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Togliatti Tvirtina, kad Ministro Įnagis Peršovė Jį

London. — Anglija pyks
ta, kad graikų karalius pra
šo sugrąžint Graikijai Cyp-

J 
i

Laisvėje 
formacijų

250 FARBĖNINDUSTRIE 
LAVONŲ

Rangoon, Burma.—Prem
jero Thakino Nu “socialis
tų” valdžia areštavo dau
giau kaip 100 tariamų ko
munistų vadų. \

buvo areštuotas jo žentas.
suimtas

kaip svetimų (vakarinių)

Rasite Tik Laisvėje. 
Eina Laukan Supykęs. 
Tėvynė ir Komunistai. 
Tas Pats Melas iš Dvieju

Burnų.
Susimylėkite ant Jo, Jis 

Vergia.
Seniausias 

Rašo

randate daug in- 
apie Progresyvę 

R. Mizara plačiai 
rašo apie tos partijos steigia
mąją-konvenciją. Tuos straips
nius skaitykite ir giliai įsisą
moninkite.

Naujos partijos Įsikūrimas 
reiškią Amerikos politinėje is
torijoje naują lapą.

Metai XXXVIII. Dienraščio XXX-

Buvęs Brooklyno lietuvių 
kriaučių lok ai o biznio agentas 
Jonas Buivydas išėjo laukan 
labai supykęs. Keleivyje iš- 

• plūsta tuos, kurie balsavo, už 
Kazį Kundrotą. Grūmoja 
kriaučiams, kad jie padarę di
dele klaidą, nebalsuodami už 
Buivydo kandidatą.

Jis rašo, kad senoji lokalo 
valdyba, jo vadovaujama, 
dirbus dėl kriaučių sušilus, 
bet šie jos darbų nesupratę 
ir neįvertinę.

Buivydas serga savęs garbi
nimo liga. Pabuvęs keletą 
metų biznio agentu, jis pradė
jo jaustis, kad jis gali kriau- 
čius amžinai už nosies vedžio
ti. Kai nepavyko; spjaudosi.

Naujasis Tėvynės redakto
rius labai nemyli komunistų. 
Dėlei to su juomi peštis ne
apsimoka.

Bet jis labai negražiai elgia
si. kai nesiskaito su tiesa. Pa- . t I
vyzdžiui, kalbėdamas apie su
areštavimą Amerikos Komu
nistų Partijos dvylikos vadų, 
jis šaukia: “Suimti svarbiausi 
Maskvos šnipai.”

Tai brolio Vasilo Įkaitusios 
a galvos išmislas.

Valdžios patiektuose prieš 
tuos vadus kaltinimuose jiems 
neprimetamas šnipinėjimas 
Maskvai, ar kam kitam. Jiems 
tik primetamas siekimas spė
ka nuversti Amerikos val
džia.

Nejaugi Tėvynės redakto
rius tiek tesupranta, jog ne
supranta, kad tarpe jo išmis- 
lo ir valdžios kaltinimo yra 
didelis skirtumas?

Klerikalų Draugas irgi ne
pamiršta Progresyvės Partijos 

' ir Henry Wallace. Jis sako: 
“Wallace Partija — Maskvos 
frontas, Stalino valios vykdy
toja.”

šimučiui garsiai pritūravo- 
ja Juozas Tysliava, Vienybės 
redaktorius. Jis gieda: Pro- 
gresvvė Partija — “tai Stali
no klapčiukų partija.”

Draugo ir Vienybės skaity
tojai stebėsis: Kaip čia pa
sitaikė, kad iŠ dviejų skirtin
gų burnų išplaukė tas 
bjaurus melas?
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• Pijus Grigaitis gailiai 
kia. JĮ ir jo vienminčius la
bai Įžeidęs klerikalas Macei
na, ar kuris kitas neraliuotas 
kunigų pastumdėlis. Jis ėmęs 
ir sugrįžusio Lietuvon Vinco 
Oškinio “griekais” apdrabstęs 
ne tik liaudininkus, bet ir so- 

i cialistus.
Ar tai gražu? Argi gali

ma “už vieno asmerts nuodė
mes pasmerkti ištisas politines 
partijas?” (N., liepos' 28 d.) 
/šimutis turėtų ant Grigai

čio susimylėti, ir jį žemai 
siprašyti. Kodėl dabar 
Oškinio. nuodėmes turėtų 
kūtavoti Grigaitis? 
vo locnų nuodėmių 
kankamai.
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Jis 
turi

ž.vmusis dramaturgas Ber
nard Shaw ' yra gryniausio 
kraujo vegetorijonas. Jis sa
kosi nebeatsimenąs, kada ra
gavęs negyvo gyvulio kūną. 
Bet jis šiandien susilaukė de
vyniasdešimta dvejų metų am
žiaus. Ir žmogus sveikas, ir

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

Įtarti Valdininkai 
Užginčija Lizes 
Bentley Pasakas

Washington. — Elizabe- 
tha T. Bentley pasakojo 
kongresmanų Neamerikinės 
Veiklos Komitetui, būk tūli 
velionio prez. Roosevelto 
valdininkai išdavę jai slap
tybes, kurias ji ,girdi, rin
kus Sovietų valdžiai karo 
metu. Be kitko, jinai įtarė 
Wm. W. Remingtoną, sus
penduotą prekybos-depart
ment narį; Laughliną Cur
rie, valdinį Roosevelto pa
dėjėją ir Harry D .White, 
buvusį šalies iždo sekreto
riaus padėjėją. Visi jie už
ginčijo Elizabethos pasakas. 
Currie ir White pareiškė, 
kad jie net nežinojo, ar yra 
toks “sutvėrimas”, kaip Eli
zabeth Bentjey. Jis pareika-, 
lavo, kad ji asmeniškai atei
tų prieš juos liudyti.

Indijos Valdžia Remia 
Anglus Prieš Malajus

New Delhi, Jndija. — In
dijos valdžia padeda anglam 
slopinti Malajų patrijotų 
kovą dėl savo krašto lais
vės, kaip praneša Telepress 
žinių agentūra. Reakcinis 
Indijos atstovas Ttyvy, par
vykęs iš Malajų, tarėsi su 
savo valdžia ir pakartojo 
šmeižtą, būk tik “teroristai” 
ten užpuudinėja anglus.

EKSPLOZIJA UŽMUŠĖ 11 
MAINIERIŲ

Birmingham, Ala.—Spro
gimas Tennessee kompani
jos angliakasykloje užmušė 
11 mainięrių; sužeidė daug 
kitų.

UNIVIS CO. DARBININKAI
IS NAUJO SUSTREIKAVO

Dayton,. Ohio. — CIO El
ek tri ninku Unijos vadai bu
vo atšaukę 89 dienų streiką 
prieš Lens kompaniją, pri
imdami samdytojų siūlomą 
algos pakėlimą po 11 centų 
valandai. Bet eiliniai nariai 
po kelių valandų vėl paskel
bė streiką.

Valstijos gubernatorius 
Thomas J. Herbert grasino 
atsiųsti miliciją prieš strei- 
kierius, jeigu jie dar nesu
sitaikys su kompanija. Pas
kutinėmis dienomis policija 
nuolat atakavo streiko pi- 
kietuotojus buožėmis ir a- 
šarinių dujų bombomis.

Siūlydama darbininkams 
algos priedą, kompanija 
.spyrėsi išmesti iš darbo 11 
veiklių pikietininkų. Paga- 
liaus buvo susitarta, kad 
valdžios, kompanijos ir uni-

daug rašo, ir juokus iš daug 
jaunesnių /krečia!

Jeigu daržovės taip gerai 
visus veiktų,'tai su mėsa nie
kam nereikėtų skaitytis.

Sakoma, jog Stalinas Sutikęs Tartis 
Su Trimis Vakariniais Talkininkais

ra----------------------------- --------

Derybos dėl Teisių 
Dunojaus Upėje
Belgrad, Jugoslavija.—Čia 

eina derybos dėl įvairių 
kraštų laivų plaukiojimo 
Dunojaus upe. Sovietų at
stovas Andrius Višinskis 
reikalauja, kad Dunojų kon
troliuotų tiktai tos šalys, 
kurių žemė tiesioginiai su
sisiekia su Dunojum. Višin- 
skiui pritaria Jugoslavija, 
Bulgarija, Rumunija, Če- 
choslovakija ir Vengrija. 
Šie kraštai priešinasi Ame
rikos, Anglijos ir Franci jos 
priėmimui j Dunojaus kon
trolę.

Senatorius Taylor Smerkia 
Suokalbį Prieš Komunistus

Detroit.—'Senatorius Glen 
Taylor, Progresyvės Parti
jos kandidatas vice-prezi- 
dento vietai, sakė laikraščių 
atstovams, jog teisminiai 
įkaltinimai prieš Wm. Z. 
Fosterį ir 11 kitų' komunis
tų vadų yra kerštingas suo
kalbis. Sen. Taylor patarė 
perskaityti Komunistų Par
tijos konstituciją, kuri pa
rodys,' jog ši partija nepla
nuoja prievarta nuversti A- 
merikos valdžią, ir.tas kal
tinimas komunistų vadams 
yra be pagrindo.

Graikijos Fašistai Skelbia 
Savo Laimėjimus

Athenai, Graikija. — Mo
narcho - fašistų komanda 
skelbia, kad jie atėmę iš 
graikų partizanų Profitis 
Elias kalną, 5,148 pėdų auk
ščio. • i 

jos atstovai derybomis 
spręs klausimą dėl šių dar
bininkų priėmimo darban. 
Tuo tarpu bus ir jiems mo
kama alga už rugpjūčio mė
nesį.

Streikas kilo dėl to, kad 
per balsavimus fabrike bu
vo atmesta CIO Elektrinin- 
kų Unija. Unijistai tvirtino, 
jog balsavimuose buvo var
tojama smurtas ir klastos 
prieš uniją. Jų skundą dėl 
to spręs šalies Darbo San
tykių Komisija.

Roma. — Italijos komu
nistų vadas Palmiro Toglia
tti kaltino vidaus reikalų 
ministrą Mario Scelbą už 
pasimojimą nužudyt Tog- 
liattį liepos 14 d.’Tada fa- 
sistinis studentas trimis 
kulkomis peršovė beinantį 
iš seimo 'rūmų Togliattį, 
seimo narį. ,

Apgydytas Togliatti jau

Neoficialiai Pranešama, kad Gal 
Įvyks Trumano - Stalino - A nglijos
- Francijos Premjerų Sueiga

Maskva, rugp. 2.—Jungti- ko Attlee ir Francijos 
” a. premjero Andrė Marie. (Šis

pranešimas dar nepatvirtin
tas.) '

Jungtinės Valstijos,, Ang
lija ir Franci j a siūlė,' kad 
Sovietų vyriausybė vėl ati
darytų joms važiuotę iš va
karinės Vokietijos per so
vietinį ruožtą į Berlyną; 
tuomet jos sutiktų tartis su 
Sovietų Sąjunga ne tik dėl 
Berlyno, bet ir dėl visos Vo
kietijos sutvarkymo.

Amerikonų pranešimai iš 
Maskvos teigia, kad atslūg- 
stąs santykių įtempimas 
tarp Sovietų ir trijų mini
mų vakarinių talkininkų.

nių Valstijų,/ Anglijos ir 
Franci jos ambasadoriai Ma
skvoj atsilankė pas Moloto
vą, Sovietų ųžsinio reikalų 
ministrą, ir trumpai pasi
kalbėjo apie Berlyną ir vi
sos Vokietijos klausimą. 
Ambasadoriai prašė tiesio
ginių derybų su premjeru 
Stalinu.

Amerikiniai koresponden
tai neoficialiai praneša, jog 
Stalinas sutikęs pasitarti su 
tais x ambasadoriais rugp. 2 
d. vakare. Jie lemia, kad ga
lėsianti įvykti keturių di
džiųjų konferencija — prez. 
Trumano, premjero Stalino, 
Anglijos minjstro pirminin-

2,000 UNIJISTl 
I WASHINGTO

New York.— Daugiau 
kaip 2,000 unijistų jau susi
rašė važiuot specialiu Lais
vės traukiniu*’! Washingto- 
ną rugpjūčio 5 d. Drauge su 
tūkstančiais kitų pažangių 
piliečių jie darys 'spaudimą 
Kongresui, kad išleistų įs
tatymą dėl kainų kontrolės, 
kad panaikintų verstino re- 
krutavimo ' ir Tafto-Hart- 
ley’o įstatymus, kad priimtų 
pilietinių teisių bilių ir iš
leistų įstatymą prieš negrų

'J TRAUKS 
NA RUGP. 5
linčiavimą.

Tuo tarpu reakciniai de
mokratai senatoriai iš pieti
nių valstijų be paliovos ple
pa ir trukšmauja prieš bi
lių, siūlanti panaikint tak
sus už teisę balsuoti fede- 
raliuose rinkimuose tose 
valstijose. Republikonai se
natoriai tikisi, jog tie ple
palai sueikvos visą specialės 
Kongreso sesijos' laiką ir 
užkirs kelią bef kokiem 
svarbiem sumanymam.

Graikijos Monarchistai Sako, kad 
Amerika Žadėjus Nuodų Dujų

New York. — Ameriko
nas National Broadcasting 
Co. radijo • korespondentas 
John Dono\%n • pranešė iš 
Romos tokią žinią:

Kada jis buvo Graikijos 
sostinėje Athenuose, tai 
graikų karo ministras gen. 
Georgas Stratos kaltino A- 
merikos valdininkus, kad jie 
nepristatė nuodingų dujų 
kovai prieš graikų partiza
nus, kaip buvo pasižadėję. 
Amerikonų oficieriai Athe
nuose užginčijo, kad jie ža
dėję monarchistams karinių 
nuodų dujų.

Korespondentas Donovan 
sekmadienį atvyko iš Athe- 
nų į Romą. Jis, tarp kitko, 
sakė': -

— Amerikiniai karinin
kai su savo generolu Van 
Fleetu Graikijoje priekyje 
tvirtina, kad monarchistai 

išėjo iš ligoninės, bet dar 
turės ilsėtis, iki gana susti
prės. Rašydamas dabar 
komunistiniame laikraštyje 
Unitą, Togliatti sako: 

’ Premjero de Gasperio 
valdžia nieko neveikė, kad 
nuslopint atgyjančio fašiz-' 
nio banditus, žmogžudiškas 
pasimojimas liepos 14 d. į- 
vyko tik todėl, kad atgema 

turi pilnai užtenkamai gink
lų karui prieš 10,000 parti
zanų Grammos kalnuose. 
Ten monarchistai yra sutel
kę 6”divizijas — apie 75,000 
kareivių. Anot, generolo 
Van Fleet’o, partizanus pri
valo sumušt monarchistų 
pėstininkai, bet Graikijos 
valdininkai reikalauja vidu
tinių bombanešių, nuodingų 
dujų, skystųjų liepsnų 
šmirkštuvų ir kitų sunkių
jų prietaisų.- Graikijos karo 
ministras Stratos tvirtina, 
kad Amerikos atstovai, jų 
tarpe ir generolas Wede- 
meyer,. prižadėjo bombane
šių ir nuodingų dujų. Gen. 
Van Fleet tatai užginčija.

fašizmas Italijoj. Nepaisant 
to žygio, valdžia neišvijo 
net vidaus reikalų ministrą 
Scelbą, fašistų glostymo va
dą... Kuomet buvo daromas 
pasikėsinimas nužudyt ma
ne, valstybinė policija ra
miai sau į tai’ žiūrėjo. • %

Unitą pranešė, jog susi
darė Tautinės Vienybės Ko-

Jugoslavų Ambasador. 
Rumunijoj Prieš Tito

Bucharest, Rumunija. — 
Jugoslavijos ambasadorius 
Rumunijoj Radon Golubovi- 
čius pasmerkė jugoslavų 
premjero Tito, valdžią už 
tai, kad ji atmetė Komunis
tų Žinių Biuro kritiką prieš 
Tito politiką.

