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kuriame buvo į kergtas . 
rikos istorijon dar vienas 
žiausiųjų lapu.

Philadelphijoj buvo 
skelbta Nepriklausomybės De
klaracija.

Philadelphijoj buvo sukur
ta Jungtiniu Valstijų Konsti
tucija.

Philadelphijoj formavosi 
Jungtinių Valstijų nepriklau
somybė ir valstybė. ♦

Šių metu liepos 23-24-25 dd. 
Philadelphijoj įsikūrė liaudiš
ka partija — PROGRESYVE 
PARTIJA

čia praėjusią savaitę Ame
rikos liaudies atstovai, reikš
dami darbo žmonių valią, pa
skelbė savo nepriklausomybę 
nuo vvallstrytinių partijų — 
republikonų ir demokratų !

pa
Išrinktas Progresyvės 
Partijos Komitetas: 
Elmer Benson ir Kt.

Tiek savo turiniu, tiek savo 
dvasia šis Suvažiavimas sky
rėsi nuo senųjų partijų suva
žiavimų, kaip diena nuo nak
ties.

Vienas senas laikraštinin
kas. kuriam yra tekę būti dau- 
gelyj visokių suvažiavimu ar
ba konvencijų, sakė:

— Ligi šiol nieko panašaus 
eavo gyvenime nesu matęs. 
Šitoje pačioje auditorijoje tik 
nesenai ivyko republikonų ir 
demokratų saskridžiai, — jie 
buvo be sielos...

Ne tik jis vienas pareiškė 
tokią mintį.

Kodėl gi šis suvažiavimas 
buvo toks ūpingas, pilnas ryž
to ir ugnies?

Kodėl anie du suvažiavimai 
atrodė 
skretę ?
wjam

liguisti,

yra visa

ten gali būti pas 
arba ryžtas, kuo 

nominuoti

vyriausia priežastis,

eilė priežas-

prieš savo no-

Apie šį istorinį suvažiavimą, 
apie naujosios partijos gimi
mą aš parašysiu Laisvėje kę

nublukę, su-

lasą, bet nominavo Trumaną 
—nominavo 
rą!

Koks jau 
žmogų ūpas 
met esi priverstas 
tą, kurio tu nenori ir net ne
apkenti !...

PHILADELPHIA, Pa. — 
Progresyvės Partijos suva
žiavimas, pirm užsidarant 
sekmadienio vakare ,išrinko 
savo Nacionalį Komitetą. 
Komiteto pirmininku iš
rinktas Elmer A. Benson, 
buvęs Minnesotos valstijos 
gubernatorius, v e t eranas 
farmerių - darbininkų judė
jimo vadas.

Bendrais - pirmininkais 
Nacionaliame Progresyvių 
Komitete tapo garsusis dai
nininkas Paul Robeson ir 
CIO Elektrininkų, Radijo 
Darbininkų ir Mašinistų 
unijos pirmininkas Albert 
J. Fitzgerald.

C. B. Baldwin išrinktas 
komiteto sekretorium ir 
rinkimų vajaus vedėju; 
Clark Foreman — iždinin
ku.

Kiti Progresyvės Partijos 
Nacionalio Komiteto nariai 
bus Elinora Gimbel, darbie- 
čiai kongresmanai Vito 
Marcantonio ir Leo Isac
son; O. John Rogge, dr. 
George B. Cannon, Ada 
Jackson, profesorius Tho
mas I. Emerson ir kt.

Tito Veda Jugoslaviją 
Į Fašizmą, Sako Pravda

Pati 
mano nuomone, bene bus ta: 
Kiekvienas sąskridžio dalyvis, 
vykdamas Philadel^hijon, vy
ko ne tik tam, kad sukurti 
naująją partiją — liaudies 
partiją. — bet ir tam, kad 
nominuoti šalies prezidento ir | nesutinka ! 
vice-prezidento vietoms Henry Ąno[ Pravdos 
A. Wallace ir Glen Taylor.

Gi republikonų suvažiavi-1 
me Mr. Dewey buvo nominuo
tas ne dėl to, kad jį šuva- ' 
žiavusieji mylėjo ar norėjo no
minuoti, bet dėl to, kad ne-

MASKVA. — Sovietų ko
munistų laikraštis Pravda 
kaltino Jugoslavijos prem
jerą Tito, kad jis vartoja 
fašistines priemones prieš 
teisingus komunistus, kurie 

, , su jo valdžia.
, jeigu bus 

leista Titui tęsti dabartinę 
i politiką, tai jis neišvengia- 
;mai pavers Jugoslaviją fa
šistiniu kraštu.

Pravda smerkė einamąjį 
galėjo nieko kito nominuoti! i Jugoslavijos K O m U n istu 

Demokratų partijos su važia- Partijos suvažiavimą; sakė, 
viman vykstantieji — apie 90 jog tą suvažiavimą valdo te- 
nuošimčių jų — norėjo nomi-;roras; delegatai, kurie atsi- 
nuoti Eisenhowerj arba Doug- į sakė balsuoti UŽ Tito politi-

Suvažiavimo išvakarėse vi
sokio plauko taip vadinamieji 
liberalai ir konservatyviai dė
jo didžiausių pastangų tam, 
kad privertus Henry A. Wall- 
ace’ą įstoti į raudonbaubių 
(red-baiterių) gretas.

Ne vienas padorus žmogus 
galvojo: ar Wallace galės at
silaikyti prieš tą spaudimą?

Jis atsilaikė!
Penktadienio rytą, istorinia

me spaudos ir radijo atstovų 
mitinge Mr. Wallace drąsiai ir 
nedvejojančiai maž daug taip 
pasakė:

—Tūli jūsų, žinau, trokšta
te, kad aš pasmerkčiau komu
nizmą ir patapčiau raudon- 
baubiu. Bet aš juo nebūsiu...

Tuomi jis uždarė savo opo
nentams armoniką ir jie tuo
jau pradėjo skelbti, būk su
važiavimas esąs komunistų...

ką, tapo išmesti iš darbo ir 
įkalinti.

GRAIKŲ MONARCHISTAI
NUSMERKE DAR 48

ATHENAI, Graikija. - 
Karinis Graikijos monar
chist teismas nusmerkė 
mirti dar 48 demokratinius 
graikus. Teismas atrado, 
kad jie bendradarbiavo su 
partizanais.

Graikijos premjeras So- 
fulis, vadinamas “liberalas,” 
įteikė rezignaciją (atsista
tydinimą) karaliui Pauliui. 
Karalius atmetė rezignaci
ją*

Riejasi “liberalai” ir fa
šistai ministrai, kad ne
vyksta karas prieš partiza
nus.

KOPENHAGEN. — Da- 
nija pasirašė prekybos su
tartį su Sovietais.

lėtą išsamesnių straipsnių.
Prašau skaitytoją juos per

skaityti ir esminiai susipažinti 
su visa tuo, kas suvažiavime 
buvo, ir kaip gimė Progresyvė 
oa '

Henry Wallace, Progresyvės Partijos
Kandidatas, Išdėstė Taikos-Gerovės

Programą prieš Wall Stryto Partijas

Priversti Specialę 
Kongreso Sesiją 
Numušti Kainas!

id

su kviestos 
planuoja 

Karininko 
diplomato

Pasmerkė Karo Kurstytojus dėl Berlyno, 
Ragino Susitart Su Sovietų Sąjunga

o

kariniame Vokietijos ruož
te šiandien gyvuoja “taika 
su teisybe.” Tai yra taika, 
kuri ten atstato karinę pra
monės jėgą. O tą teisybę 
vykdo vietiniai teisėjai, ku
rių 70 nuošimč. buvo nącių 
valdininkai. Karinė vokie
čių pramonė vėl kyla — ir 
jos vedėjai yra tie patys 
Kruppai ir I. G. Farben tru- 
sto žmonės, kurie Vokietiją 
pavertė Hitlerija.

(Čia Wallace priminė, kaip 
Trumano valdžia, pasitarus 
su rępublikonais, atmetė sa
vo ambasadoriaus Maskvoj 
pasiūlymą dėl taikių dery

bų su Sovietų vyriausybe. 
Paskui Trumanas paneigė 
Wallace’o laišką Stalinui 
dėl ramių pasitarimų ir 
Stalino sutikimą.)

Generolai reikalauja grie
žtų veiksmų dėl Berlyno.

Jei Franklinas Roosevel- 
tas šiandien būtų Washing
tone, tai nebūtų jokios kri
zės Berlyne. Jau seniai 
abiejų šių kraštų vadai bū
tų su šaknimis išrovę to su
sidūrimo priežastis. 

I

- Tautos Nenuperkamos.
Kokia būtų nauda Ameri

kos visuomenei iš karo dėl 
Berlyno? Gal tik nauda tu-

Rinkiminė Progresyvės Partijos Plat f orma

Philadelphia. — Henry A. 
Wallace, priimdamas Prog
resyvės Partijos nominaci
ją į prezidentus, pasižadėjo 
sekti velionio prezidento 
Roosevelto politiką kovoje 
už taiką ir liaudies gerovę.

Kalbėdamas * didžiame 
masiniame susirinkime Shi- 
be parke, Wallace, buvęs 
Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentas, smerkė dvipartinę 
Trumano demokratų - repu
blikonų karinę politiką, ku-_ 
rią padiktavo pelnagaudžiai 
Wall Stryto trustai ir ge
nerolai. Wallace sakė:
Reakcijos ir Karo šmėklos

Baltuosiuose Namuose
— Už vienos dienos po 

Roosevelto mirties Harry 
Truman atėjo į Baltuosius 
Rūmus; o po 46 dienų ten 
jau ir Hooveris buvo.

Valdžion atėjo didžiosios 
krizės šmėklos, bankininkai 
ir žibalo versmių diplomat. 
Vidun sumaršavo generolai, 
o tapo pašalinti žmonės, ku
rie suplanavo socialę ap- 
draudą ir statė gyvenamus 
namus valdžios lėšomis. 
Naujieji valdonai įvedė 
“kietumo politiką.”

Planavusieji gyvenimui 
žmonės buvo išstumti iš 
Washingtono, o 
šmėklos, kurios 
sunaikinimą, 
ranka vedžioja 
plunksną.

Ir ką mes dabar turime 
po sunkiai laimėtos perga
lės? Ne taiką, bet kardą; ne 
ekonominių teisių bilių, bet 
vis augantį blogybių bilių. 
Ne gyvenimą, bet dešimtis 
tūkstančių mirčių bereika
linguose karo laukuose — 
Graikijoj, Palestinoj, Chini- 
joj. Taip, turime vieną pa
saulį, bet jis sustingęs nuo 
baimės.
Berlynas — Degąs šaltojo 

Karo Taškas
Pasaulio akys šiandien 

atkreiptos į degantįjį šalto
jo karo tašką — į Berlyną. 
Prie tokio tai galo veda 
“kietumo politika.”

Aš visu nuoširdumu užti
krinu, kad jeigu aš būčiau 
prezidentas, tai šiandien ne
būtų jokios krizės Berlyne. 
Aš užtikrinu jus, kad mes 
jau seniai būtume susitarę 
su Sovietų vyriausybe ir ki
tais kariniais mūsų, talki
ninkais, nepaaukodami nei 
vieno amerikinio principo 
nei visuomenės reikalo.

Karinis Vokietijos 
Gaivinimas

Vokietija bus kiekvienos 
pasaulinės krizės širdis, kol 
mes nesusitaikysime su So
vietų Sąjunga. Mes esame 
įvelti į tokią politiką, ku
rios ypatingas tikslas yra 
tiktai šis — atgaivinti galy
bę tų fabrikantų ir kartelis- 
tų (trustininkų), kurie svei
kino Hitlerį ir finansavo jo 
fašizmą ir karą.

Mums pasakoja, kad va- kas

PHILADELPHIA, Pa. — 
Progresyvės Partijos suva
žiavimas sekmadienį vien
balsiai priėmė platformą- 
programą - rinkiminiam va
jui už Henry Wallace, kan
didatą į prezidentus, ir sen.. 
Gleną Taylorį — į vice-pre- 
zidentus.

Platforma 'smerkia dvi- 
partinę Trumano demokra
tų ir republikonų politiką, 
kurią nusako didieji kapita
listai. Ta politika stumia 
link atominio karo, kelia 
kainas ir naikina pilietines 
laisves.
Už Taiką, prieš Marshallo- 

Trumano Planus
Progresyvės P a r t i j os 

platforma reikalauja:
Taikiai susitarti su So

vietų Sąjunga; nesikišti į 
svetimų kraštų vidujinius 
reikalus; pilnai pripažinti 
Izraelio valstybę ir priimti 
ją j Jungtines Tautas.

Panaikinti verštiną ka
riuomenės tarnybą taikos 
metu.

Atmesti Marshallo planą 
ir Trumano mokymą prieš 
komunizmą; padėti buvu
siems kariniams talkinin
kams atsteigti savo gyveni
mą per Jungtines Tautas.

Uždrausti atomines bom
bas.

Sustabdyti karinę para
mą reakcinėms, fašistinėms 
valdžioms Chinijoje, Grai
kijoj, Turkijoj, Viduriniuo
se Rytuose ir Lotynų Ame
rikoje.

Viena Valdžia Visai 
Vokietijai

Įsteigti vieną demokrati
nę valdžią ištisai Vokieti
jai; įvesti bendrą Amerikos, 
Sovietų, Anglijos ir Franci- 
jos kontrolę Ruhr kraštui, 
pramoningiausiai s r i č iai 
vakarinėje Vokietijoje.
Suvalstybint Didžiuosius 

Amerikonų Bankus, 
Geležinkelius ir t.t.

Perimti į valstybės ran* 
(nacionalizuoti) di

džiausius amerikinius ban
kus, geležinkelius, prekinį 
laivyną, elektros ir geso 
pramones, taipgi ir tokias 
pramones, kurios daugiau
siai atlieka darbus pagal 
Amerikos Valdžios užsaky
mus.
Už Pilietinių Teisių Lygybę

Panaikinti bet kokią dis
kriminaciją (skriaudas, nei
gimą) dėl tautybės, rasės, 
religijos bei politinių pažiū
rų.

Duoti paramos farmoms, 
taip kad farmerio šeima 
gautų ne mažiau kaip $3,000 
pajamų per metus.
Senatvės Pensijos Visiems

Užtikrinti $100 pensijos 
per mėnesį visiems sulauku
siems daugiau kaip 60 me
tu amžiaus.

Per dvejus artimiausius 
metus pastatyti 4 milionus 
nebrangių gyvenamųjų na
mų, o per 10 sekamų metų 
25 milionus tokių namų.

Įvesti kainų kontrolę.
Išleisti įstatymus prieš 

linčiavimą, prieš taksų ėmi
mą už teisę balsuoti rinki
muose, taipgi įstatymais 
įvesti teisingą samdą. Nu
statyti ne mažiau kaip do
lerį būtinos algos už darbo 
valandą.

Panaikinti valdžios dar
bininkų - tarnautojų “išti
kimybės” . kvotimus.

Atmesti Tafto - Hartley’o 
įstatymą, sumušti Mundto - 
Nixono bilių ir kitus pana
šius sumanymus.

Išleisti sveikatos apdrau- 
dos įstatymą.

Sutvarkyti taksus pagal 
žmonių išgalę juos mokėti.
Už Konstitucines Laisves 
Komunistam ir Kt. Grupėm 

“Progresyvė Partija, — 
sako jos platforma, — ko
vos už konstitucines teises 
komunistam ir visom kitom 
politinėm grupėm reikšti 
savo numones, kaipo už pir
mąją liniją dėl demokrati
nės tautos laisvių apgyni
mo.”

liem privačiam Wall Stryto 
interesams... Dillonui, Rea- 
dui ir tarptautiniams banki
ninkams. Dillonas, Reado 
auklėtinis, karinių jėgų se
kretorius Forrestal ir gene
rolas Draper ir Dewey’o 
Wall Stryto advokatas, 
John F. Dulles yra didieji 
valdžios patarėjai šiuo 
klausimu, bet aš dar neuž
tikau nė vieno amerikiečio, 
kuris norėtų paaukoti savo 
gyvybę Dillonui, Readui ap
ginti.

Europos žemyne nėra nė 
vienos tautos, kuri būtų pa
siruošus duoti karo laukui 
armiją, ginti anglų - ame
rikonų politikai.

Mes galime doleriais nu
pirkti generolus,bet mes ne
galime nupirkti karo meto 
armijų. Mes negalime nu
pirkti savižudystės. Mes ga
lime nupirkti valdžias, bet 
negalime nupirkti tautas.

