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Žymusis dramaturgas, Geor
ge Bernard Shaw, šią savaitę 
minėjo savo 92 metu amžiaus 
sukaktį.

Sukaktį jis minėjo d i r b da
mas, — rašydamas naują ko
mediją.

Į Rašytojas d ai- tvirtas ir pa
jėgus.

| Visas pažangusis pasaulis
trokšta, kad Bernard Shaw 
gyventą ii' gyventą.

Tokie, vyrai pasauliui šian
dien labai reikalingi.

★ ★ ★
Rašytoją aplankė amerikie

tis korespondentas, Johannes 
Steel.

į Jiedu kalbėjosi, tarp kitko, 
apie Amerikos politiką, kurią 
Shaw seka ir gerai supranta.

Shaw mano. jog Wallace 
yra tasai vyras, kuris gali pa
dėti Amerikai ir pasauliui.

“Kai tik Wallace pranešė, 
kad jis apsiims kandidatuoti 
Jungtinių Valstijų prezidento 
vietai,” pareiškia rašytojas, 
“aš tuojau pasakiau: štai, 
mano kandidatas! Pasakykit 
Amerikos žmonėms, jog’aš sa
kiau, kad kiekvienas balsas, 
paduotas už Wallace’a, bus 
balsas už pirmvnžangą...” *

Šitaip žiūri į dalykus žy
musis anglą pranašas.

★ ★ *
ši vasara—suvažiavimu va

sara.
Vos baigėsi Progresyvūs 

Partijos suvažiavimas Phila- 
’/ delphijo.i, kai New Yorko 

mieste prasidės Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partijos 
Suvažiavimas.

i Tai bus 14-tasis eilinis su
važiavimas.

( Jjs prasidės didžiuliu masi-
i| M hi\W*mitingu, įvyksiančiu Ma

dison Sq. Garden e rugpiūčio 2 
dieną. 

★ ★ ★
Komunistą Partijos suva

žiavimas įvyksta nepaprastu 
momentu.

štai, tik prieš virš savaitę 
, buvo suareštuota vyriausioji 

partijos vadovybė—patys žy- 
' miausieji komunistai.

Trumano vyriausybė ryžta- 
A. gi užduoti komunistiniam ju-

jdėjimui mirtiną smūgį.
Suvažiavime komunistai tu

rės išspręsti: ką jie veiks, 
i kaip gins savo vadus, belau

kiančius teismo, ir visą parti- 
’ ją?

Atrodo, jog suvažiavimas 
>7 nutars pasmarkinti darbą, 

įtraukiant jos eilėsna naujus 
tū k st a n č i u s ž m o n i ą.

I ★ ★ ★
Grįžęs iš Philadelphijos,

KARINIO FABRIKO SPROGIMAS UŽMUŠĖ 600 VOKIEČIU 
----------------------------- ------------------------—--------------------------------- ---------------------------------------B • ____ .____________________ _

Trys Talkininkai Siūlys 
Sovietam Plačias Derybas 
Už Važiuotę j Berlyną

Fabrikas Slaptai Gamino
Karinius Chemikalus
Vakarinėms Šalims

LONDON. — Anglija, 
Amerika ir Francija pla
nuoja pasiūlyti Sovietų Są
jungai derybas ne tiktai dėl 
Berlyno, bet dėl visos Vo
kietijos ir ištisos vakarinės 
Europos, kaip pranešė Uni
ted Press. Bet amerikonai, 
anglai ir francūzai reika
laus, kad Sovietai pirma 
atidarytų važiuotę jų trau
kiniams ir automobiliams 
per sovietinį Vokietijos 
ruožtą į Berlyną ir kad pri
pažintų teisę'toms trims ša
lims valdyti vakarinę Ber
lyno dalį.

Jeigu Sovietai sutiks leis
ti vakariniams talkininkams 
važinėti į Berlyną ir pripa
žins jiems tokią teisę vaka
rinėje miesto dalyje, tai 
Amerika, Anglija ir Fran
cija gal sutiks atidėti ir at
skiros vakarinės Vokietijos 
valstybės kūrimą, sako Un
ited Press, pasiremiant “pa
tikimų žinių šaltiniais.”

Tokius pasiūlymus žodžiu, 
bet ne raštu, duosią Ameri
kos, Anglijos ir Franci jos 
ambasadoriai Maskvoje Mo
lotovui, Sovietų užsienio 
reikalų ministrui.

PARTIZANŲ MUŠAMI, 
GRAIKU FAŠISTAI 
KEIČIA KOMANDA

4.

perskaičiau nemažai komerci
nėje spaudoje tilpusių straips
nių apie Progresyvės Partijos 

[suvažiavimą.
Ir ko juose neprirašyta!

* štai, Rebecca West patei
kia savo įspūdžius? pareikš
dama, jog suvažiavimas, gir
di, buvęs komunistą vadovy
bėje dėl to, kad suvažiavi
mo dalyviai, jauni žmonės, ne
buvę dailiai apsirengę; jie 
atrodė jai nemokyti, neman
dagūs, seklūs...

Šitai pačiai rašytojai labai 
patikęs republikonų suvažia
vimas ir jo dalyviai!

Aiškus daiktas: kuriam pa- 
’ tiko republikonų suvažiavi

mas, negali patikti progresy
vių suvažiavimas ir vice versa. 

Kiti rašytojai puola Wall
ace’a dėl tos spaudos konfe
rencijos, kurioje jis atrėmė 
Pegleri ir jo kamarotus.

Na, o man, prisipažinsiu, 
toji spaudos konferencija la
bai patiko!

★ ★ ★
, L. Prūseika ir Pr. Jočionis • 

rašo man atviruką iš Detroito 
ir praneša: Spaudos piknikas,

ATHENAI, Graikija. — 
Monarchistų valdžia priė
mė amerikonų generolo 
James A. Van Fleeto para
ginimą ir pakeitė ofensyvo 
komandierių prieš graikų 
partizanus Grammoš kalnų 
fronte. Nauju komandieriu- 
mi skiriamas monarcho-fa- 
šistų generolas Stylianos 
Kitrilakes vieton generolo 
Panao Kalogeropules. Kei
čiami ir divizijų komandie- 
riai. Tas “arklių perkinky- 
mas” daromas • todėl, kad 
partizanai atmušė ir su- 
klampino monarchistų ofen- 
syvą, pradėtą pirm 5 savai
čių. Tada mpnąrchistai 
smarkavo, kad “tuojau iš
taškys komunistus.”

STREIKIERIAI PRIVER
TĖ GRAIKIJOS VALDŽIĄ 
NUSILEISTI

ATHENAI, Graikija. — 
Monarchistų valdžia sutiko 
tartis su streikuojančiais 
paštų, telefonų ir telegrafo 
darbininkais dėl algų pakė
limo. Todėl streikieriai są
lyginiai sugrįžo darban. ,

įvykęs praėjus} sekmadienį, 
buvo labai geras, sėkmingas. 
, Jiedu aplankė sergantįjį

i 'i *Jr * • ;' ■
■
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LONDON. — Anglijos 
agentai Balkanuose pasako
ja, kad Sovietai, girdi, sta
tą tvirtoves Albanijoj.

Pijų Krakaitį*: jis silpnas.
Laisviečių vardu linkiu Pi

jui sutvirtėti, pagyti. Jis 
mums labai reikalingas.
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WASHINGTON. — Ame
rikos valstybės sekretorius 
Marshallas sakė reporte
riams, kad ši šalis susitarė 
su Anglija ir Francija kas 
liečia sekamąjį žingsnį, ku
rį darys vakariniai talkinin
kai, kad paveiktų* Sovietus 
nuimti važiuotos blokadą 
nuo Berlyno.

Nukrito Didelis Bombanešis, 
Žuvo 17 Amerikony

ADEN, Arabija. — Jūron 
nukrito didžiulis Amerikos 
bombanešis B-29. Žuvo 17 
iki 19 jo lakūnų ir oficie- 
rių. Tas bombanešis buvo 
vienas iš trijų “lekiančiųjų 
tvirtovių,” bandžiusių skris
ti aplink visą žemės rutulį. 
Tiem bombanešiam buvo 
įsakyta tėmyti įvairiuose 
kraštuose ir vandenynuose 
tinkamas būsimam karui 
pozicijas ir bazes. 

----- — , j-----
italai Žibalo Darbininkai 
Laimėjo Streiką

B0MA. — Streikavo 5,- 
0Q0 žibalo darbininkų todėl, 
kad daugeliui gręsė išmeti
mas iš darbo. Nes ameriko
nai ir anglai užvaldė Itali
jos Žibalo kompaniją ir ke
tino sumažinti darbininku 
skaičių. Italų valdžia, paga
linus, išgavo anglų-ameriko- 
nų pasižadėjimą palaikyti 
visus darbininkus. Tuomet 
streikieriai ir grįžo darban.

ANGLAI-JANKIAI SKALDO 
BERLYNO VALDYBĄ

BERLIN. — Sovietinė 
spauda ir radijas tvirtino, 
kad amerikonai, anglai ir 
francūzai slaptai susitarė 
įsteigti visai atskirą miesti
nę vokiečių valdybą savo 
užimtoje vakarinėje Berly
no dalyje. Iki šiol buvo ben
dra valdyba visam miestui. 
— Sovietai atmetė Berlyno 
majoro paskirtą naują poli
cijos vadą socialistą J. 
Stummą. Jie pripažįsta se
nąjį policijos galvą Mark- 
grafą.

Stummas veikia vakari
nėje miesto dalyje, o Mark
grafas rytinėje, sovietinėje 
dalyje. Taigi susidaro jau 
dvi policinės valdybos.

Monarchistai Nužudė 
Dar 5 Graikus

ATHENAI, Graikija. — 
Monarchistų ‘teismo spren
dimu, tapo sušaudyti dar 5 
graikai — trys moteris ir 
du vyrai. Jie nužudyti kaip 
tariami partizanų rėmėjai.

Tabako kompanijos pa
brangins cigaretus centu
pakeliui.

Progresyvūs Partijos kandidatai—Wallace ir Taylor— 
sveikina suvažiavime dalyvius, kurie juodu nominavo; 
suvažiavimas įvyko liepos 23-24-25 dd. Philadelphijoj.

Kongreso Reakcininkai Tariasi 
Visai Bergždžiai Praleisti 
Speeialę Kongreso Sesiją

WASHINGTON, liep. 29. 
— Republikonai Senato va
dai pasiūlė visų pirma svar
styti bilių, kuris reikalauja 
panaikinti taksus, imamus 
iš piliečių pietinėse valstijo
se Už teisę balsuoti federa- 
liuose rinkimuose.

2J. reakcinis demokratas 
senatorius iš pietinių vals
tijų pasižadėjo kelti nuola
tinį trukšmą - “filibuster}” 
ir begalinėmis šnekomis už
mušti tą bilių, visai nepri
leidžiant Senato net balsuo
ti.

Republikonai senatoriai 
tikisi, jog pietiniai trukš- 
madariai galės sulaikyti Se
natą nuo bet kokio tarimo 
per porą savaičių; tuomet 
republikonai planuoja visai 
uždaryti prez. Trumano su
šauktą speeialę Kongreso 
sesiją, pakišdami po stalu 
visus Trumąno siūlymus.

Republikonų vadas sena-

Tito Šalininkas Nušovė 
Jo Kritiką Vengrijoj

.. - ■■ •»
LONDON. — Maskvos ra

dijas pranešė, kad Jugosla
vijos atstovybės narys Zsy- 
ko Boarov Budapešte, Ven
grijoj, nušovė Moicą Nilušą 
už tai, kad Niluš kritikavo 
Jugoslavijos valdovo Tito 
politiką. Niluš buvo Demo
kratinių Pietinių Slavų se
kretorius Vengrijoj. Žmog- 
žudis suimtas.

Pranešimas iš Vengrijos, 
išspausdintas sovietiniuose 
laikraščiuose, sako: Ta 
žmogžudystė yra panaši į 
fašistų pasimojimą nužudyt 
Palmiro Togliatti, italų ko
munistų vadą.

WASHINGTON. — Lėk
tuvai šioje šalyje pernai 
pergabeno 46,700,000 svarų 
krovinių.

torius Taftas per radiją 
smerkė Trumano sumany
mus, kaip nemokamą pasi- 

j garsinimą piliečiams, kad 
už jį balsuoti! prezidenti
niuose rinkimuose. Kartu 
Taftas apšaukė Trumano 

įsiūlymus “kairiųjų progra
ma.” Nors Trumanas pagei
davo tiktai kiauravidurio 
“kainų kontroliavimo” tam 
tikruose atsitikimuose, bet 
Taftas vadino ir tokią neva 
kontrolę “policinės valsty
bės” veiksmu. (Gal jis pri
siminė, jog andai pats Tru- 
inanas .pareiškė, kad kainų 
kontroliavimas esąs “polici
nės valstybės” darbas.)

Darbininkai ir kiti visuo
meniški žmonės tūkstan
čiais maršuos, kad privers
tų speeialę Kongreso sesiją 
išleisti naudingus liaudžiai 
įstatymus; o Trumano pa
siūlymus jie laiko tiktai mo- 
nijančiomis politikieriško- 
mis šnekomis. 
•—.. . ........... - "" -..... ........ 1
Egiptėnai Puolė Žydus, 
Nežiūrint Paliaubii

TEL AvFv, Izraelis. — 
Egipto arabų kariuomenė 
užpuolė žydų konvojų, ga
benantį savo tautiečiams 
reikmenis į Nagev sritį, pie
tinėje’ Palestinoje.

Egiptėnų ataką prieš žy
dus matė Jungt. Tautų at
stovai, kurie įpareigoti žiū
rėt, kad arabai ir žydai lai
kytųsi paliaubų.

Izraelio kariai kontr-ata- 
kavo ir atmušė * egiptėnus 
ties Falu j a.

Jeruzalėje arabai mėtė 
rankines granatas ir apšau
dė Ižraelio kariuomenę Bio- 
no kalno srityje. Žydai at
mušė ataką.

WASHINGTON, f- Dar
bo Departmentas skaičiuo
ja, kad dabar už algą dir
ba 61,500,000 amerikiečių.

LUDWIGSHAFEN, liep. 
29. — Susprogo ir sudegė 
milžiniškas vokiečių L G. 
Farbenindustrie chemikalų 
f a b r ikas Ludwigsbafene, 
francūzų užimtame Vokie
tijos kampe. Eksplozijos ir 
gaisrai užmušė 500 iki 800 
žmonių, daugiausiai vokie
čių darbininkų, ir sužeidė 
iki 6,200 asmenų, kaip skai-

Policija Nuolat Budeliuoja 
Daytorio Streikieriiis

DAYTON, Ohio. — Poli- 
cininkai jau ištisą savaitę 
kasdien buožėmis skaldo 
galvas ir laisto kraują Uni- 
vis Lens kompanijos strei- 
kierių. Vien per tris pasku
tines dienas policininkai 
žvėriškai sužalojo ir arešta
vo 15 streiko pikietininkų, 
CIO Elektrininkų unijos na
rių. Kai kuriuos jau ir teis
mas piniginiai nubaudė.

Mūšiai tarp Fašistų ir 
Partizanų Kleptis Kalne

ATHENAI. I— Graikų 
partizanai grūmėsi pirmyn 
Kleptis kalne. Monarchistai 
iš oro bombardavo ir ap
šaudė partizanus. Vieni ir 
kiti daugiausiai kovoja ran* 
kinėmis granatomis. Monar
chistai skelbia, kad jie už
mušę 95 partizanus ir sužei- 
dę 250. (Vadinamų užmuš
tųjų jie nerodo svetimša
liams korespondentams, ku
rie patys norėtų suskaity
ti.)