(Jugoslavijos valdžia dėl 
to pašalino Golubovičių iš 
vietos. Tad jis pasilieka Ru
munijoj gyventi. Golubovi- 
čius tik ką sugrįžo Rumuni
jon iš Jugoslavijos komu
nistų suvažiavimo, sudary
to pagal Tito komandą.)

Arabai Trimis Frontais 
Atakuoja Izraelį

Tel Aviv, Izraelis.— Pasi- 
naujino mūšiai trijuose Pa
lestinos frontuose tarp ara
bų ir Izraelio. Atakas pra
dėjo arabai, laužydami pa
liaubas .

Izraelio vyriaušybė kalti
no Egipto arabus, kad trys 
jų lėktuvai bombardavo žy
dų koloniją Gath; egiptėnų 
artilerija apšaudė Karatiya 
prie vieškelio iš Hebrono į 
Majdal, pajūryje. O šiauri
nėje Palestinoje Irako ara
bų kariuomenė su tankais ir 
artilerija atakavo žydus 
šiaurėje.

Federacijos Vadai Atmeta 
Kairiuosius Delegatus

New York. — Šios valsti
jos Darbo Federacijos va
dai atmeta 15 išrinktų į jos 
suvažiavimą delegatų, kaip 
nužiūrimus komunistus.

New York. — Trys B-2i9 
bombanešiai vienu pradėji
mu nuskrido į Los Angeles, 
Calif., ir sugrįžo, atlikdami 
nuolatinę 5,003 mylių kej 
lionę.

SZAKASITS BUS NAUJAS- 
VENGRIJOS PREZIDENTAS

Budapest, Vengrija.—Vi
sų politinių Vengrijos par
tijų vadai užgyrė premjero 
pavaduotoją Arpadą Szaka- 
sits’ą kandidatu į preziden
tus. Teigiama, jog seimas 
išrinks Szakasitsą šį antra
dienį ar trečiadienį. Jis už
ims vietą pasitraukusio pre- 

Maskva. — Aukščiausiojo zidento Zoltano Tildy, ku- 
Sovieto prezidiumas įsakė ris atsistatydino, kuomet 
įsteigti specialius teismus, 
kurie teis apsileidžiančius - Tildy’o žentas 
pareigose teisėjus.

mitetas kovai prieš premje
ro de Gasperio reakcijos 
valdžią. Komitetas pareiš
kė:

— Gręsia pavojus taikai, 
Žmonių laisvė žalojama; 
milionai darbininkų be dar
bo. Italijos žmonės reika
lauja respublikinės konsti
tucijos, kuri užtikrintų tai- 
kg, laisvę ir darbą.

LAISVE—-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern State*.
427 Lorimer Street,

Brooklyn 6, N. T,
Telephone: Stagg 2-3878

Ch. Bowles Įmato 
Krizę, jei Kongresas 
Nepažabos Kainų <

Essex, Conn. — Buvęs 
kainų administrate r i u S 
Chester Bowles įspėjo, kad • 
jeigu dabartinė speciale . 
Kongreso sesija neišleis į- 
statymo kainoms numušti ir, 
jas kontroliuoti, tai įvyks 
krizė, kuri nubankrutuoS 
dešimtis tūkstančių smul
kiųjų biznierių ir išmes mi- 
lionus darbininkų iš darbo;

Bowles kaltino republiko- 
nų viešpataujamą Kongresą 
už leidimą pelnagaudžiams 
taip išpūsti kainas. Jis tvir* 
tino, kad republikonai, pa* 
gal Nacionalio Fabrikantų 
Susivienijimo įsakymą, pa* 
naikino kainų kontrolę 
1946 m. birželyje. (Bet ir, 
Trumano valdžia padėjo: 
kainų kontrolę panaikinti. 
Juk jis pats sakė, kad kai
nų kontrolė tai “policinės 
valstybės”. priemonė.)

Žuvęs Franc. Lėktuvas 
Su 52 Žmonėmis

Paryžius. —Nežinia kur, 
dingo bei žuvo keleivinis 
Francijos orlaivis Latecoen 
631 su 40 keleivių ir 
įgulos narių. Tas šešių mo*
torų orlaivis buvo didžiau-' 
sias komercinis lėktuvas pa
saulyje. Nelaimė įvyko, be- 
skrendant jam virš Atlan
to Vandenyno tarp Marti
nique salos ir Francūziškos 
Vakarų Afrikos.

LUDWIGSHAFEN, Vo- 
kietija. ■— Išimta jau 250 
vokiečių darbininkų lavonų/ 
iš Farbenindustrie fabriko! 
griuvėsių. Fabriką suardė 
perkūniškos eksplozijos. Ja
me buvo gaminami kariniai 
sprogimai vakariniams tal
kininkams.

kraštų šnipas ir Vengrijos 
Respublikos išdavikas.

Szakasits yra 60 metų 
amžiaus, amatininko sūnus. 
Iš mažens jis mokėsi daili
dės amato, paskui tapo mū
rininku. Toliau Szakasits 
redagavo socialdemokratų 
dienraštį Nepszava; 1921 m. 
buvo fašistų areštuotas ir 
trejiems metams įkalintas 
už straipsnius tame laikra
štyje. • J

Kada naciai užėmė Veng
riją, Szakasits vadovavo ko
vai prieš juos. Po vokiečių 
išvijimo, jis buvo išrinktas 
Socialdemokratų Partij o s 
centro sekretorium, o 1945 
m. paskirtas premjero pa
vaduotoju.

Pastarasis prez identas 
Tildy buvo protestantų ku
nigas ir vadinamų “smul
kiųjų” žemės savininkų par
tijos veikėjas.

J
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ORAS.—Būsią giedra.
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Pas popiežių
Neseniai Vatikane lenkėsi Amerikos moteriškų rūbų 

siuvėjų unijos vadai.. Jų tarpe randame vardus buvusio 
komunisto Jay Lovestono ir unijos prezidento Dubinskio. 
Lovestonas yra užkietėjęs bedievis. Dubinskis yra žydų 
tikėjimo žmogus. Bet abu šie vyrai aplankė popiežių, 
prieš jį atsiklaupė ir jam rankon pabučiavo!

Tuojau aišku, kad čia buvo vieni kitų apgaudinėjimas. 
Išsiniekino save ir išniekino katalikų bažnyčios galvą be
dievis Lovestonas, kuomet jis bučiavo popiežiui ranką.
Ta pati istorija su Dubinskiu.

Bet kodėl jie taip darė? Jie taip pasielgė todėl, kad jie 
yra tyriausio vandens oportunistai ir darbo žmonių suve
džiotojai. Jie popiežiui ranką bučiavo politiniais sume
timais. Jie žino, kad kol kas Italijoje popiežius turi daug 
įtakos, kad krikščionių demokratų partija yra valdan
čioji partija, kad popiežius yra konservatizmo ir reakci
jos ramstis Italijoje. ’Jie pasikloniodami popiežiui norė
jo duoti Italijos darbininkams suprasti, kad ir jie turi 
klausyti klerikalų valdžios ir nesidėti su komunistais ir 
kairiaisiais socialistais. Juk jų visas Italijon misijos tiks
las buvo paveikti Italijos organizuotus darbininkus, pa
dėti klerikalams suskaldyti Italijos Darbo Konferedaciją. 
Kaip tik dabar ateina žinios iš Italijos, kad ten jau pra
sidėjo “katalikų sukilimas” prieš Darbo Konfederacijos 
vadovybę, kad ten jau eina organizavimas naujos darbo 
federacijos.

žodžiu, viskas pasidaro aišku, kai pažvelgi į tas sąly
gas, kokiose dabar gyvena Italija. Lovestonai ir Dubins- 
kiai išsižadės visokios savigarbos, jeigu tik jiems atro
dys, kad tokiu savo elgesiu jie pagelbės kovai prieš pro
gresą, padės išnaudotojams pasilaikyti galioje.

Bankieris Snyder ir prezidentas Truman

Prancūzija, perėjusi ka
bineto krizį, jau turi “nau
ją.” Jis naujas ta prasme, 
kad kitokie vardai sudaro 
sąstatą, bet jo politinis vei
das lieka beveik nepakeis
tas.

Mari e, konservatyvus 
“radikalas-socialistas”, ta
po premieras ,bet buvęs pre
mjeras Schumanas, klerika
lų dominuojamos MRP (Po
puliaraus Liaudies Judėji
mo) atstovas tapo užsie
nio reikalų ministru. Tad, 
svarbiausia pakaita, turbūt) 
bus ta, kad užsienio reika
lų ministras Bidault, kuris 
tą postą beveik be pertrau
kos laikė nuo pat Ftancūzi- 
još išlaisvinimo, pašalintas 
iš kabineto'.

Kaip ta pakaita atsilieps 
į Prancūzijos užsienio poli
tiką, iki šiol sunku pasaky
ti. Schumanas jokiu būdu 
nėra palankesnis Rytų-Va
karų suartėjimui už Bid
ault. Nors jie abu vienos 
partijos nariai, Bidault vis 
vien gali būti skaitomas 
nors vienu šešėliu švieses
nis už Schumaną. Paskuti
nysis, beje, pirmojo pasau-

Pači’ame Bėflyne įvykiai 
vis aiškiau pradėjo atsiliep
ti į miesto admihiistracinį 
aparatą. Nors miesto vai-' 
dyboje yra įsitvirtinę deši
niejisocialdemokratai ir ki
ti reakcininkai) miesto po
licija iki šiol radosi liaudies 
jėgų rankose. Berlyno poli
cijos viršininkas Paulius 
Markgrafas, kuris nuo pat 
pirmų, išlaisvinimo dienų iš
tikimai tarnavo aliantams 
prieš naciuš) policijai vado
vauja.

Bet, miesto taryba įsimai
šė ir, jankių kiršinama, jį 
bandė pašalinti. .Tarybinis 
komandantas p a š alinimo 
nepriėmė. Miesto burmis
tre socialdemokrate parėmė 
jankių remiamą Hansą Stip
rumą. Padėtis: miesto poli
cijos centre lieka Markgra
fas, bet Amerikos sektory- 
je įsitaisė Stummas. Abu 
išleidžia įsakymus visai po
licijai, bet pirmojo klauso 
tik tarybiniame sektoryje, 
antrojo tik. vakariniame. 
Berlyno policija perskelta į 
dvi dalis.

Ludwigshavene sprogo 1. 
G. Farbert trusto fabrikas.

timis žiūrėjo į konvenciją, 
tikėdamiesi, kad ten pagrin
diniai nusileidimai jiems 
bus daromi. Kas dedasi už
kulisiuose nežinią, bet bent 
paviršutiniškai, jugoslavai, 
nesiskaitą su savo kaimynų 
kritika ir arogantiškai einą 
bonapartistiniais k e 1 i a is, 
taipgi nėra pasirengę lenk
tis vakarams, — bent toks 
kol kas yra įspūdis, kuomet 
pažvelgiame į geltonosios 
s p a u dos nepasitenkinimo 
pilnus komentarus.

Italijoje klerikalai ir, gal, 
^dešinieji socialistai, pradėjo 
atvirai skaldyt Generalinę 
L^rbo Konfederaciją. Jie 
mojasi ištraukti savo pase
kėjus ir sudaryti savaimin
gą organizaciją. Bet Konfe
deracijos vadovybė nelaukė 
jų žygio ir juos pirmus pa
šalino.

Užsimojimas, be abejo, 
neatsieks savo tikslo. Pana
šiai bandė apie pusmetis 
atgal Frančūzijos Generali
nėje Darbo Konfederacijoje 
(CGT) dešinieji socialistai 
su Jouhaux (Žou) priekyje. 
Jie atskilo, sukūrė savo 
“Darbo Jėgą” (“Force Ouv-

Šėši iš dvylikos komunistu vadų, kuriuos New Yof-ko 
grand džiūrč, federalčs valdžios žvalgybos ir reakci
ninkų Įkvėpta, Įkaitino “suokalbyje jėga nuversti” 
Amerikos valdžią. Priešakyje iš kairės: Eugene Den
nis, William Z. Fostet, Benjamin J. Davis. Antroje ei- 
lėjb: John Williarhscn, Henry Winston, Jacob Stachel.

Popierio Fondas

Progresyvių Partijos kandidatas Henry Wallace pa
sakė šventą tiesą, kai jis pareiškė, kad pats Trumanas 
netiki savo patiektąja programa prieš infliaciją. Jis ją 
■Kongresui patiekė tik tuo sumetimu, kad laimėti piliečių
simpatijas ir balsus lapkričio rinkimuose.

Tą puikiai patvirtino kad ir prezidento Kabineto na
rys, valstybes iždininkas bankieris Snyder. Jis Kongreso 
komisijoje pareiškė, kad jis priešingas sugrąžinimui kai
nų kontrolės. Na, o prezidentas savo programoje siūlo 
kainų kontrolės, nors apribotoje formoj, įvedimą.

Ir štai jums cirkas: prezidentas pasiūlo, bet preziden
to iždininkas priešinasi. Argi tai nėra puikiausias repu- 
blikonams ir visiems, kurie priešingi kainų kontrolei, ar
gumentas prieš prezidento pasiūlymus infliaciją pažebo- 
ti? Jeigu prezidentas neįtikino savo iždininko, kad jo 
planas yra reikalingas ir geras, tai kaip jis nori, kad 
juomi tikėtų atstovai ir senatoriai ir visi Amerikos žmo
nės? Vidutinis amerikietis, dar nepasiliuosavęs iš kapi
talistinės ideologijos, pamanys: Bankieris ir iždininkas 
Snyder daug daugiau nusimano apie infliaciją ir visus 
ekonominius reikalus, negu politikierius prezidentas 
Trumanas, kuriam daugiau rūpi laimėjimas rinkimų, 
nfegu infliacijos suvaldymas.

Ir taip eina niekais toji prezidento programa, kurią 
jis pasiūlė specialei Kongreso sesijai. Jeigu jis norėjo 
infliacijai pastoti kelią, tai, pasak Henry Wallace, turė
jo- prądėti nuo išmėtymo iš savo kabineto fabrikantų, 
bankieHų ir militaristų, kurie iš infliacijos tikisi ką nors 
laimėti sau.

Ne nubaudė, bet paglostė
Nuremburge pasibaigė paskutinė byla prieš didžiuo

sius karo kriminalistus. Ten buvo paskutiniais keliais 
mėnesiais teisiami milžiniško chemikalų trusto I. G. Far
ben direktoriai ir viršininkai. Juos teisė taip Vadinamas 
tarptautinis tribunalas.

