
ekzistencionalizmo. Ten ei
na pilkos kalbos legalistikos 
pagrindais. Ten nėra cere
monijų.

Ir ji klausė: “nejaugi jūs 
nematote, kad aš esu kito
kia”?

Taip, kitokia ji yra, negu 
eilinė prostitutė. Nes anoji 
ateina ekonominio skurdo 
spaudžiama, nes ana yra 
dabartinės tvarkos auka. 
Taipgi yra Nancy, bet ji 
daugiau atsakom i nga, nes 
ji auka .savo sukraipytoje 
galvosenoje, nes ji, turėju
si pakankamai žinojimo, ne
įstengė matyti aplink save 
pasaulio. S.

veikė. Jam baigus kalbėti 
griausmingas plojimas tęsė
si per kelioliką minučių. 
Rogge nurodė, kad Ameri
koje fašizmas greit vystosi 
ir kad liaudies jėgos turi, 
dėti visas pastangas sulai
kyti fašizmo augimą, o vie
nintelis kelias tam yra, tai 
kovoti už naujos partijos 
stiprinimą.

Meniškoje pro gramoje
dalyvavo du negrai daini
ninkai ir kiti. Piniginė rin
kliava buvo pasekminga. 
Buvo surinkta apie $800. \ 
Konferencija baigta su pa* —. 
si ryži mo ženklu. Visi ryžo
si kuo daugiau veikti, kad 
lapkričio rinkimuose laimė
tu liaudžiai ištikimi žmo- < 
nes. L. B,

Metai Nuo Darbuotojos 
0. Milčienės Mirties

i >16

Moterys už Wallace 
Parengimas, Šokiai

ROCHESTER, N. Y. — 
Liepos 18-tą, sekmadienį, 
8-tą valandą vakare Roches
terio Moterų Komitetas už 
Wallace’ą čia turės savo pa
rengimą su šokiais, žaidi
mais ir turtinga programa.

Parengimas įvyks Goun- 
ett Home patalpose, ant 
Courtland ir Temple kam
po. . . >

Meniškoje programoj da
lyvaus geriausi Rochesterio 
artistai iš People’s Songs ir 
kitų grupių. Dalyvaus ir 
gerai žinomi vietiniai meno 
talentai.

Įėjimas (įskaitant mo
kesčius) tik vienas doleris.

Pamidorai —- kolektyviniam 
ūkiui

4500 pamidorų daigų šį pa
vasarį išaugino Mažeikių vals. 
kolektyviniam ūkiui “Socialįs- 
tiniu keliu” kolektyvinio ūkio 
valstietis J. šuipys.

ROCHESTER. — šian
dien, liepos 14-tą sukanka 
vieneri metai, kaip mirė 
mūsų vjsų mylima ir ger
biama draugė Ona Milčie- 
nė, kuri tiek daug dirbo dėl 
labo Lietuvos žmonių, ku
rie nukentėjo nuo karo au
dros. Darbuodamasi dėl ♦ • 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto karo metu draugė s 
Milčienė numezgė 600 sve- 
terių, kojinių ir pirštinių. 
Ji taipgi rinko pinigus Lie
tuvos pagalbai ir šiaip viso
kiais būdais, siunčiant dra
bužius ir kitką, padėjo Lie
tuvos žmonėms, f 

Joks darbas jai nebuvo 
perdidelis ir persunkus, ii* 
mes, Rochesterio lietuvės 
moterys, tos nuoširdžios 
veikėjos labai pasigendame. 
Mes mūsų mylimą draugę 
prisimename kiekviename 
susirinkime ar susiėjime.

Ilsėkis, mylima drauge, 
šaltojoje žemėje, o mes, li
kusios gyvos, tęsime tavo 
pradėtą darbą, o draugui 
Augustui Milčiui giliausiai 
užuojauta nuo Moterų Klu
bo.

L. Bekešiene

Berlin. — Iš Londono at
lėkė Amerikos z ambasado
rius Douglas tartis su ang
lų ir amerikonų komandie- 
riais, kaip veikti prieš So
vietus, užblokavusius va- 
žiuotę Berlynan.

t

■ V J žf
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(Tąsa)
Niekados generolas de Vise nekalbė

davo apie politiką; kai jį klausdavo, ką 
jis galvoją apie tą ar kitą ministrą, jis 
atsakydavo: “Armija — didžiulė neby
lė.” Vieni sakė, kad jis esąs monarchis- 
tas ir bičiuliaująs su sosto pretendento 
emisarais; kiti (jų tarpe generolas Pi
karas) įtikinėjo, kad de Vise beveik ko
munistas, neprieštaraudamas klausąs 
Fuže ir neveltui giriąs tarybinę aviaci- 

- ją. Pamatęs, kaip de Vise meldžiasi, 
Tessa nuoširdžiai nustebo: “Štai jums ir 
Fuže bičiulis!...”

Kodėl jis atėjo? Gal nori pasiskųsti 
Pikam, kuris uždraudė kareiviams skai
tyti kairiuosius laikraščius? Arba parei
kalaus, kad patvirtintų pulko dvasinin
kų institutą? Nagi ir išsiaiškink.

Tessa pasodino generolą į patogų 
krėslą, išėmė iš spintos dėžutę su ciga
rais :

— “Partagas” ir, berods, neseni. Bi
jau, kad dabar negreit gaus naują parti
ją: garlaiviai apkrauti kitokiomis gėry
bėmis. Brangus generole, kas jus priver
tė ateiti pas mane?

De Vise ilgai ruošėsi pokalbiui; jis 
sugalvojo namie įžangą — apie patrio
tizmą, apie praeito karo pamokas, apie 
kariškio pareigas. Bet dabar jis viską 
pamiršo, atkando cigaro galiuką, išspio- 
vė jį ir staiga bambtelėjo:

— Būklė šlykšti — visur nepritek
lius! Ar jūs žinote, kiek kulkosvydžių 
viename batalione? ... Aš jau nekalbu 
apie aviaciją. Pavyzdžiui, aš turiu de
šimt bombonešių. Taip, taip, jūs.tiksliai 
išgirdote — dešimt! Nėra avalynės, nė
ra antklodžių. O žiema ant nosies.

Tessa graudžiai linkčiojo galya.
— Žinau, žinau ... Tai Liaudies fron

to palikimas, apmokamos atostogos ir vi-

Kai ką mes nupirksime iš Amerikos.. .
— Reikia pirkti, ir greičiau!
— Iš karto matyti, kad jūs ne ekono

mistas. — Tessa atlaidžiai nusišypsojo. 
— Pirkti iš Amerikos lėktuvus ypatin
gai nepatogu. Kur kas protingiau užsa
kyti įrengimus. Mes taupome iš kiekvie
no motoro. O ir pramonininkai jaudina
si. Meže — prieštarauja, sako, negalima 
kėsinti į nacionalinę industriją. Bet aš 
kartoju — kai ką mes nupirksime ir 
Amerikoje. Davėme kai kurių užsakymų 
Italijai. Keturiasdešimt pirmųjų metų 
pavasarį...