SOVIETAI VARŽĄ ANGLŲ 
KELIONES AUSTRIJOJ

VIENA, Austrija. — Ka
rinė Sovietų vyriausybė su
siaurino anglams keliones iš 
sostinės Vienos ir atgal. 
Viena yra Sovietų užimtoje’ 
Austrijos srityje, panašiai, 
kaip Berlynas. Sovietai ne
seniai priminė, jog sovietinė 
armija be vakarinių talki
ninkų pagalbos užėmė Vie
ną, ir tik paskui vakariniai 
talkininkai buvo priimti 
Vienon. Iki šiol anglai kelia
vo iš Vienos ir atgal visomis 
pusėmis. Dabar Sovietai 
praleidžia juos tiktai tam 
tikru koridorium į anglų 
užimtą sritį, pagal pirmes
nę sutartį.

25 Metų Vyrai Bus 
Pirma Draftuojami

WASHINGTON. — Vers- 
tino rekrutavimo direkto
rius gen. L. B. Hershey pa
tvarkė pirmiausiai draftuot 
25 metų amžiaus vyrus. Jie 
bus pašaukti tarnybon spa
lių pradžioje.

SINGAPORE. — Anglai 
tęsia medžioklę prieš Mala
jų patriotus .

čiuoja vokiečių policija.
Berlyno komunistai pa

skelbė, jog fabrikas slaptai 
gamino karinius chenykalus 
ir sprogimus anglams, fran- 
cūzams ir amerikonams.

Associated Press, ameri
kinė žinių agentūra, prane
šė, jog tame fabrike buvo 
daromi smarkieji eksplo- 
duojantieji skysčiai kari
nėms Franci jos rakietoms.

Pirmas sprogimas įvyko 
trečiadienį 3:45 vai. popiet, 
kuomet 22,000 darbininkų 
pradėjo eiti namo, užbaigę 
savo pakaitos darbą.

Sprogimai kartojosi per 
naktį ir ketvirtadienio ry
tą. Eksplozijos ir gaisrai 
sunaikino 14 iš 18 buvusių 
fabriko trobesių.

Vokiečiai miesto valdinin
kai skaičiavo, jog nelaimėje 
žuvo 600 žmonių. Pradiniai 
amerikonų karininkų pra
nešimai teigė, kad sprogi
mai, gaisrai ir trobesių 
griuvimai užmušė kelis tūk
stančius asmenų.

Tas fabrikas, priklausąs 
didžiajam vokiečių I. G. 
Farbenindustrie tarptauti
niam trustui, tarp kitko, 
gamino amunicijai naudoja
mus nitratų chemikalus, 
sierinę rūgštį ir įvairius 
dažus.

JUNGT.TAUTOS,SAKO, 
NESIDUOS AMERIKOS 
AGENTAMS TYRINĖTI

LAKE SUCCESS, N. Y.
— Jungtinių Tautų genera- 
lis sekretorius - pavaduoto
jas Arkadi j Sobolev, Sovie
tų pilietis, užreiškė, kad 
Amerikos agentai neturi jo
kios teisės kvosti Jungt. 
Tautų atstovybių narius nei* 
tyrinėti jų dokumentus. So
bolev priminė, kad Jungti
nių Tautų konstitucija už
tikrina jiems diplomatinę 
neliečiamybę.*

Amerikos valstybės sek
retorius Marshallas pasky
rė trijų narių komitetą, kad 
tyrinėtų įvairių Jungt. Tau
tų atstovus bei pareigūnus. 
Nes pasakojama, kad “šim
tai” jų esą raudoni ir vei
kią prieš Ameriką... 

. i----------

AMERIKONAI IŠTEISI
NO NACIŲ RĖMĖJUS 
FABRIKANTUS

t--------
NURNBERG, Vokietija.

— Karinis amerikonų teis
mas atrado “nekaltais” 24 
direktorius didžiojo vokie
čių Farbenindustrie trusto^ 
kuris medžiaginiai rėmė na
cius ir Hitlerio karą. Ame
rikinis teismas pareiškė, jog 
kalti tiktai nacių politikie
riai, generolai ir kiti auko
tieji karininkai.

ORAS. — Būsią šilčiau.
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Prezidentas Įsakė, Generolas Atsakė
I

Jau kalbėjome, kad prezidento Trumano įsakymas, 
jog Amerikos ginkluotose jėgose turi įvykti rasinė “ly
gybė,’’ yfa tiktai politinis priešrinkiminis manevras. Sa
vo įsakyme jis nė nekalba apie panaikinimą rasinio at
skyrimo, nors tas atskyrimas (segregacija) yrą šaltinis 
viso rasinio šovinizmo. Tai tiesa ne tik armijoje, b€t vi
same Amerikos gyvenime. Kas kalba apie rasinę lygybę, 
bet nekalba apie panaikinimą segregacijos, tas nepripa
žįsta rasinės lygybės praktikoje .

Trumano įsakas dar nespėjo pasiekti armijos apa
čią, armijos štabo čyfas generolas Bradley išleido pareiš- 
Jkimą, kad jis nepritaria armijoje panaikinimui rasinės 
segregacijos. Girdi, armijoje pasiliks tokia pat rasinė 
sistema, kokia yra šalyje, tai yra, kariai bus padalinti į 
rasinius vienetus.'Bradley yra Trumano paskirtas ar- 

. mijos viršininkas. Prezidentas įsakė, o generolas atsakė- 
atmetė!

Komunistų Konvencija
Rugpjūčio 2 dieną New Yorke didžiausioje Madison 

Square Garden salėje prasidės Amerikos Komunistą 
Partijos konvencija. Susirinkime kalbės partijos pirmi
ninkas William Z. Foster ir sekretorius Eugene Dennis. 
Durys visiems atidarytos. O buvo New Yorko spaudoje 
paleisti gandai, kad ši partijos konvencija būsiant “slap- 
ta,” “uždaryta.”

Partijos vadu apkaltinimas ir suareštavimas, atro
do, konvencijos planą nepakeitė. Jeigu šiais areštais val
džia ką atsiekė, tai tik paskatino komunistus daugiau 
veikti ir energingiau rūpintis savo judėjimo reikalais. 
Netenka abejoti, kad šis užpuolimas ant partijos konven
cijoje bus vienu svarbiausią klausimą. Komunistai ruo
šiasi gintis teismuose ir gauti plačiąją masių užtarimą. |

Partijos komiteto suvažiavimui siūlomos rezoliuci
jos projektas tilpo “Workeryje.” Visi ją galėjo perskai
tyti. Viskas vieša. “Daily Workeryje” jau seniai eina 
plačios diskusijos tuo projektu. Atsirado daug pasiūlymą 
rezoliuciją pataisyti, pagerinti. Konvencija tars pasku
tinį žodį dėl rezoliucijos.

Jungtinių Tautą Saugumo Taryboje
Amerika ir Anglija pasiūlė, o Saugumo Taryba pri

ėmė, kad bile koks kalbėjimas apie sumažinimą apsigink
lavimo pasaulyje būtą neribotam laikui atidėtas .

Tai baisi klaida. Bet ši klaida išplaukia iš kapitalis- 
tinią kraštą klaidingos politikos. Jie nesiskaito su Jung- 
tinią Tautą Asamblėjos nutarimu ruoštis sumažinimui 
apsiginklavimo. Jie ruošiasi ne nusiginklavimui, bet nau
jam karui.

Palyginimas ir Išvados
I Kas kaip išmano, taip dabar puola naują Progresy- 

vę Partiją. Daugiausia jai ir jos kandidatams komerci
nėje spaudoje tenka dėl ją atsisakymo tapti “redbeite- 
riais.” Nepasirodys tokia apie tą partiją ir jos vadus ko
respondencija, kurioje nebūtą jiems prikišami komunis
tai ir komunistą “diktavimas.”

Naujojt partija paskelbė savo rinkiminę platformą. 
Ta platforma yra pažangi, naudinga Amerikos žmonėms. 
Ji su laiku bus išversta lietuviu kalbon ir paskelbta Lais
vėje. Kiekvienas skaitytojas galės pasiskaityti.

Vienas komercinės spaudos “galvočius” liepos 28 die
nos “The New York Timese” sumanė palyginti Progre- 
syvės Partijos platformą ir Amerikos Komunistu Parti
jos projektą rezoliucijos, kuri bus komiteto patiekta jos 
Nuvažiavimui pradžioje kito mėnesio. Ponas Lawrence 
džiaugiasi, tartum jis būtą naują Ameriką atradęs. Jis 

.sako suradęs labai daug panašumo Progresyvės Partijos 
. platformoje ir komunistą rezoliucijoje.

Todėl, aišku, naujoji partija “negera” ir “pavojinga.” 
Ne tik taip galvoja, bet ir žmones gąsdina “Times” re
porteris.

Pavyzdžiui, jis suranda, kad komunistai reikalauja 
kovoti už taiką, atmesti Trumano Doktriną ir Maršhallo 
Planą. Girdi, to paties reikalaujama ir Progresyvės Par
tijos platformoje.

Arba štai: komunistai siūlo Europai teikti pagalbą 
per Jungtines Tautas. Akurat to paties reikalaujama ir 
Progresyvės Partijos platformoje. Komunistai sako, kad 
reikia susikalbėti ir draugiškai sugyventi su Tarybą Są
junga dėl pasaulyje taikos išlaikymo. To paties pagei
dauja ir Progresyvė Partija. Komunistai sako, kad Ame
rikai reikia tuojau pilnai pripažinti Izraelį.' Taip sako’

* ir Progresyvė Partija.
Jeigu paimsime naminius reikalus, taipgi surasime 

daug panašumo. Komunistai teigia, kad reikia kovoti už 
išlaikymą Amerikos žmonėms civilinią laisvią. Kaip tik 
to paties reikalauja ir Progresyvė Partija. Komunistai 
sako, kad tuojau turi būti atšauktas Taft-Hartley įstaty
mas. Tolygą reikalavimą stato ir Progresyvė Partija sa
vo platformoje. Komunistai siūlo įvesti kainą kontrolę 
if kainas numažinti. Beveik žodis žodin to paties rei
kalauja ir Progresyvė Partija. Komunistai eina toliau ir 
reikalauja, kad būtą panaikinta diskriminacija prieš 
negrus, kad būtą nušluota pietinėse valstijose “poll tax”

Kas Ką Rašo ir Sako
SUNKIAI STENGĖSI, 
BET NEPAJĖGĖ

Fašistinė Clevelando Dir
va (liepos 23 d.) pasimojo 
sukritikuoti Lietuvą, kam ji 
tapo socialistine ir įstojo į 
Tarybą Sąjungą. Ji prisimi
nė 1940 imetą Lietuvos 
Liaudies Seimą ir jame pa
darytą Mečio Gedvilds pa
reiškimą. Ką gi Seime Ged
vilas pasakė? Jis pasakė:.

Birželio 15 dieną buvome 
Smetonos vergai, b jau Lie
pos 21 esame laisvos Tary
bų Socialistinės tėvynės pi
liečiais. . . *Dar prieš pen
kias savaites mes,- buvę plu- 
tokratinės — kapitalistų val
domosios — Lietuvos vergai, 
neturėjome jokių teisių, tik 
pareigos mums buvo užkrau
tos. Dabar kiekvienas Lietu
vos Socialistinės Respublikos 
pilietis turi teisę į darbą, j 
poilsj, j nemokamą medici
nos pagalbą, į socialinį ap
rūpinimą. Tai visa mums 
duos didžioji Stalino Kons
titucija... Ir štai dabar, kai 
mes inėjome į šią didingą 
šeimą, mes pasidarysime he 
tik savo mažos Lietuvos šei
mininkais, bet visos Sovietų 
Sąjungos: nuo Kauno iki 
Vladivostoko, nuo Juodosios 
Jūros iki šiaurės Ledinuoto
jo Vandenyno?’
Ką į tai atsako Dirva? Ji 

rašo:
Anuo metu klausant tų 

žodžių galėjo kas nors pati
kėti kad nuo dabar Nemunu 
tekės riebiausias pienas, kad 
visi Lietuvos laukai žydes 
amžiną poilsį nešančiais tur
tais ir kad' per Stalino malo
nę kris ųš dangaus palaimin
ta manna. Gi dabar prisi
menant Lietuvos vaikams iš
gyventus “sovietinės laisvės 
ir laimės” metus, visi vienin
gai šaukia pasaulį pagalbon, 
kad jis apsaugotų nuo “di
džiosios Stalino, Konstituci
jos,” kad jis apvalytų Lie-/ 
tuvą nuo šeimininkų, viešpa
taujančių nuo Kauno iki Vla
divostoko, ir kad sugražintų 
Lietuvių Tautą į “Smetonos 
vergiją,” nes ji buvo tūks
tantį kartų geresnė negu 
“Stalino laisvė.”.
Visą pirma, nei Gedvilas, 

nei kuris kitas Lietuvos vei
kėjas niekada niekur nesa
kė, kad jau “nuo dabar Ne
munu tekės riebiausias pie
nas.” Jie teigė tik tą, kad 
socialistinė Liet uva bus 
šviesesnė ir laimingesnė, 
kad Lietuvoje pasibaigs iš
naudojimo ir priespaudos 
gadynė.

Tai yra faktas, kurį gali 
užginčyti tiktai fašistiniai 
ablavukai iš Dirvos. Lietu
vos, kaip ir viso pasaulio, 
nelaimė buvo tame, kad fa
šizmas sukūrė baisą jį karą, 
kuriame per keturis metus 
Lietuva degė. Baisus karo 
sunaikinimas sutrukdė so
cialistinę kūrybą. Bet da
bar, prisikėlusi iš karo griū
vėsią, Lietuva vėl žengia

pirmyn jaunojo gyvenimo 
keliu.

Ne visi lietuviai, bet visi 
fašistai, visi smetonininkai 
šiandien pasigenda smetoni
nės Lietuvos. Bet tokią su
tvėrimą likosi tik mažytė 
saujelė. Pavyzdžiui, net tar
pe pabėgėlių Vokietijoje-ne
drįstama piršti sugrąžinimą 
smetoninės santvarkos Lie
tuvon. Dirvos garbinamasis 
smetonižmas tiėk nusinešio
jęs, jog su juo bijosi viešai 
pasirodyti ir patys fašistai.

O ką jau bekalbėti apie 
Lietuvos žmones? Smetoni
ninkai ten yra išvirtę į pa
prastus banditus ir žmog
žudžius. Lietuvos liaudis gi 
niekados nebegrįš į Smeto
nos vergiją.

Dirvos pastangos sukriti
kuoti Gedvilą parodė tik 
smetonininką silpnybę.

. •• i___________

NESIDŽIAUGIA TAIKOS 
PRAGIEDRULIAIS

Mūsą klerikalams nepa
tinką, kad paskutinėmis 
dienomis garsiau kalbama 
apie galimybes taikos, negu 
karo, kad pranašaujama 
“Keturių Didžiąją” konfe
rencija išsprendimui Vokie
tijos reikalo. Kunigą Drau
gas tiesiog grūmoja Wash- 
ingtonui ir Londonui, jeigu 
jie bandytą surasti su So
vietais bendrąją k a 1 b ą.
Draugas rašo:

Bet težino Vašingtonas ii’ 
Londonas, kad pasitarime su 
rusais tik laikinai tepašalins 
Berlyno krizę. Rusai nėra 
pakeitę savo metodų santy
kiuose su užsieniu ir nepa
keis. Kaip praeityje laužė 
tarptautines sutartis, taip 
jie laužys jas ir ateityje. Su
laužys sutartį (jei ją pavyks 
sudaryti) ir dėl Berlyno blo
kados.