Kaip prieš visus kitus didžiuosius karo kriminalistus, 
taip prieš tos karinės gamybos trusto piliorius kaltini
mai btivo sunkūs. Jie buvo kaltinami, kad jie finansavo 
Hitlerio partiją ir paskui Hitlerio karą, kad jie karo 
metu pavergė ir išnaudojo karo belaisvius, ir dalyvavo 
jų masiniam žudyme bei naikinime. Už tolygius kaltini
mus žemesnio rango naciai buvo nuteisti mirtin ir pa
karti -.

Bet kaip su šitais kapitalistiniais kriminalistais? Štai 
fežtiltatai. Dešimt kaltinamųjų išteisinti, paleisti be jo
kios bausmės, dar su’ atsiprašymu, kad jie buvo be rei
kalo suimti ir laikomi kalėjime ikj teismo. Dvylika rasta 
kaltais ir “nubausti.” Du iš jų tuojau paleisti, nes jie 
jau atsėdėję savo bausmę. Tik vienas nubaustas zaštuonėr 
fiais metais kalėjimo. Kiti gavo po metus kitus. Visiems 
jiems iš bausmės išskaityta tas laikas, kurį jie iki šiol 
Sėdėjo kalėjime.

Visam pasaulyje girdisi žmonių pasipiktinimas šiuo 
tarptautinio tribunalo sprendimu.

Kaip šį sprendimą suprasti? Jį galima suprasti tiktai 
Šviesoje visos tarptautinės padėties. Kai dabar eina “šal
tas karas” ir kai Amerikos vadovybėje taip energingai 
kapitalistinių kraštų ruošiamasi prie naujo karo, tai ar-

linio karo metu kūip Elžaso- 
Lotaringijos gyventojas ka
rininku tarnavo Vokietijos 
kaizerinėje armijoje...

Kabinetą sudaro ta pati 
trijų centrinių partijų koa
licija: MRP (katalikai), 
“radikalai - socialistai” ir 
Blumo socialistai. Balansas 
bent kiek perėjo nuo MRP-

Žūvo šimtai, sužeista tūks
tančiai. t.* G. Farben, tai ta 
firma, kuri daugiausia pa
dėjo Hitleriui. Su ja ryšių 
prieš karą turėjo ir Ameri
kos trustai, ypatingai per 
Forrestallį, dabartinį kraš
to apsaugos sekretorių...

Indonezijoje neramu, nors 
žinios retai dabar iš ten at-

riere”), bet prie jos neprisi
dėjo nei keli šimtai'tūkstan
čių darbininkų.

Prie šio skilimo Italijoj 
neabejotinai prisidėjo ir 
Amerikos reakcinių unijis- 
jistų vadų klika: Antoninis, 
Dubinskis.ir Lovestonas, — 
komunistas renegatas. Beje, 
ta klika apsilankė ir pas po-

socialistų ant , socialistų - 
“Radikal - socialistų” spar
no, bet tas reales reikšmės 
beveik neturi. Blumas. tapo 
vice-premieru, bet pati so
cialistų partija tiktai men
ka dauguma remia dalyva
vimą kabinete.

Tikras ir lemiamas krizis 
Francūzijoje ateis tuo me
tu, kuomet socialistų parti
jos dauguma pagaliau pa
reikalaus sulaužti centrinę 
koaliciją. Tada, kaip tam 
nesipriešintų Blumo klika, 
didžiausioji partija šalyje, 
— komunistai, kurie ir šiuo 
kartu buvo ignoruoti, turės 
vėl vaidinti savo rolę val
džioje. Ir kuomet jie į ją 
grįš, jie grįš stipreshi ne
gu bile kuomet praeityje.

Vokietijoje tuo tarpu vi
są praeitą savaitę įvykiai 
vystėsi žaibo greitumu. Jan- 
kių-britų (ir dalinai fran- 
cūzų) arogantiškas atsine- 
šimas Berlyno klausimu bu
vo bent kiek sušvelnintas, 
kuomet vakarinėms jėgoms 
pasidarė aišku, kad baugi
nimais nieko neatsiekiama, 
ir,.kad TSRS laikosi tvirtai 
ir nesinervuoja.

Iš Washingtono ir Londo
no pradėjo skristi kalbos 
apie derybas, — bet tuo tąr- 
pu, kai pirma būvo reika
laujama derybų'tik dėl Ber
lyno, dabar jau kalbama 
apie derybas “dėl visos Eu
ropos.”

Sovietai atsako: defėki- 
mės ne dėl tokio siauro 
klausimo, kaip dėl Berlyno, 
ir ne dėl tokio plataus ir ab
straktiško klausimo, kaip 
dėl visos Europos, bet dėl 
praktiško ir' tuo j autinio: 
Vokietijos. A

Washingtonas ir Londo
nas tyli.'

eina į vakarus. Nors holan- 
dai yra. pasirišę paliaubų 
sutartį su Indonezijos res
publika, jie jos'nepripažįsta 
ir visaip jai kenkia. Rolan
dų (britų remiami) kariniai 
laivai blokaduoja Indonezi
jos krantus ir bando už
smaugti tos jaunos liaudies 
respublikos savai mingas 
sritis ekonominiu užbloka- 
vimu.

Tolimieji Rytai, bendrai, 
ypatingai Pietrytinė Azija, 
vis labiau virsta parako sta
tine, kurią žiežirba gali iš
sprogdinti. Indonezija . ir 
Mala j a, Indokinija ir Sia
mas, — ten kunkuliuoja ir 
verda įvykiai, kurie bet ku
rią dieną gali sukrėsti se-

piežių, — palaiminimo, tur 
būt.

Turkijoje, kaip matyti, 
profašistine v ai d a nčioji 
klika ieško priežasties da
ryti intervenciją Graikijoje 
prieš liaudies partizanus. 
Ankaros valdžios praneši
mas sako, kad “graikų par
tizanų laivai užpuolė Turki
jos karinius laivus, bet bu
vo atmušti...”

Graikijos partizanai val
do kelias sritis Makedonijo
je ir Traci joje, kurios ru- 
bežiuojasi su Turkija. Kaip 
matyti, Ankaros reakcinin
kai bent galvoja apie savo 
snapo kišimą į Graikijos 
reikalus, — lyg vienos in
tervencijos, — Amerikos, —

nąjį pašaulį.
Jugoslavijoj baigėsi Kom

partijos kongi^sas. Kaip 
galima buvo tikėtis, Tito* 
Kardeli j - Rankovič - Rija
de grupė, kuri kontroliuoja 
centro komitetą, išėjo lai
mėti-ja.

Kominformo kritiką buvo 
besąlyginiai atmesta ir pri
pažinta, kad santykiai su 
Albanija ir Bulgarija yra 
įtempti. Bet tuo tarpu kon
gresas, bent žodiniai, kalbė
jo apie “ištikimybę tarybi
nei anti-imperialistinei poli
tikai.” Konvencijos salėje 
šalia Tito paveikslo kabėjo 
ir Lenino bei Stalino.

Kaip buvo galima tikėtis, 
Tito sėkmingai palaiko sa
vo rankose partijos apara
tą. Ant kiek stipri opozicija, 
remianti Kominformo stovį 
prie§ jb būtų sunku spręs
ti, nes, kaip kaltina “Prav
da,’* partijos vadovybė Ju
goslavijoje užgniaužia jai 
priešingas nuomones tero
ristinėmis mętodomis.

Vakarai su didelėmis vil-

gi būfų logiška bausti pereito karo kapitalištihiūs krimi
nalistus? Argi franeūžų žOtiojė to paties Farben trusto 
chemikalų gaminimo fabrike baisi eksplozija neįrodė, jog 
Vokietijos karpė pramonė vakarūosė tebėra nepaliefeta, 
kad ji tebedirba ir tebegamina karo pabūklus? Šitie 
Farben trusto direktoriai ir viršininkai bus labai reika
lingi, kaipo karinės pramones vadai. Jų. pakorimas bū
tų neapsakomas nuostolis naujo karo kurstytojams. /

nepakaktų. Iš antros pusės, 
kadangi turkų ginklai da
bar yra beveik išimtinai iš 
Amerikos gaunami, tai būtų 
ta pati intervencija, ir skir
tumo nesudarytų.

Bet.Graikijos partizanai 
praeitos savaitės pabaigoje 
jautėsi tikri: jų nepalaužė 
naciniai okupantai su savo 
kalnų laipiotojų Tyroliaus 
divizijomis, jų nepalaužė 
britų gerai ginkluoti škotų 
kalniečių daliniai, jų nepa- 
laužč Amerikos kariniai 
ekspertai, — jų nepalaužys 
nei turkų smarkuoliai.

Britanijoje dar bietiška 
valdžia parodė, kad ji neno
ri atsilikti nuo Amerikos 
Thomasų ir Rankinų. Į 
sportines olimpiadas atvy
kęs Italijos Kompartijos or
gano “L’Unita” (“Vieny
bė”) korespondentas Toma- 
sso Giglio buvo deportuotas.

Valdžia nepadavė prie
žasties.

Ir, — mųšų šalyje, Ame
rikoje, naujosios Progresy- 
vėš Partijos įsikūrimas dar 
galingai aidi po visą šalį. 
Geltonoji spauda, parsida
vėliai radijo komentatoriai 
ir kitos jų propagandos 
priemonės, i š s i j u osušiai 
darbuojasi, kad sumažinti 
tą įspūdį, kad nuodais nu
blukti ' tą šviesos įraižį, ku
rį naujoji partija padarė

' A , •«; & ,

'Prezidentas Trumanas specialėje Kongreso sesijoje* 
pareiškė, jog infliacija prives šalį prie baisios nelaimės, 
jei Kongresas nesistengs jos sukontroliuoti.

Jei Kongresas per du metu darė viską, kad paliuo- 
suoti trustus nuo kainų kontrolės, tai,, aišku, kad šioje 
sesijoje jis stebuklo neparodys, nes 80-tasįs Kongresas 
daugumoje susideda iš tokių žmonių, kuriems ne visuo
menės reikalai rūpi, bet didžiųjų trustų.

Pranašaujama, kad šį rudenį dar pakils kainos ant 
vįsko. Labai galimas daiktas. Kapitalistai turi teisę lup
ti žmonės, kiek jiems patinka. Jų nevaržo joki įstatymai.

Iš visko matytis, kad mūsų dienraščio finansinė pa
dėtis vis sunkės. Turime labai rimtai susidomėti finan
sinę parama.

Gražus skaičius dienraščio patriotų jau paaukojo į 
popierio fondą. Tačiau palyginus su visa ta tūkstantine 
minia gerų patriotų, tai dar nedaug yra aukavusių. Ypač 
kolonijų veikėjai neišsijudina į darbą. Mažai kur girdėtis, 
kad būtų renkamos aukos.

Ketvirtadienio rytą užėjo į Laisvės raštinę A. Glebi
ems iš Harrison, N. J. Pridavė $20 ir surašą aukojusiųjų 
į popierio fondą. Jis pats tas aukas surinko. O tai Šitaip 
turėtų pasirodyti visų kolonijų 'veikėjai. Yra norinčių 
paaukoti, paremti savo dienraštį, bet nėra.kas parinktų 
bukų. ,

Šiuo kartu’ finansiniai parėmė savo dienraštį šie as
menys :

Per A. Globičių, Harrison, N. J.:
Pats A. Globičius $4.00

Po $2: W. Norkus, T. Wancevich, K. Tamkus.
Po $1: D. Adomaitis, J. Gerulis, S. Varpas, J. Vaznys. 

J. Par vii Jonis, W. Grigne, P. Muraška, A. Žalis, L. La- 
beckas, M. Krunąs.

Patys prisiuntė aukų:
Antanas Lakitskas, Coaldale, Pa. $5.00
V. Gudaitis, xPaterson, N. J. $5.00
J. Gerdauskaš, Worcester, Mass. $3.00
Julia Daukus, Detroit, Mich. $3.00

George Daugėla, Richmond Hill, N. Y. $3.00.
J. Maslauskas, Barto, Pa. $3.00
Bill Malin, Brooklyn, N. Y. $2.00
A. Balčiūnas, Montreal, Canada $2.00

, Antanas Gradeskis, Tarriffville, Conn. $2.00
' J. Swingle, Tarrifville, Conn. $1.50.

• Širdingai -dėkojame visiems, kurie suteikėte finan
sinę paramą dienraščiui šiuom sunkiu momentu. Parama 
labai reikalinga ir prašome visų, kurie branginate dien
raštį Laisvę primesti, doleriuką-kitą finansinės pajamos.

Laisves Administracija.

Žinios iš Lietuvos
Respublikos Pirmūnas

KAIŠIADORYS.— Pereitais 
metais visą laiką atsiliekanti 
Kaišiadorių MTS šiemet iško
vojo respublikos pirmūno var
dą. Dėka sustiprinto organi
zacinio darbo, MTS kolekty
vas jau iš pat ’pavasario pri
siėmė konkrečius įsipareigoji
mus ir padarė žymią pažan-
.. ...... -.... ■ / ■ - — P-— —■ 
Amerikos liaudies galvose
noje.-

Bet jų pastangos bergž
džios. Jie negali atgriebti 
tiek ploto, kiek prarado 
per didingą ir kilnią Pro- 
gresyvės Partijos konvenci
ją. Amerika, — nuo krašto 
iki krašto, — pajuto, kad 
ji yra liudininke gimimo di
dingo paujo judėjimo, kuris 
žada Amerikos liaudžiai 
šviesią ateitį, ir, pasauliui, 
— taiką. \ ■

gą. Prasidėjus pavasario lau
ku darbams tarp paskirų trak
torių brigadų ir pavienių trak
torininkų užvirė lenktynės. 
Kiekvienas jų, stengdamasis 
iškovoti pirmūno vietą, dienos 
normą įvykdydavo net 200 ir 
daugiau procentų. Dėka darb
štaus kolektyvo ir jo ’sėkmin
gų socialistinių lenktynių, 
Kaišiadorių MTS Šiais metąis 
pirmoji respublikoje įvykdė 
metinį traktorivių darbų pla
ną. žemės ūkio kooperacijos 
draugijų, kolektyvinių ir pa
skiru valstiečių laukuose MTS 
traktoriai įdirbo daugiau kaip 
1,000 hektarų. /

1 MTS kolektyvas tebekovo
ja ir 'toliau dėl darbo planų 
viršijimo.

Mėsos kombinate pradėjo 
veikti rekonstruotas pirtnihio 
mėsos apdirbimo cechas.
Darbas jame atliekamas su ele
ktros pagalba.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Rugp. 3, 1948
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Mačiau, Kaip Gimė Nauja, 
Progresyvė Partija

(5-tasis STRAIPSNIS)
Šeštadienio rytas.
Prisipirkęs pundą laik

raščių, skubiu Auditorijon.
Važiuoju gatvekariu, ar

tipilniu žmonių.
Vartinėju dienraštį “New 

York Star?’
Netoli manęs sėdi vidur

amžis žmogus ir garsiai 
kalba, koliodamas Wallace’a 
ir Taylor’ą.

Jis, matyt, buvo “įsitrau
kęs.”

— Va, skaito New York 
“Star”! •— išmetinėja jis 
man, — bolševikų laikraštį. 
Kam jis reikalingas!... Aš 
žinau, kai kurie iš jūs va
žiuojate į Auditoriją, į Wal- 
lace’o mitingą. Gerai! Žiū
rėsiu: kuris,tik išlips iš gat- 
vekario 34-toj gatvėj, kiek
vienam — kumštimi į no
sį...

