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Septyni prieš Vieną. 
Du Vincai ir Du Keliai.
Lewis ir Dewey.
Cirkas Žmonių Kaštais.
Mirs, jei Nedurnavos

Rašo A. BIMBA

Džiova yra baisi liga. Daug 
žmonių ji be laiko nuvaro į 
šaltuosius kapus.

Džiova yra vargdienių liga. 
Tai gražiai įrodo nuogos skait- j 
linės. Kur vargas didesnis, kur Į 
skurdas gilesnis, ten džiovai . 
geresnė rugiapjūtė.

dengta New Yorke, čionai sep
tyni us sykius daugiau žmonių 
serga džiova tarp negrų, negu 
tarp baltųjų. Septyni prieš vie
ną !

O visi žmonės yra sutverti 
lygūs. Taip sako ir mūsų di
džiosios šalies Nepriklausomy
bės Paskelbimas. Bet viena 
grupė žmonių pasmerkta var
gui ir ligoms. Tai žiauru 
neteisinga.

ir

isLabai įdomi žinia atėjo 
Vokietijos. Ji kalba apie du lie
tuviu, abudu pabėgėliu ir abu
du Vincu. \

Ji sako, kad žurnalistas Vin
cas Oškinis rimtai apsigalvojo 
ir sugrįžo Lietuvon.

Bet rašytojas Vincas Ramo
nas išvažiavo tolimojon Austra
lijon.

Vienas Vincas Lietuvon, o 
kitas juo toliau nuo Lietuvos!

Prane-

(išvien
kaip

Portugalijos

Kį

ORAS.—Būsią šilčiau.

Berlin, liep. 19. — Ame
rikonų, anglų ir francūzų 
komanderiai slaptai kalba
si, kokius žygius daryti, 
jeigu Sovietai nenuims blo-

partiją.
tas sau

v v

sionalai.
Bus delegatų iš visų 48 

valstijų ir Porto Riko. Da-

kraujo lašo. Kovojo, ir galą ga
vo!

vietini 
Berlyno dalį.

cir- 
są- 
nei 
su-K

di- 
Hall

, šis visas senųjų partijų 
kas eina Amerikos žmonių 
skaiton. Nei demokratai, 
republikonai negalvoja apie 
teikimą žmonėms pagalbos.

Oškinis dirbs ir kurs savo 
tėvynėje. Savo talentą ir ener
giją jis panaudos savo krašto 
atstatymui ir pakėlimui.

Tuo tarpu Ramonas krimsis 
ir nyks tolimam svetimam 
krašte.

šio Vinco sąžinė nerami. Jis 
parašė romaną “Kryžiai.” Ja
me jis išplūdo ne tik komunis
tus, bet visus netikinčiuosius.

Dabar žmogus bastosi po 
svietą be tėvynės ir savųjų.

^yincas Oškinis pasirinko tei
singą kelią. Vincas Ramonas 
nudardėjo klaidingu keliu. Gai
la jauno žmogaus.

Iš visko matosi, kad mainie- 
rių unijos lyderis John L. Le
wis gerinsis prie Thomas — „ 
wey, republ ikonų kandidato j 
prezidentus. Jis kreipėsi prie 
jo su prašymu pasisakyti už 
Taft-IIartley įstatymo atšauki
mą. Jei Dewey tai padarytų, 
Lewisui būtų lengviau jo kan
didatūrą paremti.

Green ir Murray keliaklup- 
čioja prieš demokratus o Le
wis prieš republikonus. Jie nie
ko nepamiršta ir nieko neiš
moksta.

Prezidentas Trumanąs jau
čiasi smarkiai sukirtęs republi- 
konus, pašaukdamas atgal j 
Washingtona senatorius ir at
stovus. Tegul, girdi, Kongresas 
susirenka ir priima mano pa
siūlymus naujų namų statymui- 
ir infliacijos suvaldymui.

Republikonai Kongrese turi 
daugumą.

Republikonai dabar galvoja, 
kaip čia sukirsti demokratus. 
Jie sako: Mes Kongresui paki
šime civilinių teisių klausimą. 
Tegul pietinių valsetijų demo
kratai sukils ir subaigs plėšyti 
demokratų partiją. -Laikas pra
eis ginčais, Kongresas turės 
užsidaryti ir visas Trumano 
triksas jam pačiam orą suga
dins.

Labai dideliu žmogum skai
tosi Vokietijos socialdemokra
tų šulas Neuman. Jis labai su
pykęs ant komunistų. Jis pa
reiškė, kad jis ir jo kolegos 
kovos prieš komunistus iki pas
kutinio kraujo lašo, iki mirties!

Su Neumanu bėda tame, kad 
jis pamiršo savo pirmtakūno 

T Hitlerio likimą. Tas irgi prisie
kė kovosiąs iki paskutinio
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3-SIOS PARTIJOS SUVAŽIAVIMAS (VYKS PENKTADIENĮ
Vakariniai Kraštai Grasina 
“Priverst” Sovietus Nuimt 
Blokadą Nuo Berlyno
Veikti Prieš Sovietus Tariasi Jankių, Angly, Francūzų 
Komandieriai ir Penkiy Vakarinių Šalių Ministrai

kados nuo vakarinės Berly
no dalies, kurią valdo trys 
minimi talkininkai.

Pranešama, kad jie pla
nuoja siųsti stipriai gink
luotus savo traukinius ir 
šarvuotų trokų konvojus 
per sovietinę sritį į Berly
ną. Esą, jeigu Sovietai mė
gintų juos sulaikyti, tai a- 
merikonai ir anglai ginklais 
pasipriešintų.

(Amerikonų generolas 
Wm. J. Donovan ragino už- 

francūzam važiuotę per so- daryt Gibraltarą ir kitus 
ruožtą į vakarinę vandens kelius ir paskelbt 

prekybos blokadą prieš So
vietų Sąjungą. Gen. Dono
van šaukė “nesidrovėti * net 
karo”, jeigu kitaip negali
nga būtų atidaryti vakari
niams talkininkams važiuo- 
tės į Berlyną.)

Haga, Holandija, liep. 19. 
—Penkių vakarinės Euro
pos kraštų atstovai čia ta
riasi, kaip sustiprint savo 
bloką prieš Sovietų Sąjun
gą. Dalyvauja Anglijos, 
Francijos, Belgijos, Holan- 
dijos ir Lųksemburgo už
sieniniai ministrai.
šama, kad jie ypač svarsto 
griežtus veiksmus
su Amerika) dėl to, kad So
vietų vyriausybė užblokavo 
amerikonam, anglam ir

Arabai Puola Izraelį, 
Laužo Paliaubas ♦

Tel Aviv, liep. 19'. —Nors 
Izraelis ir Arabiškų Valsty
bių Sąjunga sekmadienį pa
skelbė palaiubas, pagal 

įJe. Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybos įsakymą, bet Syrijos 
ir Irako armijos šiaurinėje 
Palestinoje pradėjo platų o- 
fensyvą prieš Izraelį. Pirm 
paliaubų paskelbimo Izrae
lis užėmė Ein Karimą.

Mundto Rilius Tuoj 
Brukamas Kongresui

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Mundt 
tuoj žada specialiai Kongre
so sesijai įnešti perdirbtą 
savo ir Nixono bilių prieš 
Komunistų Partiją. Tą se
siją prez. Trumanas šaukia 
liepos 26 d.

Pranešama, kad Palm. 
Togliatti Sveikstąs

Roma. — Gydytojai pa
skelbė, kad sveiksta Palmi- 
ro Togljatti, Italijos komu
nistų vadas, kurį fašistas 
keliomis kulkomis peršovė 
praeitą trečiadienį. Valdžia 
suėmė 50 komunitų, dalyva
vusių demonstracijose prieš 
Togliatti’o pašovimą. Ka
riuomenė su amerikiniais 
tankais ir lėktuvais blaško 
demonstrantus Sienos srity
je ir kitur.

šita Neumano kova iki “pas
kutinio kraujo lašo,” “iki mir
ties” yra hitlerinė beprotystė. 
Sugriautoje Vokiętijoje reikia 
kalbėti apie žmonių vienybę ir 
krašto atstatymą naujais pa
matais, o ne apie mirtiną kovą 
prieš darbo žmonių 
Kas to nesupranta, 
tik duobę kasa.

Pietiniai Reakcininkai 
Nominavo Kandidatus

Birmingham, Ala. —Pie
tinių valstijų reakcininkai 
demokratai turėjo suvažia
vimą, kuris nominavo So. 
Carolines gubernatorių J. 
Štromą Thurmondą kandi
datu į prezidentus ir Missi
ssippi gubernatorių Field- 
nigą L. Wrightą į vice-pre
zidentus prieš Trumaną.

Suvažiavimo priimta pro
grama reikalauja baltie
siems laisvės viešpatauti 
prieš negrus, išskirti juos 
nuo baltųjų, savaip negrus 
“teisti” (linčiuoti), palaiky
ti taksus už teisę balsuoti 
rinkimuose, atmesti fede-. 
ralį teisingos samdos įstaty
mą ir t.t.

Šiek tiek daugiau delega
tų atvyko tiĮ< iš Alabamos, 
South Carolinos, Mississippi 
ir Arkansas valstijų.

VIS STREIKUOJA FRAN
CUOS VALDŽIOS TAR

NAUTOJAI
Paryžius. — Tęsia strei

ką šimtai tūkstančių Fran- 
cijos valdžios tarnautojų; 
reikalauja daugiau algos.

CHINŲ KOMUNISTĄ I APGULĖ ŠANSI PROVINCIJOS 
SOSTINĘ; SUNAIKINO KETURIAS ČIANGO ARMIJAS

Nanking, Chinija. — Ko
munistų vadovaujama, chi- 
nų liaudies armija įsiveržė 
į Taiyuaną, šansi provinci
jos sostinę, ir apgulė Čiang 
Kai-šeko tautininkų ’jėgas 
tame mieste.

Liaudiečiai atgriebė' nuo 
tautininkų Taianą, Šantun- 
go provincijos sostinę. Be 
to, jie daro sėkmingus o- 
fensyvo žygius prieš Čiang 
Kai-šeko kariuomenę Cha- 
hare, Hopeh, Kiangsu, Ho
nan ir Hupeh provincijose.

Net palankūs Čiangui a-

Didžiai Pakilo Sovietų Namų 
Statyba ir Pramonės Gamyba

Maskva. — Šiemet Sovie
tų Sąjungoje pastatyta 42 
nuošimčiais daugiau gyve
namųjų namų, negu pernai 
tuo pačiu laiku. Fabrikinė 
Sovietų gamybą antroje šių 
metų ketvirtyje bendrai 
24 nuošimčiais viršijo per
nykščių gamybą per tą pa
čią ketvirtį. Plieno paga
minta 51 nuošimčiais Sau
giau, anglies 20 nuošimčių, 
elektros 34 nuošimčių dau-

Čechoslovakija Areštavo Saikų 
Tariamų Amerikos Šnipų, Kurie 
Tykojo Išžudyt Ministrus

Praga. — Čechoslovaki- 
jos vyriausybė areštavo 71 
asmenį, kaip įtariamus A- 
merikos šnipus-teroristus. 
Jie buvo slaptai pabėgę Vo
kietijon pas amerikonus, 
parsisamdę šniį)auti prieš 
Čechoslovakiją ir žudyti 
kairiuosius jos ministrus; 
Tų šnipų vadai buvę Milan 
Choc ir Wm. Kacirocic.

Areštuotieji prisipažino, 
kad jie planavo nužudyti 
Čechoslovakijos apsigyni
mo ministrą generolą Lud- 
viką Svobodą ir penkis ki
tus svarbiuosius ministrus. 
Tai šnipų - teroristų Saikai

Anglų Lakūnai Sakosi Sunaikinę 
Malajų Komunistų Stovyklų

Kuala Lumpur, Malajai. 
—Anglai giriasi, kad jų lėk
tuvai bombomis ir patrankų 
šoviniais iš oro “nušlavę ko
munistų stovyklą” šiaurinė
je Malajų pussalio dalyje. 
(Komunistais anglai vadina 
visus malajiečius, kovojan
čius už tėvynės išlaisvinimą 
nuo Anglijos imperialistų.)

Associated Press prane
ša, kad anglų kariuomenė 
neįstengė užimti tos sto
vyklos, esamos tarp rais
tų. Mūšyje krito bent vie
nas anglų oficierius.

Anglai garsinasi net to
kiais “laimėjimais”, jeigu 
kur užmuša vieną ar du 
malajiečių partizanus.

Maskva. — Sovietų vy
riausybės laikraštis Izvies-

merikiniai korespondentai 
rašo, kad jis neseniai tik 
blofino, būk laimėjęs didžią 
pergalę Honano provincijo
je. , /
Komunistai Sunaikino Išti

sas čiango Armijas
Nanking. — Chinų komu

nistų - liaudiečių1 radijas 
pranešė, kad jie praeitą mė
nesį vien Šansi provincijoje 
sunaikino 4 Čiang Kai-šeko 
armijas, 7 divizijas ir pus
antro pulko.

Liaudies armija, koman
duojama generolo Ho Lun- 

giau, negu 1947 m. tuo pačiu 
laiku.

Šiemet sovietiniai pilie
čiai išperka 83 nuošimčiais 
daugiau cukraus, 29 nuo
šimčiais daugiau mėsos, 31 
nuošimčiu daugiau čevery- 
kų ir batų, 34 nuoš. daugiau 
šilko ir t.t.

Vyriausybė dar 10 iki 20 
nuošimčių nupigino pra
bangos dalykus.

priklausę ir trys slaptai su
grįžę oficieriai ir du buvu
sieji seimo nariai, socialistai 
Kavarne ir Pasek. Pas su
imtuosius rasta daug pini
gu-

(Komercinė Ameri k o s 
spauda skelbia, kad dabar 
pabėgęs generolas Antonin 
Bohumil Hasal, Čechoslova
kijos armijos štabo viršinin
ko pavaduoto j as. Ameriko
nų oficieriai laiko jo pabė
gimą ypač “kariniai nau
dingu Amerikai dalyku,” 
kaip sako New Yorko Ti
mes rašytojas Hanson W. 
Baldwin.) 

tija rašo: ■
— Anglai meluoja, būk 

komunistai sukėlę terorą 
Malajuose. Anglai tokiomis 
pasakomis bando užslėpti 
faktą, kad jie vergia Mala
jus kaip savo koloniją. Ma- 
lajiečių gi subruzdimas yra 
dalis pasaulinio demokrati
nių tautų' judėjimo dėl tai
kos ir saugumo, kuriems 
grūmoja didžiosios kapita
listų Monopolijos.

LĖKTUVO NELAIMĖJE 
ŽUVO 25

, Hong Kong. — Sudužo a- 
merikoniškas Catalina lėk
tuvas. Žuvo 25 asmenys, jų 
tarpe amerikiečiai. Lėktu
vas priklausė Ęitajiškai Pa- 
cifiko oro linijai.

g’o, tuo pačiu laiku užėmė 
faktinai visą Šansi provin
ciją, išskyrus keturis mies
tus bei miestelius. Tuose 
mietuose tautininkų kariuo
menė taip pat apsupta, vie
nur iš arti, kitur iš toliau.

Komunistai - liaudiečiai 
dabar užiminėja ypač laukų 
plotus, kad galėtų panaudot 
laukiamą kvieių derlių.