Atsižvelgiant į tai, iš Va
šingtono ir Londono pusės 
būtų papildyta didžiausia 
klaida, jei bet kokią nuolai
dą, padarytų Maskvai spren 
džiaut Berlyno ar bet kokią 
kitą tarptautinę problemą. 
Jau gana tų klaidų! Jos ir 
taip giliai (klampino vakarų 
demokratijas ir sutrukdė pa
saulio taikos atstatyma. (D., 
liepos 24 d.)
Vadinasi, Draugas reika

lauja ne konferencijos ir 
taikos, bet karo. Klerikalai 
ištroškę naujos kruvinos 
puotos ir nęrvuojasi, kad 
vis dar jos sulaukti negali.

Be£ ką .mano eiliniai pa-' 
rapi jonai? Jie, žinoma, karo 
nenori. Jie jaučia, jog ka
re nukehtėt teks ne -kuni
gams, bet jiems. Jie žino, 
kad jau dabar išleistas 
draftas ir bus ją sūnūs šau
kiami armijom Jie žino, kad 
kunigai ir vyskupai, karui 
ištikus, tik laimins ginklus, 
bet parapijoną sūnums teks 
kariauti, žudyti kitus ir pa
tiems žūti.

sistema, kad būtą padarytas galas linčo tvarkai ir t.t. To 
paties siekia ir naujoji partija.

Todėl p. Lawrence ir šaukia: Veizėkite> argi tas ne
parodo, kad naujoji partija iš Kremliaus padiktuota!

' Bet jeįgu palyginimais vadovausimės; tai suraširpe, 
kad “Kremlius bus padiktavęs' ir sehųjų partiją platfor
mas.” Argi Demokratą Partijos platformoje nerasime 
pasisakymo prieš infliaciją, prieš aukštas kainas, prieš 
Taft-Hartley įstatymą, už rasinę lygybę? Argi beveik 
to paties nerasime ir Republikonų Partijos platformoje? 
Bet ar tas reiškia, kad komunistai joms tas platformas 
surašė? Žinoma, kad absurdas. Toks protavimas yra su
gedęs, neišlaiko jokios kritikos.

Komercinės spaudos pluriksnabraižos nepasigilina į 
pačią reikalavimą turinį. Ar tie reikalavimai reikalingi 
ir naudingi Amerikos žmonėms? Jeigu jie nąudingi, tai 
visiškai nesvarbu, kur 'ir kebo jie yra skelbiami. Juos 
reikia visiems paremti. Ne pasmerkti reikia Amerikos^ 
komunistus, jeigu jie suplanuoja ir iškelia gerus reika
lavimus, ne pasmerkti reikia Progresyvės Partijos kon
venciją, kad panašius reikalavimus ji įdėjo savo platfor
moj bet pasveikinti ir pagirti. Svarbu, kad tie sumany
mai butą pravesti gyvenimam Svarbu, kad Kongrese sė
dėtą žmones; kurie tais reikalavimais tiki ir darbuosis 
ją įvykdymui.

Mačiau, Kaip Gimė Nauja, 
Progresyvė Partija

Rašo ROJUS MIZARA
TREČIAS STRAIPSNIS
' Tautinių grupių atstovų 

konferencija įvyko nedide
lėje salėje, kuri buvo kupi
na žmonių. Ne visi galėjo 
sutilpti.

Nepaisant troškinančios 
atmosferos, kiekvienas pasi
ryžęs čia sėdėti ,klausyti ir, 
jei bus reikalo, kalbėti!

Konferenciją atidarė žy
musis darbininkų veikėjas, 
lenkų kilmės amerikietis 
Leo Krzycki (tark: Kšycki) 
iš Milwaukee, Wis. Šis žmo
gus kadaise yra buvęs Ame
rikos Socialistų Partijos 
pirmininkas; vėliau Amal- 
gameitų (rūbsiuvių) unijos 
vice-pirmininkas, o~šiuo me
tu eina Amerikos Slavų 
Kongreso pirmininko parei
gas. Jau senyvas vyras, ma
lonus, ir talentingas kalbė

jome mokėti naudoti nūdie
niniams reikalams. Naujoji 
partija, kuri bus masinė, 
privalo suburti aplink save 
milijonus žmonių, trokštan
čių taikos, laisves ir gausos.

Palinkėjęs geriausio kon
ferencijos dalyviams pasise
kimo, Krzycki baigė kalbą, 
išskubėdamas į kitą svarbų 
mitingą.

Konferencija i š s i rinko 
pirmininku tūlą puertori- 
kietį veikėją.

Apsidairiau, akimis ieško
damas lietuvių. Jų čia buvo 
nedaug. Amilija Burbaite, 
Lietuvių Wallace for Presi
dent Komiteto finansų sek
retorė; W. J. Tomsonas, to 
paties Komiteto protokolų 
sekretorius (abu brookly- 
niečiai); iš Waterburio bu
vo Dr. J. S. Staneslow su

Vaizdas iš suvažiavimo Progresyvei Partijai kurti: 
delegatai demonstruoja didžiulėje Auditorijoje po to, 
kai Wallace buvo nominuotas kandidatu Jungt. Vals

tijų prezidento vietai.

Lietuvių vardu pranešimą 
darė Christina Stanįslovai- 
tienė.

— Lietuviai amerikiečiai 
— daugumoje darbininkai, 

nurodė ji, — ir dėl to 
masės lietuvių stoja su Hen
ry A. Wallace’u ir, be abe
jojimo, rems naująją parti
ją. L i e t u v i ai Wallace’ą 
rems, už jį balsuos dar ir 
dėl to, kad jo pirmutinis 
šūkis: x Taika. Mūsų tėvų 
kraštas, Lietuva, buvo bai
siai nuniokotas karo audrų; 
mes žinome, kad Lietuva 
karo nenori, — trokšta tai
kos, pastovios ir ilgos. Mes 
to patys trokštame ir dėl to 
remsime. Wallace’ą.

Kalbėtoja nurodė, ką ligi 
šiol nuveikė Lietuvių Wal
lace for President Komite
tas — jis išleido pareiškimą 
su Wallace’o žodžiu lietu
viams amerikiečiarųs; jis iš
leido 10,000 egzempliorių 
brošiūros “Henry A. Wal
lace ir Naujoji Partija”; jis 
renka pinigus propagandai, 
apšvietai tarp lietuvių ame
rikiečių skleisti; Komitetas 
yra pasirįžęs leisti daugiau 
literatūros rinkiminės kam
panijos metu .

Klausytojai k a 1 b ėtojos 
pranešimą priėmė labai šil
tai.

Pagrindinį, vyriausią pra
nešimą konferencijai pada
rė Arthur D. Kahn, tauti
nių grupių divizijos direk
torius.

Savo rašytame raporte 
Mr. Kahn pateikė įdomių 
davinių apie tai, kaip buvo 
sųorgąnįžuotas t a u t i nių 
grupių darbas ir apie t|i, 
ką jis ligi šiol nuveikė.

— Tautinių grupių divi
zija prie National Wallace 
for President Komiteto bu

tojas. Jis yra tautinių gru
pių divizijos pirmininkas. 
Amžiaus — virš 70 metų.

— Susirinkome mes čia 
naujai partijai kurti ir Jun
gtinių Valstijų prezidento 
ir vice-prezidento vietoms 
kandidatus nominuoti, — 
pradėjo jis. — Kas mes? 
Mes esame visokių tautinių 
grupių atstovai. Be bendrų 
amerikinių problemų, mes 
turime dar ir savotiškų kul
tūrinių ir net ypatingų poli
tinių problemų. Mes esame 
amerikiečiai, nors kai kurie 
mūsų lengviau kalbame sa
vo tėvų kalba negu bendra 
amerikine, anglų kalba...

Krzycki prisiminė tai, kas 
buvo Amerikoje prieš 50 
metų. Prieš 50 metų jis pra
dėjo veikti darbininkų judė
jime. V. E. Debsas buvo 
jam naujosios dvasios įkvė
pėjas.

— Šiandien mūsų priešai 
vadina mus visus komunis
tais, — sakė jis. — Granais 
laikais, prieš 50 metų, mus 
krikštino anarchistais. At
menu, tiek lenkų laikraščiai, 
tiek amerikiniai - angliškie
ji, labai mėgo taikyti mums 
žodį “anarchizmas.” Tačiau 
vidutinis amerikietis apie 
anarchizmą tuomet beveik 
nieko nežinojo; ąnarchiz- 
mas ir reumatizmas jam bu
vo vienas ir tas pats...

Krzycki teigė, jog šian
dien Amerikosdiaudžiai kur 
kas lengviau darbuotis, ne
gu buvo prieš 50 metų. Per 
pastarąjį pusšimtį metų 
daug ko buvo patirta. Pa
saulis savo išvaizdą gerokai 
pakeitė gerojon pusėn, o 
mes patys įgijom naujų pri
tyrimų, sukaupėme didesnį 
bagažą žinių, kurias priva-

žmona Christina, Lietuvių 
Wallace for President Ko
miteto pirmininke, taipgi 
Strižauskai.

Prasidėjo pranešimai.
Kiekvienos tautinės gru

pės atstovas pateikė čia sa
vo trumpą raportą apie tai, 
kas veikiama jo atstovauja
moje grupėje.

Didelis už Wallace’ą judė
jimas yra ispaniškai kal
bančiuose amerikiečiuose; 
ypačiai tai žymėtina tarp 
puertorikiečių, kurių tik 
viename New Yorko mieste 
šiandien gyvena virš 300,- 
000! *

Gilaus įspūdžio padarė ja
ponų amerikiečių atstovė, 
jauna mergina.

Iš viso čia dalyvavo apie 
penkios japonaitės — visos 
inteligentiškos ir gabios.

Daugeliui japonų ameri
kiečių dar tebėra negrąžin
ta pilietybėj daugelis japo
nų buvo ištremta iš gimto
sios Kalifornijos ir šiandien 
jie nebegali atgauti savo* 
turto, kurį ten paliko. Japo
nai Amerikoje dar vis labai 
pažeminti, kuomet MacAr- 
thuras. .Tokio mieste sau 
gražiai bičiuliuojasi su im
peratorium ir turčiais!

Kitas svarbus reiškinys: 
konferencijoje buvo gera 
grupė airių. Jų vardu pra
nešimą darė moteriškė, dar 
jauna, maloni — kandidatė 
į New Yorko seimelį Ame
rikos Darbo Partijos sąra
še. ,

Ji sakė, jog airiai ameri
kiečiai nusivylė senomis 
partijomis ir vis daugiau jų 
reiškia noro ir vilčių būti su 
naująja partija. »

vo suorganizuota prieš virš 
trejetą mėnesių Chicagoje, 
— sakė jis. — Iki rinkimų 
pasilieka biskelis daugiau, 
negu trys mėnesiai. Taigi 
mes esame viduryje mūsų 
rinkiminės kampanijos.

Jis ragino kiekvieną esan
tį konferencijoje su padvi
gubinta energija darbuotis, 
kad įtraukus šin didžiuliu 
darban juo daugiau žmonių 
kiekvienoje* tautinėje gru
pėje. Aplink naująją, Pro- 
gresyvę Partiją privalo bū
ti sutraukta juo platesnės 
masės, kad, atėjus rinkimų 
dienai, šios partijos obalsiai 
patrauktų milijonus ir tų 
piliečių, kurie ligi šiol buvo 
neviltoje ir niekad nėra bal
savę.

Jo pranešimas buvo paly
dėtas dideliu entuziazmu.

Po trumpos pertraukos ir 
vėl tęsėsi diskusijos, kurių 
eigoje trumpą pranešimą 
padarė negras konferenci
jos dalyvis.

— Negrai yra persekio
jami ir puolami, sveturgi- 
miai darbo žmonės taipgi 
yra neigiami ir puolami, 
nuo svarbesnių darbų atstu
miami. Aš jums pasakysiu 
atvirai: taip ilgai, kaip il
gai tęsis diskriminacija 
prieš negrus, ji tęsis ir prieš 
sveturgimius, visokių tauti
nių grupių žmones. Tauti
nių grupių žmonės, ameri
kiečiai, rtorį išsikovoti ly
gias teises visose gyvenimo 
srityse, privalo kovoti ben
drai, išvien su negrais...

Po diskusijų buvo per
skaityta Proklamacija - Pa
reiškimas, kuriame, tarp 
kitko, sakoma:

(Daugiau bus)
_________________________________________- -• • ----------------------f, *■-'
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IR APYLINKĖS ŽINIOSI

Maaiiaiw 
J. Kantrybė.

IŠ TIKRŲ ĮVYKIŲ
Piknikai tančių darbininkų dirba. Tų iš- 

dirbysčių savininkai pakėlė 
darbininkams algas nuo 9 cen
tų iki 25 centų į valandą. Bet 
su pakėlimu kelių centų algos 
darbininkams, tuojau buvo pra
nešta, kad bus pakelta kaina 
ant plieno ir geležies, keliais 
doleriais ant tonos I

Su anglies kasyklomis irgi 
tas pats: darbininkai gauna ke
lis centus pakelti, o už anglį šią 
žiemą mokėsime porą dolerių 
daugiau už toną.

Pasirodo, kaip tik darbinin
kui yra numetama geli centai 
daugiau algos, taip greitai vis
kas yra pakeliama ir jis su šei
ma turi labai skurdžiai gyven
ti. Darbininkai ir unijų vadai 
turėtų pradėti vesti kovą ne tik 
už algų pakėlimą, bet ir prieš 
kėlimą kainų ant visokių pro
duktų. Todėl šį rudenį pasi- 
stengkime išrinkti ir pasiųsti 
į Washingtona darbo žmonių 
atstovus!

Lietuvių Mokslo Draugija tu
rėjo metinį pikniką liepos 11 
d. dėl narių, nes viskas buvo 
veltui duodama. Tai gerai buvo 
pabaliavota ir keliolika šimtų 
dolerių prabaliavota iš draugi
jos iždo. Kadaise Liet. Mokslo 
Draugija daug darbavosi dėl 
apšvietos ir turi gražų knygy
ną įsitaisius, bet kaip atrodo, 
tai to knygyno dabar niekas 
nenaudoja, ir senovėje sklei
džiama apšvieta eina iš ma
dos ... Mat, kiekviena gentkar- 
tė ateina su naujomis ir savo
tiškomis ydomis.

Tą pačią dieną — northsidėj 
Įvyko trijų draugijų piknikas: 
Lietuvos Sūnų, SLA kuopos ir 
SLRK kuopos Kadangi north- 
sidiečiai per daug metų visa
dos surengdavo didelį pikniką 
ir visos North Side lietuvių 
draugijos dalyvaudavo, tai visą 
pelną atiduodavo kokiai labda
ringai įstaigai. Bet pereitais 
metais tik virš minėtos draugi
jos turėjo pikniką ir visą pel
ną atidavė pabėgėlių fondui. 
Todėl kilo daug karštų disku
sijų, kad netikslingai pikniko 
pelnas buvo sunaudotas. Tai 
Šiemet tą pelną pasidalino į tris 
dalis, ir sunaudos kaip katrai 
draugijai geriau patinka. L. ž. 
skelbia, kad tas pelnas eis j* 
pabėgėlių fondą. Bet tas netie
sa.

Taip daug vasarinių piknikų 
yra rengiama per įvairias lie
tuvių draugijas. Tai dėl pelno 
arba dėl kokios paramos, arba 
tik taip dėl turėjimo gerų lai
kų. Bet visi rengia, išskyrus 
pirmeiviškas organizacijas, kaip j būti paprastais farmeriais i 
14,)S, ALDLD apskritis ar •kuo-’ 1—v«z-i «« 
pas. Per visą vasarą gal būt 
neturės jokio parengimo! Kažin 
kodėl? Man rodos, kad pirmei
viams irgi reikalinga visokios 
paramos: mūsų spauda reika
lauja paramos, nes nežmoniš
kas brangumas visko labai ap
sunkina leidimą leikraščių ir 
k»ygų. Mes žinome, kad be mū
sų paramos jie nepasilaikys. 
Tai kodėl pittsburghiečiai pir
meiviai miegame?