Žmonės šventai tyli, ne
kreipdami dėmesio į “moky
tojo” aštrius, nešvankius 
žodžius.

Manau sau: jis tu r būt 
man visa tai taiko, nes juk 
aš vartinėju jo bolševikišku 
pramintą laikraštį. Kai iš
lipsiu iš gatvekario, ar ne
pradės jis prie manęs kib
ti?...

Prisiartina gatvekaris 34- 
tosios gatvės. Sustoja.

Žmonės vienas po kito li
pa laukan ir eina linkui Au
ditorijos.

Gatvekaryj pasilieka tik 
vienui vienas “mokytojas.”

Kad pradės žmonės juok
tis!...

— Matot, tamsta, koki 
sutvėrimai priešinasi Wal- 
lace’ui! — kalba man vidur- 

s amžė moteriškė, eidama lin- 
* ^/kui Auditorijos. — Padug

nės! Visuomenės atmatos!...
Sesija prasidėjo.
Po formalumų ir ceremo

nijų, laikinasis suvažiavimo 
pirmininkas Mr. Howard 
siūlo suvažiavimui išsirink-

Rašo ROJUS MIZARA
vadui pirmininkauti progos 
nėra.

— Mes, milijonai žmonių, 
kurie Iš savo darbo pelnome 
gyvenimą, — toliau kalbėjo 
Fitzgerald, — esame čionai, 
naujoje partijoje, kadangi 
mes nusprendėme nesekti iš 
paskos nei asilą neigi dram
blį... Mes čia susirinkome 
diskusuoti, svarstyti, kaip 
sudaryti naująją Jungtinių 
Valstijų vyriausybę...

Jis kritikavo tuos darbo 
unijų vadus, kurie siūlo 
darbininkams nestoti nei į 
vieną partiją, bet laukti ma
lonių iš senųjų partijų.

Atėjo laikas, kai Ameri
kos darbininkai neprivalo 
pasikliauti jokiomis partijo
mis, kur jie neturi balso.

Amerikos darbininkąi pri
valo būti nedalomoji dalis 
politinio judėjimo, politinės 
masinės organizacijos, to
kios, kokia yra Progresyvė 
Partija.

— Mes, unijistai, gerai ži
nome, jog žodis laisvė ne
reiškia laisvės streiklau- 
žiauti, bet reiškia laisvę, 
sulyg kuria darbininkas 
veikia išvien su kitu savo 
prietelium ar kaimynu, tar
damiesi dėl užtikrinimo ly
gių teisių visiems. Štai, ko
dėl jūs čion suvykote. Štai, 
kodėl aš čia esu. Dabar vi
si išvien varykime darbą 
pirmyn...

Po kai kurių atliktų for
malumų, pirmininkas pra
nešė, jog dabar seks susi
kaupimo valandėle, kurioje 
bus pagerbtas Franklin D. 
Rooseveltas ir kritusieji 
praėjusiame pasauliniame 
kare Amerikos sūnūs.

Pirmininkas pakvietė ka
rio uniformoje armijos sar- 
žentą prie mikrofono. Var
gonai pradėjo liūdnai gro
ti; paskui choras ir orkes
tras. Liūdnai iškilmingas 
momentas!

Išilgai auditoriją, centri-
ti pastovųjį suvažiavimui 

' pirmininką.
Nominuojamas u n ijistų 

vadas Albert Fitzgerald, 
prezidentas United Electri
cal, Radio & Machine Wor
kers of America, CIO. Tai iš 
Lynn, Mass, žmogus.

Iš žymesniųjų unijistų va
dų, tik vienas Fitzgerald iš
tikimai darbavosi su Wal- 
lace’u. Dėl to galima įsivaiz
duoti, kokiu entuziazmu jo 
nominavimas ir išrinkimas 
pirmininku buvo sutiktas!...

Fitzgeraldo išrinkimas pa
stoviu suvažiavimo pirmi
ninku, aišku, buvo pabrėži
mas pagarbos organizuo
tiems darbininkams, unijis- 
tams, kurių suvažiavime 
dalyvavo daug.

Masiniams suvažiavimams 
vadovauti, išvest juos iš pai
niavų, kuomet pasitaiko 
įkliūti, Fitzgeraldas— eks
pertas.

Estradoje jis atrodo pa
prastas, mažai ką teišma
nąs vyras, biskelį plikokas. 
Bet tegu pasitaikys kokia 
nors parlamentarinė painia
va, tegu diskusantai bandys 
pakreipti diskusijas “ne tuo 
keliu,” — matysite, ką pa
sakys pirmininkas, kaip jis 
mokės visą dalyką išpainio
ti!...

Pirmininkas sako kalbą, 
ją pradėdamas pareiškimu, 
jog ši šlovė, jani suteikta, 
liudija tai, kad naujosios 
partijos suvažiavimas yra 
kitokis, negu republikonų ir 
demokratų s u v ažiavimai, 
kuriuose progresyvių-unijų

niu taku, atžygiuoja būrys 
karių uniformose.

Pasiekę estradą čia pat, 
publikos priešakyje sustoja 
rankose belaikydami ameri
kines vėliavas.

Pakviečiamas veteranas 
pasakyti momentui pritai
kytą kalbą, kuri buvo ne tik 
didžiai jausminga, bet ir po
litiškai gili, dėstanti velio- 
nies Roosevelto nuopelnus 
tautai ir apibrėžianti jo po
litinį palikimą.

Trimitas sutrimituoja.
Publika vienai minutei 

sustoja, susikaupia.
Visa auditorija tarytum 

sustyra: nei žodelio, nei bal
selio. ..

Konstitucija?
Einama toliau.
Pirmininkas p a k v iečia 

naujosios partijos Konstitu
cinio Komiteto pirmininką, 
kongresmaną Vito Marcan- 
tonio, padaryti pranešimą 
apie konstitucijos projektą, 
kuris tuojau bus pateiktas 
suvažiavimui.

.Kas1 žino Marcantonio, ži
no, ką reiškia oratorius.

Amerika šį žmogų pažįs
ta ir jį, paprastai, vadina 
“kovojančiu kongresmanu.”

Per metų eilę Kongrese ir 
už jo sienų Marcantonio 
ryžtingai kovoja dėl liaudies 
reikalų, dėl taikos, laisvės ir 
gausos.

Dėl to užteko suminėti šio 
nedidelio (ūgiu) žmogaus 
vardą ir pavardę, kaip visa 
auditorija pasriuvo aplodis
mentuose, paskendo demon
stracijoj.

Marcantonio kalbėjo apie

naujosios partijos rolę ir 
uždavinius, palygindamas 
ją su senosiomis*partijomis. 
Jis ragino delegatus priim
ti siūlomąjį naujos konsti
tucijos projektą.

Po jo kalbos sekė konsti
tucijos projekto skaitymas, 
diskusijos ir konstitucijos 
priėmimas, balsavimas.

Konstituciją sudaro įžan
ga ir šeši neilgi skyriai.

Įžangoje a p s k lembiami 
naujosios partijos principai 
bei siekimai. Vyriausiais 
naujosios* partijos siekimais 
yra: Kova prieš monopolis
tinį kapitalą, taika, laisvė ir 
gausa.

Vyriausias Progresyvės 
Partijos organas — Suva
žiavimas.

Reguliariai šios partijos 
suvažiavimai bus laikomi 
kartą per vienerius metus 
— ne kaip republikonų ir 
demokratų, kurie savo su
važiavimus telaiko tik sykį 
per ketverius metus.

Tarp suvažiavimų visą 
galią turi Nacionalinis Ko
mitetas.

Gali būti šaukiami ir ne
paprasti, ekstravi suvažia
vimai, prisiėjus reikalui.

Nacionalinis K o, m itetas 
turi būti renkamas kas 
kiekvieneri metai. Jį renka 
suvažiavimai.

Nacionalinis K o m itetas 
išrenka savo Nacionalinį 
Veikiantįjį Komitetą, kuris 
vadovaus visiems partiji- 
niams reikalams tarp Na
cionalinio Komiteto posė
džių. x

Nacionalinis Veikiantysis 
Komitetas susirenka kiek
vieną mėnesį ir jo posėdžių 
protokolai ,tu.ri būti išsiun
tinėti visiems Nacionalinio 
Komiteto nariams.

Partijos viršininkus suda
rys: pirmininkas, jo padėjė
jas, keturi vice-pirmininkai, 
sekretorius ir iždininkas.

Konstitucijos pataisas tė
gali daryti tik partijos su
važiavimai.

Kai konstitucijos projek
tas buvo perskaitytas, aiš
ku, kilo diskusijų. Vieni siū
lė tokių pataisymų, kiti — 
kitokių. Tačiau suvažiavi
mas priėmė projektą tokį, 
koks jis buvo skaitytas1.

Dėl konstitucijos priėmi
mo diskusijų, kurios gero
kai užtruko, sesija nusitęsė 
ilgokai.

Tuomet pirmininkas su
šaukė valstijinių delegacijų 
pirmininkus pokalbiui ir ten 
buvo nutarta siūlyti suva
žiavimui neiti pietų, bet se
siją tęsti tolyn.

Padaryta tik labai trum
putė pertrauka.
Vadinasi, naujajai partijai 

jau buvo duotas vardas ir 
priimta konstitucija.

Dabar reikėjo eiti prie 
nominavimo kandidatų pre
zidento ir vice-prezidento 
vietoms.

Nominacijos
Kiekvienam buvo aišku, 

jog bus nominuoti Wallace 
ir Taylor.

O betgi nominacijų va
landos nekantriai laukė 
kiekvienas, buvęs auditori
joje.

R a d i jo korespondentai, 
spaudos korespondentai, te
levizijos žmonės — visi pa
sitaisė savo “įrankius” dar
bui ir nerimaudami klausė- 

' si: kas bus?
Šaukiamos valstijinės de

legacijos alfabetiškai. • .
Pirmiausiai Alabama.
Alabamos valstij os dele-

Ties liepsnojančiu milžinišku kryžiumi 
Klanas pradeda viešas ceremonijas 
ja eilėmis, be kaukiu, apsupti kaukėmis ir marškomis 
kad kandidatai negalėtų pamatyti ir pažinti.

netraukia, nors visiems yra žinoma jų teroristine programa ir taktika.

Mountain, Atlanta, Ga., Ku Klux 
Kandidatai afmaršuo- 

užsimaskavusių klansmanų,
Mūsų valdžia klansmanų i teismą w

netoli Stone
Įrašymui nauju rekrutu.

ŽINIOS is LIETUVOS
NAUJI ĮRENGIMAI “TRINY- 

ČIŲ” KOMBINATE.
KLAIPĖD.A. Vyr. Tekstilės 

pramonės montavimo tresto K 
Rygos montavimo kontoros 
brigada baigia statyti “Triny
čių” kombinato audimo fabri- j

; ke naujus tarybinės gamybos J
įrengimus. Brigada sumontavo 
6,840 verpsčių. Metų pradžioje •; ... 
Čia jau buvo sumontuota 9,800 k’-uįl 
verpsčių. Tokiu būdu 1948 me
tų užduotis — sumontuoti ir LJ 
perduoti eksploatacijon 15 tūk- , 
stančių verpsčių — viršyta.

Be to sumontuota 10 šukavi- * 1
mo mašinų.

gacijos pirmininkas paskel
bia :

— Mr. Chairman: Alaba
ma perveda nominacijų rei
kalą atlikti Iowa valstijos 
delegacijai.

Towa valstija — valstija, 
kurioje gimė ir augo Henry 
A. Wallace. Tos valstijos 
deelgacija įpareigoja Fred 
Stover, iš Hampton, Iowa, 
nominuoti Henry A. Wal
lace. Šis vyras buvo Wal- 
lace’o kaimynas ir yra Iowa 
Farmerių Unijos preziden
tas.

Nominacinė jo kalba bu
vo parašyta kitaip, negu re
publikonų ir demokratų 
partijose tos rūšies kalbos 
paprastai esti parašytos.

Mr. Stover iš pat pradžių 
pasakė, kad jis Jungtinių 
Valstijų prezidento vietai 
nominuoja Henry A. Wal-

i

To ir užteko! Per kokias 
penkias-dešimt minučių au
ditorijoje virė aplodismen
tai, džiaugsmo šūkiai, entu
ziazmas.

Šiaip taip publikai nusi
raminus, kalbėtojas baigė 
savo kalbą, po kurios per 
arti 40. minučių visa audito
rija bangavo ovacijomis, ei
senomis, dainomis, šūkiais, 
iš kurių nuolat išsiskyrė: 
“We want Wallace! We 
want Wallace!.. .”

Iškilo viršun tūkstančiai 
vėlukų, šimtai Wallace’o ir. 
Tayloro paveikslų, šūkių.

Visa tai susiliejo su žmo
nėmis ir garsais. Ir taip tę
sėsi. 1

Keletą kartų pirmininkas 
bandė delegacijas “pašaukti 
prie tvarkos,” bet kas jo 
klausys 1 i

O, visgi tvarka sugrįžo — 
kažin kaip tai savaime su? 
grįžo. Žmonės išvargo, pa
kinio ir suprato, jog prieš 
juos stovi dar daug darbų. 
, Tuomet tęsėsi nominaci
jos. Buvo iššaukta vardu 
kiekviena valstija ir kiek
vienos valstijos delegacijos 
pirmininkas pareiškė: mes 
remiame Wallace’ą!

Dąugelio delegacijų pir
mininkai sakė trumpas kal
bas.

Po to vyko nominacijos 
vice-prezidento, senatoriaus 
Glen Tayloro.

Jį nominavo Larkin Mar
shall, iš Georgia valstijos, 
negras visuomenininkas . ir 
laikraštininkas.

Čia jau buvo mažiau ova
cijų ir demonstracija kur 
kas trumpesnė. ŽmoMės juk 
užtenkamai išvargę, o, be 
to, buvo praneštą, jog tarp 
5 ir 6 v. v. atvyks auditčri- 
jon abu nominuotieji — 
Henry A. Wallace ir Glen 
Taylor.

Delegatuose 'kilo mintis, 
jog neverta visas valstijas 
vardais iššaukti. Priimti 
Mūrshallo kalbą formaliu 
įnešimu ir eiti balsuoti. Kas 
gi bus priešingas Taylorui?

Iš tikrųjų, atrodė, jog tai 
yra sveikiausia išeitis.

Jeigu būtų šaukiamas vi
sų valstijų vardošaukis, tai

visa tai skaitytojas norės 
žinoti.

Susitinku, philadelphietį 
Trakimą.

— Kaip važiuosit į Shibe 
Parką? —-klausia jis.

— Nežinau!
— Jei norit, galit su ma

nim važiuoti t- turiu maši
ną.

Tai buvo iš tikrųjų smagi 
staigmena.

Pagaliau sutinkame Pra
naitį, taipgi patersoniečius 
Vilką ir Pocių. Pastarieji 
du turi savo automobilių.

Tuomet mes trijuose va
žiuojame: pirmiausia į res
toraną užkąsti, o iš ten — į 
Shibe Parką.

Apie tai bus kitam straip
snyje.

PALEISTA I DARBĄ 
ŠIAULIŲ ATS. * .

ŠIAULIAI, i 
miesto automatinės telefonų 
stoties pirmoji dalis. Stotis tu
ri 80 abonentų. ATS montavo 
Šiaulių ryšių - kontoros darbuo
tojai.

