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mitinguoji, 
nebelieka 
ilgesniam, 

rašiniui su-

Šitų žodžių rašytojui teks 
suvažiavime dalyvauti, tik ne
žinau, ar galėsiu iš ten tuojau 
daug ką parašyti.

žinote, kaip esti suvažiavi
muose: klausaisi.
renki medžiagą ir 
laiko tučtuojau 
žmoniškesni am 
mesti.

Šis suvažiavimas bus įdomus 
tuo, kad jis bus labai su
glaustas: per trumputį laiko
tarpį turės būti atlikti milži
niški reikalai — priimtas nau
jai partijai pavadinimas, rin
kiminė platforma; nominuoti 
prezidento ir vice-prezidento 
vietoms kandidatai.

Be to, įvyks ir lietuvių 
k ūsas, kuris, manau, bus 
įdomus.

Kyla klausimas: ar p. Tru
mano mostas, kurį .jis padarė 
areštuodamas eilę komunistu 
veikėjų, suvažiavimui pa
kenks ?

Ką į tai pasakys Henry A. 
Wallace?

Ligi šiol Wallace’o nenustel
bė jokie reakcijos mostai, jo
kie gąsdinimai, jokios provo
kacijos.

liūtų nelaime, jei atsirastų 
naujosios partijos eilėse žmo
nių, kurie pasiduotų pasta
riesiems’Trumano žygiams.

Kiekvienam juk iš anksto 
buvo gerai žinoma, kad Tru
mano administracija darys 
viską naujam liaudies sąju- 
d*Xyi nustelbti.

Matysime, kaip ten bus.

Man rodosi, jog pastarieji 
FBI pasišovimai komunistams 
areštuoti savo tikslo nepasieks 
nei vienoje mūsų gyvenimo 
srityje.

Nenugąsdins tai areštuoja
mųjų, nenugąsdins nei jų 
draugų.

Kiek kartų jau yra buvęs 
areštuotas toks vyras, kaip • 
Wm. Z. Fosteris, Jungtinių j 
Valstijų Komunistų Partijos' 
pirmininkas!...

Jis ne kartą buvo ir areš-! 
tuotas, ir įkalintas, ir perse-, 
k iotas ir šmeižtas. »

Bene pats žymiausias Ame
rikos darbininkų vadas, Euge
nijus V. Debsas, net dviem 
atvejais buvo kalintas ir 
daug sykių areštuotas. Bet 
ar tai palaužė jo dvasią? Ar 
tai sulaikė darbininkų judėji
mą ?

Charles 
Heywoodas,
eilė kitu darbininku vadu 
vo puolami, persekiojami, 
linami.

Tiesa, jų 
laužta, /bet 
m as—ne.

E. Ruthenbergas, 
Mooney ir visa 

bu- 
ka-

sveikata buvo 
darbininkų judėji- 
O čia tai’ ir yra 

svarbiausias faktorius!

pa-

Juk puldami paskirus dar
bininkų judėjimo vadus, Wall 
strytas ir jo agentai- turi gal
voje ką kitą; jie siekiasi pa
čiam darbininkų judėjimui už
duoti smūgį.

Tačiau darbininkų judėji
mas po tokių provokacinių 
puolimų visuomet išeina dar 
tvirtesnis!

Trumanas ir jo talkininkai 
labai bijosi lapkričio 2 dienos 
rinkimų.

Jiems reikia ieškoti kokių 
nors “svarbių pagrindų,” ant 
kurių jie pasistoję galėtų 
šaukti: žiūrėkit, koki geri 
mes esame patrijotai, va, kaip 
mes mokame ginti šalį “nuo 
raudonųjų!”...

Trumanas taipgi trokšta 
teikti pavyzdį ir Francijai ir 

(Tąsa 5-tam puslp.)
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WALLACE PASMERKĖ VALDŽIA UŽ KOMUNISTŲ AREŠTUS
Trečiosios Partijos 
Suvažiavimas Gamina 
Pažangią Programą
Neremt Užsienio Fašistą, 
Atmest Tafto {statymą, 
Kontroliuot Kainas ir tt.

Philadelphia. — Šį penk
tadienį vakare čia atsidaro 
trečios, naujosios partijos 
suvažiavimas didžiojoj Con
vention Salėje. Suvažiavi
mas nominuos Henry Wal
lace kandidatu į Jungt. Val
stijų prezidentus, o senato
rių Gleną Taylorį — į vice
prezidentus.

Rinkiminės platformos 
komitetas, vadovaujam a s 
prof. R. G. Tugwell’io, pa
gamino pažangią reikalavi
mų programą, kurią, su
prantama, užgirs suvažiavi
mas. Programa stato tokius 
reikalavimus:

Sustabdyt karinę paramą 
fašistiniams Chinijos ir 
Graikijos valdovams; su- 
traukyt ryšius su Franko 
Ispanijos fašizmu, panai
kint Tafto-Hartley’o įstaty
mą, įvest kainų kontrolę, 
perimt į valstybės nuosavy
bę didžiuosius bankus, gele
žinkelius, elektros jėgą, už- 
tikrint pilietines laisves ir

Tito per 8 Valandas 
Dvilypiai Kalbėjo

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdovas maršalas Tito kal
bėjo beveik ištisas 8 valan
das jugoslavų Komunistų 
Partijos suvažiavime. Jisai 
smerkė Komunistų Infor
macijų Biuro pareiškimus, 
kurje kritikavo Tito ‘ ir ju
goslavų komunistų vadų po
litiką. Tito pasakojo, Kom. 
Informacijų Biuras norįs 
sukelti naminį karą prieš e- 
samąją valdžią. Antra ver
tus, Tito bažijosi, kad “lai
kysis išvien su Sovietų Są
junga ir seks marksizmą- 
leninizmą.”

Nužudyti Kalėjimo Galva, 
Pati ir Duktė

Mansfield, Ohio. — Neži
nomi piktadariai nušovė ka
lėjimo farmos direktorių. J. 
Niebelį ir jo žmoną ir už
mušė dukterį. Nužudytųjų 
kūnai, visai nuogi, buvo at
rasti l’akuose. Policija ieško 
dviejų plėšikų, kurie nese
niai buvo paleisti iš kalėji
mo “pasitaisyti.” Manoma,’ 
kad jiedu po paleidimo už
mušė ir vieną saliūninką. 
Spėjama, kad jie už ką nors 
keršijo kalėjimo viršinin
kui.
ARABAI NUŠOVĖ 
JUNG. TAUTŲ SARGĄ

Lake Success, N.Y.— Iš 
Jeruzalės pranešta, jog ara
bai snaiperiai liep. 13 d. nu
šovė merikietį Ole Bakke, 
Jungtiniu Tautų tarpininkų 
sargą.

Atakos prieš Komunistus i yra Žingsnis 
Link Fašizmo, Pareiškė Henry Wallace

m------------------------ -———
Vakariniai Talkininkai 
Siūlo Derybas jau dėl 
“Visos Vokietijos”

Philadelphia. — Henry A. 
Wallace, naujosios partijos 
kandidatas į prezidentus, 
aštriai pasmerkė Trumano 
valdžią už Fosterio ir kitų 
komunistų vadų areštavi
mą, Jis priminė, kad komu
nistų medžioklė yra žings
nis link demokratinių kons
titucinių laisvių panaikini
mo, kaip įrodė Vokietijos 
naciai, Italijos ir kitų kraš
tų fašistai.

Trumanas dabar veda 
guitynes prieš komunistus 
ypač tam, kad kurstytų ka
rinį ūpą prieš Sovietų Są
jungą ir pakenktų naujajai, 
trečiai partijai. Trumaniški 
demokratai stengiasi šią 
partiją raudonai nudažyti, 
pasakodami, ’ kad ji esanti 
“komunistų padaras.”

Wallace’o Pareiškimas
Wallace pareiškė spau

dai :
• — Komunistų Partijos 
vadų įkaltinimas verčia da
ryti tam tikras išvadas, aiš
kias bet kuriam amerikie
čiui, stojančiam už pilieti
nes laisves, būtent:

1. Mes amerikiečiai priva
lome kur kas labiau bijoti 
tokių veiksmų, siekiančių 
nuslopinti politinę laisvę, 
negu idėjų skleidimo, su ku
riomis mes nesutinkame.

Aš suprantu, jog (federa- 
lė) Grand Džiūrė, kuri juos 
įkaitino, darė tyrinėjimus 
daugiau kaip ištisus metus. 
Reikšmingas man dalykas 
yra tas, jog po tų ilgų tyri
nėjimų tie žmonės nėra į- 
kaltinti dėl to, kad jie būtų 
atlikę bet kokius jėgos-prie- 
vartos veiksmus. Kaltina
mai primeta jiem tiktai to
kios doktrinos (teorijos) 
mokymą. Tai jau ne naujas 
įtarimas. J. Edgar Hoover 
(FBI agentų vadas) jau pir
miau buvo taip įtaręs ko
munistus, tačiau aš prisi
menu, kad Hooveris, visai 
teisingai, priešinosi tiks
lam, kurių šie kaltinimai 
siekia — įstatymais uždrau
sti Komunistų Partiją.
Bandoma Užčiaupti Burnas 

Karo Priešininkams
2. Įdomu ir labai reikš

minga, kad per dvejus ar 
trejus paskutinius metus tie 
gąsdinimai raudonaisiais 
baubais buvo keliami kaip 
tik tam, kad nutildyt žmo
nes, priešingus naujai kie- 
tajai (karinei) dvipartinei 
užsieninei poitikai. Milio- 
nai amerikiečių išreiškė ne
pasitenkinimą dėl to, kad 
dvipartiečiai (demokratai- 
republikonai) atsisakė eiti 
į tikras derybas su rusais 
dėl taikaus ginčų išspren
dimo.

Tie įkaltinimai, aš su
prantu, yra .bandymas kelti 
baimes. Jie yra nauja eilė 
mėginimų kiton pusėn nu
kreipti amerikiečiu dėmesį, 
kurie skundžiasi dėl didė
jančios pragyvenimo bran-
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Truman su Republikonais Laužo 
Konstituciją, Bando Pakenkti 
Trečiai, Naujajai Partijai j 
Demokratai ir Republikonai, Gąsdindami Raudonaisiais 
Baubais, Mėgina Nukreipi Dėmesį nuo Tikrąją Reikalą
genybės, dėl perkamosios 
pinigų vertės smukimo, dėl 
kvailo dalykų suvėlimo Ber
lyne ir dėl kitų dalykų. Kaip 
valdžia,, taip ir dvipartinis 
Kongresas daro tokius įta
rimus, kad išeitų jiem tin
kami laikraščių antgalviai, 
kad tais • antgalviais būtų 
keliama baimė ir kad su

baimes pagalba jie galėtų 
pasilaikyti galioje.

Svarbus dalykas demok
ratiniams amerikiečiams y- 
ra permatyti tokią politiką 
ir visomis jėgomis ginti ki
tų žmonių teisę laisvai kal
bėti, nežiūrint, kaip jie pa
tys nesutiktų su nuomonė
mis tų, kuriuos jie gina.

TIK PALIAUBOS SULAIKĖ 
IZRAELĮ NUO PERGALĖS
Washington.—Jeigu Jung. 

Tautos nebūtų liepusios da
ryti- paliaubas su arabais, 
tai žydai per kelias savaites 
būtų užėmė visą Palestiną, 
kaip tvirtina majoras Reu
ben Dafni, Izraelio apsigy
nimo ministerijos pasiunti
nys.

Paliaubos prasidėjo pra
eitą sekmadienį. Nors ir po 
to kartojosi paskiri susikir-

timai tarp arabų ir žydų, 
bet jau nebuvo didelių mū
šių.

Majoras Dafni, buvęs 
anglų oficierius Antrajame 
pasauliniame kare, sako: 
“Jei Izraelis gautų 50 ar 60 
vidutinių bombanešių, kokį 
100 tankų ir šiek tiek pa
trankų, tai jokios arabų jė
gos negalėtų prieš mus atsi
laikyti.”

Sudužus

ORAS.—Būsią vešiam

Paryžius.
Francijos bombanešiui, žu
vo 8 kariškiai.

London.— Anglijos kara
lius Jurgis ir pati pakvietė 
100,amerikonų’ “ant arba
tėlės.”

Užstatyta $45,000 už 
8 Komunistą Vadus

New York. — Pasidavė 
areštui ir komunistinio Dai
ly Workerio redaktorius 
John Gates. Civilių Laisvių 
Sąjunga parūpino $35,000 
užstatų už Wm. Z. Fosterį, 
Eūgene Dennis ir penkis 
kitus Komunistų Partijos 
vadus New Yorke, kuriuos 
specialis federalis teismas 
įkaitino, esą, “už skleidimą 
mokymų, siekiančių jėga ir 
prievarta nuversti Jungt. 
Valstijų valdžią.”

Detroite tapo už $10,000 
užstato iki teismo paleistas 
Carl Winter, Michigano Ko
munistų Partijos pirminin
kas, kuris panašiai įkaitin
tas.

Šiuos žodžius berašant, 
pranešta, kad areštui pasi
davė ir Irving Potash, Ko
munistų Partijos centro ko
miteto narys, CIO Kailia- 
siuvių Unijos Bendrosios 
Tarybos vedėjas New Yor
ke.

Trigubai Daugiau Serga 
Kūdikių Paralyžium

Washington. — Jungtinė
se Valstijose šiemet susirgo 
kūdikių paralyžium jau 3,- 
603 vaikai ir suaugę asme
nys; o 1946 metais tuo pa
čiu laiku buvo susirgę šia 
liga tiktai 1,011. Tatai pra
neša valdinė Viešosios Svei- 
katės Įstaiga. Kūdikių pa
ralyžius dabar ypač plinta 
North Crolinoj, Californijoj 
ir Texase. ,

Ką Dabar Reikia Daryt, 
Nurodo Daily Worker

New York. — Komunisti
nis dienraštis Daily Worker 
ragina tuojaus siųsti masi
nes delegacijas j Washing- 
toną, reikalaujant, kad spe- 
cialė kongreso sesija įvestų 
kainų kontrolę, atmestų 
Mundto policinės valstybės 
bilių, užtikrintų civiles tei
ses ir 1.1. Kartu Daily Wor
ker šaukia daryti spaudimą 
kongreso nariams ir prez. 
Trumanui, kad pasmerktų 
ir panaikintų bylas prieš 
komunistų vadus.

Dewey Kaltina Trumaną už 
Berlyno Krizį

Pawling, N. Y. — Repub- 
likonų kandidatas preziden
to vietai, Thomas Dewey 
pareiškė: — Bet kokia ame
rikinės valdžios klaida Ber
lyne galėtų iššaukt karinį 
krizį. Pavojinga padėtis ki
lo iš to, kad Trumanas Pot
sdamo konferencijoj nepa
darė tinkamos sutarties dėl 
Berlyno.

Georingienė Kalta, 
Bet Nebaudžiama

G. Paterkirchen, Vokieti
ja. — Nunacinimo teismas 
atrado kalta Emmą Goerin- 
gienę kaip veiklią nacių 
partijos narę ir priteisė vie
nus metus kalėjimo; bet tei
smas čia jau panaikino 
bausmę.

Goeringas buvo aukščiau
sias po Hitlerio nacių va
das.