Generolas perkirto:
— O jeigu jie pradės keturiasdešim

tųjų pavasarį?
— Jūs geriau žinote negu aš, kad* Ma

žino linijos negalima paimti.
— Nieko nėra negalima. Viskas pri

klauso nuo to, kokį kiekį žmonių jie nu
tars paaukoti. Ir, be to, Mažino linija 
nesaugo mūsų iš šiaurės.

— O Lježo fortai, Alberto kanalas? 
Jeigu pakušins belgus, jie kausis, skaip 
liūtai: tai riterių tauta.

— Gal būt. Bet negalima pasikliauti 
kitais. Mes privalome sustiprinti šiauri
nę sieną.

— £Tam reikalingi metai. O mes priva
lome laikytis ekonomijos. Karą laimės 
tas, kuris turės daugiau aukso.

Tessa atlaidžiai žiūrėjo į bendrakalbį: 
vaikas! Generolo veidas paraudonavo. 
Ant krūtinės judėjo ordinų kaspinai.

— Aš žmogus kariškis, privalau pa
klusti. Bet aš negaliu tylėti. .. Genero
las Pikaras tvirtina, kad sunkioji artile
rija būtina keturiasdešimt antriesiems 
metams — Zigfrido linijai paimti. O jūs 
matėte, kas atsitiko Lenkijoje? Kokias 
motorizuotas dalis jie turi, matėte? Jie 
gali mėginti pralaužti frontą. Nedide
liame-ruože. Ir štai man sako, kad prieš
tankinių pabūklų gamyba ne tik nepadi
dėjo — sumažėjo. Kodėl? Ogi todėl, kad 
darbininkus išsiuntė į koncentracijos 
stovyklas. Aš mačiau — jie ten maišus 
gamina. Gerai dar, kad ne,saldainių dė
žutes. Aš buvau pas G randelį. Jis sako: 
“Ne anksčiau kaip keturiasdešimt ant
raisiais metais ...” Pone ministre, tai 
katastrofa! Kodėl kvalifikuoti darbinin
kai ...
• Tessa supyko:

•— Be reikalo .jūs klausotės Fuže. Į 
stovyklas siunčia tik komunistus. Aš ne
sikišu į strategiją, tad jūs liaukitės poli
tikavęs !

Istorine Apysaka •j. .j. .j. .j. .j. .j. .j. .j. .j. ij. .j. .J. .J. .j. .p .J. .J. ®J. .J.

— Kuo čia dėta politika? Aš kalbu 
apie pabūklus, apie lėktuvus. 

N t
Tessa atsikėlė, perėjo per kabinetą, iš

tiesė ranką ir įtaigingai, tarsi prieš jį 
stovėtų prisiekusieji, tarė:

— Aš mačiau, kai]) jūs meldė tęs. ’Ne
slėpsiu — buvau sukrėstas. Patsai aš 
užaugau laisvamanių šeimoje, bet gerbiu 
religiją, suprantu tikinčiojo jausmus. 
Sakykite, kaipgi galite jūs, katalikas, 
užtarti komunistus?

• — Aš komunistų neužtariu. Man pa
tikėjo armiją. Religija čia niekuo dėta. 
Kas atsakys? Mes, kariškiai. Aš neap
kenčiu vokiečių. Jums tai suprantama? 
Ir štai jie gali ateiti čia, į Paryžių. Tai
gi aš sutinku priimti į fabrikus ne tik
tai komunistus — patį velnią, kad tik 
mes turėtume ginklų!. . .

— Jūs veltui jaudinatės. Nekreipiat 
dėmesio į šio karo specifiką. Tai greičiau 
ginkluotoji taika. Nežinau, kodėl Gamc- 
lenas pražudė tiek gyvybių Barnado miš
ke. Prancūzija — mažo gimdingumo ša
lis, pies privalome būti dvigubai tau
pūs .. . Gražūs mostai pernelyg brangiai 
kaštuoja. O karas išsispręs kitaip. Blo
kada — štai mūsų ginklas! Be to, apmo
kės anglai. Ką skandina vokiečiai? Ang
lus. Mums juo patogiau: tegu sau Ang
lija atvyks į taikos konferenciją smar
kiai nuniokota. Blokada — baisus slėg
tuvas: mes jį užsuksime, tačiau ne per 
daug. Būtų klaidinga pastūmėti vokie
čius į neviltį — tada iš tikrųjų jie galė
tų imt laužtis į Mažino liniją. Jtios būti
na pagąsdinti, ir jie taps sukalbamesni. 
Kodėl mes kovojame prieš Vokietiją? 
Tai tik lemtingas nesusipratimas. At
leiskite, aš įpratau sakyti tiesiai. Ka
riškiai turi išblukti: šį karą laimės ne 
generolai, o diplomatai.

Pasakodamas vėliau apie pasikalbėji
mą su ministru, de Vise šaukė: “Išvarė 
mane, kaip tarnaitę — ne jūsų, girdi, 
protui šis reikalas!... Iš Amerikos pirk
ti nenori — brangu. Čia nieko negami
na: darbininkai — komunistai. Ir ka- 
riauti nesirengia — armija 
miai sėdėti. O ko jie nori? 
praskite!...”

Darbymetė dėl Pagiežos
Kiek aš atsimenu būdamas 

Amerikoj, tai nei vienais me
tais prieš prezidentinius rin
kimus nebuvo’tokiam rūpestyj 
Republikonų ir Demokratų 
Partijos, kaip šiais metais; jie 
pagatavi būtų ką norse iš nu
mirusių prikelti, ar pagimdyti 
tokį žmogų ii- pastatyti į pre
zidentinius kandidatus, kad 
tik galėtų žmones apvilti ir 
būti išrinktais 19-18 metų pre
zidentu.

Kaip republikonai, taip de
mokratai Vargsta, prakaituoja 
savo konvencijose ir visi radio 
ir komercijinė spauda užpil
dyti visokių nesąmonių, kad 
net klaiku klausyti ir skaity
ti;

Pagalinus klausau radio ir 
koks tai Pifypas iš kanapių, 
pasivadinęs kandidatu Social
ist Workers Partijos, ir tas 
kalba neva darbininko lūpo
mis,* bet jo žodžiai supuola su 
komercinės spaudos mintimis. 
Jis išniekino Henry A. Wall
ace ir trečios partijos 
jus, taipgi prikalbėjo
iliuzijų, kurios nieko gero ne
lemia ’ darbininkams.

Sudėjus į daiktą viską ir 
svarstai: kodėl taip yra? Ir 
pagalinus duodasi suprasti,

rėmė- 
d mig

privalo ra-

j rnikrofo-į kraštą. Jis nemėgo kalbėti 
na: jį atšaldydavo nebuvimas akių, ku
rios užsidega arba sudrėksta pritarda
mos. Kai atėjo operatoriai, Tessa pasi
šaukė seną kurjerį.

— Morisai, pasėdėk čia, kol aš skai
tysiu. Tavo veidas mane įkvepia.