Stojo rikiuotėn.

NAUJOS ĮMONĖS KAUNE ’
KAUNAS. Pramonės įmonių 

rajone, Vilijampolėje, pastaty- . 
tas duonos fabrikas. įrengtos 
dvi didelio pajėgumo duonos 
krosnys, kuriose per parą bus 
iškepama 14 tonų duonos.

su

su

visas reikalas būtų nusitę- 
sęs iki vėlumos ir daugelis 
žmonių vargiai bebūtų su
spėję nuvykti į vakarinę se
siją, į Shibe Parką, kur 
Wallace ir Taylor turėjo sa
kyti kalbas, sutinkančias 
priimti, kandidatūrą.

Dėl šio įnešimo pirminin
kas iš karto svyravo, bet 
vėliau sutiko ir bėgyje pen
kių minučių Glen Taylor bu
vo nominuotas (žinoma, 
vienbalsiai) kandidatu vicej 
prezidento vietai.

Aplink estradą pradėjo 
sukinėtis žymieji amerikie^ 
čiai: dramaturge Lillian 
Hellman, skulptorius Jo Da
vidson, dainininkas - akto
rius Paul Robeson ir kiti. 
Tai reiškė, jog tuoj pribus 
kandidatai.

Pagaliau pasirodo ir no
minuotieji.

Pirmiausiai į>irmininKas 
pristato Glen Taylorą, be
laikantį ant rankų dviejų 
metų sūnelį; su juo atvyko 
ir Mrs. Taylor, jauna, daili, 
juoda skrybėle moteriškė.

Vėliau — Henry A. Wal
lace su žmona .

Jų sutiktuvės buvo didžiai 
įspūdingos.

Šiuo ir baigėsi antroji 
važiavimo" sesija.

1 Su Lietuviais
Šiandien kalbėjausi

profesorium B. F. Kubilium
• iš Bostono. Jis yra delega
tas, atstovaująs Mass, vals
tiją.- Žadėjo jis mane nuvež
ti j Shibe Parką.

Deja, vėliau, po sesijos, 
niekaip negalėjau jo susi
rasti. 1

Sutikau brooklynietes ai- 
dietes: Olgą Baltrušaitis ir 
Sylviją Pužauskaitę; taipgi 
Helen Zablackienę ir Helen 
Jeskevičiūtę.

Vėliau sužinojau, kad šio
je sesijoje dalyvavo dar ir 
šie brooklyniečiai: Povilas 
Venta, Helen Bručas ir S. 
Petkienė, bet jų nesutikau. 
Helen Bruč4s, beje, dalyva
vo ir jaunimo sesijose, ku
riose buvo įkurta politinė 
jaunimo o r g a n i z a ei ja 
Young Progressives.

Priminiau aidietėms, ko
dėl jos nėjo choran dainuo
ti.

Mažiau, per dieną jame 
dainavo Laisvės jpendradar- 
bė, new arkiete Mildred 
Stensler.

Suvažiavimas aidietėms 
patiko, — niekad niekur 
pirmiau savo gyvenime to
kio dalyko jos nebuvo ma
čiusios.

šeštadienio sesijoje buvo 
nemažai lietuvių: philadel- 
phiečių, baltimoriečių, broo- 
klyniečių; buvo ir iš Massa- 
chusętts, iš Illinojaus ir kitų 
vietų. Deja, negalėjau su vi
sais susitikti.

Suvažiavimas nepaprastai 
didelis, neįvyko jokios ilges
nės pertraukos, gi sesijos 
laitu negali žmonių ieškoti: 
reikia sėdėti prie korespon
dento stalo ir tėmyti, pasi
žymėti tai, kas vyksta. Juk

ŠAKIŲ - VILKAVIŠKIO
AUTOBUSŲ LINIJA < . '

ŠAKIAI, čia atidarytas Ša
kių - Vilkaviškio autobusų su
sisiekimas. Linija jungs Šakių • 
apskritį su Kaliningrado - Vil
niaus geležinkelio magistrale.
-------------------------------—2-----t 'W f/-

Padekit Išleisti Progresyvės
Partijos Platformą

Lietuvių Wallace for President Komitetas siekiasi 
neužilgo, išleisti lietuvių kalboje rinkiminę Progresyves 
Partijos platformą ir istorinę Henry A. Wallace’o kalbą, 
sakytą Philadelphijoje.

Tiek platforma, tiek Wallace’o kalba yra nepapras
tos reikšmės dokumentai ir su jais turėtų susipažinti 
kiekvienas, mokąs lietuviškai skaityti.

Bet Komitetas neturi lėšų.*
Komitetas neseniai išleido brošiūrą “Henry A. Wal- 

lace ir Naujoji Partija,” kuri dar nėra visa išpfrduota 
(vienas egz. 5c). Pinigai už brošiūrą, vadinasi, dar negrį- ; < 
žo.

Platformos ir Wallace’o kalbos išleidimas lėšuos ne- . 
mažai pinigų — apie 500 dolerių ar daugiau.

Tuo būdu, Lietuvių Wallace for President Komitetas 
kreipiasi į plačią lietuvių visuomenę, ragindamas ją'pa
dėti mums šiame didžiuliame ir svarbiame darbe: paau
koti kiek tiek lietuvių kalboje platformai išleisti.

Pinigai — Money Orderiai arba banko čekiai — rei-\ ’ 
kia išrašyti iždininko Vincent Chapels vardu ir siųsti fi
nansų sekretorei — Amelia Burba, 427 Lorimer St., ■ * . 
Brooklyn 6, N. Y.'

Rinkiminė kampanija jau prasidėjo. Tenka darbuotis 
ir veikti, kad Progresyvės Partijos kandidatai rinkimuo
se būtų laimėtojais.

Lietuvių Wallace for 
President Komitetas.

AtolTMriCH

Kasdieninis pikietas Pan American Airways raštinių 
ir stočių New Yorke ir San Francisco pagelbėjo laimėti 
firmos susitarimą su unija be streiko. Darbininkai 
yra nariais CIO Transport Workers Unijos Lokalo 504. 
Pirmoji pikietiyatoja yra Vera Ohman, San Francisco 

linijos stewardess.

3 pusi.--Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Antr., Rugp. 3, 1948
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—.Ar tu supranti, ką kalbi? Žinoma, 
mudu seni draugai. Bet aš esu atsakin
game poste, aš — ministras, o tu man 
siūlai valstybinį perversmą!

— Aš siūlau tau pasitraukti. Arba 
kariauti. Paryžių galima ginti — gatvę 
po gatvės ...

— Nuolankiai dėkoju! Kad ponai dar
bininkai suruoštų Komuną? Ne, aš ver
čiau saugosiu garbę.
• — Bet Prancūzija . ..

— Prancūzija atsigavo po septynias- 
\ dešimt pirmųjų, ji atsigaus ir dabar.

— Tuomet laikėsi Belforas, kovėsi 
prie Luaros, Gambeta apginklavo pilie
čius, Paryžius atlaikė apgulimą, buvo 
partizanai. O dabar pakanka vokiečiams 
tik pasirodyti, ir visi išbėgioja.

—: Ir tu siūlai?
— Priešintis. Jeigu negalima išlaiky

ti Paryžiaus — prie Luaros. Jei jie pra
siverš toliau, pasitraukti į Alžyrą. Aš 
pasiryžęs viską atiduoti, ne tik pinigus 

' — gyvybę. Ir tokių, kaip aš, daug .. .
Suprask, jumis niekas netiki.

Tessa įsižeidė:
— Mes nepasigendame tavo pasitikė

jimo. Mus palaiko parlamentas, tai yra 
šalis. Rytoj tu pasakysi, jog mes turime 
išvažiuoti į Madagaskarą . ..

Deseris tarsi pabudo — ko jis sulau
kė: ketina šauktis į Tessa sąžinę! Jis pa
keitė temą:

— Poli, pagalvok apie save! Jeigu jie 
laimės, parlamento nebus. Jie pasodins 
gauleiterį — Breteilį arba Lavalį. Tu 
užtektinai susikompromitavęs. Ką tu 
veiksi?

— Kaip nors gyvensiu. Vis dėlto Bre- 
teilis geriau negu Komuna. Tu blogas 
patarėjas. Aš neprietaringas, man try
lika laimingas skaičius. O štai keturio
liktą mirė Amali... Bet kiekvienas tu
ri savo ženklus. Aš pastebėjau, kad tu 
atneši nelaimę. Kaip anglai... Tu rė- 
mei Breteilį — atsirado Liaudies fron- 

***tas. Tu ėmei draugauti su Viaru — Via- 
jrą nuvertė. Jeigu- tu patari priešintis, 
vadinas, reikia kapituliuoti.

Deseris pakilo, nuėjo pries durų. Tes
sa pagailo jo:

• — Žiuli, kodėl tu neišvažiuoji į Ame
riką? Pinigų turi daug. O Amerikoje ro
jus. Aš negaliu, aš surištas. Tarp kita 
ko, tai tu mane išmušei iš vagos... Pa
lauk, dabar ne laikas ginčytis! Paklau
syk manęs — išvažiuok.

Deseris išsitiesė; jo akys pagyvėjo; 
jis šyptelėjo.

■ — Išvykti? . .. Aš, suprahtama, pra
stas prancūzas. Nesistebiu, jei mane 
.įžeidinėja kiekvienas sutiktasis. Bet vis 
dėlto aš — prancūzas, velnias griebtų!...

Tessa gūžtelėjo pečiais ir uždarė pas- 
* kui svečią duris. Jis tuojau pamiršo po

kalbį. Padarė sąrašą visko, kas reikalin
ga pasiimti: generalinio štabo žemėlapis, 
pašto blankai, paskutinė “Revue des 
deux Mondes” laida, vaistai “gemato- 
pol,” butelys seno armanjako, kelionės 
vadovas... Jis buvo beketinąs iškeliau
ti, kai paskambino Reino:

— Padėtis Lano rajone pagerėjo. Pa
grindinis smūgis pasisuko į Pirmąją'ar
miją — Sen-Kenteno Peronos sektorių. 
Jie, matyti, nori prasiveržti į pajūrį. 
Šiandien aš kalbėsiu Palatoje .. .

Tessa nušvito. Patenkintai šypsoda
mas, jis tarė- sekretoriui:

— Aš jums sakiau, kad negalima pa
siduoti panikai. Mano metuose man ten
ka jus mokyti drąsos, o drąsa — jau
natvės dorybė.

Paskambino Poletei, bet pavėlavo — 
Poletė buvo išvykusi. Tuomet Tessa pa
kvietė Žolijo. Storulis atbėgo visas nesa
vas; iš karto pratrūko:

— Mieste panika. Montinji pabėgo. 
Mano kasoje šimtas frankų. Visi laik
raščiai išvažiuoja. O kur man vykti? Į 
Marselį? Bet aš klausiausi Romos... 
Mano nuomone, rytoj jie subrus.

— Pinigui sutvarkysim .. . Nesu
prantu, ko jūs jaudinatės? Padėtis se- 

./ niai nebuvo tokia tvirta. Jūs manote, 
v kad vokiečiai eina į Paryžių? Nieko pa-
- našaus! Jie eina į Londoną.

Ir Tessa ėmė juoktis iš pasitenkinimo. 
Žolijo mėgino prieštarauti:

' —Jie tai gbrai ziųo, kas pas mus da-
- ręsi^ Bet, kas gali žinoti jų planus? -.. .

Tačiau, kai Tessa patvirtino, jog, iš 
slaptų .fondų duos tris šimtus tūkstan
čių, Žolijo buvo paguostas. Redakcijoje 
jis padiktavo įžanginį: “Priešo manev
ras paaiškėjo. Vokiečiai nori užimti Di
džiąją Britaniją, kuri yra silphoji są
jungininkų fronto vieta. Mes įsitikinę, 
kad mūsų draugai anapus Lamanšo 
nebus užklupti nepasiruošę.” Parvykęs 
namo, Žolijo sušuko:

— Mari, gali iškrauti čemodanus. Jie 
pasuko į Londoną. Tessa davė man tris 
šimtus tūkstančių. Įsivaizduoju, kas da
bar darosi Anglijoje!... O mums dova
nojo mėnesį, ir tai'gerai.

. Perskaitę Žolijo straipsnį, paryžiečiai 
atsiduso lengviau. Laikraščiai pranešė 
dvi vyriausybės priemones: Notr-Dam 
katedroje rytoj būsiančios iškilmingos 
pamaldos, kuriose turįs dalyvauti Rei
no; vidaus reikalų ir teisingumo minis
trams pasiūlytą apvalyti > Paryžių nuo 
komunistinių organizacijų likučių. Aš- 
tuoni darbininkai nuteisti po penkerius 
metus kalėjimo — pas juos radę “L’Hu- 
manitė.” Vokiečių kariuomenė Belgijoje 
turinti sunkių nuostolių; daugelis dali
nių atsisaką eiti į mūšį. Biržos diena 
praėjusi gyvai.

Reina kalbėjo Palatoje apie ištvermę, 
narsumą. Jam baigus, Tessa jį pasveiki
no:

— Tu šiandien formoje /.. Gerai, kad 
vyriausybė neišvyko rytą . .. Kai tu 
man pasakei, kad vokiečiai nuėjo Lon
dono kryptimi...

— Londono? — nustebęs Reino su
raukė kaktą. — Aš tau sakiau, kad. jie 
nori prasiveržti į pajūrį. Jie eina į Am- 
jeną, kad apsuptų armiją. Supranti? ...

Tessa linktelėjo galva, bet nepatikėjo. 
Penkiom minutėm prabėgus, jis šnabždė
jo Breteiliui:

— Reino jaudinasi dėl savo šeiminin
kų. Ko tu nori—juk tai anglų grumas!... 
Bet dabar jis gyvena paskutines dienas. 
Jeigu vokiečiai prieis Amjeną, Reino nu- 

, lėks. Ir kuo greičiau tai bus, tuo geriau 
Prancūzijai.
19 ' '

Girdėti buvo silpnai. Išgveręs senio 
balsas vos pasiekė generolą. De Vise rė
kė: “Nugirdžiu!” Ūžimas nustelbė žo
džius. Staiga pasidarė tylu, ir Pikaro 
balsas suskambėjo, lyg gretimam kam
bary: “Priešas spaudžia Lano kryptimi- 
Tai stato pavojun sostinę.” De Vise ne
teko pusiausvyros: “Kliedą! Prieš Laną 
— demonstracija. Smūgis nukreiptas į 
Amjeną. Čia padėtį galima pataisyti, jei 
duosite pastiprinimų. Atsiųskite De Go- 
lio tankų brigadą;.. Ar girdite ma
ne?.. .” Vėl ėmė ūžti. Moteriškas bal
sas, pavargęs ir nelaimingas, be palio
vos kartojo: “Paryžius . .. Paryžius .. .” 
Pagaliau de Vise išgirdo: “Tankų briga
da... nebus ... siunčiama ...”