Nors aš stoju už stiprų 
veikimą prieš bile asmenį, 
darantį prievartos žygius, 
tačiau aš esu patėmijęs, jog 
prievartos žygius Jungtinė
se Valstijose, kaip.ir kituo
se kraštuose, daro būtent 
tie žmonės,- kurie mojasi at
imti žodžio laisvę komunis
tams ir kitoms grupėms, su 
kuriomis jie nesutinka. Pa
žvelgus į nekomunistines 
šalis, turinčias milionus ko
munistinių balsuotojų, mes 
esame labai nustebinti, kad 
šioje turtingoje, galingoje 
mūsų demokratijoje yra po
litikierių, kurie jaučiasi 
taip nesaugiai, kad siekia 
nuslopinti politinę laisvę, 
galima sakyt, saujelei ame
rikiniu komunistu, v v
Pirmoji Pilietinių Teisių 

Gynimo Linija
4. Ginti pilietines komuni

stų teises yra pirmoji lini
ja dėl demokratinių žmonių 
laisvės apgynimo. Vokieti
jos, Italijos, Japonijos ir 
Franko Ispanijos istorija 
turėtų mūs pamokyti, jog 
komunistų slopinimas yra 
tik pirmasis žingsnis atako
je prieš demokratines teises 
darbininkam, tautinėm, ra
sinėm ir politinėm mažu
mom ir prieš visus tu^s, ku
rie priešinasi esamosios val
džios politikai.
Teismai Turėtų Panaikint 

Smitho Įstatymą
5. Aš esu tikras, jog teis

mai, galų gale, atras, kad 
yra priešingas Konstitucijai 
Smitho įstatymas, pagal ku
rį tie įkaltinimai padaryti, 
nes Smitho įstatymas už
draudžia bet kokio moky
mo ramų skleidimą, negra
sinantį aiškiu ir tuojautiniu 
pavojum . įsteigtąją! val
džiai. Aš manau, kad toks 
Smitho įstatymo naudoji
mas aiškiai laužo Pirmąjį 
Konstitucijos pataisymą ir 
apkapoja amerikinę žodžio 
laisvės, teisę.

Tuo tarpu dvipartiniai 
politikieriai išbūbnija įkal- 
tinimus ir tardymus ir teis
mus, kad galėtų kelti baimę' 
(dėl “raudonųjų”). Valdžiai 
dabartinėje padėtyje būti
nai reikalinga išradinėti 
baimes, gaminant nuolatinę

Galima tikėtis ir tolesnių 
gąsdinimų r a u d onaisiais 
baubais, taip pat ir atakų 
prieš kitas mažumų grupes, 
kaltinant jas už priešingas 
valdžiai nuomones. Aš as
meniškai esu labai priešin
gas daugeliui dabartinių 
veiksmų, kuriuos daro val
džia ir senosios partijos. Aš 
pilnai žinau, kad ir toliau 
bus nuolat bandoma atakuo
ti naująją partiją visokiais 
melagingais, ir kurstančiais 
įtarimais. Bet naujoji par
tija ir toliau tęs kovą, gin
dama konstitucines visų A- 
merikos žmonių laisves.
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Bet Reikalauja, kad Soviętąi 
Pirma Atidarytų Jiems 
Važiuotę j Berlyną

Washington, liepo. 22.
Prez. Trumanas sakė re
porteriams, kad yra “puiki 
galimybė susitarti” su So
vietais dėl Berlyno. Jis už- 
gyrė valstybės sekretoriaus 
Marsh alio pareiškimą, jog 
Amerika stengsis visais ga
limais diplomatiniais būdais 
susiderėti, bet “nesileis iš
stumti iš Berlyno.”

Anglija ir Francija suti
ko tartis su Sovietų Sąjun
ga dėl .visos Vokietijos su
tvarkymo, bet reikalavo, 
kad Sovietai pirma nuimtų 
važiuotės blokadą nuo Ber- \ . 
lyno ir pilnai pripažintų 
teisę anglam, francūzam ir 
amerikonam laikytis vaka
rinėje Berlyno dalyje.

Jungtinės Valstijos svar
sto šį pasiūlymą.

(Amerika, Anglija ir 
Francija pirmiau siūlėsi 
tartis su Sovietais vien dėl---- —
Berlyno. Sovietų vyriausybė 
atsakė, jog tiktai dėl visos 
Vokietijos galima būtų tar
tis.)

Organizuojamas Mišrus 
Francijos Kabinetas

Paryžius, liep. 22.—Fran
cijos prezidentas Vincentas 
Auriol pavedė radikalui An
driui Marie sudaryti naują 
miriistrų kabinetą vieton' 
pasitraukusio kleri k a 1 o 
premjero Schumano kabine
to. Į naująjį kabinetą Marie 
kviečia visų partijų vadus, 
apart komunistų, nors sei
me komunistai turi daugiau 
atstovų, negu bet kuri kita 
pavienė partija. Pranešama, 
kad dešinysis socialistų va
das L. Blum būsiąs užsienio 
reikalų ministru.

Anglai Registruosią 
Visus Malajiečius

Kuala Lumpur, Malajai. 
— Aukštasis anglų komisi- 
onierius’Alec Newboult įsa
kė visiem malajiečiam susi- 
ręgistruoti. Jis pareiškė, 
jog kiekvienas turės nešio
tis pasportinę kortelę su sa
vo paveikslu ir pirštų žy
mėmis. Anglai tikisi, kad 
tokių kortelių įvedimas pa
dės jiem kovoti prieš Miala- 
jų patriotus - partizanus. 
Anglija atsiunčia ir dau
giau kariuomenės.
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Istorinis Suvažiavimas Philadelphijoj 1
Penktadienį, liepos 23 dieną, Philadelphijoj oficialiai 

atsidarys istorinis Amerikos liaudies suvažiavimas nau
jai, progresyvei partijai kurti.

Gal būt, iki toliau gyvenantį skaitytoją šitie žodžiai 
pasieks, jau bus žinoma tai, kaip ši partija oficialiai va
dinsis.

Privalome atsiminti, jpg naująją partiją sudarys 
partijos — partijos, sukurtos valstijinėmis plotmėmis, 
valstijų ribose. Vienur tos partijos vadinasi progresyvė- 
mis, kitur — liaudies, o dar kitur — pav., New Yorko 
valstijoje — Amerikos Darbo Partija.

Taigi, naujoji *partija savo forma nebus tokia, kaip 
sakysime, buvusioji socialistų partija, bei esamoji" ko
munistu partija. Nebus ji tokia nei savo forma nei turi- 

. niu. '
Naująją partiją sudaro darbininkai, farmeriai, biz- 

i nieriai, intelektualai, negrai, baltieji — visokių luomų, 
profesijų ir klasių žmonės.

Naujojon partijon įeis buvusieji pažangesni repub- 
likonai, demokratai, komunistai, gal kai kurie socialistai, 
ir, žinoma, nepartiniai. . |

Didžiausią klaidą daro tie, kurie ligi šiol, tyčia ai’ 
netyčia, skelbė, būk naujoji partija būsianti tolygi komu
nistinei partijai. O kai kurie, iš “per daug kairiosios pu
sės”, naujai partijai primeta ir imperializmą.

Politinis naujosios partijos turinys, kaip jis yra nu
matomas ir formuojamas, turės būti tokis: Ji bus (a) 
anti-imperialistinė, (b) anti-karinė, (c) anti-monopolisti- 
nė ir (d) žinoma, griežtai anti-rasistinė, demokratinė.

Jeigu tokis bus naujosios partijos turinys ir forma, 
tai, žinoma, ji ir bus liaudies partija, kovojanti prieš di
džiausią amerikiečių tautos ir viso pasaulio dirbančiųjų 
priešą—monopolistinį imperialistinį kapitalizmą.
.. . Kas šiandien kovoja už taiką, prieš Wall Stryto im
perializmą, prieš monopolistinio kapitalo siautėjimą, 
prieš jo visokius lekajus, tas skaitosi progresyviu žmogu
mi.

_ Kiekviena organizacija, statanti savo tikslu kovą už 
plačiųjų darbo-žmonių* interesus, už draugišką Amerikos 
sugyvenimą su Tarybų Sąjunga, vadinasi, už taiką, už 
šviesesnį, gražesnį rytojų Amerikos liaudžiai, skaitoma 
progresyve organizacija.

Taigi, ir naujoji partija, jei ji tokia bus, bus progre
syve organizacija, pažangi partija, tęsianti gražiąsias 
Jeffersono, ’Lincolno, Franklin Deįno Roosevelto tradi
cijas.

Pasitikime, jog naujoji partija tokia bus ir ta link
me priims programą — rinkiminę platformą, apjungiau-, 
čią visą dirbančiąją Amerikos liaudį, neišskiriant rasių, 
tautybių nei religijų.

Pasitikime, jog šios partijos šūkiai suburs aplink ją 
ir josios kandidatus milionines Amerikos žmonių mases.

Pasitikime, jog- pastarieji Trumano “triksai” — ko
munistų vadų areštai, puolimai, — neiškreips naujosios 
partijos vadų iš tos vagos, kurios jie laikėsi ligi šiol.

Pasitikime, jog šitie Trumano “triksai” tik dar tam
priau apvienys naujosios partijos eiles ir paakstins kiek
vieną pažangų žmogų kovoti prieš keliančią galvą reak
ciją ... . .' .

Pasitikime, jog naujosios partijos vadai supras vieną 
nepamirštamą faktą: keliąs galvą fašizmas kiekvienoje 
šalyje pradėdavo kovą nuo komunistų, o paskui— prieš 
kiekvieną pažangesnį asmenį. Taip darė Mussolinis, taip 
darė Hitleris, taip šiandien bando juodu mėgdžioti ame
rikinė reakcija.

Pasitikime, jog šis istorinis plačiųjų Amerikos žmo
nių sluogsnių atstovų suvažiavimas bus visais požvilgiais 
pasekmingas!

Konspiracija Prieš Amerikos Žmones
Federalinė grand džiurė, posėdžiavusi per vienerius 

metus, išdavė įkaltinimo aktus visai eilei Jungtinių Val
stijų Komunistų Partijos veikėjams areštuoti.

Tuojau, po keleto valandų, jau patys žymiausieji, su 
Wm. Z. Foster! u ir Eugene Dennison priešaky, buvo su
imti, padėti po atitinkamu užstatu ir ligi teismo paleisti.

Jau per tūlą laiką buvo skelbta, jog taip bus, kaip 
buvo. Komercinė spauda dažnai rašė, jog slapta veikian
ti grand džiūrė “tyrinėja” ir “ištyrinėjusi”, įkaitins daug 
žmonių, kuriems bus primestas “darbavimasis svetimai 
'valstybei”, — suprask: Tarybų Sąjungai.

Toji pati spauda pranašavo, jog areštai bus atlikti 
ryšium su naujosios partijos suvažiavimu Philadelphijoj. 
Taip ir buvo! Areštai buvo atlikti naujos partijos suva
žiavimo išvakarėse.

Tik vienas dalykas nebuvo atspėtas: suimtiesiems 
primetamas ne “tėvynės išdavimas”, bet “norėjimas pa
jėga nuversti mūsų vyriausybę, mūsų krašto santvar
ką...” • ’ ;

/'Viso to priešakyje, stovi, žinoma, Trumanas, kuris 
naudoja ir naudos visokius triksus savo oponentams su
žlugdyti ir užtikrinti sau išrinkimą naujam terminui. 

\ Abejojame, ar jam tai pavyks! .
Skaitytojas privalo suprasti, kad amerikinė reakcija

Šmeižikai Patys Save
Demaskuoja

SAUSAS
teles ir žymiai sumažintos 
kainos. Tuo pačiu metu al
gos liko nepakeistos. Viso 
to išdavoje darbininkų bei 
tarnautojų realus darbo at
lyginimas ir valstiečių pini
ginės pajamos pakilo nema
žiau kaip dvigubai. Kai ku
rie nuostoliai, kurie neiš
vengiamai buvo susiję su 
piniginės reformos, likvida
vusios karo padarinius pini
gų formoje, įvykdymu, buvo 
gyventojams kompensuoti^ 
su kaupu kainų sumažinimu 
ir smarkiu naujojo' rublio 
perkamosios galios pakėli
mu.

Štai kaip atrodė “krizė’’ 
Tarybų Sąjungoje — gy
ventojų medžiaginė gerovė 
pakilo ir čia atsirado nau
jas “pavojus”: nuolatinio 
produkcijos augimo išdavo
je kainos bus nuosekliai ma
žinamos toliau. •

Beždžionės iš “Naujienų” 
redakcijos, kurios į Tary
bų Sąjungą žiūri akinius 
užsidėjusios ant uodegos, 
su savo pranašavimais a- 
pie “krizę”, kainų pakėlimą, 
rublio nuvertinimą Tarybų 
Sąjungoje, liko juokingoje 
ir kvailioje padėtyje. Aš 
manau, kad “Naujienos”' šį 
kart net prieš labiausiai sa
vo patikimus skaitytojus iš
kilo kaip iš piršto išlaužtų 
melų ir biaurių falsifikacijų 
skleidėjas.

“Naujienų” skaitytojams 
turėjo iškilti klausimas; 
jeigu laikraštis galėjo įdėti 
tokius melagingus praneši
mus apie piniginę reformą 
ir kortelių sistemos panai
kinimą Tarybų Sąjungoje 
kuriuose nebuvo nė žodžio 
tiesos, kodėl jie negalėjo su
fabrikuoti ir visą “informa
ciją” apie badą Lietuvoje?

• Atsakymas į. šį klausimą 
yra labai paprastas: “Nau
jienos” ir vienu ir kitu at
veju paskelbė bjauriausius 
melus lygiai taip, kaip jos 
visuomet meluoja, kada jos 
rašo apie Tarybų Sąjungą 
bendrai ir apie Tarybų Lie
tuvą specialiai.

♦ ♦
Po piniginės reformos 

pravedimo ir kortelių siste
mos panaikinimo, pokari
niame Lietuvos gyvenime į- 
vyko gilus posūkis. Gyveni
mas Lietuvoje, kaip ir viso
je Tarybų Sąjungoje, spar
čiai gerėja. Krautuvės už
verstos prekėmis, tiek mais
to, tiek ir pramoninėmis. 
^Produktų gausumas valsty
binėse ir kooperatin. krau
tuvėse atvedė į smarkų kai-' 
nų smukitną rinkoje* Šiuo 
metu rinkos kainos produk
tams yra vidutiniai 3 kar
tus žemesnės negu prieš pi
niginę reformą. Tačiau val
stiečiai iš produktų kainų 
kritimo' nuostolių neturi, 
nes pramoninės prekės 
jiems nemažai atpigo. Vi
suose miestuose pramoninių 
prekių krautuvėse galima 
kasdien matyti minias vals
tiečių, perkančių • visokias 
prekes. Tai rodo aukštą val-

Rašo L.
Plačiame melo ir šmeiž

to žygyje prieš Tarybų Lie
tuvą, kuris vyksta Ameri-. 
kos lietuvių reakcinėje 
spaudoje, “Naujienos” pąsi- 
žymi ypatingu uolumu. '

Buržuazijos liokajai, be
sivadinantieji “socialistais”, 
stengiasi pralenkti pačią 
buržuaziją savo neapykan
toje socializmui, Tarybų 
Sąjungai.

Savo 1947 m. gruodžio 
mėn. 5 d. numeryje “Nau
jienos” stambia antrašte 
pateikė savo skaitytojams 
kaip paskutinę sensaciją,se
nai nuvalkiotą melą, kuris 
nuolat kartojamas reakci
nėje Amerikos lietuvių 
spaudoje: “Pabalčio valsty
bėse siaučia badas.” Šį kar
tą “Naujienos” savo, atsi
prašant “informacijoje” pa
sirėmė miunhuzeninėm i s 
pasakėčiomis, skelbiamomis 
Chicagos laikraštyje “Tri
bune” antitarybinių melų 
specialisto Hal Foust, kurio 
laukinius ir kvailus prasi
manymus su tokiu smagu
mu persispausdina visa re
akcinė spauda Amerikoje.

Kokią vertę turi “Nau
jienų” svaičiojimai apie 
“badą” Lietuvoj, lygiai kaip 
ir visos jų “informacijos”, 
apie Lietuvą ir bendrai apie 
Tarybų Sąjungą labai ryš
kiai šį kart parodė pačios 
“Naujienos”.

