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Atsiprašau gerbiamą skaity-j--------------
toją, kad aš ir vėl šiose pa- No. 166 
stabose priminsiu apie smeto- 
nininku nužudytą mano brolio! 
Povilo šeimą Lietuvoje.

Klerikalu “Draugas” 
cagoje nusidžiaugė šiuo 
delišku žygiu.

Kodėl gi kunigai turėtų 
džiaugtis 
nekaltu
sugrąžintas 
brikai: t u 
voje ?

Labai 
vodami J

? Ar jie mano, 
šeimų žudymais 

dvarponių ir
viešpatavimas Lietu-

I
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Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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’REZ. TRUMANAS ŠAUKIA SPECIALE KONGRESO SESIJĄChi 
bu- :

jog į Sovietai Formaliai A tmetė
bus 1 _ ___ ___ ___
fa- 3-jų Vakarinių Talkininkų 

klysta jie, taip gal- Į Reikalavimą del Berlyno
Tūla:

Antanu
St., Waterbury, 
man ypatingą 
buvo išsiųstas iš

asmuo, 
Vištyčiu

Sako, jog Amerika, Anglija ir Francija Laužė Sutartis, 
Taip kad Prarado Teisę Dalyvauti Berlyno Valdyboje

Washington. — Sovietų 
Sąjunga atsiuntė Amerikai, 
Anglijai ir Francijai notas, 
atmesdama tų šalių reika
lavimą dėl važiuotės atida
rymo joms per sovietinį 
ruožtą į Berlyną.

Amerikonai, anglai ir 
francūzai, reikalavo pirma

pasivadinęs
(814 Bank 

Conn.) rašo 
laišką, kuris 
Brook lyno.

Laiiško rašytojas taipgi 
džiaugiasi, kad mano brolio 
šeima tapo banditų išžudyta.

“Partizanai kovoja prieš 
Rusijai parsidavėlius komu
nistus ir nori Lietuva išvaduo
ti... o tu, Mizara, aklai tiki j 
komunizmą...” rašo Vištytis. I

Toliau: ■ nuimt blokadą nuo Berlyno,
“Mes dabar gyvenam karo10 tada jie Sutiks tartis SU 

išvakarėse. Tada komunizmas 
bus sunaikintas ir Stalinas ir 
visa jo šaika bus iškarta...”

Taigi, laiško rašytojas pa
rodo, jog banditų chuliganų 
yra ne tik Lietuvoje.

pažįstu laiško rašytojo.
kad jis 

abai sufanatizuotas, ak- 
fašistinės propagandos

Sovietais apie dalykų su
tvarkymą mieste.

Sovietų vyriausybė atme
tė derybas vien dėl Berlyno 
ir pareiškė:

— Sovietai sutiktų tartis 
su tais vakariniais talkinin
kais tiktai apie visą Vokie
tiją.

Kas liečia Berlyną, tai tie 
trys kraštai prarado teisę 
dalyvauti jo užėmime, nes 

daktarių ir laiško rašytojo pa-,jie sulaužė sutartis dėl Ber- 
klausti sekamo: Nejaugi jie lyno valdybos.
mano, kad banditu nužudyto- Be to, trys Vakariniai tal- 
sios Dzūkijos šeimos — Mi-1 kininkai sulaužė Potsdamo 

ir kitas visų keturių didžių
jų sutartis dėl Vokietijos 
nuginklavimo, dėl karinių 

I atpildų mokėjimo nukentė- 
jusiems nuo nacių ir dėl vie
nos demokratinės valdžios 
įvedimo ištisai Vokietijai.

Laužydami sutartis, ame
rikonai, anglai ir francūzai 
steigia atskirą vakarinės 
Vokietijos valstybę ir išlei
do naujus savo popierinius 
pinigus ne tik vakariniams 
Vokietijos ruožtams, bet ir 
savo užimamoms Berlyno 
dalims.

Tokiu būdu vakariniai 
talkininkai nustojo bet ko
kios legalės teisės dalyvauti 
valdyboje Berlyno, kuris y- 
ra sovietinio Vokietijos

bet turinys pasako, 
yra 
las
Iran kis.

norėčiau "Draugo” re-

zt^rai, Pigagai ir Marceliai — 
buvo komunistai?

Galiu užtikrinti juos, kad 
tos šeimos nebuvo komunistai, i 
Geriausiame atsitikime galėjo; 
būti taip, jog gal vienas ar 
du tą šeimų nariai buvo komu
nistai, bet ir tuo aš abejoju.

O jeigu buvo taip, tai ar 
galima pateisinti banditų 
“žygdarbiai,” kuomet jais iš
žudomos visos šeimos, sude
ginami trobesiai, į pelenus 
paverčiamos ištisos sodybos?

Tai reiškia ne Lietuvos va
davimą, bet lietuvių tautos 
naikinimą. Ir tai atlieka jū
sų vadinamieji "partizanai”!

Na. o kai dėl naujo pasau
linio karo: kodėl p. Vištytis 
toks drąsus savo pranašystė
mis ?

' Kuo jis remia savo teigimą, 
būk liaujas karas sunaikins 
komunizmą ?

Kodėl jis nepagalvoja?
Argi jis nežino to fakto, 

jog po kiekvieno didesnio ka
ro pasaulyje iškildavo 
dies judėjimai, kreipia 
kairiop ?

Po Rusų-Japonų karo 
metais kilo revoliucija 
joje.

Pirmojo pasaulinio karo me
tu Įvyko Didžioji Spalio Re
voliucija, Įsikūrė Tarybų vals
tybė — vienintelis geras karo 
išdavas, sakė žymusis ameri
kietis Eugenijus V. Debsas.

Po antrojo pasaulinio karo 
visoje eilėje Europos kraštų 
Įvyko perversmai, — Įsikūrė 
liaudies vyriausybės, o Tary
bų Sąjunga žymiai sutvirtėjo.

Žemiausiai Nupuldyti
Pardavimai Sovietam

GENERALIS STREIKAS 
PURTO ITALIJA DEL 
TOGLIATTI’O PAŠOVIMO

Trumanas Nominuotas kaip 
Kandidatas į Prezidentus, 
Barkley į Vice-Prezidentus

liau-
viską

1905
Dusi-

Žmonės, kurie mano, būk 
trečiasis pasaulinis karas su
naikins komunizmų, nesupran
ta pasaulio istorijos raidos.

Jie nežiną to, jog trečiasis 
pasaulinis karas gali sunaikin
ti viską, ką pasaulis ligi šiol 
yra pasiekęs.

Jei imperialistai karą pra
dėtų, tai galima drąsiai tikrin
ti, jog kapitalistinei santvar
kai būtų užduotas galutinas

Washington. — Prekių iš
gabenimai iš Jungtinių Val
stijų į Sovietų Sąjungą ge
gužės mėnesį šiemet nu
puolė iki $200,000 iš viso. 
Tą patį mėnesį Amerika 
pirko iš Sovietų už $7,300,- 
000 mangano ir chromo me
talo, kailių ir kitų daiktų. 
Amerikos valdžia kietai su
varžė mašinų ir fabrikinių 
įrankių pardavinėjimą So
vietam, kad jie “kariniai 
nestiprėtų.”

Mirė Gen. John Pershing
Washington, liepos 15. — 

Mire generolas John Per
shing, 87 metų, buvęs vy
riausias amerikonų koman- 
dierius Pirmajame pasauli
niame kare.

smūgis.
Laiško rašytojas Vištytis, jei 

tai jo tikra pavardė, turėtų 
nekerštauti, nesikolioti, bet 
mokytis ir mokytis.

ruožto centras. Brukdami 
savo pinigus į Berlyną, e- 
santį sovietinėje srityje, jie 
gręsė sukelt ūkinę suirutę. 
Sovietai buvo priversti apsi
saugoti ir todėl sustabdė 
traukinių ir automobilių va- 
žiuotę iš vakarinės Vokieti
jos į Berlyną.
Sovietai Sutinka Maitinti 

Visus Berlyniečius
Amerika, Anglija ir Fran

cija sako, kad Sovietai, blo
kuodami tiem kraštam va- 
žiutę į Berlyną, alkina žmo
nes vakarinėje Berlyno da
lyje. Sovietam rūpi tų žmo
nių gerovė ir jie sutiktų ap
rūpinti maistu ir kitais 
reikmenimis vokiečius visa
me Berlyne.

Sovietai, sumušdami hit
lerininkus, savo jėgomis už
ėmė Berlyną ir tik paskui 
įsileido vakarinius talkinin
kus į tą miestą.

Vakariniai talkininkai tik 
todėl galėjo ateiti į Berly
ną, kad sovietinė armija su
pliekė vokiečius, kaip už- 
reiškia Sovietai savo noto
se.

Bulgarai Šaukia Jugo
slaviją Pakeisti 
Blogą Politiką

Sofija, Bulgarija. — Bul
garų Slaviškasis Komitetas 
atsišaukė į Jugoslaviją, kad 
pataisytų savo politiką. Ko
mitetas pasiuntė telegramą 
visiems, slaviškų tautų dele
gatams, dalyvaujantiems 
kultūros iškilmėse Čecho- 
slovakijoj. Telegrama sa
ko:

— Jugoslavija turi griež
tai pakeisti savo veikimą ir 
atitaisyti visus pavojingus 
priešsovietinius, priešslaviš- 
kus ir priešliaudiškus nu
krypimus Jugoslavų Komu
nistų Partijos vadų ir Jugo
slavijos Liaudies Fronto.

Berlin. — Karinė Sovietų 
vyriausybė žada daryti sa
vo parašiutistų manevrus 
oro “koridoriuose”, per ku
riuos anglai ir amerikonai 
lėktuvais gabena krovinius 
į Berlyną.

Izraelio Kovūnai 
Pliekia Arabus

Tel Aviv, Izraelis.—
elio kariuomenė atėmė iš a- 
rabų tris miestelius Naza- 
retho apylinkėje ir daro ap
supimo žygius prieš patį 
Nazarethą iš trijų pusių. 
Arabų lėktuvai atakavo 
Haifą tris kartus. Izraelie
čiai nušovė vieną priešų lėk
tuvą. Verda mūšiai dėl Lat- 
runo.

Izra-

Darbininkai Šaukia: Šalin Tokią Valdžią! Policija 
Atakuoja Streikierius; Stalinas ir Amerikos Komunistai 
Smerkia Niekšišką Pasimojimą ant Togliatti’o Gyvybės -

Roma, liep. 15. — Visuo
tinas protesto streikas kra
to Italiją. Milionai darbo 
žmonių streikuodami pro
testuoja prieš fašistų pasi
mojimą nužudyti Palmiro 
Togliatti, italų Komunistų 
Partijos sekretorių, Italijos 
seimo narį.

Streikas visuose Italijos 
kampuose sustabdė fabri
kus, gatvekarius, geležinke
lių traukinius, uždarė krau
tuves ir suparalyžiavo įvai
rias kitas įmones.

Tūkstančiai policijos ir 
kariuomenės atakuoja dar
bininkus, demonstruojan
čius prieš klerikalų de .Gas
perio valdžią. Žandarai ir 
armijos junginiai su šar
vuotais automobiliais, aša
rinių dujų bombomis ir ki
tais įnagiais puola streikie
rius. Susikirtimuose bent 6 
asmenys užmušti ir šimtai 
sužeista iš abiejų pusių.

Demonstrantai šaukia:- 
“Šalin de Gasperio valdžią, 
fašistų globotoją!”

Streikieriai užėmė Turino 
ir tūlų kitų miestų fabrikus. 
Associated Press praneša, 
kad “komunistai perėmė 
visą Piombino miestą į sa
vo rankas.”

Gydytojai ligoninėje išė
mė 3 kulkas iš Togliatti’o 
kūno ir sako, jog yra vil
ties, kad Togliatti išliks gy
vas. Dvi kulkos buvo 
rytos jam į krūtinę.

Areštuotas fašistas 
kas Antonio Pallante,

paleido 5 kulkas į beinantį 
iš seimo rūmų Togliattį.,

Maskvą.— Premjeras Sta
linas ir Sovietų Komunistų 
Partijos centro komitetas 
savo telegramoje Italijos 
Komunistų Partijai aš
triausiai pasmerkė niekšiš
ką fašistų žygį prieš Tog- 
liattį, visų Italijos darbo 
žmonių mokytoją, ištikimą 
jų vadą..

New York. — Amerikos 
Komunistų Partijos pirmi
ninkas Wm. Z. Foster ir 
sekretorius Eugene Dennis 
pasiuntė gilios užuojautos 
kablegramą Togliatti’ui. Jie 
kaltina Amerikos imperia
lizmo įsikišimą už pasikėsi
nimą ant Togliatti’o gyvy
bės; sako, amerikinis impe
rializmas iš naujo gaivina 
ten fašizmą per savo tarnus 
— per de Gasperio valdžią 
ir klerikalinę reakciją. ’

Cliiny Komunistų Partija 
Turi 3 Milioni's Narių

šiaur. šensi, Chinija. — 
Chinų Komunistų Partijai 
suėjo jau 27 metai. Parti
jos komitetas, sukakties 
proga, paskelbė, jog Chini- 
jos Komunistų Partija da
bar turi 3 milionus narių.

šuva-

S0V1- 
kuris

Roma. — Italijos valdžia 
sumobilizavo 320,000 polici
jos ir kariuomenes prieš 
streikierius.

Visų Kolonijų Veikėjams
Jau kelintu kartu skaitote dienraštyje pranešimus 

apie sunkią finansinę mūsų dienraščio padėtį. Tai rim
tas dalykas, į kurį turi kreipti dėmesio kiekvienos koloni
jos veikėjai; Kiekvienoje kolonijoje reikia pasirūpinti 
greit sukelti dienraščiui finansinės paramos.

Pažangioji Amerikos lietuvių visuomenė visada jaut
riai atsiliepia į dienraščio Laisvės finansiriius reikalus. 
Kiekvienoje sunkesnėje valandoje remia jį finansiniai. 
Tačiau plačiau pasiekti visuomenę reikia visų lietuvių 
kolonijų ko-operacijos. Reikia, kad kas paprašytų žmo
nes paaukoti, kad kas pakalbintų užsisakyti dienraštį, 
kad kas pasirūpintų surengimu dienraščio paramai ko
kios nors pramogos ir pakviestų visuomenę į tokią pra
mogą. Ot šis darbas ir turi būt atliktas pačių kolonijų 
veikėjų. Todėl mes kreipiamėsi į kolonijų veikėjus su 
prašymu pasidarbuoti greitam sukėlimui Laisvei finansi
nės paramos.

Daugelyje vietų yra gerų dienraščio Laisvės patrio
tic kurių gal niekas asmeniškai nepaprašys Laisvei pa
aukoti. Tų žmonių mes prašome savo iniciatyva prisiųsti 
dienraščiui Laisvei dolerį kitą aukų.

Skaitytojai, kurie gavote pranešimą, kad jūsų pre
numerata pasibaigė, būkite taip geri, tuojau* atsinaujin
kite, ir atsinaujinkite visiems metams. Siųsdami mokes
tį už prenumeratą, jei išgalite, primeskite savo dienraš
čiui dolerį kitą ir aukų. Tas viskas padės jūsų dienraš
čiui atsispirti prieš infliaciją.