Čian Kai-šeko valdžia 
skelbia, kad tautininkų ka
riuomenė iš Mukdeno, Man- 
džurijoj, “prasiveržė 50 my
lių” ir nori pasiekt Ying-

Wallace Bus Nominuotas 
Kandidatu į Prezidentus, 
Taylor į Vice-Prezidentus
Suvažiavime Dalyvaus Kokie 2,500 Delegatų iš Įvairių 
Valstijų; Bus Daug Žymių Unijistų, Profesionalų ir Kt.

Philadelphia. — Penkta
dienio vakare čia atsidarys 
trečiosios partijos suvažia
vimas, kuris nominuos Hen
ry Wallace’a kandidatu į 
Jungtinių Valstijų prezi
dentus ir senatorių Glen 
Taylorį į vice-prezidentus. 
Suvažiavimas įvyks 
džiausioje Convention

Laukiama daugiau 
2,500 delegatų. Skaičiuoja
ma, jog trečdalis arba net 
pusė delegatų bus unijistai 
darbininkai. Didelę dalį de
legatų taip pat sudarys pro
fesoriai, artistai, rašytojai, komiteto narių yra Wil- 
mokslininkai ir kiti profe- pams Kolegijos profesorius

Henry Wallace Vėl 
Ristynes Laimėjo

Ausbury Park, N. J. — 
Henrio Wallace’o trečiosios 
partijos piknikan sekma
dienį suvažiavo 3,500 žmo
nių. Kalbėdamas Wallace y- 
pač reikalavo panaikinti į- 
statymą dėl verstino rekru- 
tavimo kariuomenėn ir nu- 
mušt reikmenų kainas iki 
1946 m. lygio.
Publikai pasmaginti, Wal

lace turėjo ristynes su Sid- 
ney’u Stolbergu, nepriklau- 
somingu progresyviu kandi
datu į Kongresą. Wallace 
tris kartus jį parito.

(Andai Chicagoj Wallace 
6 kartus paguldė Hearsto 
laikraščių reporterį, kuris 
sakė: “Henry, tamsta atro
dai, nesveikas.”)

Atidėta Sovietų Oro 
Jėgų Paradas .

Maskva. — Dėl blogo oro 
tapo atidėtas į kitą sekma
dienį Sovietų lėktuvų para
das. Oro jėgų ministras 
Bulganinas pranešė, jog So
vietai turi rakietinių ir kitų 
naujovinių karo lėktuvų.

kow uostą. Bet Mukdenas 
su plačiu plotu tebėra ko
munistų apsuptas visomis 
pusėmis. Apsupime yra ir 
tie tautininkai, kurie mėgi
na prasigrumti link Ying- 
kowo.

Tautininkai praneša, kad 
jie lėktuvais pabėgdino 
120,000 saviškių iš Mukde
no.

Spaudžia badas tautinin
kus čangčune, apgultame 
komuinstų. čangčun yra 
Mandžurijos sostinė.

lyvaus ir atstovai nuo 18 at- 
eiviškų tautybių organiza
cijų, kaip svečiai tėmytojai; 
tarp jų bus ir lietuvių.

PARTIJOS VARDAS
Penktadienį bus duotas 

trečiajai partijai oficialia 
vardas.

Rinkiminės programos ko
mitetas susidės iš 53 narių; 
komitetui pirmininkauja 
prof. Rexford G. Tugwell, 
buvęs Amerikos žemdirbys
tės sekretoriaus pavaduoto
jas, artimas velionio prez. 
Roosvelto patarėjas. Tarp 

i narių yra Wil-

Frederick Schuman; rašyto
ja Lilijana Hellman; CIO 
Farmų Mašinerijos Darbi
ninkų Unijos pirmininkas 
Grant Ooakes; ,buvęs valdi
nės Darbo Santykių Komi- _ 
sijos narys Ed. S. Smith; 
York, Pa., dienraščio “Ga
zette and Daily” leidėjas ■ 
Josiah W. Gitt ir kiti žymūs 
amerikiečiai.

Wallace ir Taylor bus no
minuoti šeštadienį popiet. 
Suvažiavime dalyvaus ir tū
li buvusieji republikonų va
dai, kurie dabar remia Wal- 
lace’ą.

šeštadienį vakare įvyks 
didžiulis masinis susirinki
mas Shibe Parke, beisbolo 
lošimo stadiume. Čia Walla
ce ir Taylor sakys prakal
bas, kuriomis priims nomi
nacijas į Jungt. Valstijų 
prezidentus ir vice-prez\- 
dentus. Tikimasi apie 35,000 
publikos.

Portugalai Sulaikė Lėkusį 
Izraeliu Bombanešį

A^ora. 
vyriausybė sulaikė bomba- 
nešį B-17 su 18 Amerikos 
piliečių, nusileidus jiem į 
Azorų salas. Tas bombane- 
šis skrido Palestinon, padėti 
Izraelio valstybei kovoje 
prieš arabus. Amerikos val
džia pardavė jį privačiams 
asmenims, kaip atliekamą 
nuo karo dalyką.

Pirm pardavimo bomba- 
nešis buvo nuginkluotas. 
Kelionėje link Palestinos 
B-17 buvo nusileidęs Kana- 
don dėl gazolino stokos. Ka
nada buvo jį sulaikius, bet 
kai lakūnai pasižadėjo grįžt 
į Jungtines Valstijas, tai 
bombanešis tapo paliuosuo- 
tas. Bet jie negrįžo, o tęsė 
savo kelionę.

New York, liep. 19.—-Pra
monių serai Wall Stryto 
biržoje nusmuko dar 4 iki 
9 punktų. Daugiau negu nu
šluoti visi Šerų pakilimai 
per porą menesių.
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Kongresas ir Žmones
Kiekvienam šiandien aišku, kad prezidentas Tru- 

manas sušaukė Kongresą į speciališką sesiją pirmo'je 
vietoje politiniais partiškais sumetimais. Jis nori numas- 
kuoti republikonus Kongrese-. Jis nori, kad jie prieš rin
kimus pasirodytų, kur jie stovi kaip tik tais klausimais, 
kuriais jie taip garsiai kalba savo rinkiminėje platfor
moje.

Visa tai labai puiku. Republikonus reikia numas- 
kuoti. Reikia žmonėms įrodyti, kad republikonų platfor
mos frazės nieko bendra neturi su republikonų darbais 
praktikoje.

Bet kaip su Demokratų Partija ir demokratais Kon
grese? Argi ne faktas, kad Trdmano Doktrina ir Mar
shall Planas yra abiejų partijų politika? Argi ne fak
tas, kad Kongrese šimtas šeši demokratai balsavo su re- 
publikonais Taft-Hartley biliaus klausiniu? Taigi, nd- 
maskuojant republikonus, turi būti numaskuojami ir de
mokratai.

New Yorko “Daily Worker” mato Amerikos žmo
nėms didelį pavojų šioje specialėje Kongreso sesijoje, 
jeigu pasiduosime likimui ir neišreikšime savo norų taip, 
jog abiejų senųjų partijų politikieriai aiškiai suprastų. 
Kongresas gal tik sustiprinti prisirengimą prie naujo 
karo, iš vienos pusės, iš kitos — jis gali atnaujinti 
Mundt-Nixon bilių sutrempimui Amerikos demokratijos. 
Kad toks bus abiejų partijų politikierių.tikslas, tai ne
tenka abejoti. Kad nei vienai, nei kitai partijai nerūpi 
tikrieji žmonių interesai, tai turėtų būti kiekvienam pi
liečiui aišku.

Minėtas dienraštis ragina Amerikos žmones budėti 
ir pasidarbuoti taip, jog ši Kongreso sesija tikrai patar
nautų jų interesams.

Ką jie turėtų padaryti? Ko jie turėtų reikalauti?
Jie turi pareikalauti, kad ši sesija priimtų kainų 

kontrolę ir padarytų žygius kainų numažinimui. Jie turi 
nedaleisti, kad Kongresas užšaldytų algas, kaip yra re- 
akcijonierių planuojama.

• Žmonės turi reikalauti, kad Kongresas tuojau pa- 
' skirtų reikalingas sumas pinigų pravedimui žemomis 

rendomis namų statybos. Pereita Kongreso sesija šio rei
kalo neišsprendė.

Kongresas turi priimti bilių prieš linčą, prieš “ppl- 
” ir už panaikinimą segregacijos armijoje ir laivyne. |

Tegul Kongresas padaro šiuos tris žygius. Tegul, i
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Demokratų Partijos Kon
vencija buvo triukšminga. 
Mississippi ir dalis Alaba
ma valstijos delegatų net iš 
k o n vencijos demonstraty
viai pasitraukė. Tūli pietie
čiai “demokratai” priminė 
buvusį Piliečių Karą Ame
rikoj, kad juos tada “nor- 
thai” skriaudė, ir dabar te- 
beskriaudžia.

Konvencija nominavo į 
preidento vietą Harry Tru
man ą, nes kito žmogaus ne
turėjo. Ant tiek “demokra
tai” nuganė velionio Roose- 
velto partiją,.kad neturi 
tinkamų žmonių. Į vice-pre- 
zidento vietą nominuotas 
senatorius Albert W. Bark
ley.

Valstybes Departmento 
kontroliuojamas r a d i j as 
“Voice of America” pasiė
mė globoti Jugoslavijos Ti
to ir jo sandarbininkus. 
Kaip tai keista! Ar seniai 
tas radijas žiauriausiai 
puolė Tito? Ar seniai čia 
vos karas tarpe Amerikos ir 
Jugoslavijos nekilo, kada 
amerikiniai lėktuvai virš jos 
'skraidė, ir pora buvo nu
šauta? Tada Tito ir jo ko
legos buvo “baisūs žmo- 

komercinė 
kad, girdi,

jeigu Stalinas eitų karan 
prieš Jugoslavijos “komu
nistus sukilėlius,” tai Jung
tinės Valstijos ^turėtų juos

nes.” Dabar
spauda rašo,

Mr. Reston rašo iš Wash- 
ingtono, kad ten plačiai 
svarsto, kaip padėti Titui. 
Bet pagalbos šalininkai su
pranta, kad ta pagalba ga
li atstumti nuo jo pasekė
jus. Mat, bus aišku,, kad jei
gu jau Amerikos stambus 
kapitalas remia “neklaidin
gą Tito,” tai jis yra nukly
dęs nuo komunistų kelio.
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Tegul Kongresas padaro šiuos tris žygius. Tegul, į Jun<?.tin1^. Yf1 ^a- 
.teigia dienraštis, demokratai ir republikonai parodo sa-U01^ išvežimai į faiybų Są-

- - - - - - sudėję| lun£a ve1^ visai užtruko.vo nuoširdumą tiems pažadams, kuriuos jie yra s 
Philadelphijos konvencijose.

Tiktai»tokiam atsitikime Kongreso specialė sesija 
patarnaus žmonių interesams, ir nebus paversta ręakci-

Washingtonas skelbia, kad 
gegužės mėnesį Sovietai 
pirkosi Amerikoj tik už
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jos priemone tolimesniam Amerikos demokratijos susilp- <nJenU- . ĮV,Y 0
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Italijos Valdžios Atsakomybė už Terorą
Chicagos Vilnis rašo: ' ’
“Mes žinome, kaip būtų reagavusi buržuazinė vi

suomenė, jei kas nors būtų kėsinęsis nužudyti Italijos 
premjerą, 
nistus ir 
isteriką.

“Bet

Ji būtų sukėlus protestų audrą prieš komu- 
bendrai raudonuosius. Būtu kilusi didžiausia v

kaip buržuazija ir jos spauda reaguos į pasi
kėsinimą ant Italijos komunistų vado P. Togliatti gyvy
bės? Ji, žinoma, sakys, kad tai individualio teroro aktas 
ir niekas už tai neatsakomingas, kaip tik tas teroristas.

“Žudikas, kuris paleido ketinius šūvius į Palmiro 
Togliatti ,yra agentas Italijos fašistų, yra agentas tų 
reakcinių elementų, artimų fašistams, kurių veikimą de 
Gasperi valdžia labiau negu toleruoja.

“Italijos fašistai ir reakcininkai, visą laiką vedė ir 
veda nuožmiausios neapykantos kampaniją prieš komu
nistus. Ši kmpanija yra ne kas kitas, kaip politinis mo
ralinis teroras. Nuo tokio teroro nėra nei pusės colio iki 
fizinio teroro. Pasikėsinimas ant Palmiro Togliatti gy
vybės negalima išskirti iš bendros politinės atmosferos, 
už kurios sudarymą ir de Gasper i valdžia yra atsako- 
minga.

“Ne tik Italijos komunistai ir socialistai, bet ir visi 
demokratijos draugai, visam plačiam pasauly, trokšta, 
kad Palmiro Togliatti pasveiktų. Jo ryžtingas darbas už 
demokratinę Italiją už jos liaudies interesus, už tarp
tautinę taiką padarė jį vertingiausia asmenybe ne tik 
italų tautos akyse, bet viso demokratinio pasaulio akyse. 

* “Palmiro Togliatti rekordas nesudrumstas jokio 
plemo.”

taip todėl, kad Valstybės 
! Departmentas Komercijos 
Skyrius taip sutvarkė, kad 
jokia / rimta pagalba Sovie
tų Sąjungai ir kitoms de
mokratinėms šalims nebūtų 
iš Amerikos praleista. Savo 
atsiekė. Bet reikia nepa- 

I miršti, kad tas turės pa- 
! greitinti mūsų šajyje baisų 
nedarbą, v

Kartu paskelbė, x 
Sovietų Sąjungos, gegužės 
mėnesį Jungtinėsv Valstijos 
pirkosi už $7,300,000 tavp- 
rų. Reiškia, Sovietų naudai 
to mėnesio biznis su Jungti
nėms’ Valstijomis buvo net 
$7,100,00. Ta šalis yra pre
kyboj laimėtoja, kuri dau
giau į kitą išveža tavorų.

Ir kas įdomu, kad Wash
ingtonas pripažino, jog So
vietai, apart kailių ir kitų 
reikmenų, pardavė Ameri
kai labai reikalingų dviejų 
karinių metalų, mangano ir 
chromo.

Anglijos valdonai sutiko, 
kad jų ir Jungtinių Vals
tijų karo laivynai ir orlai- 
vynai bendrai įrengtų kari
nes bazes ant Cyprus salos. 
Ši sala yra Viduržemio Jū
roj, netoli nuo Palestinos. 
Karo specialistai sako, kad 
nuo jos ' Anglijos ir Ame
rikos bombininkai galėtų 
sėkmingai pulti Balkanų 
šalis ir Tarybų Sąjungą.

Chinijoje Liaudies Išlais
vinimo Armija kirto reak
cininkams skaudų smūgį ir 
užėmė strateginį Yenchow 
geležinkelių mazgą, ant 
Tiensin-Pukow geležinkelio. 
Komunistai laiko apgulę ir 
Taiyuano miestą, Shansi 
provincijos sostinę.

Subliūško r e a kcininkų 
pasigyrimai apie “didelę 
pergalę” Shantunge ir Ho
nan provincijose. Pasirodo, 
kad tai buvo išmįslas. Lie
pos 10 d. ir Mr. H. R. Lie
berman iš Nankingo prane
šė, kad generolo Chiang 
Kai-sheko komanda pir
miau skelbė suėmus nuo ko
munistų 7,417 kulkosvai
džius, o dabar jau sako, kad 
suėmė tik 314 kulkosvai
džių; pirmiau skelbė suė
mę 300,000,000 amunicijos 
šovinių, o dabar jau tik 30,- 
000. Reiškia, reakcininkai 
tuščiai gyrėsi.
- Grankijos partizanai pa
darė naują pareiškimą per 
radiją. Jie sako, kad nami
nis karas gali būti baigtas, 
jeigu užsienio imperialistai 
ištrauks iš Graikijos savo 
armijas, jeigu Graikijos 
liaudžįai bus leista pačiai 
savo reikalus sutvarkyti.