Tame pačiame numeryje, 
tame pačiame pirmame pus
lapyje, kuriame buvo pas
kelbtas šlykštus šmeižtas 
apie “badą”... Lietuvoje, 
“Naujienos” paskelbė kitą 
“sensaciją” apie Tarybų 
Sąjungą.

Prasideda ši “sensacija” 
taip:

“Sovietų propagandos į- 
staigos keliais atvejais kal
bėjo apie kapitalistinės A- 
merikos krizę, tuo tarpu e- 
konominė krizė palietė Ru
siją žymiai anksčiau negu 
kitas valstybes.”

Sukėlusios vienu plunks
nos brėžiu krizę Tarybų 
Sąjungoje, kurios ekonomi
ką reakciniai nemokšos su
pranta tiek, kiek žinomos 
pasakėčios bež
džionė suprato apie 
akiniu s,—’’Naujienos” 
sako skaitytojams pateikė 
tokią informaciją “iš gerai 
informuotų šaltinių”.

“Rublis bus nuvertintas, 
— rašo “Naujienos”,— ta
rybinių gyventojų santau
pos bus atimtos, Tarybų 
Sąjungoje visos kainos bus 
pakeltos. Visos prekės žy
miai pabrangs.”

Kaip visa ši “pranašystė” 
įvyko, visi dabar žino. Vis
kas įvyko lygiai priešingai, 
tam, ką buvo pranešusios 
“Naujienos”. T a r y biniai 
žmonės, vietoje senojo rub
lio, kurio perkamoji galia 
karo ir okuapcijos pasėkoje 
nusmuko, gavo naują rublį 
lį su žymiai didesne perka
mąja galia. Gyventojų san
taupos taupomosiose kasose 
liko beveik visiškai nepalie
stos. Buvo panaikintos kor-

“Vaikščiojantis” tiktai rateli
nes kėdės pagalba, Bobby Mo
ran išėjo su savd draugais na
riais CIO Auto Workers Uni
jos . Lokalo . 17-to . pikietuoti 
ILSCO Copper Tube & Pro
ducts Co., Cincinnati mieste.

stiečių perkamąjį pajėgu
mą.

Praėjusiais metais Lietu
voje turėjome puikų derlių. 
Grūdų derlius respublikoje 
viršijo prieškarinį 1940 me
tų derlių. 6.2%. Kokiais 
sparčiais tempais atsikuria 
mūsų žemės ūkis po nioko
jančio karo ir okupacijos, 
matyti iš to, kad 1947 metų 
derlius Lietuvoje viršijo 
1946 metų derlių 40 nuoš. 
Tai buvo rezultatas vyriau
sybės plačiai prigydomų že
mės ūkyje agrotechnikinių 
priemonių ir respublikos 
darbo valstiečių' kūrybinio 
pakilimo.

Šiais metais pasėlių plotai 
Lietuvoje padidėjo daugiau
kaip 150,000 ha. Vien tik 
grūdinių kultūrų pasėlių 
plotai padidėjo daugiau 
kaip 100,000 ha. Linų pasė
lių plotas, kuris jau pernai 
buvo pasiekęs prieškarinį 
lygį, šiais metais padidėjo 
58 nuoš. Sparčiai padidėjo 
ir cukrinių runkelių pasė
lių plotai.

reakcionierių prasimany
mai apie badą Lietuvoje?

Tegul “Naujienos” ir jų 
klerikaliniai, liaudininkiški 
bei tautininkiški bendražy
giai neriasi iš kailio: jų me
lai bei šmeižtai' Lietuvoje 
nieko nepakeis! Lietuvos 
liaudis toliau tvirtai žengs 
į tikrąjį savo gimtojo kraš
to suklestėjimą, kurs lai
mingą gyvenimą visiems 
darbo žmonėms.

(Argentiniečių “Vienybė”)

mokosi, imdama “pavyzdžius” iš kitų kraštų reakcijos- 
fašizmo. •

Hitleris, atsiminkime, pradėjo puolimus pirmiausiai 
ant komuinstų. Hitleris sugalvojo reichstago pastato pa
degimo provokaciją.

Po to sekė puolimai ant darbo unijų, ant socialistų, 
ant liberalų ir kiekvieno, nepritariantčio nacizmui.

Taip lygiai daroma ir pas mus. Pasirodo, jog reakci
nis kapitalizmas nieko nepamiršo ir nieko neišmoko.

Ši monopolistinio kapitalo provokacija, šis jo žygis, 
šitie nauji areštai privalo dar glaudžiau apjungti Ame
rikos darbo žmones kovai prieš reakciją, kovai'prieš ke
liantį galvą fašizmą, kovai už taiką ir demokratinę, lais
vą Ameriką! 5 .

Pirmoje Eilėje Stovi Meni
ninkų Mokykla ir Jos Už

baigos Atžymėjimo
Iškilmė

Be abejo visi dainos-me- 
no mėgėjai seka, domisi 
spaudoje telpančiomis ži
niomis apie prisirengimą 
muzikos meno mokyklai, 
kuri prasidės sekmadienį, 
rugpjūčio (August) 15-tą, 
Olympia Parke, Worceste- 
ryje.

Sveikos, sumanios inicia
tyvos pilna LMS 3-čios Aps
krities komisija, kuri išti
sai rūpinasi mokyklos pri- 
rengimu, stropiai atlieka 
savo pareigas. Mokįnių rei
kalais aplikacijas^ ir. bend
ras inforamacijas išsiunti
nėjo chorams, grupėms, 
draugijoms. Pasitiki jie 
gražiam, gausiam atsiliepi
mui visu kuo ir mokinių 
skaičiumi. Vedami susitari
mai su svečiais prelegentais, 
kurie duos paskaitas įvai
riomis temomis. Šį taip gra
žų didelį darbą LMS 3 Ap

Popierio Fondas Gyvuoja
X _____________________ \

Pranešus visuomenei, kad infliacija spaudžia dienraš
tį Laisvę ir kad vasaros mėnesiais padėtis visai pasunkė
jo, gauname gražių atsiliepimų. Per keletą dienraščip 
laidų minėjome, jog reikalinga greita pagalba aukomis. 
Gauname greitos pagalbos. Jau per porą laidų matėme 
eilę vardų stojusių į greitą pagalbą savo dienraščiui.

Štai ir vėl eilė vardų pasiskubinusių su aukomis į po
pierio fondą:'

Per J. Kairį, Brooklyn, N. Y., (Laisvės piknike) $10.
Mildred Savukaitienė, Muse, Pa., $6.
Nuo Woodhavenietės, $5.
Vincent Navickas, Ansonia, Conn., $4.
A. Chekas, Rockville, Conn., $3.
Po $1: A. Valinčius, Pittston, Pa.; Jonas Grubis, 

Brooklyn, - N. Y. ,
Širdingai dėkojame už gražią paramą tiems, kurių 

vardai aukščiau sužymėti ir laukiame paramos iš kitų 
dienraščio Laisvės patriotų.

Dar. kartą'norime priminti, kad laukiame atsinaujini
mo prenumeratas iš tų, kuriem yra pranešta, kad prenu
merata pasibaigė. Taipgi prašome pasirūpinti gavimu 
naujų prenumeratų. Kur sunkiau gauti metams naują 
skaitytoją, bandykite užrašyti trims mėnesiams už $2.

Dabar pats mirgėjimas piknikų. Visur piknikuose rei
kia pasirūpinti aukų parinkimu dienraščiui' į popierio 
fondą. Daugelyje vietų dar būtų galima surengti pikniką 
Laisvės paramai. Jei jie ir nebūtų labai dideli, vistiek 
desėtką-kitą dolerių būtų galima sukelti, ir tas daug pa
gelbėtų dienraščiui.

Laisvės Administracija.
.....................      y. ■' ' — '

Kaip Pasekmingiau Platinti 
Rinkiminę Brošiūrą

\ ■

Šiomis dienomis Lietuvių Wallace-for-President Ko
mitetas išleido brošiūrą, pavadintą: “Henry A. Wallace 
ir Naujoji Partija.” Brošiūros atspausdinta gerokas skai
čius ir ji jau yra siuntinėjama po visas kolonijas.

Kaip ši brošiūra pasekmingiau platinti? Kas daryti,f 
kad ji kuo veikiausiai būtų paskleista?

Komitetas, neturėdamas organizacijų adresų, bro
šiūrą siuntinėja pavieniams asmenims. Mes pasitikime, 
kad jie, gavę brošiūrą, tuojau imsis darbo.

Praktiškiausia brošiūrą platinti bus šitaip: tegu 
kiekvienas, kuris yra gavęs brošiūros, nueina į LDS, į 
ALDLD ir kitų organizacijų (pav. klubų) mitingus ir# 
tegu nusineša brošiūros. Reikia paprašyti, kad organi
zacijos nariai tuojau paimtų brošiūrą, platinti. Daug 
bus tokių narių, kurie, gavę brošiūros keletą egzemplio
rių, už juos tuojau-ir užsimokės (brošiūros kaina 5 cen
tai), o kurie neužsimokės ant syk, padarys tada, kai bro

šiūrą parduos. 4Na, ir jie sugrąžins pinigus ten, kur rei
kia.

Mes manome, kad šitokiu būdu bus lengviausia ir
Visų tų 1 faktų šviesoje- praktiškiausia visą brošiūrą pasekmingai paskleisti.' 

kokią vertę turi' bukapročių ' Gavę pinigus, brošiūros gavėjai tuojau turėtų juos,
pinigus, prisiųsti Komitetui, kurio iždininkas yra V. 
Chappels, o finansų sekretorė — Amilija Burba, 427 Lo
rimer Street, Brooklyn, N. Y.

Komitetas, gavęs pinigus už brošiūrą, tuojau leis 
daugiau rinkiminės literatūros lietuvių kalboje.

Prašome ir raginame visus, kuriems brošiūra buvo 
pasiųsta, tuojau imtis darbo ją paskleisti.

Connecticut valstijoje šios brošiūdos buvo įteikta 
platintojams visas 1,0'00 kopijų.

Pasitikime, kad šitaip darbuodamiesi, mes pasiek
sime didžiulių laimėjimų.

Naciorbalis Lietuvių 
Wallace for President 
Komitetas.

4 .

lais, nes svarbios paskaitęs 
įvairiomis temomis bus 
duodamos vakarais, į jas

LMS ANTROS APSKRITIES ŽINIOS
* .

skrities. komisija yra pasi
ryžusį našiai, vertingai pra
vesti gyveniman. Jų darbo 
pasekmės yra užtikrintos.
LMS Antros Apskrities Pa
reigos šiuo Reikalu Taipgi
Svarbios, Ats.akomingos
Šie menininkų vasariniai 

kursai įvyksta antros aps
krities ribose. Apskrities 
komitetas visą laiką talki
ninkauja su rengimo komi
sija abelname darbe. Bet, 
Worcesteriui artimų kaimy
ninių kolonijų lietuviai me
no mylėtojai taipgi turi gy
vai susidomėti mokyklos 
reikalais.

Visų pirmiausia, draugai 
kolonijose prašomi pasi
stengti prisiųsti mokinių, 
jeigu kur nors tas dar nėra 
atlikta dėl kokių nors prie
žasčių. Darbuotojai koloni
jose be atidėliojimo išspręs
kite šį svarbų reikalą.

* Antras: Prašome visus 
sekti žinias mokyklos reika-

— I

bus kviečiama ne tik Wdr- 
cesterio, bet ir apylinkių ko
lonijų publika. Visu mokyk
los veikimo laiku bus pra
nešta visa programa anksti, 
kiek tai bus galima, tad no
rintieji ja pasinaudoti galės 
tai padaryti.

Užbaigos Iškilmės
Mokyklos užbaigimo at- 

žymėjimui,' ?9-tą rugpiūčio, 
rengiama nepaprasta meti
nė programa. Joje ims da- 
lyvumą mokykloje priruoš
ta grupė. Taipgi atvyks 
chorai iš Hartfordo, Water
bury, Bostono, Montello, 
Norwoodo. Tai bus meno- 
dainų festivalis atvirame 0- 
re. Ruoškitės, draugai, ma
siniai dalyvauti šioje iškil
mėje. M. S.

Viena, Austrija. — Pra
nešama, kad Sovietų vy-, 
riausybė rengiasi iškraus
tyti savo pareigūnų žmonas 
ir vaikus iš Vienos.

• " ............................. !., - • llU

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Liepos 23, 1948
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Gražiai Kyla Marijampolės Apskrityje
Darbas ir Naujasis Gyvenimas

Marijampolės apskritis buvo viena iš daugiausiai nuken- 
tejusių apskričių.——Trys tūkstančiai bežemių ir mažaže
mių gavo žemės.—Smarkiai pakilo gyvulininkystė. - Dideli 
kultūriniai laimėjimai.—-Veikia šešios gimnazijos, astuo
nios progmnazijos ir 100 pradžios mokyklų.—-Susirūpini

mas liaudies sveikatingumo pakėlimu.

Vilniaus Pramone Viršijo 5 Mėnesių Planą Shenandoah, Pa.

Marijampolės apskritis 
karo pradžioje gavo baisius 
vokiškųjų okupantų smū
gius. Ypatingai daug nu
kentėjo Marijampolė, Kal
varija, Liudvinavas. Eilė 
kaimų ir šimtai sodybų 
buvo visiškai nušluoti nuo 
žemės paviršiaus. Trys me
tai įtempto darbo ir didelė 
tarybinės vyriausybės para
ma padėjo apskričiai atsi
stoti ant kojų ir atstatyti 
apskrities ūkį.

Trys tūkstančiai buvu
siųjų bežemių ir mažažemių 
valstiečių, gavusių iš tary
binės vyriausybės dešimtis 
tūkstančių ha žemės, šiemet 
ruošiasi nuimti jau ketvir* 
tąjį derlių, išaugintą tikrų
jų žemės šeimininkų—dar
bo valstiečių. Apskrityje 
yra dvi MTS, turinčios de
šimtis galingų traktorių, .9 
MANP, 20 žemės ūkio 
draugijų, kurios jungia 
daugiau kaip 2 tūkstančiu 
valstiečių ūkių,, gausus že
mės ūkio specialistų skai
čius visos apskrities žemės 
ūkio srityse — suteikė di
delį palengvinimą ir para
mą sunkiame valstiečio 
T^rbe. Kasmet didėja pasė
lių plotai. Praeitais metais 
apskrities valstiečiai apsėjo 
2.500 ha žemės daugiau 
kaip 1946 metais. Šiemet 
jie taip'pat žymiai pervirši
jo numatytąjį planą. Aukš
tame agrotechnikos lygyje 
atliktoji pavasario sėja, 
rūpestinga pasėlių priežiū
ra ir palankios oro sąlygos 
žada duoti gausų derlių.

V ystosi ir apskrities gy
vulininkystė. Tik per viene
rius, 1947 metus, arklių 
skaičius padidėjo 17 pro
centų, stambiųjų raguočių 
— 21 procentu, kiaulių 18 
procentų ir t.t.

150 agrotechninių rate
lių, kurie veikia prie biblio
tekų ir klubų — skaityklų, 
padeda valstiečiams išmok
ti pirmaujančios tarybinės 
agrotechnikos.

Dideli laimėjimai pasiek
ti ir apskrities pramonėje. 
Pilnu pajėgumu dirba, vo
kiškųjų okupantų sugriau
tasis ir pačių darbininkų 
atstatytas “Šešupės” teks
tilės fabrikas, mechaninės 
liejimo dirbtuvės, pramonės 
kombinato įmonės sistema- 
tingai viršija • gamybinius 
planus. Pilnai apstatyti ir 
duoda produkciją Kumelio- 
nių čerpių fabrikas, Baršti
nės, Puskelnių ir Pabaigų 
plytinės.

Marijampolėje ir Kalva
rijoje pastatyti nauji malū
nai, 6 stambios duonos ke
pyklos, Gudeliuose statomas 
sūrių fabrikas, kuris dar 
šiais metais išleis produk
ciją. Kazlų-Rūdos medžia
gos apdirbimo fabrikas 
“Eglė” pradėjo gaminti 
standardinius dviejų butų 
namelius.