Kalbama, kad jei griežtai 
neveiksime, tai prarasime 
įtaką. Trumanas gali prara
sti įtaką. Dulles gali prara
sti įtaką. Bet • Amerikos 
žmonės nenustos įtakos, rei
kalaudami pamatinių disku
sijų dėl taikos. Mūsų įtaka 
Vokietijoj pradėjo skęsti, 
kuomet mes padalinome 
Vokietiją ir įsteigėme vaka
rinę jos sritį (atskirą “val
stybę”), kaip amerikiniai - 
anglišką’Puerto Rico, kaip 
koloniją. Kuomet mes tatai 
padarėme, mes apleidome 
Berlyną politiniai, ir mes 
nieko negalime prarasti, 
jeigu atsisakysime nuo Bar- 
lyno kariniai, siekdami tai
kos.

(Amerikonai ir anglai pa
darė Frankfurtą prie Maino 
vakarinės vokiečių valsty
bės sostine.)*

Jeffersono ir Lincolno 
Partijų Graboriai

Jeffersonas įkūrė Demo
kratų Partiją pirm 150 mė
tų. Jinai tapo palaidota 
Philadelphijoj praeitą sa
vaitę. Jeffersono partija 
mirė Trumano rankose. Re- 
publikonai su savo Dewey’u 
palaidojo Lincolno partiją. 
Trumanas ir Dewey yra ka
pinių partijų kandidatai. 
Jie atsidavę didiesiems ka
rininkams ir didžiajam au
ksui,* imperializmo politikai.

Tartis su Sovietais
Aš stoju už taikias dery

bas su Sovietų valdžia, už 
apsaugojimą tų amerikiečių 
gyvybių, kurie dabar vers
tinai imami kariuomenėn.

Mes išeikvojame 20 bilio- 
rių dolerių per metus šalta
jam karui. Bet jeigu tik 2 
bilionai dolerių per metus 
būtų panaudoti ' pasaulinei 
sveikatai, tai galima butų 
nušluoti nuo žemės veido 
džiovą, šiltines, maliariją ir 
cholerą!

Prieš Raudonbaubius
Aš stoju prieš gąsdinto

jus raudonaisiais baubais.
(Tąsa 5-tam puslp.)

WASHINGTON. — Pir
madienį susirinko nepa
prasta Kongreso sesija, su
šaukta prezidento Trumano, 
esą, tokiems reikalams, kaip 
kainų kontrolė, gyvenamų
jų namų statyba ir t.t.

Pranešama, jog republi- 
konų kongresmanų ir se
natorių vadai iš anksto su
sitarė su demokratais iš 
pietinių valstijų suklampint 
Trumano siūlymus, kuriais 
jis siekia pasižvejoti dau
giau balsų rinkimuose. Tuos 
siūlymus jis dėstys Kongre
sui šį antradienį 12:30 vai.

PHILADELPHIA, Pa. — 
Progresyvės Partijos suva
žiavimo delegatai, senato
rius Glen Taylor ir kongres- 
manai Vito Marcantonio ir 
Leo Isacson pasižadėjo dėti 
visas galimas pastangas, 
kad priversti specialę Kon
greso sesiją išleisti kainą 
kontrolės įstatymą, numuš
ti kainas, pilnai užgirti 
pilietinių teisių programą, 
panaikinti Tafto-Hartley’o 
įstatymą ir išleist įstatymą 
dėl gyvenamųjų namų sta- 
.tybos su valdžios parama.

Kalbama Apie Keturių 
Didžiųjų Konferenciją

BERLIN. — Pasklido kai- 
bos, kad gal bus sušaukta 
Amerikos, Sovietų Sąjun
gos, Anglijos ir Franci jos 
užsieninių ministrų konfe
rencija dėl Berlyno.

Sekmadienį tarėsi suva
žiavę amerikonų, anglų ir 
francūzų diplomatai. Pokal
biuose dalyvavo du Ameri
kos ambasadoriai, L. Doug
las iš Londono ir W. Bedell 
Smith iš Maskvos ir kt.

Bet generolas Lucius 
Clay, karinis Amerikos gu
bernatorius Vokietijai, pa
reiškė, kad Sovietai turi 
pirma atidaryti ameriko
nam važiuotę į Berlyną; tik 
tuomet, girdi, Jungtinės . 
Valstijos sutiks tartis su 
Sovietų Sąjunga.

GREITIEJI RAKIETINIAI
SOVIETŲ LĖKTUVAI

MASKVA. — Metiniame 
Sovietų oro jėgų parade 

skraidė naujieji rakietiniai 
lėktuvai beveik tokiu grei
čiu, kaip garsas, kuris lekia 
apie 760 mylių per valandą. 
Skraidė . ir nauji didieji 
bombanešiai. Oro paradą 
virš Tušino aikštės stebėjo 
ir Stalinas.

(Amerikinis žurnalas Avi
ation Week rašė, jog Sovie
tai turi greičiau už garsą 
skraidančių rakietinių lėk-

ORAS. — Būsią lietaus.

PATUXENT, Md. — Iš
bandytas naujas karinio lai
vyno transporto lėktuvas 
Lockheed Constitution, ga
lįs nešti 180 žmonių. Jis lė- 
šuoja virš $13,000,000.
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Kas Ką Rašo ir Sako
APIE PROTĄ, MOKSLĄ
IR TIKĖJIMĄ

So. Bostono Darbininke 
A. Maceina išvertęs iš ka
žin kur straipsnį ir pavadi- 
nęs jį “Abejonėmis.” žiop- j
lesnis tikėjimo ' aiškinimas 
retai kur užtinkamas.

Maceina pripažįsta, kad • 
tikėjimo reikalu pas kiek
vieną protaujantį žmogų iš- 
kyla rimtų abejonių. Į tai ■ 
jis turi tik vieną atsakymą. 
Jis rašo:

Tikėti, tikėti!—štai svar- į 
biai^ias Išganytojo reikalą- i 
vimas. Visą savo gyvenimą Į 
Jis vieno teprašė: “Tikė
kit į mane!“ “Kas tikės ir j 
bus pakrikštytas, tas bus iš-1 
ganytas; kas gi netikės, busi 
pasmerktas” (Mork. 16,16). 
To Jis, jaunieji, reikalauja 
ir šiandie!

Puikiai žinodamas, kad 
aklo tikėjimo gadynė jau 
seniai praėjo, kad su tuo 
nuslinko nuo žmonijos gal
vos ir inkvizijos pavietrė, 
Maceina sako:

Bet šiame “mokslo amžiu
je“ nevienas jaunuolis pa
klaus: “Kodėl Viešpats sa- 

— rvo religijos pamatau padėjo 
ne mokslą, o tikėjimą? Ko
dėl jis pasako: “palaimin
ti, kurie tiki,“ o ne—“palai
minti, kurie supranta mano 
mokslą, kurie įžiūri mano 
planus ir ištiria jųjų gel
mes?“ Kodėl Jis nepasakė: 
“palaiminti mokytieji, palai
minti daug žinantieji, palai
minti gudruoliai?“
Tai vis labai rimti klau- 

' simai. Ir Maceina posmuo
ja:

P ar žinai dėlko?
Dėl to, kad Jis atėjo že

mėn išganyti visus žmones; 
dėl to, kad Jo religija yra 
paskirta visiems žmonėms.

Bet ar gali kiekvienas bū
ti* mokytas?—-Ne!

Ar gali kiekvienas būti 
> išsilavinęs ir gudrus?—Ne!

Ar gali kiekvienas tikėti? 
Taip, gali! Gali kūdikis ir 
senelis, gali vargšas ir tur
tingas, gali mažas mokinys ir 
mokytas profesorius; visi jie 
gali vienodu nuolankumu 
priimti Viešpaties žodžius, 
nors ir nevienodai į juos įsi
gilindami. štai dėlko reli
ginio gyvenimo pagrindas 
yra tikėjimas, nes jį gali tu
rėti kiekvienas. (D., liepos 
23 d.)

Kitais žodžiais tariant, 
kiekvienas gali būti neišma
nėliu, tamsūnu. Bet kaip tik 
tuo dėsniu “Abejonių” auto
rius pripažįsta, kad susipra
tusiam žmogui tikėjimas 
nereikalingas. Jis tiesiog ir 
sako: “Taigi daugelio reli
ginių abejonių priežastis y- 
ra proto išdidumas.” Kur 
protas užviešpatavo, ten iš
nyko nežinojimas ir prie
tarai.

DAR VIENOS
PROGOS NEBEMATYS

Kanados lietuvių Liau
dies gaisas rašo:

Marijonų Darbininke, iš
einančiam Bostone, tūlas J. 
Aistis savo eilėraščiu taip 
vęrkšlena apie Lietuvą: “Pa
kentėki, brangi tėvynė, tau

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

padėsim šį purvą nelaisvę 
išbristi. Patikėk, patekės ta
vo laisvės aušrinė ir nuo 
rankų vergijos grandis nu
kris. Tu į ateitį eisi, kaip 
nėjai nė senovėj, ir laisva, 
kaip dar niekad nebuvus 
laisva.. Mes gyvensim laisvi 
tavo garbei ir šlovei, o tėvy
nė graži, o brangi Lietuva.”

Lietuvoj gyvenant šių žo
džių rašytojas pažinojo žmo
gų, kuris visuomet pasakoda
vo, kad pirmoji jo žmona 
buvo auksinė. Kaimynai, ta
čiau, pasakodavo, kad jis už
kankino 
gum yra 
jie valdė 
kankino
Laisvių visai nebuvo, 
žmonės panorėjo 
valdžios, tai jie smurto keliu 
nuvertė ją. -“Laisvės“ buvo 

• taip išplėstos, kaip niekad 
pirmiau. Net patys klerika
lai buvo netekę savo parti
jos. Tik ištikimiausi smeto- 
nukai turėjo savo partiją ir 
organizaciją.

Kada naciai 
nę valdžią, vėl 
proga atsteigti
kas tuomet buvo ? 
“laisvės garbintojai 
Ar ne jie skerdė žydus ir 
tarybinius žmones? Kur din
go žydai ir daugybė tarybi
nių žmonių ? Kas buvo ge
riausiais nacių talkininkais?

Dievas esąs labai miela- 
širdingas, bet vienu kartu jis 
prigirdė visą žmoniją, išsky
rus Nojaus šeimą. Tas pats 
būtų ir su Darbininko “lais
vės” nešėjais, 
dar kaitą tektų 
voje, tikini jie 
visus, išskyrus
šiausius tautininkus. Jų veik 
smai tais laikais, 
valdė Lietuvą, yra 
įrodymas, kokią “laisvę 
gali duoti. Ypatingai ‘ 
žų“ pavyzdį jie davė 
nacių okupacijos.

Atrodo, tačiau, kad 
reikalo labai rūpintis 
.kad tokie “laisvės” steigėjai 
gautų dar vieną progą. Pa
saulis pasuko ratą ant tiek, 
kad bus sunku atsukti jį at
gal. Tokie Aisčiai, kur jie 
nebūtų, pasirodė visoj 
gumoj, ir žmonija 
benorės dar kartą 
savo reikalus jiems.

ją. Panašiu žmo- 
ir J. Aistis. Kada 
Lietuvą, tai žmones 

visokiais būdais.
Kada 

kitokios

išvarė tarybi- 
buvo auksinė 
laisves. Bet

Ką tie 
darė ?

Jeigu jiems 
galia Lietu- 
“išlaisvintų“ 

pačius ar-

kada jie 
puikus 

” jie 
“gra- 
laike

nėra 
tuo,

nuo
vargiai 
pavesti

Paryžius. — Vadinamas 
“radikalas” Andre Marie 
žadėjo iki šio šeštadienio 
sudaryt naują ministrų ka
binetą be komunistų.

Pasiruošiant Progresyvęs Partijos konvencijai, j Phi- 
ladelphija įvažiuoja vežimas su milžinišku floatu, 
iškeliančiu pirmyn Wallace, o pašiepiančiu demokratus 

ir republikonus.

T**®!
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Tarptautinė Apžvalga
Rašo D. M. š.

Trumano administracija 
užsispyrė būti valdžioje, ir 
tiek. Tuo siekia įbauginant 
piliečius “raudonaisiais”, 
kad pakenkti trečiosios 
Partijos ir Henry Wallace 
laimėjimams.

Karo isetrijos didinimui, 
nukreipimui žmonių akių 
nuo specialio Kongreso se
sijų, atbauginimui žmonių 
nuo trečiosios partijos ir 
buvo išgalvotas “komunistų 
suokalbis.” Tuo pasiremiant, 
suareštuota W. Z. Fosteris 
ir eilė kitų partijos narių.

Jaunų vyrų verstinas ė- 
mimas į karinę tarnybą 
greitai bus pradėtas. Regis
tracijai jau laikas nuskir
tas. * '

Nepaisant, kiek kartų 
buvo “gerintos” radijo pro
gramos “Voice of America” 
— oficialė Valstybės De
partment© propaganda, ku
ri kitomis kalbomis siunčia
ma, bet vis vien Washingto
ne net kongresmanai rauko
si. “Voice of America” vy
riausiai turėtų perduoti ži
nias apie Ameriką, bet Len
kijos gyventojus “infor
muoja”, kaip jie gyvena ir 
kas ten gerai ir kas nege
rai, Vengrijos gyventojams 
pateikia tą pat, ir t.t.

Mr. Hanson W. Baldwin 
dejuoja New York Timese, 
kad Jungtinių Valstijų šni
pų departmentas užsienyje 
“silpnas”. Jis skundžiasi, 
kad jų informacijos ypatin
gai apie Tarybų Sąjungą 
menkos ir savo tarpe prieš
taraujančios.

Šiuo laiku Jungtin. Val
stijose yra 1,750 dienraščių. 
Veik visi jie tokias “žinias” 
pateikia, kokios reikalingos 
turčių klasei. Kas reikia 
girti, tai tie dienraščiai gi
ria, kas įsakyta peikti, tą 
jie peikia.

Trečiosios partijos kandi
datas j prezidėntus Henry 
Wallace pasmerkė komunis
tų areštą. Jis sako, kad de
mokratijai pavojus yra ne 
tame, kad komunistai turi 
savo pažvalgas ir teorijas, 
bet tame, kad Trumano ad
ministracija laužp šalies 
Konstituciją, kad ant komu
nistų puolimas, tai puolimas 
ant Amerikos demokratinių 
liaudies teisių.

Trečiosios partijos konfe
rencija vyksta. Tuo kartu 
eina platusis darbas už pas
tatymą partijos kandidatų 
ir jų laimėjimą.' Vien Illi
nois -valstijoj 100,000 pilie
čių pasirašė, kad būtų tre
čiosios partijos kandidatai 
pastatyti balsavimams.

Anglijoje rodė atominių 
bombų gaminimo fabrikus 
ir kalnus bomboms medžia
gos. Mr. Charles E. Egan 
stebisi, kad Anglija turi 

daug atominių bombų. Gi ar 
seniai tie patys korespon
dentai ir Washingtonb poli
tikai tikrino, kad būk Arrg- 
lija neturi atominių bombų 
ir jų gaminimui fabrikų, 
kad Washingtonas neišdavė 
anglams slaptybių. Tai kada 
pilietis gali tikėti, kai vieną 
kartą sako vieną, o kitą jau 
kitą ?

Australija bijosi, kad ga
li netekti daug grūdų. Mat, 
prasidėjo labai dideli ir ilgi 
lietūs. Daugelis laukų yra 
pavirtę į ežerus.

Argentinoj didelis įpyki
mas prieš Washington© po
litikus. Mat,: argentiniečiai 
atidarė laiškus tūlo Jungt. 
Valstijų korespondento Mr. 
H. M. Clark ir surado, kad 
jis yra agentas. z Spaudoje 
rašo ,kad Wall S try to impe
rialistai planuoja pavergti 
Argentiną.

“Šiaurinės Amerikos ka
pitalistai - monopolistai da
ro viską, kad Argentiną pa
daryti savo kolonija...”

Bulgarijos Komu nistų 
Partija pradėjo valyti savo 
eiles nuo tų elementų, kurie 
blogais sumetimais prie jos 
prisimetė. Sofijoje, sostinė
je, buvo palaidoti du lakū
nai, kuriuos užmušė šalies 
priešai. Tie priešai užvaldė 
lėktuvą ir nulėke į Turki
ją. Laidotuvėse dalyvavo 
200,000 žmonių ir reikalavo, 
kad Turkija grąžintų teis
mui žmogžudžius.