Morisas nusišypsojo ir sustiro. O Tes
sa, koketiškai šypsodamasis, rėkavo:

— Rubikonas pereitas! Mūsų karas — 
dvidešimtojo amžiaus kryžiaus žygis. 
Mes pakėlėme kalaviją už aukštas ^ora
lines vertybes, už krikščioniškąjį huma
nizmą, už sužmoginimą grubios mecha
nikos. Mūsų kalavijas- — baisus kalavi
jas. Aš neišduosi u priešui karo paslap
ties sakydamas, kad Prancūzijos dangus 
niekados nėra dar matęs tokio galingo 
oro laivyno. Niekuomet dar mūsų žemė 
nedrebėjo nuo tokios gausybės tankų. 
Mes dirbame nesustodami dieną ir naktį, 
kad dar tvirtesni būtų mūsų milžiniški 
šarvai. Mums padeda mūsų narsieji są
jungininkai —-anglai ir didžioji' užat- 
laritinė demokratija. Tačiau pagrindinė 
mūsų jėga — mūsų dvasia, brolybė, kuri 
riša visų partijų, visų klasių žmones, 
tautos vienybė, jos pasiryžimas laimėti. 
Prancūzai, mes neįdėsime kalavijo į 
makštis, kol nenudobsime prakeiktojo ci
vilizacijos priešo!

Morisas bijojo krustelėti. Jis sėdėjo 
ant kėdės kraštelio, vis dirbtinai tebe- 
šypsodamas; jam atrodė, kad jį fotogra-

6
Armijos štabas įsikūrė turtingo Elza- 

so fabrikanto sodyboje. Tai buvo erdvus 
namas su žiemos sodu ir bilijardine, ku
rioje vakarais karininkai rengdavo tur
nyrus. Bibliotekoje karininkai sėdėdavo 
prie kortų. Raštinė užėmė buvusį vaikų 
kambarį; ten be paliovos tarškėjo “un- 
dervudai,” ant sienos dar tebekabojo fil- 
mos peliukė, o po ja dirbo 
Liusi, šiaudiniais plaukais 
blakstienomis, nudažytomis 
spalva. Ją mergino generolo 
majoras Lerua.

(Bus daugiau)

mašininke 
ir ilgomis 

violetine 
mylimasis,

dei
pa-

kad tas viskas darosi ne 
gerovės žmonijos, bet dėl 
giežos, nes tik Henry Wallace 
atvirai kovoja už taiką. Jo 
kandidatavimas j J. V. pre
zidentus jiems įvarė tokį kin
kų drebėjimą, kad net neran
da tinkamo žmogaus į prezi
dentinius kandidatus, kuris 
turėtų tiek 
kaip Henry 
visapusiškai 
Wallacc’ą.

kandidatus, 
įtekmės žmonėse, 
Wallace. Todėl, 
remkime Henry

Liepos 2 d. iš Los Angeles 
išvažiavo mūsų LDS 205 Ly
gos (Mixmasteriu kp.) 5 de- 

į Clevelandą, į LDS 
J delegatus išrinkti vi- 
darbuotojai zdėl LDS 

energiški nariai. Kas

Seimą, 
si geri 
labo ir 
yra svarbu, kad ryžosi važiuo
ti automobiliu tokią ilgą ke
lionę ir dalyvauti iškilminga
me LDS Clcvelando Seime. 
Tais energingais draugais yra 
Albertas Petravichius, Alf. ir 
Cicilia^ Casper, Vai. ir Jean 
Bogdal. Geros kloties mūsų 
jauniems draugams visoj ke
lionėj !
Trečias Draugiškas Piknikas

Jau du praleidom panašius 
piknikus, dabar rengiamės 
prie trecio šaunaus draugiško 
pikniko. Sekantis piknikas

įvyks rugpjūčio (Aug.) 15 d., 
sekmadienį, Arroyo ,Seco Par
ke, pradžia nuo 10 ryte, šį 
pikniką rengia LLD 145 kuo
pa. Bus duoti skanūs pietūs 
ir žaislai dėl laiko praleidi
mo.

Nauji Gyventojai
Dar neseniai iš Clcvelando 

atvyko ir jau pastoviai apsi
gyveno geri lietuviai A. Gay- 
stonai. Girdėjau, kad pirko 
savo stubą ir jau gyvena ten. 
Tik trumpai pagyvenus savo 
stuboj įvyko neląimė, tai ne
tyčiom užgeso gaso šviesukė ir 
į kambarius buvo priėję gaso. 
Savininkas, norėdamas patir
ti, su degtuku ieškojo gaso 
tekėjimo, tai palietė tekantį 
gasą ir smarkiai ekspliedavo, 
kad draugui Gaystonui veidą 
ir plaukus apdegino. Gaila, 
kad taip įvyko mūsų naujiems 
gyventojams.

Draugai Leo ir Marie Pe
ters persikėlė į naują vietą 
gyventi: 1247—4th Avė., t. 
y. draugų Shalingų stuboj. 
Draugai Peters yra mūsų or
ganizacijų valdybose, todėl 
laikinai galite panaudoti jų 
kaimyno telefoną: RE. 8736.

Taipgi, jeigu kurie dar ne
žinote, kad yra permainyta 
vieta J. ir M. Alvinų, tai ma
lonėkite įsitėmyti naują ant
rašą ir telefoną: 8550 S. 
Broadway, Los Angeles 3,

Cal. PL. 0476. - ‘
Apgailėtinas Dalykas

Lidpos 4 d. turėjo įvykti su
sirinkimas LLD 145 kp. ir Mo
terų Apšvietos Kliubo, bet dėl 
švenčių progos svetainė buvo 
uždaryta ir negalėjo įvykti su
sirinkimai. Prie svetainės bu
vo susirinkę didelis skaičius 
narių. Tai tikrai gaila, kad 
taip įvyko ir prisiėjo kaip ku
riems grįžti į namus ne laiku. 
Todėl, ateityje stengsimės pa
tirti tokius dalykus iš anksto 
ii’ susirinkimai turi įvykti. Da
bar susirinkimas atkeltas rug
pjūčio 1 d., taip pat bus 11 
vai. ryte, 435 S. Boyle Ave.

Iš Kovos Lauko
Los Angeles priemiestyj 

Long Beach, Cal., buvo krau
nama įvairi medžiaga į laivus 
dėl siuntimtr'TArabiją. Laiva- 
kroviai nutarė protestuot ir 
sustreikavo, kad nekrauti į 
laivus tokiom šalim, kurios 
veda karą Palestinoj., Taipgi 
sudarė didelį pikietą žydų 
darbininkų organizacijų ir 
simpatikų žmonių.

Kompanijos užsamdė būrius 
mušeikų ir raitą policiją ir 
pradėjo teesti žiaurią ataką 
prieš pikietininkus. Girdėjau, 
kad įvyko smarkus susirėmi
mas pikietininkų su policija 
ir mušeikomis. Kaip kova 
baigsis, ateitis parodys.

Alvinas.

DAINLJ DIENA p
Rengia L.M.S. Trečias Apskritys

A

LIEPOS 18 JULY, 1948
PRADŽIA 1 VAL. DIENA

ĮŽANGA 90c. (su taksais)

Lietu viii Parke
CHESTNUT HILL RD., 

WATERBURY, CONN.