Tuo kartu monarcho-fa- 
šistų valdžia, matydama sa
vo nepasisekimus Grammos 
kalnuose ir kitur kovoj 
prieš partizanus, reikalaus 
daugiau iš Jungtinių Vals
tijų karinės pagalbos,

Italiją supurtė generalis 
streikas. Tai liaudies atsa
kymas į pasikėsinimą nužu
dyti komunistų vadą Pal
miro Togliattį, kurį fašis
tas peršovė trimis kulko
mis.

Šovikas Domenico Pallan- 
te yra reakcinės spaudos 
bendradarbis, r e a k c i nes 
partijos, pasivadinusios li
beralais, nariu. Į parlamen
to rūmus jis įėjo su korta, 
kurią jam parūpino Krikš
čionių Demokratų parlat 
mento narys tūlas Frances
co Turnaturi. Reiškia, 

indiškas pasikėsinamas 
buvo paruoštas reakcinių 
partijų ir parlamento na
rių.

Todėl Darbo Unijų Ge- 
neralė Konfėrencija paskel
bė generalį streiką visoj ša-' 
lyj ir reikalauja, kad reak
cinė De Gasperi valdžia pa
sitrauktų.

Italijos kolonijų klausi
mas neišrištas. Anglija ir 
Jungtinės Valstijos nori tas 
kolonijas, pačios “priglaus
ti.” Takybų Sąjunga reika
lauja paruošti jų nepriklau-

jau turi 
Partijos 
25 proc. 
23 proc.

Galime Gailėtis už Savo 
Neveiklumą ir Apsileidimą

Vokietijos žmonės suteikė pamoką viso pasaulio darbo 
žmonėms, užmokėdami už fašizmo įsigalėjimą kraujo 
upeliais. — Amerikoje fašizmas irgi bus įvedamas 
palaipsniui.—-Biliais ir įstatymais atimamos žmonią teisės, 
paneigiama šalies Konstitucija. — Kova už demokratijos 
išlaikymą turi būti reikalu kiekvieno susipratusio žmogaus.

Apie 15 metų atgal dau
gelis iš mūsų gaudėme vi
sas mus pasiekiančias ži
nias iš Vokietijos, kad sek
ti, kaip Vokietijos žmonių 
išnaudotojai rengia kelius 
prie Įiitlerinės diktatūros 
ant Vokietijos liaudies. 
Tuomet daug iš mūsų neti
kėjo, kad jie tą atsieks, tu
rėdami mintyse Vokietiją 
esant socializmo lopšiu su 
baudžia aukštai pakilusia 
apšvietoje, kaip ir techniko
je. Jau šimtas metų atgal, 
1848 metais, Vokietijos re- 
voliucijonieriai demokratai, 
pirmutiniai Vokietijos pro
letariato kovotojai, Mark
sas, Engelsas, Bebelis, La- 
salle ir kiti stojo ir kovojo 
už jungtinę Vokietijos res
publiką. Svarbiausias rei
kalavimas tuomet jų buvo, 
tai panaikinimas Hapsbur- 
gų monarchijos. Vėlesniais 
laikais Vokietijos liaudis ir
gi turėjo daug ištikimų sa
vo vadų ir švietėjų. Tik 
prieš Hitlerio įsigalėjimą 
Vokietijos’ žmonių vadas 
k o m u n istas Thaelmanas 
gavo arti 6,000,000 balsų į 
Vokietijos prezidentus.

Tai visa turėdami minty
se, mes kietai koncentravom 
savo mintis, išrišti klau
simą, kodėl Vokietijos liau
dis dasileido save užviešpa
tauti nacizmui.

Dabar mes, Amerikos 
žmonės, esam pasodinti ant 
egzamino suolo. Mes turi
me genesnių progų išlaikyti 
savo egzaminą, nes mes tu
rime lekciją, kurios Vokie
tijos liaudis dar neturėjo. 
Vokietijos liaudis, greičiau, 
dar negalėjo įsivaizduoti, 
kad nacinis fašizmas galės 
daeiti iki tokio brutališku- 
mo, kurio užkurtam kare 
tapo išžudyta desėtkai mi
lijonų žmonių. Negalėjo įsi
vaizduoti, jog nacizmas da-

somybę, o laikinai pavesti 
Italijai tvarkyti Jungtinių 
Tautų organizacijos globoj. 
Francija, bijodama perdi- 
delio Anglijos ir Amerikos 
įsigalėjimo Afrikoj, linksta 
daugiau prie Tarybų Są
jungos pozicijos.

šiaurinėje Korėjoje įvyks 
visuotini parlamentariniai 
rinkimai 25 d. rugpjūčio. 
Liaudies radijas pasmerkė 
Amerikos generolų ir Jung
tinių • Tautų komisijos ma
šinaliai pravestus balsavi
mus Pietinėj Korėjoje.

Sako, kad 25 d. rugpjūčio 
ir Pietinės Korėjos liaudis 
dalyvaus balsavimuose, gal 
būti slaptai tas bus atlikta, 
ir išrinks visai Korėjai par
lamento narius, kurie suda
rys Visai šaliai bendrą vy
riausybę.

Lenkijoj energingiau bus 
pravesta žemės ūkio kolek
tyvizacija, nes ji palengvi
na žemės apdirbimą ir su
keikia galimybę daugiau 
maisto pasigaminti.

Lenkijos D a r b i, n inkų 
(Komunistų) Partijos se
kretorius Zambrowskis pra
nešė, kad partija 
1,000,000 narių, 
narius sudaro ant 
darbininkai, ant
valstiečiai ir 15 proc. proti
nio darbo žmonės.

Mala j aus pusialyje parti
zanai energingai kovoja 
prieš anglus. Komunistai 
sako,1 kad partizanų jėgos 
netrukus pasieks 100,000 
kovotojų ir britai bus išva
ryti laukan.

Palestinoje karas tarpe 
žydų valstybės Izraelio ir 
arabų iš naujo užsiliepsno
jo. Jungtinių Tautų komi
sijos pertaika ir neva tai
kos siekimas, priešakyje su 
grafu Folke Bernadotte bu
vo tik skymas apgauti Izra
elį. Laike pertaikos dau
giau apginklavo arabus ir 
geriau paruošė karui.

Anglijoje tūli politikai 
atvirai kalba, kad jeigu 
arabams nesiseks, tai patys 
britai turės išstoti arabams 
į pagalbą. . __ ____

Turkijos fašistai teisė 56 Įsileis iki tokio baisaus, išto- 
piliečius, kaipo “komunis-. negirdėto, brutališ- 
tus.” Jie yra valstiečių va-: kūmo, kad įsteigs fabrikus 
dai ir liberalų partijos na-1 žmonių likvidavimui,, nekal- 
riai.' Jie prieštaravo fašisti-ftų žmonių — kūdikių, mo- 
niam terorui. Eilė iš jų nu-i^rU senelių. Mes jau tą 
teisti nuo 3-jų iki 5-kių me- žinome.
tų kalėjimo. | Mes suprantame ir tą,

Trizonijoj smūgį uždavė kad naujai atkurtas fašiz- 
Anglijos, Franci jos ir mas bus dar brutališkesnis, 
Jungtinių Valstijų planams, nes tai natūralu. Nacizmas 
taip vadinami vokiečių Mi-1 Vokietijoje neįsigalėjo su

(Tąsa ant 4 puslapio) į viena diena, kaip kad pav.,

Šneka apie Laisvę, Bet Laisvės Nepripažįsta
z Šiomis dienomis Londone turėjo įvykti Demokrati- 

’ nio Jaunimo Pasaulinės Federacijos kongresas. Kongre
sas tapo atidėtas. Dabar paaiški, kodėl. Anglija atsisakė 
įsileisti jaunimo delegatus iš rytinės Europos kraštų. 
.Anglijos darbiečiai, kurie tiek daug prišneka apie “gele
žinę uždangą” ir susirinkimų laisvę, bijo įsileisti sauje
lę jaunimo, kuris gali turėti skirtingą nuomonę.

Mūsų vyriausybė irgi pasielgė panašiai. Iš Ameri
kos turėjo vykti skaitlinga delegaicja. Kreiptasi Wash-

ingtonan ir prašyta leidimo išvažiuoti. Amerikos Jauni
mo dėl Demokratijos vadui Leon Wofsy atsisakyta iš
duoti pasportą. Iki šiol dar nė vienas jaunimo delegatas 
nėra gavęs iš Valstybės Departmento pasporto išvažiuo
ti į minėtą jaunimo kongresą.

Eikime toliau. Į Amerikos Komunistų Partijos kon
venciją norėjo atvažiuoti iš Londono Philip Piratin, na
rys Anglijos parlamento. Bet jam atsisakė mūsų konsu
las Londone išduoti vizą, tai yra, leidimą įvažiuoti Ame
rikon. Piratin negalėj atvažiuoti ir būti Amerikos komu
nistų konvencijoje svečiu.

Čia irgi apsilenkiama su susirinkimų teise. Bijoma
si įsileisti žmonių, kurie turi kitokias pažiūras, negu 
mūsų valdančioji klasė. Tai ko vertos tos visos šnekos, 
kad kur nors kitur įrengta “geležinė uždanga,” kuomet 
mes tokią uždangą patys turime įsirengę'?

Žinomas aktorius Canada Lee (iš kairės) Įteikia Voice 
of Freedom Komiteto medali pažangiam komentatoriui 

Arthur Gaeth.

Antanas Smetona nakties 
laiku atėjęs su ginkluota 
gauja išvaikė Lietuvos sei
mą ir tuomi patapo Lietu
vos diktatorium. Naciai 
rengėsi “legaliu” būdu už
karti savo diktatūrą ant 
Vokietijos liaudies. Jie lei
do įstatymą po įstatymo, 
kad visiškai surakinti Vo
kietijos žmonių atsparą 
prieš diktatūrą, ir pagaliau, 
išprovofcavimui teroro, pa
degė Vokietijos, parlamento 
namą, nuo kurio prasidėjo 
toks teroras, jog Vokietijos 
žmonių kraujas tekėjo upe
liais. Nuo tada Hitleris ir 
jo nacių gaujos elgėsi kaip 
kokie padūkę žvėrys.

Dabar Amerikos Fabri
kantų Susivienijimas ir 
Amerikos Komercijos Bu
tas pradėjo brukti Kongre
sui panašius anų metų Vo
kietijos nacių įstatymams, 
įstatymus suvaržymui Ame
rikos žmonių kovos prieš di
delį išnaudojimą, prieš už- 
kūrimą 3-čio pasaulinio ka
ro ir prieš fašizmą. Taft- 
Hartley įstatymas yra 
bjaurus, fašistiškas įstaty
mas, tik jis dar neparodo 
savo visų dantų, nes tuo
jau po Taft-Hartley įstaty
mo priėmimo, Amerikos 
Komercijos -Butas turėjo 
suvažiavimą, kuriame tapo 
nutarta nenaudoti to įsta
tymo iki nebus tam pribren
dęs 1 reikalas. Kitas bilius, 
dar pavojingesnis Amerjf 
kos žmonėms, jau yra tapęs 
įstatymu? Šį bilių patiekė 
Prezidento Patarėjų; Komi
sija ir pridavė prez. Tru- 
manui gegužės 29, 1947 m. 
Biliaus vardas: “Programa 
dėl Šalies Saugumo.” Tru- 
manas tą bilių rekomenda
vo Kongresui per du kar
tus: lapkričio 27, 1947 m. 
ir šių metų sausio 7 d. savo 
metinėj prakalboj Kongre
sui, kad ta programa būti
nai būtų priimta. Į tą pro

gramą įeina 8 paragrafai: 
Propaganda, žvalgyba, mo- 
k s 1 ininkų kontroliavimas 
karo pabūklams, industrijų 
sumobilizavimas, galingos 
oro jėgos, išvystyti bazes, 
kad “priešui” galėtų smog
ti iš viso trečdalio pasaulin, 
rato, suvienijimas ginkluo
tų jėgų, ir verstinas karei
viavimas.- Kada ši progra
ma bus pravesta, mes bū
sime prisirengę pilnam, vi
suotinam karui.

Wall St ryto turtuoliai 
dar ir tuomi nėra pasiten
kinę, nes* jie jaučia, kad 
Amerikos, kaip ir vakari
nės Europos žmonės, to
kiam užpuolikiškam karui 
yra priešingi. Todėl prez. 
Trumano Nauju z, Mokymu 
ir Marshallo Planu pasikė
sinta sufašistinti vakarų 
Europą, Aziją ir dalį Bal
kanų.

O Mundt-Nixon, ar pana
šus bilius bus priimtas vė
liau, jeigu Amerikos liaudis 
nebudės.

Prieš minėtą karinę “Ša
lies Saugumo Programą,” 
apart darbo unijų ir kitų 
civilių organizacijų, išėjo 
su protestais net katalikų 
bei metodistų Vyskupų Ta
rybos, Rabinų Konferenci
ja bei kitos religinės orga- 

(Tąsa 4-me pusk)
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> Apie B. Dauguviečio “Naują 
Vagą” arba “Pergalę”

Laiškas'I evyniečiui
Lietuvos dramaturgas P. 

Dauguvietis parašė septy
nių paveikslų pjesę “Nau
ją Vagą”, kuri Amerikoje 
žinoma “Pergalės” vardu. 
Ši pjesė - drama buvo vai
dinta- Chicagoje ir Brook- 
lyne; čia buvo suvaidinta 
tik penki paveikslai — pir
mieji du buvo apleisti; 1947 
metais T. Gražulis išstojo 
žurnale “Pergalėje” su kri
tika šiam veikalui. Kadan
gi nemažai mūsų skaityto
jų “Naują Vagą” - “Perga
lę” matė scenoje, tai, tiki
mės, jiems įdomu bus ma
tyti, ką apie pjesę sako 
Lietuvos kritikai. Tuo tik
slu mes ir spausdiname 
Gražulio straipsnį.

— Laisves Redakcija.
NAUJA VAGA

Iki šiol tarybinėje lietu
vių literatūroje nebuvo nė 
vieno scenos veikalo, skirto 
mūsų tautos istorijos nau
jam tarybiniam laikotar
piui. B. Dauguvietis savo 
“Nauja Vaga” išjudino dir
voną.

Veikalas vaizduoja labai 
svarbų mūsų krašto gyveni
mo laikotarpį. Veiksmas 
“Naujoje Vagoje” praside
da 1940 metais, tik atėjus 
tarybinei santvarkai, ir pa
sibaigia 1944 metais Lietu
vos išvadavimu iš hitlerinės 
okupacijos. Septyniuose pa
veiksluose parodytas ketve- 
rių metų tarpas.

Vienas pirmų tarybų val
džios veiksmų 1940 metais 
buvo radikali žemės refor
ma, vykdoma pagal princi
pą — žemė tam, kas ją dir
ba. Šitą momentą Daugu
vietis pasirinko savo veika
lo pradžia.

