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Senųjų partijų politikieriai , 
nesiskaito su jokia tiesa. • Jie į 
tau prižadės vieną, o darys ki- | 
tą.

Štai Philadelphijon susirinko 
demokratai. Kai pernai buvo 
priimtas Taft-Hartley bilius ir 
kai bilių Trumanas vetavo, 106 
demokratai atstovai balsavo 
prieš veto, o tik 76 balsavo už. 
Vadinasi, 
tą piktą 
įstatymą.

Bet dabar Philadelpbijoje jie 
įdėjo į platformą reikalavimą 
Taft-Hartley bilių atšaukti. 
Niekas jų ten nepaklausė, ko
dėl jie taip veidmainiauja. Ne
buvo kam paklausti. Ten klau
simas buvo darbininkų balsų 
laimėjimo. O kaip bus po rin
kimų, jau kita giesmė.

šitie 106 balsavo už i , _ ,
priešdarbininkišką : Masinės Demonstracijos; Žandarai Saudo Darbininkus

NewsCIO leidžiamas “Union 
Service” rašo:

“Kainų ir algų padėtis pri
mena mums tą mažytį mūsų 
kaimyno šunyti, kuris daug lai
ko praleidžia vaikydamas savo 

• uodegą. Jis sukasi ir sukasi ap
linkui, bandydamas savo uode
gą pasivyti. Jis daug triukšmo 
pridaro. Bet niekados uodegos 
nepasigauna.“

Taip, girdi, dabar su algų 
kapojimu. Apsisukai ir jau al
ga nukirsta. Alga nukertama 
kainų pakėlimu. Kiekvienas kai
nų pakėlimas reiškia algų nu
kirtimą. Taip eina ir eina vi
sus paskutinius du metu be jo
kio sustojimo.' Ir kaip tas ne
laimingas šunytis negali pasi
vyti savo uodegos, taip mes ne
pasivejame kainų kilimo galo. 
Zurzame, triukšmaujame, bet 
tikslo nepasiekiame.

vėl visi ženklai rodo naują 
kainų pakilimą. Mėsa vėl tikrai 
pabrangs.

Tėvynė rašo: “Mizara Lais
vėje apgailestauja, būk tai vo
kiečių okupacijos laikais Lietu
voje kokia tai Ramanausko 
šaika nužudžiusi ir jo brolį.“ 
(T., liepos 16 d.)

i Naujasis Tėvynės redakto
rius negražiai meluoja. Miza- 
ros šeima buvo išžudyta ne 
vokiečių okupacijos laikais, 
bet tik nelabai seniai. Ją išžu
dė fašistiniai žmogžudžiai, ku
riuos brolis Vasil Lietuvos did
vyriais skaito.

O gal Vasil sąžinė pradeda 
graužti? Gal jam sunku pripa
žinti tą faktą, jog tie “didvy
riai“ yra žmogžudžiai?

Dar daugiau. Mizara niekur 
nesakė, kad fašistai tik jo brolį 
nužudė. Jis rašė, kad visa jo 
brolio Šeima tapo fašistų iš
skersta. Tai reiškia, nužudytas 
ir jo brolis, ir jo brolio žmona, 
ir jų vaikai.

Klerikalų Amerikoje (liepos 
16 d.) jos redaktorius Lukaše- 
vičius kalba apie “baisų suge
dimą“ Pietų Amerikos lietuvių. 
Jis ten buvęs ir juos gerai pa
žinęs. Girdi:

“Jie net nenori tikėti, kad 
Lietuvoje komunistai kankina 
ir žudo jų tautiečius, kitus iš
veža j sovietų sunkiųjų darbų 
stovyklas, kur juos sunkiu dar
bu ir badu numarina ir be pasi
gailėjimo juos diena iš dienos 
naikina, o Lietuvos šalį rusąis 
apgyvendina, priduodami jiems 
lietuviškas pavardes.“

Tie Pietų Amerikos lietuviai 
puikiai ir daro, kad tokiems iš> 
mislams netiki. Tai parodo jų 
ne sugedimą, 'bet aukštą susi
pratimą. žmonės, kurie nebeti
ki klerikalų melais apie Lietu
vą, verti didelės pagarbos.

Ir pikta «ir liūdna buvo žiū
rėti į Amerikos Darbo Fede
racijos ir CM) lyderius. Pir-

(Tąsa 5 puslapy j)

Pablogėjo Padėtis 
Togliatti'o, Kurį 
Fašistas Pašovė
Po Visuotino Streiko Atšaukimo Italijoj, Kilo Naujos

Roma, liep. 16.—Pablogė
jo padėtis Italijos komunis
tų vado Palmiro Togliatt’io, 
kurį fašistas peršovė kelio
mis kulkomis trečiadienį.

Generalė Darbo Konfede
racija atšaukė visuotiną 
streiką, kuris tęsėsi 36 va
landas, sustabdydamas viso
kius darbus ir važiuotę. 
Darbininkai visuotinu strei
ku protestavo prieš fašistų 
pasimojimą nužudyti Tog-

Per atakuojančios polici
jos ir kariuomenės susidūri
mus su darbininkais laike 
streiko buvo užmušta 9 as
menys ir sužeista apie 550.

Po streiko atšaukimo, ki
lo naujos masinės darbinin
kų demonstracijos. Policija 
ir kariuomenė šaudė ir var
tojo rankines granatas prieš 
demonstrantus B o 1 o gnos 
mieste, kur dar 16 asmenų 
sunkiai sužeista. Kartojosi 
susikirtimai tarp žandarų 
ir darbininkų Milane, Paler- 
moj ir kitur. Demonstrantai 
šaukė: “Šalin fašistuojančią 
de Gasperio valdžią!”

Streikieriai buvo užėmę 
visus 30 automobilių fabri
kų Turine. .

Genoa mieste darbininkai 
pasistatė barikadas ir gynė
si nub žandarų ir kariuome
nės.

Komunistų atstovas Itali
jos seime Giancarlo Pajet-

Kominformas Smerkia 
Tito už Terorą ir 
Darbininkų Išdavimą

Bucharest, Rumunija. — 
Kominformas (Komunistų 
Informacijų Biuras) nauja
me pareiškime pasmerkė 
Jugoslavijos valdovą Tito; 
sako, jog Tito išdavė darbi
ninkų klasę ir stengiasi te
roru valdyti jugoslavų Ko
munistų Partiją. Kominfor
mas tvirtina, kad Tito kelia 
priešsovietinį jugoslavų na
cionalizmą ir kursto neapy
kantą prieš pasauliniai-pla- 
tų komunistinį judėjimą. 
Kartu Kominformas pasiti
ki, kad Jugoslavijos Komu
nistų Partija bus ištikima 
marksizmui - leninizmui. .

Sovietai Atleido Suomijai 
$74,000,000 Karo Atpildų

Helsinki, Suomija. — So
vietų Sąjunga dovanojo 
Suomijai 74 milionus dole
rių iš dar nesumokėtų So
vietam 147 milionų dol. ka
rinių atpildų, kaip pranešė 
suomių prekybos ministras' 
Uuno Takki.

’ Maskvds radijas kaltino 
Italijos klerikalų valdžią už 
bandymą nužudyt italų ko
munistų vadą Palmiro Tog- 
•iattį. _ 

ta taipgi reikalavo, kad pa
sitrauktų premjeras de Gas- 
peri ir žiaurūnas jo vidaus 
reikalų ministras Scelba. 
Dešinieji seimo nariai sukė
lė muštynes prieš komunis
tus ir kairiuosius socialis
tus.

5 Japonai Įkalinti 
Už Jankių Žudymą

Yokohama. — Karinis a- 
merikonų teismas pasiuntė 
kalėjiman admirolą Tamot- 
su Furukawa ir 4 kitus ja
ponų oficierius. Jie įkalinti 
10 iki 20 metų už tai, kad, 
pagal jų įsakymą, japonai 
nukirto galvas keturiems 
nukritusiems Amerikos la
kūnams. I

Šaukia Milicininkus
Prieš Streikierius

Charleston, W. Va.—Mie- 
sto policija nepajėgė sulau
žyti streiko pikietininkų ei
lių prie du Pont amonijos 
fabriko; todėl šerifas parei
kalavo valstijos milicijos.

Susikirtimuose tarp strei- 
kierių, iš vienos pusės, ir 
streiklaužių ir policijos, iš 
antros, buvo sužeista 9 as
menys.

Maisto Prekybos Sutartis 
Tarp Indijos ir Sovietų

New Delhi, Indija.— In
dijos valdžia pasirašė mais
to prekybos sutartį su So
vietų Sąjunga. Sovietai sa
vo laivais pristatys Indijai 
50 milionų tonų kviečių mai
nais už arbatą iš Indijos.

Susipešė 2 Paralyžiuoti 
Veteranai; 1 Pašautas

Memphis, Tenn. — Susi
mušė du veteranai Wallace 
Rice ir Richard Hicks, sė
dėdami kėdėse ant ratų li
goninėje, ir abudu išvirto iš 
savo kėdžių. Abiem supara
lyžiuotos kojos karinėmis 
žaizdomis. .

Kitas ligonis veteranas, 
D. Duckworth atnešė Ri- 
cė’ui šautuvą iš Svetimo au
tomobilio, stovėjusio prie li
goninės. Tad Rice ir peršo
vė Hicksui koją.

STREIKAS DĖL DARBI
NINKO IŠMETIMO

Detroit. — Chrysler Ker- 
cheval auto, fabrikas išmetė 
vieną maliavojimo darbinin
ką; dėl to sustreikavo visi 
50 auto, maliavotojų. Uni
ted Press praneša, kad jų 
streikas sustabdė darbą 5,- 
000*kitų žmonių. •

Praga. — čechoslovakijos 
oro jėgom įsakyta palaikyti 
nuolatinę žvalgybą. To rei
kią šalies saugumui.

Komunistų Partija Protestuoja, 
Kad Amerikos Ambasada Nedavė 
Vizos Anglų Komunistų Atstovui

London. — Jungtinių Val
stijų ambasada Londone' at
sisakė duoti vizą (praleidi
mą) Amerikon Philipui Pi- 
ratinui, komunistui Angli
jos seimo nariui.

Amerik. Komunistu Par
tijos kviečiamas, Piratinas 
norėjo atvykti į šios parti
jos suvažiavimą, kaip bro
liškas anglų komunistų de
legatas.

New York. — Amerikos 
Komunistų Partijos pirmi
ninkas Wm. Z. Foster ir se
kretorius Eugene Dennis 
pasiuntė sekamą kablegra- 
mą Harriui Pollitt’ui, Ang-

Izraelio Lakūnai Atakavo 
Egipto Sostinę Kairo

Kairo, Egiptas. — Izrae
lio lėktuvas bombardavo 
Kairo, Egipto sostinę. Pir
miau izraeliečiai iš oro mė
tė bombas į Damaską, Syri- 
jos sostinę, ir į Ammaną, 
Transjordano sostinę.

Arabų komanda pranešė, 
kad Egipto lėktuvai vėl 
bombardavo Izraelio sostinę 
Tel Avivą, o Irako lakūnai 
laidė bombas į izraeliečių

Iš Lietuvių Darbininkų Susi 
vienijimo Aštuntojo Seimo

Rašo Jasilionis daugiau.

Cleveland, Ohio.— Liepos 
14 d., 10:15 vai. ryto Seimo 
pirmininkas Pr. Jočionis a- 
tidarė trečiąją sesiją.

Pakviestas Dr. M. D. Pa- 
levičius patiekti daktaro- 
kvotėjo raportą. Savo ra
porte jis pažymėjo, jog jo 
darbas, peržiūrėti naujų 
narių aplikacijas, buvo ma
žas, neš ilgo vajaus metu 
mažai įrašyta naujų 
narių. Anot jo, vajaus me
tu daugelis kuopų “miegojo 
ir saldžiai sapnavo.” Jo ra
portas priimtas.

Pakviesta Įstatų Komisi
jos narė Eva Mizarienė ra
portuoti apie įnešimus ir 
pataisymus konstitucijai.' 
Po jos raporto prasidėjo 
diskusijos apie organizaci- 
jojs vardo pamainymą. Dis
kusijose dalyvauja labai 
daug delegatų. Tvirti argu
mentai eina iš abiejų pusių.

Trečioji sesija baigiama 
12 valandą. Traukiamas 
Seimo paveikslas. Delegatai 
eina pietauti.

Ketvirtąją sesiją atidarė 
pirm. Jočionis 1:30 vai. po 
pietų. Mandatų komisijos 
narys Klaud pranešė, jog 
yra atvykę daugiau delega
tu; dabar ju skaitlius siekia 
96.

Tęsiamos diskusijos dėl 
organizacijos vardo pakeiti
mo.

Dalyvauja Seime iš toliau, 
atvykę svečiai: M. Elmer iš 
Irvington, N. J.; A. Stane-

lijos Komunistų Partijos se
kretoriui :

— Jungt. Valstijų Komu
nistų Partija griėžtai pro
testuoja prieš skandališką 
Amerikos ambasados atsi
sakymą suteikti Philipui 
Piratinui vizą. Mes atsi- 
šauksim į amerikiečius, kad 
sustabdytų tokius bandy
mus, kuriais siekiama nu
leisti geležinę uždangą tarp 
žmonių, kovojančių Ameri
koje ir Anglijoje prieš karą 
ir fašizmą. Mes atsišauksi
me į platųjį demokratinį a- 
merikiečių judėjimą, kuris 
paskutiniu laiku sumušė 
Mundto - Nixono policinės 

■valstybės bilių Kongrese.

uostą Haifa ir padegė ten 
didelį laivą. Egipto lakūnai 
antru atveju atakavo žydus 
Jeruzalės senmiestyje.

Izraelio kovūnai iš trijų 
pusių atakuoja arabus Na- 
zarethe ir arti Jeruzalės.

Siautėja izraeliečių mū
šiai su egiptėnais ties Bee- 
rot Zitzha ir Beti Affa-Ne- 
go srityje. Egiptėnai skel
bia, kad jie čia nukovę ’’ke
lis- šimtus žydų.” 

lienė iš Westfield, N. J.; 
Salaveičikienė iš Chicagos; 
Steve Paich iš Cuddy, Pa.; 
Frank Olson iš Illinois vals
tijos.

LDS vardo keitimo klau
simas balsuojamas delega
tų vardošaukiu. Už keitimą 
vardo balsavo 66 delegatai, 
o prieš — 28.

Už vardą “Lietuvių Drau
giškas Susivienijimas” pa
duota 64 balsai, — tas var
das ir liekasi priimtas.

133 kuopos įnešimas, kad 
LDS seimai būtų laikomi 
kas trys metai — atmestas.

Pataisymas paragr. 57: 
kad LDS centras, vieton 
siųsti kuopoms pranešimus 
apie narių stovį kas 6 mėne
siai, siųstų tik sykį į metus 
— atmestas. • ‘

Vienbalsiai nutarta iš
mesti iš vardo “Nacionalis 
Veikimo ir Jaunimo Komi
tetas” žodį “Nacionalis.”

Priimtas patvarkymas 
45 balsais, prieš 13, kad pil
nos pomirtinės išmokėjimas 
įeitų galion po vienų metų 
nuo naujo nario įsirašymo.

Priimtas patvarkymas 41 
balsu prieš 12, kad suspen
duotas narys, užsimokėjęs 
užvilktas apdraudos duok
les, — atsispenduoja su-už
simokėjimo diena.

Priimti dar ir kiti maži 
konstitucijos pataisy m a i 
bei bereikalingų žodžių iš
braukimai.