John Satula Orkestrą
Gros šokiams

(Už Lake wood)
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Programoje dainuos Aido Choras, iš Brooklyn, į 
N. Y., vadovaujant Jurgiui Kazakevičiui; Siety- ! 
no Choras iš Newark, N. J., vadovaujant Walter ; 
Žitkui, Laisves Choras, iš Hartford, Conn., vado- ;

Sietyno Choras, iš Newark, N. J., vad. Walter Žuko
vaujant Wihna Hollis ir vietinis Vilijos Choras, 
vadovaujant Gertrude Ulinskaitei.

Kviečiame visus dalyvauti ir linksmai praleisti
laiką! —Rengėjai.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

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.

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

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

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

ąrji 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.
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Bridgeport, Conn. didelę atstovybę iš Bridgepor- 
to!

Busas išeis nuo Lietuvių
DETROITO ŽINIOS

✓ ■ '

Važiuosime Bušu j Dainų 
Festivalį

Kurie norite važiuoti 18 d. 
liepos į Waterburj busu, tai 
kuo skubiausiai paskambinki
te Staneikienei telefonu seka
mai: 674124. O kad geriau 
užsitikrinus busu kelionę—bū
tų gerai, kad iš anksto ir ap- 
simoketumet už kelionę. Iš 
Bridgeporto į Waterburj (tie
siai j parką) kaina bus $1.25 
į abi puses.

Iš karto buvo paimta vie
nas busas vidutinis, tačiau 
užsiregistravus dideliam bū
riui žmonių — busas pakeičia
mas— imamas didelis. Bet 
jeigu dar atrodys mažai vie
tos — bus paimta du busai.

Kaip jau didžiumai yra ži
noma, Waterburyj, arba, ge
riau sakant, arti Waterburio, 
Lietuvių Parke, Chestnut Hill 
Rd., 18 d. liepos įvyksta Lie
tuvių Meno Sąjungos nepa
prastai gražus sąskridis —kur 
dalyvaus net keturi dideli cho
rai. Tai bus vienas iš gra
žiausių ir žymiausių Lietuvių 
Meno Sąjungos pasirodymų.

Nepraleiskime progos! Re- 
gistruokimės visi! Sudarykime

Kliubo lygiai 1-mą valandą po 
pietų. Būkite laiku prie buso.

Bušo Reikalų Komisija.

Shenandoah, Pa.
Mainieriai yra apšvietą my

linti žmones. Jie labai bran
gina dienraštį Laisvę, šenan- 
doriečiai rengia pikniką para
mai savo mylimo dienraščio. 
Piknikas įvyks 1-ma dieną 
rugpjūčio (August 1), bus 
Fire Co. Grove, Brandonville, 
Pa.

Šiame piknike turėtų daly
vauti serantoniečiai, wilkes- 
barriečiai ir iš visų mažesnių 
miestelių mainieriai su šeimo
mis. Jūs čia turėsite •" daug 
malonumo sau, pasilinksminsi
te ir paremsite savo dienraštį 
finansiniai.

Infliacija labai spaudžia 
dienraštį Laisvę. Reikalinga 
greita parama. Rengkitės, 
prieteliai, iš anksto į šį pikni
ką. Lai jis būna skaitlingas 
ii’ planingas. Pasirūpinkite, 
kad šiame piknike ir aukomis 
sukelti Laisvei kiek galint 
daugiausia finansinės, para
mos. Pranas.

Pranešimas Literatūros 
Draugijos 52 Kp. Nariams

Susirinkimas atsibus liepos 
men. 18 dieną, 10-tą vai. iš 
ryto, Draugijų svetainėje, 
4097 Porter.

Tai bus pusmetinis susirin
kimas, ir visų narių užduotis 
yra dalyvauti šiame susirin
kime, nes jeigu kuris dar ne
užsimokėjo savo duoklių už 
1948 m., tai nuo šio susirin
kimo bus skaitomas suspen
duotu. *

Taipgi bus rinkimas proto
kolu raštininko ir reikės pada
ryti paskutinį prisirengimą 
prie spaudos pikniko, 25 d. 
liepos, išrenkant pikniko dar
biniu kus.

Tikimės, kad visi nariai pa
sidarbuos' gerai per šį svarbų 
mūsų metinį spaudos parengi
mą iš mūsų LLD 52 k p.

Kuopos Valdyba.

KĄ NARIAI PASAKYS?

TELEPHONE 
STAGG 2-5043 '

RONKONKOMA
8634

MATTHEW P. BALLAS 
(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.

Atvirai kalbant, dar pora- 
trejetas metų atgal iš dauge
lio mūsų LLD 52 kp. narių 
tekdavo girdėti išsireiškimus 
apie LLD 188 kp., kad ji jau 
kaip ir mirus, kad nieko iš 
tos kuopos apie jokį veikimą 
negirdėti ir nieko nebus. Dar 
kitas pridėdavo, kad geriau, 
kad būtų tos dvi kuopos su
jungtos.

Pasirodo dabar kaip tik at
bulai.

LLD 188 k p. gana plačiai 
veikia, padaro daug visokių 
parengimų, turi gana tvirtą 
savo finansinį iždą ir net pa
gelbsti 10-tam apskričiui ki
tur kuopas sutverti ir susti
printi,

O kaip su LLD 52'kuopa? 
Tai viena iš didžiausių kuopų 
nariais ne vien tik Detroite, 
bet i)’ visur.

UNKSMUMAŠ DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

Bet kas matosi ? Narių ma
žai ant susirinkimų teateina, 
per tuos kelius metus tik su
rengė porą mažų parengimė- 
lių, apie 400 metų lietuvių 
pirmutinės knygos išleidimą 
ir praeitą metą vajininkų 
spaudos pagerbimą, kas la
bai mažai dėl tokios kelių 
šimtų narių kuopos.

Negalim pasigirti ir susi
lyginti su daug mažesne LLD 
188 kp., kuri net kelius pa
rengimus ir išvažiavimus pa
daro kas metą ir gerai suke
lia finansų savo kuopos rei
kalams.

Argi negalėtų ir LLD 52 kp> 
tą patį padaryti? Kame yra 
priežastis tokio negyvumo? 
Argi jau mūsų LLD 52 kuopos 
nariams nebereikia atkreipti 
nors truputį atydos į savo kuo
pos padėjimą, paliekant viską 
tik ant kelių kuopos narių, 
kurie, matydami, kad tik jie 
keli te atšilau k o ant susirinki
mo arba parengimo ir jie pra
deda nupulti ūpe.

Bet ar tai mūsų nariai ir 
naėrs nėra jau taip gyvi? Ne! 
Per tuos kelius metus tai te
ko matyti visokių susiėjimėlių 
ir kitokių veikimėlių mūsų 
kuopos narių, kur tik dėl 
“good time” ir pinigas ir lai
kas yra praleidžiamas. Nu, 
kad nors vieną dešimtą dalį to 
laiko, energijos ir tų finansų 
paskyrus dėl labo kuopos, ar 
tai padarant į parką kokį iš
važiavimą, arba kada oras ne
panašus dėl to—žiemos laiku, 
svetainėje, bendrai tą padary
ti, vietoj atskirų grupelių. Ar 
nebūtų tokios pat naudos 
toms ypatoms, kaip kad ir po 
kelius jie tą padaro?