Vidutiniojo valstiečio Ro
ko Urniežio trobon ateina 

svainis Apolinaras Ja
kubauskas, stambus buožė 
ir buvęs viršaitis, ieškoda
mas būdo išsisukti nuo jo 
ūkio apkarpymo. Roko sū
nus Benis pataria dėdei nu
slėpti dalį žemės ir tuo bū
du apeiti įstatymus. Tačiau 
Jakubauskui šis patarimas^ 
netenka realizuoti, nes žmo
nės, vykdantieji žemės re
formos įstatymą, yra pasi
ruošę tokiems netikėtu
mams. Buvusio viršaičio 
žemė apkarpoma ir padali
nama tarp jo buvusio berno 
Gapučio ir darbininko Voz- 
buto, svajojusio visą savo 
gyvenimą apie darbą ūky
je. * /•'

Naujakurių g y v e n imo 
pradžia sunki: nėra nei tro
bos, nei padargų, o Vozbu- 
tas, be to, dar ir neprityręs 
žemės ūkio darbuose. Jiems 
padeda Rokas Ūrniežas. Jis 
juos apgyvendina savo tro
boje, padeda gyvuliais, pa 

tarimais. Mat, jam “svarbu, 
kad žemė nedykinėtų, kad 
tinkamai ir laiku išdirbta 
būtų.” O Roko antrasis sū
nus Leonas, komjaunuolis, 
piešia jiems šviesias netoli
mos ateities perspektyvas, 
kada laukų apdirbti išeis 
mašinos ir sodžiaus žmogus 
turės laiko ne tik pasilsėti, 
bet ir mokytis, ir į teatrus 
vaikščioti, ir paveikslų pa
rodas lankyti.

Realios šviesaus gyveni
mo perspektyvos ir tolydžio 
augąs prityrimas padeda 
naujakuriams vis geriau su
sitvarkyti. 1941 metų pa
vasarį Vozbutas sako: “O 
dabar kažkaip kitaip prade
du viską matyti:' ir gėles, ir 
žvaigždes, ir tylų vakarą, ir 
rasotas pievas... Smagu...”

Tą malonų vakarą, kupi
ną pievų kvapo ir jaunimo 
dainų, drumsčia šėlstančios 
aplinkui karo audros gar
sai, ir galutinai jį sudrums
čia Benis. Jis, padaręs iš
eikvojimų kooperatyve, ku
rio buvo vedėju, padegė jį ir 
dabar ruošiasi pabėgti nuo 
gręsiančio jam ‘kalėjimo. 
Prieš atsisveikindamas su 
tėvu, jis jam dar suspėja 
pranešti, kad netrukus kil
siąs karas, Lietuvoje bū
sianti grąžinta senoji “tvar
ka”. Tačiau Rokas žino, kad 
tai “vergija bus! štai kas 
bus! Nauji kapinynai —štai 
kas bus!”

Rokas nesuklydo. Tik pa
sitraukia Raudęnoji Armi
ja, ir tuojau pasirodo Be
nio lauktos “tvarkos” vai
siai. Iš miestelio grįžta Ja
kubauskas. “Aš jau nebe 
buvusioji valdžia, o vėl Gra- 
žaičių valsčiaus viršaitis ir 
tavo ponas!” pareiškia jis 
Gapučiui ir savo žodžiams 
pabrėžti numuša jam nuo 
galvos kepurę. Netrukus at
važiuoja ir antras Rai
džios” atstovas, Benis, lydi
mas kelių ginkluotų bari'di- 
tų. Dabar jis policijos vir
šininkas, Aussenpostenfu- 
ehrer. Jis ieško savo brolio 
Leono, kurį buvo dieną 
prieš tai kalėjiman pasodi
nęs, ir Vozbuto, kuris savo 
draugą išlaisvino. Benį at
lydi keli vežimai su mieste
lyje prisiplėštu turtu. Ta
čiau Rokas naujos “val
džios” atstovo su jo grobiu 
neįsileidžia į savo namus. O 
Benis jau rodo, kad jis ne 
tik porą vokiškų žodžių yra 
pramokęs, bet ir okupantų 
metodus pasisavino — jis 
nušauna , Vozbuto žmoną, 
neleidžiančią jam sunaikin
ti pasėlių.

Leonas ir Vozbutas ne
spėjo pasitraukti su Tary
bine Armija, jie yra priver
sti pasislėpti miške. Tačiau 
tai nėra paprastas gyvybės

KKK ‘Didy sis Dragonas” Samuel Green kalba savo sekėjams prie Sardis, Georgia.

gelbėjimas. Subųrę aplink 
savė aktyvą, jie stoja ko
von prieš okupantus. Jų ko
va yra sėkminga, nes juos 
remia ir palaiko visi dori 
lietuviai. Svajinga Brigita, 
Gapučio duktė, mylinti Le
oną ir jo mylima, tampa 
partizanų ryšininke, padeda 
jiems ir senis Rokas, ir jo 
pamaldi sesuo Kamšė, ir 
nuvarytas nuo žemės nauja
kurys Gaputis.

Tačiau kova yra sunki ir 
ji reikalauja aukų. Leonas 
ri Brigita patenka į bau
džiamojo būrio nagus. ' Jie 
atiduoda savo jaunas gyvy
bes už tėvynės laisvę. Bet 
aukos nenuėjo veltui. Vis 
garsiau ir garsiau girdisi 
Tarybinės Armijos, armijos 
išvaduotojos, galingi žings
niai. Rokas ir Gaputis, pri
slėgti Leono ir Brigitos 
mirties, vėl atkunta, maty
dami galvotrūkčiais bėgan
čius “pasaulio užkariauto
jus” ir jų pagalbininkus, 
kaip Benis ir Jakubauskas. 
Rokas, “amžinos teisybės 
ieškotojas”, pagaliau ją su
randa — ją neša ant savo 
durtuvų tarybiniai kariai. 
Tai laisvė ir laime dirbti 
visos liaudies labui. Pirmą
jį raudonarmietį jie pasvei
kina/‘Sveikas, drauge!”

Toks yra trumpas Dau
guviečio pjesės turinys, ku
ri vaizduoja mūsų tautos is
torijos naujo etapo pradžią 
—naują vagą.

Nauja epocha reiškia vi
sų pirma naujus. ekonomi
nius santykius. Jų pasekmė
je gimsta nauji politiniai, 
socialiniai, kultūriniai san
tykiai. Tų naujų santykių 
sumos rezultatas — naujos 
visuomenės, naujų. žmonių 
gimimas.

Tarybinis menininkas yra 
socialistinio realizmo adep
tas. Vaizduodamas kokį 

.nors visuomenės gyvenimo 
procesą, jis turi parodyti ne 
tik to proceso išorinius po
žymius, bet pirmiausia jų 
esmę. Socialistinis realiz
mas tuo yra stiprus, kad jis 
atkuria meniniais vaizdais 
ne tik pačius faktus, bet pa
daro iš jų išvada^ ir duoda 
ateities perspektyvas. 
•»

Tarybinė žemės reforma 
Lietuvoje yra viena pasek
mių laimėjusios socialisti
nės revoliucijos, kurios dė
ka valdžią paėmė darbo 
liaudis. Tačiau nėra galuti
nis socialistinės revoliuci
jos tikslas. Tai yra tiktai 
naujos epochos pradžia, to
limesnis jos tikslas — nau
jos visuomenės kūrimas, vi
suomenės be antagonistinių 
klasių, be galimybių atgim
ti eksploatacijai. Vadinasi, 
kas kovojo už revoliucijos 
laimėjimą, arba bent jo tro
ško, tas turi žinoti, vardan 
ko ji įvyko, jis turi matyti 
ateitį. “Naujoje Vagoje” 
Dauguvietis vaizduoja iš 
vienos pusės tuos, kurie ko

vojo už revoliucijos laimėji
mą ir jo troško, o iš kitos 
— tuos, prieš kuriuos teko 
jiems kovoti. Ar “Naujos 
Vagos” veikėjai mato atei
tį? Tik vieną kartą Leonas, 
kuris turi atstovauti kovo
tojų už tarybinę santvarką 
avangardą, nes jis’komjau
nuolis ar net komjaunimo 
organizacijos sekretorius, 
lyg pranašiškame regėji
me prasitaria apie ateitį: 
“Palauk, Vozbutai! Greitai 
mūsų darbas pakitęs: ir 
dalgelio ir ž a g r e- 
1 ė s dienos suskaitytos. 
Jų pakeisti atvažiuos galin
gi traktoriai, kuliamosios, 
pjaunamosios, sėjamosios 
mašinos! Kultivatoriai! O 
koks derlius bus!...
'(laputi s :—Nebloga 

būtu, c
Ij e o n a s:—Ir bus! Ta

da atsiras ir sodiečiui lais
valaikis. Galėsime mokytis, 
pamatysime teatrus, kinus, 
paveikslų parodas! Ir daug 
gėlių pamatysime! Ir žmo
nės pakitęs: taps drąsesni, 
ryžtingesni. Ateis tie lai
kai! Jie jau į mū$ų duris 
beldžiasi.”

Betgi tai yra tik vieno 
veikėjo žodžiai, tai yra pa
žadas. O kur yra faktai, 
kurie patvirtintų Leono žo
džius? Ir kodėl Leonas tai 
sako V oz bu tu i? Juk Vozbu
tas grytelninkų sūnus, “dvi
dešimt metų vagonus re
montavo ii’ namus statė...” 
Vadinasi, jis atstovauja pje
sės revoliucingiausiai ir pa
žangiausiai klasei — darbi
ninkų klasei. Kam, kaip ne 
jam žinoti, vardan ko įvyko 
revoliucija ir kokia bus at
eitis? Ir juo labiau iš Voz- 
buto'tai reikalautina žino
ti, nes tik okupavus hitleri
nėms gaujoms Lietuvą, jis 
nedelsdamas stoja ginkluo- 
ton kovon prieš pavergėjus, 
jis net vadovauja partizanų 
būriui. Nei Leonas, nei Voz
butas, nei Gaputis, nei jo 
duktė Brigita nežino, kas 
vyksta aplinkui, kas vyksta 
krašte. Atrodo, kad jie vei
kia kažkokioj negyvenamoj 
saloj. Jie, tikrieji Lietuvos 
šeimininkai, nežino, kad jų 
pašonėje Jakubauskai ir 
Beniai susisuko slapčia liz
dą ir ruošiasi “fiurerio” 
pagalba grąžinti Lietuvoje 
senąją “tvarką”. Ir iš kur 
jiems tai žinoti, jeigu jie 
svajoja apie gėles, kaip 
Vozbutas, arba klausinėja, 
ką vėjas sako, kaip Brigita. 
Ir tai sausio pabaigoje, ko
kiai dešimčiai dienų pras
linkus nuo pirmųjų rinkimų 
į TSRS Aukščiausiąją Ta
rybą! Nejaugi tas įvykis jų 
psichikoje nepaliko jokio 
pėdsako? Kas gi patikės, 
kad jie yra iš tikrųjų savo 
likimo ir krašto šeiminin
kai, jeigu jie juo nesidomi? 
Hitlerinėms gaujoms oku
pavus Lietuvą, buvęs viršai
tis Jakubauskas tampa vėl

“valdžia”, Benis taip pat. 
Ir reikia pripažinti, kad jie 
nedelsdami tai parodo. Nie
kas, žinoma, nereikalauja, 
kad Leonas, Vozbutas ar 
Gaputis tokiu pat būdu ro
dytų savo valdžią. Tai bū
tų absurdas. Tarybinei val
džiai destruktyvinis pradas 
yra svetimas, ji yra valdžia 
statytoja. O Dauguviečio 
pavaizduoti tarybų valdžios 
atstovai arba filosofuoja, ar
ba rūpinasi savo smulkiais 
asmeniškais reikaliukais.

Vadinasi, uždavinio pa
vaizduoti naujos epochos 
pradžią, naujų žmonių gi
mimą, Dauguvietis ir meni
niu ir politiniu atžvilgiu iki 
galo neišsprendė. Užuot pa
vaizdavęs įvykusių Lietuvo
je pasikeitimų esmę, jis pa
vaizdavo tik jų išorinę pu
sę.

Neteisinga veikėjų psi
chologija, veiksmo vientisu
mo stoka yra pirmos klai
dos išvestinė.

Pjesės centre stovi Rokas 
Urniežąs, “amžinos teisy
bės ieškotojas”, kaip jį pa
vadina Gaputis. ToLia cha
rakteristika stato labai di
delius reikalavimus. O kaip 

j juos patenkina Dauguvie
tis? Koks iš tikrųjų yra Ro,- 
kas? Tai tipingas “aukso 
vidurio” filosofijos atsto
vas. Jis patenkintas vis
kuo; jeigu tik neliečiamas jo 
kiautas — 11 ha ūkis. Tei
sybė, jis moka ir kovoti, bet 
tiktai gindamas savo kiau
tą. Naikinti priešą, kad ir 
jį puolantį, jam nėra bū
dinga. Kai jo mylimas sū
nus Leonas 'dalina buožiu 
žemę, jis tam nesipriešina, 
nes, jo nuomone,'“daug že
mės nesveika turėti”, bet jis 
ir nieko nepadeda Leonui 
nei žodžiu, nei veiksmu. Jis 
tik stebi. Kai Benis atgabe
na į\jo namus miestelyje 
prisiplėštą turtą, jis jo neį
sileidžia, jis taip pat nelei
džia Beniui mušti moters, 
bet tik jo namuose. Atseit, 
kitur, kur jis nemato, gali
ma smurtauti, kiek tik nori.

Pjesės pabaigoje tiktai 
Rokas suprato, kad Tarybi
nė Armija išvaduodama at
neša naują gyvenimą, bet 
ir tada jis lieka ištikimas 
sau: jis vengia pasakyti, 
kaip jis tą naują gyvenimą 
gyvens.

Rokas Urniežąs turi du 
sūnus: Benį ir Leoną. Benis 
yra apsukrus verteivos ti-. 
pas. Sąžiningas darbas nėra 
jo stichija. Jis sugeba išvi
lioti iš savo dėdės Jakubaus
ko 8 ha žemės neva plyti
nei statyti, pardavė ją, nusi
pirko autobusą ir galvojo 
didelį biznį varyti, bet auto
busas reikalauja nuolatinio 
remonto, o be to, Benis jau 
atšalo tam savo sumany
mui. Tuo tarpu ateina tary
bine santvarka, jis stoja 
dirbti kooperatyvo vedėju, 

(Daugiau bus)

Gavau laišką iš amerikie
čių zonos Vokietijoj iš Dil- 
lingen išvietintųjų lietuvių 
stovyklos. Petras Bardžio 
laiškas prasideda šiaip:

“Jus nustebins nepažįs
tamo žmogaus laiškas, ir 
dargi iš Vokietijos, iš tos 
velniškos Vokietijos, kur 
tiek žmonių ilgisi savo tė
vynės.”

Pasirodo, kad jis, kaip ir 
aš, kilęs iš Kretingos, kur 
anksčiau gyveno, ir todėl 
kreipiasi į mane, prašyda
mas sužinoti, kur ir kaip 
gyvena dabar jo giminietė 
pradinės mokyklos mokyto
ja Elena Kantrimaitė.