Atstatytas, buvęs vokie
čių sunaikintas, apskrities 
energetinis ūkis. Marijam
polėje, Kalvarijoje ir Liud
vinave veikia naujos elekt
rinės, naujos elektrinės sta
tomos eilėje miestelių ir 
valsčių centrų.

6 gimnazijose, 8 progim
nazijose ir 100 pradžios 
mokyklų dabar mokosi dau

giau kaip 14 tūkstančių 
moksleivių. Tai beveik 4 
kartus daugiau, kaip 1939 
metais, kada apskrityje bu
vo tik 2 progimnazijos, 4 
gimnazijos. 1947 metais 
Marijampolės a p s krityje 
buvo atidarytos 6 pradžios 
mokyklos, progimnazija su
augusiems ir gimnazija 
Liudvinave. Marijampolės 
miesto mokslo įstaigose da
bar mokosi tiek moksleiviu, c. 7 

kiek jų mokėsi prieš karą 
visoje apskrityje.

Pokariniais metais aps
krityje įsteigta 90! klubų- 
skaityklų,dešimtys, bibliote
kų, kultūros namai. Veive
rių valsčiuje dirba bibliote
ka, kuri turi apie 10.000 
knygų. Prie bibliotekos yra 
skaitymui salė, veikia agro
technikos ir literatūros ra
teliai. Biblioteka turi apie 
P.000 nuolatinių abonentų.

Pirmą kartą Liudvinave, 
Sasnavoje, Krosnoje ir Liu
bave atidalytos ambulatori
jos, Igliaukoje — gimdymo 
namai. Marijampolėje at
statyta miesto ligoninė, ati
darytas tuberkuliozės dis- 
pensaris, sanitarinė - epider 
minė stotis, motinos ir vai
ko konsultacija.

Didelė parama teikiama 
apskrities motinoms. Apie 
3 tūkstančiai daugiavaikių 
ir vienišų motinų per 3 po
karinius metus gavo iš vy-i 
riausybės daugiau kaip 6,5 
milijono rublių pašalpą. 
Marijampolės valsčiaus val
stietės — A. Kavaliauskie
nė, Buiskienė ir kitos gavo 
maždaug po 20 tūkstančių 
rublių pašalpos ^kiekviena.

Marijampolės apskrityje 
yra Žuvintu rezervatas. Jis 
yra Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos Biologijos ins
tituto mokslinė bazė. Rezer
vatas, užima apie 1.000 ha 
plotą. Rudenį ir pavasarį, 
paukščių perskridimo metu, 
Žuvinto rezervatas tampa 
poilsio vieta tūkstančių per- 
skrendančių plunksnuočiu. 
Žuvinto ežero krūmuose ir 
pakrančių lendrynuose gy
vena ūdros, vandens žiur
kės ir kiti reti žvėreliai. Ne
seniai Astrachanės rezerva
tas atsiuntė kelioliką pilkų
jų laukinių žąsų, Voronežo 
— kelias porų bobrų, iš Če- 
liabins'ko specialiu vagonu 
atvežta 25 poros retų bran- 
giakailių žvėrelių. Rezerva
te veikia paukščių žiedavi- 
mo stotis, kuri palaiko ryšį 
su viso pasaulio paukščių 
žiedavimo stotimis.

Su apskrities centru —■ 
Marijampolės miesto vardu 
surišti atmintini Lietuvos 
kultūros puslapiai. Daug 
lietuvių visuomeninių vei
kėjų, mokslininkų, rašytojų 
buvo gimę Marijampolės 
apskrityje. Čia mirė lietu
vių liaudies rašytoja Julija 
Žemaitė. Čia mokėsi Salo
mėja Nėris, garsi- lietuvių 
poetė. Seniausioje Lietuvoje 
berniukų gimnazijoje, kuri 
pernai metais atšventė 75 
metų jubiliejų — mokėsi 

į vienas žymiausių Lietuvos 
revoliucinio judėjimo veikė
jų 20-tojo amžiaus pradžio
je — V. Mickevičius-Kap- 
sukas.

Sugriautas, i š t u štėjęs 
karo metu miestas, vėl at-

Deinokratu konvencijos delegatai, kaip kad ir pirm 
to įvykusios republikonu konvencijos delegatai, eina 
per pikieto liniją, protestuojančią prieš Taft-Hartley 
aktą, 'prieš drausmes, prieš Jim-Crow militariškoje tar
nyboje, reikalaujančią lyios progos visiems dirbti 
(FEPC), taipgi įstatymų prieš balsavimo taksus ir 

prieš linčiavimus. 
f - - - — ■ -------- ------ ------------------- - -----

Vokiečiai “Keturiasdešimt Aštuntieji” 
Amerikos Istorijoje

šiemet Įvyko šimtametinė 
sukaktis 1848 m. revoliucijos 
Europoje, ši revoliucija pra
sidėjo Francijoj vasario mėn., 
1948 m., ir apsupo Vokieti
ją, Italiją, Austriją, Vengriją 
ir Lenkiją, ir yra istorinis Įvy
kis. Revoliucija sukrėtė Kon
tinentinės Europos politines 
Įstaigas.

Kada revoliucija buvo nu
galėta Vokietijoj, tūkstančiai 
nusivylusių laisvės kovotojų 
apleido savo kraštą ir ieškojo 
prieglaudos ir laisvės Ameri
koje. Tarpe 1848 ir 1860 m. 
du politiniai judėjimai sujau
dino šį kraštą. Vienas svar
bus judėjimas buvo kova iš
naikinti vergiją, kitas judėji
mas buvo agitacija prieš imi
grantus. Tą agitaciją varė 
amerikoniška politinė partija 
“Know Nothings.” Pradžioje 
ji buvo slapta organizacija, 
gavo vardą nuo fakto, kad 
nariai užklausti apie organi
zaciją visuomet atsakydavo 
“Aš apie ją nieko nežinau.”

“Know Nothing” partija 
priešinosi airiams ir vokie
čiams imigrantams, ir siūle 
daug diskriminuojančių Įsta
tymų prieš juos. Jie „reikala
vo, kad imigrantai Čia turėtų 
gyventi 21 metus prieš natu- 
ralizavimą, 'ir stengės sulaiky
ti sveturgimiams nuo viešų 
tarnybų, ir sulaikyti Rymo 
katalikus, kaip vietinius, taip 
sveturgimusius nuo viešų dar
bų ir nuo balsavimo.

Vokiečiai ^imigrantai, ypač 
1848 pabėgėliai, tuoj jautė ŠĮ 
pavojų savo naujai Įgytai lais
vei. Kada 1859 m. Massachu-

gimė.
Mieste plačiai vyksta in

dividualinė statyba. Tary
bų valdžia teikia statan
tiems privačius namus as
menims patogiomis sąlygo
mis paskolas, statybines 
medžiagas ir t.t. Daugiau 
kaip 2 tūkstančius pareiški
mų individualiniams na
mams statyti miesto vykdo
masis komitetas patenkino 
praeitais metais. . Miesto 
gatvėse pasodinta keletas 
tūkstančių dekoratyvinių 
medžių ir krūmų.

Rūksta atstatytų ir nau
jai pastatytų įmonių kami
nai. Dvi hidroelektrinės ir 
viena šiluminė elektrinė 
duoda ' šviesą miestui ir 
apylinkėms.

Didelį populiarumą už
kariavo sau lietuvių dramos 
teatras. •> Teatro repertuare 
— Stalininės premijos lau
reato B. Dauguviečiu, Bal
tušio, Bernotėno, o taip pat 
rusų ir Vakarų Europos 
dramaturgų pjesės.

Atstatytas ir išplečiamas 
“Sodžiaus” muzejus. Jame 
atidaromi nauji liaudies re
voliucinės kovos ir socialis
tinės gamybos skyriai.

Camden, N. J.

setts logislatūra pridėjo prie
dą prie valstijos konstitucijos, 
kuris atėmė nuo naujai natu- 
ralizuotų piliečių- teisę balsuo
ti per dvejis metus po natu- 
ralizavimo, vokiečiai ir kiti 
imigrantai išsigando.

Dr. Theodore Canisius, Vo
kietijoj gimęs žurnalistas iš 
Springfield, Ill., parašė Abra
hamui Lincolnui, prašydamas 
jo pasisakyti, kur jis stovi šia
me klausime. Savo pagarsė
jusiam laiške Lincolnas pa
reiškė, kad jis, kuris pasmer
kė negrų pažeminimą ir jų 
priespaudą, “keistai sau prieš
tarautų,” jeigu jis pateisintų 
tai, kas pažeistų gyvenimo tei
ses baltųjų žmonių, atsižvel
giant j jų kilmę arba kalbą.

Lincolno pareiškimas pa
traukė vokiečių imigrantų 
sentimentą ir ■ republikonu 
partiją. Vokiečių Centralis 
Republikonu Komitetas New 
Yorke šaukė susirinkimą 
Deutsches Haus Chicagoje, ir 
pakvietė tris vokiečių delega
tus iš kiekvienos valstijos da
lyvauti. “Forty-eighters” da
lyvavo delegacijoje. Delega
cija nutarė pasiūlyti sekamam 
repu'blikonų seimui programą 
(vėliau pavadintą “The Dutch 
Plank”), kuri, tarpe kitų da
lykų, reikalavo išnaikinimo 
vergijos ir pilnų teisių imi
grantams. Delegacija paža
dėjo remti bet kurį kandida
tą, kuris priims tą programą. 
Ne visi rėmė nominaciją Lin- 
coln’o.

Seimas priėmė “Dutch 
Plhnk.” Lincolno nominacija 
buvo užtikrinta, nes ‘‘Dutch 
Plank” du priešai buvo auto
matiškai eliminuoti ir kiti du 
kandidatąi nebuvo gana sti
prūs. Bet šis Įvvykis nebaigė 
vokiečių imigrantų rolės pre
zidento rinkimuose 1860 jn. 
Kova buvo sunki, ypač šiau
rės ’ Centrinėse valstijose, ir 
pagal vieną gerai žinomą isto
riką sveturgimių balsai, ypač 
vokiečių ir skandinavų, nu
sprendė Lincolno išrinkimą ir 
kartu Tautos likimą.

F. L. I. S.

Liepos 4 d. mirė Antanina 
Braškienė (Kučinskiūtė). Pa
ėjo iŠ Ahmeniškių kaimo, 
Veliuonos parapijos, Kauno 
apskrities. Gyveno nuo čia 
netoli South Gibbson, Pa., 
ant farmos.
Paliko nuliūdime vyrą Vladą 

Braškį, sūnų Viktorą, marčią, 
dukterį Rose, 3 anūkus, taip
gi seseris—Apoloniją Grigie
nę, gyvenančią Massachusetts 
valstijoj, ir mane, taipgi tris 
brolius Lietuvoje.

Velionė netikėtai iš mūsų 
tarpo išsiskyrė. Ilsėkis, sesu
te, amžinai šios šalies žeme
lėje! B. Navalinskienė.

Padaryta Vilniaus .pra
mones darbo gegužes mėne
sį'ir per 1948 metų penkis 
mėnesius rezultatų santrau
ka. Kovodami dėl priešlai
kinio pokarinio ' penkmečio 
įvykdymo, dauguma-miesto 
pramonės įmonių kolektyvų 
pasiekė ' gegužės mėnesį 
naujų laimėjimų. Mėnesinis 
planas, paėmus iš viso, mie
ste įvykdytas 106,9 procen
to, penkių mėnesių uždavi
nys įvykdytas 104 procen
tais. Produkcijos padidėji
mas, palyginti su pereitųjų 
metų atitinkamų laikotar
piu, sudarė 45,4 procento. 
35 įmonės iki birželio mėn. 
1 dienos įvykdė ir viršijo 
pusmetinę programą. An
tai, “Elektrito” gamykla 
per penkis mėnesius įvykdė 
pusmetinį planą 102 procen
tais, viršijo pusmetinį užda
vinį “Baltikes”, “Žibutės”, 
Marijos Melnikaiės vardo 
fabrikai ir kiti. “Raudono
sios žvaigždės” aliejaus 
fabrikas jau įvykdė metinį 
uždavinį.

Socialistinės lenkty n ė s 
siekiant prieš laiką įvykdy
ti penkmetį žadina darbi
ninkų, inžinierių, technikų 
ir įmonių vadovų kūrybinę 
mintį. Daugelyje fabrikų- ir 
gamyklų įvedami techniki
niai patobulinimai, gerina
mas darbo organizavimas, 
sėkmingai kovojama dėl sa
vikainos sumažihimo ir pro
dukcijos kokybės pagerini
mo. Pavyzdžiui, “Tigro” o- 
dų-avalynės kombinate eilė 
cechų rekonstruota. Įveda
mas konvejerinis gamybos 
metodas, žymiai pagerintas 
daębo organizavimas. Šie
met kombinatas, esant to
kiam pat darbininkų skai
čiui, padvigubino produkci
jos išleidimą, 24 procentais 
sumažino gaminių savikai
ną, žymiai pakėlė jų koky
bę.

“Elektrito” gamykla per
kėlė visus cechus į ūkinį 
apskaičiavimą. Tai įgalins 
žymiai pagerinti gamyklos 
darbo kiekybinius ir koky
binius rodiklius. Gamybinės 
kooperacijos artelėse įveda
ma dalinė avalynės gamy
bos mechanizacija. Gamy
bos organizavimo pagerini
mas “Bakelito” artelėje j- 
galino padidinti išdirbį 
kiekvienam nariui pusket
virto kartp. Perėjusi į kon
vejerinį gamybos metodą, 
“Aušros” artelė gavo gali
mumą pakelti darbo našu
mą pustrečio karto.

Tačiau sostinės pramonės 
darbo rezultatus negalima 
laikyti patenkinamais. • De
šimtys įmonių neįvykdo val
stybinio plano. Jų tarpe ta
bako fabrikas, kuris įvykdė 
penkių mėnesių uždavinį i96 
procentais, “Laisvės” fabri
kas — 85 procentais, “Veb- 
ro”, “Lelijos” fabrikai, “El- 
fos” gamykla, įmonės, ga
minančios statybines me
džiagas, ir kt. Gegužės mė
nesio programos neįvykdė 
34 įmonės.

Atsiliekančiu įmonių va
dovai nesugebėjo vadovau
ti darbininkų, inžinierių, 
technikų ir meistrų socialis
tinėms lenktynėms. Socialis- 

. tinių lenktynių lygis, pa
siektas balandžio mėnesį 
ryšium su pasirengimu Ge
gužės Pirmosios šventei,1 
nebuvo užtvirttintas, todėl 
daugelis įmonių gegužės 
mėnesi dirbo blogiau, negu 
balandžio mėnesį.

Sostinės darbo žmonės 
sekdami Maskvoj įmonių 
pirmaujančių kolektyvų pa
vyzdžiu. dabar įsijungia į 
kova dėl 1948 metų plano į- 
vykdymo iki Didžiosios 
Spalio socialistinės revoliu

cijos 31-jų metinių. Sėkmin^ 
gas šio uždavinio sprendi
mas pareikalaus smarkiai 
pakelti gamybos tempus ne 
tik atsiliekančiose, bet ir 
pirmaujančiose į m o n ėse. 
Atsiliekančios įmonės turi 
artimiausiu laiku padengti 
susikaupusią skolą ir pa
siekti žymų plano viršijimą. 
Yra visos sąlygos tam už
daviniui atlikti. Vilniaus 
pramonė aprūpinta darbo 
jėga ir elektros energija. 
Tereikia tik suorganizuoti 
nesutrukdomą aprūpinimą 
žaliava ir medžiagomis, pa
gerinti vadovavimą jmo- 
nėnft, įtraukti į socialistines 
lenktynes visus darbinin
kus, inžinierius, technikus 
ir tarnautojus. Kiekvienoje 
įmonėje, kiekviename ceche, 
kiekveinoje brigadoje turi 
būti kruopščiai apsvarsty
tos reikalingos priemonės, 
užtikrinančios produkcijos 
išleidimo padidėjimą, jos 
kokybės pakėlimą ir savi
kainos sumažinimą. Reikia 
įtraukti plačiąsias darbo 
žmonių mases šioms prie
monėms paruošti, metiniam 
planui baigti iki lapkričio 7 
dienos. P. Raudonis.