Tikiuos, kad nariai nepyks 
ant manęs už šį tokį aiškų 
“užpuolimą,” nes dalyvaujant 
tokiose atskirose partijukėse 
ta aiškiai' pamatau, kad ta 
patį galima atsiekti ir ben
drai kuopos naudai padarant, 
tik, žinoma, bus didesnis maš
tabas, o tą nervų ir jausmų 
užsiganėdinimą • gausime tą 
patį pagrajindami pinaklį ir 
bulelį' kieto popso išge rd am i.

"Ką manote šiame klausime 
daryti ?

Vienas iš Narių LLD 52 Kp.

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

Kiekvieną šeštadienj Įvyksta puota, pasivaišinimas bei parč. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę Jšnuomuojame 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., . BROOKLYN 20, N. Y.

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
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.

Pasinaudokite Šiąja 
Proga

Kadangi Šiuom tarpu 
dienraščiui labai reikia 
pinigų, tai duodame di
delę nuolaidą ant svarbių 
knygų.

Poeto Stasio Jasilionio 
eilėraščiu 2 dideles kny
gas duodame tik už $1.

Tai yra gražios poezi
jos patys geriausi rinki
niai. Puikus pasiskaitymas 
jaunimui. Norintieji iš
simokinti gerai lietuviškai 
skaityti, skaitykite poeto 
Stasio Jasilionio eiles.

Anksčiau išleistoji kny
ga BEŠVINTANTIS RY
TAS yra 288 puslapių 
knyga. Antroji, išleista 
pradžioje Šių metų PA
VASARIŲ GODOS iš 
256 puslapių knyga. Tas 
abi knygas gausite tik už 
$1. Persiuntimą apmo
kėsime.

Tik už vieną dolerį jūs 
įsigysite gražiausios poe
zijos dvi knygas ir tuom 
pačiu kartu paremsite sa
vo dienraštį finansiniai 
sunkiuose vasaros mėne
siuose.

Užsakymus prašome 
siųsti • šiuom antrašu:

LAISVĖ, 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

X 

------------------------------------------------ „.M

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Liepos 14 d., 8 v, v. Liaudies Sa
lėje, 735 Fairmount Avė., 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 pastabos tam apsi
leidimui. — M. F. Trakimas, sekr.

(163-164)
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Chicagos Žinios
Veteranam Sulaikė
Socialius Kursus

Tūkstančiai veteranų, kurie 
lavinosi socialio pobūdžio 
kursus, turės juos nutraukti, 
nes Dėdė Samas atsisako mo
kėti už minimą mokslą. Šin 
skyriui! įeina lavinimasis šo
kių, oru skraidyti patenkini
mui savęs, kalbėti į publiką, 
sportas ir tam panašiai. Nuo 
dabar patys veteranai turės 
iš savo kišenės mokėti už pa
našius kursus. Iki šiol val
džia apmokėdavo.

Veteranų Administracija 
praneša, kad nuo dabar už la
vinimąsi savim pasitikėjimo ir 
nusibovijimo turi patys vete
ranai apmokėti, v Ambicingiem 
veteranam bus leista baigti 
pradėtus kursus.

Bebraidžiodamas Nuskendo
Joseph Schrader, 9, su ki

tais savomečiais vaikais be
žaisdamas Garfield Parke 
aplink tvenkinį įbrido į 25 pė
dų gylio tvenkinio dalį ir 
greitai nuskendo.

William Keller nėrė į van
denį, bet jis negalėjo vaiko 
išlaikyti viršuje. Po to me
tėsi į vandenį Martin Halli
day. parko policistas, ir tik po 
20 minučių surado vaiką. Ug
niagesiai dirbo 45 minutes, 
bet gyvybės negalėjo jaunuo
liui sugrąžinti. Tėvams pa
staba, kad savo vaikus per
sergėtų būti atsargiais prie 
vandenų ir miesto parkuose.

Užgesino Aliejaus 
Laive Gaisrą

Pagalios pasisekė užgesinti 
degantį aliejaus laivą Edge
water ir išgelbėti 31,000 bač
kų aliejaus nuo sunaikinimo. 
Gaisras’ kilo laive nuo eksplio- 
zijos. Bekovojant su gaisru 
pasikartojo antra ekspliozija 
ir šiuo kartu sužeidė daug 
įgulos darbininkų.

Kritiškai sužeistas ir labai 
apdegintas Victor Morando, 
39, kuriam taipgi keli kaulai 
sulaužyti. Kiti 8 apdeginti 
nuo ekspliozijos ir gaisro 
liepsnų, bet ne taip pavojin
gai.

Šis aliejaus laivas priklausė 
Cleveland Tankers, Ine. Ant 
laivo nelaimė įvyko, kuomet 
jis buvo Michigan ežere 
apie 30 mylių į vakarus nuo 
Muskegon, Mich.

★ • ★ ★
Laikė Prie Sa’vęs $8,018

Michael Ship, 48, rusas, bu
vo areštuotas už netvarką. 
Rasta pas jį $8,017. Teisėjas 
O’Connell jo užklausė: “Ar 
nemanai, ka<( pavojinga nešio
tis tiek pinigų?” Ship atsake: 
“Jie priklauso man ir aš ban
kams nepasitikiu.’,

Teisėjas jį paleido patarda? 
mas pinigus įvestint į U. 
Bondsus. Ship yra indų plo
vėjas. Rep.

I BAYONNE, N. J. ATIDAI

r 2-RAS METINIS OUTING
i • *
į — Rengia —
( MIKE’S MIDTOWN TAVERN . ~
1 MEN’S CLUBį , •
i bus laikomas
I

Į Lietuvių Liberty Park
i WOOD AVENUE LINDEN, N. J.8 .
| Įvyks Sekmadienį

i LIEPOS 18 JULY
I t
j Busai išeis nuo 26-tos Street ir Avenue E 
i 11 ir 11:30 vai. rytoa
■ BILIETAS SU VISKUOM $5.00

Tuojaus kreipkitės pas Mike Panelį ir užsisakykite 
važiuoti į šį puikų pokilį.

i Bus Keptos Paršienos, Keptos Jautienos ir 
i Visokių Kitokių Valgių ir Gėrimų.

Nukritus Lėktuvui ant Na
mo, Užmušta 2 žmonės
San Antonio, Tex. — Ar

mijos lėktuvas nukrito ant 
namo. Žuvo lakūnas ir vie
nas namo gyventojas.

Seoul, Korėja. — Visos 
Korėjos atstovų suvažiavi
mas šiaurinėje Korėjoje nu
tarė steigti vieną bendrą 
valdžią ištisai šaliai.

Philadelphia. — Praneša
ma, kad Aukščiausio. Teis
mo teisėjas Douglas nepri
ims demokratų kandidatū
ros į Jungt. Valstijų vice
prezidentus.
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J. J. Kaškiaučius, M. D.J

530 Summer Avenue, J J
Newark 4, N. J. * •

HUmboldt 2-7964 ••

Matthew
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST.,
i

Newark 5, N. J.
Tel. MArket 2-5172

BAR & GRILL 
LIETUVIŠKA ALUDE 
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

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

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway ir Stone Ava., prie 
Chauncey St., Broadway Line'. ' 
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į Egzaminuojant Akis, 
i Rašome Receptus

i Drs. Stenger & Stenger
Į Optometrists
I 394-398 Broadway
• Brooklyn, N. Y.
1 Tel. ST. 2-8342

LITUANICA SQUARE

i.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS z M 
Telcfonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

VAKACIJOS
Treasure Island Lodge
305 East 17th Avenue

N. Wildwood, N. J.

ANNA SAKALAUSKAS 
(prop.)