Toliau Barzdys sako sa
vo laiške:

“— Rašau, nors ir tikiu, 
kad greit pasimatysime. Aš 
begaliniai pasiilgau saw 
žmonių, sunku žodžiais iš- 
reikšti, kaip jų pasiilgau. 
Čia kai kas mane atkalbi
nėja, jog nereikia rašyti 
laiškų į Lietuvą, bet aš jų 
neklausau; ir ne tik rašau, 
bet ir pats galvoju pirmai 
progai pasitaikius grįžti. 
Pakaks jau čia trankytis, 
lyg šuniui, laukiant kol kas 
nors numes tau kokį kąsnį. 
Namie bus darbas, bet ir 
žmoniškas gyvenimas. Aš 
nutariau grįžti tėvynėn. 
Gero čia, stovykloje, nieko 
nėra. Laukiu Jūsų laiško.”

Pasiteiravus Sužinojau ir 
dabar galiu tiksliai Jums,

ma: išeitų toks ilgas laiš
kas, kurio joks laiškanešys 
nepaneštų. Bet visa tai, vi
są mūsų gyvenimą ir laimę 
galima išreikšti pora žo
džiu: •

— Grįžkite, nepasigailė
site, nes gyvensit, kaip mes.

Iš mažyčio Žemaitijos 
miestelio — Kretingos toll
men pasvietėn išklydęs tė- 
vynieti, Petrai Barzdy! Mi
nijos ir Akmenos, krantai 
jau sužaliavo, senajame 
Kretingos parke bėginėja 
žaidžia lyg pavasario pauk
ščiai čiauškėdami mokslei
vių būreliai ... Tarp jų — 
ir Jūsų giminietės Kantri- 
maitės sūnūs ... Įsivaiz
duokite sau kaip džiaugs
mingai jie pasitiks Jus! Ir 
visi mes džiaugsimės sulau
kę dar vieno išklydusio tau
tiečio, grįžusio savo tėvy
nėn. Bet tur būt 'labiausia 
iš visų džiaugsitės Jūs pats 
ir tik vienas šešėlis drums 
laimę: kam per ilgai delsė- 
te su grįžimu, kam per ilgai 
ten, svetimoje padangėje 
trankėtės ir atitolinote nuo 
savęs tą laimę, kuria galė
jote-džiaugtis jau seniai.., 

'Liūne Janušytė. , ,

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerika ir Anglija ketina 
leisti savo piliečiams laisvai 
dėti kapitalą į pramones 
vakarinėj Vokietijoj. •

Petrai Bardzdy, atsakyti: 
Elena Kantrimaitė, kaip ir 
anksčiau, tebegyvena Kre
tingoje ir mokytojauja to
je pat pradinėje mokykloje, 
je, kurioje ji dirba jau dvi
dešimt metų. Drauge su ja 
yra ir jos vaikučiai, — ber
niukai gyvi, sveiki, užaugo 
dideliais per tą laiką, kol 
jų nematėte. Jie žada para
šyti Jums laišką.

Bet ta proga, nepažįsta
mas drauguži, man norisi 
Jus paklausti:-Ko dar lū
kuriuojate? A tidedate savo 
grįžimą? Ko gi Jūs nesiry- 
žote grįžti? Jums, kaip sa
kote tame laiške, “kai kąs” 
atkalbinėja net laiškus ra
šyti tėvynėn? Be abejonės, 
šitie “kai kas” atkalbinėja 
grįžti namo. Įsižiūrėkite į 
juos atidžiau ir Jūs pama
tysite, kad tai budeliai, iš
gamos, įvairūs Plechavi
čiaus, Kubiliūno, Krupavi
čiaus ir kitų hitleriškų 
agentų sėbrai. Jie padėjo 
vokiečiams terioti mūsų Tė
vynę, kankinti jos žmones, 
kalinti juos, tremti, šaudy
ti. Išdeginti 'kaimai ir kru
vinų lavonų — jų aukų — 
krūvos užkerta dabar jiems 
kelią tėvynėn. Taip, jie, tie 
budeliai ir išgamos čion 
grįžti nebegali — čia laukia 
jų pelnytas atpildas, visos 
liaudies kerštas ir neapy
kanta. Šitų išgamų karjera 
nežmoniška. Jie gali gyvuo
ti tik iki ‘tol, kol stovyklose 
tėra išvietintieji. Kada vi
si dorus lietuviai grįš į savo 
tėvynę, jie bus priversti 
dirbti taip, kaip dabar dir
bate Jūs. Štai kodėl jie no
ri Jus kuo ilgiau užlaikyti 
svetur.

. Savo laiško paskutinuoju 
sakiniu -— tai keliais žo
džiais: “Gero pas mus nie
ko nėra” — Jūs, Petras 
Barzdy, palakėte daug, pa
sakėte viską apie savo gyve
nimą tremtyje ir apie visų 
tokių, kaip • Jūs, gyveni
mą ... Pas jus nieko gero 
nėra, pas mus gi jo tiek 
daug, iš viso gyvenimas 
toks įdomus, turiningas ir 
nuolat vis gerėjantis, jog 
aprašyti visa tai neįmano-
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Geležinkeliečiu vadas A. F.
♦

Whitney, vienintelis unijų 
atstovas, kuris kalbėjo de

mokratų konvencijoje.

Pasinaudokite Šiąja 
Proga

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

Poeto Stasio Jasilionio 
eilėraščių 2 didele* kny
gas duodame tik už $1. «

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

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

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

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

pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-. Antr.,
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Suk, žmogau, verpetą gilų, 
Piešk sparnus ir džiugink sielą, 
Mesk žvilgsnelį/į aplinką, 
Pajusi, kaip viskas miela.

z (Tąsa)
. Kai Žolijo išdėstė Breteilio prašymą, 

Viaras tarė:
— Mielai, mano drauge, mielai, ir tai

— nežiūrint amžiaus ir ligos. Gydytojas 
uždraudė man dirbti. Bet kai kenčia 
silpnieji, aš budžiu. Gerai, kad Breteilis 
užmiršo partinius vaidus. Dabar mes ga
lime įvykdyti tautos vienybę ne tik žo
džiais.

Jis padiktavo pirmą straipsnį. Jo bal
sas drebėjo iš susijaudinimo.

— Aš pasipiktinęs. Kažkada fon Gal- 
co kareiviai kovėsi dėl teisaus reikalo... 
Maršalas Manerheimas — kovotojas dėl 
teisingumo. ..

Paskui jis tarė Žolijo:
— Turime galingą sąjungininką, ge

nerolą šaltį.
Žolijo išskėtė rankas:
— Teisybę sakant, aš dargi gerai ne

žinau, kur ta Suomija. Bet sako, kad 
ten velniškai šalta. Jei pasiųs mūsiškius, 
jie sušals, garbės žodis! O ką jūs galvo
jate apie Italijos poziciją? Juk aš Mar
selio patriotas ... kad tik jie nepasuktų 
į Marselį.. .

— Niekuomet! Jie pasipiktinę Mas
kva, kaip ir mudu. Dabar italų pavojus 
praėjo.

Kitą dieną pas Viarą atvažiavo duktė 
Luiza. Jos vyrą pašaukė į armiją.

— Gastonas rašo, kad ten baisi ne
tvarka .. , Nesą prieštankinių pabūklų, 
berods, taip jie vadinasi... O kareiviai 
neturį batų. Jie biauriai nusiteikę. Gas
tonas bijo su jais kalbėtis. Tėveli, kas 
bus Prancūzijai?

■ Viaras klausėsi išsiblaškęs.
— Baisu!... Aš visuomet sakiau, kad 

tas karas nieko neatneš.’ Svarbiausia — 
jokios idėjos... Kitas dalykas Suomi-

* ja ... * z *'f***^
Jis ėmė karštai pasakoti apie operaci

jas Karelijoje, apie slidininkus, “lotas.” 
Luiza nutraukė:

— Aš dabar dažnai ligi ketvirtos 
penktos negaliu užmigti. Vis galvoju, 

•'-galvoju, galvoju ... O jei staiga laimėtų 
vokiečiai?

— Galimas dalykas.
Jis tai pasakė taip ramiai, kad Luiza 

sumišo:
—Tėte, ką tu sakai?
Jis pamatė, kad jos lūpos virpa, — 

tuoj pravirks, ir ėmė raminti:
— Nebijok. Mes turime Mažino liniją.
Atnešė laikraščius. Ten buvo Viaro 

straipsnis. Jis atidžiai perskaitė jį; link
čiojo galva, pritardamas savo žodžiams. 
Po to pažvelgė į fotografiją: sniegas, ir 
du kareiviai stovi negyvi — sušalę. Ran
kose šautuvai. Tarsi į kautynes eitų — 
šaltis įamžino gyvenimo mostą. Viarui 
tatai pasirodė įžeidžiama: nėra išeities, 
nusiraminimo ....

Luiza išėjo. Sėdėdamas krėsle, jis 
džiaugėsi ramybe. Jis pirmą kartą su
prato, kad jam visvien, kas laimės. Dar
gi ir Suomijoj ... Argi ne vistiek? . . . 
Kažkokie žmonės bėga, krenta, sušąla... 
Tai — gyvenimas. O jis viršum jų, jis
— pasaulis savyje, kaip obuoliai. Pa
kanka jaudinimosi, žodžių, bėgiojimo! 
Laikas pasilsėti!

‘Jį'sutrukdė “La Voix Nouvelle” fo
tografas, Žolijo kaimynas, triukšmingas 
ir patetiškas.

— Atleiskite už įsiveržimą! Būtinai 
reikalingas jūsų portrbtas pirmame pus
lapyje — prie įvykių Suomijoje: nepa
ilstantis laisvės ir teisingumo kovoto
jas!...

Viaras pasitaisė pensne ir pasistengė 
suteikti veidui drąsią išraišką.
9 ‘

Tessa vargu būtų bepažinęs savo duk
terį koketiškoje meisterėje, kuri išvežio
davo sukneles puošeivoms klijentėms: 
trumpi suraityti plaukai, tamsiai rau
donos lūpos, skrybėlė, panaši į virėjo ky
ką, o rankoje kartono dėžutė, perrišta 
alyvinės spalvos kaspinėliu.

Deniza dirbo madų salone Malzerbo 
bulvare. Meisterės siuvo balines suknias. 
Salione stovėjo ilgi veidrodžiai. Užsaky
tojos pasirodydavo retai, ir šeimininkas 
skundėsi, kad reikalai einą prastai. Tai 
buvo nejaunas žmogus trumpais žilais 
ūsais ir liūdnu žvilgsniu. Kartais jis 
vartydavo “Le Jardin des Modes” arba 
“Vogue” puslapius. Prieblandoje mane
kenai atrodė kaip lankytojai. Dūzgė siu
vamosios mašinos; šoko elektriniai glais- 
tytuvai; ilgi nagai čiužinėjo šilku —

garsas buvo nepakenčiamas. O užpakali
niame kambaryje raišas Juženas taikė 
lapą prie “amerikonės”; ten buvo slapta 
spaustuvė. Dirbtuvės šeimininkas-maža 
išmanė apie madas, jis rašė atsišauki
mus, o Deniza juos nešiojo poušnioje dė
žutėje.

Šiandien Denizai šventė. Ji skuba į 
Velvilį. Štai adresas . .. Ten ji susitiks 
Mišo. Tai pirmas susitikimas po keturių 
mėnesių persiskyrimo.

Pradžioje Mišo nusiuntė į Brestą; jis 
buvo laivyno atsarginis. Štabe, perskai
tę lydraštį, ėmė galvosi, kaip nusikratyti 
“maištininko.” Po dviejų savaičių jį pa-
siuntė į Arasą — į pėstininkų pulką. Jis 
plovė kareivinių grindis. Bataliono va
das Fabras buvo girtuoklis ir keistuolis, 
politiką niekino, vadovybei netikėjo, sa
kė: “Gyvenime yra du džiugūs reiškiniai 
—taksos ir kaktusai.” Pradžioje jis ta
rė, kad Mišo vagis, o sužinojęs, kad “nu
sikaltėlis” kovojo Ispanijoje, pralinks
mėjo, pavadino jį “Don-Kichotu”; buvo 
jam palankus, štai paleido dviem die
nom į Paryžių . . .

Deniza jaudinosi; ne iš karto ji sura
do siaurą apytamsių gatvę, panašią į 
dešimtis tokių pat gatviūkščių. Duris 
atidarė.sena moteris. Mišo dar nebuvo.

— Sėskitės, mieloji. Aš tuojau kavos 
išvirsiu. Sušalote? Mišo greitai ateis.

Bet Mišo užtruko. Šeimininkė paklau
sė :

— Jūs nepažinote mano Žano? Jį fa
šistai užmušė fabrike. Deniza prisiminė 
Mišo pasakojimus apie Klemansę.

— Tai jūs?
Klemansė nusišluostė prikyšte akis: 

Žano!... Ir Deniza suprato dabar ma
žojo kambaęėlio bylą. Sienoje kabėjo il
gaausio pusbernio portretas. Ant komo
dos gulėjo knygos, sąsiuviniai. Sena ke- 

w purė . . . Klemansė negalėjo skirtis su 
sūnaus daiktais. Ji rūpinosi jo draugais, 
maitino juos, siuvo sagas. Prasidėjus ka
rui, ji vakarais sėdėdavo ir verkdavo: 
visus paėmė! O rugsėjo mėnesį atėjo, 
pas ją nepažįstamas.

— Aš nuo Mišo. Ar galima pas jus 
pasilikti ligi ryto? Manęs ieško ...

Ji dabar slapstė pas save komunistus. 
Niekuomet neklausė — kas, dėl ko; ga
mino vakarienę, klojo patalą. Su ja kal
bėjosi apie įvykius; Ji didžiavosi pasiti
kėjimu. Pasakė Denizai:

— Suomiją jie sugalvojo, kad nu
kreiptų akis .. .

Paskui atidžiai pažiūrėjo į Denizą ir 
nusišypsojo:

— Aš seniai kalbėjau Mišo — kuriam 
galui tu vienas baladojies? Gerai, kad 
jūs jį pastebėjote, jis kuklus. O širdis jo 
nuostabi! Ir .gudragalvis. Greitai bus 
kaip Morisas Torezas. Tiktai sunku be 
moteriškos rankos ... Žano turėjo mane.

Slapukė Deniza nesumišo: tarsi su ja 
kalbėtų artimas žmogus ... ' ’

Štai ir Mišo! Koks jis juokingas su 
uniforma!

— Tu!
Jis apkabino Klemansę. Senė pagirdė 

jį kava.
—Man reikia į darbą. Jeigu išeisite 

anksčiau, užrakinkite duris, o raktą— 
po kilimėliu. Tu žiūrėk, Mišo, kad tavęs 
neužmuštų! Sako, karo nėrar o vistiek 
užmuša. Tu dar praversi ... Aš va jai. 
sakiau: bus kaip Morisas Torezas.

1 Jai išėjus, Mišo prispaudė prie savęs 
Denizą ir šnabžtelėjo:

— Pasiilgau! Ir dar kaip!
Jau ir išblėso trumputė sausio diena. 

Kambarys pasidarė mėlynas; prieblan
da — kaip dūmai. Greitai grįš Kleman
sė. O jiedu day neatsišnekėjo.

— Suirutė ... Mes stovime prie Belgi
jos sienos. Norėjo kasti sustiprinimus, 
susvyravo. Aš girdėjau, kaip pulkinin
kas rėkė: “Tiktai norį pralaimėjimo ga
li sakyti, kad jie čia ateis!...” Tai jų 
mėgiamiausias žodis. O kas nori pralai
mėjimo? Jie. Visa daro, kad vokiečiai 
mūs sumuštų. Aišku, būtų kita vyriau
sybė, būtų kitaip ... Laikytis galima . .. 
Tiktai aš bijau — pradžioje suniokos 
mus, o paskui sakys: “gelbėkite.” Karei
viai klausinėjo: “Kaip komunistai?...” 
Kai aš gavau: atsišaukimus, apniko... 
Karininkai, tartum parinkti, fašistai. 