Prasti Atbalsiai
Teko skaityti įvairių pakrai

pų lietuvių spaudoje apie buvu
sį SLA seimą Bostone. Visi at
siliepė prastai: vieni juokus 
krėtė, kiti ką tai aimanuoja, ir 
net patsai organas Tėvynė sa
ko, kad ne vieta buvo poterius 
kalbėti SLA seime, nes, sako, 
yra tam tikslui dievnamis ... 
Dėl didesnio patyrimo, nuta
riau pasiteirauti pas pittsbur- 
ghiečius delegatus, ir kurie yra 
tikri to Susivienijimo patrio
tai. Atsakymas buvo trumpas 
ir aiškus: “Seimas buvo ne
skaitlingas, delegatai buvo be 
ūpo, Laukaitis labai prastas 
pirmininkas.” Ir daug kitokių 
nusiskundimų ir nepasitenkini
mų Susivienijimo valdininkais. 
Kada paklausi, kodėl tokia 
aukšta alga buvo pakelta Vini- 
kui, jeigu lėšų fondas nusmu
kęs ir nariai kas metai labai 
mažėja, tai atsako, kad jie irgi 
nežino, kaip Vinikui ta alga 
buvo pakelta. Tai gal Vinikas 
vėl iškirto tokį patį šposą, 
kaip Pittsburgho seime: kada 
delegatai jau netenka kantry
bės paskutinėje sesijoje ir jau 
dauguma kur tai po koridorius 
kalbasi ar jau rengiasi išva
žiuoti, tai, žiūrėk, Vinikas ir 
pareikalauja daugiau algos. Tai 
pasirodo, kad SLA silpnėja vi
su frontu. Apgailėtina, kad 
taip yra, bet yra žmonių Susi
vienijime; kurie iš to.silpnumo 
gali gerai pasinaudoti .. .

Baugina Pabėgėlius

Gabaliauskas važinėdamas po 
farmas, sumanė savo kolegas 
pabėgėlius pabauginti su karo 
bombomis ir depresija, kad -jie 
visi bėgtų iš miesto į farmas, 
kad apsisaugojus nuo bombų ir 
depresijos. Gabaliauskas sako: 
reikia įsigyti ūkį pabėgėliams, 
nes mieste gyvendami vargiai 
gali jie svajoti apie įsigyjimą 
kokios nuosavybės.

Gabaliausko bauginimas sa
vo kolegų yra tikslingas . . . Bet 
man atrodo, kad daugumoje at
vykusieji pabėgėliai yra buvę 
kokiais tai ponais su įvairiais 
titulais. Taigi, argi jie norės 

ir 
knaisyti tą žemelę, kad sau 
duonelę užsidirbus? Aš manau, 
kad daugumas jų nepaklausys 
Gabaliausko patarimo, bet gal 
bandys jo pėdomis pasekti ir 
sau lengviau duonelę užsidirb
ti .. . Gabaliauskas, 
Ameriką, irgi 
bet jau seniai 
įsigijęs.

Gabaliausko

atvykęs į 
ne farmeriavo, 
turi nuosavybes

Naujas Vajus

žinias Gaba- 
liauskas skelbia “afideivitų va
jų!.” Maldauja, kad lietuviai at
eitų pas jį [ “ofisą“ išpildyti; 
“afideivit of support” partrau- 
kimui pabėgėlių iš Vokietijos. 
Niekas nepavydi Gabaliauskui 
ir jo pabėgėliu] draugijai tokius 
užlaikymo paliudijimus išduoti. 
Bet aš asmeniškai niekados ne
rizikuočiau tokį paliudijimą 
“affidavit of support” kam iš
duoti, kad pas mane nežinomas 
žmogus atvažiuotų ir kad man 
reikėtų jį maitinti tokiais pra
gyvenimo brangumo laikais!

Plieno Darbininkų Algos Kyla
Pittsburghas su plačiomis 

apylinkėmis yra žinomas di
džiausiomis plieno ir geležies 
išdirbystėmis, kur šimtai 'tūks-

Tie Lenkijos našlaičiai, perkeliavę Europą ir Alpių 
kalnus kelyje Į Palestiną buvo filmininko Meyer Levi- 

no nufotografuoti jo filmai “The Illegais.”

Daug Miršta

Per paskutines kelias savai
tes mirė daug lietuvių. Kas va
karą, kada paimi Pittsburgho 
dienraštį, vis matai, užeini pa
žįstamą ir girdėtą lietuvį miru
sį.. Miršta seni, bet ir keletą 
jaunų mirtis pakirto. Iš senes
niųjų gerai žinomas Pittsbur
gho lietuviams, kuris apie 50 
metų atgal organizavo lietuvių 
draugijas ir joms pirmininka
vo, buvo Juozas Maskeliūnas. 
Apie Juozą Maskeliūną gal kas 
daugiau parašys.

Laiškas iš Carnegie

kad

Gavau svarbų laiškutį, kurį 
rašo mūsų idėjos draugas J. 
Gataveckas iš Carnegie, Pa. 
Laiškutis skamba sekančiai: 
“Liepos 18, 1948.
Draugas J. Miliauskas.
Gerbiamas Drauge:—

šiuomi jumis • pranešu, 
pas mane yra apie 100 egzem
pliorių knygų: storesnių ir plo
nesnių, taipgi dar ir keliolika 
brošiūrų, bei senų metraščių. 
Būtų labai gerai, kad jūs, drau
ge, galėtumėt paimti ir perduo
ti į Centro Archyvą. Nes aš 
dabar sergu širdies liga jau 
nuo gegužės 22-ros ir liga nei-, 
na geryn, bet prastyn, tad ne
žinia, kas gali įvykti. Tada mū
sų rašytojų brangus turtas ga
li nueiti perniek. Būtų gerai, 
kad galėtumėt tuojau paimti. 
Žinoma, reikia kelių popieri
nių baksų jas sudėti. Daug 
labų 'dienų visiems.

',/. Gataveckas."
Laiškutis kalba pats už save, 

kaip mūsų draugas J. Gatavec
kas, nors senatvėj (virš 65 m. 
amž.), ligoje ir ekonominiame 
trūkume būdamas, vis rūpinasi 
idėjos reikalais. Yra ir dau
giau tokių mūsų draugų ir 
•draugių gyvenimb kovom užsi
grūdinusių, kurie ir senatvės 
sulaukę yra tvirti, nepalaužia
mi idealistai. Tiesa, vienas ki
tas mūsų draugas į senatvę kiek 
praturtėjęs ar gyvenimo bangų 
kiek užgautas, gyvas būdamas 
pasidaro mirusiu, prasišalina 
nuo veikimo ir pastumia savo 
brangius idėjos darbus į šalį 
užmiršt in.

Nuo savęs iš visos širdies 
linkiu draugui ’J. Gataveckui: 
pasvėik ir pasilsėk, drauge, 
kiek gali! Sustiprėk dar ir at
gavęs spėkas iš po ligos, vėl 
darbuokis darbininkų klasei. 
Darbininkų klasė Tavęs reika
lauja. <7. Miliauskas.

TOKIO. — Amerikonai 
užginčija, kad jie planuoja 
atskirą taikos sutartį su 
Japonija.

Pittsburgho Spirgučiai
Birželio 29, apie 4 vai. ryta 

ištiko didžiausias gaisras ir se
kė eksplozijos Esplen Paint 
dirbtuvėje. Kada dažų (malia
vos) dirbtuvė pradėjo degti, tai 
baisiausią vaizdą sudarė. Bu
vo suvažiavę 15 grupių ugnies 
gesintojų ir 125 vyrai grūmėsi 
su ugnimi, dėjo didžiausias pa
stangas, kad neprileidus ugnies 
prie tankų, kurių buvo 12 pri
pildytų, nuo 10 ligi 14 tūks
tančių galionų kiekviena, su ke- 
rosi nu ir kitu degančiu skysčiu. 
Ugniagesiai bijodami, kad dar 
kas baisesnio neatsitiktų, kad 
neeksploduotų minėtos tankos, 
po visą apylinkę gyventojus iš
varinėjo iš stubų ‘ir liepė, pa
liekant viską, nešdintis tolyn. 
Apylinkės visi daktarai irgi 
buvo, pašaukti būti prisirengę.

Tuo pačiu kartu tūkstančiai 
galionų pento degė, bačkos su 
pentu desėtkais sproginėjo ir 
lėkė viršun, nušviesdamos’ pla
čią teritoriją ir drebindamos 
apylinkę.

Minėtos dirbtuvės apylinkėj 
gyvena daugiausia lietuviai. 
Dirbtuvėj dirbo dauguma irgi 
lietuvių.

Naktį dirbtuvė nedirbo ir dėl 
to išvengta daug ‘sužeidimų. 
Buvo pavojingai sužeistas tik 
sargybinis.

Kilus gaisrui ir- eksplozijoms 
pačiame nakties įmigime, daug 
apylinkės gyventojų didžiai 
persigando ir tas atsiliepė dau
geliui į nervus. Povilas Bač- 
kulis, kuris jau kiek laiko sir- 
guliavo ‘ir gyveno artimoj apy
linkėj, irgi vaikščiojo ir stebė
jo gaisrą. Kažin ar tai buvo 
nervų sukrėtimas nuo išgąsčio, 
ar taip paprastas širidies silp
numas, kuris privedė jį prie 
mirties. Jis vėliau tą dieną iš
ėjęs ant porčių atsisėdo ir nu
mirė.,

Povilas Bačkulis, nors buvo 
tikintis žmogus, bet buvo rim- 
tas, geras, draugiškas. Gaila jo.

Reikia pigių darbo* rankų. 
Čion Darbo Biuras (U. S. Em
ployment Service) surinko apie 
200 jaunų mergiščių, aukštes
nių mokyklų studenčių, tabako 
darbams Naujosios Anglijos 
ūkiuose ir išvežė jas ten. Sako, 
jaunos mergaitės galės gauti 50 
centų į val’andą lauko darbe, 
bet prie tabako lapų sudėsty
mo ir susiuvimo į “bončius” 
joms mokės nu6 šmotų. Sako, 
kad kaip jaunametės mergai
tės, jos bus “geroj priežiūroj,” 
turės gulti 10 vai. vakare ir 
keltis 6 vai. ryto. Jos iš savo 
uždarbio turės apsimokėti už

Žinios iš Lietuvos
Nauji įsipareigojimai

KAUNAS.—. Pirmaujančios 
miesto pramonės įmonės pri
siėmė naujus, dar didesnius 
įsipareigojimus Spalio revoliu
cijos .31-jų metinių garbei. 
Sekdami šalies sostinės įmo- 
nių-pirmūnų pavyzdžiu; Kau
no fabrikų kolektyvai taip- 
pat stojo į spalines socialisti
nes lenktynes.

“Priekalo” įrankių fabriko 
kolektyvas dar per gegužines 
socialistines lenktynes žymiai 
viršyjo keturių mėnesių ben
drąjį gamybos planą. Ligi 
birželio mėn. 1 dienos jau bu
vo atliktas pusmetinis gamy
binis uždavinys, visiškai lai
kantis nustatyto dirbinių rū
šių plano. Pakilus darbo na
šumui 42 procentais ir, žymiai 
taupant žaliavą bei pagalbi
nes medžiagas, sumažinta ga
minių savikaina 16.7%. Vien 
žaliavos sutaupyta per perei
tus penkis mėnesius apie 70,- 
000 rublių sumai. Iš viso per 
minėtą laikotarpį priekaliečiai 
davė apie pusantro šimto tūks
tančių rublių pelno valstybei. 
Už šiuos savo pasiekimus 
“Priekalo” kolektyvas pripa
žintas socialistinių lenktynių 
nugalėtoju ir iškovojo dvi 
pereinamąsias raudonąsias vė
liavas.

Priekaliečiai neketina susto
ti ties šiais pasiekimais. Ap
svarstęs visas savo 
fabriko kolektyvas 

galimybes, 
pasižadėjo

maistą ir gyvenimą, o likusius 
galės sūsitaipyti mokyklos se
zonui. Klausimas, * a/' tokioj 
brangenybėj galima bus joms iš 
to pragyventi ir sutaupąs su
dėti ?

Cleveland, Ohio, LDS seime 
sesiją užbaigus, klausau radijo 
ir žiūriu televizijos. žiūriu, 
kaip Demokratų Partijos suva
žiavime Philadelphijoj seni 
gudrūs politikieriai skerečioja- 
si ir perša mums piliečiams ant 
savo kamieno išdirbtą mumiją 
su dviem veidais.* Tos pačios 
rūšies, tie patys šios šalies ka
pitalistai Republikonų Partijos 
suvažiavime ant to paties ka
mieno, ant tos pačios mumijos 
savo suvažiavime uždėjo ant 
vieno šono veido maską ir pa
vadino Dewey. Demokratų Par
tijos suvažiavime uždėjo maską 
ant kito šono veido ir pavadi
no Mr. Truman. Na, jūs pilie
čiai sekančiais lapkričio rinki
mais žiūrėkite į vieną šoną, jūs 
matysite Mr. Dewey. Jei tas 
kapitalistų šonas jums bus ne
gražus, jie jums pasuks kitą 
šoną ir jūs matysite Mr. Tru
man. Balsuodami už vieną ar 
kitą veidą, žinokite, kad po tais 
veidais yra tas pats Wall stry- 
to kapitalistų balvonas, tik ki
taip padekoruotas. Gudrūs po
litikieriai yra įtaisę toj mumi
joj ir gramafoną ir kaip jie 
užsuka, taip Trumano ar De
wey veido šonas žiopčioja.

Po šių rinkimų tas gudriai 
įtaisytas gramafonas ir toliau 
veiks. Ir ar Trumano vardu ar 
Dewey vardu bus prezidentas, 
tas pats gramafonas taip veiks 
ir tokius žodžius jūs girdėsite, 
kokį rekordą Wall strytas 
įdės ir kokios muzikos jis 
rėš.

ten
no-

as
sa-

' Gal jūs sakysite, kad 
klaidingas esu, kad ne tiesą 
kau, juk minėtam kūne yra 
“dvi asabos,” o trečia Wall 
stryto dvasia jį kontroliuoja. 
Gerai atmenam Republikonų 
Partijos suvažiavimą, atmenam 
Demokratų Partijos suvažiavi
mą. Pasakykite, gerbiamieji, 
kas gi buvo tuose suvažiavi
muose? Gal buvo atstovai nuo 
jūsų draugijų, nuo jūsų uni
jų? Gal buvo atstovai iš jūsų 
dirbtuvės, darbininkai, kurie su 
jumis dirba? Gal buvo atstovai 
smulkių biznierių, ar smulkūs 
biznieriai atstovavo jus? Ne. 
Kaip vienos partijos suvažiavi
me, taip kitos, atstovai buvo ne 
jūsų. Tų partijų atstovai jūsų 
neatstovavo. Jie buvo vienos 
grupės žmonių atstovai. Jie bu- 

pagerbti Didįjį Spalį naujais 
laimėjimais. Per visuotinį dar
bininkų. inžinierių, technikų 
ir meistrų susirinkimą vienin
gai nutarta metinį gamybos 
planą užbaigti iki' lapkričio 
septintosios, o darbo našumą 
pakelti dvigubai, palyginti su 
pernykščiais metais. Be to, 
įsipareigota lapkričio septin
tosios garbei sutaupyti žalia
vų 120 tūkstančių ųublių su
mai, sumažinti gaminių savi
kainą 20% ir sukaupti 220 
tūkstančių rublių pelno vals
tybei. Numatytos įvairios tech
nikinės - organizacinės prie
monės socialistiniams įsiparei
gojimams įvykdyti. Užsibrėž
ta sumontuoti naujus įre'ngi- 
mus bei papildomas stakles, 
sumechandzuoti gamybos pro
cesus ir tuo būdu padvigu
binti darbo našumą ir suma
žinti dirbinių savikainą.

pa-

Ruošiami Sandėliai 
Grūdams Priimti
\ KURŠĖNAI. — Grūdų 

ruošų kontoros grūdų priėmi
mo punktai sparčiai ruošiasi 
priimti naujo derliaus grūdus. 
Jau baigiami remontuoti san- 
dėliąi. Pavenčių stotyje stato* 
mas naujas sandėlis 2,500 to
nų talpos.