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

X

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

I ŽODYNO I
1 Dienraštis Laisvė išleis la-Į 
! bai reikalingą žodyną, ku-f 
Iris turės virš 25,000 žodžių.j 
Į Vadinsis: Į

l Angliškai - Lietuviškas ! 
i ŽODYNAS 1
i English-Lithuanian ?
i DICTIONARY ;
! Šis žodynas greit bus pra-Į 
! dėtas spausdinti ir jis bus Į 
(gatavas į pabaigą šių metų.|

j žodyno Kaina $4.00 1
t Iš anksto užsisakantiems į 
! , $3.00 |
(Kurie esate užsisakę šį žo-J 
( dyną ir užsimokėję po $3. Į 
į būkite kantrūs, palaukite Į 
(dar keletą mėnesių ir gau-| 
| ' site žodyną. į
I * I
Kurie dar nesate'užsisakę, j 
užsisakykite tuojau. Pasi-I

' naudokite nuolaida kainoje. I

Vaikų Meno darbų paroda
VILNIUS. — Vilniuje atida

ryta antroji respublikinė vaikų 
meno' paroda, skirta Lenino 
komjaunimo 30 metinėms pa
minėti. Parodoje buvo demons
truojami ne tik vaikų piešiniai 
bei tapyba, bet ir skulptūra bei 
dekoratyvinės taikomosios dai
lės kūriniai, atlikti 6-15 metų 
amžiaus vaikų.

Kūriniams atrinkti organi
zuojamos vietinės vaikų meno 
parodos, į kurias priimami pra
ėjusiais mokslo metais atlikti 
darbai. Vietose atrinkti, jie bus 
pristatyti į Vilnių.

Geriausieji respublikinės pa
rodos eksponatai bus išstatyi 
rugpiūčio mėnesį rengiamoje 
trečiojoje visasąjunginėje vaiz
duojamojo vaikų meno parodo
je.

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTJ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

GREEN STAR BAK & GRILL

•/a

Siųsdami užsakymus ir 
pinigus už žodyną, 

adresuokite:

LAISVĖ 
427 Lorimer Street

Brooklyn, N. Y.
tu—— a—tt—u—u~—m-—ofc

Rengiama sporto aikštė
PASVALYS. — Gimnazijos 

direktoriaus Avižonio inicia
tyva organizuojamos mokinių 
talkos sporto aikštelei įrengti. 
Talkoje dalyvauja daugiau kaip 
200 mokinių.

Pasodinta daugiau kaip 5 
tūkstančiai medelių ir akacijų 
krūmų.

Vincas Kvietkus ir Anna Givis
Savininkai i

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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
459 GRAND STREET ~ BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) . Telefonas EV. 4-8698

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Liepos 14, 1948
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Reikalauja, Kad Dewey, 
Trumanas Stoty Prieš 
Unijisty Terorizavimą

reika- 
prieš

Wall-

New Yorko Unijų Komitetas 
už Wallace (CIO ‘ ir AFL) 
pasiuntė reikalavimus prezi
dentui Trumanui ir guberna
toriui Dewey, kuriuose 

•lauja sulaikyti ir stoti 
unijistų terorizavimą.

Unijų Komitetas už
ace labiausiai savo pareiški
muose apsistojo prie dabarti
nio tyrinėjimo, kurį atstovų 
buto darbo reikalų subkomisi- 
ja veda prieš krautuvių dar
bininkų uniją, CIO. Telegra
moje, kuri buvo pasiųsta 
Trumanui, sakoma, kad jo iš
stojimas žodiniai prieš Tafto- 
Hartley įstatymą nieko nereiš
kia, jeigu jis dabar darbais 
nesiima žingsnių prieš to įsta
tymo priedangoje pravedamą 
antiunijinį terorą.

Lietuvių Brošiūra Apie 
Wallace, 3-čiąją Partiją

New Yorko ir srities lie
tuviuose dabar yra platinama 
ką tik iš spaudos išėjusi bro
šiūra apie Henry A. WaŲ- 
ace’ą ir Naująją Partiją. Bro
šiūrą išleido Nacionalis Lietu
vių Wallace for President 
Komitetas, 39 Park Avenue.

Minima brošiūra, kurios kai
na yra tiktai 5 centai, gvil
dena Naujosios Partijos role 
demokratijos apsaugoje ir 
Wallace’o bei Taylorio asme
nybes. Brošiūros* pradžioje 
telpa Nacionalio Komiteto at
sišaukimas į visus Amerikos 
lietuvius su nurodymais, ko
dėl kaip demokratiniai ame
rikiečiai ir senos tėvynės Lie
tuvos mylėtojai 
tuviai turėtų 
Wallace’a.

Brošiūra turi 
rius:

Kiekvienam lietuviui ameri- i savo ultra-konservatyvių 
kiečiui.

Kodėl nauja partija?
žodžiai ir darbai.
Trumanas ir darbininkai. 
Stumia šalį į karą.
Naujosios partijos progra

ma.
Wallace ir komunistai.
Henry A. Wallace—tikrasis 

amerikietis.
Rooseveltas 

A. Wallace.
Senatorius Glen Taylor.
Brošiūrą parašė Nadyras.

Naujas Planas New Yorko Uosto ir 
Prieplaukų Pagerinimui Gatavas

O’Dwyeris vakar paskelbė, 
kad naujas planas miesto ir 
srities uosto įrengimų ir prie
plaukų pataisymui yra suda
rytas. Naujasis planas būsiąs 
pravestas per ateinančius 10 
metų ir kainuos $58,268,000. 
Iš tos sumos pats miestas mo
kėtų virš 54 milionų ,o liku
sius, kaip manoma, privatiniai 
interesai.

Plano tikslas esąs padaryti

New Yorką moderniškiausių 
uostu pasaulyje. Dabar New 
Yorkas yra skaitomas didžiau
siu pasaulio uostu, bet jis toli 
nėra moderniškiausias.

Uosto pataisymas apimtų ne 
tik naujų prieplaukų, pastatų 
ir keltuvų Įrengimus, bet taip
gi aplinkinių sričių apšvarini- 
mą. Kai kurie kvartalai New 
Yorko uosto srityse yra tarp 
pačių nešvariausių pasaulyje.

Spaudos Gildija Praves 
Referendumą Apie CIO 
Miesto Tarybos Veiklą

Specialus Traukinys su 5000 Vyks Iš New Yorko 
Į Naujosios Partijos Konvenciją Philadelphijoj

Liepos 24-tą Philadelphijo- 
je įvyks Naujosios Partijos 
įsteigimo didysis mitingas, į 
kurį iš New Yorko vyks 5,000 
asmenų specialus traukinys. 
Tas mitingas bus laikytas par
ke. po atviru dangumi. Nau
josios partijos organizacinis! 
sekretorius Baldwinas pareiš
kė, kad Convention Hall pa
talpos. kur vyko republikonų 
ir dabar vyksta demokratų 
konvencijos, talpina tik 13,- 
000 asmenų, o Naujosios Par
tijos masiniame mitinge tiki
masi 35,000 žmonių.