Sveikinimų komisijos na-

Amerika Siunčia į 
Vokietiją dar 60 
Bombanešių B-29
Sovietinis Laikraštis Įspėja, kad Reikės Aprėžti 
Pavojingus Vakarinių Talkininku Skraidymus Berlynan

Washington. — Jungtinės 
Valstijos siunčia Vokietijon 
dar 60 didžiųjų bombanešių 
B-29. Jie darysią pratimus 
vakarinėje Vokietijoje, kur 
jau nuo pirmiau yra 30 iki 
40 tokių bombanešių. Wa- 
shingtono valdininkai sakė,

Streiklaužiai, Kaip 
Šeškai, Pasmardinti

Dayton, Ohio. — Streiko 
pikietininkai aplaistė “šeš- 
kiškai” dvokiančiu skysti
mu 10 streiklaužių, ėjusių 
darban i Univis Lens fabri
ką. Tas skystimas esąs che
mikalas sulphur monoxide.

Sovietų karinė pasiunti
nybė lankėsi Albanijoj. x

Gręsia 116,000 Fordo 
Darbininkų Streikas

Detroit. — Atstovai 116,-
000 Fordo auto, darbininkų, j^os manevrus. Tas

laikraštis rašo, kad sovieti
nė vyriausybė turės aprėžti 

skelbti streiką* prie *46 “For- jtokius sauvališkus skraidy- 
do fabrikus įvairiose valsti- mils‘ 
jose. Viršininkai yra įpa- Į 
reigoti paskirt dieną strei-1 
kui pradėti. c . ij r A L

Fordas sutiko pakelti ai- OllSlH DOytl AfcwU*, 
gą tiktai 13 centų valan- « i n/T“v’ 
dai. Darbininkai reikalauja Z«yflŲ nlUSlUS

CIO unijistų, vienbalsiai į- 
galino savo viršininkus pa-

Dar 125 Milionai Dol. 
dangui Ginkluoti

Washington. — Chinijos 
Čiang Kai-šeko valdžia įtei
kė Jungt. Valstijoms sura
šą reikalingų jai ginklų ka
rui prieš chinų liaudiečius- 
komunistus. Kongresas yra 
paskyręs dar 125 milionus 
dolerių Čiangui ginkluoti.

Andrius Gromyko Išvyksta 
1 Sovietų Sąjungą

Lake Success, N. Y.— 
Andrius Gromyko, Sovietų 
užsienio ministro pavaduo
tojas, išvyko Maskvon. Jis 
buvo Sovietų Sąjungos at
stovas Jungt. Tautų Saugu
mo Taryboje. Neseniai Gro
myko vieton ‘ Saugumo Ta
ryboje tapo paskirtas Jako v 
N. Malik, kaip Sovietų dele
gatas. Bet Gromyko dar ne
galutinai atsisveikino Jung. 
Tautų centrą. Manoma, kad 
jis, namie pasilsėjęs, su
grįš.

re, Anna Evalga, perskaitė 
sekamus sveikinimus:

58 kuopos, San Francisco, 
Cal., $5; 112 kuopos, Chica
go, Ill., $10; Lietuvių Meno 
Sąjungos 3-čios Apskrities.

Sekretorius Siurba per
skaito abiejų sesijų proto
kolą, kuris tampa priimtas.

Ketvirtoji sesija uždaryta 
6:20 vakare.

padėtis Vokietijoje pablogė
jo po to, kai Sovietai atme
tė Amerikos - Anglijos - 
Francijos reikalavimą nu
imti blokadą nuo Berlyno— 
atidaryti važiavimus iš va
karinės Vokietijos per so
vietinį ruožtą į vakarinę 
Berlyno dalį, užimtą anglų, 
amerikonų ir francūzų.

(Anglija taipgi nusiūnte 
daugiau bombanešių į Vo-

Amerika siunčia Vokieti
jon ir smarkiausius rakieti- 
nius lėktuvus.

Berlin. — Amerikonų ir 
anglų lakūnai per 48 valan
das bent tris kartus sulaužė 
skraidymo taisykles, laksty
dami per sovietinį Vokieti
jos ruožtą į Berlyną, kaip 
rašo Taeglische Rundschau, 
vokiečių kalba leidžiamas 
dienraštis sovietinėje Berly
no dalyje. Sako, amerikonai 

| ir. anglai dažnai laksto net 
per vietas, kur Sovietų oro

Saugumo Taryba Liepė

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 

i Taryba užgyrė Amerikos 
rezoliuciją, įsakančią. Izra
eliui ir arabam sustabdyti 
mūšius Palestinoje ne vė
liau kaip už 3 dienų. Jei įsa
kymas būtų atmestas, tai 
Saugumo Taryba svarstytų, 
kaip bausti neklausančius 
to įsakymo.

Už amerikinę rezoliuciją 
balsavo 7 Saugumo Tarybos 
nariai. Syrijos delegatas pa
davė balsą prieš ją. Sovietų 
Sąjungos, Ukrainos ir Ar
gentinos atstovai • susilaikė 
nuo balsavimo.

Sudužo Bomhanešis; Žuvo 
Devyni Kariškiai

Salina, Kans. — Grįžda
mas iš bombardavimo pra
timų, sudužo didysis bomba- 
nešis B-29. 9 kariškiai žuvo,- 
1 pavojingai sužeistas; 3 ki
ti parašiutais išsigelbėjo.

Kanados Geležinkeliečiam 
Pridėta po 17c Valandai

Ottawa, Kanada. — Tapo 
atšauktas visuotinas Kana
dos geležinkelių darbininkų 
ir telegrafistų - streikas, 
kuomet kompanijos ir gele
žinkeliečių - telegrafistų u-» 
nijos priėmė valdžios pasiū
lymą pakelti darbininkam 
algą po 17 centų valandai.

ORAS.—Būsią lietaus
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Po Demokratų Suvažiavimo
Demokratų partijos suvažiavimas Philadelphijoje 

baigėsi. Jis baigėsi tuo, kad jo pabaiga, kaip sako kores
pondentai, buvo “kur kas gyvesnė, negu pradžia.” Gi pa
baiga buvo “gyvesnė” dėl to, kad Trumanas pažadėjo 
šaukti specialią 80-tojo Kongreso sesiją ir reikalauti iš 
republikonų “darbų.”

Suvažiavimas, kaip ir buvo tikėtasi, nominavo Tru- 
maną ir senatorių Barkley jo partneriu. Kodėl suvažia
vusieji matė reikalo nominuoti vice-prezidento vietai virš 
70 metų amžiaus senį, kylantį iš pietinės nežymios valsti
jos? Mums neaišku. Atrodo, kad demokartų partijoj ne
beliko jauno, pažangesnio elemento, galinčio išstoti į vir
šūnes. Senatorius Pepper yra pažangesnis ir jaunesnis 
už senatorių Barkley, bet jis demokratų partijos lyde
riams buvo “per daūg kairus.’’

Progresyvesnis elementas šiame suvažiavime neturėjo 
balso. Viską sprendė Trumano mašina, iš anksto tvirtai 
suorganizuota ir patepta.

Žinoma, pietinių valstijų rasistams ir šis demokratų 
partijos suvažiavimas buvo per daug pažangus, nepriim
tinas. Dėl to tūlų valstijų delegacijos — Alabamos, Mis
sissippi ir kt. — apleido suvažiavimą ir, sakoma, greit 
šauks savo suvažiavimą, kuriame bus. nominuoti jų pa
čių kandidatai.

Demokratų lyderiai, atrodo, darys viską, kad su
maišius tiems atskilėliams planus, kad jie negalėtų per
daug pakenkti demokratų partijai pietuose.

NACIŲ ĮSIGALĖJIMAS 
VAKAR. VOKIETIJOJ

Kaip atrodo, tai už mūsų 
šalies vyriausybės politiką 
Vokietijoje ateinančioji mū
sų karta turės užmokėti u- 
peliais kraujo ir kalnais la
vonų. Vakarinės Vokietijos 
atstatymas vedamas tokiu 
keliu, kuris turės ilgainiui 
privesti prie naujos baisios 
katastrofos. Tai aišku kiek
vienam, kuris turi akis ir 
moka įvykius stebėti.

Tos baisios tiesos nebe
slepia nė tūli komercinės 
spaudos k o r espondentai. 
Prie tokių , korespondentų 
galima priskaityti Edward 
A. Morrow, korespondentą 
New York “Timeso”. Jis 
dabar gyvena Berlyne. Sa
vo pranešime liepos 12 die
ną iš Berlyno jis rašo, kad 
“daugiau aukštų vietų ati
tenka buvusiems naciams”, 
kad “suvaržymas Jungtinių 
Valstijų d e n a cifikacijos 
programos pasibaigia at
statymu galion buvusių na
cių partijos narių.”

Toliau Morrow rašo:
“Daugiau kaip 60 nuoš. 

teisėjų ir 76 nuoš. prokuro
rų Bavarijos teismuose $ra 
buvę nacių partijos nariai, 
pripažino savo raporte 
Jungtinių Valstijų Militari- 
nės Valdžios viršininkas.

“Tačiau didėjanti svarba 
buvusių nacių politiniam, e- 
konominiam ir socialiniam 
gyvenime neapsiriboja su

Bavarija, pasak vieno aukš
to Militarinės Valdžios vir
šininko... Skirtumas tik ta
me, kad Bavarija suteikia 
geriausį pavyzdį nacių su
grįžimo į galią.. Neseniai 
Bavarijos Teisingumo Mini
sterija paskelbė paskyrimą 
keturių buvusių nacių tei
sėjais naujai suorganizuoto 
Aukščiausio Bavarijos Teis
mo. Taip pat toji Ministe
rija paskelbė paskyrimą 
buvusio nacio vyriausiu 
miesto Wurzburg prokuro
ru.” /

Pirmiau Militarinė Val
džia patikrindavo skiriamų 
viršininkų rekordus. Dabar 
to nebedaro. Rezultatas 
toks, <kad iš išmestų nacių iš 
įvairių valstybės organų su
grąžinta atgal į tas pačias 
vietas apie 85 nuošimčiai!

Valstijoj Hesse jau taiyf 
naciai įsigalėjo politiniame 
ir ekonominiame gyvenime, 
rašo Morrow, “jog jau par
lamentui siūlomi biliai dėl 
apsaugojimo nuo jų žmonių, 
kurie nebuvo nacių partijos 
nariais!”

Skaitai žmogus tuos ko
respondento išvedžiojimus 
ir stebiesi, kas vadovauja 
Amerikos Militarinei Val
džiai Vakarinėje Vokietijo
je! ■ t

Reikia žinoti, kad šis na
cių grąžinimas galion eina 
ne tik Amerikos zonoje, bet 
tolygiai anglų ir francūzų 
zonose.

Sveikų Principų
Visoje istorijoįe negirdėtas taip vadinamų liberalų 

susmukimas. — Graži pamoka visiems. — žmones be 
sveikų principų ir tvirto nusistatymo nesupranta dabar
ties ii neturi ateities. — Gyvename nūdienį didžio politi
nio persiorganizavimo ir persiorientavimo laikotarpį.— 
Politinė trintis nepasibaigs su lapkričio rinkimais.

Visa Amerikos istorija 
dar nebuvo mačiusi tokio

Kame tų žmonių didžiau
sia nelaimė? Jų nelaimė yra

Pietinių valstijų rasistai kaltina demokratų parti
jos rinkiminę platformą dėl jos /‘kairumo.” Bet jie gerai 
juk žino, kad tiek demokratų, tiek republikonų rinkimi
nės platformos niekad nėra pravedamos gyvenimam Pro
gresses frazės, progresyviai žodeliai į platformas įdėti

LDS Jaunimo Konferencija 
Clevelande

tik “dėl viso ko.”
Kiekvienam juk yra aišku, jog 80-tame Kongrese už 

daug pravestų bjaurių, žalingų kraštui įstatymų yra tiek 
-pat kalti demokratai, kaip ir republikonai. Visais reak
cinių įstatymų pravedimo klausimais (pav. Tafto-Hart- 
ley įstatymo, Marshallo plano, Trumano doktrinos) re
akciniai demokratai balsavo išvien su reakciniais repu- 
blikonais. Abiejų partijų reakcininkai sudarė Kongrese 
koaliciją ir bendrai veikė su Trumano administracija.

Rašo Jasilionis.
Cleveland, Ohio.— Liepos 

13 d. John O r manas atidarė 
jaunimo konferenciją. Sesi
ja pradėta 10:30 vai. rytą, 
Carter viešbutyje. Pradžioj 
sesijos susiregistravo apie 
40 delegatų.

minimas pagerbtas delega
tų atsistojimų. <

Ilgai ir visapusiai disku- 
suotas klausimas • dėl LDS 
vardo pakeitimo. Pirmoji 
sesija uždaryta pirmą va
landą pietums.

Prasidėjus rinkiminei kampanijai, demokratai re
akcininkai nuduos didelius pažangūnus, • atakuos repu- 
blikonus ir teisins save. Bet žmonės ką kitą supras.

Amerikos progresyvė visuomenė žinos, jog abi par
tijos — republikonų ir demokratų — yra Wall Stryto 
partijos, nors vadinasi kitokiais vardais ir stato paskirus 
kandidatus.

Amerikos liaudis, taigi, šiemet sieksis atsipalaiduoti 
nuo šitų partijų — ji progresyvė Amerikos visuomenė, 
visomis jėgomis mesis darban su nauja partija, kuri bus 
formaliai įkurta kitos savaitės gale toje pačioje Phila- 
delphijoj. Ten bus oficialiai nominuoti ir kandidatai— 
Henry A. Wallace, prezidento vietai, o senatorius Glen 
Taylor — vice-prezidento vietai.

Berlyno Krizė Dar Vis Neišspręsta .

Konferencijos pirmininku 
išrinktas John J. Karelus iš 
Bridgeport, Conn., sekreto
rium — A. Casper iš Los 
Angeles, Cal.

Nominacijų komisijon iš
rinkti Tony Vasaris, Fran
ces Jurgil ir Jean Bogdal.

Išklausytas platus jauni
mo veiklos komiteto rapor
tas, kurį patiekė John Or- 
manas. Jis pažymėjo, kad 
mūsų jaunimas veikia ne 
tik savo organizacijos ribo
se, bet ir toliau. Mūsų jau-* 
nimas daug dirbo suruoši
me Meno Festivalio,'įvyku-

Nesusipratimai dėl Berlyno tebekvaršina musų di- šio 1947 metais Brooklyne; 
plomatams galvas. Kaip žinia, Amerika, Anglija ir Fran- jis daug,veikė ir tebeveikia
cija buvo pasiimtosios T. Sąjungai notas, reikalaujant, Lietuvių Kultūrinio Centro 
kad būtų nuimta nuo vakarinės Berlyno'dalies blokada, j kuri m e. LDS golfo 

Laukta, žiūrėta, ką į tai atsakys T. Sąjungos vy- ir bowling t u r n a - 
riausybė. Ji, pagaliau, atsakė ir atsakė ne taip, kaip ti- mentai buvo gana pasek-, 
kėjosi amerikiečiai ir anglai. mingi; jie sukėlė pašalinių

T. Sąjunga savo notoje sako, jog Berlyno klausimas 
nėra koks tai paskiras dalykas, atitrūkęs nuo visos Vo
kietijos, — Berlyno klausimas yra tampriai susijęs su 
visa Vokietijos ateitimi. Todėl T. Sąjunga siūlo Ameri
kai, Anglijai ir Francijai sušaukti specialę konferenciją 
ir joje iš naujo perdiskusuoti Vokietijos reikalus.

T. Sąjunga, kaip žinoma, yra priešinga Vokietijos 
dalinimui, skaldymui. Maskva mano, jog Vokietija priva
lo būti išlaikyta vienumoje, ji privalo būti nufašistinta 
ir sudemokratinta, kad galėtų pati valdytis žmoniškai ir 
nesudarytų pavojaus naujam karui.

Be to, T. Sąjunga reikalauja, kad iš Vokietijos būtų 
padengta tie didžiuliai nuostoliai, kuriuos vokiečiai atli
ko karo metu, nuostoliai daugiausiai nukentėjusioms nuo 
karo šalims: T. Sąjungai, Lenkijai, ir kt. Karinės kon
tribucijos (bent dalis jų) turėtų būti padengtos iš fa
brikų, kurių Vokietija turi perdaug. Ruhr’as turėtų bū
ti sutarptautįntas.