Laboratorijos gauna dau
giau įrengimų. Visi grūdų 
priėmimo punktai patikrino 
svarstykles ir parengė 
reikalingą inventorių.

kitą

vo stambaus kapitalo atstovai. 
Ir vienoj ir kitoj partijoj jie 
buvo karo kurstytojų atstovai. 
Jie buvo tas pats kūnas kapita
listų, kūnas išnaudotojų, kūnas 
dar vieno karo ištroškusių.

Dar vienas suvažiavimas, dar 
viena politinė partija, tai Ame
rikos Progresyvė Partija, kuri 
susideda, iš darbo žmonių, iš 
smulkių biznierių, iš teisingų ir 
kovingų profesijonalų. Savo su
važiavime, savo programoje ji 
tiesia kelią naujos ateities. 
Amerikos Progresyvės Parti
jos priešakyje pastatyti žmo
nės H. Wallace ir G. Taylor, 
kandidatai į prezidento ir vice
prezidento vietą, skirtingi žmo
nės, geri žmonės, žmonės, kurie 
žiūri plačiai, rūpinasi plačiai 
Amerikos liaudies taikos ir ger
būvio reikalais.

Birželio 21 dieną senatorius 
Glen Taylor, kandidatas Pro
gresyvės Partijos į J. V. vice
prezidentus, turėjo pas mus 
Carnegie Music Hall prakalbas, 
žmonių susirinko apie 14 šim
tų, daugiausia jaunuoliai. Tay- 
los yra stebėtinai geras kal
bėtojas ir humoristas. Gražu jo 
kalbos klausytis, jis ir juokų 
papasakojo.

' ★ ★ ★
. Birželio 25 d. buvo vakarie

nė, surengta 31-mo kongresinio 
distrikto Progresyvės Partijos. 
Vakarienė buvo puiki. Progra
ma po vakarienei buvo graži. 
Muzikalę programą pildė ukrai
niečių mergaičių sekstetas, ku-

PITTSBURGH IR APYLINKES
LIETUVIU BIZNIU ĮSTAIGOS

JULIUS J. SHIMKETS
Moderniško maisto 

krautuvės Savininkas

1314 Reedsdale St., 
N. S. Pittsburgh, Pa.
Tol. FA. 3525

A. Grigaitis Restaurant 
f

Geriausias patarnavimas 
ir maistas.

3545 Butler St.
Pittsburgh, Pa.

Tel. SC? 9008

ALBERT’S CAFE .
Albinas Kaulakis, sav.

Čia geri gėrimai ir 
skanūs valgiai

2130 Fifth Ave., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CO. 8928

ZDANKUS BAR
Vieta gerų valgių ir

Įsigėrimų
Antanas Zdankus, sav.

100 Anderson St.,
N. S. Pittsburgh, Pa.

Tel. CE. 9852

JOSEPH KIZIK 
CAFE

BEER — WINE — LIQUORS 
SEA FOOD

1100 E. Carson St.
Pittsburgh 3, Pa.
HE. 9608

Užeiga 
Dzūkų

1828
S. S.

Charles Lalushes
TAVERN 
Kalakutų, 
ir Žemaičių

Carson St.
Pittsburgh, Pa.
HE. 9688

MUSE CAFE 
Savukaitiene, sav. 

Geri Valgiai ir 
Įsigėrimai 

Muse, Pa.

FELIX CAFE
Įvairūs gėrimai ir valgiai

Felix Gutauskas, sav. ,

2210 Fifth Ave.,
Pittsburgh, Pa.

Tel. CO. 9210. 
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Wuchinich, buvęs 
armijos kapitonas, 
pasižymėjęs praei- 
pasakė karštą pra-

ris gražiai šoko ir dainavo. Miss 
Marshalek grojo ant kostantin- 
kos. ir dainavo. Slavų Kongreso 
sekretorius 
Amerikos 
kuris daug 
tame kare,
kalbą, nurodydamas skirtumus 
tarpe Progresyvės Partijos ir 
kitų politinių partijų. Buvo ir 
daugiau kalbėtojų.

Ir mes lietuviai plačiai da
lyvaukime dabar politikoj.

prię rudeninių 
apie kuriuos jau 
planuoti ir kalbė-

Rengkimės 
padengimų,’ 
dabar reikia 
ti. Pirmas mūsų rudeninis pa
rengimas, kaip girdėjau, bus 
spalių 24 d. Jį rengia LDS ir 
ALDLD apskritys. Koks tas 
parengimas bus? Nors per 
anksti kalbėti, bet turiu pasa
kyti, kad bus didelis ir gražus 
bankietas, pagerbti mūsų se
nus veikėjus,* kurie yra sename 
amžiuje mūsų veikime ir sena
me amžiuje gyvenime. Tokių 
senų veikėjų mūsų Pittsburgho 
apylinkėje yra geras skaičius. 
Minėtos apskritys, ir mes visi, 
juos turėsime pagerbti ir jiems 
kokias dovanėles įteikti.

Pittsburgho apylinkėje per 
senus veikėjus yra atlikta daug 
įvairių darbų, progresyvių dar
bų. Už tą visą darbą, už tą vi
są veikimą pagerbkime juos! 
Jiems daug kredito priklauso 
už dabartinį mūsų draugų sto
vį, už visą lietuvišką pažangą.

Būtų gerai, kad ir kiti veikė
jai apie £ai kalbėtų pėr spau
dą.

A. JOHNSON’S CAFE 
geras maistas ir gėrimai 
(Mount Oliver)

129 Brownsville Rd., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. HE. 9808

D. P. LEKAVIČIUS
Taisymo Dirbtuvė

Batų ir Raktų

1215 Beaver Ave., 
N. S. Pittsburgh, Pa.

PEPPER’S CAFE 
Antanas Pipiras, Sav.

Draugiška Užeiga
1920 Carson St.

S. S. Pittsburgh, Pa.

BEAVER AVENUE 
Fish & Poultry Market 

Stasys Orda, sav.
1204 Beaver Ave., 

N. S. Pittsburgh, Pa.
Tel. CE. 0829

MELNIS CAFE
K. Melnis, sav.
351 Pittsburgh St., 

Springdale, Pa.

METROPOLITAN 
Restaurant

Vladas Sadauskas, sav.
Geri valgiai ir

visokį Įsigėrimai
1701-3 Metropolitan St. • 
Pittsburgh, Pa.,

Tel. CE. 9474------------------ _--------------
Kai Būsite Washingtone, 

Sustokite pas
The Maxwell House 

Savininkė, Edith Maxwell 
Vienatini* Lietuvių Taverna*. 
Woodland & Jefferaon Ave., 

Washington, Pa.
Phone 9636

N. Rec. Bowling Alleys 
J. K. Mazukna, sav.

1321-25 Reedsdale Str., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CE. 9535

Lietuvis Graborius
JOS. B. WENTZ, JB.

Laidotuvių Direktorius
Gražią koplyčią laidotuvėm 

duodame nemokamai
* 1328 NO. FRANKLIN ST., 

N. 8. Pittsburgh, Pa.
CEdar 2200
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Verte K. BARTKUS

(Tąsa)
Nekreipdamas dėmesio j dundėjimą, 

Lerido deklamavo Kornelį. Paskui nuti
lo —> pavargo, vos sulaikė žiovulį. Majo
ras norėjo užsirūkyti: ranka su papiro
su trūkčiojo. O Sanže švilpiniavo: “Vis
kas puiku, ponia markize.”

— Nutilkite jūs! — suriko majoras.
— Atleiskite. Tai aplinkos įtaka — 

buteliai, statinės, eilės ... Galima įsi
vaizduoti, kad mes Monmartro kabarete.

Bombardavimui praėjus, Lerido norė
jo baigti laišką. Bet vėl sutrukdė — atė
jo Moro:

— Vaidinimas tęsiasi — vokiečių tan
kai Palizelėje.

Lerido pažiūrėjo į žemėlapį ir ėmė 
žingsniuoti iš kampo į kampą. Jis jaudi
nosi, bet nenorėjo parodyti JMoro, kad 
apsiriko.

— Aš jums sakiau, pulkininke, tai be
pročiai! Jie net nemėgina praplėsti mai
šo. — Jis patylėjo. — Taip ar kitaip, aš 
manau, kad būtina susprogdinti tiltus 
tarp Montermės ir Nuzono. Ar jūs tu
rite ryšį su Mokė?

— Pytą buvo. .. Bet aš manau, kad 
jie išvyko iš Nuzono.

— Tuomet pasiųskite kapitoną Sanže. 
Kartu įspėkite vyriausiąją vadovybę: 
jeigu pioneriai pavėluotų, tegu įvykdo 
iš oro .. .

Pagaliau laišką jis baigė: “Būklė šiek 
tiek susipynė. Bet aš nenustoju vilties 
pamatyti tave gegužėje. Taip eikvodami 
žmones ir degalus, jie turės greitai su
stabdyti operaciją. Saugojk save!”

Sanže įpylė į kavos puodelį konjako, 
išgėrė ir atsisveikino su Lerua:

— Ekskursija ne iš linksmųjų . . .
O po valandos majoras sužinojo, kad 

Sanže ir šoferį nušovė kelyje; jie ,vos 
spėjo nuvažiuoti nuo namo. Atbėgo val
stiečiai :

— Tai vokiečiai.
— Nesąmonė! Aš tuoj vykstu, patik

rinsim 4 . .
Kas užpuolė Sanže, liko neišaiškinta. 

Lerido, pamatęs du lavonus mašinoje, 
atidavė pagarbą; buvo ramus. Pulkinin
kas Moro paklausė:

— Liepsite man važiuoti?
— Ne.
Visi laukė, ką pasiųs Lerido. Bet jis 

sėdo į mašiną ir pasakė:
— Niekas nevažiuos. Galų gale Mokė 

ne vaikas, jis pats žino, kas daryti. O
• tiltus sunaikins iš oro. Sėskitės, pulki

ninke.
— Pas mus?
— Ne, į Retelį. Mes neturime teisės 

patys rizikuoti, tai abėcėlė. — Jis prisi
minė negyvo Sanže iššieptą veidą ir nu
laižė lūpą. — šlykštus mūsų užnugaris, 
štai kas!

Jie važiavo pamažu: kelias buvo už
kimštas — tankai, vilkikai, arkliai. Vi
sa tai judėjo į priekį. Ir Lerido šiek tiek 
apsiramino:

—Pagaliau jie suprato, kad be pa
stiprinimų negalima likviduoti prasi
veržimo !

Prie Šarlevilio mašiną sustabdė karei
viai; kažką šūkavo. Pamatę generolą, 
nutilo. Lerido paklausė:

— Kas atsitiko?
Užpakalyje kažkas neryžtingai atsa

kė:
— Vokiečiai...
Ir iš karto visi ėmė klykti:
— Desantas ... Užmušė stoties vir

šininką ...
— Parašiutininkai!...
— Du karininkus nušovė! ...
Lerido kilstelėjo, suspiegė: \
'— Tyliau! Kur vykstate?
Kareiviai tylėjo. Moro šyptelėjo:
— Reikalas aiškus — dezertyrai.
Tuomet iš žemės pasigirdo riksmas, 

panašus į' lojimą:
— Ką, generole, bėgi? .
Lerido pajėgė susivaldyti:
— Tylėk!
Jis pažiūrėjo į įžeidėją ir pamatė, jog 

kareivis sužeistas — žemė aplinkui bu
vo kruvina. Lerido paliepė:

— Meže, mes jį nuvežime iki -perriši
mo punkto.

Sužeistąjį pasodino greta šoferio; jis 
tylėjo; akys buvo užmerktos.

Bergždžiai Meže signalizavo; tiršta 
minia ėjo pabėgėliai. Daugelis varėsi 
gyvulius. Teko skverbtis pro bandą. 
Valstiečių vežimai vilkosi dviem eilėm.

Lerido ėmė nervintis:
— Taip mes niekad neišsikasime. Tai 

panika, štai kas!
Meže sustabdė mašiną, įsiklausė. Ge

nerolas žvilgterėjo į langelį — bombo
nešiai ... Pabėgėliai ,ir kareiviai pasipy
lė po laukus, pasislėpė lieknuose. Toliau 
važiuoti buvo neįmanoma: vežimai, kar
vės. Pasitraukė į šalį; pulkininkas atsi
gulė; jo pavyzdžiu pasekė Meže. Lerido 
laikė tai pažeminamu dalyku; stovėda
mas žiūrėjo į dangų, mažutis, bet didin
gas. Devyni lėktuvai...

— Skrenda jie tvarkingai...
Viena bomba nukrito į liekną. Jiems 

sėdant į mašiną, generolas pamatė neš
tuvuose šešerių septynerių metų mergai
tę: bombos skeveldra nutraukė kojas. 
Lerido nusišnypštė ir tyliai tarė pulki
ninkui:

— Koks siaubas!
Paskui jis kreipėsi į sužeistąjį karei

vį:
— Na, kaip gyvena mūsų didvyris?
Kareivis tylėjo. O greit po to Meže 

paklaušė:
— Gal leisite išmesti? Virsta, truk

do . .
— Jūs iš proto išėjote! Išmesti su

žeistą?
— Jis mirė .. . Šaltas.
Kareivio lavonas suposi, ir iš užpaka

lio atrodė, kad žmogus miega.
Jie sustojo prie geležinkelio stoties: 

Meže norėjo paimti vandens. Ant plat
formos mėtėsi sviediniai. Lerido išlipo, 
patikrino:

— Keturiasdešimt septynių milimet
rų. O jūs sakėte, kad jų nėra ... Štai 
jums! Bet kodėl jie čia?... Negirdėta 
betvarkė!

Apėjo visą stotį, bet nieko nesutiko. 
Telegrafisto kambaryje ant grindų sėdė
jo basas kareivis; kažką kramtė. Pama
tęs generolą, jis. nusigando, ėmė autis. 
Lerido paklausė:

— Kurio pulko?
— Šimtas septyniasdešimt trečio. Ko

ją nutryniau, pasilikau.
—; Kur šautuvas?
Kareivis neatsakė.
— Kur stoties viršininkas?
— Visi išbėgiojo. Sako, kad vokiečiai 

čia pat.. . Motociklais .. . Baisu!.. .
Jis žliumbė, kaip kūdikis. Lerido pasi

bjaurėdamas susiraukė.
Pasiėmė vandens; nuvažiavo toliau. 

Generolas tylėjo. O kai atvyko prie Pe
telio, jis staiga tarė Moro:

— Karas pralaimėtas, štai kas! Ne
žinau,' ką sumanys deputatai. Tai avan
tiūristai ir nemokšos su Reino priešaky
je. O mes dabar galime nuplauti rankas: 
mes darėme viską, ką galėjome. Kaip sa
kydavo romėnai, tegu kiti padarys ge-v 
riau.
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Kaimelis, kuriame stovėjo batalionas, 
buvo už devynių marių nuo neramaus 
pasaulio. Valstiečiai degino kadugius, 
rūkė kumpius. Mįslingai, kaip senovės 
dievai, žiūrėjo į mašinas juodmargės 
karvės. Žaliavo liucerna ir dobilai; žy
dėjo violetiniai krokusai.

Kai atnešdavo laikraščius, kareiviai 
puldavo prie paskutinių puslapio; jų ne
domino nei nuskandintos tonos, ųei mū
šis dėl Tronheimo; jie godžiai, skaitė 
nuotykių kroniką, skelbimus. Kažkur 
pasiliko teatrai, kavinės su pilnomis 
žmonių terasomis, moterys, daug links-, 
mų, puošnių moterų.