Kambaryje buvo nepakenčiamai karš
ta. Įšilęs telefono ragelis dvoke. De Vise 
atsisegė apikaklę; išgėrė stiklą -šalto 
vandens. Nuskustais skruostais sruveno 
prakaito upeliai. Paraudusios akys iš
šoko iš orbitų—trys naktys, kai jis ne
buvo atsigulęs. ” , •

Įėjo štabo viršininkas:
— Ką tik pranešė generolas Gortas— 

pulti jie pradedą šeštą ryto.
— Ar jus sujungė su 11-ąja divizija?
—• Generolas tVinjo neteko galvos''. Jis 

man pranešė, • ’kad divjzija faktiškai 
esanti* išvesta iš rikiuotės, be to, jie turį 
gintis kairiajame sparne.

-— Tankai?
— Pėstininkai. Automašinomis.
— T'aip... — Generolas paraudo, iš

gėrė dar vieną stiklą vandens. —sKo- 
šė!... Tačiau mes vis dėlto turime pa
remti anglus. Generolas Gortas-bent pa
sitartų su manimi, prieš darydamas 
sprendimą,, Kur dabar 11-osios. divizijos 
štabas?

— Granže.
— Kaip toli iš čia?
— Septyniolika kilometrų. Nežinau, 

ar nuvyksite: sunku tiksliai nustatyti, 
kur priešas; klostytas pyragas: mes, jie, 
mes, jie ...

Kelias buvo užkimštas. Tankas - įstri
go. Vaikiščiai ginė ožkas. Riogsojo su
laužytos mašinos. Pabėgėliai, daugiau
sia belgai, su siaubu žiūrėjo į namų 
griuvėsius. x

(Bus daugiau) '

Ašttioiieri Metai Tarybų 
Valdžios Lietuvoje

M. Junčas-Kučinskas.
1940 metais . lietuvių tauta 

nuvertė nekenčiamą smetoninį- 
fašistinį režimą ir liepos 21 d. 
paskelbė Lietuvos Tarybų So
cialistinę Respubliką.

Jauna Tarybų Lietuva . atsi
stojo ant socialistinio vystymo
si kelio. Tarybų Sąjungos tau
tų remiama, lietuvių tauta 
daug nuveikė liaudies ūkio ir 
kultūros išvystyme.

Klastingas hitlerinių vandalų 
užpuolimas nutraukė naujo so
cialistinio gyvenimo kuriamąjį 
vystymąsi. Bet T944 metais 
pagalba vėl atėjo, atėjo iš ry
tų išlaisvinimas.

Tarybinė liaudis ir jos armi
ja sutriuškino priešą ir grąži
no lietuvių tautai laisvę ir ne
priklausomybę. Viršum seno
sios Lietuvos sostinės ■-— Vil
niaus vėl suplevėsavo lietuvių 
tautos laisvės ir nepriklauso
mybės sim’bolas.

. Po karo lietuvių liaudis pra
dėjo atstatyti savo ūkį ir likvi
duoti karo padarinius. Hitleri
ninkai padarė liaudies ūkiui di
delius nuostolius, siekiančius 
35 milijardus rublių.

SENIAU IR DABAR
Po pirmojo pasaulinio karo 

Lietuva 20 metų bėgyje nega
lėjo atstatyti savo ekonomiką. 
Imperialistinių valstybių' pri
mestosios vergiškos paskolos 
nepadėjo kelti ekonomiką, o 
stūmė ją atgal. Po antrojo pa- 
saūlinio karo Lietuvos ekono
mika jau atstatyta, nors nuo
stolių ji turėjo daug daugiau.

Tai tapo galima tij< Tarybų 
Sąjungos tautų pagalbos dėka. 
Lietuvos liaudies ūkis no tik 
atstatytas ant prieškarinio ly
gio, bet pakilo į dar aukštesnį 
savo vystymosi laipsnį. .Lietu
vos fabrikai ir gamyklos atsta
tyt? ir naujai įrengti, aprūpinti 
naujausiomis staklėmis ir ma
šinomis.

Vietoje ankštų ir dulkėtų ce
chų sukurti erdvūs ir šviesūs, 
fabrikų korpusai. Dar darbo 
reikalaujantieji procesai me
chanizuoti. Nustatyta tiksli 
gamybos technologija. Įmonėse 
pirmą kartą įsteigtos laborato
rijos, technikinės kontrolės 
skyriai.

MILŽINIŠKA STATYBA
Daugiau kaip 1,000 pramo

ninių objektų, dideli kiekiai 
gyvenamųjų namų bei tarnybi

nių pastatų statomi visuose 
respublikos kampeliuose. Anks
čiau nustatyto laiko pastatyti 
ir išleidžia produkciją deguo
nies fabrikas, svarstyklių fab
rikas, statybinių mechanizmų 
fabrikas, alebastro gamykla. 
Atstatytas Klaipėdos minerali
nių trąšų fabrikas “Artojas” ir 
didžiausias Pabaltyje celiulio
zės - popieriaus kombinatas. 
Savo gamybą atnaujino dam 
giau kaip 200 respublikos alie
jaus gamyklos.

Sukurtos naujos pramonės 
šakos. Vilniuje paleistos dar
ban pirmosios staklių statybos 
gamyklos “Žalgirio” eilės, pra
dėjo dirbti motorų gamykla 
“Elfą” ir kit.

ŽEMĖ BEŽEMIAMS IR 
MAŽAŽEMIAMS

Dideli pasikeitimai įvyko ir 
žemės ūkio srityje. Įvykdyto
sios žemės reformos rezultate 
apie 100,000 bežemių ir maža
žemių Lietuvos valstiečių gavo 
iš Tarybų valdžios žemės, dar
binius ir kitus gyvulius, gyve
namuosius ir ūkio pastatus. 
Respublikoje įsteigta 58 maši
nų - traktorių stotys; laukuose 
dirba šimtai traktorių. Kasmet 
auga grūdinių ir technikinių 
kultūrų pasėlių plotai. Palygi
nus su 1946 metais, jie padidė
jo beveik 140 tūkstančių hek
tarų. Grūdinių kultūrų derlin
gumas perviršijo prieškarinį 
lygį-

Auga žemės ūkio kooperaci
jos tinklas, 900 žemės ūkio ko
operacijos draugijų jungia 
daugiau kaip 100,000 valstie
čių ūkių.

KULTŪRINIAI POLĖKIAI
Greta liaudies ūkio vystymo

si respublikoje, vystosi ir lie
tuvių liaudies'kultūra, tautinė 
savo forma, socialistinė savo 
turiniu. *

Tarybų valdžios metais Lie
tuvoje pirmą kartą buvo atida
ryta daugiau kaip 3 tūkstan
čiai klubų-skaityklų, 315 biblio
tekų, kurios tapo tikrais kultū
ros židiniais, žymiai išplėstas 
pradinių, vidurinių ir aukštųjų 
mokyklų tinklas. Jose mokosi 
beveik 4 kartus daugiau darbi
ninkų ir valstiečių vaikų, kaip 
prieš karą. Lietuvoje naujai 
įsteigta 7 aukštosios mokyklos. 
Artimiausių 5 metų bėgyje jos 
duos šaliai apie 10 tūkstančių 
specialistų, Tai beveik tris kar

t

Kai Kurios Nuotrupos
350,000 Vaiku Amerikoje, 
Kurių Tėvai Nebepajėgik

Išmaitinti
Šios skaitlinės labai pase

nusios dėl to, kad buvau jas 
pametęs, bet dabar jos suras
tos, ir' manau, jos vis dar tu
ri savo vertę. Šios skaitlinės 
imtos iš vietos laikraščio dar 
iš 1928 m. spalio 28 % d., ta- 
čiaus jos, mano manymu, ver
tos perspausdinti Laisvėje.

Taip, 350,000 kūdikių tėvai 
nebepajėgė išmaitinti savo 
vaikus dar 1'928 m., o kiek jų 
yra šiandien ? Ir tas dedasi 
turtingiausioje šalyje pasau
lyje,—šalyje, kurios ponai*vi- 
sada kartoja:'Amerika neleis 
niekam alkti ne tik namie, bet 
ir visame pasaulyje. Bilijo
nais dolerių pumpuoja užlai
kymui i? ginklavimui fašistų, 
o savo šalyj darbininkus taip 
išnaudoja, kad pastarieji ne- 
begąlj išmaitinti savo vaikus-- 
American way of life.

Kodėl nebegali tėvai išmai
tinti savo vaikų? Todėl/kad 
pragyvenimas' smarkiai . pa
brango, o daugelio darbinin
kų, kurie nėra organizuoti, al
gos nepakilo ir tai tėvai, ku
rie gyvena iš pašalpų. Tokių 
vaikų tada ' buvo: Floridos 
valstija vadovauja su 15,000 
tokiu vaikų, 8,000 Illinois, 6,- 
000 Ohio ir tt. Įdomu būtų 
žinoti, kiek tokių vaikų yrii 
dabar? Tai simbolis “geriau
sios” tvarkos pasaulyje!

Kodėl „Chinijoj ir Graikijoj 
Reakcininkai Neįveikia 

Komunistų ?
Man rodosi, kad Chinijoj ir 

Graikijoj reakcionieriai pra
laimi mūšius su sukilusiais 
prieš juos žmonėmis todėl, kad 
jų armijoje yra daug turčių 
sūnėlių, kurie, negi nori taip 
lengvai mirti. Jų supratimu, 
karuose už turčių reikalus tu
ri mirti tik darbo žmonių sū
nūs, bet ne ponų sūnūs. Už 
tai jie, ponai, kad ir apgin
kluoti Amerikos “demokrati
jos” geriausiais ginklais nuo 
galvos, iki kojų, bet mūšius 
pralaimi ir tiek. Ponų sūne
liams būdavo gerai laimėti, 
kuomet darbo žmonių sūnūs 
pirmose' eilėse statydavo savo 
krūtines, o ponų' sūneliai bū
davo toli nuo frontų—nito pa
vojų, duodami aniems įsaky
mus pirmyn. O karą laimė
jus, poneliai pasiimdavo sau 
garbę.

Kad ir paskutinis graikų ir 
amerikonų ofensyvas su 70,- 
000 armijos, -kaip jie patys 
tvirtina, negali įveikti 20,000 
raudonųjų. Tik jau, sakysiu, 
ir galybė tų raudonųjų!... Pas 
ponus ir armijos didžiausios, 
ir generolai gabiausi, ir kuni
gai su maldomis, ir popie
žius su savo visais prakeiks
mais, o tų, prakeiktų raudonų
jų saujelės neįveikia, ir ga
na. Ot, atėjo laikai ir gady
nė, kada darbo milžinas su
prato savo galybę...

Panevėžietis.

tus viršija skaičių specialistų, 
baigusių aukštąjį mokslą per 
visą buržuazinio - fašistinio 
režimo Lietuvoje periodą. Su
kurta Lietuvos TSR Mokslų 
Akademija su mokslinio tyri
mo institutų tinklu. Moksliniai 
darbuotojai tampriai surišti su 
krašto liaudies ūkiu ir teikia 
jam didelę paramą.

DARBININKAI SMAR-
- KUOLIAI.

Kuriamojo darbo džiaugs
mas, plačios galimybės pareik
šti savo sugebėjimus, išaugino 
daug puikių tarybinių žmonių. 
Visai respublikai žinomi 5 
brolių žalalių vardai, ' buvusių 
kumečių, dabar “Raudonosiųs 
žvaigždės” kombinato darbi
ninkų - stachanovininkų. Kau
no “Kovos” fabriko darbinin
kės - daugiastaklininkės Zofi
jos Medelytės pavyzdžiu prie 
keletos staklių aptarnavi
mo perėjo visų respublikų ta
bako fabrikų darbininkės, šim
tai darbininkų ir tarnautojų 
už pasiaukojantį darbą apdova
noti ordinais ir medaliais.

Didelę paramą tarybinė vy
riausybė teikia daugiavaikėm^ 
motinoms. Joms išmokėta per 
4 metus 181 milijonas rublių

pašalpų? Daugiau kaip 10 tūks
tančių daugiavaikių motinų vy
riausybė apdovanojo ordinais 
ir medaliais.

Visi laimėjimai, surišti su 
liaudies ūkio, kultūros ir meno 
išvystymu neatskiriamai su
jungti su viso Tarybų Sąjun
gos ūkio pasiekimais.

Lietuvių tauta savo noru iš
rinko socialistinio vystymosi 
kelią. Ji tvirtai ir nenukryps
tamai žengia šiuo keliu.

AMERIKONAI NUTEISĖ 
13 NACIŲ KARININKŲ 
KRIMINALISTŲ

--- 1

NURNBERG, Vokietija. 
— Karinis amerikonų teis
mas nuteisė kalėj iman 13 
Farbenindustrie trusto di
rektorių už tai, kad jie plėšė 
nacių užpultas tautas, nau
dojo sugabentus kitataučius 
kaip darbo vergus ir kan
kino juos.

Bet teismas atrado nekal
tais 24 to trusto direktorius 
dėl to, kad jie finansavo na
cius ir medžiaginiai rėmė 
Hitlerio karą.
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Du Didieji 
I PIKNIKAI
• DARBO DIENOS ŠVENTĖJE ĮVYKSTA DU
j DIDELI PIKNIKAI PARAMAI
• <

: Dienraščio Laisves
• Tiedu piknikai įvyks sekmadienį

į KURSE JO - SEPT. 5
PHILADELPHIJOJE ir WATERBURYJE

•

: Tai svarbūs įvykiai rytams. Jau laikas samdy- 
: tis busus ir rengtis vykimui į vieną ar antrą iš 
Z šių paslinksminimų.

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

buvo.
Crescent Picnic Grounds

56 Cornell Ave. Gloucester Heights, N. J.

BUS MUZIKA ŠOKIAMS IR BUS ĮVAIRIŲ
užkandžių ir gėrimų

Waterhury, Conn.
Lietuvių Parke, Chestnut Hill Rd.

(Už Lakewood Ežero)

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

Visi rūpinkimės, kad šiedu piknikai pavyktų, 
kad mūsų dienraštis gautų iš jų pelno.
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KOLEKTYVINIU ŪKIU STATYBA 
JONIŠKIO APSKRITYJE

Pereitais metais Joniškio ap
skrityje žymiai išaugo ir susti
prėjo žemės ūkio kooperacijos 
draugijos. Darbas visuomeni
niuose sklypuose parodė darbo 
valstiečiams didžiąją bendro 
darbo jėgą. Tai paskatino prie
šakinius apskrities kaimo dar
bo žmones visiškai pereiti j ko
lektyvinio darbo kelią. 1947 
metais apskrityje susikūrė pir
mosios dvi žemės ūkio artelės 
“Raudonoji vėliava’’ ir “Tary
bų vėliava.’’ Į jas įstojo 24 
naujakurių, vargingųjų ir vi
dutiniųjų valstiečių šeimos.

Partinė apskrities organiza
cija plačiai aiškino pavyzdinius 
žemės ūkio artelės įstatus. 
Ypač didelį darbą šioje srity
je nuveikė Žagarės ir Žeimelio 
valsčių partinės organizacijos. 
Žagarės valsčiaus komunistai 
drg. drg. Grigoravičius, Kud
la, Baitleris_ Laurinaitis ir kiti 
suruošė su darbo valstiečiais 
daugiau kaip 20 susirinkimų ir 
šimtus individualių pokalbių

kolektyvinių ūkių temomis. J 
šį darbą buvo plačiai įtraukti 
klubų - skaityklų vedėjai, mo
kytojai ir kiti kaimo inteligen
tai. Eilę susirinkimų ir dešim
tis individualių pasikalbėjimų 
surengė Žagarės gimnazijos 
mokytojos B. Giedraitis, Paba
lių apylinkės klubo- skaityklos 
vedėja A. Tamašauskaitė, Žei
melio valsčiaus mokytojas Ma- 
selis ir kt.