Šitie yisi dėsniai, atsiminkime, buvo priimti Pots
damo konferencijoje, kurios protokolus pasirašė T. Są
junga, Amerika ir Anglija. Bet pastarosios dvi šiandien 

* atsisako tuos protokolus vykdyti gyvenimam Jos nori 
Vokietiją perskelti.

Taigi Berlyno krizė dar vis stovi neišspręsta ir ne
žinia, kaip ji bus išspręsta.

O būtų gerai, kad ji būtų išspręsta teigiamai ir ne- 
rUŽilgO.

žmonių susidomėjimą mūsų 
organizacija. Jei buvo dar
bų nenudirbtų taip gerai, 
kaip buvo norėta, tai tam 
buvo aiškios priežastys. 
Daugelis jaunimo po karo 
susikūrė šeimas ir dalinai 
pasjtraukė nuo aktyvumo 
organizacijoj. O r m anas 
taipgi pažymi, jog LDS var
dą reikėtų pataisyti. Mūsų 
organizacijoj priklauso ne 
vien darbininkai, bet ir 
profesionalai, biznieriai, ir 
todėl reikėtų organizaciją 
vadinti Lietuvių Fraterna- 
lis (Broliškas) Susivieniji
mas. Ormano raportas pri
imtas.

Pranešta, kad waterbu
riemo Alberto Strauss’o, žu
vusio kare, palaikai parga
benti Artierikon ir bus lai
dojami liepos 14 d. Seimo 
vardu nutarta pasiųsti ve- 
lionies šeimai užuojautos 
telegramą ir vėlionies prisi-

Antroji sesija pradėta 2:- 
15 vai. po pietų. Diskusijos 
tęsiamos dėl LDS vardo 
pakeitimo ir didele didžiu
ma balsų nutarta vardo pa
keitimą įteikti generalei se
sijai išspręsti. Pilnas patai-’ 
sytas vardas priimtas: Li
thuanian Fraternal Associ
ation (Lietuvių Draugiškas 
Susivienijimas.)

133 kuopos pasiūlymą, 
kad LDS seimai būtų laiko
mi kas trys metai, nutarta 
rekomenduoti generalei se
sijai atmesti.

Nutarta pakeisti vardą 
Nacionalio Veikimo ir Jau
nimo Komiteto į Nacionalį 
Veikimo Komitetą. Taip pat 
pasisakyta už įvedimą 20 
metų išsimokamos viso gy
venimo apdraudos.

Nutarta rekomenduoti, 
kad vaikai būtų įrašomi į 
LDS nuo jų gimimo dienos, 
nelaukiant 2 metų amžiaus, 
kaip kad buvo iki šiol.

Delegatų registravimo ko
misija pranešė, kad suregis
truota 76 delegatai, kurių 
žymi dalis dalyvauja tik 
antroj sesijoj.

Į Nacionalį Veikimo Ko
mitetą rekomenduojami se
kami nariai: Helen Zablac- 
kas, Al. Dobinis, Howie Do
bei,' John Orman, Bob Žu
kauskas, John Karolus, A- 
melia Burba, Olga Baltru
šaitis ir Harry Mitkus.

Sekančiam seimui reko
menduoti vietą Brooklyn, 
N. Y.

Antroji jaunimo sesija 
uždaryta 4;30 vai. vakare.

------ B - - - ~ X

London.—Pranešama, kad 
Anglija siūlo derybas dėl 
naujos prekybos sutarties 
su Sovietais.

juokingo politinio cirko, ko
kį suvaidino mūsų vadina
mieji liberalai išvakarėse 
Demokratų Partijos kon
vencijos. Jie visiems gražiai 
įrodė savo beprincipiškumą 
ir politinį vaikiškumą.

Mes turime mintyje libe
ralus. iš Americans 'for De
mocratic Action — James 
Roosevelt, Mrs. Roosevelt, 
Leon Henderson, Kroll ir 
kitus. Iš sykio jie priėmė 
Trumano programą ir sakė, 
kad jį rems, kaipo mažesnį 
blogą, palyginus su Repu
blikonų Partijos kandidatu. 
Bet tuojau įsitikino, kad 
Trumano įtaka žmonėse yra 
labai nukritus, kad jo iš
rinkti nebebus galima. Pra
dėjo ieškoti kito kandidato. 
Surado generolą Eisenhow- 
erį, Columbia Universite
to prezidentą. Sušilę pradė
jo jį piršti demokratams. 
Šaukė, kad generolą reikia 
draftuoti. Visur organizavo 
klubus nominavimui Eisen- 
howerio. Jie pamiršo pasi
gilinti į Eisenhowerio nusi
statymą įvairiais klausi
mais. Jo nusistatymas jiem 
pasidarė nebesvarbu. Svar
bu generolo prestižas laimė
ti rinkimus. Gal Eisenhow
er dar blogesnis už Truma- 
ną ir Dewey? Gal jo nusi
statymas įvestų Amerikoje 
mil i tarinę diktatūrą? Libe
ralams nesvarbu. Eisen- 

, hower turi būti nominuo- 
' tas.

Bet generolas atsisako 
priimti tą “malonę.” Ne
paisant to, jie iki paskuti
nės valandos laikosi jo 
įsikibę.

Pagaliau artinasi kon
vencija. Prieš pat ją dar 
kartą Eisenhower pareiš
kia, kad jis. jokios kandida
tūros į jokius prezidentus 
nepriims. Liberalai paliko 
be kandidato. Visiškai ne
betenka galvų. Puolasi prie 
teisėjo Douglas. Pradeda jį 
“būstyti” kandidatu į pre
zidentus. Bet tas irgi'atsi
sakė. Atėjo konvencija, mū
sų liberalai neturi nei kau
didato, nei pozicijos.

James Roosevelt sako, 
kad jis pasiliks ištikimas

tame, kad jie nesupranta 
dabarties ir neturi ateities. 
Jie nesupranta, kad nūdien 
eina platus ir gilus Ameri
koje politinis persiorgani
zavimas ir persiorientavi
mas. Amerika atsidūrus
kryžkelyje. Iš vienos pusės 
valdančioji klasė siekia už
valdymo viso pasaulio, kas 
neišvengiamai veda prie 
naujo karo ir baisios katas
trofos Amerikos žmonėms. 
Iš kitos pusės — Amerikos 
darbo žmonės neturi jokių 
interesų mūsų piniguočiams 
padėti laimėti pasaulinį 
viešpatavimą. Jie bijo nau
jo karo. Jie jaučia pavojų. 
Jie nori apsisaugoti nuo to 
pavojaus.

Štai šaknys nepasitenki
nimo senosiomis partijomis. 
Abi senosios partijos yra tik 
piniguočių įrankis siekimui 
tikslo. Tai mato vis dau
giau ir daugiau žmonių. Jie 
tai mato ir ieško išeities. 
Išeitį jiems suteikia pakili
mas naujos partijos, kuri 
griežtai atsiskiria nuo se
nųjų partijų ir jų vedamos 
politikos. Netenka abejoti, 
jog lapkričio rinkimai pui
kiai parodys, kaip platus ir 
gilus jau yra Amerikos 
žmonių nepasitikėjimas se
nosiomis partijomis.

O gal šiemet bus taip, 
kaip buvo po kiekvienų rin
kimų : rinkimų audra pra
ėjo, laimėjusius kandidatus 
jų oponentai, šiltai pasveiki
no, ir vėl viskas eina se
nuoju, paprastu keliu, vėl 
“taika ir ramybė” gražiai 
viešpatauja? Gal dabartinė 
aštri politinė trintis išnyks 
vos spėjus lapkričio 2> die
ną balsus suskaityti?

To tikėtis nesiranda pa
grindo. Kas 'savo išvadas 
grindžia tik tuo, ką matė 
praeityje, tas nesiskaito su 
pakitėjusiomis sąlygomis.

Robert Best, kuris buvo nu
teistas kaip išdavikas už 
tarnavimą naciams karo 
metu. Jis per Berlyno ra

diją sake išdavikiškas 
prakalbas.

{ šį priešrinkiminį politinį 
triukšmą ir pasidalinimą 
reikia žiūrėti tik kaipo į 
pradžią labai svarbių pro
cesų Amerikos gyvenime. 
Dabar einamoji trintis Re- 
publikonų Partijoje,. Demo
kratų Partijoje, darbo uni
jose, liberaluose tęsis to
liau po rinkimų, ir darysis 
gilesnė. Trečiosios partijos 
gyvavimas bus tuo magne
tu, kuris nuolatos trauks 
žmones iš senųjų partijų. 
Žmęnėms, kurie nesutiks su 
anų partijų politika ir tiks
lais, kurie tikės progresu, 
trečioji partija tarnaus 
“prieglauda.” Jiems ne
reiks senųjų partijų pasto
gėje tupėti ir dvasiniai 
kankintis. Per naująją par
tiją jie galės aktyviškai pa
sireikšti Amerikos polSfci- > 
niam gyvenime. B.

London. — Anglijos poli
tikai mažai tepaiso Ameri
kos demokratų suvažiavimo 
prezidentiniam kandidatui 
nominuoti. Jie tikisi repub
likonų Dewey’o laimėjimo.

New York. — Mėsos kai- , 
na pakilo 2 iki 6 centų sva
rui.

Viešas Pranešimas Naujosios 
Partijos Suvažiavimo

Dalyviams
Demokratų Partijai ir ręms 
T r u mano kandidatūrą., 
Brolis Kroli, CIO Politinės 
Veiklos diktatorius, nusi
minusiai pareiškia, kad jis 
nebežino, ką jis ir, jo žmo
nės dabar darysią. Galimas, 
girdi, daiktas, kad šiuose 
prezidentiniuose rinkimuo
se “mes ramiai sėdėsime, 
juose nedalyvausime!” Bet 
veikiausia dalyvaus, vei
kiausia darbuosis už išrin
kimą Trumano, kurio laį- 
mėjirnu jie'patys netiki.

Šitie liberalai iš Ameri
cans for Democratic Action 
ir didžiojo darbo unijų są
jūdžio vadai — Murray, 
Green, Woll, Carey, Whit
ney ir kiti, nuosaikūs i^ 
energingi pasirodė tik vie
nu klausimu, būtent, opozi
cija trečiajai partijai ir 
Henry Wallace kandidatū
rai. Šiame atsitikime jie ne
parodė jokio svyravimo. Jie' 
tiesiog ir sako: Gal mes 
kalbėkime prieš Dewey,*gal 
mes tik žodžiais paremsime 
Trumaną, arba sėdėsime 
ant tvoros, bet visomis pa
jėgomis kovosime prieš tre
čiąją partiją!

Susiorganizavęs Lietuvių Wallace Klubas vedimui Tf. 
kampanijos už Naujos Partijos kandidatus, kaip buvo 
pranešta viešai per spaudą,.mane rengti pasitikimui lie
tuvių delegatų ir svečių parengimą-bankietą. Tačiau ap
linkybės susidarė tokios, kad jokiu būdu, dėl stokos laiko, 
negalėtume to sumanymo vykdyti ir esame priversti at
šaukti bankietą dėlei sekamų priežasčių: liepos 23 d. — 
penktadienį, tarp 7 ir 10:30 vai. vakaro tęsis pirmutinė 
sesija; šeštadienį liepos 24, nuo 9 vai. ryto tęsis sesija 
iki 12 vai. — pietų laiku bus pertrauka vienai valandai 
užkandžiam; prasidės nuo 1 vai. po p. ir tęsis iki 5:30 
vai. vak., iš čia bus maršavimas į Bellevue Stratford 
viešbutį.

Shibe Parke reikės susirinkti kaip 7:30 vaL vak. 
Tarpe šio laiko mes norėjome surengti lietuviams sve
čiams* parengimą, bet dėl stokos laiko neįmanoma. Lietu
vių svečių ir delegatų bus pasitarimas Convention Hall 
sesijų laikotarpiu.

Convention Hali randasi ties 34-ta ir Spruce gatv. Ą.
Shibe Park randasi prie 21-mos ir Lehigh gatvių, tai 

yra atletų aikštė po stogu.
Pribuvę delegatai, užsiregistruokite tuojau, liepos 23 

d. nuo 10 vai. ryfo iki 6 vai. vak., Convention Hall.
Dėl Nakvynių iš toliau delegatai ir svečiai kreipkitės 

laišku į A. J. Smith, 5809 N. Fairhill St., Philadelphia 20, 
Pa.

Norintieji kreiptis į tarptautinį ofisą nuo liepos 19 
iki liepos 26 dėl informacijų, galite kreiptis į Bellevue- 
Stratford^viešbučio būstinę, dieną ar naktį, per 24 va
landas, telefonu Locust 4-2626. Speciales informacijų bū
dos bus įsteigtos geležinkelių ir busų stotyse, taipgi vieš
bučiuose. ^4. J. Smith.

• k' : -2 pusi.—Laisye (Liberty, Lith. Daily)— šest., Liepos 17, 1948
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LlT€ RfiTŪ RA K 
IR Menas

Didysis Francūzų Rašytojas

Gražiai Pagerbti
Lietuvos Menininkai

VILNIUS. — Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiumas apdova
nojo Garbės raštais ir įžymius nuopelnus 
teatro ir muzikos meno ugdymo srityje 
53 teatro ir muzikos meno veikėjus: 
valstybinio operos ir baleto teatro di
rektorių Grybauską ir to teatro artis
tus: Aukščiūną, Baravyką, Kalesevičie- 
nę, Sabaliauskaitę, Vasiliauską, Bau- 
žinską, Blažiūną, Džiugą, Karecką, Mon- 
girdą, Paulauską, Sventickaitę, tikriną, 
Vilimavičių ir Žilį; Lietuvos TSR Vals
tybinio dramos teatro artistus: Jakavi- 
čiūtę, Juodytę, Dargužį, Derkintį, pa
statymo dalies vedėją .Dobkevičių; Šiau
lių dramos teatro direktorių Buišą; Pa
nevėžio dramos teatro dailininką Surke- 
vičių; Vilniaus valstybinio rusų dramos 
teatro direktorių Demidovą, artistus: 
Belickį, Choliną, Jugovą, dailininką Gri- 
goriancą, tarnautojus: Zalkind, Lukac- 
kį, Bessonovą; Lietuvos TSR valstybinio 
dainų ir šokių liaudies ansamblio kon
certmeisterį Stepulį, artistę Gužinskaitę, 
Raščiauską; tarnautojus: Gužinskienę, 
Servą; Vilniaus valstybinės konservato
rijos profesorius: Dauguvietytę, Gal- 
kauską, Ginsburgą, Laumianskienę, 
Norvaišą, Targonskį, dėstytojus Girdzi
jauskienę, Sviatčenką; Kauno taikomo
sios ir dekoratyvinės dailės instituto di
rektorių Vaitį, pavaduotoją Denisovą; 
Vilniaus lėlių teatro meno vadovą Kri- 
nickaitę; Klaipėdos muzikinės komedi
jos teatro dailininką Jankų, meno vado
vą Griauzdę; Lietuvos TSR valstybinės 
filharmonijos vadovą Federavičių; Me
no reikalų valdybos inžinierių Grodzens- 
kį; Vilniaus dailės instituto docentą 
Mackevičių; Vilniaus muzikos mokyklos 

'mokytoją Zankevič. (ELTA).

Lietuviu Literatūros 
Instituto Darbai
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Rašo B. PRANSKUS
Vilniuje, greta lietuvių kalbos, Lietu

vos istorijos, chemijos, žemės ūkio insti
tutų, prie Lietuvos TSR Mokslų Akade
mijos yra organizuotas lietuvių literatū
ros institutas. Šiam institutui vadovau
ja Lietuvos TSR Mokslų Akademijos na- 
rys-korespondentas — Kostas Korsakas.