Andre nesiilgėjo Paryžiaus. Norman
dijos valstiečio sūnus, jis tarsi surado 
save tame lėtame, slegiamame gyveni
me. Jeigu ir prisimindavo praeitį, tai. 
tik neaiškius, menamus vaizdus: Žane- 
tos šypseną arba 'nebaigtą piešti drobę 
— namų* pilkumą, tamsiai mėlyną Seną.

Kareiviai įsigyveno, susidraugavo su 
valstiečiais. Živeras rašinėjo eiles' žalia
akei pusmergei ;■ lygino ją su Gorgona. 
Lorje surado fleitą; griežė vestuvėse. 
Nivelis, kaip nusimanantis žmogus, so
džiaus kavinėje įrodinėjo šeimininkui, 
kad vermutąs “Kriusifiks” kur kas ge
resnis ,už “Senzano.” Ivas. sakė: “žemė 
čia gera ... Atverdavo burną, stebėda
vosi — žemė pasirodė esanti gera visur. 
Andre buvo visų mylimas. Su ta pat ne
gudria šypsena jis atiduodavo Ivui pas
kutinį. tabokos žiupsųelį ir piešdavo Ži- 
verą — “nuotakai.”

(Bus daugiau)

Jaunimas, Fizine Kultūra ir 
Sportas Tarybų Lietuvoje

Lietuvos žmonės ir vyriausybė labai daug dėmesio kreipia 
į išauklėjimą sveiko jaunimo. Šimtai tūkstančių mokyklinio 
jaunimo dalyvauja įvairiose sporto šakose. . Uoliai ruošia

masi prie visos Lietuvos trečiosios fizinės kultūros ir 
sporto spartakiados.
Rašo L. Lisauskas.

Socialistinėje valstybėje’ fi
zinė kultūra yra priemonė pla
čiąsias liaudies mases paruošti 
kūrybingam gyvenimui, našiam 
darbui ir pasiaukojančiai tėvy
nės gynybai.

Partijos ir vyriausybės rū
pesčiu fizinė kultūra iš tikrų
jų tapo pas mus prieinama 
plačiosioms masėms. Kartu su 
tarybinės liaudies kultūros ir 
gerovės kilimu, kyla ir plėto
jasi fizinė kultūra ir sportaą.. 
Fizinės kultūros pratybos, su
darytos “Pasiruošęs darbui ir 
gynybai” komplekso pagrindu, 
apima vis platesnes gyventojų 
mases. Tūkstantinės miesto ir 
kaimo gyventojų masės, suvie
nytos fizkultūrinėse organiza
cijose, sistemingai daro paski
rų fizkultūros ir sporto šakų 
pratybas, sėkmingai įsisavina 
PDG kompleksą ir sportinę 
techniką. Tačiau fizkultūrinio 
sąjūdžio tikro masiškumo ne
galima pasiekti be reikiamo fiz
kultūros ir sporto paplitimo 
tarp besimokančio jaunimo, 
nes kaip tik audykloje sudaro
mas tarybinių žmonių drąsos ir 
tvirtumo savybių ugdymo ir fi
zinio parengimo. pagrindas. 
Todėl mokykloje turi būti su
daromos prielaidos išauklėti di
delį tarybinių sportininkų skai
čių.

I Nemažų laimėjimų fizkultū
ros ir sporto plėtojime pasiekė 
Tarybų Lietuvos mokyklos ta
rybiniais pokariniais metais. 
Vien tik 1947 m. vasarą fizkul
tūrinėse ir sportinėse mokyk
linėse varžybose dalyvavo apie 
120,000 moksleivių, apskričių 
spartakiadose — apie 12,000 ir 
respublikinėje . spartakiadoje 
varžėsi daugiau kaip 1,000 
moksleivių.

Šių plačių varžybų ""dėka, 
1.946 ir 1947 metais vidurinių
jų mokyklų moksleiviai pasiekė 
visą eilę lengvosios atletikos 
respublikinių rekordų jau
niams, kurie kartais prilygo 
suaugusių rezultatams, žy
miai pakėlė sportinių žaidimų 
(ypač krepšinio ir futbolo) 
taktinį ir technikinį lygį. 
Kruopštaus darbo rezultate, 
respublikos moksleivių futbolo

komanda du metus iš eilės 
(1946 ir 1947) iškovojo Visa
sąjunginėse jaunių futbolo pir
menybėse; pirmą vietą, ir laimė
jo Visasąjunginio Fizinės Kul
tūros ir Sporto Komiteto perei
namąjį prizą — taurę. 1947 m. 
Visasąjunginėse moksleivių 
krepšinio pirmenybėse mūsų 
respublikos moksleivių (I-ji 
Kauno berniukų gimnazija) 
komanda iškovojo pirmąją vie
tą ir tapo šalies moksleivių 
čempionu.

švietimo .Ministerija, Respu
blikinis Kūno Kultūros ir Spor
to Komitetas ir Lietuvos LKJS 
Centro Komitetas kasmet ruo
šia ir vykdo respublikinę mok
sleivių spartakiadą —varžybas 
dėl pereinamosios Raudonosios 
Vėliavos. Varžybose dėl Raudo
nosios Vėliavos gali dalyvauti 
visą apskričių ir respublikinės 
priklausomybės miestų fizkul
tūros kolektyvų rinktinės, su
darytos iš'geriausių sportinin
kų - moksleivių, iškilusių per 
apskrities ar miesto įvykdytas 
spartakiadas. Fizkultūros ko
lektyvų rinktinę sudaro 4 at
skiros komandos pagal amžiaus 
grupes: 15—16 m. berniukai, 
15—1.6 m. mergaitės, 17—18 
m. jaunuoliai ir 17—18 m. jau
nuolės.

Šiais metais liepos mėn. 4—8 
dienomis Vilniuje įvyks trečio
ji moksleivių spartakiada,, ku
rios tikslas suvesti mokslo me
tų ir užklasinio fizkultūrinio 
ir sportinio darbo rezultatus, 
iškelti stipriausius moksleivių 
fizinės kultūros kolektyvus . ir 
gerinusius moksleivius-sporti- 
ninkus, pakelti moksleivių 
sportinės technikos lygį ir po
puliarinti bei skatinti fizinę 
kultūrą ir sportą moksleivių 
tarpe. Spartakiados programą 
sudaro lengvosios atletikos, 
gimnastikos ir grumtynių var
žybos. Lengvosios atletikos var
žybų programa išplėsta įvedant 
kliūtini (91.6 cm.) 110 m. bė
gimą ir šuolį su kartimi. 
Grumtynių programa papildy
ta šaudymu iš mažojo kalibro- 
šautuvų ir granatų mėtymo 
trikova ( į tolį, į apkasą if į 
“langą”).

DIENRAŠTIS LAISVE
$2 Trims Mėnesiams

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

Ką jums duos dienraštis Laisvė, 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.

Laisvė duos jums piukiausių patarimų apie 
sveikatą. Dr. Kaškiauciaus vedamas sveikatos , 
skyrius Laisvėje yra tikrai daktaras namuose, 6 
kur ateina dienraštis Laisvė.

Laisvė paduoda daug svarbių žinių iš Lietu
vos. Naujoje santvarkoje sparčiai kyla Lietuvos 
žmonių gyvenimas. Dygsta nauji fabrikai, auga 
mokyklos, ,biednuomenei ten prieinamas moks
las.

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

Tuojau rašykite sekamu antrašu: y

LAISVĖ
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.
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Trečiosios moksleivių sparta
kiados metu bus vykdomos 
berniukų ir mergaičių gimna
zijų krepšinio varžybos dėl per
einamųjų švietimo Ministeri
jos dovanų (taurių,) kuriose 
dalyvaus 12 komandų — zoni
nių varžybų nugalėtojų. Be to, 
tuo pat laiku bus vykdomos 
moksleivių futbolo finalinės 
varžybos dėl Respublikinio Kū
no Kultūros Komiteto pereina
mosios taurės, o taip pat asme
ninės - komandinės moksleivių 
plaukymo pirmenybės.

Tarybinis fizinis auklėjimas 
siekia vispusiškai fiziškai spor
tininką išvystyti ir sudaryti 
jam pagrindą tolimesniam sėk- 
mingarp tobulinimuisi pasirink
toje sporto šakoje. Dėl to res
publikinėse spartakiados var
žybose bus leidžiama dalyvauti 
tik tiems moksleiviams, kurie 
yra išlaikę BPDG ar, sutinka
mai su amžium, PDG komplek
so normas ir įsigiję ženklą.

Spartakiados krepšinio, fut
bolo ir plaukymo pirmenybių 
varžybose dalyvaus apie 40 ap
skričių ir miestų fizinės kultū
ros kolektyvų rinktinių ii- ko
mandų, kuriose dalyvių skai
čius šiais metais pasieks apie 
1,500 moksleivių.

Varžybų sėkmė, technikinis 
lygis ir eigos sklandumas pri
klausys nuo gero joms pasi
rengimo vietose ir tinkamos or
ganizacijos. Spartakiadoms su
rengti vietose ir centre sudary
ti organizaciniai komitetai iš 
švietimo, fizkultūros komitetų 
ir komjaunimo komitetų atsto
vų.

Gerai dirba Ukmergės aps
krities organizacinis komitetas. 
Ukmergės apskr. liaudies švie
timo skyrius sugebėjo glaudžiai 
bendradarbiauti su komjaunimo 
ir sporto komitetais ir veikliai 
organizuoti bei įtraukti mokyklų 
fizkultūros kolektyvus į pasi
rengimą varžyboms.* Ukmergė
je gerai ruošiamasi surengti ir
apskrities spartakiadą, visos

n

pagalbinės komisijos aktyviai 
įsijungė į darbą.

Taip pat neblogai ruošiasi 
surengti spartakiadas Panevė
žio ir Šiaulių miestai. Reikia 
pasakyti, kad daugumoje mo
kyklų per ištisus mokslo metus 
buvo rimtai dirbama ir rengia
masi pavasario varžyboms. Zo
ninių krepšinio* varžybų, įvy
kusių balandžio mėn., eiga ro
do, kad periferijos mokyklos 
šią žiemą smarkiai padirbėjo, 
ir tuo būdu tapo labai pavojin
gos miestų komandoms.

Worcester, Mass. 
Keletas Eilučių iš Įvykusio 
Laisvės Pikniko 4 d. Liepos, 
Maynard, Mass.

Kadangi visas darbas buvo 
paliktas prirengimui pikniko 
moterų ir vyrų LLD kuopom, 
tai tas didis darbas gražiai 
buvo atliktas.

Kadangi neturiu sąrašo iš 
moterų kuopos, kas dirbo, tai 
manau, kad jų korespondentė 
Laisvei su kaupu tai atžymės. 
O vyrų kuopos dirbo šie 
draugai: J. Jaškevičius, A. 
Pilkauskas, Z. Dvareckas, J. 
Deksnis, J. Dovidonis, P. Sa
dauskas. Prie įžangos dova
nų tikietukus padėjo platinti 
šio draugės ir draugai: M. 
Kazlauskienė, iš Hudsono, su
kirto visus mūsų apielinkėje, 
parduodama. 14 serijų. Tai 

i labai gražiai padirbėta. Po 
.jos sekantis- buvo F. Kaulakis, 
pardavęs 10 serijų, taipgi iš 
Hudsono. Labai ačiū jums, 
draugai hudsoniečiai, už gra
žią kooperaciją. J. M. L. 6 
serijas. J. Jaškevičius 4 seri
jas, P. Butkevičius 3 serijas. 
Kurie pardavė po vieną seri
ją, yra labai daug ir jų mi
nėjimas užimtų daug vietos 
dienrašty j.

Visiems nuoširdžiai ačiuoju, 
įkas tik kuomi esate prisidėję 
]įvykdyme šio pikniko paramai 
mūsų 'dienraščio. J. M. L.

<

Mainieriai! vo.;' ■
Shenandoah Kviečia Jus Į

PIKNIKĄ!
Važiuokite j šenanejoriečių pikniką. Padarykite 
šį pikniką skaitlingu visos apylinkes sąskridžiu!

-— Paremkite dienraštį Laisvę!

PIKNIKAS ĮVYKS SEKMADIENĮ

Rugp. 1 Augusi
FIRE CO. GROVE 
Brandonville, Pa.

Bus Skanių užkandžių ir visokių gėrimų. Tu
rėsite puikių pasimatymų su daugeliu seniai 
matytų.

Šis piknikas yra parapiai dienraščio Laisvės. 
Infliacija sunkiai spaudžia Laisvę, pagelbėkite 
dienraščiui Laisvei atsilaikyti prieš infliaciją, 

' dalyvaukite šiame piknike.
l

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith, Daily)—Penkt., Liepos 30, 1948



IŠ BRAZILIJOS LIETUVIŲ KOLONUOS
NESILIAUJA FAŠISTŲ 

SKUNDAI.
S. PAULO. — Lietuviški fa

šistai nesitenkina savo padary
tu smurtu demokratinei lietu
vių kolonijai. Dar visai nese
niai fašistų būrelis įskundė 
mūsų dorus tautiečius, kaip 
-pavojingus šiam kraštui. Tai 
darbai mūsų kolonijos smeto
ninių likučių, kuriems j pagal-

bą ateina karo “išvietintieji.” 
Reakcija šėlsta, fašistai mano 
įkalinti dar suvirs 4,000 Brazi
lijos demokratinių lietuvių.

Iš senų laikų kun. Ragažins- 
kas griežė dantį ant rusų tau
tos stačiatikių dvasininko Di- 
mitrijo Tkačenko. Kaip vietos 
spauda rašo, minėtas dvasinin
kas jau seniai buvo nurodytas 
valdžios organams. Kas tie ru

MONTELLO, MASS.

DIDELIS PIKNIKAS!
Rengia Progressive Citizens of America 

Trečiosios Partijos.

Sekmadienį, Rugp. 1 August, 1948
Lietuvių Tautiško Namo Parke

Ant Keswick Rd., off Winter St.
Pradžia 1 vai. dieną. — Gerų Valgių ir Įsigėrimų

Bus gerų kalbėtojų ir RUSS NIXON 
TURĖSIME MUZIKALŲ PROGRAMĄ 
Kviečiame visus dalyvauti — Rengėjai.

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

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

KAINA $35 I SAVAITĘ
• /

Puikiausias valgis, didelis, oringas kambarys, 
arti maudynių.

sų dvasininko skundikai, jei na 
visų tautybių fašistų' liekanos? 
Sekmadienį, 21-3-48,; jam at
laikius mišias, tapo suimtas ir 
nuvežtas politinėn svetimšalių 
ištrėmimo policijon. 2-4-48 visa 
S. Paulo doleriais maitinama 
spauda rašė: “Sugautas slap
tas rusų agentas Brazilijoje, 
buvęs įlindęs kunigo sutanoje 
ir prisidengęs kryžiumi,” ir 
kad jo bute “rasta daug propa
gandises medžiagos ir buvęs 
kaipo lietuvių ir kitų konsulas, 
nes rašęs pilietybės prašymus 
Tarybų Sąjungos ministerijai.”

Panaši provokacija buvo ir 
su mūsų suimtaisiais kongre- 
sistais, tas pats dabar pakarto
jama ir su rusų dvasininku 
Tkačenko. Nors žmogus ir ne
kaltas, bet primetama kalte, ir 
taip turi. nukentėti.*. Bet Tka
čenkų! primetama dar ir kita 
kaltė, kaip “Diaro da Noite” iš 
2-4-48 rašo, kad jis esąs vadas 
tų užpuolikų, kurie iš revolve
rių būk kada tai šaudę. Apie 
tuos šaudymus rašė visa vieti
nė spauda, kad “išvietintieji” 
apšaudė vieną policininką. Ta
da kun. Ragažinskas nuėjo po- 
licijon ir viską apvertė ant lie
tuvių “komunistų.”