' Tie patys hitlerininkai. Tiktai manasis 
išimtis — išgarsėjęs dėl kaktusų ... O 
likusieji: “bausmė už Liaudies frontą,” 
“komunistų išdavystė” ir taip toliau.

(Bus daugiau)

Rankos jungia vieną siekį,
Kojos žengia1 vien į taktą, 
Gi krūtinių tie verpetai 
Kala meilės brangų raktą...

Sukas poros susikibę,
Nėr jėgos jas sulaikyti, 
Per veidų malonią kaitrą 
Akys džiaugsmo šviesom švyti.

Sukit, sukit ratą platų
Į verpeto patį gylį,
Tegul akys meilę kalba, 
O jau žodžiai — tepatyli.

Stasys Jasilionis.

Galime Gailėtis už Neveiklumą ir Apsileidimą
(Tąsa nuo 2 puslapio)

nizacijos. Tik pro lietuvius 
ta karinė programa praėjo 
mažai pastebėta. Kada 
Taft-Hartley bilius jau bu
vo svarstomas Kbngrese,
man teko kalbėtis, su gana 
veikliu draugu, didelėj lie
tuvių kolonijoje. Užklau
siau, drauge, kaip jūsų ko-

vo veiklumą. Mes, kartu su
visais Amerikos darbo 
žmonėmis, irgi privalome tą 
faktą prisiminti, kad nerei
kėtų gailėtis už neveiklumą.

J. V. 'S.

Tarptautinė Apžvalga
(Tąsa nuo 2 puslapio)

nistrai - Prezidentai nuo 
15-kos valstybių ir provin
cijų. Jie bijosi priimti Lon
done paruoštą planą ir 
steigti valdžią Trizonijai. 
Jie žino, kad vokiečiai ne
nori skaldyti Vokietiją į So
vietų valdomą rytinę Vokie
tiją ir Trizoniją.

Bavarijoje, amerikiečių 
zonoje, hitlerininkai uždari
nėja komunistinius ir de
mokratinius 1 a i kraščius. 
Bavarijoj teisėjai ant 60 
proc. ir prokurorai ant 75 
proc., o valdiški patarnau
tojai arti 85 proc. yra bu
vę Hitlerio sėbrai — nacių 
partijos nariai.

Muniche amerikiečių ge
nerolą? paliuosavo nuo at
sakomybės buvusį Hitlerio 
užsienio reikalais protokdlų 
viršininką baroną Alex Fei- 
herr von Doernbergą. Nu- 
renberge 76 nacių SS (slap
tos policijos) narių/ kurie 
pirmiau buvo rasti kalti ir 
nuteisti, gauna naują teis
mą. Veikiausiai bus ištei
sinti.

Vokietija (Sovietų zona), 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bė atmetė Anglijos, Franci- 
jos ir Jungtinių Valstijų 
protestą * Berlyno reikale. 
Sovietai sako, kad už susi
dariusią padėtį Berlyne at
sako ne jie, bet Jungtinės

Jonijoj organizacijos veikia 
prieš Taft-Hartley bilių? 
Mano' draugas, biskutį pa
mąstęs, sako: Ogi visai nie
ko. Girdi, unijos smarkiai 
veikia prieš tą bilių ir jos 
privers Kongresą jį atmes
ti- •

O čia minimas draugas 
yra ‘unijistas, kaip ir dau
gelis stovinčių mūsų orga
nizacijų priešakyje. Taigi, 
jeigu tie milijonai unijistų, 
kurių vardu unijų viršinin
kai ar suvažiavimai reika
lauja tokį bilių atmesti, sa
vo organizacijose nieko ne
veikia, kad paremti, savo 
virš ininkų reikalayimus, 
reakcija mato, kad unijų 
viršininkai ir unijų suva
žiavimai ‘ yra generolai su 
niekam tikusia armija.

Mūsų centralinių valdy
bų išneštos - rezoliucijos, 
varde tūkstančių narių irgi 
mažai ką reiškia, jeigu tie 
nariai nieko neveiks tuomi 
klausimu.

Wallace’o judėjimas ir jo 
išrinkimas į šalies prezi
dentus yra geriausia garan
tija išlaikymui taikos ir de
mokratijos mūsų šalyje. Bet 
dar nekurtos ir didelės lie
tuvių kolonijos neturi suor
ganizavusios Wallace’o klu
bų. O jau Wallace’o klubai 
privalėtų rastis kiekvienoje,
kad ir mažiausioje lietuvių Valstijos, Anglija ir Fran- 
kolonijoje bei kiekviename cija, kurios sulaužė Krymo 
lietuvių^ ūkininkų kaime, ir Potsdamo konferencijų 
Dar ne per vėlu ir dabar susitarimus Vokietijos- rei- 
organizuoti. kale. Sovietai sako, kad

Reakcijos išpūsta prieš-Berlynas yra jų zonoj? Jie 
komunistinė isterija įbau- sutinka tartis tik bendros 
gino ir susipratusius lietu- Vokietijos reikale, bet ne 
vius iki tokiam laipsniui, 
kad jie atsisako pasirašyti 
ir po švelniausiai parašytų 
prašymu Kongresui, kad 
atmestų bilių, kuris pilnai 
atsiduoda fašizmu. Atrodo, 
kad tokie draugai ir drau
gės linkę geriau pasiduoti 
fašizmo terorui, negu veik
ti prieš jį. Wallace kalbėda
mas per radiją, kovo 26. d., 
sakė, kad “Jungtinių Vals
tijų Konstitucija garantuo
ja teisę kiekvienam pilie
čiui statyti ' reikalavimus 
valdžiai. Tai yra brangi tei
sė, kuria kiekvienas pilietis 
privalo naudotis.”

Toliau Wallace sako: 
“Jūs būsite' kalti, kaip ir 
vokiečiai, kurie leido Hitle
riui įsigalėti Vokietijoje, 
jeigu neveiksite ir neveiksi
te greitai.”

Šis 'Wallace’o pareiški
mas yra vertas mūsų aty- 
dos, nes vokiečiai skaudžiai 
nukentėjo už neganėtiną sa-

Maskvoje.
Penkios tarybinės respu

blikos Lietuva, Latvija, Es
tija, Karelija ir Moldavija 
nebuvo priimtos į tarptau
tinę radijo konferenciją 
Danijoj. Mat, anglo-sak- 
sams jos nepatinka.

D. M. Š.

Paryžius. — Tęsiasi strei
kas šimtų tūkstančių Fran- 
cijos valdžios tarnautojų.

Jugoslavijos Tito valdžia 
uždraudė skleist Kominfor- 
mo laikraštį.
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koncertas Kolektyviniame 
Ūkyje

SAKIAI. — į svečius pas 
Mickevičiaus-Kapsuko vardo 
žemes ūkio arteles narius at
vyko šaškių gimnazijos ir Kul
tūros Namų menines savivei
klos rateliai. Su dideliu pa
sisekimu suvaidintas Čechovo 
“Jubiliejaus” vaizdelis, kurį 
pastate Kultūros Namų savi
veiklos dalyviai. ‘Po to- pasi
rodė mokytojo Puidoko vado
vaujamas gimnazijos orkes
tras.

Koncertai valstiečiams įvy
ko taip pat “Pergalės” ir “Ko
vo 8” žemės ūkio artelėse.

JONAS BITE
Mirė širdies liga

LIEPOS 12, 1948

L.L.D. 198 kp., Oakland, Calif., 
liūdi netekus nario. Teikiame užuojautą 

našlei Barbarai ir giminėms.

Dienraščio Laisves

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 
Lietuvių Parke, Chestnut Hill Rd. 

(Už Lakewood Ežero)

Berlyno paskyrium.
Sovietų spauda ir ko- 

mandieriai sako, kad anglų 
ir amerikiečių lakūnai ne
silaiko reguliacijų Berlyno 
srityje ir reikės imtis žy-„ 
gių, kad oro saugumas būtų 
užtikrintas.

Venezueloj, Pietų Ameri
koj, įsiveržė į Tarybų Są
jungos ambasados buveinę 
ginkluoti vyrai, revolverio 
kotu parmušė ir sumušė 
ambasados p a t a mauto ją 
Levą Krylovą. Spėjama, 
kad norėjo pagrobti tūlus 
dokumentus. Jiems pakenkė 
kiti ambasados patarnauto
jai.

Venezuela užima 352,000 
ketvirtaines mylias ir turi 
4,500,000 gyventojų.

Tarybų Sąjungoj rugpjū
čio 18 d. yra aviacijos die
na. Prie jos energingai 
ruoštasi. Stalino sūnus ge
nerolas Vasilius turėjo va
dovauti aviacijos paradui

M

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

Geram- poilsiui praleiskite savo vakacijas ant 
moderniškos farmos, su visais patogumais, aukš- 

• tai ant kalno, 2į valandų iš New York miesto.
KAINA $35 Į SAVAITĘ

Puikiausias valgis, didelis, oringas kambarys, 
arti maudynių. /

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

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

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

4 pusk—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Liepos 20, 1948.



ancAGOS žinios
✓

International Harvester 
Imperijos Žinios

Ilgas laikas prabėgo, kaip 
buvo rašyta plačiau “Vilnyje” 
iš šios didžiulės International 
Harvester imperijos af>ie dar
bininkų kovas už palaikymą 
geresnių algų ir išlaikymą 
unijos.

ši kompanija per pereitus 
5 mėnesius dėjo didžiausias 
pastangas sugriauti ūkio Pa
dargų CIO uniją. Per 5 mė
nesius ėjo derybos kaslink pa
sirašymo naujos sutarties su 
unija. Ūkid Padargų unija be 
streiko negalėjo prieiti prie 
sutarties.

Unija paskelbė streiką: Nė
ra sutarties—nedirba. Dvie
jų dienų kovingas streikas pri
vertė kietakaktę kompaniją 
pasirašyti sutartį.

Kada buvo išleistas prieš- 
darbininkiškas Taft - Hartley 
įstatymas, tai International 
Harvester Co. paskelbė, kad 
tas įstatymas yra neblogas, 
nes, esą, abi puses apima ir 

, mes nedarysime jokių kliūčių 
prieš uniją; kas buvo pagerin
ta darbininkams, tas ir pasi
liks ant toliaus.

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

Į 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, pasivalšinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų,. parių, vestuvių. 
Žemos kainos už- viską. '

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad^-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

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. Musų telefonas niekad nemiega.

Štai Kaip Kompanija 
Pildė Tuos Prižadus

Pasirašius sau tinkamą su
tartį - kontraktą, Internation
al Harvester Co. visiems dar
bininkams pasiuntė į namus po 
kopiją su savo plačiu priera- 
šu-paaiškinimu, kad ji (kom
panija) sutiks pasirašyti šito
kią, o ne kitokią sutartį.

štai keli punktai tos nau
jos sutarties, kurią kompanija 
norėjo priversti ūkio Padargų 
uniją pasirašyti.

1. Panaikinimas senatvės 
apsaugos teisės,

2. Susitarimų komiteto tei
sės,

3. Trečiųjų teismo teises,
4. Unija turi išbraukti visus 

apkaltinimus prieš kompaniją, 
kurių buvo virš 700 ir priduo
ti trečiųjų teismui išspręsti. 
Įkaltinimai buvo teisingi, tai 
kompanija norėjo, kad jie bū
tų panaikinti.

Vieną tų įkaltinimų pažy
mėsiu. Pereitais metais vie
nas darbininkas sirgo .6 savai
tes ir kompanijos daktaras 
liepė tam darbininkui eit dirbt 
su paaiškinimu, kad turi duot 
jam lengvesnį darbą iki susti-

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

----f 

prės tas žmogus. Kada, dar
bininkas atėjo į darbą, tai bo
sas to skyriaus norėjo prista
tyti prie tokio darbo, kuprio 
jis negalėjo po sunkios ligos 
atlikti. Ir tas darbininkas at
sisakė tą darbą dirbti. Tai 
bosas supykęs paleido ant vi
sados tą darbininką iš darbo.

Unija padavė skundą į tre
čiųjų teismą ir tas skundas 
tęsėsi su virš metus laiko. Įvy
ko trečiųjų teismas, kuris nu
sprendė, kad kompanija nesi
laiko sutarties, padarytos su 
Ūkio Padargų unija, ir kom
panija turi turi atmokėti visų 
metų algą tam darbininkui 
$2,800 ir grąžinti jį prie to 
paties darbo, kurį turėjo prieš 
susirgimą.

Tai tie 700 užsilikusių Įkal
ti nimų yra panašūs virš mi
nėtam įkaltinimui. Kompa
nija norėjo pasiliuosuoti nuo 
šitokių apkaltinimų, kuriuos ji 
papildė prieš darbininkus.

Dabar grįšime prie pasira
šymo sutarties. International 
Harvester kompanijos įmonė
se dvi unijos atstovauja jos 
darbininkus: ūkio Padargų 
CIO atstovauja virš 40,000 
darbininkų; ši unija yra ko
vinga. Kitus 20,000 darbi
ninkų atstovauja United Auto 
Workers CIO, Reuther pase
kėjų vadovaujama.
Skirtumas Šių Dviejy Unijų

čionais noriu plačiaus su
pažindinti laikraščio skaityto
jus su abiejų unijų veikimu.

Kompanija išleido, savo pa
gamintą sutai’tį ir paaiškino: 
šitokią, o ne kitokią sutartį 
ji sutiks pasirašyti, ir prjdūrė, 
kad sutinka pakelt 11 c. va
landai visiems darbininkams 
visose savo įmonėse, ir tik tą 
sylf bus pakeltos algos, kada 
unijos sutiks pasirašyti Inter
national Harvester Co. paga
mintą sutartį, kuri 'atima-pa- 
naikina visokias apsigynimo 
teises darbo žmogui.

Mūsų unija, ūkio Padargų 
CIO, atmetė tą kompanijos 
siūlomą ir pagamintą sutartį, 
o tik sutiko priimti 11 c. pa
kėlimą algos. Gi nekurie 
UAW-CIO lokalai vergiškai 
nusileido kompanijai ir sutiko 
priimti Int. Harvester Co. ver
gišką sutartį.

Prasidėjo aštri kova ūkio 
Padargų CIO unijos su kom
panija. Mūsų unija drąsai 
pareiškė kompanijai, kad jo
kiu būdu nesutiks pasirašyti 
tą kompanijos pagamintą su
tartį. Mūsų unija pastatė 
kompanijai savo' reikalavi
mus: unija sutiks pasirašyti 
senąją sutartį, o ne kitokią. 
Mūsų unija numatė, kad be 
streiko nebus galima susitai
kyti su kompanija.

Mūsų unija pradėjo rengtis 
prie streiko. Leido pirmiau
sia .nariarrts slaptu balsavimu 
nubalsuoti, jeigu reikės strei
kuoti, kad unijos valdyba tu
rėtų teisę paskelbti streiką. 
Vienuolika balsų ' prieš vieną 
nubalsavo streikuoti, jeigu bus 
reikalas.