• Tarybų vyriausybės pagalbos dėka 
institutas gavo gerą materialinę ir mok
slinę bazę. Jam buvo atiduoti puikūs rū
mai Antkainyje, kurie kadaise priklau
sė inžinieriui Petrui Vileišiui.

Organizuojant institutą buvo pasi
naudota pagrindine Lietuvių Mokslo' 

• Draugijos literatūrine baze. Instituto bi
blioteka, apart turtingiausio knygų fon
do, kuris nuolat auga, taipgi turi ir 
stambų žinomų lietuvių rašytojų rank
raščių ir muziejinių retenybių skyrių.

Dabartiniu metu, turėdamas pakan
kamą kiekį mokslinių darbuotojų, insti
tutas intensyviai veikia. Planu nubrėž
ta atlikti visą eilę mokslinių tyrinėjimo 
darbų. Vienas artimiausių ir atsakin
giausių uždavinių — tai paruošti nuo
dugnų lietuvių literatūros vadovėlį. Šiais 
metais iš spaudos išeis išplėstas šio va
dovėlio konspektas; šį darbą atlieka K. 
Korsakas dalyvaujant V. Mykolaičiui, 
B. Pranskui, A. Venclovai ir kit.

Neseniai išėjo iš spaudos knyga “Lie
tuvių Literatūros Instituto Darbai.” Jo
je atsispindi Instituto darbas 1947 me
tais.

Knygoje įdėta: K. Korsako straipsnis 
— “N. Nekrasovas ir lietuvių literatū
ra,” akademiko V. Mykolaičio-Putino 
rašinys — “Donelaičio "Metai’.” Įdomi 
medžiaga yra paskelbtas J. Žemaitės ra- 
šinys-referatas ""Darbininkas,” jos pa
rašytas 1918 m. Markso 100 metų gy
venimo sukaktuvių proga ir skaitytas 
Amerikos darbininkiškose organizacijo
se.

“Darbuose” yra vertinga medžiaga ir 
apie Julių Janonį ir jo nespausdinti ei
lėraščiai.

Šiuo metu institutas plačiai nagrinė
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ja M. Gorkio kūrybos įtaką lietuvių li
teratūrai, lietuvių spaudai ir visuomeni
nei minčiai. Pirmieji šio tyrinėjimo re
zultatai, padaryti Instituto mokslinio 
bendradarbio J. Umbrazo, buvo panau
doti pranešimui įvykusioje Maskvoje Pa
saulinės Literatūros Instituto sesijoje, 
pašvęstoje M. Gorkiui.

Instituto bendradarbis 
ruošia mokslinį darbą apie tarybinę lie
tuvių literatūrą Tėvynės karo metais. 
Sąryšy su 100 metų nuo mirties dienos 
žymaus lietuvių rašytojo Simano Stane- 
vičios, Instituto mokslinis bendradarbis 
J. Lebedys taipgi paruošė S. Stanevičios 
plačią veiklos ir kūrybos apžvalgą, at
skleisdamas visą eilę naujų, ligi šiol be
maž nežinomų dokumentų apie jį.

Toliau institutas numato savo dar
buose nušviesti eilę lietuvių literatūros 
klausimų, liečiančių liaudies kovą dėl 
savo teisių. Bus ištirti literatūriniai do
kumentai, kurie liečia 1905 metų revo
liuciją ir 1918-1920 metų revoliucinį ju
dėjimą.

Instituto uždavinys yra taipgi nagri
nėti lietuvių tarybinės literatūros pro
blemas, literatūrinio palikimo ištyrimas 
ir įvertinimas ir pagrindinių lietuvių 
literatūros, vystymosi etapų nušvietimas.

Meno Mokykla Jau 
Visai Arti

Vasara jau įpusėjo, šilta, kartais ir 
karšta — pats vakacijų laikas. Vakaci- 
jas galima praleisti visaip, ir visai ne
naudingai. Bet žmonės, kurie visuome
niniai galvoja, veikia, šias vakacijas ga
li praleisti labai naudingai, padarydami 
sau ir visuomenei naudos.

Jaunimas ir suaugę žmonės, kurie 
veikia meno, kultūros organizacijose, šių 
metų vakacijas gali praleisti Lietuvių 
Meno Sąjungos 3 Apskrities ruošiamoje 
meno mokykloje. Meno mokykla įvyks 
rugpjūčio (August) 15-tą ir tęsis iki 
rugpjūčio 29-tai. Vieta labai patogi, prie 
ežero, Lietuvių Parke, Worcester, Mass. 
Pamokos, nakvynė ir maistas per dvi 
savaites kainuoja tik $40.00. Už labai 
mažą mokestį jūs turėsite smagias ato
stogas ir daug ką galėsite pasimokyti.

KAS BUS MOKINAMA?
Šios vakacijų mokyklos nėra tikslas 

savo studentus pilnai kuo nors išmokslin
ti ir diplomus išduoti. Tai mokykla, kad 
pagilinti, pagerinti tai, ką jau mokame. 
Duoti pradžią, pagrindines pamokas 
tiems, kurie nori lavintis meno srityje. 
Antra vertus, tai pasikeitimas, pasida
linimas savais patyrimais’, kuriuos mes 
gauname meno veiklos procese.

Pamatinės lekcijos bus sekamais me
no klausimais: Muzika — chorvedystė, 
muzikos skaitymas, pirminis balso la
vinimas, muzikos interpretacija. Drama 
—režisūra, grimas, vaidybos technika, 
scenos iš klasikinių ir moderniškų vei
kalų. Lietuvių kalba — žodžių tarmė, 
daugis, dikcija, skaitymas, gramatika, 
rašliava. Taip pat, pripuolamai, bus pre- 
lekcijos įvairiais rheno ir organizaciniais 
klausimais. Bus vystoma diskusijds vei
kalų turinio, įvairių meno pakraipų 
klausimais.

REGISTRACIJA REIKIA BAIGTI.
Į vakacijų meno mokyklą gali įstoti 

jauni ir ne jauni studentai. Kiekvienam 
ši vakacijų meno mokykla bus žingeidi ir 
naudinga. Kiekvienas joje ras naujeny
bių, daugiau žinojimo. Instruktoriais,- 
prelegentais yra parinkti žmonės, specia
listai savo srityje. Taip pat bendros dis
kusijos, kurios manoma pravesti, suvie- 
nodys, praplės mūsų supratimą įvairiais 
meno klausimais.

Registracijos laikas jau baigiasi. Kiek
viena ir kiekvienas, kurie manote savo 
vakaciją praleisti gražioje vietoje ir mo
kykloje, greitai registruokitės mokyklon. 
Registracijos blankos išsiuntinėtos cho-' 
rams, dramos grupėms ir kitoms organi
zacijoms. Kas negavo registracijos blan
kų, o norite dalyvauti meno mokykloje, 
greitai parašykite sekretorei M. Stens
ler, 134 W. Northfield Ave., Livingston,

(75 metai nuo A. Barbiuso gimimo)
1936 m. Anri Barbiusui mirus, Ro

men Rolanas rašė: “Mūsų vadovas Bar
biusas krito kovoje. Tačiau armija, jam 
pakvietus susibūrusi į pasaulinį frontą, 
tęsia kovą. Ji ves tą kovą iki galutinės 
pergalės. Ta armija privalo nugalėti ir 
ji nugalės imperializmą ir karą. Gyveni-’

Anri Barbiusas savo kūrybinį kelią 
pradėjęs dar pereito amžiaus pabaigoje, 
pirmais savo kūriniais—eilėraščių kny
ga “Raudotojos,” ir romanu “Išmaldi
ninkai,” užsirekomendavo daugiau kaip 
dekadentizmo šalininkas, buvo dar gana 
toli nuo “Ugnies” autoriaus idėjinio ir 
meninio lygio.

Reikėjo rašytojui išeiti sunkią gyveni
mo mokyklą, stebint buržuazinės san
tvarkos socialinių prieštaravimų ir žvė
riškos kapitalistinių kraštų konkurenci
jos liūnyną, moralinį buržuazinės visuo
menės pakrikimą ir pagaliau visu kar
tumu pergyvanti tos santvarkos išdavą 
— pirmąjį pasaulinį karą, kol jis priėjo 
teisingų išvadų, kol tapo komunistas, 
stovįs pirmose pasaulinės revoliucijos 
gretose.

1916 metais pasirodė Anri Barbiuso 
romanas “Ugnis” turėjęs didelės įtakos 
revoliuciniam darbo masių augimui. Šio
je knygoje Anri Barbiusas negailestin
gai demaskuoja pačią svarbiausią karo 
priežastį — kapitalistinę sistemą, kuriai 
egzistuojant, karas yra neišvengiamas. 
“Ugnis” rūsčiai demaskavo tautų žudy
nes, nurodė masėms tikrąją išeitį — so
cialistinę revoliuciją, žadino darbo žmo
nes kovai su išnaudojimu, kėlė revoliuci
nes nuotaikas. Sukaupdama savyje ne
apykantą kapitalizmui, kurią masių są
monėje dar užaštrinio imperialistinis 
karas, ši knyga įgijo didžios revoliuci
nės reikšmės, nurodė, kad jau artėja 
žmogaus išsilaisvinimas iš kapitalistinės 
vergijos ir pergalė prieš pikčiausius 
žmonijos priešus.

Talentingai piešdamas karo baisumus 
ir jo sukeltas nelaimes, A. Barbiusas 
matė, kad kaip tik tas karas atveria 
daug kam akis, žadina liaudies sąmonę. 
Ir jis daro teisingas išvadas — kad re
voliucija yra logiška ir neišvengiama 
įvykių raidos tąsa, kad revoliucija turi 
ateiti, tuo būdu niūrius knygos vaizdus 
praskaidrindamas gilaus optimizmo pra
giedruliais. Kaip tik ta savybė šį roma
nu išskiria iš eilės kitų karo temomis 
parašytų knygų, kurios pąsimetė beidė- 
jiškumo, pacifizmo klaida takiuose nema
tydamos iš esamo chaoso išeities.

Su didele meile A. Barbiusas knygoje 
vaizduoja savo apkasų bičiulius, papras
tus prancūzų kareivius, jų viltis, kan
čias ir lūkesčius. Toks Bertrano atvaiz
das, o taip pat Karlo Liėbknechto — re
voliucionieriaus paveikslas amžinai liks 
skaitytojų atmintyje.

Su visa meninio vaizdo ir logikos jėga 
rašytojas atskleidžia, kaip įvairūs smul
kūs žmonės karo žiaurumų siaubiami, 
pamažu pradeda suprasti tikrą tiesą, 
pamato visą iki šiol savo išpažintų idė
jų tuštumą, darosi revoliucijos šalinin
kais.

1919 metais Anri Barbiusas parašo 
naują romaną “šviesa.” Romane auto
rius vaizduoja, kaip smulkus žmogelis, 
nežymus tarnautojas, pergyvenęs karą 
pamažu išvysta šviesą, atgauna klasinę 
sąmonę, tapdamas sąmoningu kapitaliz
mo priešu. Jis pamažu supranta, ,kad jį 
apgavo, pasiųsdami karan kovoti už iš
naudotoju reikalus.

Greta literatūrinės veiklos, A. Barbiu
sas buvo stambaus masto visuomeninis 
darbuotojas, pažangių jėgų organizato
rius, vienas iš pirmųjų, padėjusių nau
jo 'demokratinio inteligentijos judėjimo 
pagrindus, telkiant ją kovai prieš kapi-. 
talizmą, prieš reakciją, prieš imperialis-

Ši vakacijų meno mokykla yra pirmas 
didelis bandymas mūsų kultūriniame 
judėjime. Vyriausias tikslas šio. darbo 
yra gerai žinomas mūsų organizacijoms 
ir jų veikėjams. Šis darbas, kurį rįžtasi 
įvykinti LMS 3 Apskritis, yra žygis pla
tesnei meno-kultūros veiklai, auklėjimui 
naujų, tos veiklos jėgų.

Mūsų veikėjai ir visuomenininkai sa
vose kolonijose turi raginti jaunimą ir 
suaugusius dalyvauti vakacijų mokyk
loje. Organizacijos, kuopos turi pasirū
pinti, kad iš jūsų kolonijos bent vienas 
ar du studentai dalyvautų meno mokyk
loje. Imkitės darbo tuojaus, nesivėlinkite.

V. Bovinas. 

tinį karą. Jis organizuoja stambią anti- 
militarinę organizaciją — “Buvusių 
Frontininkų Sąjungą,” jo pastangomis 
išaugo pažangiųjų pasaulio rašytojų są
junga “Klarte”, kur susibūrė stambiausi 
literatūros meistrai — Georgas Bran
des, Anatolis Frans, Tomas Gardi, Ep- 
tonas Sinkleris ir kiti. Jo kovai už demo
kratiją sutelkti rašytojai vėliau organi
zavo garsųjį Paryžiaus Kongresą kultū
rai apginti.

Anri Barbiusas — įžymus publicistas. 
Jo knygoje ‘"Kovotojo žodžiai” — su
kaupti svarbiausieji rašytojo straipsniai 
ir kalbos, kuriais jis demaskavo kapita
lizmą, kviesdamas kultūros darbuotojus 
ir visą sąmoningą inteligentiją aktyviai 
įsijungti į revoliucinį darbo masių judė
jimą, ne žodžiais, o darbais paremti savo 
įsitikinimus, jungtinėmis jėgomis su 
darbininkija eiti į revoliuciją.

Savo garsiam manifeste “Su -peiliu 
dantyse” jis rašo: — “Negalvokite, kad 
gana gerų norų. Teisingas senas priežo
dis, — jais išgrįstas pragaras. Jūsų 
idėja, kokia ji bebūtų — melas, jei ji 

‘ stovi nuošalyje nuo gyvenimo.”
Didžioji Spalio socialistinė revoliuci

ja davė kryptį tolimesnei Barbiuso poli
tinei ir literatūrinei veiklai. Kai inter- 
ventai norėjo likviduoti jauną Tarybų 
šalį, Anri Barbiusas kalboje “Rusijos re
voliucija ir darbininkų pareiga” sako:— 
“Tarybinė Socialistinės Respublikos vė
liava, kurios sunaikinimui jūs pritarsi
te, jeigu paliksite neutralūs, tai — rau
donoji visos žmonijos išlaisvinimo vėlia
va.”

Tarybų Sąjunga A. Barbiuso kūrybo
je užima svarbią vietą. Su neišsenkan
čiu optimizmu jis rašo apie tarybų šalį, 
kaip apie visos žmonijos išsipildžiusius 
lūkesčius, pirmas Vakarų Europoje duo
damas gilų ir išsamų Spalio revoliucijos 
laimėjimų įvertinimą.

Pats didingiausias Anri Barbiuso kū- 
(Tąsa ant 4 pusi.)

LMS News and Views
day

By HARRY MITKUS
August 15, 1948 is registration 

for the 3rd District of the LMS “Vaca
tion School.’’ Have you filled out your 
application for registration yet? Do you 
have an application? Did you know that 
you can register for one week as well as 
two weeks?

Remember, your application must be 
in by Aug. 1, 1948. If you don’t have 
one yet, get one either from your local 
organization, clip one out from our Lith
uanian papers, or write immediately to 
Mildred Stensler, 134 W. Northfield 
Ave., Livingston, N. J.

Literature and applications for regis
tration have been sent to fifty-four dif
ferent organizations and communities 
throughout the country. Applications 
and detailed information have and are 
being reprinted in our Lithuanian news
papers. Every effort is being made by 
the school committee to distribute news 
and details of the “Vacation School.”

The 2nd District in Mass, and various 
organizations from Worcester are co
operating to the fullest extent on local 
preparations. Yet, this alone is not suf
ficient. Co-operation is being asked 
from you the reading public. Your own 
personal co-operation is needed in this 
respect.