Tas pats ir su rusų kolonijos 
dvasininku, žmogus tapo ap
kaltintas tik todėl, kad rusų, 
kalba meldėsi ir savo tautie
čiams pilietybės dokumentų iš
gavimui prašymus rašė/ kaip 
kad vietine spauda tvirtina.;

V. Varguolis.

Shenandoah, Pa

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

B 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.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

Jau šį sekmadienį įvyks 
mainierių piknikas, kurį ren
gia šenandoriečiai. Pasišma- 
ruokite mašinas ir vykite į tą 
gražų pikniką. Jis bus Fire 
Co. Grove, Brandonville, Pa,

Mes kviečiame iš visos apy
linkės lietuvius dalyvauti šia
me piknike, nes jis yra ren
giamas paramai dienraščio 
Laisvės. Visi, kurie tik bran
ginate dienraštį Laisvę, 
kite į pikniką rugpjūčio 
(Aug. 1st).

Padėkite dienraščiui
voi atsilaikyti prieš infliaciją. 
Būkite šiame piknike. Pasi- 
matykite su daugeliu seniai* 
matytų. Pasilinksminkite ir 
paremkite savo dienraštį.

Bus visokių užkandžių ir 
gėrimų. Galėsite pasivaišinti 
iki so'čiai. Rengėjai.

irau-

Lais-

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. 1

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei pars. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę IŠnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių.
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.-

T ORIO. — Generolas 
MacArthur užreiške, jog 
neleistina streikuoti valdi
niams Japonijos darbinin
kams - tarnautojams.

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., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

>

Paul Gustas Funeral Home,
inc.

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

LIETUVIS LAISNIŲOTAS GRABORIUS
^Telefonuokite dieną ar naktį •

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruotą 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.

Pasinaudokite Šiąja 
Proga

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

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

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

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

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

prašome 
antrašu:

Užsakynftis 
siųsti šitiem 
LAISVĖ, 427 Lorimer St 
Brooklyn 6, N. Y.

w*w*>»*^

H®

Prezidento Trumano paskirti patarėjais vykdymui Maršalo Plano susirinko Washing
tone su . toms pareigoms s paskirtu administratorium Paul G. Hoffman.

Wilkes-Barre, Pa.
Didelis Metinis Piknikas

Gerbiamos Wilkes - Barre 
apylinkės organizacijos ir vi
si geri lietuviai-!

Šiuomi pranešame visiems, 
kad mūsų' LDS 7-ta kuopa 
rengia savo didelį metinį pik
niką labai gražiame
dale Parke, kuris įvyks 
rugsėjo (Sept.) š.'m.‘

Todėl visus nuoširdžiai 
some, kad tą dieną (5
sėjo) nieko nerengtumėte, bet 
visi dalyvautumėte mūsų pik
nike, 
kestra 
mintų 
mo ir
tarnausime, 
dės 12 vai.

Privažiavimas ' geras.'* Be 
to, turime nusamdę gerą busą, 
kuris išvažiuos .lygiai 
dieną, nuo kampo E. 
ir Sherman Sts.

Taigi, visiems

Grace-
5 d.

pra-
rug-

Mes turėsime gerą or- 
šokiams, skaniai paga- 
valgių, visokio išsigėri- 
visiems draugiškai pa- 

Piknikas prasi-

12 vai.
Market

yra 
šiame 

piknike, sueiti

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGIVYRAI

STALIORIAI
Patyrę prie kratituvėm rakandų 

PATERSON RACK MANUFACTURING CO. 
NYA Camp 

NORTH HALEDON, N. J.
(Važiuokite ekspresiniu autobusu iki Pater

son, tada No. 42 iki krautuvės)
<1,8Ž

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

KIŠENIŲ SIUVfcJAl 
FA MUSAI. U SIUVfcJAl 

NUGARŲ SIUVĖJAI . 
ABELNAIOPERATORIAI 

t Prie vyriškų top koątų. 
NUOLATINIS DARBAS. 

GERA ALGA. 
Dhuk viršlaiki*!.

Apmokamos vakacijos ir legates šventas.
GOODSTEIN 

MANUFACTURING CORP.
45 W. 18th St., N. Y. C.

(182) .

gera 
proga dalyvauti šiame gra
žiame piknike, sueiti daug 
draugų ir pažįstamų ir links
mai praleisti laiką tyrame ore.

Lauksime visų.
Komisija.

Išsikirpkite šį ketro-P. S.

Highway iki Momi- 
arba vądinamo Ash- 

kunmet per- 
, sukite po

Ashley 
tain Top 
ley 2nd planes \ 
važiuosite "Prese
kairei į pirmą skerskelį,—tai 
bus White Haven kelias iki 
Graccclale. Po kairei maty
tis Gracedale Parkas.

Hartford, Conn

orga-

LAIKAS RUOŠTIS J 
APSKRIČIŲ PIKNIKĄ 

Pažangiosios lietuvių 
nizacijos šį sezoną nusitarė
įvykdyti bent tris gerus pik
nikus. Vienas jau atsibuvo 
Waterburyj, kurį suruošė 
LMS apskritis chortj naudai. 
Jų tasai pažmonys buvo sėk
mingas visais atžvilgiais.

Dabar* jau laikas ruoštis j 
LLD ir LDS apskričių pikniką, 
kuris yra rengiamas geriems 
tikslams — apšvietus 
lams. Visiems 
šiais brangumo 
švietos reikalai 
ja. Išleidimas 
ris reikalauja 
dų, apdarymas 
viršais knygų
brangęs. Dėl LDS bus reika
linga pravesti sėkmingas va
jus naujų narių ir kiti reika- 

smulkmenas nei-

reika- 
žinoma, kad 
laikais ir ap- 
daug kainuo- 
knygų, popie- 
d augiau išlai- 
šiėkiaiš tokiais 
irgi labai pa-

ant greitųjų vei- 
pasitarti rengtis

lai. I visas 
sime.

Kolonijose 
kėjai turėtų
važiuoti busais ir visom kitom 
priemonėm. šis piknikas-iš- 
važiavimas bus labai 
Jame dalyvaus visos 
nes lietuvių ‘ meno 
kaip Vilijos choras iš

įdomus, 
valstiji- 
spėkos, 
Water-

burio, Laisvės choras (vietinis, 
hartfordiečių) ir daugelis ki
tų pamarginimų. kurių nėra 
galima suminėt. Program© 
tarpais bus duota naujausios 
žinios, kurias perduos d. D. 
M. šolomskas iš Brooklyn, N. 
Y., ir veikiausiai Christina 
Stanislovaitienė iš Prospect,, 
Conn., darys pranešimą apie

tik ką atsibuvusią Progresyvės 
Partijos konvenciją Philadel- 
phijoj. Ji ten' dalyvavo, ji 
matė delegatų tąjį didelį en- 
tutuziazmą ir tarimus. Tad 
irgi bus labai malonu" išgirsti 
tuos pranešimus.

Šisai didysis piknikas įvyks 
15 d. rugpiūčio (Aug.), Light
house 
tuvių 
Stotis 
Line,
piknikauti, pasišokti ir 
po žaliuojančiais medžiais su 
savaisiais' ir svečiais pasikal
bėti.

Dar reikia priminti 
džiais nesirūpinkite, 
darni į šį pažmonį. 
sutaisyti skaniausi 
h artfo rd i e č i ų m o to r ų,
nuo farmų suvesta sūrių ir ki
tokių skanėsių. Taip, kad vi
si bus sotūs ir neliks ištroš
kusių, 
tiems

BANKŲ TARNAUTOJŲ 
STREIKAS ITALIJOJ

ROMA. — Paskelbė strei
ką valdinių Italijos bankų 
tarnautojai, kuomet valdžia 
atmetė jų reikalavimą pa
kelti algą.

Grove Parke. *Tai lie- 
daržas East Hartforde.

24 Glastonbury Bus 
Graži ir paranki vieta 

šiaip

: užkan- 
važiuo- 

čia bus 
valgiai 

čia bus

MIRĖ
Liepos 18 d. mirė Adelė Mi- 

kušauskiūtė, 35 metų; sirgo 
vėžio liga. Palaidota liepos 
24 d., Šv. Grabo kapinėse. 
Laidotuvių direktorius J. Ea- 
raminas (2339 E. Allegheny 
Ave.) savo pareigas atliko la
bai gražiai. Liūdinti motina 
Marijona ir brolis Albertas 
yra jam už tai dėkingi.

18 mėnesių atgal mirė jos 
tėvas Antanas Mikušauskas. 
Tai skaudus smūgis likusiems.

Linkiu savo kaiminkai Ma
rijonai Mikušauskienei ir jos 
sūnui Albertui kantriai per- 
kęsti liūdesius, o mirusioms— 
ramiai ilsėtis šios šalies že
mėj.

New Yorko žemosios East 
Sides komunistai pasižadėję 
gauti 100 naujų narių iki rug
pjūčio 23-čios.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

• > I

Svarbus tarptautinis susirinkimas 
Progressive Citizens of America, 
jvyks liepos 30, 7:30 v. v. Liet. 
Taut. Namo kambariuose. Prašome 
visus narius skaitlingai dalyvauti.

Pro-
Tre- 
1 d. 
Kės-

Didelis piknikas, kurį rengia 
gressive Citizens of America, 
čiosos partijos jvyks rugpjūčio 
Liet. Taut. Namo Parke, ant
wick Rd., off Winter St. Pradžia 
1 valandą dieną, 
ir Russ Nixon, 
programą, gerų 
Kviečiame visus

Bus gerų kalbėtojų 
Turėsime muzikalę 
valgių ir gėrknų. 
dalyvauti. — Kom.

(177-178

Taigi praneškite ir ki-1 
apie tai.

ALDLD Apskr. Pirm.
V. J. Valley.

SU BOMBANEŠIU ŽUVĘ 
15 JANKIŲ

WASHINGTON. — Afri
kos srityje sudužo vienas iš 
trijų Amerikos bombanešių 
B-29, skridusių aplink pa
saulį. Teigiama, kad, žuvo 
15 iki 20 lakūnų.

^OLANDŲ BLOKADA 
SMAUGIA INDONEZIJĄ

LAKE SUCCESS, N. Y. 
— Jungtinių Tautų tarpi
ninkai holandam taikyti su 
indonezais pranešė, jog ka
rinė blokada ūkiniai smau
gia Indonezijos Respubliką.

MASKVA. — Sovietų ži
nių agentūra Tass praneša, 
kad Jugoslavijos valdovas 
Tito fašistiniai terorizuoja 
nepritariančius ' jam komu
nistus.

i Egzaminuojant Akis, j 
i Rašome Receptus Į 
Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

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

Tel. ST. 2-8342

Joseph Garszva
t

Undertaker & Embalmer
Manager '

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

/

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Sirgo
Juozas Ivanauskas, Lietuvių 

Muzikaliu Namo Bendrovės 
ilgametis tarimų raštininkas ir 
nenuilstantis visuomenininkas, 
sirgo porą savaičių 
jau šiek-tiek atsitaisė, 
dėjo dirbti.

x . Rinkimai
Liepos 21 d. Liet. Muz. Na

mo Bendrovės įvyko pusme
tinis susirinkimas. Buvo ren
kama dalis valdybos. Visi iš
rinkti tie patys. Vice pirmi
ninkas William M. Paschall 
(Poška), piniginis raštininkas 
Antanas Dambrauskas; direk
toriai: Pranas larošis ir Jonas 
Tūbelis. Gaspadorius—Tomas 

seno siuvėjo
Poškos sūnus, 
naujai . išrinktiems 
dirbti

S. V. Ramutis.

x MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas 

rugp. 2 d., 7:30 v. v. Liet.
‘ Namo kambariuose. Prašome visus
narius dalyvauti. — G. Shimaitis.

(177-178)

jvyks 
Taut.

namie;
Pra-

J. J. Kaškiaučius, M. D 
, I 530 Summer Avenue, " 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Poška, * žinomo 
Kazimiero

I Jnkiu 
nuoširdžiai 
gerovei.

Bendrovės

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home
1 84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. *Y.

Danijos KomUnistų Par
tija ragina valdžią išprašyt 
jankius iš danų salos Green- 
landijos.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Matthew 
BlYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS

ALUS
ir

Kanados 
Black Horse Ale 

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

RONKONKOMA 
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius ' .. • » • . ' ’ % <
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

^Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai (rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

r Mylimiems Pašarvoti Dovanai '

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

S V 'i?
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NewYorl«K/M02fe2inlOT
Miltono Našlė Kalbės 
Madison Sq. Gardene

Skelbiama, kad Mrs. Irene 
Milton, williamsburgiete, naš
lė Williamsburgo policijos nu
šauto William Miltono, kalbės 
komunistų konvencijos masi
niame mitinge.*

Masinis mitingas, kur kal
bės keli žymūs komunistų va
dai ir svečiai užjūriečiai, įvyks 

^rugpjūčio (Aug.) 2-rą, di
džiojoje Madison Square Gar
den, 50th St. ir 8th Ave., 
New Yorke. Įžanga 50c, 80c, 
$1, $1.80 ir $2.

Miltonas, negras komunis
tas, darbavęsis savo susiedi- 
jos streike prieš nuomų kėli
mą, tapo mirtinai pašautas 
prie savo buto durų, 258 S. 1st 
St., Brooklyne, liepos 14-tą. 
Jį sušaudė nugaron vaduoda- 
miesi kaltinimu, būk jis buvęs 
priežastimi barnio ir muštynių 
aludėje.

Kūdikiai Užsirakino 
Maudynėje

Mrs. Margaretos Winburn, 
brooklynietės, trys kūdikiai 
žaidė, vieni nuo kitų slapstė
si bute. Bėgdamos nuo bro
liuko, 21 mėnesio dukreles 
dvynukės užsirakino maudy
nės kambaryje. Motina pasi
šaukė policiją. Tačiau iki po
licija pribuvo ir duris išvertusi 
mergaites išleido, motina ne
mažai prisirūpino, bijodama^ 
kad jos neprisigirdytų ar ko
kią kitą nelaimę nepasidary
tų.

Darbiečiai Pasmerkė 
Areštavimą Komunistų

Amerikos Darbo Partijos 
Bronx apskrities išstatyti į 
kongresą ir visoms vietoms 
kandidatai užgyrė rezoliu
ciją, kuri pasmerkia ata
kas, areštus komunistų 
vadų. Tos atakos, sako 

^darbiečių rezoliucija, “yra 
atakomis ant Amerikos liau
dies civilių ir politinių teisių, 
yra neigimu 1-jo ir 5-j o 
Jungtinių Valstijų Konstituci
jos straipsnių.”

Darbiečių rezoliucija įspė
ja visuomenę, kad “demokra
tai ir republikonai specialėje I 
kongreso sesijoje vartos prieš- 

, komunistinę isteriją .priedan
gai savo siekių karo, taipgi 
užmaskuoti savo nenorėjimą 
numažinti kainas, pastatydinti 
namų, panaikinti linčiavimus 
ir balsavimo taksus.”

Amerikos Darbo Partijos 
kandidatai atsišaukė į visuo
menę, į organizacijas ir at
skirus asmenis “stoti į ben
drą veiklą atmušimui tų be
gėdiškiausių atakų nuo Pal- 
merio raidų laikų.”

Barbara Lawrence ir Richard 
Widmark scenoje iš “The 
Street With No Name,” ro
domoje Roxy Teatre, New 
Yorke. Sčenoje “Ice Cafe.”

_ __ *

Amerikos Darbo Partijos 
Kandidatai

Amerikos Darbo Partija di
džiojo New Yorko apskrityse 
turi stiprų šleitą. Ji turi sti
prių kandidatų į kongresma- 
nus ir teisėjus, kurie darbie- 
čiams pasirodė verti užgyri- 
mo.