Dar turime 3 mėnesius sunkių laikų. Glauskimės 
petys į pe^į, kad atsilaikyti su savo' dienraščiu vasaros 
mėnesiais. Laisvės Administracija.

Tegu Repuhlikonai Specialėje Kongreso Sesijoje Įvykdo, 
Ką Jie Žada Rinkiminėj Savo Programoj, Sako Trumanas

Philadelphia, liep. 15. — 
Nacionalis Demokratų Par
tijos suvažiavimas 947 bal
sais ir puse prieš 263 nomi
navo Trumaną kandidatu į 
prezidentus. O senatorius 
Alben W. Barkley buvo ak
lamacijos būdu nominuotas 
vice-prezidento vietai. Neg
rų priešai iš pietinių valstD 
jų sudarė 263 balsus sena
toriui Richardui B. Russel- 
l’iui iš Georgijos, kaip savo 
kandidatui į prezidentus.*

Pietinių Demokratų 
Maištas

Kada prasidėjo delegatų 
vardošaukis dėl balsavimų, 
pakilo ir laukan išėjo visi 22 
Mississippi delegatai ir 14 
iš 26 Alabamos delegatų. 
Taip jie protestavo dėl to, 
kad suvažiavimas įdėjo į 
prezidentinių rinkimų pro
gramą vieną posmą, kuris 
žada negram šiokias tokias 
pilietines teises.

Mississippi gubernatorius 
J. Fielding Wright pareiš
kė, kad jis šauks pietinių 
valstijų delegatų suvažiavi
mą Birminghame, Alaba- v

Partizanai Sutiktų 
Tartis dėlei Karo 
Baigimo Graikijoj

Athenai, Graikija.—Šiau
rinės Graikijos demokrati- 
tinė - partizanų valdžia per 
savo radiją pakartojo, kad 
ji mielu noru priimtų mo- 
narchistų valdžios pasiūly
mą dėl naminio karo baigi
mo. (Pirmesnis partizanų 
vyriausybės pareiškimas sa
kė: Jeigu monarchistai su
tiktų perorganizuoti val
džią taip, kad joje galėtų 
dalyvauti visos demokrati
nės partijos, tai partizanai 
darytų taiką.) »

Partizanai, pageidauda
mi taikos, tačiaus, pasižadė
jo žūt-būtiniai kovoti, jei 
monarchistų valdžia nepa
darys nuolaidų.

Monarchistų užsienio rei
kalų ministras Tsaldaris už- 
reiškė, kad partizanai turi 
“besąlyginiai pasiduoti.”

Svarstoma Paliaubą 
Siūlymas Palestinai

Lake Success, N. Y. — 
Jung. Tautų Saugumo Ta
ryba svarsto Amerikos pa
siūlymą įsakyti arabams ir 
žydams sustabdyti mūšius 
Palestinoje; o jeigu vieni ar 
kiti atmes paliaubas, tiems 
pagrasinti bausmėmis pagal 
Jungtinių Tautų konstituci
jos skyrių VII.

ORAS.—Būsią šilta.

moj, kitam kandidatui į pre
zidentus nominuoti prieš 
Trumaną. Tas suvažiavimas 
įvyksiąs ateinantį šeštadie
nį.
Republikonai Veidmainiau

ja, Pareiškė Trumanas
Trumanas, priimdamas 

nominavimą, pasakė aštrią 
kalbą prieš republikonus. 
Jisai sakė, kad republiko
nai veidmainiauja savo pa
skelbtoje prezidentinių rin
kimų programoje; jie vilio
ja balsuotojus tuščiais pri
žadais.

Todėl Trumanas pranešė, 
j ag jis sušauks specialę 
Kongreso sesiją liepos 26 d., 
ir duos progą republikonam 
kongresmanam ir senato
riam įvykdyti jų partijos 
prižadus sekamais klausi
mais:

Išleisti įstatymą dėl gy
venamųjų namų statymo 
šalies iždo pagalba; page
rinti ir paplatinti senatvės 
apdraudą; sulaikyti reikme
nų kainų kilimą; pakelti į- 
statymišką valandinę darbi- . 
ninkams algą; išleisti pilie
tinių teisių įstatymą ir t.t.

Trumanas, be kitko, pri
minė, jog republikonų vieš- • 
pataujamas “blogiau si a s 
Kongresas” panaikino kai
nų kontrolę ir užuot papla- 
tįnus senatvės pensijų įsta
tymą, dar atėmė tų pensijų 
teisę iš 750,000 žmonių.

Republikoniškas Kongre
sas “tarnavo turčiams ir 
smeigė peiliu į nugarą 
biednuomenei”, užreiš k ė 
prez. Trumanas.

Franko Džiaugiasi
Peronu ir Amerika

Madrid. — Franko fašis
tų neva seimas demonstra
tyviai sveikino Argentinos 
prezidentą - diktatorių Jua- 
ną Peroną, kuomet ispanų 
užsienio reikalų- ministras 
Artajo pranešė apie preky
bos sutartį su Argentina. 
Sykiu Artajo išrei š k ė 
džiaugsmą, kad Jūngt. Val
stijos vis platina prekybą su 
Ispanija, nors ir be preky
binės sutarties.

Washingtonas Užsičiaupęs 
Kas Liečia Togliatti

Washington. — Reporte
riai užklausė tūlus Ameri
kos valdininkus, kaip jie 
žiūri j pasikėsinimą nužu
dyt Italijos komunistų vadą 
Palmiro Togliatti. Valdinin
kai atsake: “Tai ne mūsų 
dalykas.”

Washington. — Republi- 
konai smerkia Trumaną už 
nepaprastos Kongreso sesi
jos šaukimą.
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Prasižulikavęs Teisėjas
Pasitaiko taip, kad ir teisėjai esti griešninkai. štai, 

teisėjas James Pellechia (iš Newarko) atrodė “pavyzdin
gas žmogus!” Dar nesenas, turtingos šeimos narys, neve
dęs, dailus ir, aišku, atrodė gan žmoniškas. Jis spręsda
vo šeimyninius reikalus, taipgi kitas smulkesnes bylas.

Bet, va, iškyla aikštėn, kad šis pavyzdingasis teisė
jas yra niekas daugiau, kaip žulikas. Jis prašvilpė iš vie
no banko $657,000 pinigų. Prašvilpė, žinoma, savo gerą 
algą ir visokį kitokį uždarbį, įskaitant, galimas daiktas, 
ir kyšius.

Teisėjas Pellechia sirgo ta liga, kuria serga milio- 
nai amerikiečių — “arklių liga.” Jis eidavo lažybų, gem- 
blindavo “ant arklių“ ir tuo būdu prašvilpė visą, ką tu
rėjo, — daugiau: prašvilpė iš banko nužulikautus virš 
pusę milijono dolerių.

Aišku, nesakome, kad teisėjas Pellechia simbolizuo
ja Amerikos teismus. Teismuose yra ir padorių žmonių, 
sprendžiančių bylas sulyg savo sąžine ir pagal įstatymus. 
Bet Pellechia dalykas parodo, jog ne viskas auksas, kas 
žiba. Dažnai žmonės įsivaizduoja, būk teisėjai esą kažin 
koki nepaliečiami, savotiški angelai, nors ir be sparnų.

Taip nėra!

Fašistai Teroristai
i

Fašistas Antonio Pallante pašovė žymųjį Italijos i 
darbininkų vadą, komunistą, Palmiro Togliatti.

Tai, žinoma, nieko naujo. Fašistai — teroristai. Te-j 
roru Mussolinis ir Hitleris, taipgi ir Smetona, įsigavo į j 
valdžią. Teroru jie pasilaikė. Dabar 25-rių metų amžiaus’ 
teroristas siekėsi nužudyti patį žymiausią Italijos darbi
ninku vada.

Fašistai turėtų nors sykį suprasti, jog teroru jie i 
nieko negalės pasiekti.' Matteočio žudytojas Mussolinis 
gavo negarbingą galą; atrodo, jog Thaelmanno nužudy
toj as Hitleris to paties pasiekė. Negarbingiau prasmegs 
ir Togliačio šovėjas.

Šis baisus įvykis Komoje dar sykį parodo, jog klasi
nis priešas nesnaudžia. Jis kiekvieną minutę Tyko, kaip 
pakenkti darbininkų judėjimui. Bet galime drąsiai saky
ti, jog darbininkų judėjimas žygiuos pirmyn, nepaisant 
visokių teroristų pastangų.

Pasaulio darbininkų judėjimas tapo smarkiai su
krėstas tuo šūviu, kurį fašistas paleido į Palmiro Tog
liatti. Tačiau yra vilties, kad Togliatti išliks, pasveiks ir 
tęs toliau savo darbą dėl Italijos liaudies išlaisvinimo ir 
gerbūvio.

Klaidžioja
Dienraštis Vilnis rašo:
“Stebint ADA ir kitus taip vadinamus liberalus de

mokratų konvencijoje, jiems galima jausti tiktai apgai
lestavimą ir užuojautą, jei ne pasišlykštėjimą. Jie yra 
kaip tas išblaškytas ir išbaidytas veršiukų būrys, kurie 
nežino į kurią pusę bėgti, kur traukti.

“Hendersonas ir Ickes, Murray ir Reutheris, Roo- 
seveltienė ir Porteris,,— ko jie nori ir ko jie siekia?

“Jie siekia bent kiek ‘suliberalinti’ demokratų parti
ją, jie siekia jai pridėti liberalinį antspalvį, kad atitrauk
ti kiek balsų nuo Wallace’o. Bet tuomi jų norai baigsis. 
Daugiau jie nežino. Daugiau jie nėra suplanavę.

“Kaip vištos be galvų jie dabar bėginėja, patys ne
žinodami kur ir kodėl.

“Pirma buvo Eisenhoweris. Jis, kuris nepadarė bent 
vieno tiesiogino politinio pareiškimo, jis, kurio politinis 
nusistatymas labai ūkanotas, jis, kuris nepareiškė savo 
nuomonės bent vienu pagrindiniu šalies politikos klausi
mu (išskyrus mobilizaciją), — jis buvo jų idealizuotas 
kandidatas.

“Nuo poniškai švelnaus Porterio iki “kairiasparnio” 
Lernerio, jie visi puolė ant kelių prieš Eisenhowerj ir 
maldavo: būk liberaliniu demokratu. Eisenhoweris nepa
klausė. Dabar jie tūpčioja aplink Douglasą.' Kiti vėl žval
gosi kitur.
’ “Taip, gaila, gaila tų liberalų, kurie nepadaro logiš
kos išvados iš savo locno nusistatymo, nes jeigu jie tai 
padarytų, didelė jų dalis remtų Wallace’a.”

Kuo Jie Remiasi?
Kas skaito laikraščiuose arba klauso per radiją ži

nias apie demokratų suvažiavimą Phįladelphijoj, tai ne
gali nepastebėti to, jog demokratų suvažiavimas yra la
bai mizernas.

Kuo gi demokratai save teisina? Kuo jie remia savo 
programą?

Jie viską remia tuo, kad Franklin Delano Roosevelt 
buvo geras žmogus, pažangus, idealus šalies prezidentas.

Su tuo, žinoma, kiekvienas sutiks. Bet ką šis demo
kratų suvažiavimas turi bendro su RooseVeltu? Juk jis 
savo kandidatu prezidento vietai stato Trumaną, o ne 
RooseVelto programos vykdytoją. Geriausias rooseveltie- 
tis,,Henry A. Wallace, pasitraukė iš demokratų partijos 
ir jis kandidatuos naujosios partijos sąraše.

Taigi demokratų suvažiavimas neturėjo jokios mo-

NE KELIŲ IEŠKOTA, 
BET KLAIDŽIOTA

Gegužės mėnesį Vokieti
joje įvykęs dar vienas lietu
vių suvažiavimas. Apie tai 
daug rašo Naujienų kores
pondentas Vistaspats. Šis 
suvažiavimas buvęs tikrai 
šaunus ir daug darbo nu
dirbęs “dėl Lietuvos išlais
vinimo.“

Korespondentas visgi ne
galįs nuslėpti tam tikros 
tikrovės, kuri ilgai “tremti
niuose“ drumsčius vandenį 
ir gali ji dar ne taip greit 
išnyksianti ateityje. Bėdos, 
girdi, turime su smetoninin- 
kais ir krikščionimis-demo
kratais. Pirmieji nepamirš
ta savo fašistinių idėjų, ne
atsižada 1926 metų smeto
ninio perversmo, o pasta
rieji visur nori viešpatauti, 
kitas sroves savo užmačiom 
išnaudoti.

Apie tai Vistaspats rašo:
Siekiama ir trokštama ne 

mechanines vienybės iš vir
šaus, bet iš apačios gimstan
čios, gyvybe’ tryškančios, to
lerancija besivaduojančios,' 
kitą politinių įsitikinimų ne
paleidžiančios. Tai neleng
vas uždavinys, tai sunkiai 
š p re n d ž i a m as s p re n d i n y s,
kad visų srovių žmones so
lidariai ir vieningai galėtų 
dirbti, siekti visiems bendro 
tautos laisvės tikslo. Tokiam 
darbui vyriausias pagrindas 
1922 metų Lietuvos valsty-- 
bės demokratiška konstituci
ja. •

O kaip' žinome, toji kons
titucija 1926 metų gruodžio 
mėnešio 17 d. perversmu bu
vo pažeista, b vėliau nevy
kusiai pakeista, demokrati
nius pradus paneigus. To 
perversmo kaltininkai, kad 
ir dabar siekia bendro dar
bo, atsidėję, kartu dirba, bet 
vis dar miglotai, laikosi, aiš
kiai ir tvirtai nepasisako, ar 
jie tik laikinai pamiršę ko
kiu keliu buvo ne taip dar 
tolimoj praeityj pasukę, ar. 
tos praeities jau išsižadėję 
panūdo jos galutinai išsiža
dėti. O iš kitos pusės, yra 
išryškinti] tendencijų iš vie
nos ideologijos žmonių pusės 
siekti visame Įsigalėti, domi
nuoti, kitus sau tik talkinin
kais skaityti. ši krikščioniškoji 
srovė 1926 metais prie per
versmo, kad ir netiesioginiai, 
bet vis dėlto buvo savo pirš
tus prikišus.

Čia ir glūdi toji kliūtis, 
kuri Į bendrą darbą įneša 
šiokių tokių nesklandumų, 
šiokių tokių nesusipratimų ir 
gal tam tikros trinties, kuri 
tremtiniu tarpe sukelia tam 
tikrų rūpesčių, o gal kartais

ir nepasitikėjimo.
Štai kad ir Prūsų Lietuvos 

Tarybos atstovai yra tvirtai 
pareikalavę, kad ir jų atsto
vas būtų įsileistas į vyriau
sią Lietuvos išlaisvinimo or
ganą, bet čia susidurta su 
tam tikrais nenorais šį klau
simą teigiamai išspręsti. Ir 
kaip tik krikščioniškoji de
mokratiška srove į šį reikalą 
neigiamai žiūri. Tiesa, jie 
tą savo nusistatymą grin
džia teisiniais samprotavi
mais, bet visų kitų politinių 
srovių atstovai yra linkę šiuo 
atsitikimu žiūrėti ne tiek tei
sės požiūriu, kiek politiniu 
aspektu. Mat, jei tame vy
riausiame organo būtų Prūsų 

Lietuvos atstovas, tai susida
rytų lygsvara ir nei viena 
iš politinių srovių jau neturė
tų persvaros. Reikalas, vi
sais atsitikimais tuomet tu
rėtų- būti sprendžiamas geros 
valios susitarimo keliu, bet 
ne daugumos užsispyrimu. 
Daug .kam atrodo, kad tokiu 
atsitikimu visi klausimai bū
tų sklandžiau sprendžiami 
ir kartu tarp vienų ir kitų 
atsirastų didesnis pasitikėji
mas ir tuo pačiu vieningu
mas. Organizacijų vienybė 
čia būtų geriau išlaikyta.
Šiame suvažiavime dan

gus gerokai prasiblaivęs, 
nes smetonininkai nebesiva
rę už 1926 metų perversmo 
idėjas, o krikščionys demo
kratai teoretiškai atsižadėję 
troškimo visus dominuoti, 
tai yra, už nosigs^yedžioti.