Rašytojai Svečiuose pas 
Kolektyvinių Ūkių Valstiečius

KAUNAS. — Kauno rašyto
jų grupė apsilankė Lapių vals
čiaus, Stalino vardo kolekty
viniame ūkyje. Kolektyvinio 
ūkio valstiečiai draugiškai su
tiko svečius. Artelės pirminin
kas Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos. deputatas Kunickas 
supažindino rašytojus su arte
lės ūkiu, papasakojo apie at
eities planus.

Gyvame pasikalbėjime su 
kolektyvinio ūkio 'valstiečiais 
dalyvavo rašytojai Reimeris, 
Matulevičius, Račkauskas ir 
Simonaitytė.

Du Didieji
PIKNIKAI

DARBO DIENOS ŠVENTĖJE ĮVYKSTA DU . 
DIDELI PIKNIKAI PARAMAI

Dienraščio Laisves 
♦ 

/

Tiedu piknikai įvyks sekmadienį

RURSĖJO - SEPT. 5
PHILADELPHIJOJE ir WATERBURYJE
Tai svarbūs įvykiai rytams. Jau laikas samdy

tis busus ir rengtis vykimui į vieną ar antrą iš 
šių paslinksminimų.

. -----------» .<----------

Philadelphia, Pa.
Piknikas bus toje pačioje vietoje, kur pernai 

buvo. .
Crescent Picnic Grdunds

56 Cornell Ave. * Gloucester Heights, N. J.

' BUS MUZIKA ŠOKIAMS IR BUS ĮVAIRIŲ
• UŽKANDŽIŲ IR GĖRIMŲ . 

f

Waterbury, Cųnn.
Lietuviu Parke, Chestnut Hill Rd. 

(Už Lakewood Ežero)

TAIPGI IR ČIA BUS MUZIKA IR PASIVAI- 
ŠINIMAM SKANŪS VALGIAI IR GĖRIMAI

Visi rūpinkimės, kad šiedu piknikai pavyktų, 
kad mūsų dienraštis gautų iš jų pelno.

3 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —Penkt., Liepos 23, 1948

Shenandorio ir visos apylin
kės laukiama diena jau visai 
netoli.

Rugpjūčio 1. d įvyks Lais
vės naudai piknikas, Fire Co. 
Grove, Brandonville, Pa.

Labai gražioje vietoje, ge
ras privažiavimas iš visų pu
sių.

Turėsime svečių net iš Broo
klyn© — Nastė ir Pranas Buk- 
niai, Petras Kapickas ir senas 
Shenandorio gyventojas Pe
tras Grabauskas, taip pat se
nas gyventojas ir Lyros Cho
ro mokytojas Jonas Velička.

Girdėjau, kad atvažiuoja iš 
Scrantono, Wilkes-Barre ir iš 
Nanticoke Eva ir Petras Ci- 
bulskiai su pilna mašina, iš 
Ashland senas mūsų veikėjas 
Petras Urbonas.

O ką kalbėti apie Mahanoy 
City ir Girardsville, jie visa
da dalyvauja su dideliu bū
riu, o šitą syk aš manau, kad 
dar bus didesnis.

Gerbiamieji Shenandorio ir 
apylinkės lietuviai, prašau da- 
lyvaut skaitlingai šiame pik
nike. Mes visi žinom, kad 
mūsų dienraštis Laisvė atlie-1 
ka svarbų darbą mūsų gyve
nime. Tuom pačiu sykiu pa- 
simatysite su savo draugais, 
pažįstamais ir išgirsite geros 
muzikos. O aš užtikrinu, kad 
mūsų gaspadinės turės ska
naus valgio, o bartenderiai 
patarnaus su mūsų skaniu Co- 
lumbijos alum. * •

Tad dar prašau visų įsitė- 
myt dieną ir vietą gerai ir 
pranešt kitiems apie šį svar
bų pikriką.

Pasimatysim visi, piknike.
S., Kuzmickas.

Washington. — Republi
konu vadai sako, jog spe
cials Kongreso sesija nega
les priimti Trumano pasiū
lymų dėl kainų suvaldymo 
ir kt.
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kas. Visa eilė draugų ir drau
gių yra pasiėmę bilietukus 
platinti, tai išplatinkite juos
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Dar Iš L.D.S. Seimo New Haven, Conn.

(Tąsa)
Sanitarai lošė kortomis, atkakliai lan

kė viešuosius namus. lišos, kuriose kaž
kada stovėjo šventieji, buvo kimšte pri
kimštos degtinės butelių. Liusjenas sė
dėjo prie krosnelės; tai buvo jo vieninte
lis džiaugsmas — jis mąstė: suprantu 
ugnies garbintojus. Jį įkvėpdavo blės
tanti ugnis, kuri įsižiebdavo, stiprėdavo, 
rydavo lentą. Ir Liusjeno plaukai atro
dydavo, kaip ugnies tęsinys.

Dženi parašė, kad išvažiuojanti į 
Ameriką; teisinosi — konsulas vėreiąs; 
įtikinėjo, kad jie būtinai susitiksią 
Paryžiuje arba Niujorke. Laišką jis nu
metė į krosnį. Tiktai dabar jis suprato, 
kad myli Žanetą.1 Sakoma, kad laikas — 
priešas. Netiesa! Laikas nuima lukštą; 
taip išnyksta netikri širdies skausmai, 
išgalvotos aistros. O tikri šausmai pasi
lieka ... Žanetai jis — svetimas, kaip 
jam Dženi. Tai keistas žaidimas — pa
veiksliukas sukarpytas, reikia jį sudėti, 
bet vienas gabalėlis nesiderina su kitu...

Radijas gergždė: “Neįvyko . ..” In šir
dį veriančiu balsu klykė marseliet’is: 
“Nieko esminio.”

Jie praėjo pro sargybą. Liusjenas ati
davė pagarbą. Nukaito: o gal Breteilis 
pažins? Tačiau Breteilis buvo įsitraukęs 
į pokalbį; ir, be to, nepratęs žiūrinėti į 
kareivius.

O Liusjenas paskendo skaudžiuose 
prisiminimuose. Netgi matydamas depu
tatus, kurie ėjo pasilenkę, tarsi viršum 
jų lakiotų kulkos, nepajėgė pralinksmė
ti. Jis suprato, ką reiškia “degti iš gė
dos.” Taip, jo praeitis gėdinga! Kaip jis 
galėjo pasitikėti tuo besieliu žmogum? 
Nesunku ^atspėti, ką Breteilis šneka su 
Pikaru: nori paklupdyti Prancūziją. 
Keršija už trisdešimt šeštuosius. Išves 
kariuomenę į Siriją, į Suomiją, vistiek 
kur. . . Ir įleis Hitlerį.' Liusjenas atsimi
nė, kaip tėvas, piktindamąsis streikais, 
kartojo: “Vokiečiai ir tai geriau...” 
Visi jie tokie! Gal būt, Grandelis dar 
pats nekalčiausias ..... O žmones žudo. 
Vakar užmušė Šarlį. Tai buvo kalnietis, 
piemuo grieždavo dūdelę... Už ką jį už
mušė? . .. Niekšai!

Vakare jie tupėjo prie mažo laužo gre
ta Alfredo. Šalo, tylėjo. Paskui Alfredas 
pradėjo:

Aštuntasis Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo sei
mas įvyko Cleveland, Ohio. 
Kaip visiems LDS nariams 
žinoma, ir pirmasis. seimas 
įvyko tame pačiame mieste. 
1930 metais gimė LDS. Gi
mė tada, kai reakcijonieriai 
suskaldė SLA seimą ir poli
cijos pagalba išmetė laukan 
pažangiuosius d e le g atus. 
Šiemet organizacijai šuėjo 
18 metų. Per tą laiką or
ganizacija augo nariais iš

šalies rinkimus. Kalbėjo 
apie išrinkimą trečiosios 
partijos kandidatų Henry 
Wallace ir Glen Taylor į 
prezidentus ir viceprezi
dentus.

Seimo surengimo Komisi
jai visi delegatai privalo 
savo kuopų susirinkimuose 
paačiuoti. Rengimo pirmi
ninkas buvo Jurgis Žebrys. 
Komisijos nariai: Anna 
Shimkus, Joe Mankauskas, 
Elizabeth Panzer, Stanley

LDS 16 kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, 3 d. rugpjū
čio, paprastoje vietoje. Bus 
raportas iŠ LDS 8-j o Seimo. 
Visi nariai prašomi dalyvauti.

t

Turėjome išrinkę tris dele
gatus į Waterburį, kurie tu
rėjo dalyvauti trečiosios par
tijos — Henry Wallace kan
didatūros reikalu — pasitari
me. Teko sužinoti, kad nei 
vienas nedalyvavo. Tai labai 
negerai. Jeigu apsiimame, tai 
ir turime dalyvauti, kitaip tik

ir laiku atsiteiskite, taipgi kas 
reikalinga, tai grąžinkite val
dybai.

Kas veikia, tai tiems ir se
kasi. Kelios draugės — Mi
liauskienė, Vaitavičienė, ir 
šaliūnienė ėmėsi darbo orga
nizuoti busą į Dainų Dienos 
pikniką, kuris įvyko Water- 
buryj. Į kelias dienas jos su
organizavo du pilnutėlius bu- 
sus. ■ Ot, tai pasisekimas! 
Garbė už tai! J. S. K.

Po Naujųjų Metų Liusjenas pareika
lavo, kad jį pasiųstų į frontą. Manė, kad 
mirties artumas viską pagražins. Rado 
bėdiną gyvenimą, šaltį, keiksmus. Svie
diniai tvarkingai užmušinėjo; prie jų 
įprato; žiovavo— “loterija ,.

I Liusjenas rado pašnekovą. Tai buvo
aukštas normandietis arklio žandikau
liais ir džiūgaujančiomis akimis, archeo
logas. Vadino jį Alfredu. Jis pasakojo 
Liusjenui apie Sacharos iškasenas — žu- 

I . vusio pasaulio kaulus ... Ir Liusjenas 
į . prisiminė ledyną, pingvinus.'Paskui kal

bėjo apie karą, Alfredas buvo lengvati
kis! įrodinėjo, kad Daladje — už laisvę; 
po pergalės prasidėsiąs meno klestėji
mas, Atėnai, Atgimimas... Liusjenas 
gėdijosi griauti jo įsitikinimus. Jis tik 
retkarčiais nutraukdavo Alfredą: “Ge

li rai, kad tu jų nepažįsti*.. ”
Išveždavo kareivius nušalusiomis ko

jomis. Šiltos puskojinės atrodė nepasie
kiama svajonė. Pasklido gandai, jog ka- 
rievius siusią į Suomiją. .

Šaltą vasario dieną, kada pasaulis at
rodė išmiręs, — balti laukai, o viršum 
jų raudona įsidegusi saulė, — pozicijas 
'apžiūrinėjo parlamento delegacija. Gene
rolas Pikaras lydėjo delegatus.

Dar neseniai tikino, kad Pikarą pa
siusią į Sibirą. Veiganas vadino save 
“gaisrininku,” sakėsi esąs pašauktas už
gesinti gaisrą Artimuosiuose Rytuose. 
Pikaras prieštaravo:

— Kare padegamoji bomba kur kas 
naudingesnė už švirkštą.

Pikaras sudarė kampanijos planą; Si
rijos armiją jis pavadino “Baku” vardu. 
Bet Suomijos įvykiai privertė jį pasukti 
į šiaurę. Jis pareiškė Tessa:

— Mes privalome pasiųsti solidų eks
pedicinį korpą. Su vokiečiais kariauti 
mes negalime. Net ir nenorim. O laikyti 
žmones be darbo — pavojinga. Komu
nistai veikia. Pavasarį prasidės riaušės. 
Tik elektinga Suomijos pergalė gali iš
vesti mums- iš suglužimo. ,

Parlamento kuluaruose kalbėjo apie 
Laplandijos rūdą, apie “kolosą molinė
mis kojomis,” apie Romos užuojautą. 
Deputatai atvyko įsitikinti Mažino lini
jos solidumu; prieš pritariant šiaurės 
ekspedicijai, reiką patikrinti, ar, gerai 
uždarytos visos durys ... Trys radika
lai, du dešinieji, vienas socialistas. Išski- 

Tiant Breteilį, tai buvo žmonės, nieko ne
išmaną apie karo dalykus. Jie buvo žiū
rovai, atsitiktinai pateku į sceną; gėdi
nosi savo skrybėlių, kelnių. Vienas jų, 
geraširdis storulis, paprašė, kad jam 
duotų šalmą: *

— Bijausi dėl galvos ...
Klausinėjo nerimtai, apžiūrinėjo for

tus, kaip turistai viduramžių pilį, karto
dami “oi!” ir “ai!”, o pamatę sunkiąsias 
patrankas, ėmė baugiai šiauštis.

Generolas Pikaras ėjo su Breteiliu; 
kalbėjosi apie šiaurės kampanijos per
spektyvas. ^Breteilis buvo džiugiai nusi
tikęs:

— Tai posūkio taškas. Aš bijojau, kad 
socialistai kliudys, bet Bliumas tyli, o 
Viaras veržiasi į mūšį. Alpių šaulių pa
siuntimas išsispręs artimiausiomis die
nomis.

— Po Tautų Sąjungos rezoliucijos...
IJusjenas nebeišturėjo:
— Nesąmonė! Visa tai žodžiai. O už 

jų išdavimas, asmeniniai interesai, smul
kios nuoskaudos. Tu matei Breteilį? 
Šventuolis, taiko į rojų. Ir, aišku, “pa
triotas.” Kai kalba apie Lotaringiją, bal
sas verkšlenantis. Bet, kitko, jis žino, 
kad Grandelis — vokiečių šnipas. Pri
dengė jį. Ar tu manai, kad Pikaras ruo
šėsi karui? Jis kuo kitu buvo užimtas: 
ruošė'fašistinį perversmą. Iš kur kulko
svydžiai? Iš Diuseldorfo. O pinigus jam 
kas davė? Vokietis, Kilmanas ... Pur
vas! Ką tu man pasakoji apie Tautų Są
jungą! Tu geriau pasakyk, už ką užmu
šė Šarlį?

Liusjenas ilgai kalbėjo apie “ištiki
muosius,” apie- sueigas pas Montinji, 
apie išdavystę; nutylėjo tik apie tai, 
kaip gavo Kilmano laišką, negalėjo pri
sipažinti, kad jis — Tessa sūnus; tatai, 
jam atrodė pačiu gėdingiausiu dalyku. 
Alfredas sėdėjo prislėgtas, jo akys ap
siniaukė: jis vis' pradėdavo: “Bet... 
bet...” Pagaliau ištarė:

—• Bet jei taip, tat reikia papasakoti 
visiems... Nuversti Gelbėti Prancūzi
ją...

Liusjenas piktai nusijuokė:
— Kaip Dženi, garbės žodis! Buvo to

kia amerikietutė ... Aš gyvenau su ja, 
tikriau — su jos doleriais. Ji man taip 
pat sakė: “Tuomet reikia kelti revoliuci
ją.” Vėlu, mielasis! Ką jūs trisdešimt 
šeštaisiais veikėte? O dabar niekas ne
gelbės. Išdaužys mus ir pasodins.gaulei
teriu Breteilį. O, gal būt, tiesiog viską 
pasiųs velniop... Ir mane su tavim. 
Kaip tavo iškasenas . .. Po dvidešimt am
žių 'žemėje ras ’’Donchilo” žiebtuvėlį, 
“Meseršmito” motorą, tauriojo Viaro 
kiaušą ir ims dūsauti: “Nuostabi buvo 
civilizacija!” Aš tame paguosiu: mes to 
nepasakysime. Brrr! Kaip šalta! Ir, at
virai sakant, įkyrėjo.