čechoslovakijoj areštavo 
apie 100 šnipų, kurie pagal 
vyriausybės apkaltin i m ą 
veikė žinioje Amerikos ka
rinių jėgų esamų Vokieti
joj. Tūli iš areštuotų pir
miau buvcTp^iėgę į Vokieti
ją, bet iš ten grįžo su pla
nais užmušti Čechoslovaki- 
jos veikėjus.

Tūlas užsienio šnipas Mi
lan Chos kiek pirmiau nu
šovė komunistą veikėją M. 
Sramą. Dabar jis sako, jie 
planavo užmušti generolą 
Liudviką Svobodą, Čecho- 
slovakijos apsigynimo mi
nistrą.

Į Vokietiją, amerikiečių 
zoną, pabėgo čekų genero
las Antonin B. Hasal. Jis 
dabar kalnus verčia ant sa
vo buvusios tėvynės ir liau
dies.

Chinijos Liaudies Išlais
vinimo Armija pliekia reak
cininkus plačiu baru, kaip 
šiaurinėje, taip centralinėje 
ir rytinėje Chinijoj. Sako
ma, komunistų armijos vy
sto ofensyvą , septyniose 
provincijose. Eilę svarbių 
miestų jau paėmė. ,

Franci joj e reakcinė Schu- 
mano vyriausybė sugriuvo. 
Tas įvykis pakenkė naujojo 
karo organizatoriams. Į Ha
gue, Holandijoj, buvo suva
žiavę Vakarų Bloko užsie
nio ministrai svarstyti karo 
žygius prieš Tarybų Sąjun
gą, bet jų kermošių suardė 
žlugimas Schumano kabine
to. Anglijoj ir Amerikoje 
.kapitalistinė spauda labai 
nusiminus.

Graikijos rnonarcho-fašis- 
tinės valdžios karinis minis
tras S tratos reikalauja dau
giau ginklų ir amunicijos 
iš Amerikos karinės misi
jos. Kitaip, sako, “komunis
tai laimės.”

Italijoje generalis- strei
kas po to, kaip fašistas pa
šovė komunistų vadą Palmi- 
ro Togliattį, kainavo virš 
$100,000,900.

Reakcininkai viską daro, 
kad suskaldžius darbininkų 
unijas ir suardžius komuni
stų ir socialistų bendrą 

frontą. Tūli dešinieji socia
listai tam padeda.

Keturių Didžiųjų pasita
rimas Londone dėl buvusių
jų Italijos kolonijų visai pa
kriko. Mat, Anglija ir Jung. 
Valstijos nori tas kolonijas 
“priglausti”. Tarybų Sąjun
ga reikalauja joms nepri
klausomybės. Franci ja bijo 
remti Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų poziciją, nes Itali
jos kolonijos yra Afrikoj, 
jų patekimas į anglo-saksų 
rankas sudarytų Franci jos 
kolonijoms pavojų.

Jugoslavijos Tito ir jo sė
brai uždraudė įvežti į Jugo
slaviją Kominformo Biule- 
tiną. Reiškia, bijosi komu
nistu kritikos. Komunistų 
Partijos suvažiavimą paver
tė į savo kermošių. Belgra
de, orlaukyje, darė kratas 
pas Tarybų Sąjungos parei
gūnus, kurie į orlaukį atvy
ko išskridimui namo.

Reiškia, Tito vieną kalbą, 
— sakosi esąs Sovietų 
“draugas”, — o kitą daro. 
Jis ir jo pasekėjai sutiko at
mokėti Amerikos kapitalis-, 
tams $17,000,000 už fabri
kus Jugoslavijoje, o pasta
rieji sutiko grąžinti Jugo
slavijai, kitais žodžiais, dėl 
Tito, $47,000,000, kad jis 
galėtų būti tvirtesnis. ,

Japonijoje fašistas Koga 
metė bombą į komunistų 
vadą Kyuichi Tokudą, kada 
pastarasis sakė kalbą. Ko
munistas sužeistas.

Japonijoj spauda buvo 
Jungtinių Tautų Kontrolės 
priežiūroj, tikrumoje, gene
rolo MacArthuro. Bet ta 
spauda .skleidė melus prieš 
Tarybų Sąjungą. Sovietai 
prieš tai protestavo. Todėl 
gen. M'acArthur nutarė pa
naikint cenzūrą, kitais, žo
džiais, suteikti pilną laisvę 
tai spaudai niekinti Tary
bų Sąjungą.

Pagal Japonijos kapitu
liacijos sąlygas, tai jai va
lia turėti tik 65,000 polici
jos, bet ji jau turi ‘'125,000 
ir greitai turės 145,000. 
Mat, liaudis nerimauja, tai 
generolas MacArthur laužo 
sutarties punktus.

Pietų Korėjoje sudaryta 
paklusni Jungt. Valstijų 
generolams valdžia, prieša
kyje su Dr. Syngman Rhee. 
šiaurinėje Korėjoje buvo a- 
biejų dalių visuomeninių 
veikėjų pasitarimas ir nu
tarta pravesti parlamenta
rinius rinkimus ir po to su
daryti dėl abiejų Korėjos 
dalių bendrą vyriausybę.

Lenkijoje apsivienijo į 
bendrą organizaciją jauni
mo sąjungos, kaip tai: ko
munistų, socialistų, valstie
čių ir demokratinė grupė. 
'Bendrai ši organizacija da
bar turi jau 760,000 narių.

Lenkijoje apsivienijo j 
bendrą organizaciją jauni
mo sąjungos, kaip tai: ko* 
muništų, socialistų, valstie
čių ir demokratinė grupė. 
Bendra organizacija dabar 
turi jau 760,000 narių.

Rumunijoje lankėsi Če- 
choslovakijos užsienio mini
stras VI. Klementis ir kiti 
aukšti valdininkai. Tarpe 
abiejų šalių pasirašyta 
draugiškumo ir bendro ap
sigynimo sutartis.

Rumunija paskelbė toliau 
neturinčių galios konkorda
tą su Vatikano popiežiumi, 
kurį 1929 metais reakcinė 
valdžia buvo pasirašius.

Trieste srities Komunistų 
Partijos vadovybė pasmer
kė Tito poziciją ir paskelbė 
jį darbo žmonių priešų.

Trizonijoj, Ruhro srityje,

plieno gamyba pakilo ant 
aukšto laipsnio. Marshallo 
Plano šalininkai džiau'giasi, 
kad tas “padės Eūropą at
statyti.” Karo pavojus pa
augo. Ruhras, tai Vokieti
jos ginklų centras.

Vokietija. — (Sovietų zo
na). Berlyno klausimu eina 
karšti ginčai. Amerikos ge
nerolas Wm. Donovan siūlo 
ginklų pagalba atidaryti ke
lią į Berlyną. Bet jo planui 
nelabai pritaria Vakarinis 
Blokas (Anglija, Franci j a, 
Belgija, Holandija ir Luk- 
semburgas). Mat, karas 
prieš Tarybų Sąjungą ką 
kitą reikštų toms šalims.

Tarybų Sąjunga sutiktų 
maitinti visus Berlyno gy
ventojus, žinoma, jeigu 
produktai būtų perkami už 
vertingus, pinigus.

Jungtinių Valstijų dide
lių . .bombininkų ir mūšio 
lėktuvų vis daugiau skren
da .į Europą. Bet' tuo kar
tu matosi, kad ir Sovietų 
karinės jėgos sutvirtintos 
Berlyno srityje, net lėktu
vai- pradėjo karinius ban
dymus. Į Washingtona par
skubėjo iš Berlyno vyriau
sias Jungtinių Valstijų ka
ro jėgų komandierius ge
nerolas L. D. Clay ir politi
nis jo patarėjas Mr. R. D. 
Murphy.

Sovietų Sąjungoje skel
biama, kad raketinių lėk
tuvų gamyba pasiekė aukš
tą laipsnį. Penkių Metų 
Plano pirmas pusmetis 
1948 metais labai sėkmin
gai pravestas.

Jungtinių Tautų organi- ■ vimus.

Žinios iš Lietuvos
Kai Gerai Vadovaujama

KUPIŠKIS. — “Pažangos“ 
valstybinio 'malūno Uolekty- 
vas kiekvieno menesio gamy
binius planus virija su žymiu 
kaupu. Kovo mėnesio gamy
binis planas buvo įvykdytas 
127 procentais. Lenktyniau
dami Gegužes Pirmosios gar
bei malūno darbininkai ba
landžio mėnesio gamybinį 
planą įvykdė 150 procentų.

Darbininkai-spartuoliai Gri- 
lauskas, Juknevičius ir Beiso- 
nas savo darbo uždavinius 
nuolat žymiai viršija.

Gegužės Pirmosios garbei 
buvo paleistas į darbą naujas 
vėlimo cechas. Montuojamos 
mašinos šaltkalvių dirbtuvei 
įrengti. ,

Pusantro Karto Daugiau
UKMERGĖ.—Rimeišių ply

tines kolektyvas, siekdamas 
įvykdyti penkmetį per ketve
rius metus, šiais metais plytų 
gamybą pradėjo daug anks
čiau negu pernai.

Plytinės -kolektyvas išplėtė 
plytų degamąją krosnį, kurio
je bus dabar išdeginama 5,- 
000 plytų daugiau negu perei
tais metais.

Ligi Didžiojo Spalio trisde
šimt pirmųjų metinių — lap
kričio 7 d. plytinės dirbantie
ji yra. pasiryžę pagaminti 
kraštui pusantro kartų dau
giau plytų negu buvo paga
minta pereitais metais per vi
sus metus.

Dabar Rimeišių plytinės 
dirbantieji savo įsipareigoji
mus stropiai vykdo. Jie jau 
turi pagaminę 70,000 plytų.

Siekiant Aukštu Derliu
TAURAG Ė.—žymiai page

rino savo darbą šiais metais 
Tauragės MTS. Buvusi viena 
iš labiausiai atsiliekančių, da
bar ji iškilo i pirmūnų eiles. 
Pavasario traktorinių darbų 
planas įvykdytas 107.4%. Da
bar Tauragės MTS traktori
ninkai pradėjo ruošti anksty
vuosius pūdymus. Iki birželio 
10 d. užsibrąžtą pūdymų ari
mo planą pilnutinai įvykdyti.

Pjesės Kąimo Teatrui
.Šiais metais Lietuvos meni

nes saviveiklos kolektyvai ga- 

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Liepos 27, 1948

zacijoje Indija, kaltino Pie
tų Afrikos vyriausybę, kad 
ten žvėriškai persekioja in- 
dusus.

Jungtinių Valstijų Vals
tybės Departmento nariai 
ir generolo Marshallo pa- 
gelbininkai William Har
low ir Robert C. Alexander 
“pasižymėjo” ir paskelbė, 
kad šimtai šnipų ir tero
ristų suvažiavo į Jungtines 
Valstijas, kaipo Jungtinių 
Tautų organizacijos veikė
jai. Šie du ponai sako, kad 
tie “agentai sudaro pavo
ju-”

Toki s šmeižtas Jungtinių 
Tautų organizacijos dar
buotojų iššaukė jų tarpe di
delį pasipiktinimą. Genero
las Marshall bando tą ati
taisyti, sakydamas/ kad 
“jam nieko apie šnipus” ne
žinoma.

Genevoje Sovietų Sąjun
ga reikalavo; kad-Jungtinių 
Tautų organizacija palai
kytų ryšius su Pasauline 
Darbo Unijų Federacija, 
bet reikalavimas atmestas. 
Amerikos atstovas Mr. 
Thorpe išvadino tą unijų 
organizaciją, kurį turi 60,- 
000,000 narių, “komunistų 
įrankiu.”

Sovietų atstovas reikala
vo, kad Jungtinių Tautų 
organizacija darytų spaudi
mą, idant visi jos nariai 
mokėtų lygias moterims al
gas už lygų darbą, užtik
rintų teisę prigulėti prie 
darbo unijų, bet Amerikos 
ir kitų kapitalo šalių atsto
vai atmetė ir šiuos reikalą-

ir kaimų 
scenose sta- 
M ar cinke vį- 
ir kitų pj’

judėjimo vystymąsi.
pjesėje — kumečių 

sąmoningumo augi- 
išsivadavimas iš buo-

vo iš liaudies kūrybos namų 
lietuvių kalba apie dešimtį 
dramos kūrinių.

Kultūros namų 
klubų skaityklų 
(•urnos ' 'rašytojų 
čiaus, Dovydaičio 
sės.

Marcinkevičiaus “Naujojo 
žmogaus” pjesę pasakojančią 
apie Lietuvos mergelę-fronti- 
ninkę, sugrįžusią po karo į 
taikingą dSrbą ir jos kovą už 
socialistine statybą, pastatė 
daugiau kaip 100 dramos ra
telių. Didelį pasisekimą turi 
to pat autoriaus “Šilgalių šei
ma” ir J. Dovydaičio “Vora
tinkliai plyšta“ pjesės. Pir
moje pjesėje pasakojama apie 
lietuvių liaudies kovą su vo
kiškaisiais grobikais ir parti
zaninio 
Antroje 
jaunimo 
mas, jo 
žiu priespaudos ir prisijungi
mas prie, socialistinės staty
bos.

Šiomis dienomis meninės 
saviveiklos kaimo kolekty
vams pasiųsta Skirgailos pje
sė “Nesustabdysi upės tėk
mę.” Toje pjesėje pirmą kar
tą lietuvių dramaturgijoje pa
sakojama apie kolektyvinių 
ūkių santvarką Tarybų Lietu
voje. Išverst.os ir paruoštos 
pastatymui mėgėjų . scenoje 
pjesės: N. Virtos “Duona mū
sų kasdieninė,” B. Polevojaus 
“Neužgesinama liepsna“ ir G. 
Gradovo — “Melas.”

Sieliai Atplaukia
šventosios upe atplaukia sie

liai. Jau šešis tūkstančius kiet- 
metrių “Srovės“ lentpiūvei 
šiais metais atvarė Anykščių 
ir Andrioniškio sielių plukdy
mo kontorų darbininkai.

darbą stoja dvi “Srovės” 
sielių traukėjų Kelerio ir Ka
minsko vadovaujamos briga
dos. Kas greičiau ištrauks 
iš upės rąstus ir' sukraus juos 
į krūvą ? Darbininkai lenk
tyniauja. Į darbą paleidžia
mi neseniai pastatyti elektrd- 
motoriniai vilkini, 
rąstų krūva auga.

Lenktynes laimi 
brigada. Dieninę

Ištrauktų '

Kaminsko 
darbo už

duotį ji atliko 15.0 procentų.



Lietuvos Profsąjungų Veikla 
Kultūros Srityje
Rašo BALYS BARANAUSKAS

tu turi 207 kolektyvus, 8 sporto klubus 
su 12.394 nariais. Šiaulių odos fabriko 
“Elnio” kolektyvas turi 136 narius, 
Kauno fabriko “Inkaro” — 110. Kauno 
akademinis sporto klubas (KASK) — 
1.600 narių. Prie šio klubo dirba sekci
jos — krepšinio, lengvosios atletikos, 
bpkso, rųotociklistų, futbolo ir kitų spor
to rūšių. Profsąjunginės sporto organi
zacijos gali didžiuotis puikiais laimėji
mais: jos laimėjo TSRS krepšinio pir
menybes, futbolo pirmenybes respubliko
je, “Tiesos” laikraščio taurę ir turėjo ei
lę kitų laimėjimų.

Profsąjungos daug dėmesio skiria vai
kams. Nė viena šventė, nė vienos atosto
gos respublikoje .nepraeina be to, kad 
profsąjungų narių vaikams nebūtų su
teiktas didelis džiaugsmas. Naujų me
tų tradicinė eglutė su dovanomis, sek
madieniniai vaikų rytmečiai, švenčių 
vaidinimai ir dovanos, kino festivalai ir 
teatro aplankymai atostogų metu ir, pa
galiau, vaikų saviveikla, teikianti vai
kams daug džiaugsmo — visa tai profe
sinių sąjungų kasdieninio darbas. Kelios 
savaitės iki kurios nors šventės, profe
sinės sąjungos su meile paruošia dova
nas, paruošia programą vaidinimams. 
Vilniaus profsąjungų klubas organizavo 
75 rytmečius, 'klube organizavo vaikų 
saviveiklą. Kauno profesinė sąjunga 
įsteigė vaikų dramos studiją, o Šiauliuo
se — vaikų teatrą, kuris turi didelį pa
sisekimą ne tik vaikų tarpe, bet ir tarp 
suaugusiųjų.