Vistaspats baigia!\J
Prisiminta ir kenčianti, 

daug vargstanti Lietuva. 
Juk dėl jos rūpesčių ir Var
gų čia visi susirinko, suva
žiavo, kartais didelius tolius 
nugalėdami. Dėl jos čia sie
lotasi, dėl jos čia tartasi. I 
ją čia keliai ieškoti, Ir jai 
kenčiančiai ir kovojančiai 
Lietuvai pasveikinimai pa
siųsti. Ir kaip dera ir kaip 
privalu, suvažiavimas tautos 
himnu užbaigtas. Tai įspū
dinga akimirka!...

Suvažiavimo atstovai skirs
tosi, skirstosi ir kiekvienas 
jų mena: kur kitais metais 
susieisime, kur vėl tarsimos, 
kurioje žemėje pasimatysime 
ir viltis nedrąsiai blykčioja- 
rasi Lietuvoje, jau išlaisvin
toje Lietuvoje. Ir kitas tų 
vilčių padrąsintas atsisveiki
nant taria:
. —Iki pasimatymo—Lietu
voje.

O gal? (N., liepos 12).

Bet gryniausia netiesa, 
kad suvažiavime buvo ieško
ta kelių į Lietuvą. Kelių 
ieškoti nereikėjo, nes tie ke
liai visiems aiškūs ir vi
siems atdari — vi
siems, kurie nėra

rankų kriminališkai susite
pę. Juk Lietuvos vyriausy
bė atvejų avėjais kvietė ir 
ragino pabėgėlius grįžti na
mo ir prisidėti prie krašto 
atstatymo. Vadinas, suva
žiavimo dalyviai klaidžiojo, 
o ne kelių ieškojo.

O visgi jų atsisveikinimas 
buvo labai įdomus. Ne vie
nam jų veikiausia tai iš gi
lumos širdies ištartas: “Iki 
pasimatymo — Lietuvoje.“ 
Žmonės rimtai pagalvos ir 
nusispręs grįžti Lietuvon. 
Ten ir susitiks. To mes 
jiems ir vėliname.

* Rašo JASILIONIS
Seimui atsiųsti pasveiki

nimai :
4 kuopa,. Nanticoke,

10 kuopa, 
ton, Pa., $5.

24 kuopa,

New Kensing-

Great Neck,

Los Angeles,

A

Angliakasis Albert Bashioun iš Logans Ferry, Pa., ilsi
si įuo tarpu, kai minkštosios anglies kasyklose ėjo soli- 
darinis streikas su “captive” tipo kasyklų darbininkais.

LIETUVOS SODAI IR 
ŽEMĖS ŪKIO KO
LEKTYVIZACIJA

Kaimų išdalinimas į vien
kiemius padarė labai daug 
žalos Lietuvos sodams. O di
dysis karas dar toliau su
naikino Lietuvos vaisme
džius. Tuomi, matyt, yra 
labai susirūpinę Lietuvos 
žmonės ir vyriausybė. Vai
sių ir uogų gamyba siejama 
su žemės ūkio kolektyviza
cija.

Tuo klausimu rašo Vil
niaus “Tiesa.“ Dienraštis 
sako:

Kolektyviniuose ūkiuose, 
vartojant modernišką žemės 
ūkio techniką ir racionalų, 
planingą darbą, atsiranda 
daugiau laisvų darbo rankų, 
kolektyvinių ūkių valstiečiai 
darosi labiau pasiturintieji. 
Dėl to šalia pirmo naudoji
mo prod ūktų gamybos susi
daro palankios sąlygos išvys
tyti antraeilių, bet ne ma
žiau svarbių žmogaus mity
bai produktų — vaisių ir uo
gų gamybai.

Jei Tarybų Sąjungoje so- 
.dų bei uogynų plotai, paly
ginti su 1913 m., išaugo dau
giau kaip du kartus, tai čia 
pirmon eilėn lemiamą vaid
menį suvaidino kolektyviniai 
ūkiai. Tarybų Sąjungoje yra 
nemaža tokių kolektyvinių 
ūkių, kurie turi užvedę net 
po kelių šimtų hektarų dy
džio sodus bei uogynus, ypač 
pietinėse srityse. Pavyzdžiui, 
Kazachijos TSR, Alma-Atos 
rajono kolektyvinis ūkis 
“Kalnų gigantas” turi užve
dęs 600 hektarų sodą bei 
uogyną, Krasnodar© krašto, 
Gelandžiko rajono kolektyvi
nis ūkis “Raudonasis sodinin
kas’ turi užvedęs 300 hekta
rų sodą bei uogyną ir tt. 
Daugelis kolektyvinių ūkių 
gauna iš hektaro po 100-150 
ir daugiau dvigubų centne
rių vaisių. Taip pat žymūs 
laimėjimai yra pasiekti uogi- 
ninkystes srityje.

Dideli kolektyvinių ūkių 
laimėjimai sodininkystės sri
tyje paaiškinami tuo, kad 
stambiuose visuomeniniuose 
soduose sodininkystės sąly
gos yra nepalyginamai geres
nės, negu po visus laukus iš
mėtytuose smulkiuose indivi
dualių valstiečių soduose. 
Stambiuose kolektyvinių 
ūkių soduose sodininkystei 
vadovauja labiausiai šioje 
srityje nusimanantieji kolek
tyviu i n kai, ne retai žymūs 
specialistai - praktikai arba 
baigę atitinkamas sodinin
kystės mokyklas specialistai. 
Dideliuose soduose vaisme
džius lengviau apsaugoti 
nuo vėjų, gyvulių, ligų bei 
kenkėjų, negu smulkiuose, 
išmėtytuose ’ individualiuose 
valstiečių soduose. Stam
biuose soduose susidaro pa
lankiausios .kryžminio apvai
sinimo sąlygos, nes čia yra 
daug įvairių veislių ir pato
gios darbo sąlygos bitėms. 

Stambiuose kolektyvinių ūkių 
soduose galima pritaikyti 
paskutinį mokslo žodį agro
technikos ir mechanizacijos

35 kuopa,
Cal., $10.

63 kuopa, Benld, Ill., $5.
66 kp., Hudson, Mass., $5.
68 kp., Saginaw, Mich., $5. 

kp., Akron, Ohio, $15. 
kuopa, Wheeling, W. 
$5.
kp. Rockford, Ill., $10. 
kuopa, Washington,

73

Va.,
95
98

Pa., $5.
142 kuopa, Esplen - Pitts

burgh, Pa., $10.
116 kuopa, Deerbrook, 

Wis., $5.
92 kuopa, E. St. Louis, 

Ilk, $10.
138 kuopa, Cleveland, 

Ohio, $5.
71 kuopa, Stoughton, 

Mass., $5.
A. Litvinienė, Detroit, $2.
Delegatas P. Jočionis, $5.
Delegatas P. Smalstis, $5.
Svečias P. Bugailiškis, $2.
53 kp., Chicago, Ilk, $5.

33 kp., Elizabeth, N. J., $5.
5 kp., Philadelphia, Pa., $5.

Chicagos Merginų ir Mo
terų Susivienijimas, $5.

23 kp., Buffalo, N. Y., $5.
Viso antroj sesijoj gauta 

su pasveikinimais $154.
Antroji sesija baigta 5:30 

vakare.

srityje.
ralės teisės kalbėti apie Rooseveltą; jis turėjo didžiuotis 
Trumano darbais, bet jie Amerikos žmonėms nėra pri
imtini. Dėl to demokratai Trumano atliktais žygdarbiais 
nedrįsta didžiuotis, jų gėdinasi. J

Belgrad. — Jugoslavijos 
Tito valdžia uždarė Sociali
stų Partiją. -

gerai laikosi. Į jį priklauso 
ir senesnio ir jaunesnio am
žiaus žmonės. Neseniai klu
bas įsigijo namą, kuriame 
neužilgo įsikurs. Namo re- 
montavimas kaštuos daug 
pinigų. Bet kai žmonėse yra 
graži vienybė ko nors siek
ti, tai jie visokius sunku
mus visuomet nugali.

Šeiminiai Pasižvalgymai
CLEVELAND, Ohio.' — 

Dalis išrinktų kuopų dele
gatų neatvyko į Seimą. Ži
noma, tai maža dalis, bet 
visgi sudaro tam tikrą trū
kumo nuošimtį. Gražiau 
būtų buvę, jei jie būtų da
lyvavę.

Brooklyniečiai teigia, kad 
jų delegatas A. Bimba ne
turėjo svarbios priežasties 
išlikti nuo dalyvavimo, bet 
jis 'neatvyko.

.Jočionis pasakoja, kad 
dalis Detroito delegatų ne
galėjo nuo darbo atsitrauk
ti. Smalstis dalyvavo tik 
šeiminiame piknike, o* pas
kui grįžo namon į darbą. 
Nėra chicagiečio Pozerio, 
Batučio; nėra Bingham tono 
Mikolajūnaitės, nėra keleto 
kitų.

Užtat dalyvauja Seime 
gražus skaitlius svečių. Da
lis tų svečių yra clevelan- 
diečiai, o dalis ir iš toliau 
atvykusių. Ir Seimo sesijo
se ir pramogose dalyvauja 
pittsburghietės Kairienė ir 
Lenigan; r o c h ester iečiai 
Bugailiškis ir Stančikas; 
ehieagietė Urmonaitė ir 
daugelis kitų.

Končertmiame vakare te
ko pasikalbėti su Aug. Jan
kausku, dainos ir muzikos 
mėgėju, kuris ne vienai dai
nai yra parašęs muziką. Jis, 
nors ir senyvo amžiaus 
žmogus, vis dar juda-kruta. 
Jo duktė Vilkelibnė (dabar 
Virbiėkiehė) šauniai pianu 
akompanuoja dainininkam.

Dr. J. N. Simans, nors 
palūžusia sveikata, o nuo 
organizacinės veiklos nepa
sitraukia. Jis renka para- 
šus už įkūrimą trečiosios 
partijos Ohio valstijoj. Jo 
žmona dainuoja moterų 
chore.

Brooklyn ietis delegatas G. 
Wareson, važiuodamas' į 
Seimą savo automobiliu, il
gai užtruko kelyje. Jo auto- 
mobilus buvo du kartu “su
lūžęs.“ Kelionėj visko pasi
taiko.

LDS Šeiminis Koncertas
Liepos 12 d., Sachsenheim 

salėje buvo suruošta puiki 
vakarienė delegatams. Po 
vakarienės buvo koncertas, 
kurio programą pildė mote
rų choras, vadovybėje Ju
liaus Krasnicko. (Įdomu, ¥> 
kad moterų choras turi ir 
stiprių vyriškų balsų!) Ly
ros Choras, vadovybėj Al
donos De Vetsco, taipgi 
dainavo. Abu chorai dai
nuoja sutartinai, gražiai. 
Lyros Chorą sudaro jaunes
nio amžiaus dainos mėgė
jai.

Dvi jaunametės šokėjps, 
C. D. Buss ir N. Elliot, pa
dainavo ir pašoko.

Tvirtu ir lanksčiu balsu 
pasirodė vietinis solistas 
William Hagedorn (jis ki
tatautis, vedęs lietuvaitę). 
Taip pat skambiai sudaina
vo šenadorietis Stasys Kuz- JI 
mickas. Solistė Aldona De 
Vetsco pilnu gražumu pa
rodė savo balsą Rozitos ari
joj, iš Pučinio operos “La 
Boheme;“ ji ir tris kitas 
dainas sudainavo. Detroito 
šaunus merginų sekstetas, 
vadovybėj Stellos Smith, 
sklandžiai sudainavo eilę 
meiliškų dainų, o programą 
baigė gražiabalsės chicagie- 
tės A. Kenstavičienė ir K. 
Abekienė.

Vakaro pirmininku buvo 
J. Žebrys.

Šiame vakare, rodos, bu
vo puiki proga ir kalbėtoją 
pastatyti, pavyzdžiui, kad 
ir retą viešnią K. Petrikie- 
nę ar ką kitą, — bet to ne
buvo. Vakaras baigtas sma- 
giais šokiais. *

Smagu žymėti, kad cle- 
velandiečiai šiuo metu pa
laiko net du pažangiųjų 
žmohių chorus. Vadinasi, 
yra įsisiūbavęs noras veik
ti dainos srity. Ateinan
čiam rudeniui jie organi
zuoja jaunamečių “Ateities 
Žiedą,“ kurio veikloj, be 
abejonės, irgi įsisuks daina. 
Tai puiku!

Uoli veikėja visuomeninėj 
dirvoj, Romandienė, vos be
gali vaikščioti, jos sveikata 
palūžusi. O vienok ji negali 
nukęsti nedalyvdvusi bent. 
pramogose. Piknike ji visą 
laiką prasėdėjo automobi- 
liuje, apsupta daugelio at- 
jautėjų. O koncerto vakare 
ji ir į svetainę buvo įvesta. 
Gaila, kad ji suspausta to
kios nelaimės. Linkėtinas 
jos sveikatos pasitaisymas.

Clevelando LDS klubas

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. Vaivadai, Rochester N. 

Y. — Pastabos apie S. Va
liulį nesuprantamos, nega- 
lėsime sunaudoti. Atleiskite. ■

Vienuolės Civiliai Persi
rengs kaip Mokytojos. 
Bismark, No. Dakota. — 

Katalikų vyskupai leido vie
nuolėm civiliniais drabu-' 
žiais persirengti, kuomet 
jos mokys vaikus parapiji
nėse mokyklose. Mat, Noirth 
Dakotos valstijos seimelis 
uždraudė religinius drabu
žius mokyklose.
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Lietuvis Profesorius Tolimoje 
Turkmėnijoje

Iš kelionės Turkmėniion neseniai sugrįžo Lietuvos Moksli, Akademijos Biologijos Insti
tuto direktorius profesorius T. Ivanauskas. Prof. Ivanauskas pasakoja savo ilgos ke
lionės metu patirtus įspūdžius tame tolimam krašte. Tikime, jog mūšy skaitytojams bus 
įdomu su šio veiklaus lietuvio profesoriaus ir mokslininko patyrimais susipažinti. Jis, 

tarp kitko, sako:

Veikimas už Wallace Connecticut Valstijoj

lo įstaigos, jų tarpe medici
nos, pedagogikos, žemės 
ūkio ir kiti institutai.

Socialistinės Kūrybos 
Požymiai

Turkmėnijoje atliekamas 
didelis mokslinis darbas. 
Respublikoje yra apie 40 
moksliniu institutų.