Naujuosius Metus Žolijo sutiko su 
žmona ir svainiu (Alfredas, karo gydy
tojas, atvažiavo iš fronto trims die
noms). Nuėjo į restoraną, išgėrė du bu
telius šampano. Kažkokios mergaitės 
mėtė popierinius rutuliukus, rausvus ir 
mėlynus. Alfredas nejaukiai merkėsi ir 
kalbėjo:. “Bombos . ..” Žolijo pakėlė tos
tą:

— Už pergalę! Aš matau mūsų ka
reivius, sutinkančius Naujuosius Metus 
Berlyne.

Ir prietaringai griebėsi ųž stalo kam
po. Alfredas nusisuko. Žolijo nesivaržy
mas jį slėgė. O Mari, švelniai žiūrėdama 
į brolį, atsiduso:

— Kad tik tavęs neužmuštų!
Žolijo ėmė aiškinti:
— Logiškai tat neginčytina, metų pa

baigoje mes turėsime penkias'sunkiąsias 
patrankas prieš vieną vokiečių.

— Nežinau, — atsakė Alfredas. — 
Nieko To aš nesuprantu." Bet su serumu- 
blogai. Bijau, kad mus neužkluptų neti
kėtai ... Aname kare stabas ... -

Žolijo jį nutraukė: jis nepakentė kal
bų apie ligas ir mirtį.

(Bus daugiau)

senosios ir jaunosios gent- 
karčių. Savo finansiniu sto
viu LDS pralenkė kitus pa
našius susivienijimus.

LDS 8-sis Seimas pakeitė 
organizacijos vardą. Raidės 
pasiliko tos pačios — LDS, 
bet nuo dabar jau vadinsis 
Lietuvių Draugišku Susivie
nijimu. s

Šiame seime jaunoji kar
ta sudarė daugumą už var
do pakeitimą. Šių žodžių 
rašytojas buvo priešingas 
vardo pakeitimui, buvo ir 
daugiau delegatų ir delega
čių, kurie stojo prieš, bet 
mes sudarėme mažumą. 
Vieną dalyką mes žinome ir 
kitiems sakome: sų didžiu
ma turime skaitytįs. 'Dar 
daugiau. Seimas yra aukš
čiausia įstaiga, nuo seimo 
iki seimo veikia narių iš
rinktas ir seimo užtvirtin
tas komitetas. Jis tvarko 
organizacijos reikalus pa
gal geriausius savo supra
timus.

Tuo būdu mes visi, kurie 
nenorėjome vardo pakeiti
mo, pamirškime, ir visi ir 
visos dirbkime Susivieniji
mo labui, o Susivienijimas 
bujos. Pagaliau, kaip seime 
buvo įrodyta, kad vardas 
nereiškia viską, tįG^bas, 
veikla, reiškia daug dau
giau. Dirbti gali visi, jau
nuoliai ir senuoliai. Pavyz
džiui, Los Angeles, Calif., 
Al. Petravich, jaunuolis, 
įrašė 78 naujus nariui! O 
Bridgeport, Conn., J. J. 
Mockaitis, senuolis, įrašė 
41 naują narį. Devynios 
kuopos gavo dovanas už pa
sidarbavimą šiame vajuje. 
Pasirodo, kad reikia dar
buotis, nebūti nei per se
nais, nei per jaunais.

Dalyvavau visose 8-to 
Seimo sesijose. Visi delega
tai buvo entuziastiški. Vi
suose Seimo reikaluose ėmė 
dalyvumą diskusijose ir vi
sokiose komisijose.

Clevelando draugams rei
kia atiduoti kreditas, kad 
seimas buvo suruoštas Car
ter viešbutyje. Tokios karš
tos dienos pasitaikė, jog 
svetainėje būtų buvus di
džiausia kankynė, karštis 
būtų išvarginęs delegatus 
iki gyvo kaulo. Bet viešbu
tyje buvo oro šaldymo sis
tema. Nė vieno'prakaitoTa
šo neišliejęs galėjai sėdėti 
apsivilkęs.

Sachsenheim svetainėje, 
1400 East 55th St., įvyko 
vakarienė, koncertas ir šo
kiai. Delegatai ir svečiai 
buvo gerai -pavaišinti. Kon
certo programa buvo visi 
pasitenkinę. Nors šokiams 
oras buvo per karštas, ta
čiau jaunimas 'nepaisė, šo
ko prakaituodami.

Bankietas, kuris ’ įvyko 
Hotel Carter, buvo gerai 
priruoštas, dalyvavo dele
gatai ir svečiai. Vienas iš 
svečių buvo Rymo Katali
kų Susivienijimo veikėjas 
ir jis buvo pakviestas tarti 
žodį. Jis linkėjo gero pasi
sekimo mūsų Susivieniji
mui ir vieningo sugyvenimo 
visų srovių lietuviams. Kal
bėjo delegatai apie LDS 
veikimą ir auklėjimą. Ilgo? 
ką prakalbą pasakė K. Ret- 
rikienė apie busimuosius 
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Kazelionis, Joe Butkus, Bi- 
ruta Butkus, Joe Karson, 
Louise Keliat, Anna Kova- 
cic, Joe Baron, Adele Vasil, 
Ella Stripeck, Paul Boika 
ir Peter, Rodgers. Šitie visi 
Clevelando jaunuoliai dar
bavosi 4 seimo surengime. 
Ačiū jums, draugai.7

Cleveland, 
man 
jame 
nau.

Ohio miestas 
patinka. 1913 metais 
tris męnesius gyve-

George Kuraitis, 
LDS 1 kuopos 
delegatas.1

Great Neck, N. Y
mirė Jonas

palaidotas
Birželio 30 d. 

Pauliukas. Buvo 
liepos 3 d._, Holy Rood kapi
nėse, Westbury, L. L, N. Y.

Apie Joną Pauliuką tiek ga
lima pasakyti, kad buvo geras 
ir draugiškas. Gyvas būda
mas mokėjo gražiai su visais 
sugyventi, taip sakant, turėjo 
daug draugų ir pažįstamų, tai 
ir mirus skaitlingai dalyvavo 
jo šermenyse, atiduodami jam 
paskutinį patarnavimą; o 
ypatingai laidotuvėse daug 
draugų ir giminių dalyvavo.

Jonas Pauliukas buvo lais
vų pažiūrų ir buvo dienraš
čio Laisvęs skaitytojas. Gy
venimą praleido vienatvėje, 
taip sakant, buvo nevedęs. 
Paliko nuliūdime dvi seseris- 
Josephiną Kriaučiūnienę ir 
Ceciliją Kasmauskienę. Lai
dotuvių apeigomis rūpinosi 
grab. F. W. Shalins-Šalinskas 
iš Woodhaven, L. L, N. Y. Po 
laidotuvių visi laidotuvių da
lyviai 
tų li
re iki a 
nei ir

buvo pakviesti ant pie- 
pavaišinti. Už vaišes 
paačiuoti Kriaučiūnie- 

Kasmauskienei, o Jonui
Pauliukui palinkėti ramiai il
sėtis šio sšalies šaltoje žeme
lėje.

sergančių sąrašo dar 
šios ypatos: J. Pun-

A. šfdlauskas ir

Ant 
randasi 
dziavičia,
E. Marcinkevičienė.

Linkiu visiems greitai pa
sveikti. P. B.

TOGLIATTI SVEIKSTĄS
Roma. — Gydytojai skel

bia, kad sveiksta Italijos 
komunistų vadas Palmiro 
Togliatti, seimo narys, kurį 
fašistas praeitą savaitę per
šovė keliomis kulkomis.

SHENANDOAH, PA.

Visos mainų apylinkes

PIKNIKAS
Rengia šenadorio lietuvių 

organizacijos paramai 
diėnrAščio Laisvės

{VYKS SEKMADIENĮ

Rugpjūčio 1 Aug.
FIRE CO. GROVE, 

Brandonville, Fa.

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

dėmę.

Rugpjūčio 15 d., sekmadie
nį, Hartforde įvyks LDS ir 
LLD apskričių metinis pikni-

Trenton. — New Jersey 
valstijos žemdirbystes val
dyba atranda, jog maistas 
per jmetus pabrango 11 nuo
šimčių.

DIENRAŠTIS LAISVĖ 
$2 Trims Mėnesiams

Specialis pasiūlymas užsisakyti dienrašti Laisvę 
vasaros sezonu. Užsisakykite trims mėnesiams 
už $2. Šis pasiūlymas yrą tik iki 1 d. rugsėjo- 
September.
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Ką jums duos dienraštis Laisve, turint savo 

namuose kasdien? Štai ką:
Ji jums duos žiųias apie visą pasaulį iš poli

tinio, ekonominio ir kultūrinio žmonių gyveni
mo. A

Jūs kas dien gausite moksliniu informacijų 
apie išradimus, technikoje atsiekimus bei tobuli
nimosi, medicinoje, chirurgijoje atsiekimus ir tt.

Laisvė duos jums piukiausių patarimų apie 
sveikatą. Dr. Kaškiaučiaus vedamas sveikatos 
skyrius Laisvėje yra tikrai daktaras namuose, 
kur ateina dienraštis Laisve.

Laisvė paduoda daug svarbių žinių iš Lietu
vos. Naujoje santvarkoje sparčiai kyla Lietuvos 
žmonių gyvenimas. Dygsta nauji fabrikai, auga 

•mokyklos, biednuomenei ten prieinamas moks
las.

Kasdien gaudami ir skaitydami dienraštį 
Laisvę jūs rasite daugybę svarbių raštų, kuriais 
jūs labai domėsitės. Užsisakykite dienraštį 3 
mėnesiams už $2 ir jūs jį taip pamylėsite kaip 
jį myli tūkstančiai tų, kurie jau skaito jį.

Tuojau rašykite sekamu antrašu:

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

• Laidotuvių
Direktorius

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

1113 Mt. Vemon Si.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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
Ė.F.D. 1, Box 325, Stoną Ridge, N. Y.

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

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

I 4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Penkt



Springfield, III.
Iš Progresyvės Partijos 

Prakalbų
Liepos 8 d. St. Nicholas 

viešbučio salėje . įvyko Pro- 
gresyvės Partijos, Sangamon 
apskrities Centralinnio Komi
teto surengtos prakalbos.

Tūlais atžvilgiais prakal
bas, arba, geriau sakant, ma
sinį mitingą, galima skaityti 
pilnai pavykusiu, bet kitais 
turėjo būtj kiek geresnis. Pa- 
vyzdin, mitingas buvo garsin
tas “Vilnyje,” bet “Vilnies” 
skaitytojų permažai dalyvavo. 
Galėjo ir turėjo dalyvauti kur 
kas daugiau. Tiesa, garsin
ta tik vieną kartą, ir tai prieš 
pat prakalbas. Nekurje, ne
turinti laiko tą pačią dieną 
skaityti “Vilnį,” galėjo nepa
stebėti. Apie šias prakalbas 
reikėjo bent keletą kartų 
pranešti per “Vilnį.” Kodėl 
taip nepadaryta, negalėčiau 
pasakyti. Ateityje vilniečiai 
turėtų skaitlingiau lankyti to
kias prakalbas. i

Kalbėtojų buvo net astuoni, 
jų tarpe ir Alice Jonikienė, 
“Vilnies” redakcijos štabo na
rė. Jos. prakalba, kaip teko 
girdėti iš publikoj esančių ir 

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
t

Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. |
- - - »

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas 

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

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

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

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

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra- I
Some užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. j

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. I

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-^330 

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
□►•40

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

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

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

Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

iŠ rengimo komiteto, buvo la
bai patenkinanti. Kadangi 
tiek kalbėtojų buvo, tai vi
siems teko kalbėti labai trum
pai. Kalbėtojų tarpe buvo du 
Progresyvėfe Partijos kandida
tai: Rebecca Styles Taylor iš 
Chicagos ir Harry L. Diehl, 
buvęs garsus advokatas, da
bar ūkininkas. Pirmoji kan
didatuoja į valstijos sekreto
rių, antrasis į gubernatorių.

Pažvelgus į kalbėtojų sąsta
tą, mtėsi-vienas ryškus daly
kas, būtent tas, kad apie Pro- 
gresyvę Partiją spiečiasi visas 
progresyvis elementas. Pra
kalbas pradedant kalbėjo ne
grų kunigas. Vienas iš kal
bėtojų buvo biznierius iš Pe
oria, kitas profesorius, dar ki
tas Ūkio Padargų Unijos va
das, ir tt. Reiškia, tikras ben
dras frontas, koalicine grupė. 
Iš tautiško atžvilgio taipgi at
stovauta bent kelios tautos, 
Įskaitant ir lietuvius. Tai pui
kus pavyzdis pradžios darbo 
Sangamon apskrityje.

Prieš atidarymą mitingo 
grojo John Kielių (negrų) 
orkestrą. Vėliau pirmininkas 
pranešė, kad orkestrą- savo 
dalį aukojo veltui. Puikiai 
pamargino programą radijo 
dainininkas Win Strache. Jis 
pradedant savo dainas, sakė, 

geriau mylįs dainuoti tokiuo
se liaudies susirinkimuose nei 
komercinėse radijo programo
se.

Mitingėlis Prieš Mitingą
Kaip 5:3.0 po pietų Polly 

Harmon puošniuose namuose 
įvyko mitingėlis su vaišėmis. 
Čia susirįnko visi kalbėtojai ir 
kiti užkviesti svečiai, Progre
syvūs Partijos darbuotojai. Jų 
tarpe buvo Eddy Dambraus
kas, jo žmona ir Antonette 
Gerdžius iš Peoria, 111. Anto
nette šiuo laiku dirba Pro
gresyvūs Partijos raštinėje, E. 
D a m b ra u sk as Sp r i n gf i e 1 d e
smarkiai darbuojasi Progresy
vūs Partijos budavojime. Jis, 
beje, prakalbose perstatė ke
lis kalbėtojus. Jis taipgi įei
na į Illinois Lietuvių Wallace 
for President Komitetą. Buvo 
išrinktas delegatu į naujosios 
partijos suvažiavimą liepos 
men. 23, 24 ir 25 dienomis 
Philadelphijoje, bet dėl svar
bios priežasties negalės va
žiuoti. Gaila!

Grįžtant prie įvykusių pie
tų pas Polly Harmon, tenka 
priminti, kad čia surinkta 
WaUace’o kampanijai $70 ir 
Įteikta prakalbose. VirŠminė- 
tas kunigas Įteikė dar šinHinę 
surinktą kitam mitinge, šiaip 
kiek aukų surinkta, neteko 
patirti.

Nors mitingas nebuvo taip 
skaitlingaš, kaip turėjo būti, 
vi.enok kaip del pirmo (rodos) 
viešo tos, partijos mitingo 
Springfield e galima jį skaityti 
gan sėkmingu. Kadangi vie
tiniai laikraščiai boikotuoja 
šios naujos partijos judėjimą, 
tai, žinoma, plačioji publika 
ir negali sužinoti apie tokius 
mitingus. Tiesa, mitingas bu
vo pagarsintas per radiją, 
kada vienas iš kalbėtojų, prof. 
Albert Home Lybyer, turėjo 
viešą. 15 mįjįučių interview 
prieš patį mitingą ir, žinoma, 
nesumobilizavo publikos. Viej 
nas iš kalbėtojų priminė, kad 
iš mažos gilės išauga didelis 
ąžuolas. Taip gali būti ir iš 
šio mitingo: maža pradžia 
gali išaugti į didelį judėjimą, 
Aš sakau, kad ne tik gali, bet 
ir turi išaugti Į didelį judėji
mą, nes tai vienatinė viltis at
mušti reakcininkų pasimojimą 
surengti naują karą, vienati
nė viltis išlaikyti demokrati
nes laisves šioje kapitalisti
nėje šalyje. Buvęs.