Nesusidarytų pilnas vaizdas apie prof
sąjungų veiklą, jei nepaminėti ąpie poil
sio namus ir kurortus. Profsąjungos dar 
gerokai prieš atostogas jau rūpinasi gau
ti savo nariams atilsines. Profsąjunginių 
organizacijų įgytos atilsinės, paskirsto
mos profesinių sąjungų narių tarpe, at
sižvelgiant į darbo žmonių sveikatos sto
vį. Kam reikia tik pasilsėti, o kam rei
kia rimtai pasigydyti. Bet vieni ir kiti 
praleidžia atostogas kultūringose ir nau
dingose pramogose — ir gerai pasilsėję, 
su naujomis jėgomis grįžta prie savo 
darbo. ’

Taip auga ir stiprėja jauna Lietuvos 
organizacija — profesinė sąjunga — ke
lianti dvasinį ir fizinį respublikos 
bo žmonių auklėjimą.

Organizacijos Jėga

Profsąjunginės organizacijos, jun
giančios dešimtis tūkstančių respublikos 
darbininkų, tarnautojų ir moksleivių, 
atlieka didelį darbą plačiųjų savo masių 
kultūriniame aptarnavime.

Šio darbo centrai yra kultūros klubai.
Profesinės organizacijos šiuo metu tu

ri 29 kultūros klubus, su šimtais ratelių 
— meninės saviveiklos, kultūros, gamy
binių, visuomeniniai-politinių ir kitų.

Profsąjungų narių tarpe didelį popu
liarumą turi paskaitos ir pasikalbėjimai, 
organizuojami ^klubuose ir bibliotekose. 
Taip, pavyzdžiui, gelžkeliečiai turi savo 
vagonus — klubus, kurie praeitais me
tais organizavo daugiau kaip 100 pa
skaitų, kurių klausėsi apie 15.000 žmo
nių. Vilniaus profsąjunginiame klube 
praeitais metais daugiau kaip 10.000 
žmonių išklausė 74 paskaitas. Iš* viso, 
pokariniu laikotarpiu, profesinės sąjun
gos organizavo apie 20.000 paskaitų, 
pranešimų, pašnekėsiu, įvairiausiomis te
momis.'Ypatingą populiarumą turėjo te
mos apie TSRS tautų gyvenimą ir dar
bą, paskaitos apie Lietuvos istoriją, 
tarptautinės politikos klausimais, pasi
kalbėjimai apie respublikos liaudies ūkio 
vystymą ir daug kitų. Šie susitikimai 
vyksta gyvai ir įdomiai, nes pranešimus 
ir paskaitas skaito specialistai, moksli
ninkai ir visuomeniniai veikėjai, gerai 
pažinoję dalyką.

Prie klubų veikiančioji meninė savi
veikla turi nepaprastą pasisekimą ir po
puliarumą. Chorų, šokių, dramos, lite
ratūros, sporto rateliai jungia dešimtis 
tūkstančių žmonių. Šių ratelių nariai 
profesinių sąjungų pakviestiems specia
listams vadovaujant mokosi, dainuoja, 
šoka, pastato pjeses, treniruojasi spor-. 
te. Pradedant 1946 metais, respublikoje 
įvyko 4 olimpiados ir meninės saviveik
los apžiūros, dešimtys sporto varžybų, 
pritraukusių didelį dalyvių skaičių. 1946 
metais respublikinėje saviveiklos olim
piadoje dalyvavo tūkstančiai žmonių. 
Dainų šventėje dalyvavo 12.000 daini
ninkų, atvykusių respublikos sostinėn iš 
vįsų Lietuvos kampelių. Respublikinėje 
meninės saviveiklos muzikinių ir šokių 
ratelių apžiūroje dalyvavo daugiau kaip 
1.000 asmenų. 1947 metų gale dramos 
ratelių apžiūroje 328 kolektyvai, turį 7.- 
719 narių varžėsi dėl pirmenybės. 22 ge
riausieji kolektyvai parodė savo kūrybą 
sostinėje. Šie kolektyvai turi žypiių kū
rybinių atsiekimų. Ukmergės kolektyvas 
atvyko į respublikinę apžiūrą su mokyto
jos Nekrasienės pjese — “Didysis Spa
lis/’ Skapiškio dramos ratelis pasirodė 
su kolektyviai parašyta pjese — “Kapi
talo vergai;” Simno (Alytaus apskr.) 
paruošė pjesę, — “Dzūkų vestuvės,” pa
rašytą ratelio nario Izokaičio. Šioji pje
sė yra vertingas įnašas lietuvių folklo
ram

Apžiūros ir pasiruošimas joms įmonė
se ir įstaigose iššaukia darbo žmonių kū- 

, rybinj susidomėjimą teatriniam ir muzi
kiniam menui, iššaukia vystymąsi ir au
gimą saviveiklos kolektyvų tenai, kur' 
jų anksčiau nebuvo. Apžiūros pakelia 
kolektyvų meninį lygį, vysto ir žadina 
meninės saviveiklos dalyvių kūrybinę 
fantaziją.

Ne mažesne meile ir populiarumu 
naudojasi respublikos profesinių .sąjun
gų sporto organizacijos. Pavyzdžiui, 
“Žalgirio” sporto organizacija šiuo me-

Suktinis

dar-

(Detroito Merginų Sekstetui)
Sukas poros vis į ratų, 
Tartum vėjo sūkurys, 
Nepaklausi jų — kur lekia, 
Kur sustos ir ką darys.
Vieną jausmą visos jaučia, 
Vienas siekis jų yra,— 
Meilėj kaista jų krūtinės, 
Ak, tai laimė — ta-ra-ra!
Skamba salėj vienas ritmas 
Alinta smagūs jo aidai, 
Kojos žemės rods nesiekia, 
Šypsos džiugesiu veidai.
Lenktyniuokit, jaunos poros, 
Kolei laikas yr smagus,:— 
Jūsų rytas sužydėjo, 
Jums graži ir diena bus!

Stasys Jasilionis
Cleveland, Ohio 
1948-VII-14.

CHICAGOS ŽINIOS
Progresyvės Partijos Laiškas 

Merui Kennelly

Progresyvės Partijos Cook 
Apskrities Komitetas pasiuntė 
laišką merui Kennelly su pasiū
lymu, kad gali surasti į 24 va* 
landas laiko tuščios žemės plo
tus tinkamus projektuojamiem 
namam, kurių reikalą miestas 
seniai svarsto. z '

- Laiške virš minėtu reikalu, 
Zalmon H. Garfield, Cook ap
skrities Progresyvės Partijos 
direktorius, pasiūlė trečios par
tijos ekspertus suradimui na
mams statyti vietų. Laiške jis 
pabrėžia: • •r-Wfl

“Mes užtikrinam jum, kad 
mūsų patyrę žmonės gali ras
ti pakankamai tinkamų tuščių 
plotų, 2,000 ar daugiau namų 
pastatymui. Ir tai gali atlikti

į mažiau kaip į 24 valandas 
laiko ir be jokių sumažinimų 
bei aprėžimų miesto parkų sis^ 
temos.”

Garfield nurodo, jog yra 19- 
ka ketvirtainių mylių mieste 
žemės, tinkamos namų staty
bai bei* kur galima projektuo
jamus namus statyti. Du treč
daliai minimų jįlotų yra iš
skirstyti ir aprūpinti miesto 
patogumus; plotai yra po ake' 
rį ir didesni miesto ribose.

Garfield apskaičiuoja, kad 
dėl 2,000 namų neužimtų dau
giau kaip 1 proc. suminėtos 
esančios tuščios vietos.

“Tamsta ir a§ žinome,” r'a- 
šė Garfield mėrui, “kad Čia nė- 
ra> problema suradimui žemės 
statymui 2,000 naujų šeimoms
namų. Tęsimas ir delsimas šios pelnus krauti.

statybos, kuomet randasi foiu 
dai, ir planai prirengti, tai tik 
gali pasitarti įkaltinimui mies
to valdžios, kuri tyčiomis nelei
džia turėti namų kur taip jų 
trūksta 'benamiams piliečiams.”

“Varde’Progresyvės Partijos 
Cook apskrities centralinio ko
miteto, noriu atkreipti jūsų 
dėmesį ir pasitikiu, kad- ant 
toliau nebus vilkinimo su sta
tyba šių taip stingančių namų. 
Godumas ir prietarai neturėtų 
čia kelio pastoti ir atimti Chi- 
cagai teisę prie gyvenamų na
mų, kurių šiuo laiku taip rei
kia.”

Matyt, , virš minėtu reikalu 
bankiniai ir kiti interesai daro 
viską, kad greitu laiku nebūtų 
pradėta statyba šių 2,000 nau
jų šeimos namų, kuomet už 
prasčiausias lindynes jie gali 
nesvietiškas rendas lupti ir sau

Kalbėti mūsų organizaci- : 
jos reikalais visuomet yra : 
naudinga, nes tuo būdu iš
keliami aikštėn būtiniausi, 
svarbieji organizacijos už
daviniai, nušviečiamas ke
lias tolimesnei mūsų veik
lai. Organizacija yra mūsų 
kolonijos širdis, tas gyvybi
nis mūsų kolonijos organas, 
kuris iš jos plaukiančiomis 
idėjomis šildo mūsų visuo
menę, stiprina joje tautines 
pažangias mintis ir duoda 
tą gyvybiniai svarbų judė
jimą — kultūrinę — savi- 
šalpinę veiklą. Be organiza
cijų, gyvendami svetur, 
greit ištautėtume; organi
zacija mus jungia vienybėn 
ir duoda galimybę palaiky
ti glaudų kontaktą su gim
ta šalim. Pagaliau, organi- 
zacijoję iškyla ir išsiplėtoja 
gražiausios mūsų mintys, 
kuriomis apsiginklavę mes 
skinamės kelią į šviesą, žen
giame į geresnį ir kultūrin- 
gesnį gyvenimą.

^Tarybų Sąjungoje ant 
socialistinių kūrybinių pa
grindų organizuota liaudis, 
per palyginamai valstybės 
gyvenime trumpą laiką, 
stebuklus padarė. Iš atsili
kusios, carizmo prislėgtos, 
kaip materialiam taip ir 
kultūriniam skurde merdė
jančios šalies, išsilaisvinus 
daugiatautė tarybinė liau
dis, organizuoto kolektyvaus 
darbo pastangomis, kaip in
dustrijoje, lauko ūkyj, taip 
ir moksle bei liaudies ap- 
švietoj iškilo j pirmaeilę pa
saulyje.

Tvirtas ‘ ir progresyvus- 
organizuotumas T a r ybų 
Sąjungai davė jėgos ir Di
džiajame Tėvynės karė at
remti ir sutriuškinti įsiver- 
žusį priešą, kaip lygiai ir 
pokariniais metais sparčiai 
atstatyti sugriautus mies
tus ir ūkį.

Ir mūsų-gimtine — Ta
rybų Lietuva dabar alsuo
ja tuo pavyzdingu organi
zuotu gyvenimu. Tas ryš
kiai atspindi žiniose iš Lie
tuvos, vaizduojančiose liau
dies organizuotas pastan
gas ir kūrybinį pajėgumą 
atstatyme karo ir nacių su
niokoto krašto. Gražūs to 
organizuoto darbovaisiai — 
bematant naikina liūdnus 
karo palikimus; kur buvo 
griuvėsių krūvos —- išauga 
nauji pastatai ir net ištisi 
miestai, statomos naujos 
įmonės, fabrikai; atkuria
mas ir iškeliamas į dar ne
matytą aukštį ^emės ūkis; 
visa, šalis nusėjama daugy
be mokyklų, gimnazijų, 
univėrsitetų • ir mokslinių 
institutų, kaip miestus taip 
ir kaimus apima tankus bi
bliotekų, skaityklų ir kultū
rinių bei sportinių kjubų 
tinklas; o darbininkų prof
sąjungos, kaip matėme B. 
Baranausko straipsnyje 
“Lietuvos profsąjungų vei
kla kultūros srityje,” atlie
ka didelį darbą plačiųjų 
masių kultūriniame aptar
navime.

Kaip Lietuvoje, per ilgus 
smetoninio režimo metus 
priespaudoje ir buržuazi
niuose ' prietaruose išauklė
ta liaudis, ’ dabar pažangio
se, socialistinėmis idėjomis 
pagrįstose organizacijose, 
liaudis yra perauklėjama 
tarybiniam gyvenimui, so
cialistinei statybai, taip ir’ 
čia, išvykusiems iš.buržua
zinės Lietuvos ir svetur ra
dus tokią pat nepalankią 
aplinką, reikalinga organi
zacijų paremtų ’ pažangos 
mintimis, kad per jas pra
plėtęs savo akiratį ir nu
plėšus tuos tamsios praei
ties prietarus, kurie lyg ne-

matomi siūlai laiko suvar
žę ir neduoda laisvai mąs
tyti ar veikti. O tų prieta
rų, pas vienus daugiau, pas 
kitus mažiau, bet jų yra 
pas visus ir tik pažangiose 
organizacijose galima leng
viau .nuo jų -atsipalaidoti, 
persiąuklėti.

Pažangiausia ir stipriau
sia' mūsų kolonijos organi
zacija yra Argentinos Lie
tuvių Sąjunga 
Lietuva.” Ją pilnai 
vadinti kolonijos širdim, 
nes per tuos 1200 jos na
rių, lyg per gyslas, 
na kilnios tautinio mūsų 
darbo mintys ir judina visą 
koloniją kultūringiems dar
bams. O tų darbų yra galy
bė. #

Pažvelgkime į nekuriuos 
iš jų.

Pirmoj vie’toj švietimas, 
lavinimas narių, kad jie 
kiltų kultūriniai, įgytų 
daugiau mokslo, šalintų iš 
savo tarpo blogus papro
čius ir būtų blaivių minčių, 
plačiai matą žmonės. Prie
monių tokiam narių ir 
jiems artimų tautiečių švie
timui yra daug. Knygos ir 
laikraščiai, kurių yra gau
sybė Sąjungos bibliotekoje, 
tai viena iš pirmųjų; narių 
susirinkimai ir viešos suei
gos, kame dėstoma ir nag
rinėjama kultūriniai reika
lai, yra kita; vadovybės 
duodami pranešimai bei ap
linkraščiai taipgi daug prie 
to prisideda; bet čia dar ne 
viskas, didžiai svarbus na
rių lavinimo būdas yra ruo
šimas įvairių paskaitų ir 
savitarpinio lavinimosi kur
sų, kuriuos, kaip žinoma, 
Sąjungos vadovybė planuo
ja ruošti nariams.,

Būtinas reikalas, kad vi
sa kas čia suminėta būtų 
vykdoma ir be to nuolati
niai siekiama tobulintis 
veikime, kad gavus geres
nių rezultatų. Būtų gerai, 
kad Sąjungos nariai gyve
nantieji toliau nuo Sąjun
gos centralinių patalpų, 
nuo ten esamos bibliotekos, 
steigtų paskiras bibliotekė
les, kad spausdintoji ap- 
švietos medžiaga taptų len
gviau prieinama ir nuoša
lesnėse vietose, kad būtų 
daugiau susirūpinimo skai
tyti. Taip pat yra reikalas, 
būtinai vykdyti projektuo
jamus lavinimosi kursus 
bei paskaitas. Tas duos ne
tikėtai didelių vaisių.

Bet šių darbų realizavi
mas negalima palikti vien 
Sąjungos narių ribose. Jis 
privalo apimti visas pažan
giąsias organizacijas, nepa
liekant nuošaliai nei jauni
mo, nei moterų, nei Liau
dies Teatro ar ALKTR. Ir 
neorganizuotus pažangiuo
sius lietuvius turi įtraukti, 
kad taip juos atvedus į or
ganizaciją. ,

i Ypač didelis susirūpini- 
. mas reikia dėti jaunaisiais 

ir mažaisiais mūsų koloni
jos nariais. Kad jie augtų 
mūsų tautos dvasioje, mo
kėtų savo kalbą, pažintų sa- 

■ vo tautos kultūrą, meną, 
i papročius- ir visa, kas mums 
. yra brangu, ką teikia mūsų 

bočių žemės tradicijos ir 
šviesi dabartis.