Politinis - masinis darbas da
vė savo vaisius.

Ankstyvą šių metų pavasarį 
Žagarės valsčiaus Stungių kai
mo mažažemiai valstiečiai Gas- 
paraitis, Daugėla ir kiti pareiš
kė norą savo kaime įsteigti že
mės ūkio artelę, ši darbo vals
tiečių .iniciatyva tuoj pat buvo 
paremta valsčiaus ir apskrities 
partinių bei tarybinių organų, 
įvykusiame Stungių kaime su
sirinkime 56 darbo valstiečiai 
padavė pareiškimus jungtis į 
kolektyvinį ūkį. Taip apskrity
je gimė trečiasis kolektyvinis

ūkis “Aušra.” Sekdami žaga- 
riečių pavyzdžiu, 27 priešaki
niai Skaistgirio darbo valstie
čiai susibūrė į “Pergalės” ko
lektyvinį ūkį, 30 žeimeliečių 
susitelkė Karolio Požėlos vardo 
žemės ūkio artelėm

Matydami sutartines darbo 
valstiečių pastangas, buožės 
ėmė niršti. Jie pradėjo šmeižti 
kolektyvinius ūkius, grasinti 
kolektyvinių ūkių valstiečiams. 
Žagarės valsčiaus Daukšių kai
mo buožės organizavo slaptą 
pasitarimą, kuriame svarstė, 
kaip išvystyti savo griauna
mąjį darbą.

Buožei Ramašauskui pavyko 
įsibrauti į- Žagarės valsčiaus 
“Aušros” kolektyvinį ūkį. Pra
lindęs į artelę, buožė tuoj pra
dėjo kenkimo darbą. Jis jauno
jo kolektyvo narių tarpe varė 
priešišką propagandą, o vėliau 
sunaikino artelės dokumentus. 
Panašiai buožės ėmė kenkti Pa
švitinio valsčiaus “Tarybų vė
liavos” kolektyviniam ūkiui.

Generolas Lucius Clay (viduryje)* Jungtinių Valstijų 
milit.ariškas valdovas Berlyne, lydimas armijos se
kretoriaus padėjėjo William H. Draper Jr. ir sekreto
riaus Kenneth Royal atvyksta į Baltąjį Namą pas pre
zidentą Trumaną ir valstybės sekretorių Marshalą pa

sitarti dėl padėties Berlyne.

Žinios iš Lietuvos
1,000 TONŲ DURPIŲ

Rokiškis. — Juodupės 
“Nemuno” vilnonių audinių 
fabriko durpyno kolektyvas 
šiemet gamybinį sezoną 
pradėjo dar balandžio mėn. 
20 dieną. Gamyba vyksta 
dviem pakaitom. Dvi durpių 
gamintojų brigados tarpu
savyje lenktyniaudamos per 
gegužės mėnesį įvykdė po 
puspenktos mėnesinės nor
mos. Per 45 sezono dienas 
nemuniečiai iškasė 1,000 to
nų durpių ir įvykdė visą šių 
metų sezoninį planą. 50 pro
centų iškastųjų durpių da
bar džiovinama.

Nemuniečiai įsipageirojo 
iki liepos 21-os iškasti dar 
1,000 tonų durpių ir tuo bū
du metinį durpių gamybos 
planą viršyti dvigubai.

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

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

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

arti maudynių.

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

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

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

j   _i ■ ■ - - ' ' '   •     - . .    -           •
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Augusi Gustas j
BELTAIRE FLORIST Į

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

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

ir tt., telefonuokite į
' SHoreroad 8-9330 |
, Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, ! 
, ko jūs reikalausite. > u

Specialistai Pritaikymui
, šermenims, Vestuvėms ir Bankietams į 
i Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS ■ 
i FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. į 
t .— Bi—W — ■—-■!—— ■»—■ v—— * — ■ — H — W — w — H~— H—-IM-—— H — M — Ml — HR— * — M—

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
- Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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

v \
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei

kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.
*’ w ■

Teko ryžtingai kovoti su 
buožėmis - kenkėjais, demas
kuoti juos, išaiškinti darbo val
stiečiams buožių užmačias.

Kolektyvinių ūkių statyba 
apskrityje dar labiau išsiplėtė 
paskelbus partijos ir vyriausy
bės nutarimą “Dėl kolektyvinių 
ūkių organizavimo • respubliko
je.” Prieš pat pavasario sėją 
susikūrė visa eilė naujų kolek
tyvinių ūkių Linkuvos, Žeime
lio ir kituose valsčiuose.

Jaunosios mūsų apskrities 
artelės, žengdamos pirmuosius 
žingsnius, jau pasiekė Čilę gra
žių laimėjimų. Pradėta organi
zuoti gyvulininkystės fermas, 
pav., “Pergales” kolektyvinia
me ūkyje ir kt. Taip pat orga
nizuojamos kiaulininkystės fer
mos. Prie daugelio kolektyvinių 
ūkių veikia klubai - skaityklos, 
krautuvės.

Organizuotai ir trumpu lai
ku kolektyviniuose ūkiuose bu
vo atlikta pirmoji pavasario 
sėja. Pirmaują kolektyviniai 
ūkiai “Pergalė,” “Raudonoji 
vėliava,” /“Pirmūnas” pavasa
rio sėjos planą įvykdė per 8 
darbo dienas. Apskrities kolek
tyviniai ūkiai vasarinėmis grū
dinėmis kultūromis apsėjo 
1,119 ha. Didelis dėmesys at
kreiptas į technikines kultūras. 
Vien Karolio Požėlos vardo že
mės ūkio artelė 14 ha apsėjo 
cukriniais runkeliais, “Perga
lės” kolektyvinis ūkis 0.5 ha 
apsėjo prosu.

Kolektyvinių ūkių valstie
čiai įsipareigojo išauginti gau
sų derlių. Ypač gražius įsipa
reigojimus prisiėmė paskiros 
aukštojo derliaus » grandys. 
Taip Skaistgirio ’ valsčiaus 
“Pergalės” kolektyviniame 
ūkyje Jono žlabio vadovaujama 
aukštojo derliaus grandis ryž
tingai kovoja už 150 pūdų va
sarinių kviečių derlių iš kiek
vieno ha 21 hektaro plote. 
Kriukų valsčiaus “Pirmūno” 
kolektyvinio ūkio valstiečiai 
kovoja dėl 120 pūdų grūdinių 
kultūrų derliaus iš kiekvieno 
ha.

Pasiaukojantis darbas žada 
gerą derlių. Kolektyvinių ūkių 
javai žymiai geresni, negu\ in- ' 
dividualinio sektoriaus.

Pirmieji žemės ūkio artelių 
laimėjimai konkrečiai visiems 
parodė didelę kolektyvinio .dar
bo jėgą ir jo gyvybingumą, Į 
artelių valdybas nuolat plaukia 
pareiškimai, kuriuose darbo 
valstiečiai prašosi priimami į 
kolektyvinius ūkius.' Paskutinė
mis dienomis vien f Žagarės 
valsčiaus “Aušros” kolektyvinį 
ūkį’ priimti 25 nauji nariai. Da
bar ši artelė jungia 83 valstie
čių ūkius su 1,300 ha kolekty
vinės žeĮnės. Visa eilė naujų 
narių priimta į “Laisvės” že
mės ūkio artelę. Žagarės vals
čiaus Dilbinų apylinkėj susidarė 
iniciatyvinė grupė organizuoti 
naują žemės ūkio artelę. Dau
guma Pašvitinio .valsčiaus Pe- 
laniškių apylinkės žemės ūkio 
kooperaęijbs draugijos narių 
nutarė taip pat visiškai perei
ti prie kolektyvinio darbo.

Dabar apskrityje yra 13 
kolektyvinių tikiu. Jie jungia 
daugiau kaip 400 darbo valstie
čių ūkių su 3,700 ha kolektyvi
nės žemės. P. Kunčinas,

CLEVELANDO ŽINIOS

P. P. CUYAHOMAPŠKRlflES KONVENCIJA
šeštadienį, rugpjūčio 7 d., 

įvyks Progresyvės Partijos, 
Cuyahoga apskrities konven
cija. Vieta, kurioje konven
cija įvyks, yra: 1899 W. 25th 
St., Clevelande. Delegatų re
gistracija prasidės 9-tą valan
dą ryte, sesija prasidės 10-tą 
valandą ir tęsis iki 4-tai po 
pietų. Į konvenciją galės at
silankyti terfiytojai ir svečiai. 
Todėl, pasinaudokime ta pro
ga visi, kurie esame susido
mėję Progresyve Partija'su 
Henry A. Wallace ir sen. 
Glen Taylor priešakyje, ir ku
rie turi laiko sekantį šešta
dienį, rugpjūčio 7, būti kon
vencijoje. Neatsižvelgiant į 
tai, kaip mes nebūtume visa 
širdimi atsidavę už Progresy
ve Partiją, mes nepajėgsime 
pasekmingai veikti už ją, iki 
mes nesusipažinsime pilnai su 
Progresyvės Partijos princi
pais, kurie bus svarstomi šio
je mūsų apskrities konvenci
joje.

Nauja Progresyve Partija 
yra liaudies judėjimas ir jos 
siekiai yra: :

—Mobilizuoti tuos milijonus 
Amerikos žmonių, kurie nesu
tinka su senosiomis, Wall 
Stryto militaristinės klikos 
kontrolei atsidavusiomis par
tijomis;

—vesti liaudies kovą prieš, 
monopolistų atakas ant darbi
ninkų ir demokratinių teisių ir 
prieš vedimą mūsų šalies į 
pragaištingą kelią link inflia-

cijos, jkad dar padidinti sau 
pelnus;

—kovoti už nepolitinę 
Jungtinių Tautų programą 
Europos atstatymui,

—priešintis senųjų partijų 
politikai, vedančiai į karą ir 
depresiją,

—išvesti tuos milijonus ne- 
prigu įmingu ir progresyvių 
balsuotojų Balsuoti už progre
są, vietoj už reakciją, kad iš- 
balsuoti progresyvius kongre
sinius kandidhtus,

—garantuoti civiles teises 
visiems, pasinaudojant politi
ne akcija bei federale leg'isla- 
tūrą, vietoj priešrinkiminių 
pažadų, kurie jokios reikšmės 
neturi,

—ir budavoti liaudies par
tiją, per kurią Amerikos liau
dis atgautų kontrolę ant sa
vo likimo.

Tai yra dalis Progresyvės 
Partijos pasibrėžtų siekių.

J. N. S.

WASHINGTON. — Didė
ja skaičius kūdikių para
lyžiaus ligonių, ypač seka
mose valstijose: North Ca
rolina, Texas, California, 
New York, Iowa, Ohio, 
Minnesota, D e 1 a ware ir 
South Carolina.
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Gražiadarbei lengvos vasa
rinės bliuzįės forma 9110 gau
nama 12* iki 40 dydžio. Sy
kiu eina ir siuvinėjimui sužy- 
mėjimo f<A*ma (transfer).

Dvidešimt penkis centus, 
kartu su pažymėjimu numerio 
ir dydžio, siųskite: • Amelia 
Burba, 427 Loriitier Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Pasinaudokite Šiąja 
Proga

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

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

i 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 
kėsime.

Tik už vieną dolerį jūs 
įsigysite gražiausios poe- ' 
zijos dvi knygas ir tuom 
pačiu1 kartu paremsite sa
vo dienraštį finansiniai 
sunkiuose vasaros mėne
siuose.

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

i

Undertaker & Embalmer

Tel. EVergreen 8-9770

8

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja ui 

prieinamą atlyginimą.

J. J. Kaškiaučius, M. D.
630 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorių®
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i Egzaminuojant Akis,-
I ___d____ i_
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Australų Unijos Protestuo
ja prieš Amerikos Komuni

stų Areštavimą
Sydney, Australija. — 14 

australų darbo unijų pa
siuntė kablegramas Jungt. 
Tautų sekretoriui Trygvei 
Lie, protestuodami, kad A- 
merikos valdžia areštavo 
Wm. Z. Fosterį, Komunistų 
Partijos pirmininką, ir 11 
kitų jos vadų. Australijos 
geležinkeliečių, mainierių, 
laivakrovių ir kt. unijos rei
kalauja, kad Amerikos val
džia panaikintų kaltinimus 
prieš tuos komunistus.

MASKVA. — Tarybų Ru
sijoj'pradėta bausti visoki 
vagišiai, vagią visuomenės 
turtą. Neseniai keletas to
kių vagišių buvo nusmerk- 
ti po 8 metus kalėti. Jie vo
gė grūdus.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

KIŠENIŲ SIUVĖJAI 
PAMUŠALŲ SIUVfiJAI 

NUGARŲ SIUVĖJAI 
ABELNAI OPERATORIAI 

Prie vyriSkų top koatų.
NUOLATINIS DARBAS. 

GERA ALGA. 
Daug viršlaikių.

Apmokamos vakacijos ir legalės ,švent<a.
GOODSTEIN 

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

, , ._______.. <i * 2)

DIČKIŲ KLUBAI
CHICAGO. — Morrisoil 

Kotelyje įvyko Dičkių Klu
bų suvažiavimas. Tie klubai 
nepriima žemesnių, kaip 6 
pėdų, 2 colių. Aukščiausią 
mergina suvažiavime yra 6 
pėdų ir 5 colių Trūkly Jac- 
quįth iš New Jersey; aukš
čiausias vyras — Čikagietis > 
Don Kohler, 7 pėdų, 4 co
lių.
Pačios Fotografijos Liudija 
apie Amunicijos Sprogiftią

Maskva. — Sovietų spau
da rašo, jog patys Farben- 
industrie fabriko sprogimų 
paveikslai Ludwigshafene, 
vakarinėje Vokietijoje, fO- 
do, kad ten buvo gaminama 
karinės medžiagoj.

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.

Literatūros Draugijos 10 kp. svar
bus susjrinkimas įvyks rugp. 4* d., 8 
vai. <vak., 735 Fairmount Ave. Rei
kės aptarti svarbius reikalus. Taipgi 
laikas ir apie didjjj pikniką pakal
bėti. Būkite susirinkime laiku. 
Kom. (181-182

KŪDIKIŲ PARALYŽIUS 
9-se VALSTIJOSE

Moderniškai Įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

' $150 
✓ 

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto. > 
Tel. Virginia 7-4499

Rašome Receptus
i Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS
I <*

Kanados
Black Horse Ale

Joseph Zeidat, Jr.
41 r Grand St
Brooklyn, N. Y
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J. Rušinskas Grįžo 
Iš Milwaukee

Laisvietis J. Rušinskas (iš 
Jackson Heights, N. Y.) buvo 
išvykęs atostogų net į Milwau
kee, Wis., kur gyvena jo se
selė.*

Grįžę namo pasitenkinęs ke
lione.

Milwaukee mieste jis susi
pažino su daugiau Wisconsino 
lietuvių : kenoshiečiais, rasinie- 
čiais ir mihvaukiečiais — ku
rie buvo atvykę į milwaUkie- 
čių pikniką.

Milwaukee miestas Ručins
kui patiko’, tik gaila, kad ten 
lietuvių gyvena permažai.