1940 metais Ašchabade 
buvo organizuotas Tarybų 
Sąjungos Mokslų Akademi
jos Turkmėnijos filialas, į 
kurį įeina istorijos, kalbos 
ir literatūros, geologijos, 
botanikos — augalininkys
tės, zoologijos — zootechni
kos institutai, revoliucinis- 
istorinis muziejus, valstybi
nis kraštotyros muziejus ir 
kitos mokslinės įstaigos. 
Turkmėnijoje išaugo gau
sūs savo nacionaliniai mok
sliniai kadrai, kurie akty
viai dalyvauja šalies ūkinio 
ir kultūrinio gyvenimo išsi
vystyme.

Iki Didžiosios Spalio re
voliucijos Turkmėnija buvo 
atsilikusia agrarine šalimi 
su menkai išvystyta pramo
ne. Socialistinės statybos 
metais krašto liaudies ūkio 
vaizdas pasikeitė iš pagrin
dų.

Atsilikęs smulkus vals
tiečių ūkis pavirto stambiu 
kolektyviniu ūkiu. Sukurta 
stambi pramonė.

Turkmėnijos Paukščiai
Apžiūrėję A š c h a badą, 

mes išvykom į Tašauzo mie
stą, Amudarijos žemupėje. 
Atlikę nedidelę ekskursiją 
Tašauzo apylinkėse, gavo
me sunkvežimį ir su dviem 
palydovais padarėme išvy
ką į sūrius ežerus, esančius 
smiltyne Kyzyl-Kun.

Kelionėje aptikome daug 
paukščių rūšių, kurie trau
kė iš Azijos pietų į šiaurę. 
Mums pavyko nušauti ir 
nupreparuoti porą savotiš
kų ančių, kazarkų, azijie
tiškų pelėdžiukų ir kitų re
tų paukščių. Apžiūrėjome 
taip pat senos tvirtovės Iz- 
mukšir griuvėsius, kur išli
ko daugybė senos majolikos, 
indų, šukių, žmonių ir gy
vulių skeletų. Netoli Izmuk- 

“Mano kelionės Turkmė- 
nijon tikslas buvo arčiau 
susipažinti su broliškosios 
Turkmėnijos mokslinėmis 
įstaigomis, be to susipažin
ti su gyvių ir augalų prisi
taikymu gyventi specialiose 
dykumos sąlygose.

Iš Vilniaus j Maskvą iš- 
sk r i dome lėktuvu kartu su 
Vilniaus Valstybinio Uni-; 
versiteto vyr. dėstytoju A. 
Končiumi, kuris • apsiėmė 
mūsų kelionėje eiti fotogra
fo pareigas.

Maskvoje apsilankėm pas 
profesorius G. Dementjevą 
ir S. Turovą, kurie malo
niai sutiko man pagelbėti: 
suteikė patarimų, nurody
mų ir rekomendacijų.

Išskridę iš Maskvos, tą 
pačią dieną turėjome būti 
Turkmėnijos sostinėje Aš- 
chabade, bet ištikus smėlio 
audrai, lėktuvas turėjo nu
sileisti Baku aerodrome, ir 
Ašchabadan patekome tik 
sekančią dieną.

Turkmėnijos Sostinėje
Ašchabade mus šiltai su

tiko Tarybų Sąjungos Mok
slų Akademijos Filialo 
prezidento pavaduotojas 
Starostinas ir vyr. moksli
nis bendradarbis Rustamo
vas. Jiems vadovaujant ap
silankėme žemės ūkio insti
tute, pedagoginiam institu
tu te, Botanikos sode, Kraš
totyros muziejuje ir Zoolo
gijos sode. Mes smulkiai 
susipažinome su šių įstaigų 
darbu, o taip pat su vieti
nės floros bei faunos pavyz
džiais.

Visur mus stebino dideli 
laimėjimai, kuriuos pasie
kė tarybinė Turkmėnija vi
sose gyvenimo srityse, ypa
tingai kultūros srityje.

Ašchabadas iki revoliuci
jos buvo paprastas provin
cijos miestas. O dabar tai 
tarybinės Turkmėnijos sos
tinė — stambus kultūros ir 
pramonės centras. Prieš įsi
kuriant Tarybų valdžiai, 
Turkmėnijoje nebuvo nei 
vienos aukštosios mokslo 
įstaigos. Dabar Turkmėni
joje yra 7 aukštosios moks

Sandėliu darbininkų unijos (CIO) 65-to lokalo pirmi
ninkas Artliuras (Manas yra nustumiamas, kuomet 
jis bando kongreso darbo reikalų sub-komisijoje skai
tyti savo pareiškimą. Komisija tyrinėjo šios unijos 

vadus kaip kairiečius.
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ši r ištiko smarki smėlio au
dra, kuri užpūtė siaurą 
pravažiuojamą kelią. Mums 
vargu pavyko išsikasti iš 
staiga susidariusių vėpūčių 
ir sugrįžti į Tašauzą, kur 
visą dieną praleidome pre
paruodami laimikio egzem
pliorius.

Sekančią dieną sunkveži
miu nuvažiavome į A taku ji 
Amudarijos pakrantėje. Čia 
aš pirmukart susipažinau 
su “tugajumi” — taip va
dinami Vidurinės Azijos 
spygliuotieji krūmynai iš
ilgai upių krantų. Tuga- 
juose yra daug žinduoklių. 
Aptikome čia ir daug šer
nų, šakalų. Iš paukščių vy
rauja vidurinės Azijos fa
zanas. Mūsų laimikis buvo 
čia gana gausus. Iš čia pa
sileidome Amudarijos upe 
irkliniu laiveliu žemyn, at
vykome į garlaivių prie
plauką Džimuratau, o iš ten 
— sunkvežimiu atgal į Ta
šauzą.

Kelionė į Dykumas
Lėktuvu sugrįžę į Ašcha- 

badą, mes pradėjome ruoš
tis kelionėn į Kara-Kum 
dykumos centrą. Ašchaba
de apsirūpinome maistb 
produktais, gavome vertėją 
ir preparatorių. Pasinaudo
dami nuolatiniais lėktuvų 
reizais, kuriais iš Ašchaba- 
do vežamas vanduo į nedi
delę sieros kasyklą Kara 
Kūmos dykumos centre, at
vykome į vietovę Darvaza. 
Čia mes pasiėmėme du pa
lydovus su kupranugariu 
kroviniui nešti. Užkrovę 
ant kupranugarių 200 litrų 
vandens, maistą, patalinę, 
ginklus ir įrankius, pasilei
dome į dykumą pietų vaka
rų kryptimi, kad. padarius 
ratą iš šiaurės grįžti į Dar- 
vazą. Mūsų grupėje, be ma
nęs, dar buvo vyr. dėstyto
jas Končius, vyr. mokslinis 
bendradarbis Rustamovas, 
preparatorius Freibergas ir 
palydovai — Mered Aga ir 
Šanijaz-Aga.

Kara Kum pasirodė liūd
no vaizdo banguota dyku
ma, su kalnagūbriais taisy
klinga meridianine krypti
mi. Čia auga skurdi t aug
menija, prisitaikiusi aukš
tai temperatūrai, sausrai ir 
vėjams. Mums pavyko su
rinkti Kara Kūmo dykumos 
augalų herbarijų, o taip 
pat gyvūnijos pavyzdžius, 
kuriuos preparavome ir visa 
tai atvežėme į Lietuvą. At
vežėme nemaža įdomių 
paukščių, jų tarpe einių, re
tų Sibiro sėjikų ir kit. Vie
noje uoloje radome erelio 
lizdą su paaugusiu vaiku. 
Jauną ereliuką padovanojo
me Maskvos zoologijos mu
ziejui.

Padarę apie 200 kilomet
rų pėsčiomis, grįžome į 
Darvazą, iš kur kitą dieną 
nuskridome į Ašchabadą, o 
iš tenai — Maskvon.

Iš viso kelionėje užtru
kome vieną mėnesį. Kelionė 
davė nemaža mokslinės 
naudos. Parvežėm apie šim
tą paukščių ir žvėrių eks
ponatų, 40 rūšių ropuolių, 
žuvų, augalų ir kit.

Eksponatai buvo perduo
ti Kauno zoologijos muzie
jui ir Lietuvos Mokslų Aka
demijos Biologijos Instituto 
botanikos sektoriui.”

Japonijos studentai demonstruoja prie imperatoriaus 
rūmų protestuodami prieš pragyvenimo branguma. Vė

liau tos demonstracijos buvo policijos išardytos.

Žinios iš Lietuvos
Farmacininku Suvažiavimas
VILNIUS. — Daugiau kaip 

200 farmacininkų dalyvavo 
pirmajame respublikiniame 
farmacijos darbuotojų suva
žiavime Vilniuje.

Išsamų pranešimą apie vais
tinių tinklo padėtį respubli
koje padare Vyriausios Farma
cijos Valdybos viršininkas 
Eišvydis. žymiai išaugo far
macinių įmonių bei įstaigų 
tinklas respublikoje, šiuo .me
tu veikia 96 miestų vaistines, 
156 kaimo vaistinės, 63 vais
tinių punktai, d sanitarijos-hi- 
gienos, reikmenų parduotuvės, 
medicinos aparatūros fabrikas, 
“Sanito” ir “Eskos” fabrikai, 
optikos dirbtuvės ir kt. Apie 
700 farmacininkų aptarnauja 
vien tiktai vaistinių tinklą.

Eišvydis iškėlė eilę rimti) 
trūkumų vaistinių darbe.

Po to buvo išklausyti Vil
niaus ir Kauno rajoninių kon
torų vedėjų, respublikines kon
trolinės laboratorijos, Kauno, 
Mažeikių, Rokiškio ir kitų 
miestų vaistinių vedėjų pra
nešimai.

Gegužes 14 dieną buvo pa
daryti Kauno VVD Universi
teto profesorių šaulio ir Gry
bausko moksliniai pranešimai.

Suvažiavimo proga Sveika

Lietuvių Parke
(Už Lake wood) 
CONN.LIEPOS 18 JULY, 1948; & CHESTNUT^HLL RK.^ 

pradžia i val. dieną | John Satula Orkestrą
ĮŽANGA 50c. (su taksais) g Gros šokiams

Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., vadovybėje Jurgio Kazakevičiaus.
■ ' i

Programoje dainuos Aido Choras, iš Brooklyn, g vaujant Wilma Hollis ir vietinis Vilijos Choras, 
N. Y., vadovaujant Jurgiui Kazakevičiui; Siety- g vadovaujant Gertrude Ulinskaitei.
no Choras iš Newark, N. J., vadovaujant Walter g Kviečiame visus dalyvauti ir linksmai praleisti 
Žukui, Laisves Choras, iš Hartford, Conn., vado- g laiką! . ■ —Rengėjai.

tos Apsaugos Ministerijos pa
talpose atidaryta paroda, ku
rioje pažymėtinas Lietuvos 
TSR vaistingųjų augalų ir 
“Sanito” fabriko medikamen
tų skyriai.

★ A A 
Prekybos Technikumo Moki
niai Susipažįsta su Pramone
VILNIAUS tarybinės preky

bos technikumo grupė išvyko 
į Kauną. Ekskursantai—būsi- 
mieji prekybininkai aplankys 
Kaimo tekstilės, trikotažo, me
talo ir kitas pramonės įmones, 
susipažins su išleidžiamąja 
produkcija, gaminių asorti
mentu.

, ★ ★ ★
Bičių Siuntinys Lėktuvu

VILNIUS. — Į respubliką 
atskrido lėktuvas su retu siun
tiniu: 121 bičių šeima. Tai 
Krasnodaro srities bitininkys
tės fermi) dovana mūsų res
publikos tarybiniams ūkiams 
bitininkystei plėsti. Visos pri
siųstos bitės gerai užsilaikiu
sios. Gautos bičių šeimos pa
skirstytos Šaukėnų, Pakruo- 
jau.s ii1 Anovilio tarybiniams 
ūkiams bei Kretingos sodinin
kystės mokyklai.

Artimiausiomis dienomis lau
kiama naujo bičių šeimų siun
tinio lėktuvu.

11^1 iW» *****

DAINŲ DIENA
Rengia I i.M.S. Trečias Apskritys

Trys Svarbūs Įvykiai Rengia
mi per Ateinančias

Dvi Savaites

1. Liepos 17, šeštadienį, 
įvyks Connecticut valstijos lie
tuvių konferencija Wallace’o 
reikalais pas Stanislovaičius. 
Prasidės vėlai po pietų su 
pikniku ant jų farmos, Pro
spect, Conn. Kelias, Summit 
Road, ant kurio gyvena Sta- 
nislc vaičiai. Išsisukite nuo 
Route 69 tarpe New Haven ir 
Waterbury, prie pat Mobiloil 
gasoline stoties, kuri randasi 
ant tos kertes. Bus padėta 
iiškabos ten, kad žmonės ži
noti), kur išsisukti iš Route 69. 
Bus parašyta “Lithuanian Con
ference” su vilyčia rodant j 
kurią pusę. Taip pat bus pa
dėta toliau ant to kelio nuro
dant kur Stanislovaičiai gyve- 
na. Nebus sunku surasti. Jei- J 
gu kas paklys, gali pasiklausti | 
ir jiems bus nurodyta, nes Į 
visi vietiniai gyventojai žino, I 
kur D)'. Staneslow gyvena.

Jeigu negalit pribūti ant 4-Į 
tos valandos, pribūkit kada1 
galite. Būsite pavalgydinti, o Į 
po tam pradėsime konferen- Į 
ciją. Kalbėtojais bus Rojusi 
Mizara ir Prof. John Maršal
ka iš Yale Universiteto. Lai ; 
pribūna ne tik delegatai, bet i 
ii- pavieniai.’

2. Ta'epos 18, sekmadienį, Į 
bus Dainų Diena. Lietuviui 
Parke, Waterbury. Taipgi, 
tą dieną įvyks 5-t.o Kongresi- | 
nio Distrik.to Konvencija, Y. I 
M. (’. A., Waterbury, ant: 
West Main St., nuo 2:30 po I 
pietų lig 6:00. Vakare busi 
mass-mitingas toj pačioj vie-; 
toj. Mitinge, apie 8 va)., pra- I 
sides sesija su kalbėtojais — Į 
Mrs. Paul Robeson, kuri kan-1 
didatuoja kaipo Secretary of 
State dėl Connecticut ir, Ni
cholas Tomassetti, iš United 
Electrical Workers unijos, ku-

Į ris kandidatuoja kaip Con- 
gressman-at-large. Taipgi, bus 
muzikalis programas. Įžanga 
veltui, nes YMCA neduoda 
salės, jeigu imama įžanga.

Pasiklausę Dainų Dienos 
i lietuviai gali užeiti į mass- 
mitmgą ii* pasiklausyti, ką jų 
kandidatai pasakys.

3. Atsiminkite, įvyks Na- 
cionalė Konvencija Philadcl-

phijoj, liepos 23, 24, 25 dd. 
Kaip užsibaigs konvencijos 
sesija apie 5-tą vai. po pie
tų įvyks vakarienė, Philadel- 
phijos lietuvių surengta, ku
rioj kalbės daug lietuvių kal
bėtojų, o po tam važiuosime į 
milžinišką mitingą Shibe Par
ke, kur telpa 33,000 žmonių.