Mūsų menui dirva kolo- 
mės. prideramai ją purenti, 
mes prideramai ją purenti. 
Jeigu ne visur-ir ne visuo
met galime rodyti meninius 
savo pajėgumus scenoje, tai 
dar ne priežastis nusiminti 
ir nuleisti rankas. Ir be di
delių vaidybos veikalų yra 
pakankamai meninio darbo, 
o mažesnius, juk retkar
čiais yra progų suvaidinti. 
Dainos meną galime laisvai 
kultivuoti, net ir gerai or-

“Laisvoji
galime

sriuve-

daugiau organizacijas, tą 
kilnią jėgą, kuri jose glūdi.

Stiprinkime mūsų orga
nizuotumą, telkime kuo di
desnius lietuvių būrius pa
žangiojo judėjimo gretose, 
kelkime apšvietą ir kultū
ringumą ir visą* tą daryki
me semdamiesi įkvėpimą iš 
gimtosios šalies, iš joje vyk
stančio atgimimo ir jos gy
venimą nušviečiančių idėjų. 
Mes, svetur gyvenanti iš
eiviai, kad nežūti mūsų 
tautai, privalome palaikyti 
glaudžius ryšius su gimti
ne, stiprinti juos kasdien ir 
stengtis žengti kartu su vi
sa mūsų tauta. O jėga įvyk
dymui to gyvybinio mūsų 
reikalo, rasime organizaci
joje. i *

Tad - stiprinkime jas, 
traukime kuo daugiau lie
tuvių į jų gretas, didinki
me, organizuokime, puošė- , 
lėkime savo jėgas.

(Argentiniečių 
“Vienybė”).

ganizuotą chorą galime tu
rėti. Jis, apart pasirodymo 
mūsų scenoje, rastų plačią 
dirvą ir kitaip pasirodyti, 
net kitataučiai grožėtųs! 
mūsų dainomis. Lygiai ir 
šokio menas pas mus turė
tų būti vedamas ir lavina
mas daugiau lietuviškoje 
dvasioje. Apart suktinio, 
yra ir daugiau lietuviškų 
liaudies šokių; mūsų šoke-, 
jams reikėtų imti įkvėpi
mas iš jų, neieškant to vien 
pas kitataučius. Be to, dar 
yra daug kitų meno ir dai
lės šakų, kurios mūsų ko
lonijoje laukia pajudinimo. 
O judinti privalėtų organi
zacijose susispietę dailės ir 
meno mėgėjai.

Organizacijų t susirūpini
mo laukia ir savišalpa; pla
čiau šis darbas reikėtų ves
ti. Juk gyvename svetur, ir 
tik per tautiečių organiza
ciją mes, kaip brolis brolį, 
vienas kitą galime paremti. 
Ir šis klausimas tinkamuo
se mūsų organizacijų sluok
sniuose jau yra atydžiai 
nagrinėjamas ir ruošiama
si jį plačiai išjudinti — iš
spręsti.

Pažangiosiose kolonijos 
organizacijose yra pavyz
dingai atliekamas paminė
jimas mūsų tautai svarbių 
istorinių sukakčių, lygiai ir 
didžiųjų pasaulinių žmoni
jai reikšmingų įvykių. Ir 
dabar, artėjant 21-jai lie
pos, sukakčiai tarybų socia
listinės santvarkos įsteigi
mo Lietuvoje, visos mūsų 
organizacijos, vadovybėje 
ALS “LL,” ruošiasi didin
gam tos sukakties minėji
mui. Taip išreiškiama visų 
pažangiųjų šio krašto lietu
vių meilė savo gimtajam 
kraštui ir pritarimas jos 
liaudį išlaisvinusiam sąju- iaus stotyje montuojami nau
džiui ir tarybinei santvar- ji komutatoriai, kurie bendrą 
kai bei jos vyriausybei.

Permatę tą, vertinkime nuošimčių.

Tarpmiestinio Telefono . . . 
Ryšių Plėtimas

VILNIUS. — Sparčiu tempu 
vykdomi darbai pagerinti te
lefono ryšiams tarp Vilniaus 
ir Kauno. Esamas tinklas bus 
papildytas penktais naujais 
kanalais, kas įgalins žymiai 
padidinti pasikalbėjimų skai
čių.

Neseniai perduota eksploa
tacijon papildoma Maskvos- 
Vilniaus telefono linija, 
timiausiu metu į tinklą 
įjungti dar keli kanalai.

Pagerinami ryšiai
Kauno ir Klaipėdos. Šiuo me; 
tu čia tenka naudotis Šiaulių 
tarpine stotimi. Užbaigus dar
bus, eksploatacijon bus per
duoti du tiesioginiai kanalai.

Visa tai didina tarpmies
tinių' telefono stočių darbų 
apimtį. Ryšium su tuo Vil-

Ar
bus

tarp

stoties pajėgumą pakels 20

Du Didieji
PIKNIKAI

DARBO DIENOS ŠVENTĖJE ĮVYKSTA DU 
DIDELI PIKNIKAI PARAMAI

Dienraščio Laisves
Tiedu piknikai įvyks sekmadienį

RURSEJO - SEPT. 5
PH1LADELPHIJOJE ir WATERBURYJE

i

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 Grounds

56 Cornell Ave. Gloucester Heights, N. J.

BUS MUZIKA ŠOKIAMS IR BUS ĮVAIRIŲ 
UŽKANDŽIŲ IR GĖRIMŲ

Waterbury, Conn. 
Lietuvių 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,
J kad mūsų dienraštis gautų iš jų pelno.
• '  Į,

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-" Antr., Liepos 27, 1948
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LOS ANGELES, CAL. ŽINIOS IŠ LIETUVOS

(Tąsa)
Būklė neabejotinai sustiprėjo. Aš lau

kiau solidžios daugumos. Bet pasakysiu 
tiesiai: visų balsų Palatos votumas ma
ne nustebino. Koks politinės minties su
brendimas! Mes dabar iš tikrųjų išreiš
kiame visos Prancūzijos valią. Ar ne tie-x 
sa, generole?

Pikaras ėmė kalbėti apie Bergeną, 
apie fiordus. Tessa numojo ranka:

— Tai detalės ... e
Pikaras jį išerzino: tipiškas kariškio 

aklumas!... Kur užsikorė vokiečiai? ... 
Neturtinga tyrlaukių šalis. Į fiordus va
žiuodavo keistuoliai, gėrėdavosi vidur
nakčio saule. Gerai, kad vokiečiai užsi
kabino ten, tai atitraukia juos nuo mū
sų sienų. Ir Tessa pasakė:

—Norvegiją sugalvojo anglai. Mes 
ten niekuo dėti. Admirolas Darlanas pa
sipiktinęs, jis tiesiai sako, kad geriau 
Hitleris...

Breteilis šyptelėjo:
— Anglai... Aš kai kada mačiau juos 

prie Somos. Jie kiekvieną rytą apkasuo
se skusdavosi. O penktą valandą gerda
vo arbatą sų tostais. Pamatysim, ką jie 
darys tundroje . ..

Prisijungė svečiai:
> — Ės savo mėgiamas menkes.

— Arba menkės suės juos.
— Įsivaizduoju, kaip išsigando Reino!
— Taip, gnomui nelinksma... Aš 

manau, kad Australijos vyriausybė ir ta 
naudojasi didesne nepriklausomybe .. .

— Cha-cha! Mes kengūros būklėje .. .
Tessa laikė būtina užsistoti- vyriausy- 

bę:
— Aišku, Reino anglomanas ir sno

bas. Bet grafienė de Port — protinga 
moteris. Tai, taip sakant, Egerija. O aš 
veikiu per grafienės bičiulį—Bodueną...

, Kažkas prunkštelėjo:
— Meilužės meilužis.
Tessa tęsė:
— Gaila, kad į kabinetą neįėjo mūsų 

draugai — Breteilis ir Lavalis. .Tačiau 
būkite tikri, Norvegijos klausimu mes 
nesileisime į avantiūrą. Aš pirmasis rei
kalauju paremti Suomiją — Prancūzija 
visuomet ištiesdavo ranką silpniesiems. 
O Norvegijos likimu mes nesuinteresuo
ti. Tai anglų ir vokiečių ginčas. Tegul 
Čerčilis srebia ... O kalbant apie mūsų 
teritoriją — mes apdrausti nuo siurpri
zų. Per Olandiją jie negalės.eiti — olan
dai atidarys šliužus. Bandymai praėjo 
puikiausiai. O Belgijos sustiprinimai 
maža kuo tenusileidžia Mažino linijai. 
Aišku, vokiečiai turi kiek pranašumo 
lėktuvais ir tankais. Bet to nepakanka. 
Generolas Lerido sako, kad tikrai pul
dami vokiečiai turi pastatyti šešias pa
trankas prieš vieną. Vadinas, jų partija 
pralošta.

— Mūsų silpnoji vieta — užnugaris, 
— tarė Meže. — Komunistai iš naujo 
pakėlė galvą. Streikas Kurneve gali iš
siplėsti. Pažiūrėkite, štai jų atsišauki
mai ...

— Biauru!
— Be reikalo nesušaudė deputatų .. .
— Jiems padarė reklamą. Dabar visi 

cituoja Grezo kalbą teismo procese.
— Visas procesas buvo įlaida. Aš sa

kiau Daladje. .. Reikėjo juos arba lai
kyti kalėjime be teįsmo, arba iškelti by
lą 4ž valstybės išdavimą.

• —- Mes suvaržyti įstatymų. — Tessa 
atsiduso.— Pažiūrėkite sprendimus : dve
ji .treji metai kalėjimo. Ką gali tai su
drausti? Reino — mazgotė. O Mandelis 
aklai neapkenčia Hitlerio. Tai pavojin
giausias demagogas, jis svajoja tapti 
Komunos emisaru. Aš tikiuosi Serolio 
paramos. Jis socialistas, bet padorus 
žmogus. Laimė, kad jam davė teisingu
mo ministro portfelį. Jis tiesiai sako, 
kad Maskvos žaizdą reikią geležimi iš
deginti. ..

Tessa išgėrė taurelę armanjako ir nu
liūdo: gali sušaudyti Denizą ... Bet 
greitai susivaldė, vėl tapo nenuramdo- 
mas, drąsus. Svečiai pritariamai ūžė. 
Tessa stovėjo prie apskrito staliuko: su
akmenėjo, laikė rankoje cukraus repli
kos. Jam atrodė, kad jis stovi prie vals
tybės vairo.

Paskui dėmesį užvaldė Pikaras. Jis 
pasakojo anekdotus apie generolą Gortą.

Prie Tessa priėjo Žozefina, tyliai pa
klausė i

— Kur Liūs jenas? v į

Tessa sumišę: pirma kartą kažkas 
prašneko su juo apie sūnų. Jis atsake 
nepagalvojęs:

— Dingo.
Ir tuo suprato, kad ta'i skamba dvi

prasmiškai ; pasitaisė:
— Gal būt, žuvo. Vargšas Liusje- 

nas!... — jo balsas sudrebėjo.
Žozefina neišlaikė, pravirko. Tessa 

taip pat pajuto burnoje ašaras ir pasku
bomis nubraukė pirštu savo paukštišką 
nosį.

Priėjo Montinji. Tessa atsituokėjo: 
.negalima duoti jausmams laisves! Rei
kia būti stipriam, kaip Klemenso... 
Ėmė svarstyti:

—■ Hitleris padarė dar vieną klaidą: 
jis kovos su jūrų vėpliais. O mes kol kas 
galime gyventi, dirbti. Daladje nutarė 
demobilizuoti pusmilijonį valstiečių. Rei
kia arti, sėti; be pyrago negyvensi. Te
gu Diukanas ir Fuže isteriškai klykau
ja . .. Mes parodysime pasauliui/kas yra 
prancūzų ištvermė ...

Montinji lingavo galva: teisingai! 
Paskui apkabino Tessa ir sugriaudė per 
visą/svetainę:

— Jūs gerai padarėte, kad pirkote 
sklypą Puatu. Tai Prancūzijos bamba, 
toli nuo bet kokios sienos. Aš turiu so
dybą Savojoj, ir, atvirai kalban, prisi
bijau. Vis dėlto italai — fantazinin- 
kai ... O štai jūs galite miegoti ramiai 
— į Puatu niekas neateis. Aš visuomet 
sakiau Breteiliui, kad jūs turite valsty
bišką protą
15

Sužinojęs, kad Reino atsisėdo Dalad
je vietoje, Meže pareiškė Grandelių!:

— Pirmą gegužės aš turėsiu atiduo
ti šimtą aštuoniasdešimt bombonešių. 
Tačiau būklė pasikeitė . .. Jūs galite pa- ' 
sakyti ministrui, kad būtina papildomai 
išbandyti.. .
Grandelis nusišypsojo:

— Aš jus suprantu .. r Reino — avan
tiūristas. Ko gero, jis įtrauks mus j tik- 
rą'karą. Kam jis pasiuntė Alpių šaulius 
į Narviką? Tačiau aš viliuosi, kad jį 

•greitai nuvers. Užtenka vieno gero pra
laimėjimo. Vokiečiai pasistengs . .. Šne
ka, kad jį pasveikinęs Deseris. Tai ge- 

. riausias ženklas: draugyste su Deseriu 
ne į gerą ... į

Deseris, dar neseniai visagalis, tapo 
pajuokos objektu. Juo maitinosi karika
tūristai. O Breteilis mokė Žolijo:

— Pagrumdykite Deserį — tarptauti
nis vertelga, patrankų tiekėjas, pluto- 
kratas. Natūralu, kad jis nori karo ligi 
pergalingos pabaigos. Galite vadinti jį 
sukčium, kiek tik norite; Tessa man pa
žadėjo, kad cenzūra nes i kiši anti.

Montinji įsakė Žolijo pradėti kampa
niją prieš Deserį. Storulis skundėsi:

— Galima keisti politinę kryptį, tai 
nieko nepaprasta. Bet Deseris paremda
vo mane pačiomis sunkiausiomis minu
tėmis. Jūs suprantate, ką reiškia apvil
ti seną draugą? O, be to, Deseris — są
žiningas žmogus. Aišku, jis ne marse- 
lietis, bet jis mėgsta Marselį. Aš girdė
jau,! kaip jis šnekučiavosi Kasise su žve
jais. .. Tai tikras prancūzas! O aš tu
riu rašyti, kad jis — Austrijos žy’das ir , 
amerikiečių papirktas.’ ■ x

Anksčiau , Deseris užėmė perdaug 
aukštą vietą. Kai tik jis ėmė šlubuoti, vi
si nutarė — 'griūva; kartojo “vargše
lis,” nors Deseris dar tebeturėjo ir-fab-. 
rikus, ir akcijas. Niekas neklausė, kaip 
vyksta jo reikalai. “Senos” inžinieriai 
kalbėjo: “Vargu ištemps iki, metinio su
sirinkimo .. .” Netgi senis sodininkas 
suabejojo savo šeimininko kre’ditingu-. 
mu ir paprašė algos iš anksto.

Deseris vis daugiau ir daugiau gėrė, 
venge žmonių, slėpė nuo Žanetos pikty
binės anginos priepuolius. Susitikdamas 
su draugais, juokaudavo: “Leiskite pri
sistatyti — Austrijos plutokratas, ku
rio sodininkas prašo algos iš anksto.” 
Pašnekovas nusigręždavo*— į Deserį. 
baisu būdavo žiūrėti: liga ir nepasiseki
mai sūdarkė jo veidą, kuris išpurto, pa
sidarė beformis.

Žaneta jautė jam aštrų, beveik ne
pakeliamą gailestį. Tas jausmas abiem 
buvo žeminamas; ir nekartą ji mėgino 
įpykinti save, kalbėjo su juo įžūliai, ti
kėdamasi, kad jis atsakys tuo pačiu.

• (Bus daugiau)

VIEŠNIA IŠ OREGONO N. -
Liepos 14 d. netikėtai teko 

susitikti LDS susirinkime vieš
nią draugę N. Petrulienę, ku
ri gyvena apie 10 menesiu 
Oregono valstijoj (ūkininkau
ja).

Kadangi draugė Petrulienė 
buvo gera veikėja Los Ange
les, tad jai netrūko kalbos ir 
netrūko klausimų. Buvo ma
lonu draugiškai su ja pasikal
bėti visiems. Ji čion atvyko 
pabūti apie savaitę laiko ir 
sykiu viešėjasi jos dukrelė su 
jaunu sūneliu.