• This idea is not a project to be worked 
on this year alone. It promises to be a 
permanent cog in the LMS machinery. 
But, the success of the school is going to 
be determined by its first year. You can 
assure its success.

Speak of the school to your family, 
your friends, your organizations; get 
your organization to sponsor students 
and aid this school in any possible way 
you can.

Remember, your school! A school 
based on these four points:

1. To improve status of Lithuanian- 
American Culture.

2. To aid our present leaders and act
ive members in their activities.

3. To aid the LMS and sister organi
zations in their growth and expression 
programs.

4. To arouse new enthusiasm and in
terest in present day Lithuanian 'cultu
ral movements.

Come to the school for both an edu
cational and pleasurable vacation.
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ŽINIOS IŠ UETUVOS
Mokytojų Konferencija 

Joniškyje
JONIŠKIS. — šiomis dieno

mis Joniškyje įvyko apskrities 
mokytojų ir švietimo darbuo
tojų teminė konferencija, 
skirta mokymo lygio ir moki
nių pažangumo klausimams 
aptarti. Konferencijoje daly
vavo per 150 vidurinių ir pra
dinių mokyklų mokytojų, o 
taip pat apskrities valsčių ■ 
vykdomųjų komitetų švietimo 
skyrių vedėjai.

Joniškio pedagoginio kabi
neto vedėjas Pr. Samulionis 
išsamiame pranešime nušvie
tė tarybinio švietimo ir mo
kymo būvį apskrities moky
klose, iškeldamas eilę stambių 
trūkumų šioje srityje ir nuro
dydamas, kurių priemonių ten
ka griebtis jiems kuo grei
čiau prašalinti. Pranešėjas pa
žymėjo, jog paskutiniuoju 
metu, keliant mokymo lygį, 
padaryta aiški pažanga: tai 
rodo pagyvėjęs ideologinis ir 
visuomeninis auklėjimo dar
bas mokyklose, geresni moki
nių pažymiai, pagerėjęs mo
kyklų medžiaginis aprūpini
mas.

Diskusijose dėl pranešimo 
dalyvavo keliolika apskrities 
švietimo darbuotojų.

Konferencijoje atsilankęs 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatas nuo Joniškio rinki
minės apygardos prof. K. Kor
sakas savo išstojime iškėlė 
kritikos ir savikritikos, kaip 
tarybinio gyvenimo pažangos 
variklio, reikšmę visose srity
se, o taip pat ir mokymo ly
gio kėlime, ypač buržuazinės 
ideologijos liekanų šalinime 
mokyklų darbe ir jaunuome
nės švietime.

Joniškio apskr. vykdomojo 
komiteto pirmininkas Bakutis 
savo kalboje nurodė mokytojų 
pareigą kovoti prieš buržua- x 
zinį nacionalizmą bei klerika
lizmą. Bakutis kritikavo Jo- ■ 
niškio apskrities valsčių švie
timo skyrių vedėjus, kurie dar 
per silpnai ir per mažai tesi
rūpina mokyklų buitiniais rėk— 
kalais.

Konferencijos metu įvyko 
Joniškio gimnazijoje eilė pa
rodomųjų pamokų- iš lietuvių 
kalbos, istorijos, fizikos, che
mijos ir kt. dalykų. Pamo
kos mokytojų buvo gyvai ap
tariamos ir diskusuojamos. Be 
to, Žeimelio'gimnazijos moky
toja Pladienč skaitė praneši
mą apie literatūros dėstymo 
uždavinius. Papildydamas 
pranešimą, prof. K. Korsakas 
nušvietė marksistinį požiūrį į 
literatūrą ir davė mokytojams 
lituanistams eilę metodologi
nio pobūdžio nurodymų.

Konferencija praėjo, gyvai 
ir su nauda jos dalyviams. Bu
vo tik nusiskųsta,- kad švieti
mo Ministerija per mažai rū
pinasi panašių konferencijų 
vadovavimu ir, nepaisant pa
kvietimų, neatsiunčia į jas 
savo atstovų, švietimo Minis
terijos atstovo nebuvo ir šio
je konferencijoje. Koresp. 
Z------------------------- - ---------- -

SHENANDOAH, PA.

Visos mainų apylinkes 

PIKNIKAS
Rengia šenadorio lietuvių 

organizacijos paramai
DIENRAŠČIO LAISVĖS

ĮVYKS SEKMADIENĮ

Rugpjūčio 1 Aug.
FIRE CO. GROVE,

Brandonville, Pa.

Iš anksto rengkitės daly
vauti šiame piknike. Pasi
linksminkite patys ir pa
remkite dienraštį Laisvę. 
Bus muzika šokiams ir bus 
gerų užkandžių ir gėrimų.’

__________  _ v. t    ■ 1 II "■ 1 *"

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

Šešt., Liepos 17, 1948
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PARYŽIAUS ŽLUGIMAS
3-30-48 —90 Vertė K. BARTKUS

(Tąsa)
“Aš siunčiu lėktuvus ...” O dabar jis 
buvo tarsi medis, kirtėjo paženklintas, 
ratukas, net savo pražūtimi negalįs su
lėtinti mašinos ėjimo.

Išvykimo dieną jiedu vos nesusibarė. 
Suraukusi kaktą, Anjesa pasakė:

— Bet jūs to norėjote .. .
Jis užvirė:
— Ne to. Tai ne mūsų karas.
Anjesai karas buvo karu: sviediniai, 

purvas, kraujas, mirtis. Kaip jis gali jai 
įrodyti, kad trisdešimt devintųjų rugsė
jis nepanašus į trisdešimt aštuntųjų 
rugsėjį! Ji prieštaravo “Sofizmas, poli
tika, lošimas.” O jam tai buvo teisinga. 
Kitaip skambėjo atsarginių žingsniai. 
Niekas nedainavo. Veiduose buvo pa
smerktųjų paklusnumas. Ir Pjeras ne
matė išėjimo.

Dabar jis suprato, kas skyrė jį nuo 
Mišo. Seni ginčai buvo nepripuolami. . 
Mišo — kietas, jį galima nulaužti, tuo
met jis kris, kaip krito vakar Žiulis. Ta
čiau sulenkti Mišo negalima: jis šypte
lės, pasakys “ir dar kaip,” atsilaikys. 
Kur jis dabar? Mirksta lietuje? Gal pa
sodino? Kaip norėtų Pjeras pasikalbėti 
su juo! Bet ne, ir Mišo negelbėtų .. . Mi
šo atsakytų: “Reikia žiūrėti į priekį... 
Įvykių dialektika ...”

Pjeras buvo vienišas. Jį įgrūdo į kuo
pą, susidedančią iš Bretanijos valstie
čių, pamaldžių ir baikščių. Jiems sakė, 
kad Pjeras anarchistas, bedievis, Ispani
joje deginęs bažnyčias. Leitenantas Es- 
terelis, iškrypęs gnomas, buvo vienas 
Breteilio “latnikų”; jis garbino poeziją, 
kalbėjo, jog “skurdas romantiškas” ir 
kad fašizmas turįs “mistišką prasmę.” 
Leitenantas niekino savo kareivius: jie 
dvokią prakaitu, blogai kalbą prancūziš
kai, tikį smilkytuve su švento Genolio 
atvaizdu. Pjero jis bijojo, įspėdamas ir 
kitus karninkus: “Toks gali šauti į pa
kaušį ...” Jį skaudino tai, kad Pjeras— 
inžinierius, kad jis vaikščiojo į “Atelje” 

_ teatrą ir skaitė Eliuaro poeziją.
Pjeras susidraugavo su vieninteliu pa

ryžiečiu Žiuliu, kuris anksčiau dirbo du
jų fabrike. Tai buvo nepataisomas čiauš- 
kuti$. Jis murmėdavo Pjerui: “Negali
ma kabinti nosies ant kvintos. Ir ne taip. 
būdavo ... Dabar, tikriausiai, Morisas 
Torezas galvoja. Ir sugalvos. O aš einu 
medžioti — čia vištų išmatomis atsiduo
da. Senokai nebevalgiau geros kiaušinie
nės.” Jis juokino Pjerą: “Aš optimistas. 
Pažiūrėkim į įvykius kiaulės požiūriu. 
Iki karo kiaules skersdavo septynias die
nas per savaitę. O dabar pirmadieniais 
ir antradieniais draudžiama pardavinė
ti kiaulieną. Vadinas, nepraeis ir šim
tas metų, kai kiaulės pasieks asmens ne
liečiamybės, pamatysi!” Valandėlei Pje
ras ištrūkdavo iš savo snaudulio, juokda
vosi. Ir štai Žiulį užmušė.

Pjero laiškai buvo trumpi: jis neži
nojo, kas pasakoti Anjesai. Apie lietų? 
Apie Žiulio juokus? Apie tai, kaip Žiu
lis mirdamas kažkodėl kartojo: “Griež
tis? . .Apie leitenantą Esterelį, kuris 
skaito Valerio eiles ir bijo praeidamas 
paliesti kareivišką milinę? Anjesa prira
šydavo laiškus klausimų apie Pjero svei
katą arba pasakodavo apie Dudu išdai
gas. Jiedviem tiek daug reikėjo vienas 
kitam pasakyti, bet abu neteko žado. 
Pjeras dažnai galvodavo apie Anjesą— 
tiesus kelias baltą liepos dieną: akina... 
Eik, ir tu būtinai prieisi ... O jam take
liai ... Painiava!... Štai ir pasiklydo...

O lyti niekad nesiliaus! Pjeras atsimi
nė, darganotą vakarą Tulūzos aerodro
me. Kaip jis tuomet kankinosi! Dabar ir 
skausmo nėra: mirtis chloroforme. Mili
nė dvokia šlapiu šunim: tai dar gyvas 
kvapas, reikia jį branginti, už jo — nie
ko. Patefonas ... Sako, tam, kad 
kiečiai neliūdėtų ... Juokdariai!

Jį pakvietė leitenantas Esterelis:
— Nuneškite kapitonui Žemje.
— Klausau, pone leitenante.
Jis paėmė knygą. Leitenantas norėjo 

pažeminti Pjerą: komunistas, tur būt, 
pripažįsta tik proletarinius poetus... 
Tegu prasivaikščiojai Iki fermos, kur 
stovėjo artileristai, ketvertas kilometrų. 
Kapitonas Žemje taip pat buvo estetas, 
prašė: “Atsiųskite ką nors paskaityti. 
Aš nuobodžiaudamas sudarinėju rimų 
žodyną.”

Įsikraustęs į stoginę, Pjeras atskleidė 
knygą. Eilės ... Jis nepažiūrėjo, kas au
torius.

Prisišaude.”

"i- Istorinė Apysaka
Džiaugsmų nė nesuskaičiuosi, būna, 
Nepražydės jisai, bet jis gyvena. . .
Ir užvertė. Jam pasirodė, kad .jį šūk

telėjo Anjesa, priėjo, perbraukė ranka 
per šlapią skruostą. Ranka karšta ... o 
nuo veido krito lietaus lašai.

Jis nuėjo toliau stačiu keliuku tarp 
vynuogynų. Fermą užstojo nedidelė gi
raitė. Dešinėje išliko bažnyčia . . . Gai
delį nuo varpinės numušė . . . Pjeras ap- 

mechaniškai pagalvojo: 
Ir pasuko iš kelio.

knygą trumparegiui ir
droviam kapitonui, išgėrė su artileris
tais ąsotį šviežio rūgštaus vyno, grįžo 
atgal. Tai bent juokas — lyti nustojo!..; 
Garsiakalbiai nutilo valandą anksčiau, 
negu įprasta. Apačioje driokstelėjo šau
tuvo šūvis, bet jam niekas neatsiliepė. 
Įsiviešpatavo tyla. Pjeras nesąmoningai 
kartojo: “Džiaugsmų nė nesuskaičiuosi, 
buna . ..” Vakare gaus Anjesos laišką. 
Paskui — čiužinys, tvanki gyvuliška ši
lima, jaukus rudojo Ivo knarkimas . .,

Staiga tylą perskrodė trenksmas. Taip 
atsitikdavo po du kartus per parą, bet 
Pjeras niekaip negalėjo įprasti į pirmąjį 
sprogimą: pasaulis iš karto pasikeisda
vo, oras plyšdavo . . . Tuojau atsilieps 
mūsiškiai . .. Pjeras nuėjo į šalį ir atsi
tūpė: šlapia... Teks patupėti valandą. 
Užtat vakare bus laiškas ...

Jis nejuto antrojo sprogimo; tik pa
šoko: skeveldra pataikė į kirkšnį. Po 
pusvalandžio jį nunešė artileristai.

Atsigavo jis paryčiu; pamatė nepa
kenčiamai ryškią lemputės be gobtuvo 
šviesą ir tuoj užsimerkė. Pamažu atsi
minė: knygą, artileristai, vynas, sviedi
nys... Jis, berods, suželtas... Gal būt, 
miršta? ... Ne ... Miega? . ... Jis panoro 
apsiversti ant dešiniojo šono — visuo
met taip miegodavo, bet riktelėjo. Atseit, 
miršta . .. Reikia prisiminti kažkas la
bai svarbaus . .. Įtemptai stengėsi atsi
minti, pats nežinodamas ką. Norėjo pa
matyti Anjesą, kaip regėjo ją pastogėje, 
ir nepajėgė — veido nebuvo. Jis, kad 
nuramintų save, tik kartoju vardą: An
jesa!... Priėjo slaugė, pataisė priegal
vį. Slaugės veidas buvo pailgas, kaip 
brūkšnys; jis pagalvojo: svetima. .Pas
kui ant antklodės pamatė ryškų žaisliu
ką. Tai buvo smiltė, raudona, skaudžiai 
žaliais dryželiais. Jis sėdėjo ant smėlio 
krūvos. Iš smiltės pasidarė pyragėliai. 
Ne, žuvys . . . Arba, gal būt, nykštukas 
su ilga barzda? .. . Smėlys buvo sausas, 
formos iro. Jis suriko: “Kodėl sausas?” 
Slaugė priėjo šlapiu rankšluosčiu neši
na, padėjo jį Pjerui ant kaktos, jis ne-

0 po langu griaudė muzika: trečias 
batalionas saliutavo žuvusiam vokiečių 
lakūnui. Generolas Lerido sakė kalbą:

— Mes nusilenkiame kario palai
kams .. . Tėvynės meilė . .. Pareigos 
jausmas .. .

Ir vėl pradėjo lyti, dar stipriau negu 
vakar, tarsi norėtų išlyginti, ką sugaišo.

Anjesos laiškas, kaip- ir spėjo Pjeras, 
• atėjo vakare. Raštinėje išgulėjo tris die

nas; jį išsiuntė atgal su prierašu: “Ad
resatas mirė.”