Sutarties laikas pasibaigė 
gegužės 28 d. Kom/panija 
prašė unijos dar duot.30 die
nų laiko jai vesti derybas su 
unija; unija sutiko prailginti 
laiką. Int. Harvester Co. per 
tą mėnesį dėjo visokias pa
stangas; darbininkus gązdino, 
kad streikas jokios naudos ne
duos darbininkam, apart nuo
stolių ir tt.

Birželio 26 d. Ūkio Padar
gų CIO unija sušaukė visų 
Chicagos lokalų narių masinį 
susirinkimą. Susirinko virš 
7,000 unijos narių ir vienbal-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

' i

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-977Q 

šiai nubalsavo, kad birželio 
28 d. paskelbti streiką.
40,000 Mete Darbą

Birželio 28^d. Int. Harvester 
Co. darbininkai, apie 40,000, 
sustojo dirbę — nėra sutar
ties—nedirbame.

Štai kokią “demokratiją” 
mes ' darbininkai sutikome. 
Kaip tik unija paskelbė strei
ką, tai miesto valdžia tuoj aus 
atėjo kompanijai į pagalbą. 
Prie visų įmonių pristatė pul
kus policijos ir ta policija bu
vo prirengta bile minutei pul
ti darbininkus.

Anksti rytmetyje nuvykau 
ant pikieto linijos prisidėt ir 
atlikt savo unijinę pareigą. 
Darbininkai pradėjo rinktis 
prie Įmones vartų. Vartai at
dari, policija sustatyta gatava 
leisti darbininkus Į dirbtuvę, 
kurio sutiks skebauti.

Pikietinhikai iškėlėme obal- 
sius, nėra sutarties, nedirba
me. Nei vienas darbininkas 
nėjo dirbti. Tūkstančiai dar
bininkų susirinko prie trakto
rių įmonės vartų. Unijos ko
mitetas per garsiakalbį pra
dėjo kalbėt. Tuoj aus poli
cijos viršininkas su būriu po
licijos prišoko ir sustabdo kal
bėtoją, pareikšdamas, kad 
Įstatymas draudžia prie dirb
tuvės kalbėti. Tai tau ir de
mokratija.

Kompanija manė, kad pu
sė darbininkų eis skebauti ir 
jai bus lengva streikas sulau
žyti. Bet apsiriko. Pama
čius, kad darbininkai laikosi 
vieningai, kaip vienas, ir suti
ko pasirašyti senąją sutartį, 
už kurią unija kovojo, ir/lai
mėjo. Tas reiškia: mūsų uni
ja apgynė darbininkų teises, 
kurias darbininkai per 11 me
tų sunkiose kovose buvo išsi
kovoję.

International Harvester Co. 
dėjo desperatiškas pastangas 
ir norėjo užduoti smūgį mū
sų kovingai unijai, visokias 
melagingas paskalas leido 
prieš Ūkio Padargų CIO uni
ją, bet niekas negelbėjo, dar
bininkai išėjo laimėtojais.

Svarbią rolę lošė mūsų uni
jos kovingi vadai, kurie susi
deda iš progresyvių ir kovin
gų žmonių. Darbininkas.

Cleveland, Ohio
Mirė Narsus Kovotojas

Liepo.T 3 d. Clevelande mi
rė narsus darbo klasės kovo
tojas Alex Balint

Velionis mirė būdamas tik 
36 metų amžiaus, bet jo dar
bai, nuveikti tokiam trumpam 
amžiuje, prilygsta ir dar per
sveria daug senesnių žmonių.

Gimęs Čekoslovakijoj, Alex 
Balint atvyko j šią šalį būda
mas astuonių metų amžiaus. 
Čia jis užaugęs, vedė čia gi
musią merginą ir jiedu susi
laukė ir auklėjo du kūdikius.

1.938 metais velionis pada
vė valdžiai prašymą tapti 
šios šalies piliečiu. Bet Tei
singumo Departmentas pasto
jo kelią tam ir jo aplikacija 
nebuvo išduota. Pradžioj šių 
metų Alex Balint buvo areš
tuotas ir dėlei jo politinių 
įsitikinimų bandyta jį išdepor- 
tuoti. Tam pastojo kelią 
mirtis. Balint ilgokai sirgo 
neišgydoma liga.

Vienatinis velionio prasi
kaltimas buvo tas, jog jis ko
vojo už darbininkų reikalus. 
Raipo ištikimas unijos vadas, 
jis ėjo International Union of 
Mine, Mill and Smelter Work
ers of America, apskrities di
rektoriaus pareigas.

Gaila, kad mirtis išplėšė iš 
darbininkų tarpo tokį jauną, 
gabų ir pasišventusį kovotoją. 
Jo draugai, palydėję į amži- 
nastį tą jauną kovotoją, sudė
jo pažadus pasmarkinti kovą 
prieš kylantį fašizmą Ameri
koj ir ypatingai pasižadėjo 
kovoti su didesniu pasiryži
mu/kad atmušus Tom Clark’o 
(šalies prokuroro) deportaci
jos vajų ir sulaikius jo pasi- 
mojimą išdeportuoti' kitus at
eivius vien dėl to, kad 'jie, 
kaip Balint, dirba ištikimai vi
suomenei, kovoja už ' darbo 
žmonių teises. Pažinojęs.

Lietuvos Žinios
Gerėja Avalynės Kokybė

VILNIUS.—Vilniaus “Vik
torijos” avalynės fabriko ko
lektyvas siekia įvykdyti savo 
penkmetinę programą per 
ketverius metus ne tik gami
nių kiekio atžvilgiu, bet ir ko
kybės atžvilgiu. Tuo ’ tikslu 
balandžio mėnesį fabriko ce
chuose buvo patobulinta eilė 
darbo operacijų.

Siuvimo ceche pradėtas ava
lynės padų pemzavimas ma
šinomis, karštas apavo apdir
bimas ir papildomas rankinis 
avalynės apkalimas. šitų 
priemonių dėka pagerėjo ava
lynės kokybe. Be to, įrengta' 
nauja dopeliavimo mašina, o 
šiomis dienomis paleidžiama 
dar viena avalynės pemzavi- 
mo mašina. * Cecho pajėgu
mas padidėjo beveik dvigubai. 
Sukirpimo ceche įvestas odos 
pakraščio komplektavimas 
pagal odos standumą ir spal
vą.

vykdytų priemonių dėka žy
miai pagerėjo avalynės koky
bė. Avalynė iš fabriko dabar 
išleidžiama geriau apdirbta, 
tobulesnės formos. * Balandžio 
mėnesį pirmosios rūšies ava-* 
lynės pagaminta 41 procentu 
daugiau, negu kovo mėnesį. 
Greta to, gaminių savikaina 
sumažinta 4 procentais, paly
ginti su pereitais metais.

Eilė “Viktorijos” stachano- 
vininkų jau įvykdė po kelias

SANDĖLIS KNYGŲ
IR ŽOLIŲ

X--------
Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžčn

spaudinio, 418 pusi., aiškus drukas.
gražiai padaryta, paauksuoti lapai $1.75 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

paveikslais ...................   25c
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

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

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

su paveikslais ...................................... 25c
Keliautojai, j Šventų Žemę, Jeruzolimų 35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 35c 
Laimė ir Planetos, nuspėjimal laimių 

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

knyg. su paveiksi........................... 65c
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai ....... FOc
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 25c
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jio

priveda žmogų ..................................... 25c
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus .............. 10c
Paparčio Žicdasf kur jį gali atrasti. Ir 

vlskų paskui žinoti ..........   25c
Patarimai Vyrams -ir Moterims, kas 

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

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimų Savo Meilužes, su paveik. 25c

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

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

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

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

Kristaus pasekėjas ...............   $1.50
Trys Užkeiktos Karalaites ...............   25c
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga $1,50 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450

, receptų ..................................................... $1.00
Stebuklingas Veidrodis,/ apysaka ....... - 25c
Savizroias, juokų ir funių knyga su 
paveiks............................................................ 50c
Didžiausia nauja SAPNŲ knyga 300 pusi.

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

apie 350 visokių augmenų ir Uam 
jie tinkami ... .................................. 25c

Laiškams ,popiera, rašyti j Lietuvą, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tui. 
40c; 3 tu z. $1.

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Uncija ... _............... $1.26
Dvi uncijos .......-....................—..— $2.25

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Kraujo Valytojas ......................... —......... 60c
Nervų pastiprintojas .... ...............~........ , 85c
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 60c 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 60c 
Nuo kosulio ir ^Kokliušo ........................ 60c
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo ...... — 60c

į Palangos Tra Janka, tinkamos iaknys
užpilti ant degtinės ........  - 75c

Išvalymui akmenėliai, kad nešlapinti
lovoje ............................   60c

Vidurių valytojas ......’............................— . 60c
Nuo, visokių rcumatlškų sausgėlų .......... 60c 
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) /............... 85c
Nuo 'žlapligės' diabetų ..................  - 85c
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 75c 
Vyriškumo Pataisymai .......................... $1.25,
Nuo užsiaenS jutoto nosies ir galvos ka

taro (hayfever) ...................—...... $1.25
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po 
1.00.
Nuo Pailių   ................. ~..... ~.............. 85c
Nuo vandenines ir širdies ligų —6Dc 
Nuo nemalonaus kvapo .................... — 85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) —— 85c 
Nuo veneriškų ligų ...................... -....... $1.25
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

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

knygų ar žolių, rašykite |: 1
M. 2UKAITIS,

834 Dean st., Spencerport, N. Y. 
' (adv.)

metines išdirbio normas. Penk
metinę išdirbio normą įvkde 
aulininkai Mažeika ir Gordi- 
jevskienė. Zacharevičiūtė, 
Rūdnikas, Portiankovienė — 
pereitais metais įvykdė po tris 
išdirbio normas, o šiemetinę 
darbo programą per keturis, 
mėnesius įvykdė 65-70 pro
centų. Darbe pasižymi ir bai
gę FGA mokyklą jaunuoliai 
Gimbickis ir Patiševas. Jiedu 
jau dirba rugsėjo mėnesio są
skaitom

★ ★ ★
Telšių Jaunuolių Konferencija 

TELŠIAI. — čia įvyko an
troji apskrities komjaunimo 
konferencija. Ataskaitinį pra
nešimą , apie Lietuvos LKJS 
apskrities komiteto darbą pa
dare apskrities komiteto se
kretorius Šileika.

Per laikotarpį, praėjusį nuo 
pirmosios konferencijos, ap
skrities komjaunimo organi
zacija dvigubai padidėjo. 
Įkurta daugiau kaip 30 pir
minių komjaunimo organizaci
jų. Jos yra dabar visose mo
kslo įstaigose, tarybiniuose 
ūkiuose ir MTS, o taip pat 
keliose apylinkėse.

Diskusijose dalyvavo 26 
žmonės. Kalbėjusieji smal
kiai kritikavo komjaunimo .ap
skrities komitetą v.ž trūkumus

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499
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Į J. Kaškiaučius, M. D.|

530 Summer Avenue, T
Newark 4, N. J. T
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į Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger ,
Optometrists* |

394-398 Broadway I 
Brooklyn, N. Y. ! 

Tel. ST. 2-8842 !
>—------------------------------ ————•+
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Matthew
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje sirnjiatiškal 
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
S * !:; Savininkai ' '

į Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina !
i; pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti
'! ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
i; Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
ji 459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
;! (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Liepos 20, 1948

darbe. Apskrityje nepaten
kinamas komjaunuolių politi
nis mokymasis. Maža dėmesio
skiriama darbui kaimo jauni
mo tarpe. Komjaunimo ap
skrities komitetas labai retai 
organizuoja paskaitas ir pra
nešimus politinėmis ir ben
drojo lavinimo temomis.

Tie trūkumai pažymėti ir 
konferencijos nutarimuose.

PRANEŠIMAS
PHILADELPHIA, PA.

Liepos 21 d., 8 v. v. Liaudies Sa
lėje, 735 Fairmount Ave. įvyks Tre
čios Partijos Klubo už Wallace pas
kutinis susirinkimas prieš naciona- 
lę konvenciją. Tad visos progresy- 
viškos organizacijos dalyvaukite ta
me susirinkime. Bus apkalbėtas fi
nansinis klausimas dėlei Whllace iš
rinkimo kampanijos, membership 
knygutės turi būt sugrąžintos, kad 
galėtume pranešti konvencijoje kiek 
narių turime ir kiek galėsime fi
nansiškai paremti. Beje, prakalbos 
ir vakarienė, kur buvo paskelbta 
neįvyks, atšaukėm. — M. F. Traki
mas, sekr. (169-170)

i DEL LEIDŽIAMO
i ŽODYNO
■ Dienraštis Laisvė išleis la- 
j bai reikalingą žodyną, ku-
• ris turės virš 25,000 žodžių.
į Vadinsis:
j Angliškai - Lietuviškas < 

ŽODYNAS
English-Lithuanian

1 DICTIONARY
Į šis žodynas greit bus pra-
• dėtas spausdinti ir jis bus 
j gatavas į pabaigą šių metų.
j žodyno Kaina $4.00 
l Iš anksto užsisakantiems
I $3.00
1 Kurie esate užsisakę šį žo- 
1 dyną ir užsimoję po $3. 
I būkite kantrūs, palaukite 
i dar keletą mėnesių ir gau- 
i site žodyną.

1 Kurio dar nesate užsisakę, 
užsisakykite tuojau. Pasi-

I naudokite nuolaida kainoje.
Į Siųsdami užsakymus ir j,
Į pinigus už žodyną, 
Į. adresuokite: r
Į LAISVĖ
i 427 Lorimer Street Į 
Į Brooklyn, N. Y. J 
•į.—-■—■ — SI — ■ —■ —

VAKACIJOS
: Treasure Island Lodge J 

305 East 17th Avenue j
N. Wildwood, N. J. i;

;! ANNA SAKALAUSKAS ji 
(prop.)

Kambariai ir apartmen-; 
;!tai su privatinėmis maudy-į! 
jjnėmis. Innersprings matre-j; 
'Įsai, šiltas ir šaltas vanduo.:; 
I;Dienom, savaitėm ar mene-:; 
:;siui. ’;
;! šaukite Wildwood 2-^652 ; 
■: arba rašykite dėl kainų. ;



Unijos Lokalas 65-tas 
Rems Dešimtukinių 
Krautuvių Streiką

‘ Veiklus darbininkų Veikalų 
gynėjas garsusis CIO Whole
sale and Warehouse Workers 
Lokalas 65-tas pažadėjo vi
suotiną ir pilniausią paramą 
F. W. Wool worth dešimtuki
nių darbininkams, pasiruošian- 
tiems streikui.

Lokalas, kaip pamename, 
daugiausia iš visų buvo ka
mantinėtas Neamerikinių Veik
smų Komiteto, jo vadai per
sekiojami už atsisakymą at
likti ausinę apie komunizmą.

Lėktuvų Darbininkai 
Balsuoja Streikuoti

Trans World Airlines 
bininkai šiomis dienomis 
suoja streiko klausimą.

dar- 
bal- 

Veik 
visi, 20 prieš 1, balsuoja už
streiką. Balsavimo kryptį pa
skelbė Mil Senior, Airline 
Communication Employes As
sociation viršininkas, didesnei 
pusei darbininkų lėktuvuose 
ir stotyse nubalsavus. Firmai 
dirba apie 600 darbininkų.

Organizacija yra dalimi 
CIO.

Unija reikalauja pridėti 
$35 per mėnesį daugiau 
gos visiems, taipgi mokėti
didesnį priedą naktiniams ope
ratoriams, gaunantiems tarp 
$150 iki $265 per mėnesį.