Liepos 20 d. jos artimi drau
gai ir draugės surengė drau
gišką parę d. Petrulienei ir 
jos dukrelei pas draugus Ba
lučius, kaipo pagerbimą vieš
nios ir mūsų buvusios geros 
veikėjos. Būreliui draugų ir 
draugių skaniai pavakarienia
vus ir pasikalbėjus, buvo pa
kviesta d. Petrulienė pasaky
ti ūkio gyvenimo įspūdžius, 
Drg. Petrulienė daug įdomių 
dalykų pasakė apie Oregono 
lietuvių ūkininkų gyvenimą ir 
veikimą. Ji sakė, kad ant 
ūkio yra malonus gyvenimas, 
bet augusiems žmonėms yra 
sunkus darbas,# nes priseina 
dirbti per septynias dienas j 

'savaitę po dvyliką ir daugiau 
valandų į dieną.

įdomu tas, kad ten turi sa
vo LDS ir LLD kuopų skait
lingus susirinkimus ir turi 
virš šimtą narių lietuvių ūki
ninkų.

Prie užbaigos d. Petrulienės 
pagerbimo pares svečiai norė
jo padengti pares išlaidas 
Babičiams, bot dd. Babičiai at
sisakė lėšas priimti, tad buvo 
duotas sumanymas, kad sudė
tus kelis dolerius nusiųsti Lais
vės popierių fondui. Su tuo 
dd. Babičiai sutiko ir visa de
šimke paskirta minėtam rei
kalui. Ant galo ir mūsų ger
biama viešnia dasidėjo su $3, 
tad viso dienraščio Laisvės po
pierio fondui nuo minėtos pa
res siunčiamef $13.

LLD 145 Kp. Narių Atydai
LLD 145 k p. rriėnesinrs susi

rinkimas įvyks sekmadienį, 
rugpjūčio (Aug.) 1 d., 11 vai, 
ryte, 4 35 So. Boyle Ave. Visi 
nariai ir narės malonėkite da
lyvauti, nes turėsim daug bė
gančių reikalų aptarti ir 
taipgi rengiamės prie pikniko 
rugpjūčio 15 d. Reikės dar
bininkus išrinkti tam paren
gimui. Yra keli nariai neuž
simokėję savo duoklių už 
1948 m., malonėkite dalyvau
ti susirinkime ir užsimokėti.

Moterų Atydai t
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Kliubo susirinkimas įvyks rug
pjūčio 1 d., 1 vai, po pietų, 
435 So. Boylė Avė. Malonė
kite, draugės, skaitlingai da
lyvauti, nes turime dviejų mė
nesių veikimo raportus girdė
ti ir kitus reikalus apsvars
tyti.

Svečiai iš Clevelando
Liepos 16 d. atvyko automo

biliu iš Clevelando į Los An
geles visa šeimyna iš keturių 
Chas. ir Nellie Brooks. Nuo 
pat pradžios atvykimo jiems 
patinka ne tik Los Angeles, 
bet ir bendrai Kalifornija ir 
mano čion' pastoviai apsigy
venti. Chas. ir Nellie Brooks 
yra žentas ir duktė clevelan- 
diečių Karmuzų ir J. ir M. 
Alvinų giminės. Laikinai jie 
apsigyveno 221 W. 85th St., 
L. A. Vėliau mano pirkti 
savo stubą ir pasilikti Los An
geles gyventojais.

Paraginimas Piliečiams
Daug mūsų lietuvių gerų 

balsuotojų piliečių •per neapsi
žiūrėjimą prieš rinkimus ne
užsiregistruoja ir atėjus lai
kui negali balsuoti. Todėl, 
šis mano paraginimas turėtų 
atkreipti atydą tų, kurie esate 
dar nesiregistravę balsuoti — 
turėtu'mėte užsiregistruoti.

Registruotis reikia, jeigu 
persikeli į naują vietą gyven
ti; jeigu ne'balsavai praėju
siuose^ prezidentiniuose rinki
muose "ir tt. Jeigu kurie at
vykę iš kitos valstijos, galima 
registruotiš suėjus vieneriems 
metams laiko.

Paskutinė registracijos die
na—rugsėjo (Sept.). 23, 1\948.

Užuojauta - Sergantiems
Draugė Julia Rupienė, mū

sų nuoširdi darbuotoja, jau 
nuo seniai su sveikata nesi
džiaugia, bet dabartiniu laiku 
jos sveikata pablogėjo ir būna 
po gydytojo priežiūra. Gy
venimo vieta yra 357 S. Cata
lina St. Kam laikas leidžia, 
aplankykime ją; ligoniui ge
riausia paguoda—tai aplanky
mas. Linkini gerai susveikti 
draugei Rupienei.

Antra ligonė yra A. Šim
kienė, gyvenanti pas savo bro
li Vasiliauską, 241 E. 103rd 
St. Jos svoris labai krinta 
ir silpnai gali vaikščioti. Daug 
kaštų jau yra išleista dėl tai
symo sveikatos, bet dar nesu
randa medikalės pagelbos. 
Verta didelės užuojautos 
draugęi A. Šimkienei.

Alvinas.

Pavasario Egzaminų Sesija 
Vilniaus Valstybiniame 
Pedagoginiame Institute

VILNIUS. — Paskutiniosio
mis gegužęs mėnesio dienomis 
Vilniaus Valstybinis Pedago
ginis Institutas gyveno didelį 
įkarštį: studentai individua
liai bei kolektyviai ruošėsi 
egzaminams, konsultavosi su 
dėstytojais. Dėstytojų kolek
tyvas* ir visuomenines organi
zacijos teikė baigiantiems in
stitutą studentams visokerio
pą ‘ pagalbą.

•Birželio men. 1 d. Vilniaus 
Valstybiniame Pedagoginiame 
Institute prasidėjo pavasario 
semestro egzaminų sesija. Su 
dideliu pakilimu į egzaminus 
atvyko visi instituto absolven
tai — busimieji gimnazijų 
lietuvių kalbos ir literatūros, 
istorijos bei gamtos tarybiniai 
mokytojai. Birželio mėn. 1-2 
dd. vyko baigiamieji marksiz
mo-leninizmo pagrindų egza
minai. Astuoni absolventai 
marksizmo-leninizmo egzami
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nus iSlaikė labai gerais pa
žymiais. Didelis procentas 
absolventų šį egzaminą išlaikė 
gerai.

Su dideliu pakilimu stu
dentai ruošiasi ir kitiems vals- 
tybiniams-baigiamiesiems eg
zaminams. Lietuvių kalbos, 
ir literatūros fakulteto antro
jo kurso studentai aukštais 
rodikliais išlaikė pedagogikos 
egzaminus. Pažymėtini stu
dentai Rajeckas ir Balaišis, 
pedagogikos egzaminą išlaikę 
labai gerais pažymiais. Gerų 
rezultatų pasiekė ir kiti stu
dentai.

Gerai Vadovaujant

GRUZDŽIAI. — Gruzdžių 
veterinarijos technikume 
(Šiaulių apskr. )dirba ener
gingas pedagogas St. Dau-, 
skurdis. Jam vadovaujant, 
suorganizuoti anatomijos-fizį- 
ologijos ir saviveiklos būreliai.

Šiuo metu saviveiklos rate
lis stato porą veikalų, su ku
riais aplankys kolektyvinius 
ūkius ir artimesnius mieste
lius.

j Mainieriai!
B Shenandoah Kviečia Jus Į

| PIKNIKĄ!
ĮH Važiuokite į šenandoriečių pikniką. Padarykite
■ šį pikniką skaitlingu visos apylinkes sąskridžiu!

Paremkite dienraštį Laisvę!

PIKNIKAS ĮVYKS SEKMADIENĮ 
%

Rugp. 1 August
| FIRE CO. GROVE 
jj Brandonville, Pa.

Bus skanių užkandžiu ir visokių gėrimų. Tu- 
Įl| rėsite puikių pasimatymų su daugeliu seniai
■ matytų. '
■ Šis piknikas yra paramai dienraščio Laisvės.
■ Infliacija sunkiai spaudžia Laisvę, pagelbekite 
R dienraščiui Laisvei atsilaikyti prieš infliaciją,
■ dalyvaukite šiame piknike.

DIENRAŠTIS LAISVE
$2 Trims Menesiams

Specialis pasiūlymas užsisakyti dienrašti Laisvę 
vasaros sezonu. Užsisakykite trims menesiams 
už $2. šis pasiūlymas yra tik iki 1 d. rugsėjo- 
geptember.

Ką jums duos dienraštis Laisve, turint savo 
namuose kasdien? Štai ką:

Ji jums duos žinias apie visą pasaulį iš poli
tinio, ekonominio ir kultūrinio žmonių gyveni
mo.

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

Laisve duos jums piukiaųsių pątarimų apie 
sveikatą. Dr. Kaškiaučiaus vedamas sveikatos 
skyrius Laisvėje yra tikrai daktaras namuose, 
kur ateina diėnraštis Laisvė.

Laisvė' paduęda 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 4r skaitydami dienraštį 
Laisvę jūs rasite daugybę svarbių raštų, kuriais 
jūs labai domėsites. Užsisakykite dienraštį 3 
mėnesiams už $2 ir jūs jį taip pamylėsite kaip 
jį myli tūkstančiai tų, kurie jau skaito jį.

Tuojau rašykite sekamu antrašu:
f

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

£

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

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

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

arti ^maudynių.

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

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

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

7 1 . I ■—« 7 į T - > • \ ' ■ ’•vt ■ , ' r; rv- ( r y - v—

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—-Antr
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ar bent suvaržyti atsižadės.
Balsai už Wallace, tad, yra 

balsai už laisvę!
Darbuokimės!

Progresu vis.
- Iš Industrial Rayon 

Dirbtuvės
Industrial Rayon kompanija 

turi dirbtuves, apart Clevelan- 
do, Painesville, O., ir Coving
ton, Va. Visur darbininkai, or
ganizuoti į CIO tekstilicčių uni
ją-

Sutarčiai baigiantis unija 
pradėjo derybas su kompanija 
dėl algų pakėlimo ant 25 cen
tų į valandą ir kitokių pageri
nimų. Derybos prasidėjo liepos 
J dieną ir netrukus po to kom
panija atsisakė toliau derėtis. 
Darbininkam neliko niekas 
daugiau, kaip skelbti streiką.

Anądien įvyko mūsų 212-to 
lokalo susirinkimas, kuriame 
dalyvavo nepaprastai daug na
rių. Kada derybų komisija pra
nešė, jog kompanija atsisako 
toliau tartis dėl algų ir naujo 
kontrakto, susirinkimas įgalio
jo valdybą skelbti streiką. 
Kompanijai duota 30 dienų ap- 
sisvarstyti, o po1 to — streikas.

“Bosai Niekad Nekalti”
Sekmadienį popiet, kada 

; ‘ ‘‘ I dirbtuvėje randasi mažiausiai
Miestų komitetus subruskite produkcijos darbininkų, grupė 

įkurti kaip greičiau galima. i plumerių darė patikrinimą 
Taipgi klubus įvairios orga- j plieninių dūdų, kuriom leidžia- 

nizacijos, taipgi turi sukurti ma aštrūs chemikalai išdirbant 
juo greičiau galima. i medinį “šilką” (rayon).

‘Juo geriau susiorganizuosi- . Vienam plumeriui bandant 
me rinkimų vajui, tuo daugiau į priveržti liuosą dūdą, ji trūko 
balsų gabs Wallace ir Taylor, j ir darbininką apliejo tokis ša- 
o nuo to labai daug priklauso I trus šarmas, 
šalies ateitis.

Jei trečia partija taps antra 
partija, kaip Wallace sako, jei 
balsų už Wallace ir Taylor bus 
labai daug, Amerikos reakci
ninkai kelis, sykius pagalvos, ar 

iš viso bepagys. O jei pagys, 
pasiliks su-

Laikas Imtis Rinkiminio Dar
bo: Sukurkime Komitetą už 

Wallace, Kurkime Klubus
Geresniam pravedimui šių 

rinkimų kampanijos būtinai 
reikia štai kas.daryti:

Suorganizuoti Miesto Lie
tuvių Komitetą už Wallace.
Šis komitetas turi būti iš vi

sų mūsų organizacijų, kurias 
tik galima įtraukti.

Antra, visose. organ izac i j o- 
/ se sudaryti “Klubus už Wal

lace.”
Šie klubai privalo veikti ben

drai su kitų tautybių tokiais 
klubais, ypač su Wardų Komi
tetais Progresyvės Partijos.

šis darbas atlikti nesunku, 
tik reikia pastangų. Kiek sun
kiau sudaryti komitetas, nes 
reikia įvairių organizacijų at
stovų.
kurti klubus 
muose.

Ne vien didmiesčiuose reikia 
Komiteto už Wallace. Reikia 
tai daryti ir mažesniuose mies
tuose, kur tik yra lietuvių.

Illinois valstijoj netgi konfe
rencija tuo reikalu laikyta ir 
sudarytas Valstijos Lietuvių 
Komitetas už Wallace.

Mes irgi galėtume taip pada
ryti Ohio valstijoj.

darbininko kaltė jo “neatsar
gumas !”

Aišku, jei dūdos, kuriom lei
džiama pavojingi chemikalai, 
buvo jau beveik kiaurai chemi
kalų suėstos, tai kompanija 
nesiima atsakomybės.

V. M. D.

Bridgeport, Conn.
kad lietuvių 

dalyvauja trečiosios 
kuri rūpinasi žmonių 
susirinkimuose. Lie-

Organizacijos gali su- 
savo susirinki-

žinoma,

įvykusią 
mėnesį,

Miami, Florida Henry Wallace

i
I I
i

e

B i

kad ir drabužiai 
tuojaus susmuko. Iki suteikta 
greitoji pagalba šarmas netik 
nudegino odą, bet įsiėdė giliai 
į raumenis. /

Nelaimingasis yra jaunas 
karo veteranas ir nežinia ar

jie gali savo planus pravesti.
Daug balsų už Wallace gali tai visam amžiui 

duoti tokį smūgį reakcijai, kad žalotas. Gi bosai tuoj pasiskų
si savo žmonių laisvę paneigti bino paskelbti, kad tai buvę

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę Išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parlų, vestuvių, 
žemos kainos už viską.

Valgiais .ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 854 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7*4774

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

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

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

Man rodosi, 
permažai 
partijos, 
reikalais, 
pos 15 d. buvo svarbus Bridge
port Club for Wallace susirin
kimas. Kita, tai buvo konferen- 
cijaUiepos 21 d., kurioj nomi
nuota į valdiškas vietas kandi
datai. Tai abu labai svarbūs su
sirinkimai, bet lietuvių delega
tų mažai matėsi. Tai, 
negerai.

Gerai žinau, kad į 
konferenciją balandžio
New Haven mieste nuo lietuvių 
progresyvių organizacijų buvo 
išrinkta 8 delegatai.

Visi suprantame,, koki dide
li darbai stovi prieš trečiąją 
partiją ir mūsų pareiga juos 
atlikti. Reikia gauti daugiau 
naujų narių į Wallace klubus, į 
šios partijos šiuos klubus pri
gulėjimas kainuoja tik .$2, Ofi
sas randasi Gillbart St. ir kam
pas Broad St.

Kaip daugiau ims lietuviii 
dalyvumą, tai tada sutversime 
lietuvių trečiosios (Progre- 
syvės Partijos) skyrių.

Liepos 21 d. įvyko 4-to Dis- 
trikto iConn. valstijoj suvažia
vimas. Vienbalsiai nutarta pa
siųsti protesto rezoliucija Tru- 
manui ir kitoms jo įstaigoms 
prieš komunistų vadų areštavi
mą. Kalbėtojai aiškino, kad ko
munistų vadų areštai yra nie
kas kitas, kaip tik pasimojimas 
ant Amerikos žmonių laisvių, 
pastangos pakenkti trečiosios 
partijos veiklai. Kalbėtojai sa
kė, kad gindami komunistus 
tuo pat kartu ginsime Ameri
kos žmonių- konstitucines teises 
ir pačią trečiąją partiją.

Buvo raportuota, kad Conn, 
valstijoj trečiosios partijos 
veiklai į mėnesį laiko reikia' 
sukelti $10,000. Ketvirtajam 
Distriktui paskirta sukelti $2,- 
500.

Na, žinome, kad mūs kapita
listai neremia, todėl patys dar
bo žmonės ir pažangūs profe
sionalai ir biznieriai turime 
aukoti pagal galimybę. Taipgi, 
šeštadienį, 31 d. liepos yra ren
giamas piknikas su įvairiais 
pamarginimais. Pradžia 7 vai. 
vakare. įvyks pas veikėją Mr. 
Blyn, 1400 Sulven Ave. Įžanga 
bus $1. Vietos yra daug. Pra
šome visus atsilankyti.