Connecticut valstijos Peo
ples Party bando sutaisyti 
speciali traukinį dėl šio mass- 
mitingo. Špecialis traukinys 
išeis 12:30 po pietų, liepos 
21, šeštadienį, ir pribus Phi- 
ladelphijon apie 5-tą vai. 
Kaip tik Į laiką dėl lietuvių 
vakarienės. Konferencijoj su
rinksime vardus tų, kurie no
ri važiuoti. Bilietus dėl Shibe 

Į Park galima gauti konferenci- 
Į joj. Jeigu Connecticut vals
tijoj, pirksite bilietus dėl Shibe
Park, Peoples Party gaus pa
ramą. Bilietai $1.30. Trau
kinys grįš tą pačią naktį, apie 
12 vai., link New Haven. Lė
šos į abi puses tik $8.86 — 
pusė kainos.

Politika verda, kaip puodas 
ant karštos ugnies. Nelikites 
pakraštyj. Prisidėkite prie 
veikimo. Svarbu visai žmoni
jai.

Nacionalis Amerikos 
Lietuvių Komitetas 
Wallace for President.

Sutaupyta 6 Tonai Degalų

KLAIPĖDA. — šešių mėne
sių Krovinių pervežimo planą 
jau įvykdė 105 nuošimčiais 
vietos autotransporto kontoros 
kolektyvas. Nuo metų pra
džios sutaupyta 6 tonai dega-, 
lų.

Kontora apdovanota Vyriau
sios Autotransporto Valdybos 
ii- Komunalinio ūkio darbuoto
jų profsąjungos Raudonąja 
vėliava.

★ ★ ★
Valstiečiai Lenktyniauja

T J JOK Ė.—Luokės valsčiaus 
darbo valstiečiai, siekdami 
greičiau atlikti privalomuosius 
pieno pristatymus valstybei, 
įsijungė į socialistines lenkty
nes. Valstiečiai P. Grigas ir 
N. Kanapuris lenktyniavimo 
dėka ne tik įvykdė, bet ir vir
šijo 30-40% pieno paruošų 
planą.
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(Tąsa)
— Aš taip ir maniau. — Lerido krei

pėsi j Sanže. — Paryžiuje jie apakinti. 
Juk jeigu tas Rose ir buvo susirišęs su 
vokiečių žvalgyba, dabar ne laikas narp
lioti bylą .. . Kuriam galui gilinti politi
nius vaidus? — Generolas truputį pasi
suko į šoferį. — Ar jūs važiavote su 
pulkininku į pozicijas?

— Mes buvome, ponas generole, Erš- 
teine. Majoras Lesažas skundėsi: karei
viai ten pasileidę.

Meže norėjo papasakoti, kad majorą 
Ijesažą kareiviai ištepė karvių mėšlu, 
bet laiku susigriebė: tai išvestų generolą 
iš pusiausvyros. Meže tiktai šyptelėjo, 
prisiminęs, kaip cypė vargšas majoras. 
O Lerido pasakė:

— Nieko nepadarysi, žmonės nuobo
džiauja. Reikia organizuoti protingas ’ 
pramogas.

Jie įvažiavo į Strasburgą. Miestas bu
vo tuščias. Kioskuose už stiklo kabojo 
paskutinių rugpiūčio dienų laikraščiai. 
Kavinių terasose stovėjo marmuriniai 
staliukai, šiaudinės kėdės, tarsi laukda
mos lankytojų. Katedros portalas buvo 
uždengtas smėlio maišais. Aikščių laik
rodžiai visi rodė skirtingą laiką. Pama
tęs vitrinoje alyvinės spalvos peniuarą, 
generolas atsiduso: tokį peniuarą turi 
Sofi... Prieš ketvertą metų Lerido an
trą kartą vedė jauną karo gydytojo duk
terį. Dvidešimt šešerių metų Sofi buvo 
suprati ir rūpestinga. Lerido dirbant, 
namuose visi vaikščiodavo pirštų galais. 
Sofi gamindavo jo mėgstamą patiekalą: 
veršio galvą vinigrete. Ji kvėpinosi 
“Korsikos jazmino” kvepalais . ..

Sekimo punktas buvo palapinėje, pri
dengtoje pietų eglės, ant pakriaušio. Pro 
binoklį Lerido pamatė žmones prie blok- 
hauso. Jis nesąmoningai pagalvojo: prie
šas ... Paskui pastebėjo 'didelį transpa- 
rentą: “Prancūzai, mūsų bendras prie
šas — Anglija!” Šalimais švytėjo Hitle
rio ir Žanos d* Ark paveikslai. Lerido su
siraukė: kaip tat vulgariška! Karo ope
racijų vietoj kažkokia propaganda. Tar
si karas — rinkiminė kampanija ... O 
ten toliau — namai rudais stogais, mėly
nas dūmelis, vynuogynai .. . Nėr kas sa
kyti, keistas karas! Galima užmiršti, vis
ką palaikyti manevrais: mėlynieji ketina 
forsuoti upę ... O šešioliktaisiais metais 
buvo kitaip . .. Lerido atsiminė Perono 
griuvėsius, stagarus, duobes, kaulus. Tai 
nepasikartos. Tuomet mes pradėjome ka
rą su dainomis ir raudonomis kelnėmis 
“pju-pju.” Dabar mes turime Mažino 
liniją.

Lerido ėjo išplautu keliuku. Kvepėjo 
drėgna žemė. Pasirodė drumzlina žiemos 
saulė. Staiga jis išgirdo muziką: Šuber
tas. Tą dalykėlį grieždavo Sofi. ..

— Kas tai?
Pulko vadas atraportavo:
— Garsiakalbis: nustelbiame vokiečių 

propagandą. O priešas klausosi žinomos 
muzikos. Mes jiems parodome, jog nenu
siteikę prieš vokiečius.

Lerido pagyrė:
— Puikiai sugalvota. ,
— Mums siūlė tarp muzikos dalykų 

įterpti trumpus pranešimus vokiečių 
kalba. Taip daroma dvidešimt septintoje 
divizijoje. Bet man tai neatrodė patogu.

— Ir teisingai padarėte: kare reikia 
kariauti. Politiką paveskime politikams. 
Ką gi, pas jus visą dieną koncertas?

— Šiandien rytą nuo septynių valan
dų iki septynių keturiasdešimt buvo ar
tilerijos susišaudymas. Jų baterijos 
yra...

— Žinau, žinau... Ar yra aukų?
— Trys kareiviai užmušti, vienas ser

žantas sunkiai sužeistas.
Valandėlei užėjo tyla. Ir tuo metu iš 

ano kranto pasigirdo prancūziški žo
džiai :

Taip sulygo negirdomis
Užu jūsų nugarų:
Anglija mokės mašinomis, 
Prancūzija — krauju ...

Nuvažiavo toliau, į dvidešimt septin
tosios divizijos štabą. Lerido norėjo pa
tikrinti, ar tiesa, kad ten vedama poli
tinė propagandą ... Bet jis pamiršo gar
siakalbį: jo laukė svarbi žinia — rytą 
prie Eršteino sudužo vokiečių naikintu
vas. Lakūnas užsimušė; prie lavono ra
do dokumentus — leitenantas Karlas fon 
Širau. «

Lerido paliepė suruošti iškilmingas

laidotuves.
— Štai jums tikroji propaganda! Mes 

parodysime, kad sugebame gerbti priešą. 
Aš atsiųsiu pulkininką Moro. — Jis su
simąstė. — Jūs sakote: fon Širau? Fon... 
Tikriausiai, aristokratiškos šeimos ... 
Tai gali padaryti Vokietijoje didelio 
įspūdžio ... Aš taip pat pasistengsiu at
vykti . ..

Lerido apžiūrėjo ligoninę. Užsuko į 
baraką. Kareiviai greitai uždengė miline 
kortas.

— Ka, vaikai mano, ilsitės?
V 7 7

— Taip, ponas generole.
Lerido nežinojo, kas sakyti, ir išėjo. 

Tarpdury jis išgirdo:
— Generoliukas nykščiukas!.. .
Vienąkart Lerido jau girdėjo tą už

gaulų pravardinį — Paryžiaus gatvėje. 
Bet jis nemanė, kad čia, fronte, kas nors 
išdrįstų tyčiotis iš jo. Tikriausiai, ko
munistas .. . Jis palaižė lūpas, ir kapi
tonas Sanže atsiduso: buvo ketinęs va
kare pradėti kalbą apie trijų dienų ato
stogas.

Vyko atgal: visą kelią Lerido jautė 
nuoskaudą. Vestibiulyje stovėjo didelis 
veidrodis; praeidamas jį, generolas nu
sisuko. Jis pakvietė pulkininką Moro:

— Dvidešimt septintojoje divizijoje 
viešpatauja pasileidimas. Kareiviai daro 
šlykštų įspūdį, štai kas... O generolas 
Mone, užuot ėmęs į nagą žmones, susi
rūpino propaganda . .. Perduoda vokie
čiams kažkokias politines kalbas, tur būt, 
emigrantų, komunistų . .. Mes ką tik pa
rašėme pranešimą vyriausiam vadui, 
nuorašą Daladje ...

Pukininkas atsiduso: jis ketino šian
dien atsirevanšuoti majorui žize — dvi 
partijas po šimtą akių... -O kapitonas 
tarė Lerua:

— Lūpas laižo ... Ten kažkas šūkte
lėjo “nykščiukas” ... O aš galvojau ry
toj važiuoti į Paryžių. Na, ir gyveni
mas !...

Nuskambino šešias valandas. Raštinė 
ištuštėjo. Tik Liusi tebedirbo. Pagaliau 
ji atbarškino: “Diubua Pjeras, seržan
tas,” sudėjo kalkes, uždengė mašinėlę 
gobtuvu ir, atsargiai žvalgydamasi, nu
ėjo į viršų — jos laukė majoras Lerua.

— Vaikuti, įsivaizduokime sau, kad 
mes Venecijoje, gondoloje . ..
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Lietus pliaupė nuo ryto, ilgas rūška
nos žiemos lietus. Liūdna buvo žiūrėti į 
pilkai geltoną papurusį dangų. Ir Pjeras 
apžiūrinėjo savo rudus, kiaurai permir
kusius, pubačius. Jis dažnai dabar žiūrė
davo į vieną tašką, atrodė, kad kažką 
stebi; bet jis nieko nematė. Jis ir negal
vojo nieko. Visa, kas vyko aplinkui, bu
vo neaišku, norėjosi paliesti save, šūk
telėti, patikrinti — ar tik jis nemiega. 
Juk iš tikrųjų nieko ir nevyko: trisde
šimt devinto pulko eilinis mirko lietuje, 
klausėsi čia Listo rapsodijų, čia seržan
to keiksmų, retkarčiais nutraukiamų 
sviedinių riaumojimo. Už viso to slypė
jo kažkas baisaus: apie tai Pjeras nedrį
so galvoti?

Tai prasidėjo karštą rugpiučio dieną. 
O pabudęs sekantį rytą, jis džiugiai pa
sirąžė: Anjesa virė kavą, asloje žaidė 
Dudu, ir jo rudas arkliukas šauniai šuo
liavo, visas nutviekstas saulės. Betgi 
tuojau Pjeras atsiminė ...

Nuo to laiko jis gyveno sustingęs, ne
galėjo išsitiesti, tylėjo. O jis buvo .gimęš 
judriam gyveniinui.

Pjero gimtinėje dabar šilta; žydi 
rausvos gruodžio rožės; tolumoje matyti, 
visas nudegęs, rudas kalnas Kanigu. Ka
daise jis kopė į jį... O lis visą dieną, ry
toj, poryt. Ir greitai senoje dangaus va
toje angelai kimiai, kaip garsiakalbis, 
sustaugs: “Garbė aukštybėse.”

Prieš išvykdamas Pjeras dilbinėjo, lyg 
pasmerktasis. Anjesa mate, kad jis žūsta, 
ieškojo išeities.

— Pjerai, išvažiuokime kur nors toli, 
į Ameriką. Dirbsime.

Jis papurtė galvą:
— Visiems bloga. Argi aš gelbėsiu 

kailį? O tai, kas buvo/vistiek nesugrą
žinsi.

Taip sakydamas, jis galvojo apie 
Liaudies fronto dienas.

Anksčiau jam atrodė, kad jis dalyvau
ja įvykiuose, atsako už juos. * Netgi po 
Viaro išdavystės būtų galėjęs pasakyti:

(Bus daugiau)

Grafine lentelė, kuri rodo, kaip maisto ir kitų gyvenimo reikmenų kainos yra pakilu
sios per paskutinius tris metus. Ta lente lė yra paremta ant nacionalio maštabo, o 
čia, New Yorke, tas dar labiau jaučialna.

ALDLD Reikalai
Gavome 307 Naujus Narius
Laike vajaus į mūsų Drau

giją Įrašyta 307 nauji nariai. 
Galima buvo gauti daugiau, 
bet daugelis kuopų nepasi
darbavo. Todėj, nors oficialis 
vajus baigėsi, bet kiekvieno 
nario ir kuopos pareiga 
stengtis gauti daugiau naujų 
narių. Padarykime taip, kad 
visi motai būtų naujų narių 
Įrašymo metai.

Centro Komitetas buvo pa
skyręs astuonias dovanas už 
naujus narius, bet dovanų pa
siekė tik šešios kuopos. Cen
tro Komitetas vis vien skiria 
iš viršaus, tai yra, 
dovanas.

Penkios kuopos 
puikią Waterman’s
plunksną su ALDLD vardu. 
Dovanas gauna sekamos kuo
pos :

19 kp., Chicago, kuri įrašė 
49 naujus narius ir pasiekė 
234 punktus.

37 kp., Lawrence, kuri Įraše 
28 naujus narius ir pasiekė 
168 punktus.

11 kp., Worcester, 
šė 24 naujus narius 
kė 114 p.

79 kp., Roseland, 
kuri įrašė 22 naujus 
gavo 114 p.

188 kp., Detroit-Hamtra'mck, 
kuri įrašė 27 naujus narius iy 
turi 115 punktų.

Gi 110 kp., Rochester, įra
šė 12 naujų narių ir turi 72 
punktus.

Nors kuopai stoka 3 punktų, 
kad gauti dovaną, bet 
dangi kuopa yra nauja ir 
sitikime, kad ji iki metų 
baigos gaus daugiau naujų
rių, tai ji gauna metinę pre
numeratą dienraščio Laisves 
arba Vilnies.

Kuopos, kurios nepasiekė 
dovanų, tai. neskelbiame, kiek 
narių gavo, tau pindami laik
raštyje vietą.

Yra 75 Garbes Kuopos
Kuopos, kurios pasimokėjo už 

nemažinau narių iki 1 d. lie
pos, kaip jos turėjo 1947 m., 
tai jos priskaitomos prie gar 
bes kuopų. Pirmiau buvo pa
skelbta 61 garbės kuopa. 
Prie jų dar prisideda 
mos:

Kp.
9 

16 
53 
22 
45 
87 
96 

100 
106 
136 
160 
212 
217
Gi 19 kp., Chicago, 

laimėjo pirmą dovaną, 
garbės kuopa todėl, kad -yra 
didžiausia Draugijoj kuopa, 
kuri turi apie 300 narių, šie
met ši kuopa dvigubai yra 
garbės kuopa, kaipo didžiau
sia ir daugiausiai naujų na
rių gavusi.

buoklių Pasimokėjimas 
Pailgintas

Spaudoje jau 
ta, kad Centro 
ilgino duoklių

Worcester, Mass.
BUŠŲ VAIRUOTOJAI 

STREIKUOJA.
Jau bus dvi savaitės, kaip 

streikuoja busų vairuotojai. 
Virš 200,000 gyventojų mies
tas neturi jokios publiškos 
transportacijos, dėlto gyvento
jai daug kenčia, o “taksės” šie
naująs! gerų uždarbių, daryda
mi būtinus pervežimus žmonių. 
800 vairuotojų reikalauja pa
kelti algos po 30 centų į valan
dą ir geresnių darbo sąlygų, 
kompanija tik 4 centus iš, syk 
pasiūlė. Dabar nesutaikomas , 
ginčas eina valstijos kapito- 
liuje (Statehouse).