Cenzūrą vadino “teta Anastazija,” ir 
Žolijo skundėsi, kad ši teta nuvarysian
ti jį į karstą. Laikraštis išeidavo su bal
tomis dėmėmis. Negalima rašyti, kad 
Vogėzuose žiaurūs šalčiai, kad italai su
rengė vokiečių pasiuntiniui ovacijas, 
kad Čilės vyriausybė priglaudė ispanų 
pabėgėlius. Žolijo skėsčiojo rankomis:

(Bus daugiau)

vo-

Tai kas gi

&

§

ll7ŽYirX8Yll
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dų.
labai būčiau 
tame klausime

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

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

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

padaro Ameri
kos darbo žmonos tokiais mo
kytais bukapročiais savo pa
čių gerovės reikaluose? . Mo
kyklos, spauda ir sportas. A- 
merikos turčiai šiame klausi
me labai gudrūs. Jie supran
ta jaunimo išauklėjimo koky
bės vertę, ir jie
goms ir priemonėms 
nesigaili, 
nais dolerių palaikymu 
versitetų ir sporto reikalams,
o laikraščius didžiuosius patys 
leidžia. Finansuodami moks
lą, jie skiria profesorius, jie 
perleidžia per savo koštuvą

toms įstai- 
pinigų 

Jie aukoja įpilijo- 
uni-

Laisvoji Sakykla

pat

eiti

čiu

po
i]'

paprasti dolerių 
daugiau nieko.

vadovauja 
dar strei- 

paskelbda- 
prieš streikus.

iš tų pačių ponų kom- 
arba ištikimas jų ber- 
ad ir pildo fabrikantų 

O kas unijų

“The American Way of Life”

vadai ? 
vadai, 
gaudytojai, 
Jiems tik didelės algos ir ky
šiai ’Tipi. Jeigu kokios unijos 
prezidentas šiemet gavo $10,- 
000 algos, kitą metą būtinai 

O kurgi viso- 
ir kyšiai iš 

politinių parti- 
jie patys virs

ta dideliais turčiais, tai kurgi 
jie tau gins darbo žmonių 
reikalus, kaip darbo žmonių, 
sakyčiau, kaip rusų darbo 
žmonių-vadai kad buvo ir yra. 
Rusų darbo unijų vadai ne 
dėlei kelių mėnesių kalėjimo 
už neišdavimą - savo draugų 
valdžiai ar už neatsisakymą 
nuo streiko, ėjo ant viso am
žiaus Į Sibirą ir net gyvastis 
atidavė. Tai buvo darbinin
kų vadai. Politiniai tie “A- 
merican way of .life” unijų 
vadai ’daugumoje yra likę

Tcl. TRObridge 8380

DR. JOHN REPSHIS 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8' 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman S*., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

GERIAUSIA DUONA
B SCHOLES BAKING

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 

PYRAGUS BEI KEIKSUS
Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų duonoj 

nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 
pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

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

ir j kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802

gaus $20,000. 
kie patepimai 
kompanijų ir 
jų? Juk tai

streikus laužyti, komercinė 
spauda ėmė garbinti streikus, 
girdi: Amerikos darbininkai 
streikuoja, kada nori, o Ru
sijoj streikuoti nevalia, už tai 
tenai streikų ir nėra. Ame
rikos darbininkai su pasidi
džiavimu tai kartodavo, kad 
jie gali streikuoti. Bet da
bar, po išleidimo Taft-Hartley 
Įstatymo, kada fabrikantai pa
reikalavo miestų valdžias, kad 
laužytų streikus po senovei,— 
su policijos pagalba, jie paki
šo neva žmoniškumo argu
mentą, girdi: policija praski
na kelią per nenorinčius dirb
ti, norintiems dirbti ir tt. Va
dinasi, streikuoti valia, bet 
policija turi teisę pravesti 
skobus — streiklaužius per 
jūsų eiles Į fabriką, sudau
žant streikieriams galvas, 
areštuojant juos ir tt., o pas
kui per radiją ir komercinius 
laikraščius skelbia, kad strei- 
kieriai užpuolė policiją ir ne
silaikė “American way of 
life,” ir todėl jie yra po sve
timos valstybės Įtaka—Sovietų 
—komunistų ir tt.

Federalė valdžia 
streikams laužyti 
kam neprasidėjus, 
ma drausmes
Ką daro unijų vadai? Nieko. 
Jie visur nuolankiai pildo tei
sėjų išduotas drausmes prieš 
streikus, nęš jiems valdžia 
grasina po kelius mėnesius ir 
net metus laiko kalėjimo už 
nepildymą teisėjo Įsakymo. O 
kas teisėjas? Nagi tankiausia 
vienas iš 
pan ų 
n as, 
reikalavimus.

Tai ne darbo žmonių 
ale

viešpačiai ir, nepaisyto]ai savo 
narių: jie susitaria su didžių-, 
jų politinių partijų vadais 
remti jų ar jų draugų kandi
datūras į tam tikras valdvie- 
tes; žinoma, ne už dyką, ir 
užkomanduoja savo narius bal
suoti už tą ir tą poną ; ir nariai 
pildo savo prezidentų. įsaky
mą už nurodytą poną pagal 
“American way of life.”

Ar taip bus ir šio rudenio 
rinkimuose? Taip bus. Nes 
Amerikos darbo žmonės dar 
tebėra ponų Įtakoje. Tiesa, 
daugelis ir mūsų susipratusių 
žmonių mano, kad bus kitaip, 
—eiliniai unijų nariai, girdi, 
nebeseks po senovei savo va-

Bet aš tam netikiu. Bet 
linksmas, jeigu 
aš būčiau k lai-

mokyklų vadovėlius ir knyg&s, 
pritaikydami prie “American 
way of life.” Mokyklose jie 
išaugina jaunus žmones pa
klusniais, naudingais visame 
kame visokiems bosams ir per- 
dėtiniams.

Politiniu klausimu per savo 
leidžiamus laikraščius, kon
troliuojamą radiją ir unijų 
vadų sutikimu, įdiegia į jaunų 
žmonių galvas, kad darbo 
žmonėms ir jų unijoms nerei
kia kištis į politiką. Darbo 
žmonės, jie sako, geriau tegul 
ritinėja ar spardo bolę, tegu 
daužo vieni kitiems nosis, te
gu deda lažybas paskutiniais 
savo centais už kumštynes, už 
lenktynes ir tt., bet tegul tik 
jie nesiinteresuoja politika, 
politika pasirūpins ponai su
lindę i visokias valdvietes. 
Tad ar d.y vai, kad Amerikos 
apie 20 milijonų organizuotų 
darbininkų neturi nei vieno 
savo atstovo Washingtone? O 
betgi kartais jie norėtų, kad 
juos kas nors Washingtone 
užtartų. Tai kasgi juos ten 
užtars 9

Apšvieta. Kokią literatūrą 
skaito Amerikos darbo žmo
nės Laikraščius, tiesa, perka 
veik kiekvienas ryte ir vaka
re. Ką jie juose skaito? Kad 
ir taip jau nekas yra tuose 
neva apšvietos didlapiuose,

(Tąsa 5-tam puslp.)
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Dienraščio Laisves

Paimk anei komercinį laik
rašti į rankas, ar atsisuk ra
dijų, gale kiekvieno palygini
mo vis skaitysi ar girdėsi “A- 
merican way of life.” Tai 
koks gi yra tas ‘American 
way of life” ?

Jeigu pradėsime nuo 
viršaus — nuo tų dienų, 
da ši šalis pasiliuosavo iš 
Anglijos karaliaus jungo
pasirašė šiai šaliai Nepriklau
somybės Deklaraciją,' ir priė
mė Konstituciją’ir vėliau Tei
sių Bilių, tai viskas labai gra
žiai skamba. Bet kas iš to, 
kad tas viskas gražiai išdėta 
tik ant jiopierio ? Ten viskas 
yra nusakyta ir nurodyta (lė
lei plačių teisių ir laisvių, kaip 
geriau ir nebūtų galima nusa
kyti. Bet pabandyk tu, darbo 
žmogau, pasinaudoti tomis 
gražiomis ir teisingomis teisė
mis, kurias tau nurodo minė
tieji dokumentai.

Jomis pilnai naudojasi tik
tai valdančioji klasė—turčiai.

Dabar daugiau, kaip anei 
kada praeityje, komercinė 
spauda ir radijas šūkaloja 
apie laisvę protauti, kalbėti ir 
tt., bet pabandyk pasisakyti, 
ką tu manai šiuo ar kitu klau
simu šiandien, bematant gau
si nuo policisto su lazda per 
galvą ir bus ,pabaigta tavo 
laisvė. Tiesa, tu gali ieškoti 
savo teisių per teismus,
liet iki Aukse. Teismo, bet 
čia ir iki teismo ne visi gali 
daeiti. Pavyzdžiui, norint pa
siekti Aukščiausią Teismą, 
dar toli nuo jo darbo žmogui 
advokatai iškratys pdskutini 
penktuką, iš kišeniaus. C) jei
gu ir pasiektum Aukščiausią 
Teismą* tu juk neturi jokio 
užtikrinimo, kad tau, varg
šui, padės tie ponai, kurie ten 
sėdi, negi ton sėdi darbo 
žmonės, kurie suprastų ir at
jaustų tave. Nieko panašaus, 
juo aukščiau tu eisi, tuo su 
didesniu ponu tu turėsi rei
kalą, o ponas ponui, kaip sa
vo klasės nariui, juk nekenks, 
kaip tankiai daro darbininkas 
darbininkui. Valdančioji kla
se gerai organizuota, ir tod€l 
praverčia 'visas gražiai skam
bančias deklaracijas ir žmo
gaus teises tik savo klasės na
riams.

Paimkie tik tokį klausimą, 
kaip naujos politinės partijos 
Įsikūrimas. Valstijų, apskri- 

ir miestų potvarkiai nuro- 
kas reikia atlikti, ir par- 
ikurta, — surink tam ti- 
skaičių piliečių parašų, 

priduek, kur reikia, ir viskas 
gatava ! Bet ar taip gali šian
dien padaryti Henry Wallace 
tveriama partija? Nieko pa
našaus. Tai kas gi pasidaro 
su mūsų visomis gražiai skam
bančiomis deklaracijomis ir «
laisvėmis ant popierio? Atsi
minus, kad Wallace ir jo ar
timieji nėra paprasti žmonės 
—darbininkai, tai ką jau be
kalbėti apie darbo žmogaus 
teises...

Imkime streikų klausimą. 
Roosevelto laikais, kada bu
vo uždrausta miestų policijai

DIDYSIS FRANCuZŲ RAŠYTOJAS 
(Tąsa nuo 3 puslapio)

rinys — tai knyga apie Stalihą. Duoda
mas tarybinės'liaudies vado atvaizdą' 
Anri Barbiusas plačiai nušvietė Tarybų 
šalies gyvenimą, didžius jos žmonių lai
mėjimus, pasiektus v vadovaujant bolše
vikų partijai, didžiajam Stalinui.

Pažymėtina ’A. Barsiuso knyga —. 
“Budeliai,” kurioje autorius demaskuo
ja fašizmo žvėriškumus Balkanuose, 
rūsčiai įspėdamas žmoniją dėl artėjan
čio rudojo maro pavojaus. Knygoje “Ti
krosios apysakos” rašytojas išreiškia sa
vo gilią meilę kovojančiai žmonijai, švie
sų optimizmą, tikėjimą kovojančios dar
bininkų klasės laimėjimu, kartu aistrin
gai .pasmerkdamas fašizmą. T. Uždils.

(Iš “Lit. ir Menas”)

LiTUViM

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

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

56 Cornell Avenue Gloucester Heights, N. J.

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

(Už Lake wood Ežero)

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

v 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.

]j.. .4.... A>ih< ■ (i fefc’aallfi



LAISVOJI 
SAKYKLA

(Tąsa nuo 4-*o pusi.) 
darbininkas peržvelgia pirmo 
puslapio antgalvius, jeigu nė
ra žinios, kur, pagal “Americ
an way of life,’’ gudriai ir 
brutaliai išžagė moterį ir pas
kui ją nužudė ar panašiai, 
pirmąją dalį laikraščio po sė
dyne. Kas kita su antrąja 
dalimi, kur prigrūsta pilna vi
sokio sporto šlamšto ir keli 
puslapiai “Comics” pripiešta 
visokių balvonų, kurių nei 
pats piešėjas nebeįstengtų iš
aiškinti. kas per sutvėrimai, 
čia sukišę nosis į tą šlamštą 
užmuša visą laiką. Supranta
ma, kad valdančiai klasei la
bai malonu matyti, kad jiems 
vyksta taip gražiai užbovyti 
tuo šlmštu darbo žmones, o 
patys lengvai viską valdo. Na, 
o betgi yra dar ir pas mus, 
ypač' vadus, kurie, matomai, 
mano, kad mūs valdonai dar 
negana mulkina darbo žmones 
su visu tuo “American way of 
life,”—jie irgi pageidau ja dau
giau sporto. ' Panevėžietis.

Halifax. — Iš Anglijos 
atskrido Kanadon 6 kari
niai rakietiniai lėktuvai, e 

t

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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 šeštadieni. Įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome uže.iti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

August Gustas i
BELTAIRE FLORIST i

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

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

ir tt., telefbnuokite į
! SHoreroad 8-9330 ' >

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

Specialistai Pritaikyipui ■
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams į

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

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.

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

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

Waterbury, Conn.
AUKOS, SURINKTOS 

LIEPOS 11, 1948.
Ant pikniko Amerikos Lie

tuviu Komiteto už Wallace su
rengto, surinkta $185.05 ir pa
siųsta Vincui čepuliui, iždinin
kui.

Aukavo:
$50.00 — Jonas ir Kristina 

Stanislovaičiai.
$20.00—'A. Gruzinskas.
$10.00 — J. ir M. Strižaus- 

kai.
Po $5.00: N. Paugis, J. Luk

štas, T. Stanciką, G. Mitchell, 
W. Dūda ir S. Yamchuk.

$2.50 — J. žemaitis.
Po $2.00: A. Macijauskas, F. 

žiūraitis, S. Yurkun, Mr. & 
Mrs. Radžiūnas, J. žuritis, V. 
Nowicki, W. Yokubonis, Ivan 

■Shestuke ir L. Almokas.
Po $1.00: Mr. Latias, Mrs. 

P. Taurinski, A. Bakcevich, 
Mr. S. Valechko, M. Žukauskas, 
G. Skinzera, V. žalvis, C. Sa
butis, A. Purvinis, Mr. & Mrs. 
Skardžius, B. Marcinonis, Miss 
C. Miller, Mike Laban, J. Och- 
remehuk, C. Yenkeliunienė, V.
J. Valley, A> Jocis, J. Pudimas,
K. Cvirka, J. šukaitis, V. Kak- 
tis, J. Laurinaitis, J. Skirka, J.

į Jesevičia, A. Švėgžda, V. Mar-

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

.T—L 

sekauskas, M. Voveris, I. Ab- 
lažienė, J. Kulikauskas, J. Pet
kus, Mrs. Kičas, P. Meškienė, 
M. Valatkienė, N. ,N., M. Ble- 
kis, V. Jegela, B. Kidula, M. 
Lukštienė, O Mockienė, A., 
Griškutis, J. J. Ynamaitis, Mrs. 
žiūraitis, Mrs. Valantavičius, 
M. Ditkowski, J. Borgnis, J. 
Jesulevičia, Mrs. Klemchuk ir 
J, Aųkščiūnas.

75c. — A. Alexander. »
Po 50c. : D. Osuch, J. Woa- 

mi, P. Boychuck, W. Brazaus
kas. Be vardo — $1.00, o ka
trie davė mažiau, negu’ pusdo- 
lerį — neužrašyti.

Taipgi, čia komisija išreiš
kia padėką J. J. Ynamaičiui iš 
Union .City, kuris padovanojo 
kelis šimtus lapelių lietuviškai, 
60 “show cards’ angliškai 
spausdintų, ir 5000 barčekių, 
neimdamas jokio atlyginimo. 
Beer’s Dress Shop, Waterbury, 
padovanojo dvejas poras nylon 
pane i akų.

Visiems, kas dirbo piknike, 
ir aukojo, širdingai ačiū!

Piknik o Komisija.

PAJIESKOJIMA1
Pajieškau Petronėlės Simaitytčs- 

Babiekienės-Balčiūnienės, iš Lietu
vos kilus nuo Baužaičių kaimo, Erž
vilko valsčiaus, \ Tauragės apskr. 
Pastaruoju! laiku gyveno Brooklyn, 
N. Y. Jos sesuo 'Ambrozaitienė 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 jvyks 
17 d. liepos, 7 v.'"v., 735 Fairmount 
Avė. Būtinai visos dalyvaukite ir 
atsiveskite naujų narių. — Sekr. 
Mattes. (166-167)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2350 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
:’,07 Albany Ave.. Borough of Brooklyn, 
Courtly of Kings, to be consumed, on the 
premises.