• WASHINGTON. — Kitą 
mėnesį Virginijos pakraštyj 
bus daromi didžiuliai armi
jos, laivyno ir oro jėgų pra
timai.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue , 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

1 $150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Te). Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

saulutė 
tai maždaug 

Reikalinga 
Oras bū-

kepino, 
nukenčia.

lietaus.
ramus ir tykus, kad

nauji .namai, ta
per aukštos. Dvie- 
namelis — pigiau- 
tūkstančių dolerių, 

su gara-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Milionai amerikiečių žino, 
jog ne Kremlius, ne komu
nistai davarė kvortą pieno 
iki 24 centų ir mėsos svarą 
iki $1.30.

Aš pasižadu visomis jė
gomis kovoti prieš šlykštų
jį Tafto-Hartley’o įstatymą, 
pagal kurį valdžia * teismų 
draus mėmis (indžionkši- 
nais) smaugia laisvąsias 
mūsų darbininkų unijų or
ganizacijas.

Aš pasižadu kovoti, kad 
būtų sumušta infliacija, kad 
būtų sustabdytas šaltasis 
karas ir pažabota žiauri 
monopolijų pelnagrobystė. 
Aš stoju už pilietinių teisių 
lygybę visiems, už planingą 
gamybą dėl taikos ir žmo
nių gerovės, už gyvenamų
jų namų, mokyklų ir ligo
ninių statymą, už pažan
gaus kapitalizmo programą, 
kuri apgintų nuo monopo
listų nagų. Aš pasižadu ko
voti prieš žmogžudžius (lin- 
čininkus).

Aš priimu paramą visų 
tų, kurie remia tokią taikos 
ir gerovės programą, kurie 
tikrai tiki demokratija.

Angly Teroras Kelia 
Malajiečius Kovon

ži-

Pragyvenimo produktai 
pat brangūs, kaip ir šiau- 
Tačiau, darbininkų algos 
žemesnes. Kirpyklos-bar-

Rašant šiuos žodžius yra lie
pos 21 d. Taigi, didesnė pusė 
vasaros praūžė gyvenant karš
toje, saulėtoje Floridoje. Pa
kol kas nesutirpome. Pažvelgus 
į laikraštį “Miami Herald,” 
karščio termometras rodė: 
Miami 85, Philadelphijoj .86, 
New Yorke 83 ir Chicagoj 91. 

’Tačiau, reikia priminti, kad 
šiauriečiai ir naktimis jaučia 
karščius, kuomet Floridoj nuo 
trečios valandos atvėsta, o nak
tį reikia apsikloti lengvu blan- 
ketu.

Ūkininkai skundėsi, kad per-, 
mažai lietaus buvo, 
nuolatos 
pasėliai 
daugiau 
na toks
nei medžių lapai nekruta. Oras 
kvėpuojąs! labai lengvai, tai 
plaučiams ir visam kūnui eina 
ant sveikatos. Gyvenant Flori
doj mano svoris pakilo 8 sva
rais. Daug kartų važiuojame 
maudytis į Miamės byčių, tai 
Atlanto vanduo kaip katile pa
šildytas, rodos, kad būtų trupu
tį šaltesnis dėlei atvėsimo. Ta
čiau, vandenyje plaukioja nuo
dingi parazitai, kurių reikia 
pasisaugoti.

Namų statyba Miami ir 
Miami1 Beach eina visais ga
rais. Kur tiktai nepažvelgsi, vi
sur statomi 
čiau kainos 
jų šeimynų 
sias — 18
o vienos šeimynos 
džium — 12 tūkst. dolerių, be 
rakandų. Seni namai kiek pi
gesni, bet kiti būna vabzdžių 
sužaloti. Ir nauji nameliai yra 
pigesni, kurie laukuose pasta
tyti, 
toki 
rėje. 
kiek
bernės verčiasi pusėtinai gerai, 
kainos ne per žemos palyginus* 
su kitais miestais: kirpimas 
plaukų $1 ir 85 centai, skuti
mas 65 centų, žiemos sezonui 
atėjus, darbo padvigubės. Flo- 
ridiškiai čiagimiai darbininkai, 
žinoma, kurie neorganizuoti, la
bai laukia karo su Sovietų Są
junga. Esą, užstotų gerovės lai
kas. Aš sakau, tai prisiperėtų 
daugiau milijonierių, o darbo 
klasei tos “gerovės” laikai bū
tų labai trumpi, žalingi ir kru
vini.

Daug lietuvių išvažiavę į 
šiaurę, tai. veikimas sumažėjo, 
Normališkai mitingus laiko 
per vasarą draugų Paukštaičių 
rezidencijoj ALDLD kuopa ir 
LDS kuopa. Lietuvių Piliečių 
Klubas pabus tiktai rudenį, 
kuomet visi nariai “atsivėdinę” 
sugrįš iš šiaurės, tai prasidės 
floridiškė vasara ir mitingų bei 
piknikų sezonas. *

V. J. Stankus.

Rakietiniai Amerikonų 
Lėktuvai Vokietijoje

BERLIN. — 16 greičiau
sių rakietinių Amerikos lėk
tuvų atskrido į vakarinę 
Vokietiją. Jie per dvi savai
tes darys manevrus kartu 
su 60 didžiausių amerikinių 
bombanešių.

Pittsburgh, Pa,
Liepos 18 d. įvyko posėdis 

Lietuvių Literatūros Draugi
jos ir Lietuvių Draugiško Su
sivienijimo apskričių narių, 
pas A. Pipirą, South pusėje.

Dalyvavo A. Mckeška, M. 
Paulauskas, A. Pipiras, Jonas 
Urbonas, S. Ivanauskas, D. P. 
Lekavičius, S. Orda. Nepri
buvo H. Kairienė ir J. Am
bros.

Buvo svarstoma surengimas 
vakarienės pagarbai senų vei
kėjų, kuri įvyks 24 d. spalių. 
Surengimui išrinkta komisija 
po du narius nuo apskrities.

Pittsburgho Skyriaus dien
raštyje Laisvėje reikalais ra
portavo, J. Miliauskas ir J. K. 
Mažukna. Jie taipgį išrinkti 
į komisiją surengimui minimo 
banketo, 
išdirbtas
platesnis susirinkimas, 
aptars ir dovanų reikalą.

Ja^ paimta Mokslo Drau
gystės Svetainė ant Orr St., 
Soho dalyje. kainuos $150. 
Komisijos nariai aplankys 
kliubus ir organizacijas pra
šant pagalbos prisidedant su 
aukomis nupirkimui veikė
jams dovanų.

Vakarienė bus veikėjams 
nuo 65 metų amžiaus. Tūli 

‘jau su aukomis prisjdėjo, kaip 
tai Dr. J. Baltrušaitienė, Jur
gis Purčiauskas, Jonas Gata- 
veckas, M. Janąyičienė, Stanis 
Taraila, K. Kairys, J. Kaz
lauskas, Krisciunas, Stašins 
kas, Jasadavičius, Levanavi- 
čius, D. P. Lekavičius ir Ku- 
bilskis.

London. — Telepress 
nių agentūra praneša, kaip 
anglai, vis žiaurina terorą 
prieš Malajų demokratinius 
patriotus; o anglų valdžios 
žiaurumai vienija “visus 
malajiečius kovon” dėl tė
vynės paliuosavimo nuo An
glijos imperialistų.

Jeigu malajiečiai -darbi
ninkai pareikalauja dau
giau algos, juos anglai areš
tuoja, girdi, už “bandymą 
užimti valdžią.” Anglų vy
riausybė uždraudė darbo li
nijas ir bet kokį pažangų 
poltinį malajiečių judėjimą.

Anglai įsąkė panaikint 
Malajų Komunistų Partiją 
ir nuslopint kitas kairiųjų 
organizacijas. Jie liepė su
registruoti visas rašomąsias 
mašinėles; įvedė griežtą 
cenzūrą malajiečių laikraš
čiams.

Anglų armijos komandie- 
rius Malajuose, generolas 
Boucher paskutiniu laiku 
grūmojo pasiųsti lėktuvus, 
kurie išdegintų ryžius Pa
hang provincijos laukuose. 
Nes tą sritį užėmė demok
ratiniai partizanai, ir anglų 
kariuomenė vis nepajėgia 
išmušt malajiečių kovūnus 
iš to ploto. Grąsindamas su
degint jų 'javus laukuose, 
generolas Boucher pareiš
kė: “Karas čia iš tikrųjų 
priklauso nuo ryžių.”

— Visos Malajų tautybės 
— malajiečiai, tamiliai ir 
chinai — jungiasi kovon 
prieš anglų terorą, — sako 
Telpress. — Demokratiniai 
partizanai, tarp kitko,' užė
mė ir vienintelę Malajuose 
angliakasyklą, Btau Aran
go apylinkėj.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS
BATŲ OPERATORIAI

Turi būt patyrę dirbti prie gerų bah). 
Gera Alga. Nuolatinis Darba*.

EXCLUSIVE FOOTWEAR 
1—9 ST. FRANCIS ST. 

NEWARK, N. J.
- •

SPRINGFIELD, Mass. — 
Priemiestyje čia po žeme - 
įrengtas didelis Smith ir 
Wesson ginklų fabrikas.

CARRASCO, Uruguay. 
Pastatytas paminklas pre
zidentui Rooseveltui.

DEL LEIDŽIAMO 
ŽODYNO

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

11 Vadinsis:
I Angliškai - Lietuviškas 
j ŽODYNAS
[ English-Lithuanian
! DICTIONARY
1 šis žodynas greit bus pra- 
į dėtas spausdinti ir jis bus 
| gatavas į pabaigą šių metų.
į žodyno Kaina $4.00
i Iš anksto užsisakantiems 
Į $3.00
1 Kurie esate užsisakę šį žo- 
1 dyną ir užsimokėję po $3.
1 būkite kantrūs, palaukite 
1 dar keletą mėnesių ir gau-
1 site žodyną.
I Kurie dar nesate užsisakę, 
Į užsisakykite tuojau. Pasi- 
I naiftlokite nuolaida kainoje.
1 Siųsdami užsakymus ir
Į pinigus už žodyną, 
I adresuokite:

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y,

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5172

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

WASHINGTON. — Nu
matoma dar didesnis mais
to pabrangimas šį rudenį.

—■———■—■—■—.—■—■—■—»

i Egzaminuojant Akis,
i Rašome Receptus
įDarome ir Pritaikome Akinius

■ >J. J. Kaškiaučius, M. D
*; . 530 Summer Avenue,
• • Newark 4, N. J.
B HUmboldt 2-7964

VAKACIJOS
Treasure Island Lodge
305 East 17th* Avenue

N. Wildwood, N. J.

ANNA SAKALAUSKAS 
(prop.)

Kambariai ir apartmen- 
tai su privatinėmis maudy
nėmis. Innersprings matre- 
sai. šiltas ir šaltas vanduo. 
Dienom, savaitėm ar mėne
siui. •
Šaukite Wildwood 2-2652 
arba rašykite dėl kainų.

Drs. Stehger & Stenger
Optometrists , 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

,Tel. ST.' 2-8842

Banketo reikale bus 
planas, sušauktas 

kuris
TAMMANY SUSITAIKĖ

New York.— Po ilgų gin
čų tarp 'Tammany Hall ir 
jai priešiškų demokratų, pa
galiau, New Yorko demok
ratai susitaikė ant kandi
datūros į palikimų teisėjus 
(surrogate). Juomi nomi
nuotas dabar esąs generaliu 
teisėju John A. Mullen.

Pirmiau Tammany Hall 
valdyba siūlė kandidatu tei
sėją Francis L. Valente, o 
majoras su neseniai išmestu 
iš Tammany vadovybės 
Frank Simpsonu statė Mie
sto Tarybos prezidentą Vin
centą R. Impellįtteri. Kad 
prieiti taikos, abi frakcijos 
atsisakė nuo savo kandida
to, statydami Mulleną. ✓
Sustreikavo Teatro 
Valdytojai

New York. — Liepos 23- 
čią sustreikavo šaldymo sis
temos operoutojai 124-se 
didmiesčio 'ir priemiesčių 
teatruose, išskyrus keturis 
iš žymiausių, susitaikiusius 
su darbininkais pirm strei
ko. Reikalauja pakelti al
gas.

Pittsburgh. 
(Red) Barber
mentatorius staiga sunkiai 
susirgo vidurių gėla.

Liepos 18 dienų, pasimirė A. 
Stapčikų1 dukters 9-nių metų 
mergaitė. Palaidota tautiško
se kapinėse, 21 d. liepos. Stap- 
čikienė yra narė LDS 160 kuo
pos ir dienraščio Laisvės skai
tytoja.

RONKONKOMA
8634

BAR & GRILL
UETUVISKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

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

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Liepos 17 d. automobilius 
skaudžiai sumušė P. Sakalaus
ką, 71 metų amžiaus. Nu
vežtas į ligoninę mirė. Iš 
Lietuvos paėjo iš Kalvarijos 
miesto, Suvalkijos. Paliko 
nuliūdime moterį, sūnų ir duk
terį. Dabar jau nedirbo, bet 
seniau ilgai dirbo grabų gami
nime, kaipo karpenteris.

D. P. Lekavičius.
Tel. EVergreen 8-9770

S pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Liepos 27, 1948
1

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

- Walter 
sporto ko-

f



■4

i

I,

NeHYorkii'^/ž^feTZliiiot
Ctvilių TeisiyKongresas| S U SJ P A ŽIN KIT E SU NAUJA 
Prašo Paskolų ir Aukų p R 0 G R E S Y V E P A R TIJ A!
Kaucijoms ir Byloms

Padaugėjus darbininkų va- 
dų areštams, newyorkietis Ci-j 
vilių Teisių Kongresas atsišau- ’ 
kė į visus geros valios žmones 
paskolų ir aukų. Jos reika
lingos areštuotų kaucijoms ir 
vedimui bylų. Paskolas orga
nizacija užtikrina grąžinti, 
kadangi paskolos bus vartoja
mos tik kaucijoms. Aukas 
vartos bylų vedimui.

Paskoloms, žinoma, reikia ; mai: 
numatyti stambesnes sumas, ir progresyvių 
bent po kelias dešimtis dole- tijos. 
rių ar šimtinę. Aukos gali bū
ti ir smulkios, kokias kas iš- bas ir išgirskite iš gerų kalbė- 
sigali. Adresas: 205 E. 42nd 
St., New Yorke.

Po tokiu šūkiu brooklynietis i taipgi apie jų kandidatus ša- 
Lietuvių Wallace for Presi-! lies prezidento vietai, 
dertt 
prastą masinį mitingą - pra
kalbas 
karą, liepos 
Amerikos Piliečių Klube, 280 
Union Avė., Brooklyne.

Savo atsišaukime komitetas 
sako:

Philadelphijoje įvyko trys 
svarbūs

Wallace
Klubas šaukia nepa-

šio ketvirtadienio va-
29-tą, Lietuvių

LapkYitio 2 dieną įvyks pre
zidentiniai rinkimai, taipgi 
bus renkami Kongreso nariai. 
Kiekvienas žmogus privalo su
sipažinti su partijų rinkiminė
mis platformomis ir kandida
tais, kad jis žinotų, už ką 
balsuoti. . a

šin mitingan -. prakalbosna
politiniai suvažiavi- raginami ateiti ne tik Lietuvių 

republikonų, demokratų ! Wallace for President Klubo 
— kviečiami ir paša- 
Įėjimas nemokamas.

Kviečia ‘

— naujos par-j nariai, 
I liečiai.

Ateikite i šį mitingą-prakal-

tojų pranešimus apie šiuos su-į 
važiavimus, apie šias partijas, j

Wallace for President 
Klubas.

SI

xn

Brooklyno Komunistai 
Veikia už Pasodinimą 
Gersono

Brooklyno komunistai pasi
ngojo paskleisti i apskrityje 
250,000 lapelių, kuriuose gy
ventojams aiškina, kaip Tam- 
manės demokratų kontroliuo
jama Miesto Taryba neįsilei
džia Simon W. Gersono nariu 
jam teisėtai priklausančion 
vieton.

Lapelis sako, kad tarybos 
reakcininkai tokiu savo elge
siu išplėšia 75.000 balsuotojų 
piliečių jų balsą. Septynios 
dešimt penki tūkstančiai pilie
čių buvo išrinkę į tarybą ko
munistą Peter V. Cacchione, 
kuriam mirus, jo vieton, ko
munistai paskyrė Gersoną.