Reikėtų publikai daryti spau
dimas, kad greičiau atidarytų 
transportaciją, su streikierių 
laimėjimu. •

Streikas prasidėjo liepos 1 
dieną. D. J.

Grandininkų Įsipareigojimai

SKAISTGIR1S. — Skaistgi
rio kolektyvinio ūkio valstie
čiai, baigę sėją, rūpestingai 
prižiūri pasėlius: Kolektyvi
nio ūkio valstiečiai pasėlių 
priežiūrą pasidalino grandi
mis.

—Aš daviau žodį, — sako 
grandininkas žlabys, — išau
ginti vasarinių kviečių po 150 
pūdų iš hektaro 6 hektarų 
plote ir miežių 5 hektarų plo

te po 130 pūdų iš hektaro. 
Tokius įsipareigojimus prisiė
mė ir grandininkai K. Vaitie
kūnas, J. Drigotas, P. Alsys. 
Kai kurie vasariniai javai rei
kalaus ravėjimo. Mes išnai
kinsime kolektyvinio ūkio lau
kuose piktžoles ir išauginsime 
aukštą derlių.

laiką iki 1 d. spalių. Pra
šome visus narius, kurie dar 
nesumokėjote duoklių už 1948 
metus, tai tuojau tą atlikti. 
Prašome valdybas nelaikyti 
pinigų pas save, bet tuojau 
siųsti į centrą.

“Šviesa” ir Knyga
žurnalo “šviesos” No. 3 jau 

yra spaudoje. Jeigu kuris iš 
narių persikėlėte gyventi į 
naują vietą, tai tuojausvapic 
tai praneškite į centrą. Pra
nešant savo naują antrašą, vi
sada pažymėkite kuopos nu
merį, , prie kurios priklausote, 
ir paduokite kartu ir savo se
na antraša.

šiemet Draugijos nariai gaus 
labai gerą knygą, kurią pa
rašė J. J. Kaškaitis — “žmo
gus ir Mašina.” Knygai virše
lio piešinį gražiai paruošė 
dailininkas Robertas Feiferis. 
Knyga jau baigiama spausdin- 
ti.

Washington. — Numato
ma, jog kompanijos pabran
gins plieną $10 tonui. ’

1

geriausias

seka-

buvo paskelb- 
Koimitetas pa- 
p asinio k ėjimo 

I

gauna po 
rašomąją

* 
I 
ii

kuri
yra

ka- 
pa- 
pa- 
na-

Chicago, 
narius ir

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.

kuri įra- 
ir pasic-

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 Aye/ 

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

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Užsakymus prašome 
siųsti šiuom antrašu: 
Laisvė, 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

KMUMaanaMMM

Dienraščio Laisves

Miestas
Norwood
Jersey City
Gardner
Cleveland'
St. Petersburg .
Pittsburgh.
Sudbury
Timmins '
Ambridge \
Harrison-Kearny
Benld
Bayonne 
Winnipeg.

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

Ačiū už Aukas
Knygų reikalams ir bendrai 

Draugijos pagalbai gavome 
sekamai aukų;

ALDLD 63 Kp., Bridgeport, 
per J. J. Mockaitis $20.

ALDLD 19 Kp., Chicago, 
per P. šolomskas $16.

ALDLD 100 Kp., Timmins, 
per T, Kukta $10.

ALDLD 55 Kp., Ridgewood, 
per P. Babarskas $5.

ALDLD 162 Kp., Toronto, ir
ALDLD 217 Kp. Winnipeg 
aukavo po $1.

Ačiū už aukas!
D. M. ŠOLOMSKAS, 

46 Ten Eyck St.
Brooklyn 6, N. Y.

Pasinaudokite Šiąja 
Proga

Kadangi šiuom tarpu 
dienraščiui labai reikia 
ph^igų, tai duodame di
delę nuolaidą ant svarbių 
knygų.

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

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-. 
kosime.

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

PHILADELPHIA, PA., RUGS. 5 SEPT
CRESCENT PICNIC GROUNDS

56 Cornell Avenue Gloucester Heights, N. J

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

(Už Lakewood Ežero)

CHARLES J. ROMAN j
(RAMANAUSKAS) Į

A

Laidotuvių 
Direktorius

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

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

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

arti maudynių.

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)r—Penkt., Liepos 16,1948



WATERBURY. CONN
ŽMONĖS PIKNIKE GAUSIAI

PARĖMĖ NAUJĄJĄ 
PARTIJĄ.

Šioje valstijoje Amerikos 
Lietuvių Komitetas for Wal
lace, nors dar jaunutis, bet 
darbais pasirodė kruopštus. 11 
d. liepos surengė smagų pikni
ką Lietuvių Darže, į kurį po 
būrelį iš daugelio miestų atvy
ko pasilinksminti, su savaisiais 
pasimatyti ir paremti Wallacc’o 

. judesį.
Šiame pažmonyje ne tik ką 

išgirdome naujų dainų apie 
Wallace, bet ir, naujų daininin
kų. Programai prasidėjus du 
jaunuoliai palinksmino publiką 
su naujovinėm dainelėm ir pa
galios Christina Staneslow 
(Stanislovaitienė) taipgi gra
žiai padainavo. Ji prisipažino, 
kad jai pirmu kart teko dainuo
ti, bet ji gražiai atsirekomen- 
davo dainavime. Mes Christina 
mylėtume tankiau pasirodant Į daugelis Įgavo pažinties, kur 
su maloniu balsu ir kituose pa- j link kapitalo ryklės veda mūsų 
rengimuose.

Prie dainų buvo puiki pasa
kyta prakalba per Dr. Joną 
Staneslow. Jisai atsidavusiai 
nušvietė reikšmę, kodėl įsikū
rė nauja partija. Sulyg jo nu-

rodymų, abi senos reakcinės 
partijos neparodė noro praves
ti gerus šaliai ir dėl liaudies 
nutarimus. Atpcnč, viskas pra
vesta dėl Wall Stryto gerovės, 
dėl didžiojo kapitalo, o dėl dar
bo žmonių nieko. Dr. Staneslow 
sakė, jog jis nenorėjęs mestis 
į politiką, bet matant, kad ša
lis yra stumiama į trečiąjį ką
rą kurio Amerikos liaudis ne- * »
nori, jo ir viso pasaulio žmo
nija nepageidauja. Todėl, jis 
nusprendęs pašvęst tiek laiko, 
kiek jam gyvenimas pavėlins 
darbuotis už Wallace, kad jis 
būtų išrinktas šalies preziden
tu, nes tik Wallace ir Taylor 
pilnai kovoja už taikos palai
kymą ir prieš karą.

Kadangi prakalba buvo 
ilgoka, tai neįmanoma čia 
ką suminėti. Tiek reikia
durti, kad klausovai labai buvo 

i daktaro kalba užinteresuoti, ir

itin 
vis- 
pri-

kraštą.
Pr»e tam pranešta. liūdna ži

nia, kad Albert Strižausko pa
laikai parvežami iš Europos. 
Albertas žuvo kovoje su fašiz
mu. Kuomet pikniko pirm, pa-

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE 
8TAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Grabortus 
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.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENE 85c

Iš 7-ių patrovų
PIETŪS 60c.

Iš 5-ių patrovų
VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ

8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60
Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma

lonu. Mandagus patarnavimas.
Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parč. Pra

šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.
Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių, 

žemos kainos už viską.
Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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 gelių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui ’ 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. 4

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

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

teikė tokią liūdną žinią, tai vi
sų akys apsipylė graudžiomis 
ašaromis.

Renkant aukas kampanijai 
dėl išrinkimo Wallace į prezi
dentus gražiausiai pasirodė su 
auka, tai Dr. Jonas ir Christi
na Staneslow su $50. Visi kiti 
irgi neskūpėjo geram tikslui. 
Viso suaukavo $185.05. Didelė 
dėka visiem už aukas.

Lietuvos Žinios

JAUDAINŲ DIENA 
ČIA PAT

Sekmadienį, 18 d. 
vyksta į Waterbury 
sūs chorai, Aido 1 
Brooklyn, N. Y. ir 
Choras iš Newark, N. J. Prie 
tam iš Hartfordo Laisves Cho
ras ir vietinis Vilijos Choras.

Vadinas, ši diena tikrai bus 
DAINŲ DIENA, todėl, kad vi
si chorai gražiai dainuoja, vi
suose yra gražaus jaunimo, 
kartu ir su gražiais balsais se
nimo.. Tikimės, jog ir šiaip 
svetelių Waterburis susilauks 
apsčiai, nes visa plati apylinkė 
norės išgirsti tuos visus chorus 
dainuojant ir su choriečiais 
Įgauti pažintį, kartu smagiai 
pasišokti prie puikios orkest- 
ros.

Prašytume, kad svečiai nesi- 
vėlintų pribūti į Lietuvių Dar
žą kad užtenkamai būtu laiko 
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pasispausti po dešinę su senjai 
matytais ir Įgauti naujų pa
žinčių.
LIETUVIŲ KONFERENCIJA

Amerikos Lietuvių Naciona- 
lio Komiteto for Wallace pir
mininkė. Christina Stanislovai- 
tienė šaukia plačią lietuvių 
konferenciją. Konferencija 
įvyks 17 d. liepos pas Stanislo- 
vaičius. 
dalyvaus 
su šalies 
dys, kaip 
me prisiruošti pravest sėkmin
gą kampaniją už naująją par
tiją, už Wallace ir kitus kandi
datus į valdvietes.

Pradžia 4 vai. po pietų.
Vieta Seymour Rd., Pro

spect, Conn.
Posėdis bus trumpas, paskui 

vaišės ir pašnekesiai.
Vikutis.

liepos at- 
keli gar- 

Choras iš
Sietyno

šioje konferencijoje 
asmenys apsipažinę 
padėčia ir jie nuro- 
mes lietuviai turėsi-

Roma. — Policija užpul
dinėjo darbirfinkus, demon
struojančius del to, kad fa
šistas pavojingai pašovė ko
munistų vadą Palmiro Tog
liatti. •

PAJUOKOJ IMAI
Pajieškau Petronėlės Simaitytės- 

Babiekienės-Balčiūniunės, iš Lietu
vos kilus nuo Baušaičių kaimo, Erž
vilko valsčiaus, Tauragės apskr. 
Pastaruoju! laiku gyveno Brooklyn, 
N. Y. Jos sesuo Ambrozaitienč nori 
su ja susisiekti. Jeigu kas žinote, 
kur j dabar randasi, prašau praneš
ti man, už ką būsiu dėkinga, arba 
lai pati kreipiasi j .mane, suteiksiu 
sesers adresą. Mary Traknis, 60 
Austin Street, Cambridge 39, Mass.

(166-168)

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA. -

Moterų Klubo susirinkimas įvyks 
17 d. liepos, 7 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Būtinai visos dalyvaukite ir 
atsiveskite naujų narių. 
Mattes. (166-167)

__________ L

Sekr.

HAMTRAMCK, MICH.
LDS .188 kp. susirinkimas įvyks 

liepos 18 d., 11 vai. ryto, 3014 Yc- 
mans. Visi nariai, būkite laiku, nes 
yra daug ■ svarbių reikalų aptarti.— 
Sekr. (165-166 )

Normos per Dieną
Pasvalio apskrities Narado- 

vos tarybinio ūkio traktori
ninkai gyvai atsiliepia į trak
torininko Ališausko patriotinį 
įsipareigojimą.

Sėkmingai vykdydami pava
sario darbų planą, tarybinio 
ūkio traktorininkai dienos iš
dirbio nortną viršija du kar
tus ir daugiau, traktorininkas- 
pirmūnas Jurgis žemaitis per 
dieną išdirba tris normas. 
Nuo jo labai mažai atsilieka 
ir traktorininkas Antanas Ve- 
veika, kasdien įvykdąs 225—
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Sėja Viršum Plano
SUBAČIUS, gcg. 28.—Suba

čiaus valsčiaus darbo valstie
čiai, tarybiniai ir kolektyvi
niai ūkiai jau įvykdė sėjos 
planą. Dabar sėja vyksta vir
šum plano. Į pagalbą viršum- 
planinei sėjai intensyviai įsi
jungė vietos aktyvas. Ypatin
gai įtemptai vyksta sėja vir
šum plano Papilių apylinkėj.

—Mūsų valstiečiai jau už
sėjo 15% viršum plano,—-saT 
ko apylinkės vykd. komiteto 
pirmininkas šimauskas. — 
Mes siekiame kiek galint dau
giau išplėsti pasėlių plotus ir 
su kaupu įvykdyti savo pasi
žadėjimą.

Miestas Tvarkosi
JONIŠKIS. — Daug nuveikė 

savo gimtajam miestui sutvar
kyti Joniškio miesto gyvento
jai. šiais metais Daukanto 
gatvėje, priešais kino salę, 
Įrengtas naujas parkas trijų 
hektarų plote. Sutvarkyti ka
rių kapai, restauruotas pa
minklas. Įrengti du skverai 
miesto centre. Vien tik 
tauto ir Vilniaus gatvėse 
sodinta 
dėlių.

daugiau kaip 400
pa

in e-

Operos 
Keliasi

ža. Gegužės Pirmosios išva
karėse Įvykusiose talkose dir
bo daugiau kaip 2 tūkstančiai 
zarasiškių. Sutvarkytas ir 
aptvertas miesto skveras ir' 
parkas. Dabartiniu m v. t u 
parke tveriamos tvoros, stato
mi suolai, sodinami medeliai, 
šiomis dienomis miesto skvere 
bus pastatytas Stalino biustas.

Pradėti paruošiamieji dar
bai Kultūros ir poilsio parkui 
Įrengti Ąsos ežero saloje. 
Miestą su sala jungs tiltas.

Naujos Dirbtuvės
FGA Mokykloje

KLAIPĖDA. — šiais metais 
EGA' mokyklos Nr. 5 kolek
tyvas įrengė mokymo - gamy
bos bazę savo mokykloje. Ko
lektyvas savo 
30 vietų ^stalių 
mechaninę 
bei medžio 
džiovyklą 
džiovinti.,
dirbtuvė "toliau plečiama. Nau
jųjų mokslo metų pradžiai ją 
numatoma praplėsti iki 
vietų.

GERĖJA DARBAS
? KAIŠIADORYS. — Kaišia

dorių klijų fabriko kolekty
vas šiomis dienomis jau įvyk
dė mėnesinį planą.

Gegužės mėnesį paleistas 
eksploatacijon dizelinis moto
ras, kurį kolektyvas atremon
tavo savo jėgoįmis. Motoras 
teikia pagalbinę varomąją jė
gą fabrikui. Naujai pertvar
kyta , ir paleista eksploataci
jon kaulų malimo mašina.