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 2 kp. ir Moterų Skyr. 
LDS 62 kp. bendrai rengia ekskursi
ją j Montello, Mass. Busas išvyks 1 
vai. dieną, sekmadienį, liepos 25 d., 
nuo 318 Broadway. P. Žukauskienė 
gamina dešras, bus ir grūzdų prie 
alaus. Gros orkestrą. Kviečiame vi
sus' pas mus svečiuosna. — Kom.

(171-172)

HARTFORD, CONN.
LLD Moterų Klubo susirinki

mas įvyks 27 d. liepos, 7:30 v. 
vak., 155 Hungerford St. Visos 
drauges prašomos dalyvauti. — 
V. K., sekr. (172-173)

F. W. Siūdins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 
. Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

S150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY 
, Licensed Undertaker

<•►
231 Bedford Avenue

Milwaukee, Wis.
WISCONSIN TUOJ BUS 
ŠIMTO METŲ SENAS

Wisconsin valstija su dau
giau ' galvijų kaip žmonių^ 
neužilgo minės 100 metų su
kaktuves su didžiausia paro- 
da-kermošium. Wisconsino 
valstija daro prisirengimus, 
kad tinkamai išmieravus savo 
progreso šimtmetį.

Per 23 dienas ir naktis, pra
dedant šeštadieniu, rugpjūčio 
7-ta, Wisconsinas apvaikščios 
(minės) savo pirmą 100 metų 
kaip tapo valstija ir buvo pri
imta į Jungtinių Valstijų šei
mą. Valstijos paroda atsibus 
§tate Fair Park, į vakarų pu
sę netoli Milwaukee.

Bus išleista daugiau $5,- 
500,000 parodai, kad paro
džius pasauliui, kas buvo Wis
consin tiek laiko atgal ir kas 
yra dabar.

“Pirmyn”—Wisconsino 
Prasmėžodis

1848 m. Wisconsino valsti
jai įstojant į J. V. šeimą buvo 
priimtas prasmėžodis “Pir
myn.” Dabar tas motto yra 
atvaizduojamas gražiai nu
pieštam ir išleistam pašto 
ženklelyje. Ankstyvam ir 
šiurkščiam pradžios, gyvenimo 
Wisconsin buvo medžio ir 
kviečių valstija. Medžio baro
nai pelnus susikrovė, paliko 
nuostolius šiai industrijai. O 
blakės sunaikino kviečius. 
Užsispyrę gyventojai perėjo 
prie pienininkystės.

šiandien Wisconsinas yra 
Amerikos pieno žemė ir su 
gerai balansuota industrija. 
Su pasididžiavimu šimtmetinė 
Paroda padarys peržvalgą iš 
savo žengimo pirmyn.

35 budinkai talpins, išske- 
rios ir išstatys parodymui vals
tijos industrijos ir ūkio pro
gresą State Fair Parke.

Farmeriai čia demonstruos, 
kaip žemė buvo apdirbama 
tuomet, šimtas metų atgal, ir 
dabar. Darbininkai parodys 
skirtumą tarpę senų metodų ir 
d a b a r t i n i ii industrijoj.

Pabaigoje 100 metų Wiscon
sin stovi pirmoje. vietoje pro
dukcijoje pieno ir pieniškų 
produktų. Turi du sykiu tiek 
karvių, kiek žmonių ; gyvento
jų priskaitoma į 3,500,000.'

Wisconsino ’ karvės duoda 
daugiau kaip 7(4 biliono 
kvortų pieno į metus. Pusę 
to pieno Chicaga parsiveža iš 
Wisconsino. Išdirbime sūrio 
stovi pirmoje vietoje; padaro 
536 milionus svarų, didesnę 
pusę išdirbamo sųrio Ameri
koje.

Wisconsin pralenkia kitas 
valstijas išdirbime namams 
dalykų iš aluminumo, palivotų 
indų, naminių gaisro mašinų, 
medžio apdirbimui mašinų ir 
raštinėms rakandu. <- f

Antroj vietoj stovi išdirbi
me ^traktorių, papievio ir skū- 
rinių pirštinių. Trečioj vietoj 
—išdirbime sviesto ir alaus.

223 akerių plote State Fair 
Park niekados pirmiau taip 
nėra dundėjęs nuo vežimų ir 
baladojęsis, kaip dabar. Bū
riai visur: kasa, pielomis 
piauna ir kūjais kala.

Valstijos Apsaugojimo Ko
misija pastatė medžio kirti
mo ir gabenimo kempę, kuri 
apima tris, akerius „žemės su 
pilniausiu atvaizdinimu, koks 
buvo gyvenimas medžių kir
tėjų 100 metų atgal. Taipgi 
pabudavojo 20-ti.es pėdų van- 
denpuolį ir iškasė vingiuojan
tį upelį, kuris bus pripildy
tas Wisconsino žuvimis. Lau
kinės antys, žąsys, stirnos, 
barsukai ir žebenkštys bus pa- 
ro'doje.

Iš naujo bus atstatytas kai
mas su visu senovišku gyve
nimu, indijonų primityvis 
ūkis su jo padargais ir namų 
įrankiais. šalia to ūkio bus 
pastatytas moderniškas ūkis- 
farma su vėliausiais ir moder- 
niškiausiais įrengimais. M.

\

Antroji Mokinių Laida
KIDULIAI (šakių apskr.).— 

Tarybiniais metais įsikūrusi 
progimnazija šį pavasarį iš
leidžia jau II-ją jaunųjų abi
turientų laidą. '

Scranton, Pa.
Netekcfme Gerų Draugių'

Birželio 18 d. 6:20 vai. va
kare atsiskyrė iš gyvųjų tar
po draugė Julė Klevinskienė, 
sulaukus vos 46 metų. Kle
vinskienė buvo veikli ir ne
nuilstanti draugė, veikė dėl 
geresnio rytojaus visai darbo 
klasei.

Jos vyras, Ignas Klevinskas, 
buvo LLD 39 kuopos iždinin
ku per daugelį metų, ir ne
nuilstantis kovotojas prieš vi
sokius darbo klasės išnaudoto
jus,

Gaila jaunos, draugės, kuri 
'pergreit mus apleido ,bct ne
laboji mirtis neturi pasigailėji
mo. Draugė J. Klevinskienė 
sirgo apie 8-nius mėnesius, 
nors jos vyras Ignas dėjo vi
sas pastangas, kad išgelbėt 
savo mylimą draugę, bet buvo 
viskas veltui. Išsivystė nela
basis vėžys į krūtį ir ją kan
kino, iki ji užmerkė savo akis.

Draugę Julę laid o jom 22 d. 
birželio, 2-rą valandą po pie
tų, Shady Lane kapinėse. 
Nors lietus be pasigailėjimo 
lijo, bet skaitlingas būrys 
prietelių palydėjo ją į kapus. 
Drg. šolomskas pasakė ati
tinkamą atsisveikinimo pra
kalbą.

Julė paliko dideliam nuliū
dime savo vyrą Igną, seną 
motinėlę Margaretą Kuncevč 
čienę, keturis brolius: Vincą, 
Kazimierą, Aleksandrą, Ed- 
gardą, ir dvi seseris Aleną ir 
Anne, ir daugelį kitų gimi
nių bei pažįstamų.

Laidotuvėms vadovavo gra
borius Stanley Darlak ir pa- 
gelbininkas Walter Pėstinin
kas.

Ilsėkis, drauge Jule, ramiai, 
o tau, drauge Ignai, reiškiam 
kuo didžiausią užuojautą^ ta
vo nelaimėje!

Kuopos Valdyba:,
E. Geležauskienė, org.

J. Gluoksnis, rast.
P.. Šlekaitis, f in. rast.

'Netekom ir Kitos Drauges
Netekom draugės Margare

tes Balčiuvienės, kuri buvo 
gana susipratusi moteris ir il
gametė “Laisvės” skaitytoja. 
Nors Balčiuvienė buvo jau 
sena moteris, virš 65 metų, 
bet savo mintyse buvo gana 
jauna ir paskutiniais keliais 
metais žengė kartu su pro
gresu.

Ją laidojom birželio 26 d., 
su bažnytinėmis apeigomis 
tautiškoj lietuvių bažnyčioj,- 
kur kun. M. Valatka negalėj 
jo pašlėpt nepasakęs, kad ve
lionė M. Balčiuvienė paskuti
niu laiku buvo “liberališkai 
laisva.” Tai teisybe, jis to ne
galėjo paslėpt, nes Balčiuvie
nė pastatruoju laiku tautinin
kus (neva patriotiškus) taip 
kritikavo, kad jie-jos bijojo. 
Ji rn^n sakydavo: “Kaip 
man gaila, kad aš pirmiau ne
susipratau, o jaunesnė būda
ma būčiau galėjus atlikti daug 
naudingo darbo.”

Aš jos paklausdavau: “O 
kaip, drauge, norėsite kad 
jus palaidotų, laisvai ar su 
bažnytinėmis apeigomis?” Ji 
man vis atsakydavo-: “Nesvar
bu kaip aš norėsiu, bet ma
no dukreles nenorės mano 
laisvai laidoti, nes jos gerai 
žino, kad aš pirmiau - daug 
darbavausi dėl tautiškos baž
nyčios įkūrimo.”

Margareta Balčiuvienė mi
rė 22 d. birželio. Paliko nu
liūdime keturias dukreles: 
Marijoną, Magdutę, Onutę, 
Agotėlę, ir sūnų Motiejų ir 
daug anūkų ir proanūkių.

Velionės Balčiuvienės du
krelės labai gražiai pavaišino 
palydovus, kurie atidavė jų 
motinėlei paskutinį patarnavi
mą palydėdami į kapus.

Ilsėkis, drauge, amžinai šal
tuose Chinchilla kapuose!

P. S.

Berlin. — Amerikonai sa
ko, kad Sovietai stato ap- 
tvirtinimus pasienyje tarp 
savo užimto Vokietijos 
ruožto ir anglų-amerikonų 
valdomų sričių.

Worcester, Mass.
Pradiniai Pranešimai 
Worrcesterieciams Būsimos 
Meno Mokyklos Reikalais

Kaip daugumai jau žinoma, 
su 15-ta rugpjūčio, Olympia 
Parke, prasidės dvisavaitinė 
meno-muzikos mokykla. Vieti
niai menininkai jau tūlas lai
kas yra pasinėrę mokyklos 
reikaluose-darbe.

Šis didelis darbas reikalaus 
iš draugų ir draugių dar di
desnes talkos. Paprašyti tal
kos, neatsisakykite.

Apart garbės turėti moky
klą mūsų kolonioje, meną my
linti Worrcesterio publika tu
rės progos laike dviejų savai
čių svarbių paskaitų, matyti 
liaudies šokių, gėrėtis dramos 
vaizdais.

Budėkite, draugai’ Tėmy- 
kite žinias, kurios tilps spau
doje bendrais menininkui mo
kyklos reikalais. Taipgi ruoš
kimės didžiajai mokyklos už
baigos atžymėjimo iškilmei 29 
rugpjūčio (Aug.) Won

Mokyklų Remontas
PAGĖGIAI. — Pagėgių ap

skrities darbo žmonių deputa
tų Tarybos vykdomasis komi
tetas, savo posėdyje išklausęs 
pranešimą apie mokyklų re
monto stovį, įpareigojo liau
dies švietimo skyrių šių metų 
atostogų metų pilnutinai at
remontuoti visas remonto rei
kalingas mokyklų . patalpas. 
Nustatyta, kad mokyklų re
monto darbais užsiima: Pagė
gių mieste — remonto staty
bos kontora, o valsčiuose — 
valsčių vykdomieji komitetai. 
Taip pat įpareigotas apskri
ties komunalinio ūkio skyrius 
aprūpinti remontuojamas mo
kyklas reikalinga statybine 
medžiaga.

Salomėjos Nėries Kūriniai 
Rusų Kalba
"VILNIUS. — Ne kartą buvo 

verčiami ir išleidžiami plačia
jai tarybinei visuomenei įžy
miosios lietuvių tautos poetės 
Salomėjos Nėries kūriniai. Pa
sirodę leidiniai šiuo metu iš
statyti Maskvos parodoje 
“Tarybinė literatūra per 30 
metu?’

Pastaruoju metu vaikams 
skirtų Salomėjos Nėries eilė
raščių ir eiliuotų pasakų rin
kinį ruošia spaudai Vaikų li
teratūros leidykla. Vertimus 
daro Stalininės premijos lau
reatas poetas S. Maršakąs, 
Susan'a Mar ir kiti.
■2a oJU ®S® ®t® ®J® ®t® JJ® ®t® ®S® ®S® ^S® ®lb JL

I
 J. J. Kaškiaučius, M. D.;

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

HUmboldt 2-7964 ' «
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į Egzaminuojam Akis, į
i Rašome Receptas
į Dalome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342'

1 1 -... ....................-....... '

Matthew
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius
<•►

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

<•►
Moderniškai irengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-6172
< ■ ----------------

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Liepos 23, 1948

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) .

Italijai, — kaip kovoti prieš 
komunizmą.

Jis tarytum sakyte sako: 
areštuokit, pulkit, persekiokit, 
kalinkit komunistus, kaip mes 
darome, na, ir jūs būsite lai
mingi ir išmintingi!...

★ ★ ★
Šitie areštai; šitie skanda

lai tarnauja Trumanui ir ta? 
me, kad jie nukreipia darbo 
žmonių dėmesį nuo to klausi
mo, kas daryti su vis labiau 
sunkėjančių gyvenimu, su vis 
tebekylančiomis kainomis.

Tai Amerikos žmonės pri
valo žinoti!

PASTABA. Praėjusio tre
čiadienio Krisluose įvyko ne
maloni zeceriška paklaida. 
Ten buvo pasakyta: Stanislo- 
vaičių “seimas” vietoje—Sta- 
nislovaičių ŠEIMA.

Klubas-Skaitykla 
Kolektyviniame Ūkyje

JONIŠKIS.—Žeimelio valsč. 
Karolio Požėlos vardo kolek
tyvinio ūkio klubas-skaitykla 
labai mėgiama apylinkės vals
tiečių. Skaityklos vedėja Nau- 
džiūnaitė dažnai surengia va
karus su menine-paskaitine 
dalimi, organizuoja pokalbius 
su valstiečiais politinėmis ir 
ūkinėmis temomis. Klube lei
džiamas turiningas sienlaik
raštis “Pirmūnas.”

Artimiausiu laiku numatoma 
klube-skaitykloje įsteigti K. 
Požėlos muziejų.

i DEL LEIDŽIAMO
I ŽODYNO
■ 1

Į Dienraštis Laisvė išleis lą- 
■ bai reikalingą žodyną, kur 
j ris turės virš 25,000 žodžių.
• Vadinsis:
I Angliškai - Lietuviškas 
į ŽODYNAS
į English-Lithuanian
1 DICTIONARY —

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

žodyno Kaina $4.00, , 
Iš anksto užsisakantiems

$3.00
Kurie esate užsisakę šį žo- 

i dyną ir užsimokėję-, po $3. 
būkite kantrūs, palaukite 
dar keletą mėnesių ir gau

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

Siųsdami užsakymus ir 
pinigus už žodyną, ’ n

Į adresuokite: o
į LAISVĖ ;
į 427 Lorimer Street ,
Į Brooklyn, N. Y.

VAKACIJOS
: Treasure Island Lodge ; 

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

ANNA SAKALAUSKAS ;l 
(prop.) !

j , Kambariai ir apartmen-j 
tai su privatinėmis maudy- !

;: nėmis. Innersprings matre- : 
;!sai. šiltas ir šaltas vanduo.!; 
j;Dienom, savaitėm ar mene-!; 
;siui. t
įšaukite Wildwood 2-2652!;
; arba rašykite dėl kainų.
1

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINE, VYNAS ir 

ALUS

Kanados
; Black Horse Ale ;
Joseph Zeidat, JrJ

. 411 Grand St
Brooklyn, N. Y.