Baigia Nugriauti 
Seną Kalėjmą

Prieš penketą mėnesių 
dėti senojo Tombs kalėjimo ir 
teismabučio nugriovimo dar
bai jau veik baigiami, inži
nieriai žada juos užbaigti bė
giu šešių savaičių.’ , Tuomet 
nuoga žemelė lauks pirkėjų, 
kurių dar nenumatoma.

Kartą pirmiau plotas (40,- 
099 ketvirtainės pėdos že
mės) su visais pastatais 
išstatytas pardavimui,
čiau radosi tik vienas pirkė
jas ir tas pats sutikęs apie 
4 milionus Įkainuotą nuosavy
bę pirkti tiktai mokant fnili- 
onu dolerių ‘mažiau. Taip ir 
likosi neparduoti senieniški 
pastatai, netinkami praktiš
kam vartojimui, beverčiai, jei 
neskaityti į juos sudėto grani
to ir marmoro.

pra-

buvo

Minės Brodskio Sukakti
Joseph R. Brodskio mirties 

sukakčiai minėti susidaręs ko
mitetas skelbia masinį mitingą 
šį trečiadienį, liepos 28-tą, 
pietų laiku, Manhattan Cen
ter, 34th St., netoli 8th Avė., 
New Yorke.

Brodskis, paskilbęs liaudies 
advokatas, civilių teisių gynė
jas, mirė praėjusią vasarą, 
šis mitingas šaukiamas pirmai 
metinei jo mirties sukakčiai 
minėti.

Delegacija Reikalaus 
Kainų Kontrolės

New 
delega-

Bunkai Grįžo 
Po Vakacijy

1>

VAŽIAVO PAS DAKTARĄ, 
PATAIKĖ PAS KITĄ

Septyni jauni brooklyniečiai- 
newyorkieciai važiavo į Ros
lyn, L. L, apsilankyti pas te
nykštį daktarą Tomiello, šei
mos draugą. Kelyje jų 
susidūrė su kitu ir visi 
sužeisti netoli kelionės 
patalpinti Roslyn Park
ninėje. Kada pašaukė tą jų 
draugą daktarą, sužinojo, jog 
nesiranda namie. Juos turėjo 
apžiūrėti kitas daktaras.

Gražus Oras Milionus 
Žmonių Išviliojo 
Į Pajūrius, Parkus

Komunistai Atsišaukė 
J Narius Laikytis 
Pareigose

Įšokęs į kelyje esančią duo
bę gaisragesių sunkvežimis 
prarado 
še i dvi

kontrolę,
mašinas
Avenue,

g a is r a g o s i a i
Nuvažiavus į iš

atsimu-
ant Bay
Brookly-

auto 
tapo 
galo, 
ligo-

Liepos 25-tą newyorkieciai 
turėjo progą geram pasilsiu! 
po lietingos ir šutrioš savai- 

buvo giedri ir ne 
laipsnių 

65 laips-
tik 80 
iš ryto,

žmonių

Protestas Dėl 
Nušovimo Miltono

Policijos nušauto negro Wil-! 
liam Miltono byla persikėlė iri 
į susiedijos bažnyčias. Kelių 
parapijų dvasiškiai Williams- 
burge pranešė savo parapijo- 
nims apie’tą įvykį ir ragino 
juos susidomėti tuo, kas de
dasi jų susiedijoje, prisidėti 
yeiklon.

Miltonas buvo nprtinai pa
šautas prie savo namų durų,

• 258 S. 1st St., parbėgęs iš! 
Valen’s aludės, kur buvo įvy
kęs barnis. Jo brolis ir drau
gas tapo areštuoti ir kaltina
mi atakoje ant bartenderio.

nu-

tei- 
Tas

praleido
Rockaway
1,250,000

tės. Diena 
per karšta, 
(žemiausia, 
niai).

Milionai
dieną pajūriuose, 
rezorte buvo apie 
publikos; Coney Islande 1,- 
200,000; Jones Beach 120,- 
000; Orchard Beach 75,000. 
Parkai taipgi buvo pilni publi
kos.

Po patraukimo teisman va
dovaujančių keliolikos komu
nistų, Amerikos Komunistų 
Partija atsišaukė į savo na
rius pasmarkinti savo veiklą. 
Didžiojo New Yorko komunis
tui vadovybė atsišaukė 
klyno, Bronx ir New 
apskričių komunistus 
savo atostogas, o jau
sius atostogų grįžti namo ir j 
partines pareigas.

ne. D u
susižeidė.
šaukimo vietą rado d rimuojan
tį matrašą.

Labdarybės Depart- 
mentas Reformuojąs!

Buvo laukta ko gėrės* 
Linkėtina, kad taip ir
Kol kas iš to perorga-

Delegacija pas Majorą 
įvykęs organizacijų atstovų 

ir susiedijos veikėjų susirinki
mas liepos 21-mos vakarą 
tarė siųsti delegaciją pas ma- 

- jorą O’Dwyer reikalauti 
sėtumo Miltono byloje, 
tarimas vykdomas.

- ’ Delegacija ^ pas majorą 
Vyks šio* ketvirtadienio ryto 
11 valandą, liepos 29-tą. Vi
sos Williamsburgo organizaci- i 
jos prašomos atsiųsti savo at
stovybę. «Gi sugrįžusi dele
gacija raportuos visuomenei 
masiniame mitinge tą patį va
karą.

Masinis mitingas įvyks Liau- 
.•?' dies Mokyklos 19-tos patal

pose, So. 3rd ir Keap Sts. Ma
siniam mitingui komitetas taip
gi prašo visokeriopos talkos—

į Broo- 
Yorko 
atidėti 

išvykų-

Prie didelio gaisro sandėlių 
ir šapų pastate 208 Greene 
St., New Yorke, 6 gaisrage- 
siai buvo pridusinti dūmais.

Reikalauja Bausti Pieno 
Kainų Kėlėjus

Mūsų Pačių “Kvapas”
Nebepakęsdami karšto dvo

ko, nuodijančio visą Marine 
Parko sritį, septyni tos sri
ties gyventojai užvedė bylą 
prieš tris miestavus depart- 
mentus. Jie reikalauja, kad 
būtų sustabdytas vertimas at
matų į parką. Teisėjas Mur-4 
phy tuojau bylą atidėjo.

Byloje kaltinamais yra: 
parkų komisionierius Robert 
Moses, švaros komisionierius 
William Powell, viešųjų dar
bų komisionierius Frederick 
Zurmuhlen.

Parkų komisionierius Mo
ses pasiūlęs majorui planą,

Dr. Gene Weltfish, Ameri
kos Moterų Kongreso prezi
dentė pareiškė, jog planavi
mas iš naujo kelti pieno kai
nas “prilygsta reikalavimui iš 
kūdikio kyšių už teisę gyven
ti.”

ir gavo
Tarybos

naujas kuriuomi būtų galima bent da-
sekamo-

ilgai didžiojo New Yorko 
spaudoje buvo skelbiama, 
būk miestavasis Labdarybės 
Departmentas perorganizuoja
mas, 
nio. 
būtų.
nizavimo pirmiausios atėjo to
kios žinios.

Komisionierius Raymond M. 
Hilliard pareikalavo 
miestavos Budžeto 
sutikimą sudaryti 8 
valdininkų vietas su
mis algomis: direktoriaus su 
$8,356 metams; jo pavaduo
tojo su $7,350; kiįus du pa
vaduotojus po $6,150 algos 
kiekvienam; keturis adminis-

■ tracijai padėjėjus 
kiekvienam.

Dieną prieš tai 
teriškė paliko

su $4,650

gi prašo visoKeriopos vainos— 
padėti jį garsinti ir atsilanky-'

—

Pakėlė Valdininkams
Algas

Apie arti šimtui stambiųjų 
jL didžiojo New Yorko valdinin- 

Jcų, taipgi Miesto Tarybos na- 
J Tiams pakelta algos. Tarybi- 

' nijikalms dadėjo po $500 me- 
tams “bėgamiesiems reika
lams.” O valdininkams nuo 
$500 iki $1,600. Tais pa
kėlimais išmokės $53,040 dau
giau per metus.

Kada pakėlę savo sekreto
riams ir kitiems tarnautojams 
r taip jau ne paskutines alge- 

jes Budžeto Tarybos nariai 
gjo iš posėdžio, juos, taipgi 

, majorą O’Dwyer pasitiko pi- 
kietuojantieji keli šimtai Šva-

į; ros Department© darbininkų, 
CJO Public Workers Lokalo 
333-čio narių, Šaukdami:

“Tow, four, six, eight, ma
jor O’Dwyer negotiate.”

Majoras, nei Budžeto Tary- 
.... -f A -. ’

i

te

jauna mo- 
labdarybės 

brooklyniškiame skyriuje du 
vaikučius, su rašteliu, kad ji
nai “nebegali daugiau paneš
ti.” Buto savininkas iš jos pa
reikalavo pridėti po $20 dau
giau nuomos mėnesiui, o lab
darybės įstaiga atsisakė jai tą 
priedą duoti. Ji gavusi pa
mokymą, kaip jinai galėtų pi
giau pragyventi, patarė su 
vaikais kraustytis gyventi 
skiepe.

Jeigu tam tos specialės val- 
dininkystės sudaromos, kad 
labiau paspausti pašalpgavius, 
kaip įkalbėti, kad nevalgęs 
jaustųsi sotus, neturįs buto 
jaustųsi gyvenančiu, tai žen
giame atgal, ne pirmyn. Jei
gu tie $46,600 būtų buvę iš
leisti biednuomenės’ vaikų 
priežiūroms, kad motinos ga
lėtų dirbti, daugelis motinų 
nereikalautų pašalpos ir lais
viau, lafmingiau gyventų.

dvokimo 
atmatos,

keliašde-

linai prašalinti dvokimą. Pla
nas atsirado po gyventojų už
vedimo bylos. Tačiau patsai 
plano pasiūlytojas sako, jog 
net tą planą įvykdžius nebus 
galima visai išvengti 
ten, kur verčiama 
puvėsiai.

Pranešimėlis tilpo
šimtame vietos laikraščių pus
lapyje. Gal tilpo ir paveiks
lai? Kur tau! Čia, juk, “sa
vų” puvėsių “kvapas,” o jį 
uostyti, juo kvėpuoti privers
ti ne koki ponai neigi ponų 
krūmai, o tiktai eiliniai ameri
kiečiai žmonės.

Konstancija Pupelienė, 64 
amžiaus, gyvenusi 22 Stagg 

St., mirė liepos 23-čią, na
muose. Kūnas buvo pašarvo
tas Bieliausko koplyčioje, 660 
Grand St., Brooklyne. Palai
dota liepos 26 d., Most Holy 
Trinity kapinėse. Paliko nu
liūdusius 2 sūnus Viktorą ir 
Juozapą, brolį Juozapą ir to
limesnius gimines. Laidotuvių 
apeigas prižiūrėjo graborius 
Matthew P. Ballaą ((Bieliaus
kas)'.

m.

Daktarė Weltfish pareiškė, 
kad jeigu krautuvininkai ne
bijotų iš pieno firmų keršto, 
jie numažintų kainas, kaip 
kad padarė tūli brooklyniečiai 
prekybininkai. Gi firmos rei
kalauja kelti kainas. Krautu • 
vifiinkai yra priversti pildyti 
firmų norą, nes. jeigu nepil
dys, pieno firmos, turėdamos 
ant pieno monopolį, gali su
stabdyti jiems pieną. Ji savo 
telegramoje generaliam pro
kurorui Goldstein reikalavo 
bausti pieno kainas keliančias 
firmas.

Kalėjimas originaliai buvo 
statytas 1838 metais. Buvęs 
panašus į Egiptišką mauzolė- 
jų, tad neapkęsdami jo, kol 
dar ne visai nusenus, sekamos 
gentkartės newyorkieciai mie
sto gaspadoriai nugriovė. 1902 
metais užbaigtas statyti dabar 
nugriaunamasis Tombs, Ta
čiau ir šie buvę nė kiek ne- 
moderniškesni parink ėjai sti
liaus, pastatydino panašų į vi
duramžišką pilį, nepraktišką.

Tombs (lietuviškai reiškiąs 
antkapį, gyvųjų kapus) iš pat 
pradžių buvo kritikuojamas ir 
jau 1916 metais, naujutėlis 
pastatas, oficialiame raporte 
pasmerktas, kaipo neatsakąs 
tikslui. Kiti kritikai jį va
dindavo kriminalizmo moky
kla. Ją perėjo virš pusė mi- 
liono vyrų ir moterų, tarpe 
tų pora milionierių — vienas, 
už žmogžudystę, o kitas tik 
už suktybes.

I Pirm paskiausioje karo 
Tombs pavadavo moderniški 
teismabučio ir kalėjimo pasta
tai. Nesiradus senienai pirkė
jų, dabar milžiniški triuškin
tojai ir kastuvai daužo sienas 
ir nuvalo plotą. Miglos dul
kių slogina apylinkę kaip kad 
buvęs kalėjimas slogino šim
tus tūkstančių ten patekusių 
nelaimingų žmonių, daugiau
sia vargšų, nesugebėjusių, ne
ištekusių spėkų gražiuoju išsi
narplioti iš mūsiškės “free 
enterprise” sistemos užtaisytų 

į jiems painiavų.
Sudaužymas primityviško 

Tombs, žinoma, dar nepanai
kina kalėjimų nei tų sąlygų, 
kurios, žmones stumia į kalė
jimus, žiaurius, nežiūrint, kaip 
jie būtų moderniški. Įdomu, 
kada visuomenė nugriaus pa
skutinį kalėjimą? Z.

Peter Kapiskas

Peter 
KARIŠKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

jos 27-tos rytą 
organizacijų < 

išvyksta specialiu trau- 
į Was h i n g t o n ą , j

Liaudies Lobby, 
atstovai reikalaus 
sesijon susirinkusio 1 

išleisti įstatymus

York o 
ci j a 
kiniu 
visasai išką
Liaudies 
specialėn 
kongreso 
kontroliuoti kainas ir nuomas,
taipgi paskirti pinigų namų 
statybai.

Newyorkiečių delegacija su
sitiks Pennsylvania stotyje 
prie informacijų būdukės 7 
vai. ryto, traukinys išeis 7 :30.

F oto grafas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampan Broadway ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 6-6191

| GYDYTOJAS

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

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

| Ir Pagal Pasitarimais.
I Telefonas EVergreen 4-0208

Valandos:

TONY’S

Valis ir Veronika Bunkai 
šiemet praleido vakacijas Ka
nadoje. Jie svečiavosi pas 
savo švogerį K. Milevičių ant 
ūkio New Glasgow Compt., 
Terebonne, Que.

Penktadienį Valis Bunkus 
užėjo į Laisves raštinę. Jis 
gražiai saulės apdegintas, pil
nas gyvumo ir gero ūpo. La
bai pasitenkinęs vakacijomis 
pas švogerį, arti dvi savaites 
prabuvę gražiuose, kaip Lietu
vos, miškuose. Gailisi, kad 
laikas neleido jiems ilgiau pa
buvoti pas Milevičius, turėjo 
grįžti į darbą, nes Bunkus 
dirbtuvėje yra skyriaus ve
dėju (foreman), be jo visas 
departmentas dirbtuvėje Šlu
buotų. Todėl turėjo grįžti at
gal laiku.

]---------------------------------------------n

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių » 
gražus pasirinkimas.

■a

A. Kalinauskas
Parduoda naujas ir taiso 

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

Television ir Radios.

Kreipkitės:
104-12 - lllth Street

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

Telefonas Virginia 3-5397

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas STagg 2-2173

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)— Antr., Liepos 27, 1948

PEIST LANE 
DRUGS, Inc 

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

Brooklyn, N. Y.

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- 
lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos
Didėlis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 

Iki Jums Jo Reikės
VAN WERT, Ohio. — 

Nušovė vieną ir sugavo kitą 
pabėgusį iš Columbus pa
taisų kalėjimo kriminalistą. 
Pabėgant ir laike slapsty
mosi jiedu užmušė 6 asme
nis.

---------------------------------------------------------------

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street

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

Valandos: j

Penktadieniais uždaryta.

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

„ Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

į>a vis dar nesiteikė su eili
niais miesto darbininkais dėl 
pakėlimo jiems algų ir page
rinimo darbų sąlygų.

ATDARA DIEN£ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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