New Yorko specialus trau-

kinys, su 5,000 žmonių, bus 
didžiausias. Iš Newark o ir 
Trentono atvyks 3,500, iš 
Bostono 1,000 ir taip toliau. 
Daugiausia atvykusių bus iš 

(aplinkinių Rytų miestų, nes iš 
! tolimesnių punktų šalyje daug 
kas, apart delegatų, negali 
vykti.

Newyorkieciai atvykę į Phi
ladelphia iš traukinio stoties 
į parką maršuos organizuotai, 
kaip demonstracija. Tame 
masiniame mitinge Wallace ir 
Taylor pasakys savo svarbiau
sias konvencijos kalbas.

Laikraštininkų Gildijos 
(CIO) vadams ištraukus uni
ją iš CIO miesto tarybos, da
bar jie skelbia, kad jie praves 
referendumą. CIO miesto ta
rybos pirmininkas Saul Mills 
pareiškė, kad laikraštininkų 
vadai neturėjo teisės išvesti 
savo uniją iš tarybos be visų 
narių balsavimo tuo reikalu.

Dešinieji laikraštininkų uni
jos nariai sako, kad jie paliko 
Didžiojo New Yorko CIO ta
rybą, nes ji, esą, randasi kai
riųjų elementų rankose. Gil
dijos vice-prezidentas Thomas 
Murphy pareiškė, kad New 
Yorko taryba nepraveda nacį- 
on.alio CIO politikos.

R e f e r e n d u m as 1 a i k rast i n i n k ų 
gildijoje parodytų, kaip New 
Yorko 
sto j a 
flikte

ir srities laikraštininkai 
k a i r i ų j ų - d e š i n i ų j ų k o n -

CIO eilėse klausimu.

Sunkiai Serga Laisvės 
Redaktorius V. Tauras

Irguno Rėmėją Įtaka ir 
Čia Vis Yra Mažinama

New Yorke.keli mėnesiai at
gal beveik kasdieną gatvėse 
pinigus rinko ir atvirus mi
tingus laikė organizacija, ku
ri save vadino “Palestinos re
zistencijos Fondas.” Ta orga
nizacija dėjo daug skelbimų 
laikraščiuose ir bendrai vedė 
labai plačią veiklą. Jos su
rinkti pinigai buvo siunčiami 
Palestinos Trgunui.

Nors Irgunas buvo, kaip ir 
yra dabar, kraštutiniai dešinė 
ir riet fašistinių palinkimų Or
ganizacija, bet kova prieš bri
tus irguniečius laikinai išgar
sino. Nežinodami tikro Irgu
no charakterio, daugelis pa
žangių newyorkiečių tą orga
nizaciją finansiniai

Suskambės Lietuviška
Daina,—Pas Aidiečius

rėmė.
Dabar Irguno. rolė pamažu 

Dailydarosi kibiau aiški.
Workerio” korespondentas 
Magil straipsnių eilėje iš 
Tel Avivo smulkiai analizuoja 
Irguną kaip profašistinę orga
nizaciją. Tie pažangiečiai, ku
rie buvo suvedžioti, pradeda 
Irguno draugų atsikratyti.

Today’s Pattern

susirinkimas grupės 
kurie planuoja orga- 
Britanijos gaminių
Tarp kitų, susirinki- 

miesto tarybos
darbietis Eugene P.

Planuojama Organizuoti 
Britanijos Boikotavimą

Rytoj, ketvirtadienį, River
side Plaza viešbutyje bus lai
komas 
veikėjų, 
nizuoti 
boikotą,
me dalyvaus 
narys 
Connolly.

Britanijos gaminių boikotą 
jau nekuris laikas ragina kai 
kurios sionistų grupės ir dien
raštis “Post,” kuris yra aš-

Važiuokite Kartu su Aidiečiais
Jau ateinantį sekmadienį, 

18 d. liepos, Aido Choras iš
važiuos su busu į Waterbury, 
Conn., kur įvyks Dainų Diena.

Dainų mylėtojai ir aidiečių 
draugai nepasilikite namie! 
Važiuokite kartu į šią dainų 
šventę. Turėsite progos pasi
gėrėti gražiais gamtos vaiz
dais, susitikti su pažįstamais

triausia! antibritiškai nusista-! ir pasiklausyti rytinių valstijų 
šis minimas susirinkimas ' chorų dainavimo.

Kelionė į ten ir atgal $3.25.
namą

tęs.
yra pirmas platesnis susieji-!
mas visų grupių, kurios stoja | Busas paliks La
už ekonominį spaudimą prieš■ lygiai 8 vai. ryto.
Britaniją dėl jos begėdiškos į Prašome registruotis Lais-
rolės Palestinoje. ves raštinėje ir nelaukite pa-

Manoma, kad New Yorke skatinės dienos, nes gali nepa- 
efek- likti sėdynių.toks boikotas būtų gan 

tingas.
Koresp.

Veda Šmeižimo Ir Teismas Bus 
Taktiką Prieš Ignoruojamas,-- 
T. Marcantonio Sako NY Taryba

Sunkiai apsirgo V. Tauras, 
Laisvės pirmo puslapio rašy
tojas ir mokslinio skyriaus ve
dėjas. Karščiai ir intensyvus 
darbas yra priežastimi jo li
gos. Jis jau kelintą savaitę 
skundžiasi neturįs apetito ir 
jaučiąs n u vargi mą.

SIŲS MEDICINĄ

Sionistų organizacijos New 
Yorke per ateinančią savaitę 
išsiųs 50 tonų mediciniškų 
medžiagų į Izraelį. Tarp kit
ko, bus pasiųsta keliolika 
rentgeno mašinų.

i

GERI PIĖTOSlT
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

tarybinės kinomato- 
direktorių. Tarp kit- 
yra dirigavęs tokias 

filmas, kaip “Maksi- 
Vaivo-

(Vasilevskos) ir ki-

į
TT ’ j ' f-L4 -1-4 f S /]

M. Donskoy, “Kaimo 
Mokytojas” Direktorius, 
Didis Artistas

Mark Donskoj, kuris dirga- 
vo dabar “Stanley” teatre ro
domą tarybinę filmą “Kaimo 
Mokytojas” (“Village Teach
er”), yra skaitomas vienu žy
miausių 
grafijos 
ko, jis 
garsias
m o Gorkio Jaunystė, 
rykštė 
tas žinomas filmas.

Donskoj gimė Ukrainoje 
1900-tais metais. Revoliucijos 
laikas jį rado esant 17 metų 
jaunuolį ir jis Išaugo galuti
nai ir išsilavino jau tarybinėje 
santvarkoje, 
studijavo 
bet vėliau, ] 
tras jį vis 1 
metėsi prie

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

e

Iš pradžios jis 
mediciną ir teisę, 
pamatęs, kad tea- 
labiau traukia, jis 
režisūros darbo.