1 ‘
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Sveikina iš Atostogų

Jaunuoliai Stengiasi 
Išvengti Drafto

ir registraciją tam

atrodo liūdni, susirū-
Jie turės nutraukti

Vienas kitas norėjo 
užsidirbti mokslo per-

Tūlas jau buvo be

Paskelbus draftą — versti
ną ėmimą į militarišką tarny
bą 
tui, būriai 18 metų jaunuolių
suskubo įstoti pirm drafto. 
Kai kur susidarė eilės vos tik 
iŠ vaikų amžiaus ii’ išvaizdos 
išėjusių vyrukų.

Spaudos pastangos parody
ti, 'būk jaunukai noriai vei1 
žiasi armijon, vargiai pavyko. 
Tie eilėse nufotografuoti vai- 
kinėliai 
pinę. 
mokslą, 
kai ką
traukoje.
pradedąs ruoštis mažamokslio 
ar savamokslio eilinio darbi
ninko gyvenimui. O dabar 
turi ruoštis kariškai praktikai.

Liūdnai jie susitinka tą re- 
^ublikonų su reakciniais de
mokratais ^kongreso ii* prezi
dento Trumano dovaną. Jei
gu jie galėtų balsuoti, jie 
daug ką pasakytų šį rudenį.

Vartotojai Reikalauja, Kad 
Valdžia Numažintų Kainas

Išvyko į Trečiosios
Partijos Konvenciją

vartotoji! orga- Vartotojų ir nuomininkų ęr- 
ganizacijų vadų 
įvyko miestavų 
komisionieriaus daktaro A. J. 
Pollard raštinėje.

Pieno kainos pastaraisiais 
metais buvo keltos jau kelis 
kartus. Pienu

pasitarimas 
turgaviečių

prekiautojai

šys žemdirbystės sekretoriaus 
šaukti viešą posėdi, kuriame 
vartotojai galėtų pasisakyti 
prieš aukštas pieno kainas.

“Jeigu pienu prekiaujančios 
firmos gali žemdirbystės se-
krętoria/us prašyti leisti kelti reikalauja leisti kelti dar po 
kainas, tuomet vartotojai gali centą rugpjūčio ir spalių pir- 
prašyti pasitarimo numažinti momis dienomis. Jie buvo 
kainas,” pareiškė vartotojų | reikalavę leisti kelti kainas ir 
atstovas. j liepos 1-mą, bet jiems neleido.

Williamsburge Didis Sąjūdis 
I lel Nušovimo Miltono

Williamsburge, metodistų 
bažnyčios salėje, So. 4th St., 
trečiadiehį įvyko vietos orga
nizacijų viršininkų ir veikėjų 
pasitarimas dėl veiklos už tei
sėtumą Miltono byloje. Ne
žiūrint. kad tas žiaurus nužu
dymas išsiryškino tiktai pa
starosiomis dienomis, organi
zacijos neturėjo progos susi
rinkti ir visapusiai apsvarsty
ti, prisiruošti, pasitarime da* 
lyvavo kelios dešimtys asme
nų iš organizacijų.

Buvo atvykę ir pažadėjo 
teikti lega*lę paramą 8-to dis- 
trikto atstovas Jungtinių Vals
tijų Kongrese Pfeifferis, atsto
vai Valstijos Seimelyje Aus
tin ir Gittlesonas, komunistų 
kandidatas į Miesto Tarybą 
Simon W. Gerson, kelių susie
dijos parapijų dvasiškiai, keli 
unijų viršininkai. Taipgi da
lyvavo kelių didžiosios liau-

praėjusį pirmadienį vėl suvė-|(l>°s pašalpinės IWO kuopų 
Javo keleivius iki 22 minutų. atstovai. Civilių Teisių Kon-|

Viešėjo Brooklyne
B. Navaiinskienė iš Camden, 

N. J., buvo atvykusi į dien
raščio Laisvės pikniką liepos 

keletą4-tą. Ta proga jinai 
savaičių paviešėjo pas gimi
naitę ir gerą draugę A. Plio- 
raitienę, Brownsvillej.

Draugė Navalinskienė,
je, piknike aukojo 81 Laisvės 
reikalams, 
jusiųjų skelbime 
buvo klaidingai užrašyta Va
linskienė.

be-

Bendrame auko
jos pavardė

Long Island tūli traukiniai

Bing Crosby ir Joan Fontaine iš filmos “The Emperor 
Waltz,” rodomos Radio City Music Hall jau šešta sa
vaitė. Greta komiškos technispalvės filmos, didžiojoje 

scenoje tebevaidina spektakli “Let Freedom Ring.”

greso skyriai, darbiecių ir ko
munistų vietiniai klubai, kitos 
susiedijos organizacijos. Da
lyvavo ir lietuvių grupė.

Kalbėjo jau minėti svečiai 
ir daugelis susiedijos organi
zacijų atstovų. Tūlos organi
zacijos jau atnešė ir auką tam 
darbui, taipgi ant vietos sudė
ta aukų pradžiai darbo.
* Veik visi kalbėtojai reiškė 

vieną mintį, kad laikas ir la
bai laikas suskubti veikti ap
saugai žmonių teisių ir gy
vasties. • Kad priėjimas tokios 
padėties, kur asmuo nebegali 
saugiai užeiti net stiklo alaus 
išgerti, kur asmuo sušaudo
mas nugaron ant slenksčio sa
vo namų, yra reiškiniu naciš
ko fašizmo. Kad tas fašizmas 
turi būti suvaldytas.

Susirinkimas vienbalsiai nu
tarė :

Reikalauti t,uojau prašalinti 
iš policijos department© ir 
įkaitinti už žmogžudystę po- 
licistus Peter Kilcommons ir 
John O’Neil.

Reikalauti majoro prašalin
ti policijos komisioni 
Wallander ir prašalinti tą 
litiką, kuri verčia vietos 
liciją žiauriai apsieiti su 
grais ir

Ruošti 
virame 
nėms

Ketvirtadienio rytą Laisvės 
redaktorius Rojus Mizara iš
vyko į trečiosios partijos kon
venciją, įvyksiančią Philadel- 
phijoje. Sesijos prasidės penk
tadienio rytą, tačiau jisai tu
rėjo tūlas jam pavestas parei
gas atlikti pirm sesijų.

Penktadienio rytą išvažiuo
ja Lietuvių Wallace for Pre
sident brooklyniškio klubo de
legatai ir, gal, tūli svečiai-.

Gi šeštadienio ryto 8:45 va
landą iš New Yorko, Pennsyl
vania stoties, 'išeis specialis 
traukinys su tūkstančiais new- 
yorkiečių jaunimo ,organizaci
jų narių-atstovų ir paskirų' as
menų. Jie važiuos dalyvauti 
nominacinėje 
sijoje 
jos priėmimo 
tinge Philadelphijoje, 
Parke. Ten 
ir Taylor.

Vykusieji 
niu juomi ir 
masinio mitingo vėlai tą patį 
vakarą, 24-tą. Traukinyje vie
tos užsisakomos iš anksto 
Wallace kampanijos raštinėje, 
39 Park Ave., N. Yrke.

Specialiu traukiniu vyks ir 
grupė lietuvių jaunimo, norin
čio mūsų šaliai ir pasauliui tai
kos, kuri, sako jie, bus galima 
tiktai su Wallace’u vadovybė
je mūsų didžiosios valstybės 
vairo.

May F. Merk ( per lais- 
vietę Liliją) sveikina laisvie- 
čius iš Shelter Island, Ilgojo
je- Saloje, kur jinai su savo 
vyru Joe ir Miss Schulte pra
leidžia savaitę atostogų.

May yra darbšti aidietė, o 
taip pat daug darbuojasi ir 

Laisvei bazaruose
Linki-

dienraščiui
ir kitose pramogose.
me smagaus pasilsiu'!

Už Popierinės Užlaidos
Pasklidus žiniai, kad demo

kratų prokuroras, vykdydamas 
republikonų valią, iš naujo 
pradėjo persekioti komunistų 
vadus, kelis areštavo, įdomu 
buvo, kaip veiks mūsų išgar
bintoji “spaudos laisvė..” O 
ji 'buvo tokia:

“Štai-,
buvusio PM, 
m u n i stam s p r i m eti mtis,
nei žodžio iš komunistų 
kymo į tuos kaltinimus.

Visa kita komercinė 
da įdėjo po labai daug
nimų ir po biskelį komunistų 
atsakymo.

Darbininkų laikraštis Daily 
Worker įdėjo visą komunistų 
pareiškimą, taipgi Wallace’o 
ir daug kitų pareiškimų tuo 
klausimu. T-as.

išein antis vietoje
įdėjo visus ko- 

bet 
atsa-

su darbininkais.

L.D.S. 3-Čios Apskrities Kuopų

Įvyks Sekantį Sekmadienį

LIEPOS-JULY 25-tą

po
po- 
ne-

mitingus salėse ir at- 
ore aiškinimui žmo- 

bylos ir visos padėties 
ir išnaudoti visokias masinės
veiklos priemones gretą vedi
mo bylos už sugrąžinimą 
garbės nušautajam Miltonui, 
laisvės jo broliui, atlyginimo 
už nuoskaudą našlei ir naš- 

perse- 
mažu-

įtrau-

laičiui ir sustabdymui 
kiojimo negrų ir kitų 
mų.

Praplėsti komitetą,
kiant visas susiedijos organi
zacijas.

Masinis mitingas Grand Pa
radise salėje tikimasi suruoš
ti bėgiu savait-ės laiko. Mi
tingai gatvėse keli įvyks jau 
šią savaitę.

Kaip pasakojo susirinki
mui žinantieji visą, kas vedė 
prie to žiauraus incidento, 
broliai Miltonai nuėjo į Va
lelio aludę, esančią už apie 
100 yardų nuo jų nalmų, iš
gerti stiklą alaus. Miltonai 
ten ne kartą buvę užėję se
niau. Bartenderis Miltonus ir 
du jų draugus, kaipo negrus, 
bandęs išvaryti. Tie įsižeidė, 
atsibarė. Pasekmė — mušty
nės, policija ir nušovimas iš 
aludės išbėgusio ir ant slenks
čio savo buto parbėgusio Mil- 
tono. Rep.

konvencijos se
lf dalyvaus nominaci- 

masiniame mi- 
Shibe

kalbės Wallace

spau- 
kalti-

specialiu trauki- 
sugrįš tuojau po

Lietus Užliejo 
Gatves ir Skiepus

Staigus, smarkus ir ilgas 
lietus praėjusio trečiadienio 
vakarą miesto žemumose už
tvenkė gatves, užliejo daugy
bę skiepų ir pridarė visokių 
kitokių bėdų. Upeliais susi
liejęs į požeminius (subway) 
kelius vanduo vietomis trukdė 
traukinių kursavimą ilgam 
laikui. Independent linija į 
East New Yorką’ buvo visai 
sustabdyta nuo Borough .Hall.

Daugiausia nukentėjo Brook
lyn© Greenpointės, Red Hook, 
East New York ir dalinai 
Williamsburg© sekcijos. East 
New Yorke keliose vietose 
vanduo apardė kelius. Bay 
Ridge sekcijoje įgriuvo šali
gatvis. Greenpointės tūlose 
vietose skiepuose buvo iki 4 
pėdų vandens.

Brooklyn© Darbo Partija 
Jau išstatė Kandidatus

Amerikos Darbo Partijos 
brooklynietė organizacija sa
vo vyriausiais kandidatais, be 
abejo, pasirinks trečiosios 
partijos nominuotus į prezi
dentą ir vice-prezidentą, Hen
ry A. Wallace ir Glen H. 
Taylor. Tačiau grota vyriau
siųjų, visašališkų kandidatų, 
visos apskritys rinks kongres- 
manus, narius į valstijos sei
melį, kai kur teisėjus, ir daug 
kitų preigūnų.

Kings Apskrities (Brookly- 
no) organizacija jau 
peticijas pastatymui 
kandidatų į kongresą 
distriktuose:

8-me užgyrė demokratą 
Joseph L. Pfeiffer.
' 15-me užgyrė demokratą 

Emanuel. Celler. Abu šie vy
rai jau yra kongrese per eilę 
metų, abu yra parėmę arba 
ir patys pasiūlę kongresui 
daug naudingų dalykų, neap
leido velionio Roosevelto pro
gramos, neišdavė jos. Kiek
viename reikale juos išrinku
siems gyventojams į juos at
sikreipus jie žmoniškai su jais 
tariasi, svarsto ir, kas galima, 
stengiasi padaryti.

Kiti darbiecių jau išstatytą 
kandidatai į kongresą yra:

įteikė 
savo 

šiuose

i

Ada B. Jackson 10-me 
Erank Serri 11-me 
Vincent J.. Longhi 12-me 
James Griesi 13-me 
Lee Pressman 14-me.
Henry Klein — kandidatu 

Miesto Tarybą.
Kandidatus dar gali pakeis

ti juos išstačiusios partijos. i

Prie Laisvės Statulos 
Pagerbė Poetę

Jeruzalė. — Izraelio ka
riuomenė visai apsupo ara
bus Latrune. Kartojasi su
sikirtimai tarp Syrijos ara
bų ir žydų, šiaurinėje Pale
stinoje.

DANTŲ GYDYTOJAS g

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Pel. EVergreen 7-6868
9—12 ryte
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais uždaryta.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų piety, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Donūkaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOtD 
BEER & ALES

★

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 

m sudarau 
sj rikoniškais.
Bokalui esant
|S p a d i d i n u tokio
9 dydžio, kokio pa-
’ geidaujama. Tai-' 

pogi atmaliavoju1 
įvairiom spalvom. :

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampus Broadway ir Stone Ave., prie 
Chnnncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208 '

Valandos:

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
. ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

340 MITCHELL AVE., Yonkers Bušų 
Streikas Baigtas

Liberty I ’ark
LINDEN, N. J.

PRASIDĖS 12 V AL. DIENĄ
GERA ORCHESTRA GROS ŠOKIAMS 

Bus Valco 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.

Autobusų savininkės firmos 
ir unijos susitarimu pasiduoti 
arbitracijai tapo nutrauktas 
Yonkers busmanų streikas, už
sitęsęs 10 dienų.

Darbininkai, CIO Transport 
Workers Unijos nariai, reika
lauja pridėti po 10 centų per 
valandą mokesties dabar ir po 
kitus 10 centų už šešių mė
nesių.'

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE.

PAUKŠTIENOS PIETUS ^SEKMADIENIAIS
•'*4

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE
i

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

Virš du šimtai motorų, na
rių žydų liaudies pašaipiuos 
organizacijos, Emma Lazarus 
Divizijos, praėjusį ketvirta
dienį buvo nuvykusios pagerb
ti Emmą Lazarus, praėjusio 
šimtmečio poetę, kurios po
ema “The New Colossus” yra 
įrašyta į Laisvės Statulos pe
destal į.

Pagerbdamas poetę ir poe
ziją, įkvėpusią Laisvės Statu
lą, moterys priėmė rezoliuci
ją, pasmerkiančią persekioji
mus mažumų, ypatingai pa
smerkiant paskiausias atakas 
ant komunistų vadų.

Tarpusavyje moterys su di
džiu pasipiktinįmu kalba, jog 
tie areštai yra išgėdinimu 
Laisvės. Moterys sako, jog 
ši statula dėl to raudotų, jei
gu galėtų praverti akis ir pa
matyti, kad žymiausieji liau
dies reikalų gynėjai persekio
jami. . N.

A. Kalinauskas
Parduoda naujas ir taiso 

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

Television ir Radios.
Kreipkitės:

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

Telefonas Virginia 3-5397

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
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NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktų 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas STagg 2-2173

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Liepos 23, 1948