šiuo metu čia įrengiamas 
naujas cechas, kuris iš gyvu
lių odų liekanų gamins iki 
300 kilogramų džiovintų kli
jų į parą, o taip pat techniš
kus taukus, vartojamus muilo 
gamyboje.

Neseniai 
raudonasis 
ta ir jau 
tis fabriko

HELP WANTED—MALE I 
REIKALINGI VYRAI

AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI
Patyrę prie Chrysler Karų

CONCOURSE MOTORS « 
1776 Grand Concourse (175th St.)

BRONX, N. Y.
(168)

fabrike įrengtas 
kampelis. Atstaty- 
pradėjo veikti pir- 

darbininkams.

BELGAI NEDALYVAUS 
TITO SUVAŽIAVIME

Brussels, Belgija. — Bel
gų komunistų vadai ktmetė 
Jugoslavijos Komu nistų 
Partijos kvietimą atsiųsti 
broliškus delegatus į jos su
važiavimą .Tai todėl, kad 
Jugoslav. Komunistų Parti
ja paneigė Komunistų In
formacijų Biuro kritikų 
prieš Tito valdžią ir jugos
lavų komunistų vadus.

.jėgomis įrengė 
dirbtuvę ir 

dirbtuvę metalo 
darbams, pastatė 

miško medžiagai 
Šiuo metu stalių

200

Vandens Stoties Statyba
Vokiškieji grobikai sugriovė 

Zarasų vandens stotį ir plau
kymo baseiną. Dabartiniu 
metu statoma nauja vandens 
stotis, kuri greitu laiku bus 
atidaryta.

Teatras
Vilniun

Ateinantį j/udens sezoną 
Valstybinis Operos ir Baleto 
Teatras iš Kauno persikelia į 
Vilnių.

Teatro rūmai' respublikos 
sostinėje jau praėjusiais me
tais baigti rekonstruoti. Taip 
pat numatoma greitu laiku 
perduoti eksploatacijon di
džiulį pagalbinį ko(rp. Čia. 
tilps studija, dirbtuvės cechai, 
repeticijų salė. Dveji namai' 
Vilniuje perduoti teatrui. Juo
se apsigyvens teatro bendra
darbiai.

Visi artistai artimiausiu lai
ku persikels į Vilnių. Liaudies 
artistas Kipras Petrauskas, 
LTSR nusipelnęs- artistas A. 
Sodeika, LTSR nusipelnęs ar
tistas J. Mažeika, LTSR nusi
pelnęs artistas K. Gutauskas, 
meno vadovas LTSR nusipel
nęs meno veikėjas prof. Buk- 
ša, solistė P. Zaniauskaitė, 
solistas J. Indra ir kiti, o taip 
pat baleto • šokėjai ir choro 
dainininkai rudens sezono me
tu dalyvaus Operos teatro pa
statymuose.

WATERBURY, CONN.
Dainų .Diena — rengia LMS Tre

čias Apskritys, liepos 18 d., Lietu
vių Darže, Chesnut Hill Rd., (už 
Lakewood. )Dainuos chorai,iš New
ark, N. J., Brooklyn, N. Y., Hart
ford ir Waterbury, Conn. Pradžia 1 
vai. dieną. John Satulos orkestrą, 
šokiams. Kviečiame visus dalyvauti. 
—Rengėjai. (165-166)

HARTFORD, CONN.
Kurie norite važiuoti busais į

nų Dieną, Waterbury, liepos 18 d., 
prašome tu6jau užsisakyti vietą bu- 
se. Kelione į abu pusi $1.25. Reser- 
Vacijas priima M. Mulerąnka, Tel. 
5-2781 arba
7-6126. Du busai 
vės Choro salės, 
1-mą vai. dieną, 
ti. — Kom.

SCRANTON, fA.
Liepos 16 d., 8:30 v. v. įvyks pa

silinksminimo vak., rengia Wallace 
for President Kom, Visi šios apy
linkės lietuviai kviečami dalyvauti, 
nes yra rengiama' atidarymas Pro
gressive Party kambarių (Head
quarters.) Tad pasilinksminimas 
įvyks Lackawanna County Head
quarters, Ad-Lin Building, 604 Lin
den St. — M. Truikienė. (165-166)

Spiritas iš Melaso
VILKAVIŠKIS. — Antana- 

vo spirito varykla pradėjo 
gaminti spiritą iš melaso. Kas 
dieną pagaminama apie 3,500 
litrų spirito. Darbe pasižymi 
Ambrasas, Kaciliauskaitė ir 
Sidabras. Jie savo išdirbio 
normą įvykdo po 150 procen
tų.

NAUJOS MAŠINOS

Dai-

W. Brazauskas, Tel. 
išvažiuos nuo Lais- 
155 Hungerford St., 
Prašome nosivėluo- 

(165-166)

ZARASAI. — Zarasų praT 
monės kombinato darbininkų 
kolektyvo pastangomis nese
niai buvo baigtos statyti pa
talpos mechaninėms dirbtu
vėms. šiomis dienomis čia su
montuotos gautos iš broliškų
jų' respublikų metalo apdirbi
mo staklės ir kitos mašinos. 
Jos jau paleistos į darbą. Da
bar, darbą mechanizavus, 
dirbtuvės kolektyvas savo 
gamybines užduotis kasdien 
įvykdo 150 pro'Cehtų.

Miesto Tvarkymo Darbai
ZARASAI.—Tvarkant šiais 

metais miestą nuveikta nema-

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Aitoriukas, maldų knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 pusi., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai $ 

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

Oficlcrių Klausiniai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; daug juokų ...........

Apie Dangų, Saulę, Menes; ir Žvaigždes 
Elcnuto ir Jonukas, gražios apysakait. 
Biblija, su 379 pavcksl., išaiškinimai, 

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

ir Darbai .............................................
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus ..................... ;........... !....
Dainų Knyga, su apie 120 įvairių dainų 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

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

paveikslais......................................................
Ditkto Marių, graži apysaka ..........
Duktė Gyvena Pūstynčjc-—ir apie du 

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

muno Upę ...........................................
Eustachijušas, apysaka -iš pirmutinių 

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

kitoki elgesiai, su paveiksi...............
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant 

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

paveikslais ........ ...................................
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

sakymų, ir 1.1....... :...........................
Kabalas, laimės rodykle, su Saliamono 

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

su paveikslais ......................................
Keliautojai, | Šventų Žemę, Jeruzolimų 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 

' Laimė ir Planetos, nuspčjimai laimių 
rašant paikutes ..............................

Lytiškos 
Nebijok 

knyg. 
Nedoras 
Neužmokamas Žiedas, graži paAaka .... 
Pinigai,

priveda žmogų ........................ . ...........
JPiloto Galas, Sūdžia Jėzaus ..............
Paparčio Žiedas, kur jį gali atrasti, ir 

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

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų .... ............................................

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimų Savo Meilužės, su paveik. 

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

Ragana, graži apysaka ............................
Raktas j Laimingų Gyvenimų, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas ....................................

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

Kristaus pasekėjas ................................
Trys Užkeiktos Karalaitės ............  ,..
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450 

receptų .................................... ............
Stebuklingas Veidrodis, apysaka .........
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks............................................................
Didžiausia nauja SAPNŲ knyga 300 

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

apie 350 Visokių augmenų ir kam 
jie tinkami ............................... ......

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

Tyra Mestis. Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Uncija ... . ...............
Dvi uncijos ......................................... .

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
Kraujo Valytojas ......................................
Nervų pastiprintojas ......................... .
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų astlimos 
Nuo kosulio ir Kokliušo ........................
Nuo Inkstų Ir akmenėlio augimo ...... ..
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys 

užpilti ant degtinės . ..................... ..
Išvalymui akmenėliai, kad pešlapinti

lovoje .................... i..................................... 60c
Vidurių valytojas .....................................  60c
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų .... ..... 60c
Nuo nesutapimo (eiti kūdyh), ............... 85c
Nuo šlapligės diabetų .... ........................- 85c
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 75c 
Vyriškumo Pataisymai .......................... $1.25
Nuo užsisenėjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever) ~.............     $1.25
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai ;k> 
1.00.
Nuo' Pailių ......... ., .................-.............. 85c
Nuo vandeninės ir širdies ligų __ __  60c
Nuo nemalonaus kvapo ................... —_ 85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c.
Nuo veriefiškų ligų .......  -....... $1.25
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskenas, sulaiko slinkimų ir nuo 
pražilinto ................................—............ 60c
Norintieji jsigyti bile vienų iš virš minėtų, 

knygų ar žolių, rašykite {:
M. ŽUKAITIS,

834 Dean St., Spencerport, N. Y. 
’ (adv.)

Tarybų Lietuvos Aštuntųjų 
Metinių Garbei

ROKIŠKIS.—Juodupės “Ne
muno” vilnonių audinių fabri
ko durpyno kolektyvas spar- 
tuoliškais tempais vykdo savo 
Įsipareigojimus. Kolektyvas 
Įsipareigojo sezoninį uždavi
nį Įvykdyti per tris mėnesius 
ir duoti kelis šimtus tonų 
viršų m p 1 an i n i ų d u r p i ų.

Dvi durpių gamintojų bri
gados gyvai lenktyniaudamos 
Tarybų Lietuvos aštuntųjų 
metinių garbei, kasdien virši
ja dienos išdirbio normas. 
Durpyne jau pagaminta dau
giau kaip 500 tonų durpių.

“Nemuno” fabriko kolekty-! 
vas durpėmis aprūpins ne tiki 
savo fabriką, bet geros rūšies : 
durpių teiks ir apskrities įstai
goms, įmonėms ir mokykloms.

POPIEŽIUS ĮKVĖPĘS 
KROATŲ TERORISTUS

Belgrad, Jugoslavija. — 
Eina byla prieš 50 kroatų • 
teroristų Zagrebe. Jie kai-1 
tinami sąmoksle nuverst * 
Jugoslavijos valdžią. Įtaria
ma, kad popiežius buvęs to 
suokalbio įkvėpėjas. Buvę 
žadėta jiems ir jų sėbram 
ginklų ir pinigų. Kroatija y- 
ra sudėtinė Jugoslavijos 
dalis.

DEL LEIDŽIAMO
ŽODYNO ,

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

Vadinsis:

75c

15c
10c
25c

$2.25

30c

35c
75c

35c 
25c

25c

35c

30c
15c

25c

35c

35c

15c

25c
35c
35c

Ligos, ir Kaip Apsisaugoti ... 
Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi 
su paveiksi...............................
Žydas, įdomūs skaitymai '......

Galvažudžiai ir, prio ko jie

25c
35c

65c 
70c 
25c

25c
10c

25c

$2.50

25c

30c
35c

$1.00
25c

$1.50 
25c 

$1.50

$1.00 
25c

50c 
pilsi.

45c

25c

$1.25
$2.25

60c 
85c 
60c 
60c 
60c
60c

75c

Hitlerininkai Yra
Valdžios Viršūnėse
' Berlynas. — Amerikos 
valdomoje Vokietijos daly
je, o labiausiai Bavarijoj, į- 
sigali buvę naciai valdžioje. 
Bavarijoje ant 60 nuošimčių 
dabartinius teisėjus sudaro 
buvę Hitlerio režimo laiku 
teisėjai arba nacių partijos, 
nariai, o prokurorus net ant 
76 nuošimčių.

Bavarijos teisingumo mi- 
nisteris paskelbė, kad ketu
ri nauji teisėjai paskirti į 
Aukščiausiąjį B a v a rijos 
teismą yra buvę naciai.

Bet Bavarija nėra išim
tis, visoje amerikiečių val
domoje Vokietijos dalyje 
kryptis yra —^sustabdyti 
bent kokią denazifikacijos 
veiklą.

Ir to pasekmėje civilių į- 
staigų viršininkais jau yra 
net ant 85 nuoš. tie patys 
viršininkai, kurie buvo prie 
Hitlerio režimo arba nacių 
partijos nariai.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

Angliškai - Lietuviškas 
ŽODYNAS

English-Lithuanian 
DICTIONARY

šis žodynas greit bus pra
dėtas spausdinti ir jis bus' 
gatavas į pabaigą šių metų.

žodyno Kaina $4.00
Iš anksto užsisakantiems

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

site žodyną.
Kurie dar nesate užsisakę, 
užsisakykite'tuojau. Pasi
naudokite nuolaida kainoje.

Siųsdami užsakymus ir 
pinigus už žodyną, 

adresuokite:

v 427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

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

I J. J. Kaškiaucius, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. 3.
HUmboldt 2-7964 '

GREEN STAR BAR & GRILL
Vincas Kvietkus ir Anna Givis 

Savininkai
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 ŠEŠTADIENI
459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698
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New YorfarWWtf 71 nlol
100 Unijų Pikietuoja 
Gimbelio Departmentų 
Krautuves Proteste

I šiandien (ketvirtadienį) po 
piet 100 unijų pikietavo Gim
belio didžią departmentinę 
krautuvę ant 6-tos avė. ir 32- 
ros gatvės. Pikietavimas pra
vestas kaip protestas prieš 
New Yorko didžiųjų krautu
vių savininkų konspiraciją su 
Hartley pravesti Tafto-Hart- 
ley įstatymo suvaržymus.

Pikietavime dalyvavo CIO 
unijistai iš auto unijos (UA- 
W), Komunikacijos Asociaci
jos, elektristų i 
maisto ir tabako 
unijos (FTW), 
unijos (UFLW),

unijos (UE), 
► darbininkų 

kailiasiuvių 
jūrininkai, 

laikraštininkai, raštinių darbi
ninkai .transporto darbininkai 
ir tt.

New Yorko srities CIO tary
ba kaltina, kad kongreso sub- 
komisijos tyrinėjimas prieš 
krautuvių darbininkų uniją 
buvo didžių departmentinių 
krautuvių savininkų instiguo- 
tas.

Laikraštininkų Gildija 
Smerkia Savo Vadų Žygį

Laikraštininkų Gildijos 
(CIO) tarybos susirinkimas 
38-iais balsais prieš 16 pa
smerkė savo vadų žingsnį pa
sitraukiant iš New Yorko CIO 
tarybos. Gildijos vadai neat- 
siklausdami savo tarybos, ar 
norėtų referendumo, nutarė 
išstoti iš Didžiojo New Yorko 
CIO Tarybos, nes, girdi, ji 
esanti kairiųjų kontroliuoja
ma.

Gildijos taryba po ilgų de- 
ir karštų ginčų nutarė, 

gildija turi kol kas likti 
taryboje, o vėliau turi 
pravestas referendumas.

Valdybos vadai turės nusi
leisti ir savo išstojimo paskel
bimą atšaukti.

batų 
kad
CIO
būti

Baigia Jugoslavijos 
Pagalbos Darbavimąsi

New Yorko Italai Darbininkai 
Įniršę Del Togliatti Šovimo

Italų kilmės darbininkai 
New Yorke ir pažangios ita
lų organizacijos čia išreiškė 
savo gilų pasipiktinimą prieš 
reakcininkus, kurie inspiravo 
ir gal organizavo Italijos ko
munistų vado Togliatti’o pašo- 
vimą.