CHARLES RADICAN

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1372 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Mcoholic Beverage Control Law at 
307 Albany Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on • the

I premises.
CHARLES RADIGAN

NOTICE is hereby given that. License No. 
EB 01'7 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
1293 Bushwick Ave. & 63 Eldert St., Bo
rough of Brooklyn. County of Kings, to bo 
consumed on the premises.
HOWARD HECTOR & ARCHIE TUTHILL

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 713 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverajtc Control Law at 
769 Washington Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY BRO UN STEIN

NOTICE is hereby given that License No. 
CB S156 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoboljc leverage Control Law at 
119 —■ 5th Avenue,- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premisos. • ,

M A R'l'I N RI EGE IJIA U I’T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12020 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
869 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the | 
premises.

JOSEPH HERSHCOPF & 
ESTHER OXENHORN 
King Cole Self Service

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1149 has boon issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
1035 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH HERSHCOPF' •

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13938 has been issued to the undersigned 
to sell'beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Lhw al 
126 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to- be consumed off the 
premises.

STEPHEN ZYBAL'A

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13566 has been issued to'the undersigned 
to sell beer at retail under Section ‘107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1595 E. 92ncF Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEN KUNOFSKY

NOTICE is hereby' given that License No. 
GB 9469 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
1782 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX BERMAN 
.. _____ ___ ____ k_

NOTICE is hereby given that License No.' 
C 410 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
436 Watkins Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX SHOENFELI) 
dba Shoenfeld "Beverage Co.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 1028 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
674 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
EDWARD GOODMAN, MARTIN GOODMAN 

& HYMAN KARP 
dba Edward Goodman

Adolfo Hitlerio privatinis šarvuotas automobilis, kuri 
nupirko čia matomas amerikietis C.G. Janus. Jis da

bai tą automobili rodys parodoje visoje, šalyje.

LOS ANGELES, GAL.
LDS Kuopų Išvažiavimas 

Puikiai Nusisekė
Sekmadienį, birželio (June) 

20 d. įvyko LDS 35-tos ir 205- 
tos kuopų išvažiavimas Arroyo 
Seco darže. GaliiYia sakyti, kad 
tuo pat įvyko išleistuvės dele
gatų į LDS suvažiavimą Cle- 
velande.

Išvažiavimas visais atžvil
giais buvo pasekmingas. Kuo
pų gaspadinės ir gaspadoriai 
buvo prirengę skaniausius pie
tus dalyvaujančiai publikai. Vi
si kimšo draugo Peters paga
minto kilbaso kartu su kopūs
tais, bulvėmis į savo pilvus, ir 
nuplovė su karšta kava, o už- 
sigardavimui buvo pateikta 
gardus pyragas.

Kai visi jau prisisotino, d- 
gas Al Casper pareiškė, kad iš- j 
važiavimas rengiamas bendrai i 
dviejų LDS kuopti Los Ange
lėse, ir šiuo metu, einant LDS 
naujų narių vajui, ragino, kad 
tie, kurie dar nepriklauso prie 
Susivienijimo, prisirašytų, 
ypač jaunuoliai. Taipgi ra
gino visus, kiek išgalint, pirkti 
bilietus tai dienai, nes visas 
pelnas bilietų yra skiriamas, pa
galbai padengti delegatų lėšom.

Dangyjnoko pridarė “auction 
sale” puikaus d-gės Pupienės 
(Rufas) pagaminto torto, čia 
taip pat delegatams buvo sukel
ta graži suma pinigų.

Kiek teko sužinoti šiuo laiku, 
apart pagelbėjimo delegatams, 
liks vidutiniškai ‘ pelno abiem 
k u opom. Pi kni ki ninkas.

_____
Pragyvenimo Kainos Kyla
Mes nežinom, kokios kainos 

kitų didesnių miešti) yra, bet 
pas mus, tai viskas pradėjo 
brangti. Ne tik valgių kainos, 
bet ir kiti gyvenimo reikme
nys.

Skaičiau vieną Los Angeles 
didlapį; laikraščio editoriale 
daro išvedžiojimus, "kodėl vis
kas brangsta. Ir tas didelis po
nas, katras turbūt gauna gerą 
algą nuo savo boso, suranda, 
kad visa priežastis kainų pa
kilimo esanti, kad pas žmones 
yra perdaug pinigų. O krautu
vėse prekių permažai. žiūrint į 
krautuvių langus, tai tik mar
guliuoja visokios reklamos iš
pardavimui, nupigintom kai
nom. žinoma, kada įeini nusi
pirkti ką nors, tai nieko pi
giau nerandi.

Taipgi pasikalbėjus su ver
telgom beveik visi nusiskun
džia, kad biznis nupuolė net 
iki pusės. Pagal kapitalistinio

Didelis Vežimas 
Šviežio Medaus

Bitininkas Kimčius pristatė 
didelį vežimą šviežio, tikro 
bičių medaus.

PUSGALIONIS $2.25
“'KVORTA $1.35

Budavokite savo sveikatą 
tikru bičiii medum. Kreipki
tės :

LAISVĖ
427 LORIMER STREET

BROOKLYN, N. Y.

laikraščio vedėjo supratimą, tai 
viskas kyla, kad žmonės turi 
perdaug pinigų. 0 pagal ver
telgų supratimą, tai apyvartų, 
nupuolė dėl to, kad žmonės ne
turi tiek pinigų, kiek turėjo 
metai ar pora atgal.

Aš manau, kad dėl to viskas 
kyla, kadangi fabrikantai ne
paiso ar šios šalies žmonės tu
ri'pinigų ar neturi. Jie žino, 
kad mūsų Trumano valdžia ap- 
taksavojus gyventojus iki kau
lo. Ii' iš gyventojų išspaustų 
taksų bilionus mokėdami dide-
les kainas išperka dirbinius ir 
išsiunčia po visą pasaulį, kad 
tik palaikyti gyventojus vergi
joj ir išnaudoti ant toliau.

Senas Losangęlietis.

Fitchburg, Mass.
Birželio 23 d. Laisvės No. 

147, tariant viešą padėkavo- 
nę draugams ir draugėms, 
kurie prisidėjo dėl šermenii 
Vlado Tamulionio, Įvyko klai
da.

Aš per klaidą pamiršau, ar 
kas kitas Įvyko, padėkavoti 
sekantiems draugams ir drau
gėms, kurie yra mano artimi 
draugai per visus laikus:

Iš Worcester, Mass.: Jonas 
ir Marijona Petkūnai; •

Iž - Sudbury, Mass.: Juozas 
ir Stefanija Sabanskiai;

Is Fitchburg, Mass.: Jurgis 
ir Ona Mūrininkai;

Iš Kensington, Conn.: Ona 
Visockienė.

Gaila, kad šioji klaida Įvy
ko. Malonėkite man dovano
ti. Tariu jums širdingą ačiū 
už gausų patarnavimą mano 
liūdesio dienose!

Eva Tamulionienč.

Kopenhagen. — Danijos 
karaliene Ingrida įvažiavo 
automobiliu į medį; lengvai 
sužeista ji pati ir dvi duk
terys.
'MBMmNnaaMaMMHHWTaamMmnamnHMMmvvBaMWMHMMMr

(sllALINSKAS)
i

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

.i Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenge
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

- PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
i; 459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

______ __________________________________________ ■ —■ ’3 G'
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KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

miau prieš republikonus, pas
kui prieš demokratus jie klūpo
jo aut- kelių ir prašė pasigailė
jimo Amerikos organizuotų dar
bininkų. ' O laimėjo tik tiek, 
kiek Zablackas ant muilo.

Green ir Murray atstovauja 
penkiolika milijonų organizuo
tų darbininkų. Ne jie prieš 
Trųmaną ir Dewey, bet pasta
rieji prieš juos turėtų keliais 
vaikštinėti.

★ ★ ★
Pasikėsinimas ant Italų ko

munistų vado Palm iro Togliatti 
gyvybės brangiai atseis Itali
jos klerikaliniams valdonams. 
Visa Italija paskendo klasių ko
vos audrose. Tokio pasipiktini
mo Italijos darbininkuose isto
rija nebuvo mačiusi.

Dabar kiti laikai. Kai anais 
metais fašistiniai teroristai, 
Mussolinio šunes, pavogė ir nu
žudė socialistų vadą Matteoti, 
nebuvo jokių streikų.

Tai buvo Italijos darbininkų 
klaida. Jie pasimokė. Jie atsi
mena, ką reiškė tas jų nutylė
jimas. Tai reiškė fašizmui pa
drąsinimą. Tuojau po to Mus
solini’s nušlavė visas darbo 
žmon i ų organ izaci j as.

Do Gasperi eina Mussolinio 
keliu. Jis irgi nori tapti dikta
torium. Bet jis vėją pasėjo, o 
pjauna audrą.

Chester, Pa.
SUSIŽEIDĖ P. ŠLAJUS

Darbe sunkiai susižeidė Po
vilas Šlajus, krisdamas kelias 
pėdas žemyn. Pradžioje li
goninėje jis buvo smagus, bet 
vėliau skausmų suimtas susi
žeidė rankos arteriją... Duota 
jam kraujo ir po to išvežtas į 
valstijos ligoninę i Norris- 

■ town.
Linkime jam greitai pa- 

i sveikti. Rep.

f J. 1 Kaškiaučius, M. D.;;
IT 530 Summer Avenue, ’J
5 Newark 4, N. J. ’J
? HUmboldt 2-7964

I ------------ --------------------------------------------------------- -——"—■—"—■—“—■—"—"—“—“—■——Į* 
i Egzaminuojant Akis, • 
Į Rašome Receptus i 
ĮDarome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-?342
4..-

Matthew 
ĘUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnojo valandoje slmpati&kai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172

GREEN STAR BAR &.GRILL 
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI
Patyrę prie Chrysler Karų

CONCOURSE MOTORS
1776 Grand Concourse (I75th St.)

BRONX, N. Y.
(168)

Philadelphia. — Nežinia 
kas nušovė automobilyje 
biznierių Anthony Minerva, 
atvažiavusį iš Vinelando, N. 
J.

Washington. — Skaičiuo
jama, /kad Amerikai reikės • 
dar 47,000 oficierių, draf- 
tuotiem naujokam lavinti.

London. — Už Bibliją, iš
leistą 1462 metais užtnokė- 

| jo $61.600. Reiškia, sena, 
bet brangi knyga — istori
niai vertas dalykas.

M N O M d ■

i DEL LEIDŽIAMO
ŽODYNO

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

Vadinsis:
Angliškai - Lietuviškas 

ŽODYNAS 
English-Lithuanian 

DICTIONARY
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, palaukite1' 
dar keletą mėnesių ir gau

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

Siųsdami užsakymus ir 
pinigus už žodyną, 

adresuokite: -—-< n
LAISVĖ

427 Lorimer Street 
j Brooklyn, N. Y.

VAKACIJOS
į: Treasure Island Lodge : 

305 East 17th Avenue 
N. Wildwood, N. J.

: ANNA SAKALAUSKAS
; (prop.)
; Kambariai ir apartmen-j: 
;tai su privatinėmis maudy-j: 
Jnėmis. Inneršprings matre-j 
įsai, šiltas ir šaltas vanduo.j; 
>Dienom, savaitėm ar mene-i; 
Į’siui.

Į Šaukite Wildwood 2-2652 ■; 
arba rašykite dėl kainų, b 

1 i

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

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

I



N. Y. Unijos Nesileis Didžiųjų Krautuvių Kare Žuvęs A. Thomas
Savininkų Palaužiamos Hartley Komitetais lja*doiamas^rma^eni

Gimbelio krautuvės pikieta- p aaa lUL-johi PilipHvA 
vime ketvirtadienį dalyvavo UI1IJ1SIŲ riKieiaVO 
net 6,ooo unijistų. Toks ma- Gimbelio Didžią Krautuvę 
sinis pikietavimas yra vienas -------------------------------------------
didžiausių New Yorko depart- ganas, nešamas šimtuose už- 
mentinių krautuvių pikietavi-i rašų jr plakatų, buvo, kad 
mo istorijoje. Pikietavimas “New Yorko CIO nesileis su- 
buvo pravestas todėl, kad »triuškinama po Tafto-Hartley 
Gimbelis ir kiti didžių depart- į įstatymo letenomis.” 
mentinių krautuvių savininkai | Pikietavimo metu visai ma- 
suokalbiauja su Hartley ii‘! žai pirkėjų ėjo į krautuvę. Pi- 
bando palaužti krautuvių dar- kietuotojai nuolat šaukė: 
bininkų uniją. j “Praeikite pro šią krautuvę,

Pikietavime dalyvavo visų > kuri laužo unijas.”
New Yorko unijų (CIO) at- Kiti parašai sakė: “Gimbeli, 
stovai. Pati CIO vadovybė iš;jūs negalite palaikyti savo že- 
Washingtono kreipėsi reika-imas algas siunčiant unijų va- 
Jaudama, kad pikietavimas dus į kalėjimą.” 
būtų sustabdytas ar nepradė
tas, bet Didžiojo New Yorko darbininkų unijos vadai buvo 
CIO taryba atsisakė tai dary- ! šaukti prieš kongreso darbo 
ti. i reikalų sub-komisiją, kur juos

Irving Abramson, CK) naci- Į tyrinėjo Hartley ir jo adju- 
onalis atstovas Rytiniame pa-jtantai. Ten tie unijos vadai 
kraštyje, paskutinę minutę | buvo apkaltinti komunizme ir 
bandė perkalbėti New Yorko neištikimybėje Amerikai. Vie- 
CIO unijas, kad jos nedaly
vautų pikietavime, bet visos 
atsisakė jo klausyti.

Pikietavime dalyvavo kailia- 
siuviai, jūrininkai, elektristai, 
viešbučių ir kavinių tarnauto
jai, tabako ir maisto darbinin
kai, pakuotojai, auto-darbinin- 
kai ir pačių krautuvių darbi
ninkų pikietai. Taipgi daly
vavo laikraštininkai, raštinių 
tarnautojai ir kitos grupės.

Prie Gimbelio krautuvės, ku- i kovą už aukštesnes algas, 
ri randasi tarp 6 avė. ir 32-os į 
ir 33-ios 
ta labai 
policijos 
bia, kad 
ta 500.

Pikietuotojų vyriausias slo-! CIO tarybai, naudoja šį klau-i

Kaip yra žinoma, krautuvių

Jaunimas už Wallace ą Aido Choras Rytoj Išvyksta į Dainy Dieną 
Pradeda Organizuotis Waterbury; Iškilmę Ruošia LMS 3 Apskr.

simą politiniams reikalams. Į 
tai CIO tarybos New Yorke 
pirmininkas Saul Mills pareiš
kė, kad kiekvienas, kuris ne
mato, kaip krautuvių savinin
kai' yra pasirengę visai už
gniaužti unijas, yra aklas.

Kuomet nacionalio CIO įsa-1 pirmadienį,
kymas nepikietuoti atėjo, sa
kė Mills, jau buvo pervėlu, 
nes viskas jau buvo organi
zuota.

7 Kart Daugiau Negrę 
Miršta Nuo Džiovos

neištikimybėje Amerikai. Vie
nas liudininkas, kokia tai re
akcinė senė, liudijo, kad, būk 
tai, viename krautuvių darbi
ninkų unijos mitinge keli me
tai atgal buvo Tarybų Sąjun
gos vėliava, kuriai unijos va
dė prisiekė ištikimybę.

Stebėtojai nurodo, 
Hartley pradėjo 

krautuvių

kad 
tyrinėjimus 

prieš krautuvių darbininkų 
unijas kaip tik tuo metu, kuo- 

j met unijos rengiasi pradėti

Faktas, kad nacionalis CIO 
gatvės, buvo sutrauk-' nepritarė šiai didžiai demons- 
daug policijos. Pats ' tracija’, aiškinamas tuomi, 
departmentas skel-1 kad dešinieji CIO vadai Wa- 

ten jų buvo sutrauk- shingtone mano, jog kairieji, 
i kurie vadovauja New Yorko

Aplink Lenkiją Nėra Jokios Geležinės Uždangos, 
Sako Jungtinių Tautų Organizacijos Veikėjas

Bell sakė, kad gyventojų 
atsidavimas valdžiai pasireiš
kia energijoje, su kuria jie 
dirba. Jei jie nepasitikėtų 
savo valdžia, sakė Bell, jie 
taip sunkiai nedirbtų.