Užgirtų yra iš trijų kitų žy
miųjų partijų: demokratų, re
publikonų ir bent vienas iš 
komunistų.

Vadovaujančiomis figūro
mis yra jau esantieji kongrese 
Vito Marcantonio ir Leo Isac- 
son, taipgi nauji kandidatai 
Lee Pressman ir O. John Rog- 
ge, visi jau žinomi toli už 
miesto ribų. Ir yra daugiau 
žymių kandidatų.

Antradienį buvo paskutinė 
diena oficialėms partijoms 
nominuoti arba pakeisti savo 
kandidatus. Kas galutinai pa
siliko ant baloto ir bus bal
suojami piliečių partinėse no
minacijose (primaries) rug
pjūčio 24-tą, paaiškės vėliu. 
Patys žymiausieji jau žinomi.

Marcantonio. garbingai tar
naująs kongrese jau kelintą 
terminą, karta buvęs išrinktas 
visų trijų didžiųjų partijų l.i- 
kietu, šiuose rinkiniuose tu
rės du oponentus 18-me kon
gresiniame distrikte. Vienu 
yra demokratų asseniblyma- 
nas John P. Morrissey. Kitu 
—Wall Stryto brokeris John 
Ellis, republikonų ir Wall 
Strytui tarnaujančių “libera
lu” bendras kandidatas.

X

Leo Isacson praėjusį vasa
rį buvo išrinktas pirmu kartu 
į kongresą iš 24-to distrikto, 
Bro.nxe. Jis buvo gavęs 56% 
visų tame distrikte paduotų 
balsų, laimėjęs prieš demo
kratų ir republikonų kandi
datus. Tas supurtė iš mie
go juos abejus, o Wallace ju
dėjimui davė naujos stiprybės, 
kadangi Isacson buvo Wall
ace’© užgirtas kandidatas.

Išsigandę, demokratai ir re
publikonai ateinantiems rin
kimams prieš Isacsoną savo 
kandidatu bendrai išstatė 
valstijos senatorių Isidore 
Dollinger.

Republikonai* taipgi užgy
rė demokratų kandidatus 23- 
me ir 2 5-m e d įstrik tuose.

Partijų Tubežiai šiandien 
nieko nebereiškia — reakci
ninkai remia reakcininkus, ne
žiūrint, iš kurios jie bebūtų 
partijos, o progresyviai remia 
progresyvius. Darbiečiai re
mia visus tuos, kurių darbai 
rodo, kad jie tarnaus didžiu
mai šalies žmonių, kuriais yra 
darbo žmonės.

Lee Pressman, buvęs CIO 
vyriausias patarėjas, yra ALP 
kandidatu į kongresmanus iš 
Brooklyn©.

O. John Rogge kandida
tuoja į palikimų teismo teisė
jus (surrogate) New Yorko 
(Manhattan) apskrityje. Prieš 
jį demokratei yra ^išstatę tei
sėją John Mullen, o republi
konai—teisėją George Frank- 
enthaler.

Sutraukoje, darbiečiai no
minavo į kongresą:

Po keturis savus kandida
tus Bronxe ir Queens, pilną 
sleitą.

Manhattan© nominavo tris 
darbiečius ir dadėjo ant sa
vo sleito 3 demokratų kandi
datus.

Brooklyne nominavo keturis 
darbščius ir dadėjo ant sa
vo sleito keturis demokratus 
ir 1 republikoną. Visoms vie
toms bendrai Brooklyno dar
biečiai nominavo 22 darbje- 
čius, 19 demokratų, 3 repu- 
blikonus ir 1 komunistą.

Staten Islande nominavo 
Frank Cremonesi.

Ir visose apskrityse, greta 
kongresinių kandidatų, dar
biečiai yra išstatę savus kan
didatus tūloms vietoms ir da- 
dėję į savus sleitus kitų par

tijų kandidatus kitoms vie
toms.

Apie tuos visus kandidatus 
matysime daugiau žinių seka
mose šio skyriaus laidose.

Šiemet, esant nepaprastai 
daug kandidatų įvairioms vie
toms. esant labai svabiam lai
kotarpiui, kuriuo sprendžia
ma, kas bus, karas ar taika, 
visiems reikia žinoti apie kan
didatus ir jų programas, ži
noti iš anksto, kad galėtume 
teisingai pasakyti ir kitiems, 
tuomi gauti geriems kandi
datams daug balsų, juos iš
rinkti. Sal.

Central Brooklyn, N. Y.
Liepos 24-tą palaidojome se

ną Central Brooklyno gyven
toją Mary Milišauskas. Ve
lionė buvo religinių pažiūrų, 
tad ir palaidota su bažnytinė
mis apeigomis. Buvo jau ge
rokai pagyvenus, bet senatvei 
nepasiduodavo. Labai mylė
davo skaityti Laisvę ir sekti 
pasaulines žinias.

Artimiausia giminė liko jos 
brolienė Kastancija Maldai- 
kienė, kuri rūpinosi ir laido
tuvėmis. Jai prilllauso dide
lis kreditas, nes labai tvar
kiai ir pagal velionės pagei
davimą buvo gražiai palaido
ta. Aš gi nuo savęs taipgi 
širdingai dėkavoju K. Maldai- 
kienei, kad išpildėte viską, ko 
velionė geidė.

Velionės draugė
M. Renkevičiūtč.

Būtų Gerai Turėti 
Tuos Dolerius

Šiandien newyorkieciai. ne
labai smagiai mini 30 dienų 
sukaktį nuo įvedimo 10 centų 
fėro per demokratinę miesto 
administraciją. Ir juo liūd
niau mini tuos tris ekstra do
lerius, kurie išspruko iš ki7 
šeniaus to, kuris darbo dieno
mis vartoja subways pasieki
mui darbo, o šventadienį no
ri nuvažiuoti į pajūrį ar par
ką.

Dar. daugiau ekstra dole
rių išspruko iš kišeniaus per 
mėnesį tam, kuris su šeima 
turi vakarais važiuoti į savo 
klubą, o šventadienį į bažny
čią, ir tt. Bendrai visiems 
subways vartotojams fėro pa
kėlimas per mėnesį kainavo 
ekstra $18,000,000.

Amerikos Darbo Partija ko
voja, kad sugrąžinimo 5 cen
tų fėro reikalavimas būtų ant 
baloto ateinančiuose balsavi
muose lapkričio 2-rą. Dar
biečiai yra įsitikinę, kad fėro 
pakėlimas yra nereikalinga ir 
sunki našta miesto biednuo- 
menei ir didelė našta visiems 
mažų ir vidutinių ''uždarbių 
žmonėms. Jie teigia, kad 
žmonės sugrąžins 5 centų fė- 
ra, jeigu tiktai bus leista 
žmonėms nubalsuoti.

Nukritusi 40 pėdų cirko ak
te Madison » Square Gardene 
praėjusio gegužės mėnesio 5- 
tą. nusilaužusi kojas, aktorė 
Jeannie Rockwell šiomis die
nomis pirmu kartu atsistojo 
ant savų kojų.

Mirė
Dominick Slaney,. 58 metų 

amžiaus, gyvenęs 33 Ellard 
Ave., Great Neck, N. Y,, mirė 
liepos 27 d., Meadowbrook li
goninėj. Kūnas pašarvotas 
namuose, po viršminėtu adre
su. Laidotuvės įvyks liepos 
31 d., Mt. St. Mary kapinėse, 
Flushing, N. Y. Velionis pa
liko nuliūdime tris sūnus ir 
dukterį. Laidotuvių apeigo
mis rūpinasi grab. J. Garš
va, iš Brooklyn, N.. Y.

Siunčia į Washington^ 
Laisviy Traukinį
• Didžiojo Brooklyno-New 
Yorko organizacijos ateinantį 
ketvirtadienį, rugpjūčio 5-tą, 
siunčia į Washingtoną speci
al} traukinį, pavadintą Free
dom Train, su organizacijų ir 
grupių siunčiamais delegatais 
protestuoti prieš kongreso ne
veikimą. žmonių gerovei.

Liaudies delegacija Wash
ington© reikalaus kongresma- 
nų ir senatorių sustabdyti 
persekiojimą mažumų ir dar
bininkų. Reikalaus išleisti 
naudingus- įstatymus kontro
lei kainų ir nuomų. Reikalaus 
veikti išlaikymui taikos.

Užsisakymui traukinyje 
vietų, delegacijos ir atskiri 
asmenys kreipiasi į savo ap
skrities Amerikos Darbo Par
tijos Centyalinę raštinę. Kings 
apskrities ALP centras ran
dasi 26 Court St., central inė j e 
Brooklyno dalyje. Queens— 
63-62 Saunders St., Rego 
Park.

Lietuvių Kriaučių Loka
lu Piknikas Šeštadienį

Lietuvių Amalgameitų Lo- 
kalo 54-to metinis piknikas 
jau čia pat. Jis įvyks šį šeš
tadienį, liepos paskutinę die
ną, Dexter Parke, Woodha- 
vene. (BMT Jamaica linijos 
Elderts Lane stotis.)

Rengėjai turės gerų užkan
džių ir gėrimų visiems, kurie 
norės pas juos vaišintis. O 
kas nori, vaišinsis senoviškai, 
ištįsų šapų ar šeimų grupėmis, 
atsivežę namie pasigamintas 
vaišes. Dalyvaus kriaučiai, 
kviečiami ir visi kiti piknikų 
mėgėjai, visi"norintieji pasi
matyti su kriaušiais liepos 31- 
mą.

Šokiams gros Antano- Pavi- 
džio orkestras. Parkas atsi
darys 2 vai. Įžanga 50c (tak
sai įskaityti).

pa-
IR DŪMAS PABRANGS

American Tobacco Co.
kėlė kainas Lucky Strike, 
Herbert Tareyton ir Pall Mall 
po 7 dešimtadalius cento. 
Pardavinėtojai pakeliais, be 
abejo, pakels savo Šerą, da- 
sidės padidėję taksai 
aukštesnės kainos,

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Liaudies Teatro Narių Domei. — 
ant! penktadieni, liepos 30 d., 8 v. v., 

■ , . I Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
taa bu?QjAve., Richmond Hill, jvyks Liaudies 

po 19, 20 ir 21 centą pake- Teatro narių susirinkimas. Prašome 
liai kainuos centu ar dviemis tu™ la?ai
brangiau. F

B4K & GRILL

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas .

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių, valgių

ATDARA DIEN£ IR NARIU 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, Si. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

Atostogaują
. Julius, ir Marijona Kalvai
čiai išvyko atostogauti pas Ju
liaus gerus draugus Antaną ir 
Moniką Arlauskus, turinčius 
gražią Glen Edith vasarvietę 
prįe Ontario ežero įlankos, 
Webster, N. Y., Rochesterio 
priemiestyje. Julius, seniau 
gyvenęs Rochesteryje, turi ten 
ir daugiau draugų. Jo Mari
jona dar pirmu kartu toje 
valstijos dalyje vieši. Jiedu 
ten pabuvos apie porą savai
čių. Ta pačia proga gal ke
liaus ir toliau..

Draugai Kalvaičiai abu yra 
ilgamečiai, geri laisviečiai. 
Jisai yra vienas iš geriausių 
Brooklyne Laisvės ir organi
zacijų pramogoms tikietų 
skleidėjų. Jinai—puiki Šeimi
ninkė, visuomet daug dirban
ti ruošiant bankietus, baza- 
rus. Taipgi veikliai dalyvau
ja Moterų Apšvietos Klube.

Linkime gero pasilsio ir lai
mingai sugrįžti su nauja ener
gija naujiems darbams.

NEW YORKO UKRAINAI 
DIDŽIUOJASI SAVO 
SPAUDA, SKAITYTOJAIS . ✓

šiomis dienomis teko susi
tikti seniai matytą buvusį kai
myną ukrainą, brooklynietį. 
Paklausinėjau, kaip gyvuoja 
jų spauda, kaip veikia orga
nizacijos. Atsakė: “Puikiai.”

Progresyvių ukrainų laikraš
tis neseniai pravedė savo me
tinį fondo vajų. Jie buvo pa
sistatę užduotimi per 'mėnesį 
sukelti 15 tūkstančių dolerių, 
o sukėlė virš 30,000 dolerių.

Būtų gražu, kad mes pasi
naudotume jų pavyzdžiu mū
sų dienraščio Laisvės Popie
riaus Fondo kampanijoje.
i B—te. ’/

CIO Mokytojų Unija svei
kino majoro paskyrimą negro 
Cole'man nariu miestavon Švie
timo Tarybom

Newyorkiecius vėl' vargina 
šilumos ir sutros. Antradie
nį buvo 86 laipsniai šilumos 
ir 96 nuošimčiai drėgmės.

Leonard Butz iš Ph i lad ei- 
phijos mirė maršuodamas Li
ons Klubų Sąjungos parade, 
New Yorke.

svarbių reikalų aptarti.—L. T. sekr.' 
(177-178) ,

■5

Peter 
KAPISKAS

Degtinės, Vynai ir Alus
* RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

R. Židžiūnas Rašo
Iš Atostogų

Laisvietis R. židžiūnas, ga
vęs savaitę atostogų, atsidūrė 
pajūryj ir iš ten rašo:

Čionai—
Jūra banguoja,
Laivai siūbuoja,
O Sidney dainuoja...
Visiems Laisvės štabo drau l 

gams siunčiu geriausius linkę- ’ 
jimus'. . .

ATOSTOGAUJA

Nuvykusiai į Pacifiko pa
kraščius apsilankyti pas gimi
nes brooklynietei Bronei Spu- 
dienei ten atostogauti patiko, 
peržengė oficialių savo atosto
gų dvisavaitinį rubežių. šiuo 
tarpu vieši Los Angeles mies
te. Grįždama dar ketina su
stoti paviešėti Chicagoje. Į 
tolimą kraštą atostogų jinai 
skrido lėktuvu. R.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

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

Valandos:

Penktadieniais uždaryta.

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

- Kampas Broadway Jr Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 
1—2 dienom 
G—-8 vakaraisValandos:

į Ir Pagal Pasitarimais. į
1 Telefonas EVergreen 4-0203 į
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Aukštos Rūšies Džiūleriy Sandėlio
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 Vyrišky , 
Laikrodžiu Didelis Pasirinkimas

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų 4)žiū- 
lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktų 
Iki Jums Jo Reikės *

ROBERT LIPTON 
r

701 Grand Street ' Brooklyn, N. Y,

Telefonas STagg 2-2173
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Ar Jau Turite Bušą?
Du didieji Laisves parafinai 

piknikai Įvyks sekmadienį 
prieš Labor Day šventę, rug
sėjo 5 d. (Sept. 5th). Vienas 
bus Philadelphijoje, kitas Wa- 
terburyje.

Į kurį iš tų dviejų piknikų 
jūs važiuojate? Ar jau pasi- 
samdėte busą? Jei turite pa- 
sisamdę busą, ar pranešėte 
per dienraštį Laisvę, kad bu- 
su važiuojate į pikniką?

Labai svarbu iš anksto in
formuoti visuomenę ir iš anks
to suregistruoti vykstančių į 
vieną ar antrą iš minėtų pik
nikų.

Šie du piknikai yra svarbus 
dalykas mūsų dienraščiui. Jei 
jiedu pavyks, tai dienraščiui 
bus didelė atspirtis prieš in
fliaciją. Todėl rūpinkimės, 
kad tiedu piknikai pavyktų.

GERI PIETCS1I
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:
i

Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.
Kreipkitės:

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

Telefonas Virginia 3-5397
............ . ..........     g?

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

Visokiausi vaistai, kosmetikai, ku-i 
^dikiam reikmenys, jvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme

nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288