Pietro Luccbi, CIO kailiasiu- 
vių unijos sekretorius-iždinin- 
kas, pareiškė:

Didžiai esu sujaudintas dėl 
tos žinios. Aš sutikau Togli
atti 18 mėnesių atgal ir jis 
man sudarė įspūdį kaip as
muo, kuris daugiausia pasi
darbavo dėl komunistų ir so
cialistų vienybės palaikymo.

Vito Magli, Garibąldio Su
sivienijimo 
torius,

Šis 
aiškus 
peri
fašistiniams elementams, 
aktas yra pavojingas 
tai Italijai, bet visam pasau-

Togliattį. Amerikos italai 
komunistai pabrėžia savo pa
siryžimą tęsti kovą prieš 
Wall Streetą, prieš karo kir- 

atsako- 
situaci-

Vengrijos Parlamento 
Narys Kalbėsiąs K. P. 
14-toje Konvencijoje

Pabaigoje pereitos savaitės 
New Yorko lankėsi Mrs. Ra- 
žanskienė su dukterim ir anū
ke. Jos aplankė Laisvės įstai
gą, apžiūrėjo’ mašineriją ir 
paaukojo $1 į Laisvės popie
rių fondą. Mrs. Ražanskienė 
pirmu kartu matė, kaip 
sp a u s d i n a m as d i e n r a š t i s.

at-

Michael

Naujas Liberališkas Žurnalas 
Pradės Išeiti; Rems Wallace'ą

nacionali^ sekre- 
pareiškė:
teroristinis aktas yra 
įrodymas, kad De Gas- 
vyriausybė nusileidžia 

šis
ne tik-

Michael Salerno vardu A- 
merikos komunistų, kurie yra 
italų kilmės, pasiuntė Italijos 
Komunistų Partijos centro ko
mitetui sekamą telegramą:

Mes esame didžiai pasi
piktinę dėl pasikėsinimo 
prieš mylimą Italijos Komu-

darbo masių vadą Palmiro

Wallace Kalbės New Jersey 
Piknike; Parmenu Aukos

Jugoslavijos Pagalbos Tei
kimo Komitetas skelbia, kad i 
jis artimu laiku pabaigs savo 
darbuotę. Komiteto direkto
rius Zlatko Balakovic pareiš
kė, kad nutarimas pabaigti 
veiklą buvo padarytas jau 
keli mėnesiai atgal. Tik keli 
projektai dar turi būti pa
baigti, o jie yra kelių kilno
jamų klinikų medicinos ir chi
rurginių instrumentų, viso 
$100,000 vertės, nusiuntimas.

Ateinantį sekmadienį Henry 
Wallace dalyvaus ir kalbės 
New Jersey Nepriklausomos 
Pažangios Partijos piknike, 
kuris įvyks Nemetz farmoje, 
netoli Asbury parko,, ant 33 
kelio.

Kad piknike būtų sukelta 
daugiau pinigų trečiai parti
jai, aplinkiniai farmeriai pa- 

i žangiečiai padovanojo 200 
i vištų ir 100 tuzinų kiaušinių, 
į Piknike daugiausia dalyvaus 
; aplinkiniai farmeriai ir jų šei- 
| mos.

Pranešama, kad Wallace’o 
populiarumas taimeriuose vis

Tie du 
Beach 
South

Du Pliažai Paskelbti 
Netinkamais Maudytis

Sveikatos department© ko- 
misionierius Mustard paskel
bė, kad du New Yorko plia
žai (maudymosi prieplaukos) 
yra visai netinkami maudytis 
dėl savo nešvarumo, 
pliažai yra Sea Gate 
prie Coney Island ir 
Beach Staten Islande.

Pats Coney Island centrinis 
pliažius, kur vasaros karš
čiais susirenka apie milionas 
maudytojų, buvo paskelbtas 
tinkamu, bet ne galutinai. Jis 
bus tyrinėjamas ir klasifikavi
mas gali bet kuriuo metu bū
ti pakeistas.

Vandenys, kurie yra pakan
kamai švarūs, anot sveikatos 
department©, yra Rockaway, 
Brighton Beach ir keli kiti. 
Vienas švariausių pliažių yra 
skaitomas Jones Beach, kuris 
tęsiasi apie dvi mylias, bet 
jis yra “rezervuotas” turtin- 
gesniesiems. Jį pasiekti ga
lima beveik tik automobiliu 
ir įvažiavimas dar kainuoja 
50 c. Tas specialiai daroma, 
kad neprileisti
masių prie tų gerų Atlanto 
vandenų, kurie 
New Yorko industrinio centro.

nešvariųjų

toliau nuo

LAIDOS ANGLIJOJE ŽUVU
SĮ KAREIVĮ A. TAMOŠIŪNĄ

Alex Thomas (Tama- 
žuvo Anglijoje, biržė- 
1944. Jis tuomet bu- 

Gyveno

Jo

šiūnas)
lio 19, 
vo 29 metų amžiaus.
582 Grand St., Brooklyne. Pa
liko nuliūdime tėvus Joseph ir 
Anna Tamašiūnus (Thomas) ; 
tris brolius — John, Peter ir 
Frank Thomas, dvi brolienes 
ir vieną brolvaikį.

bus pristatytas
grab. J. Garšvos koplyčioje 
(231 Bedford Ave., Brookly
ne), liepos 19 d. Laidotuvės 
įvyks liepos 22 d., Šv. 
kapinėse.

Laidotuvių apeigomis 
nasi grab. J. Garšva. •

Giminės ir pažįstami
kviečiami dalyvauti šermenyse 
ir laidotuvėse.

Jono

rupi-

yra

Policija Ve^a Kovą Prieš 
Uodus; Juos “Bombardavo”

Užvakar ir vakar policijos 
orlaivis skraidė virš Jamaica 
Bay apylinkės sklaidydamas 
virš pievų ir vandens DDT mil
telius. Tas’ daryta, kad su
mažinti uodų skaičių. Uodai 
šią vasarą, dėl ypatingo drėg
numo, yra lab.ai išsiplatinę 
srityse prie vandens.

šintojus, kurie yra 
mingi. už dabartinę 
ją Italijoje.

James Griesi ir
Garramone, prezidentas ir ve
dėjas 333 elektristų (UE- 
CIO) lokalo, pareiškė:

Bandytas pasikėsinimas 
prieš Togliattį savimi atsto
vauja bailių aktą prieš Ita
lijos liaudį. Tai bandymas 
vietoje demokratinių proce
sų įvesti jėgos vartojimą. 
Tai nebuvo vieno individo 
aktas, bet yra vaisius reak
cininkų kiršinimo kampani
jos prieš pažangias Italijos 

liaudies jėgas.
Pareiškimus ir telegramas 

tiesiog Togliatti’ui ar Italijos 
Komunistų Partijai pasiuntė 
dar visa eilė siuvėjų unijos 
itališku lokalų, fraternalės or
ganizacijos ir atskiros grupės 
žmonių. Vietinė italų spauda, 
esanti reakcininkų rankose, 
bando tos žinios svarbą suma
žinti. “Progresso Italo-Ameri
cano” po didžiu antgalviu 
apie Trumano nominaciją ki
tame antgalvyje tik sako, kad 
“Komunistų Riaušės Apima 
Italiją.”

Komunistų Partija praneša, 
kad jos metinėje konvencijo
je Madison Square Garden e 
kalbėsiąs Vengrijos parlamen
to narys Lazlos Orban. Kom
partijos 14-toji nacionalė kon
vencija prasidės rugpjūčio 2- 
rą dieną. Atidaromoje sesi
joje bus daug sveikintojų iš 
užsienio, kaip tai Britanijos, 
Francūzijos, Kanados ii- kitų 
šalių.

Vengrijos parlamento nario 
atvykimas dar nėra užtikrin
tas, nes nežinia, ar jis gaus 
vizą. Vengrijos Darbo žmo
nių Partijos pirmininkas įta
kosi telegrafavo JAV Kom
partijai, kad Orban kreipėsi j 
Amerikos konsulatą Budapeš
te prašydamas vizos. Ar jis paliaubas, sugrįžo orlaiviu iš 
ją gaus, kol kas nežinoma.

Sveikintojai iš Britanijos ir Į kiečiai, 
Francūzijos ir bus parlamen
to nariai.

Nori Išgelbėti Akvariumą
Istorijos Prezervacijos Są

junga deda pastangas, kad se
nasis New Yorko akvariumas 
nebūtų nugriautas, kaip tai 
nori miestas. Vakar teisme 
tas reikalas buvo 
nes nei viena puse 
patiekti pakankamai 
motyvų.

Senasis akvariumas yra apie 
140 metų senumo ir vienas se
niausių dar tebestovinčių 
Yorko pastatų.

atidėtas, 
negalėjo

stiprių

SARGAI GRĮŽO
24 UN sargai, kurie 

išsiųsti i Palestiną

New

buvo 
prižiūrėti

Du Daktarai Rasti Kaltais 
Mergaitės Mirtyje Aborte /

Du daktarai, Oswald Glas
berg ir Paul Singer, teismo bu
vo rasti kalti 22 metų 
Ward mirtyje. Ji mirė, 
met jie jai darė aborto 

Abu daktarai

Jane 
kuo- 
ope- 

teigė

j Damasko.
1 

niečiai ir

20 jų yra ameri- 
francūzas, du ki

vi e n as australas.

APIPLĖŠIMAS
Du banditai įėjo i Green

wich Village grožio saloną ir 
atėmė nuo savininkės $140. 
Jie vėliau liepė savininkei 
Carmen Fernandez nusirengti 
ir taipgi paėmė visus jos dra
bužius.

Ateinančiose keliose savai
tėse New Yorke pradės išeiti 
naujas liberališkas žurnalas, 
kuris vadinsis “National Ga
zette.” Tą žurnalą leis Ce
dric Belfrage, kurs yra York 
(Pa.) “Gazette and Daily” 
leidėjas. Kadangi anas laik
raštis pilnai remia Wallacea 
ir trečiąją partiją, tad spren
džiama, kad ir žurnalas Wall- 
ace’ą reYns. Kitas to naujo 
žurnalo leidėjas, W. Gitt, ku
ris ir darbuojasi prie ano 
laikraščio, taipgi 
kad minimas žurnalas 
čiausiai rems Wallace’a.

Prieš Wallace’ui tapus 
zidentiniu kandidatu, jis 
redagavo savaitinį 
žurnalą “New Republic.” Kuo
met jis tapo kandidatu, jis 
iš redakcijos pasitraukė, bet 
iki šiol rašė vieną straipsnį 
kiekvienam “New Republic” 
numeriui. Per kelius mėnesius 
“New Republic” nepaėmė aiš
kaus stovio trečios partijos 
reikalu, ir, nors Wallace’o 
straipsniai ten buvo spausdi
nami, taipgi ten tilpo straips
niai prieš trečiąją partįją. Bet 
praeitos savaitės numeryje 
“New Republic” pilnai išsto
jo prieš Wallacea ir jis pats

Pamišėlis Telefonavo 
Apie Katedros Sprogdinimą

Trečiadienio rytą, kas tai 
paskambino švento Petro Ka,-, 
tedros sargui ant 
Avė., ir sakė:
munistas. Katedra

Madison 
Aš esu ke

bus iš
sprogdinta penkiolika minučių
prieš vidudienį.”

25 policininkai buvo 
siųsti į katedrą, kurie ją 
sur apieškojo, bet niekas 
buvo rasta.

Manoma, kad koks nors
mišėlis telefonavo tą ryšyje su 
Togliattio pašovimu Italijoje

pa- 
vi-
ne-

pa-

NELEIDO NUSIŽUDYTI
Šoferis John McNamee me

tėsi į vandenį vakar ir iš 
North upės ištraukė 43 metų

Smith, kuri 
pasiskandin- 
protiniai ne

amžiaus Frances 
bandė nusižudyti 
dama. Ji buvo 
visai sveika.

raciją.
teisme, kad tai buvo kitokios 
rūšies operacija, reikalinga, 
kad išgelbėjus jos gyvybę. 
Teismas, betgi, jų aiškinime 
nerado pagrindo. Jiems grę- 
sia 20 metų bausmės.

dirbti kaipo 
prie namo.
trys gražūs 
elektra. Dėl

REIKALAVIMAI
Reikalingas žmogus 

porteris-pagelbninkas 
Alga $90 j mėnesį ir 
kambariai su gesu ir

^daugiau informacijų prašome kreip
tis pas: Malin, 2195 East 22nd St,, 
Brooklyn, N. Y. (166-168)

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Egzaminuojant AAis, 
Rašome Receptus Į

Darome ir Pritaikome Akinius I

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842 ——•+

PERSIKELS Į IDLEWOOD
Skandinavijos oro linijos 

orlaiviai nuo dabar nenusileis 
LaGuardia aerodrome, bet nu
sileis naujame Idlewood lau
ke. Idlewood aerodromas su 
laiku, kaip manoma, atitrauks 
nemažai orlaivių nuo LaGuar
dia.

Suknelės forma 9212 gau
nama 34 iki 50 dydžio. Liuo- 
sa, lengvai užsivelkama, be 
rankovių, tik biskeli užleisto
mis antpetėmis, patogi vasa
ros karščiuose.

Dvidešimt penkis 
kartu su pažymėjimu 
ir dydžio, siųskite: 
Burba, 427 Lorimer 
Brooklyn 6, N. Y.

centus, 
numerio 
Amelia
Street,

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados
Black Horse Ale

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

Joseph Garszva
Undertaker 1 Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150 '
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499_____

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IB NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITfiJE

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-0612

n tįstojo rašyti savo savaitinius 
straipsnius.

Savo paskutiniame straips
nyje “New Republic” pusla
piuose Wallace užtikrino, 
kad jis ras kelią leisti savo 
balsą išgirsti visiems demokra
tiniams ir liberaliniams pase
kėjams. Kaip manoma, “Na
tional Gazette” ir yra atsaky
mas: tai bus Wallace’o jėgų 
organas.

Sprendžiama, kad naujas 
žurnalas atitrauks daug

i nuo “New Repu
blic,” “Nation” ir kitų libe
ralų žurnalų, kurie neremia 
Wallace’o politikos.

pareiškė, , skaitytojų
grei-

prc- 
pats 

liberalų

GYDYTOJAS

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

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

| Ir Pagal Pasitarimais. t

į Telefonas EVergreen 4-0203 ?
< ' I?

Valandos:

A. Kalinauskas
Parduoda naujas ir taiso 

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

Television ir Radios.

Kreipkitės: 
104-12 - lllth Street

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

Telefonas Virginia 3-e5397

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Valandos:

''Hiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio

MOKA UŽ KRAUJĄ
Keli New Yorko ligonbu- 

čiai pradėjo laikraščiuose 
skelbti, kad jie moka geras 
pinigų sumas už duotą krau
ją. Sakoma, kad daugelis 
jaunų veteranų beveik pasto
viai kas antrą savaitę &r dar 
dažniau duoda kraujo ligoni
nėms už pinigus.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių... 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

1 Kampas Broadway 1r Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

, Tel. GLenmore 5-6191

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

: 405 SO. 4th ST.,
i Cor. Hewes St. 1

Brooklyn, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai, ku-^ 
dikiam reikmenys, įvairūs daik-^ 
teliai, ligonių kambariui reikme- J i 
nys už grieštai žemas kainas. Į

Į RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

! Tel. EVergreen 7-6238

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailiu Moteriškų ir Vyrišky 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikes

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas STagg 2-2173
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