Ypatingai atstatymo darbas 
verda, sakė Bell, naujose Si
lezijos ir Pomeranijos srity
se, kurios buvo atimtos nuo 
Vokietijos.

piliečiais ir 
gyventi, kur

metais lankė-

Dr. Earl Bell, vaikų pagal
bos fondo direktorius, kuris 

--veda tą fondą varde Jungtinių 
Tautų Organizacijos, tik da
bar grįžo iš Lenkijos, čia jis 
laikė specialią spaudos konfe
renciją, kurią surengė “Polo
nia” fraternalė organizacija, 
Tarptautinio Darbininkų Or
dino (IWO) dalis.

Dr. Bell pareiškė, kad per 
ilgoką lankymąsi Lenkijoje 
jis niekur neužtiko geležinės 
uždangos. Jam visur buvo 
leista laisvai vaikščioti, kalbė
tis su eiliniais 
pareigūnais ir 
tik jis norėjo.

Bell , 1946-tais
si Lenkijoje kaip UNRRA at
stovas. Jis pabrėžė, kad per 
tuos du metus Lenkija pada
rė tokią greitą pažangą, kad 
beveik pažinti negalima. Mies
tai yra jau beveik atstatyti iš 
karo griuvėsių ir visur auga 
nauji pastatai bei gatvės, par
kai, keliai.

Gyventojų padėtis, betgi, 
dar lieka nelengva, nors mais
to yra pakankamai. YpStin- 
•gai vaikams reikalinga pa
galbos, nes dabartiniai Lenki
jos vaikai yra gimę ir 
karo ir okupacijos metu, 
jnet maisto neužteko ir 
gelis jų nėra normaliai 
vystę.

augę 
kuo- 
dau- 
išsi-

t

—

Spekuliantas Nuteistas 
5-iems Metams Kalėjimo

PIRM.,
ANTR ,
TRČD.,
KTVR.,

Statistiniai apskaičiuojama, 
kad New Yorke, nuošimtiniai 
imant, 7 kart daugiau negrų 
negu baltųjų miršta nuo džio
vos. Sveikatos department© 
statistika rodo, kad tuo tar
pu, kai turtingesnėse Queens 
dalyse tik 33 iš 100,000 mirš
ta nuo džiovos, Harleme tas 
skaičius yra 228 iš 100,000!

Harlemo negriški kvartalai 
yra tarp pačių 
visame mieste, 
blogiausias nuo
kimšimo, senų pastatų, dulkių 
ir tt. Gatvės tuose kvartaluo
se niekad vasaros metu nė- 
švirkštinamos, tuo tarpu kai 
švariųjų Queens turtingesnių
jų dalių kvartaluose kai kur 
jos švirkštinamos du kart per 
dieną.

Kornoralas Alex Thomas 
(Tamašiūnas), gyvenęs 582 
Grand St., Brooklyne, mirė 
karo metu kaip kareivis 1944 
metais birželio 19 dieną, Bri
tanijoje,* turėjęs 29 

! amžiaus.
Kūnas dabar atvežtas čia’ ir 

, liepos 19-tą, bus 
palaidotas švento Jono kapi
nėse. Kūnas pašarvotas gra- 
boriaus J. Garšvos koplyčio
je, 231 Bedford Ave., Brook
lyne.

Paliko nuliūdime tėvus Jo
seph ir Anna Tamašiūnus 
(Thomas), tris brolius, John, 
Peter ir Frank Thomas, dvi 

Į brolienes ir vieną brolvaikį.
Giminės ir pažįstami yra 

kviečiami dalyvauti šermeny
se ir laidotuvėse.

metus

Rytoj, sekmadienį, lygiai 8 
vai. ryto, Aido choras išva
žiuos į Waterbury, Conn. Tą 
pačią dieną choras grįš namo.

Kaip jau buvo 
spaudoje, Waterbury
na ivvks iškilminga 
švente, kurią rengia 
choras ir trečioji LMS 
tis.

New i

skurdžiausių 
Oras ten yra 
didelio susi-

Sunegalčjo Drg. V. Paukštys
Jau ilgokas laikas, kai drg. 

Vincas Pa u k
jausti širdies 
Tolyn—blogyn, 
virtadienį jau 
žinot darban, 
ninę ištyrimui,
įvairiomis priemonėmis 
smulkmeningai. Siekiama pa
tirt, ar nėra kokių komplika-

Tyrimas dar nebaigtas 
kainavo).

tiek, kad 
‘šlubuoja,”

štys pradėjo 
“šlubavimą.” 
Praėjusi ket- 
negalėjo va- 

Nuvyko į ligo- 
T irtas' buvo 

ir

Kaip jau buvo pranešta, 
Philadelphijoje tuojau po 
Naujosios Partijos konvenci
jos įvyks jaunimo delegatų 
suvažiavimas, kuriame bū s j 
įsteigta nacionale jaunimo už j 
yVallace’ą organizacija.

Pranešama, kad iš
Yorko rengiasi važiuoti skait
lingas pažangaus jaunimo bū
rys. Jame rasis tokios orga
nizacijos, kaip Studentai už 
Wallace’a, Amerikos Jauni
mas už Demokratiją, Ameri-1 
kos Veteranų Komiteto kai: 
kurie atstovai, Jaunieji Artis-Į 
tai ir kitos grupes.

Taipgi dalyvaus kai kurie! 
YMCA, YWCA, YMJA ir! 
YWJA atstovai, nors naciona-į 
liai tos organizacijos nebusj 
atstovautos.

Ypatingai skaitlingai bus! 
atstovauti universitetų ir ko
legijų studentai, kurių tarpe i 
Wallace įgija vis daugiau 
puliarumo.

pranešta 
tą die- 

dainų 
Vilijos nesivėluokite,

Šis išvažiavimas, kaip tiki
masi, bus vienas maloniausiu 
ir jaukiausių šiame vasaros 
sezone. Dainų šventė Įvyks 
iškilmingoje nuotaikoje ir visi 
lietuviškos dainos mylėtojai 
joje norės dalyvauti.

Tad,
į susirinkite punktualiai aštuntą 
i valandą prie “Laisvės” namo, 
' iš kur išvažiuos dainuojančiu 

Aidiečiai išvyksta autobusu. ; aidiečių keleivinis busas.
Regis, kad dar yra keletas; Koresp.
laisvu vietų, tad visi, kurie Į -------------------------
pageidauja važiuoti, gali su-į NELEIS PLAUKIOTI 
sirinkti rytoj rytą prie “Lais
vės” namo, iš kur autobusas 
išvažiuos. Kelionė i Water
bury ir atgal kainuos tiktai 3 
doleriai ir 25 centai.

Jersey City neleis niekam 
plaukioti vandenyse Hudsono 
upės prie pat miesto, nes tas 
vanduo perdaug suterštas nuo 
fabrikų atmatų.

po- Į

TWU Vadai Smerkia CIO 
Veikėjų Persekiojimą

Du Transporto Darbininkų 
Unijos (TWU) vadai, prezi
dentas Michael Quill ir 100- 
tojo lokalo prezidentas Hogan, 
išleido pareiškimus, kuriuose 
jie pasmerkė Hartley komite
to veiksmus prieš krautuvių 
darbininkų uniją.

Quill pasiuntė laišką kon
greso darbo reikalų sub-komi- 
si.jos pirmininkui Hartley. Ta
me laiške jis įspėjo, 
žingsnis prieš vieną CIO 
ją reiškia žingsnį prieš 
CIO. Jis taipgi nurodė, 
vedamas tyrinėjimas yra
sioginė pagalba krautuvių sa
vininkams.

kad 
uni- 
visą 
kad 
tie-

Britų Atstovas Negali 
Dalyvauti Konvencijoje

01] U.
(o šimtinukė jau 
Ko] kas, surasta 
širdis neritmiškai
o tai esą blogiau, negu ritmiš
kas “Šlubavimas.”

'Praėjusių metų gale drg. 
Paukštys jau turėjo būt at
leistas nuo darbo ant seno 
amžiaus pensijos, bet kadangi 
jis buvo darbe dar vikrus, tai 
bosai pratęsė jo atleidimą 
iki šio mėnesio pirmos dienos. 
Nuskirtam laikui baigiantis, 
bosai jo prašė padirbėt dar 
nors trejetą mėnesių (pasiro
dė, kad ant jo darbo reikės 
statyt du darbininkus), ir jis 
sutiko. Dabar gi tvirtai abe
jojama, ar jis begalės grįžt 
darban. K.

O’Dwyeris Jan Pilnai 
Remia Harry Trumaną

Burmistras O’Dwyeris, kuris 
prieš demokratų konvenciją 
vadovavo neilgai gyvenusiam 
“revoltui” prieš Trumaną, da
bar jį jau romia. Jis grižo 
iš demokratų* konvencijos, 
kaip .jis pats sako, “pilnas isi- 

į tikinimo, kad Trumanas rin- 
, kimus laimės.”

Spaudos konferencijoje, ku
ri buvo laikyta miesto tarybos 
rotušėje, O’Dwyeris sakė, kad 

j prezidento Truman o nomina- 
• ci.įos priėmimo prakalba bu
vo “stipri, įspūdinga ir tiks
liai nurodanti, kur glūdi tau
tos negalavimai, — 80-tame 
kongreso, tai yra.”

Graikijos nionarchistai 
giriasi, kad laimėję mūšį 
prieš partizanus Grammos 
kalnyne.

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 atmalihvoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway Ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLeninore fi-6101

GERI PIETUS’!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

EKSPRESU PRISTATOMA APDRAUSTI

“READY-TO-SHIP” PUNDELIAI
DRABUŽIŲ • MAISTO

I (Apmokėtais Muitais)
Į UuuIY jr j Visas Pasaulio Dalis.

Reikalaukit NEMOKAMO KATALOGO Šiandien

DABAR! . 
GALITE SIŲST 

TAIPRAITERIUS
IR

Siuvimo Mašinas
ČIA APMOKĖTAIS MUITAIS

WORLD TOURISTS
18 WEST 23RD STREET • NEW YORK 10, N. Y.
T E.L E P H ONE ,p R C H A R D 4 - 4 6 6 O

. X-. * • c. A ..; v t ./r > .. * • • • » ' *

BRONX AGENTŪRA EMRA MFG. & TRADING CO.
MO. 9-67G1

i BROOKLYN ■

I LABOR LYCEUM į 
| DARBININKŲ ĮSTAIGA Į 
■ Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- ■ 1 kietų, Vestuvių,- Susirinkimų ir tt. į 
I Puikus steičius su naujausiais I 
j įtaisymais. ’
J KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS ' 
T Kainos Prieinamos. ’
| 949-959 Willoughby Ave. Į 
’ Tel STagg 2-8842 I

A. Kalinauskas
Parduoda naujas ir taiso 

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

Television ir Radios.
Kreipkites:

104-12 - 111th Street
Ozone Park 16, L.T., N.Y.

GYDYTOJAS ‘

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

BROOKLYN, N. Y.
Valandos: į di'nom t

į 6— 8 vakarais s
Ir Pagal Pasitarimais. f
Telefonas EVergreen 4-0203 ?

PE1ST LAIME
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

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

Queens apskrities teisėjas 
Peter T. Farrel nuteisė pen
kiems metams kalėjimo advo
katą ir spekuliantą įsi d orą 
Gingsburgą, kuris buvo kal
tintas spekuliacijoje kąro 
metu.

Ginsburgas turėjo medžio ir 
lentų parduotuvę, kurioje jis 
dideliais kiekiais dar kainų 
kontrolės laikais pardavinėjo 
statybinę medžiagą. Bet vie
toje laikytis nustatyti} kainų 
jis ėmė daug aukštesnes, rei
kalavo kyšių (ir kitokiais bū
dais ištraukė iš savo pirkėjų 
dešimtis tūkstančių dolerių.

Ginsbergas teisinosi, kad 
jis grąžino $40,000 apgautie
siems ir rengiasi sugrąžinti 
dar $25,000.

Kaip Komunistų Partija 
pranešė, jos nacionalėje kon
vencijoje čia rugpjūčio 2-rą, 
tarp kitų, atidaromoje sesijoje 
turėjo kalbėti Britanijos par
lamento narys komunistas 
Phil Piratin. Bet, kaip da
bar pranešama, jis konvenci
joje negalės dalyvauti, nes 
Amerikos konsulas Londone 
atsisakė jam duoti vizą.

Atidaromoje sesijoje Madi
son Square Gardene kalbės 
Kompartijos pirmininkas Wil
liam Z. Foster ir New Yorko 

Į miesto tarybos narys Benja
min " “

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Telefonas Virginia 3-5397

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238
-4

i

J. Davis.

Mirė
SIMEONUOS PO JLVAIGŽDftMIS, AMSTERDAM AV. IR 138TH ST.

į VKR. 8:30. TIK1ETAI NUO 30c. 60c ir duupriau
PJ-NATHAN M1LSTEIN. smuikininkas: SCHWIEGER, vad.

20 -HANS SCHWIEGER. vad. VISA PROGRAMA BEETHOVEN 
21-MICHAEL ROSENKER. smuikininkas: SCHWIEGER, vad.

22 PIRMAS PIANO KVARTETAS ir SIMFONIJOS PROGRAMA, 
vadovauja SCHWIEGER

SEAT., LIEPOS 24 — D O R O T H Y MAYNOR. Soprano 
Vadovauja ROBERT IJKWRENCE

LIF.POS
LIEPOS
LIEPOS
LIEPOS

su

'"T

St. Catherine’s Li-
Kūnas pašarvotas

Julia Short, 70 metų am
žiaus, gyvenusi 230 Manhat
tan Avė., Brooklyne, mirė lie
pos 14 d 
goninėje.
namuose, bus palaidota liepos 
17 d., Šv. Jono Kapinėse. Pa
liko nuliūdusius dukterį Mary, 
3 sūnus, Floyd, Adwerd ir El
mer, ir 2 anūkus. Laidotuvių 
apeigomis rūpinasi graborius 
Matthew P. Ballas (Bieliaus
kas), 660 Grand St., Brook-

LLOYD NOLAN BABARA LAWRENCE
SCENOJE: CAB CALLOWAY, Hi-De-Ho’s Karalius 

EKSTRA SPECIALIAI! VIVIAN BLAINE
ANT LEDO: CAROL LYNNE — visoj naujo LEDO CAFE

ROXY 7th Ave. ir Broadway

KONTR-ATAKA’!
Tikrovinė drama FBI kontr-atakos prieš naujos rūšies prievartą

“The Street With No Name”
Pagamino, Samuel G. Engel * Dirigavo William Keighley 

žvaigždžiuoja
MARK STEVENS RICHARD WIDMARK REIKALAVIMAI

Reikalingds žmogus dirbti kaipo 
porteris-pagelbnijikas prie namo. 
Alga $90 į mėnesį ir trys gražūs 
kambariai su gesu ir elektra. Dėl 
daugiau informacijų prašome kreip

tis pas: Malin, 2195 Eas.t 22nd St., 
Brooklyn, N. Y. (166-168) 

v

—J.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IK NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-0012

BROOKLYN, N. Y.

I TONY’S

Valandos:

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS i

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street | 

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

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
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NUPIGINTAS PARDAVIMAS
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Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio
Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių £iedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailiu Moteriškų ir Vyrišky 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijiniųv Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS f
Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktų 

Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Telefonas STagg 2-2173

4<■<»»<»<■ •
6 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily )—šešt., Liepos 17, 1948

t