PRIEŠ ATLEIDIMĄ
Trečiosios Avenue “L” trau

kinio darbininkų lokalas nuta
rė kovoti prieš 58 darbininkų 
atleidimą. Kompanija atleido 
tą grupę be specialaus paaiš
kinimo.

A. Kalinauskas

Telefonas Virginia 3-5397

žmo-

Valandos:

į. 4* 4* 4,4,v4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* •H* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* •H* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4*4* 4* 4* 4* 4*^

NUPIGINTAS PARDAVIMASJoseph Garszva
Mirė Katrė Ražaitienė Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

jos PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

ROBERT LIPTON
Brooklyn, N. Y.701 Grand Street

Telefonas STagg 2-2173
A

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Liepos 14,

Wall 
sako

Scena 
dabar 

Dan

9405
SIZES 
I0—-16

lie
ka-

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

vis vien 
mėnesį.
kiekvie-
asmenų

Mergužėlei sukneles ir kel
naičių forma gaunama 2 iki 8 
dydžio.

departm. prane- 
Yorko ugniage- 
bus pravestos 

daugiausia tau-

Amerikos lie- 
balsuoti už

9141 
SIZES 

2—8

Jis kalti- 
‘sveti- 
“Mas- 

“Stalino gra-

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker
\

REORGANIZACIJA
Ugniagesių 

ša, kad New 
siu sistemoje 
pakaitos, —
pymo sumetimais.

yra Eastman, 
brokeris, Wall

GIVE MY REGARDS TO BROADWAY,” 
Bainter. 
sceninė

' Kovos Prieš Kainu Kėlimą
Vartotojų Lyga skelbia, kad 

ji imsis žingsnių kovoti prieš 
naujus pieno kainos pakėli- 

- mus.

221 South 4th Street
' BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
''HIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

apie Henry • nes, mokės atskirti savo drau- 
Į gą .Marcantonio nuo 
Streeto agento Ellis’o, 
pažangios to distrikto organi
zacijos.

I TONY’S

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
_____ Tel. Virginia 7-4499_____

Vandens .dalelių pro- 
ore siekia net 70%, 

meteorologijos stoties ; Yorko namo.

Republikonų kandidatas 18- 
tame kongresiniame distrikte 
John Filis pradėjo šmeižtų 
ir užgauliojimų kampaniją 
prieš savo konkurentą pažan
gietį Marcantonio.
no Marcantonio esant 
mos valstybės agentu,’ 
k vos įrankiu,” 
mafonu” ir tt.

John Ellis 
sekamus sky- i Dillon ir Co.

Streeto žmogus ir žinomas dėl 
nu-

Į sistatymų. Aplink jį spiečiasi 
! visi reakciniai elementai iš 
abiejų senųjų partijų, kurie 
sudarė koaliciją Marcantonio 
sumušimui, lygiai kaip Bronxo 
srityje koalicija buvo sudary
ta prieš Isacsoną.

Vienok, 18-to kongresinio 
distrikto gyventojai, dauguma 

i kurių yra nepasiturinti

ORO TVANKUMAS TĘSIASI
Praeitą savaitę prasidėjusi 

šiluma ir oro drėgnas tvanku- ■ 
mas kol kas New Yorke tę
siasi, 
centas 
sako
pareigūnai.

Šilčiau Negu Afrikoje”

Pietų Afrikos gyventojas 
John Orr, Kimberly burmis
tras, vakar išskrido iš New 

Prieš išskris- 
i damas jis pareiškė, kad nors 
' temperatūra Afrikoje yra 
aukštesne vasaros metu, ten 
karštis labiau pakenčiamas 
negu New Yorke, nes oras ne 
toks drėgnas ir ne toks tvan
kus.

Rinkimų komisionierius 
Costuma pareiškė miesto tary
bos vardu, kad jeigu teismas 
ir privers pripažinti komunis
tą Gersoną Cacchionės pase
kėju, nauji rinkimai toje apy
gardoje (Brook lyne) 
bus pravesti lapkričio

Costuma teigia, kad 
na partija su 2,500
peticija arba kiekviena nepri
klausoma grupė žmonių su 5,- 
000 peticija gali reikalauti 
naujų rinkimų. Paprastai nau
jų rinkimų nebūtų, bet kadan
gi prieš Gersoną vedama to
kia kova, tad, jeigu teismas 
ir nuspręs, kad jis turi būti 
patvirtintas, tas bus netiesio
giniai ignoruojama.

Pradedant 1949 m. rinki
mais, miesto taryba bus ren
kama pagal senatorines sritis. 
Iki šiol ji buvo renkama pro
porciniu balsavimu.

Reakcininkai teigė, kad Ger- 
sonas negali užimti Cacchio
nės vietos, nes jis yra nariu 
partijos (komunistų), kuri le
galiai negali Kings apskrityje 
partija vadintis, nes paskuti
niuose rinkimuose negavo 50,- 
000 balsų.

NAUJAS PASTATAS
.• V

Naujame Idlewood aerodro
me pradėta dėti pamatus di
deliam penkių milionų dolerių 
pastatui, kuriame rasis' admi
nistraciniai biurai.

Parduoda naujas ir taiso 
sekamas mašinas:

Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.

Kreipkitės:
104-12 - lllth Street

Ozone .Park 16, L. L, N. Y.

PEIST LANE
DRUGS, Inc

405 SO. 4th ST.,
t Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

is
rodoma ROXY teatre. Vaidina Fay 
Dailey ir Charles Winninger. Kartu 

programa su Andrews seserų trio.

Pranas Buzūnas praneša, 
kad liepos 12 d., po pietų, mi
rė Katrė Ražaitienė, 55 me
tų amžiaus, Greenpoint ligo
ninėje.

Pranas Buzūnas, sakėsi su 
Ražaitienė išgyvenęs 26 me
tus puikiausiuose santykiuose.

Jos kūnas ilsisi J. Garšvos 
šermeninėje, 231 Bedford 
Ave., Brook lyne,. Bus palai
dota ketvirtadienį,. 15 d. 
pos, 2 vai. dieną, Alyvų 
pinėse.

Pranas Buzūnas kviečia
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į šermenis ir dalyvauti 
palydėjime į kapines.

Katrė Ražaitienė turėjo cu
krinę ligą. Tris mėnesius iš
gulėjo ligoninėje. Apie porą 
mėnesių jai buvo nupjauta 
koja, tačiaus tas neišgelbėjo 
jos gyvybės. Paliko sūnų, ku
ris tarnauja kaipo prekybinio 
laivyno jūrininkas Filipinų Sa
lose, ir paliko seserį Chicago- 
je.

Today’s Pattern

■L

Naujoviška jaunuolėms suk
nele, su bliuzes medžiagos ap
vadais apatninku, kyšančiu iš 
po skirtingo sijonuko. For? na 
9405 gaunamą 10 iki 16 dy
džio. Gera proga pailginti iš
augtą ar trumpą pernykščią 
suknelę j madnią ilgesnę. '

Dvidešimt penkis centus, 
kartu su pažymėjimu numerio 
ir dydžio, siųskite:. Amelia 
Bu^ba, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N., Y.

B
DANTŲ GYDYTOJAS g

Dr. A. Petrikus
I 
BK

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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.

Dailiu Moteriškų ir Vyrišku 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

1948