Unija įspėjo savininkus tuo
jau susitarti arba bile 
gali tikėtis streiko.

po 
al
po

dieną

Teisių 
Wool*

Coney Island Civilių 
Komitetas pikietuoja 
worth dešimtukinių krautuvių 
prie 22nd St. ir Mermaid 
Ave. Reikalauja, kad sam
dytų ir negrus prekių parda
vėjus.

Brooklyn© Republikonai 
Ir Demokratai Bijosi 
Wallace Balsuotoją

Brook lyno tūluose distrik- 
tuose blokuojasi republikonai 
sur demokratais išstatyti atei
nančiuose rinkimuose bendrus 
kandidatus tikslu kaip nors 
atsilaikyti prieš balsuotojus 
už kandidatus Wallace parti 
joje. ’*w

Bendrai išstatyti kandidatus 
su repablikonais prašė Irwin 
Steignut,, lyderis 
Seimelyje. Taipgi 
konų nominacijos 
demokratas Abraham J. Mul- 
ter, išsigandęs populiaraus 
Wallace’o partijos kandidato 
j kongresmanus Lee Prees- 
man’o.

Miesto CIO Pradės Veikti
Prieš Aukštas Kainas

• Miesto CIO Taryba šaukia 
specialį, padidintą savo posė
dį liepos 20-tos vakarą ap
svarstyti priemones ir būdus 
kovai' prieš nepaprastai paki
lusias maisto kainas. Į posė
dį pakviesti ir miesto virši
ninkai, tarpe kitų ir miesto 
turgaviečių komisionierius Eu
gene Schulz.

Greta bendrų žingsnių, ku
rių unijistai tikisi iš miesto 
valdžios atitinkamų organų, 
CIO planuos masinį judėjimą 
prieš aukštas kainas. J ma
sinį judėjimą CIO tikisi talkon 
gauti vartotojų ir susiedijų 
organizacijas, darbininkų 
liaudies politines partijas.

“Masinė veikla būtina prięš 
kainų kėlėjus ir algų kapo-

tojus šilime mieste ir už kainų 
kontrolės įstatymus,” pareiškė 
Saul Mills, tarybos sekreto
rius.

“Mieste dabai* randasi nepa
prasta padėtis,” sakė toliau 
Mills. “Mūsų unijos yra už
verstos reikalavimais iš narių 
ir narių šeimų veikti prieš 
smarkiai brangstantį pragyve
nimą. Mes patyrėme, jog 
maisto ir kitų būtiniausių 
reikmenų kainos dabai* aukš
tesnės už buvusias bile kada 
istorijoje žinomais 
Kuomet išrinktieji į 
ir administratyvės 
agentūros neveikia,
žmonės privalo patys veikti 
apsaugai savo sveikatos ir gy
venimo lygio.

laikais, 
kongresą 
valdžios 
tuomet

Vaikams įdomumų 
Popietis

Tarybinė Filmą 
“Kaimo Mokytojas” 
Dar Rodoma

Parodys Atomo
Skaldymo Procesą
Parodoje

Karčiamoje Barnis
Baigėsi Kalėjime ir
Ligoninėje

su-Dviem grupėms vyrukų 
sibarus ir susimušus karčiamo-

7225 Third Ave., Brook- 
tapo pašaukta policija, 
buvę kitų dviejų užpul- 
prasišalino, o du muštu- 
sakoma, atsisuko prieš 

Kilo muštynės prie 
Vienas, John J. 

sulaikytas po areš-

je 
lyne, 
Trys

kai, 
policiją, 
karčiamos. 
McGlynn,
tu Kings County ligoninėje, o 
kitas, Edward Holmes, kalėji
me. Po]icistai irgi apibraižy
ti ir apdaužyti.

Unija Traukia Teisman 
Kailinių Firmas

Jeigu išgalite kelionės lėšas 
ir laiko, Šio trečiadienio po
pietį, 21-mą, .nuvežkite vaikus 
į Jones Beach. Long Island 
State Parkų Komisija, koope
ruojant vietos prekybinin
kams, 'Indian Village srityje 
turės nemokamų įvairumų 
vaikams, su cirko aktais, žais
mėmis ir kitkuo. Nemokama 
vaikams iki 115 metų.

Liepos 17 d. mirė Andrew 
Laurinaitis, 23 metų amžiaus. 
Gyveno 15 Ten Eyck Street, 
Brooklyne, N. Y. Kūnas ilsi
si grab. Stephen Aromiskio 
šermeninėje, 423 Metropolitan 
Avė., brooklyne. Bus palai
dotas trečiadienį, liepos 21 d., 
iš Apreiškimo bažnyčios, 10 
vai. ryto, šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime
tėvą Vincą Laurinaitį, motinai 
ir tris seseris — Anna, 
lę ir Beatrice.

Subartas Vaikas 
Šoko Per Langą

Michael Marcus, 13 metų, 
motinos subartas, susigraudi
nęs, o gal norėdamas pagąz- 
dinti, šoko per langą iš šei
mos apį>rtmento 2-me aukšte. 
Išliko gyvas,, tik išnarinęs nu
garkaulį ir apsibraižęs-apsi- 

j daužęs.

A d e-

Vaikas Pasivėrė
Ant Geležinės Tvoros

George H indy, 6 metų ber
niukas, su kitais vaikais sli
dinėdamas žemyn laiptų ran
kena, nuslydo ne visai pagal 
planą. Jis nukrito ant gele
žinės tvoros ir pasivėrė 
sėliu ant vienos geležinės 
dos, kaip ant iešmo.

Patekęs bėdon, vaikas 
verkė, tik paprašė

rie-

Liepos 19 d. mirė 
Barnes, 41 m. amžiaus, 
nusi 262 Penn St., Brooklyn, 
N. Y. Bus palaidota penkta
dienį, liepos 23 d., šv. Jono 
kapinėse. Kūnas pašarvotas 
grab. J. Garšvos šermeninėje. 
Paliko vyrą Petrą, dukteris 
Anna ir Caroline, brolį Alek
sandra ir dvi ’ seseris.

Anna 
gyve-

Tarybinė filmą “Kaimo Mo
kytojas” (“Village Teacher”) 
dar teberodoma “Stanley” te
atre, ir, kaip manoma, bus ro
doma ilgesnį laiką., Filmą tu
ri gero pasisekimo, ir teatras 
yra pilnas kiekvieną vakarą. 
Spaudos kritikų atsiliepimas 
buvo entuziastiškas. Visa 
spauda pažymėjo, kad tai vie
na geriausių pokarinių Tary
bų Sąjungos filmų. Ją reži
savo ir dirigavo Mark Dons- 
koj, garsios filmos “Vaivo
rykštė' (“The Rainbow”) di
rektorius.

Sąryšyje su New Yorko 
Auksiniu Jubiliejum ir jo pro
ga ruošiama paroda, kelioms 
savaitėms suruoštas ir atomo 
skyrius parodoje.

“Atomo skaldymo” skyrius 
parodoje, Grand Central Pa
lace, New Yorke, veiks pra
dedant rugpjūčio (Aug.)' 23- 
čią iki rugsėjo 19-tos.

Skyriaus įsteigimas kainuo
siąs daug pinigų. Skyriaus, 
kaip ir visos parodos, Įrengi
me kooperavo valdinės, in
dustrijos ir mokslo įstaigos.

Vadovaujančią rolę “Kaimo 
Mokytojuje” turi Maria Ma- 
rietskaja. Joje vaizduojamas 
kelias rusės mokytojos, kuri 
dar caro laikais kaipo jauna 
abitiu rentė 
mokytojauti-. 
Šatri kasėjų

įbuojasi ir šviečia vaikus tam- 
i siais carizmo laikais, bet pil
nas ir laisvas gyvenimas atsi
daro tiktai atėjus didžiai Spa
lio revoliucijai.

šalia minimos tarybinės fil
mos rodoma tarybinė žinių 
chronika ir taipgi trumpa mu
zikalius Britanijoje gaminta 
filmą, kurioje įjungta Šuberto 
muzika.

ši savaitė yra trečioji mi
nėtos programos rodyme.

išvyksta į Sibirą 
Ten ji mažame 
kaimelyje dar-

Atostogavo Kanadoje
Valstijos 
republi- 

prašė ir
Valis ir Vera Bunkai, brook- 

lynieČiai geri darbuotojai 
dienraščiui Laisvei ir vietos 
organizacijoms, atostogas iš 
darbo praleido Kanadoje, sve
čiuose pas savo senus drau
gus ir pažįstamus. R.

L.D.S. 3-čios Apskrities Kuopų

Įvyks Sekantį Sekmadienį

LIEPOS-JULY 25-tą
Liberty Park

LINDEN, N.340 MITCHELL AVE
PRASIDĖS 12 VAL. DIENĄ 

GERA ORCHESTRA GROS ŠOKIAMS 
Bus Valeo ir Polkos Kontestas 

Dovanos pasižymėjusiems šokimu. 
Įžanga 60c asmeniui (taksai įskaityti.) 

BUS GERŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ
Širdingai kviečiame visus LDS narius ir ne- 

■narius skaitlingai dalyvauti šiame piknike.

V eteranų A d m i n istraci j a 
praneša, kad ji New Yorke 
pasamdė 150 specialių tar
nautojų, nes šio mėnesio pa
baigoje yra paskutinė data, 
kuomet veteranai gali atnau
jinti sayo karinę apdraudą. 
Manoma, kad tūkstančiai ve
teranų tai padarys paskutinę 
dieną.

Graikai liaudies pašalpinės 
IWO nariai pradėjo kampani
ją surinkti drabužių ir kito
kios paramos karo nualin
tiems ir fašistų persekioja
miems ii- ištremtiems grai
kams. Centras drabužiams 
pristatyti yra: Hellenic Youth 
Committee, 72 W. 52nd St., 
New York 19, N. Y.

T oday’s Pattern

949S
SIZES
12—20

Puošnus ir patogus pavė- 
siaujant ar rytmetį užsimesti 
rūbas nėra sunkus pasiūti. 
Forma 9499 gaunama 12 iki 
20 dydžio.

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

centus, 
numerio 
Amelia
Street,

Pabrango Automobilių 
Apdraudos

Pradedant liepos 19-tą, New 
Yorko valstijos motoristai, no
rintieji apsidrausti auto ma
šinas ar atnaujinti jau išsi
baigusias auto apdraudas, tu
rės mokėti nuo 4.8 iki 10.2 
nuošimčių daugiau duoklių už 
apdraudas.

Valstijinis apdraudų komi- 
sionierius Robert E. Dineen 
sako, kad dėl to dalinai esan
ti kalta infliacija.

Aukštesnė duoklė uždėta 
už sužeidimus asmenų, mažo
ji atmokesčiams už nuosto
lius nuosavybei.

Liepos 18 d., Doctors Hos
pital, Queens, mirė Kazys Si- 
daras, 72 m. amžiaus, gyve
nęs 102-56—103rd St., Ozone 
'Park, Kūnas ilsisi namuose. 
Pus palaidotas trečiadienį, lie
pos 21 d., šv. Jono kapinėse. 
Paliko liūdinčius žmoną Elz
bietą, dukterį Marion Strums- 
kienę, žentą X. Strumskį ir 
anūkę Aldoną Strumskytę. 
šermenų apeigomis rūpinasi 
grab. J. Garšva.

ne
pašaukti 

tėvą. Atbėgęs, tėvas palai
kė pakibusį vaiką, iki pribuvo 
motinos pašauktą policija ir 
daktaras. Daktaras nuspren- 
doė, kad vaika galima nuim-

CIO Kailiasiuvių Jungtinė 
Taryba traukia teisman di
rektorius bosų firmų organi
zacijos — Associated 
Manufacturers. Juos ______
suokalbyje šmeižti ir pažeisti!^ nuo Ivoros Uc didesnio pa- 

i vojaus žaizdai.
Vaikas, labai energingas ir 

‘mėgstąs lipinėti į aukštumas, 
jau seniau nukritęs nuo tvoros 
ir nusilaužęs ranką, kuri ir 
dabar tebėra sugipsuota, 
kaip matome, jo 
no nuo čiuožinėjimo 
rankena ir pataikymo į 
nelaimę.

F u r 
kaltina i

savaičių
prieš uniją ir uni-

nevykdė pažado 
priedo “paprastu 

pradžioje darbyme- 
birželio mėnesį.

uniją. Taipgi suokalbyje su
laužyti sutartį, kurią firmos 
buvo sutikusios pasirašyti ge
gužės 5-tą, po 
“lockouto” 
jos streiko.

Firmos 
duoti algų 
būdu,
čio sezono 
Unija užvedė bylą išieškoti iš 
firmų 5 milidnus dolerių. To
limesnius žingsnius svarstys 
šapų komitetų susirinkimas, 
įvyksiantis šio ketvirtadienio 
prievakarį, tuojau po darbo.

Newark, N. J.— Sulūžo 
Public Service Electric 
kompanijos anglies sandėlio 
palaipai; užsimušė 3 darbi
ninkai.

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

Iš senų - padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 

|\ sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei- 

Hkalu! esant ir 
H p a d i d i n u tokio 

dydžio, kokio pa-
7 geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway 
Chauncey St.,

Tel. GLenmore 5-6191
Ir Stone Avė., prie 
Broadway Line.

VfiSESNIS ORAS

A. Kalinauskas

neatbaugi-
1 a j ptų 
paują I

Newyorkiecius per porą sa
vaičių varginę stiprūs karš
čiai ir sutros gale praėjusios 
savaites apleido. Pastarosio
mis keliomis dienomis šiluma 
nesiekė aukščiau 85-kių laips
nių. šeštadienį ir sekmadie
nį po biskį palijo. Pirmadie
nį tebebuvo vėsu.

F

Mikdas Zabarauskas, 90 m. 
amžiaus, gyvenęs 173 Maujer 
St., Brooklyne, mirė liepos 17' 
d. Kūnas pašarvotas Bieliaus
ko koplyčioje, 660 Grand St., 
Brooklyne. Bus palaidotas 
liepos 20 d., šv. Jono kapi
nėse#. Paliko nuliūdusius sū
nų Juozą ii* 4 dukteris: Mari
joną Matulevičienę, Magdale
ną Zigmantavičienę ir, Lietu
voje, Oną Skrupskienę ir' Ve
roniką Raižienę, taipgi 11 
anūkų ir 16 proanūky, ir to
limesnių giminių, 
apeigas 
Matthew

Parduoda naujas ir taiso 
sekamas mašinas:

Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.
Kreipkitės:

104-12 - Tilth Street
Ozone Park 16, L. L, N. Y.

Telefonas Virginia 3-5397

Laidotuvių 
prižiūri graborius 
P. Ballas.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
If ran k Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

I
 GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.

Valandos: dienom

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

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

TONY’S

Valandos:

''HiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

B UP-TO-DATE

BARBERSHOP
B ANTANAS LEIMONAS
B Savininkas

i 306 UNION AVENUE
| GERAI PATYRĖ BARBERIAI

i aTa t** aTa af!a aTa aTa ata *{a >ta aZaaZa aS* a2a ata aSa Jta aZa ata afa a2a afta aJa ata aSa a?a aSaaZa aZa aZaaZa aZa aZaaZaaZa a?a a?a aiZaa •

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
> BEER & ALES

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank San ko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

-NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rfišių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą
' Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas STagg 2-2173

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lit h. Daily )—Antr., Liepos 20, 1948