Policija Sumušė Jaunuolius
Red Hobk srityje policija 

lazdomis ir kumštimis sumušė 
du jaunuolius, Angelo ir Ris- 

• sano, nes jie nemandagiai at
sakė į policijos įsakymus. Ne
mažas būrys aplinkinių gy
ventojų matė, kaip policinin
kai lazdomis mušė ‘ jaunuo
lius, vieną net iki nesąmonės. 
Vėliau jie buvo įstumti į au
tomobilius, bet pakelyje į po
licijos stotį ištraukti ir . vėl 
mušti.

Kaimynų būrys atlaikė pro
testo mitingą, po ko buvo pa
siųsta delegacija į policijos 
stotį.

Woolwortho Streikas 
Atidėtas, Dar Tarias

unijos 65-tasis lokalas 
kad streikas Wool- 
dešimtinėse krautuvė- 
laikinai zbūtų atidėtas.

Dvipartine Politika Veiksme:-- 
Truman,Dewey Vieno j Platformoj

Praeitą šeštadienį šimtai 
tūkstančių New Yorko ir ap
linkinių sričių gyventojų trau
kė į Idlewild aerodromą 
Queens’e, kur vyko oro paro
da. Paroda vyko kartu su ae
rodromo atidarymu. Idlewild 
yra skaitomas didžiausiu ko
merciniu aerodromu pasauly
je.

Parodą iš vienos estrados 
kartu stebėjo du senųjų par
tijų kandidatai į prezidentus 
ateinančiuose rinkimuose: 
prezidentas Trumanas ir gu-

bernatorius Dewey. Daug kas 
pažymėjo, kad jie stovi ant 
vienos platformos ne vien žo
diniai, bet ir simboliniai,—kad 
abiejų senųjų partijų progra
mos yra vienas ir tas pats da
lykas.

A
Parodoje dalyvavo Ameri

kos kariniai lėktuvai ir taipgi 
lėktuvai iš Britanijos ir Ka
nados.

Parodai šiek tiek kliudė' da
linai miglotas oras, nors saulė 
švietė, bet per melsvas miglas.

Girtas Policininkas Pašovė 
Du Jaunus Negrus Veteranus

Policijos teroras prieš ne
grus New Yorke auga. Dar 
nespėjo visuomenė kelti pro
testus prieš nekalto negro 
Willie Miltono nušovimą 
Brooklyne, kaip kitas polici
ninkas, šiuo kartu girtas poli
cijos kandidatas, pašovė du 
negru, — ir be jokios prie
žasties.

Alfonso Lipscomb, 26 metų 
amžiaus, ir jo brolis Leon, abu 
karo veteranai, su keliais sa
vo draugais praeito šeštadie
nio popietį stovėjo prie savo 
namo 1458 Bedford Avenue, 
Brooklyne. Iš kur tai pasi-t 
maišė Francis Hogan, 22 me
tų policijos kandidatas, savo 
tarnyboje tik antras mėnuo ir 
dar be uniformos. Nerodyda
mas nei savo identifikacijos 
ženklo, nei nieko, jis ištraukęs 
pistoletą isakė abiems bro
liams eiti į koridorių. Jie pa
klausė, bet jis juos sekė ir

dasi Kings apskrities ligoninė
je, kur abu turi po dvi žaiz
das.

Sužeistųjų veteranų motina 
ir sesuo pasakojo, k. a d, jos 
girdėjo iš savo apartmento 
šaudymus ir triukšmą, bet 
nei nepagalvojo, kad kas nors 
šovė į jų sūnus ir brolius. Liu
dininkai tvirtina, kad Koga
nas prie abiejų jaunų negrų 
kabinėjosi be mažiausios prie
žasties, ir kad jis buvo gir
tas. Kiti matė jį apleidžiant 
gretimą saliūną, kur jis išgėrė 
keliolika stiklų alaus 
tinęs.

ir d eg-

Koganas tuo tarpu 
suimtas ir kaltinamas 
me.

jau yra 
užpuoli- 

Iš antros pusės, du po
licininkai, Kinkommons ir O’-
Nipl, kurie nušovė Willie Mil
tona, iki šios dienos nesuimti 
ir neatleisti iš

Komitetas,
tarnybos.
kuris užsiima

Negrų Laikraštis Prieš 
Ben J. Daviso Suėmimą

New Yorko populiarus ne
grą savaitraštis “Amsterdam 
News” pasmerkė komunisto ir 
miesto tarybos nario Benjami
no J. Daviso suėmimą. Da
vis, kaip yra žinoma, buvo 
suimtas FBI agentų kaipo Ko
munistų Partijos nacionalio 
komiteto narys kartu su Kos
teriu, Dennis'u ir kitais va
dais. Jie visi buvo paleisti ant 
užstato.

“The Amsterdam News” sa
ko, kad Davis negrų tarpe tu-r 
ri plačią reputaciją kaip ko
votojas už savo rasės reikalus, 
ir tūkstančiai negrų buvo di
džiai pasipiktinę, 
Daviso fotografiją
su numeriu po kaklu, 
kriminalisto.

Nurodoma, kad retai 
met kokio nors kalinio
grafija su numeriais po kaklu 
išduodama spaudai, bet šiuo 
atsitikimu komunistų vadų fo
tografijos buvo tokiu būdu 
spausdintos visuose geltonla- 
piuose.

matydami 
spaudoje 

kaip

kuo- 
foto-

Lankėsi Svečias
New Yorke lankėsi eastonie- 

tis V. Danielius, kuris ta pro
ga apžiūrėjo Lietuvių Kultūri
nį, Centrą, kuris jam, kaip tai 
pabrėžė, padarė labai gero 
įspūdžio. Danielius ta proga 
paaukojo $5 knygynui.

25-įą, 
Mrs. 

paruošė

New Yorko 'Industrijos ir 
Mokslo muziejuje, kuris ran
dasi Rockefellerio Centre RCA 
pastate, atidaryta nauja paro
da, kuri vadinama Industri
jos Paroda (Industrial Fair).

Paroda vaizduoja 50 metų 
pažangą industrijoje ir ji ro
doma sąryšyje ’ 
New Yorko mies^ -.........   . .
sukaktuvėmis. Ji bus atidary- ant sofos Prie
ta nuo 10 valandos ryto iki|sav0 žmonos lavono.
10 valandos vakare. I Tuojau P° suSnumo dakta-

Parodoje galima matyti 50Įras Kentas kalėjime ba^idė sa- 
metų senumo pirmąsias primi-1 
tyviskas rašomąsias mašinėles, 
dabartines ultra moderniškas 
$3,000.00 vertės auksu pakal
tas rašomąsias mašinas, pas
kutinius išradimus televizijo
je, radije, filmose ir taip to
liau.

RCA pastatas Rockefellerio 
Centre yra ta pati vieta, 
keli mėnesiai atgal vyko 
rybų Sąjungos prisiųsta 
žangos paroda.

suėmė 
Francis 
kaltina-

Kaltinamas Žmonos 
Nužudyme Yonkerse

Policija Yonkerse 
ten žinomą daktarą 
E, Kentą, kuris yra
mas savo žmonos nužudyme. 
Kentas, kuris tarnavo daktaru 
ir armijoje, savo 47. metų am
žiaus žmoną nušovęs virtuvė- 

su suvienyto I’e po aštraus ginčo. Kuomet 
sto auksinėmis I Policija atvyko j jo butą, jie

kur 
Ta- 
pa-

bet■ ve nužudyti pasikardamas, 
be pasisekimo.
Reikalauja Pašalinti

New Yorko Nuomininkų 
ryba laišku kreipėsi į prezi
dentą Trumaną su reikalavi
mu, kad būtų atstatytas namų 
statybos komisionierius T. 
Woods. Nuomininkai kaltina, 
kad Woods glaudžiai bendra
darbiauja su namų savinin
kais.

Atostogauja
Sprainių visa jaunoji šeima 

šiemet praleido savo atostogas 
sukniasiuvių unijos kempėje,

Ta-

Ar Jau Turite Bušą?
Du didieji Laisves paraknai 

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

J 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 PIETŪS!
v Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

smi, pasitenkinę pasilsiu ir dė
kingi unijizmui, kurio dėka 
gavome ne tik teisę pasilsio, 
bet kai kur jau įsigyta ir tam 
patogios, prieinamos vietos. 
Pirm unijizmo laikų darbinin
kams atostogos būdavo neži
nomos.

Jaunimui sugrįžus, Juozas 
ir Marijona Sprainiai išvyko 
porai savaičių pas .Gruškaus- 
kus į Seymour, Conn. Linki
me gero pasilsio.

Sprainiai yra nariai 
New Yorko - Richmond Hill 
lietuvių organizacijose, geri jų 
patrijotai. Sprainiene visuo
met pagelbsti suruošti paskil- 
busius sėkmingumu jų bankie- 
tus iš anksto parduodama 
daug bilietu. Taipgi yra dien
raščio Laisves skaitytojai ir 
prieteliai.

—Po atostogų gal grįsime | 
biednesni, tad dabar paimkite 
$2. Laisvės Popieros Fondui,— 
pareiškė susitikęs kriaučių 
piknike d. Sprainys. R.

Valandos:

F oto grafas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

417 Lorimer Street
' . Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir< 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLemnore 6-6191

krajavuE
su ame-

B

A. Kalinauskas
Parduoda naujas ir taiso 

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

Television ir Radios.

Greatneckiečiai Turėjo 
Ony Pokyliuką

Sekmadienį, liepos 
Mrs. Ona Klimienė ir 
Ona Szmaižūnienė
Onų pokylį Kasmočių Darže. 
Suprašyti draugai valgė, gė
rė ir šoko, o paskui visa" eilė 
svečių pasakė kalbas, linkėda
mi Onoms linksnio ir ilgo gy
venimo. Buvęs.

’ •’ J i ’
ten pradėjo be atodairos šau- Miltono reikalu, dabar nagn- 
dvti.

Alfonso ir Leon dabar ran- ranų klausimą.

Kreipkitės:
104-12 - lllth Street

Ozone Park 16, L. L, N. Y.
nė j a ir dviejų pašautųjų vete-

Iš Lietuvių Kriaučių Pikniko Telefonas Virginia 3-5397

irti' Valandos:

i

TONY’S

GERAI PATYRĘ BARBERIAI
t

BAR & GRILL NUPIGINTAS PARDAVIMASlek-

I

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Mirė

282 UNION AVĖ.

ATIDARYTA IDLEWILD 
LIKTUVU STOTIS

■* 

■7

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Adresas:
8, N. Y.

Jose pareiškia pro- 
firmos atsisakymo 
CIO Retail, Whole- 

Department Store

83
30
dę 
pinigais.

Policijos aprokavimu, tie 
radiniai, jeigu būtų buvę par
duoti, savininkui būtų atnešę 
pusę miliono dolerių.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių .. i
ATDARA DIENIĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

| GYDYTOJAS

j S. S. Lockett, M. D.
3 223 South 4th Street ?
| BROOKLYN, N. Y. 

1—2 dienom >
6—8 vakarais į

| Ir Pagal Pasitarimais. ?
Telefonas EVergreen 4-0208 £

MM

CIO didžiųjų krautuvių dar
bininkų 
nutarė, 
wortho 
se bent

. ^.Streikas turėjo prasidėti pra
eitos savaitės pabaigoje 500 
toSY kompanijos krautuvėse

• Amerikoje ir Kanadoje.
Unijos viršininkas Osma

nas pareiškė, kad bus krei
piamasi į Nacionalę Darbo 
Santykių Tarybą (NLRB) 
tarpininkavimo.

: Streikas turėjo prasidėti dėl 
to, |cad ’ kompanija atsisakė 
derėtis su unija, kol visi ju
ridiniai ginčai bus baigti; O 
juridinis ginčas kilo dėl to, 
kad AFL šoferių ir vežikų uni
ja reikalauja sau teisės atsto
vauti Woolworth sandėlių 
krovėjus, nors AFL pralaimė
jo rinkimuose, kurie buvo pra
vesti tarp samdinių.
- Jeigu Woolworth streikas 
būtų prasidėjęs, jame būtų 
dalyvavę 22,000 tos kompani
jos satndinių yisoje šalyje.

Didžioji nauja Idlewild 
tuvų stotis, oficialiai užvadin- 
ta New’ Yoęk International, 

' Airport, oficialiai, ir . pilnai 
(kiek ten jau užbaigta) ati
daryta liepos 31-mą, su oro 
jėgų paradu ir paroda oro ke

blių priemonių.'
Stotis, sumanyta 1941 me

tais, buvusi ndmatyta statyti 
ant 1,100 akrų ploto, dabar 

A yra keturis kartus padidinta 
ir tai dar* kalbama, kad ne
tolimoje ateityje reikėsią 
plėsti ar kitur didmiesčio sri- 

. ’ tyje kitas stotis statyti.
Idlewild viso kainuosianti 

240 milionų dolerių.

savo organizacijos požy- 
Bartenderis Deikus su 

ruošiasi 
čia su- 
klubie- 

bus jie

Priešais pat vartus prie pir
mojo stalo radau svečiuojan
tis grupę darbuotojų iš Cliff
side, N. J.—Adelę ir Jeroni
mą Bakūnus, Charles ir Ur
šulę Steponavičius, Derenčių. 
Bakūnienė, greta rūpesties 
priėmimu svečių, darbuojasi ir 
moterų - organizacijos darbe, 
parduoda bazaro tikietus. 
taipgi dalyvavo Alice Bakū- 
naitė su draugu John, Vaičiū
nas, Grajauskienė su dukra, 
Tamavičius, Bukaveckas, Bill 
Naudžiūnas. Iš Great Necjto 
dalyvavo Kasmočius su malo
ni dukra Alma. Tikriausia, 
buvo ir daugiau svečių, bet 
negi visus susitiksi piknike.

Šokiams grojo Antano Pa- 
vidžio orkestras. šokiuose 
dalyvavo daug jaunimo., Jame 
matėsi veik visi ir visur esan
tieji aidiečiai.

Laisves Rep.

Pikietuoja Dešimtukines
Liepos 31-mą prie Wool

worth dešimtu kinių krautuvių 
New Yorke ir daugelyje ki
tų’vietų pastatytos skrajojan
čios masinio ' pikieto demons
tracijos, 
testą dėl 
tartis su 
sale and 
Employes.

Unija streiko dar nebuvo 
paskelbus. Tai tik įspėjimas 
kompanijai ir publikai.

1 BROOKLYN

{LABOR LYCEUM
Į DARBININKŲ ĮSTAIGA
! Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-
| kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 11.

Puikus steičius su naujausiais 
Įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
Kainos ^Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel STagg 2-3842

PEIST LANE
DRUGS, Inc

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

Brooklyn, N. Y.

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y. i

LDS 103 kp.’ susirinkimas įvyks 
rugp. 3 d., 8 v. v. Šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames St., Brooklyne. 
Nariai dalyvaukite šiame susirinki
me ir užsimokėkite laiku savo duo
kles, nesusispenduokite. — P. Ba- 
barskas, prot sekr.

RANDAVOJIMAI
-Pasirandavoja Švarus, priimnas 

kambarys vienam asmeniui, su pri- 
vatiška šeima. Vienas blokas nuo 
traukinių ir autobusų.
60 Doscher St., Brooklyn 

(179-181) 
t

Lietuviai kriaušiai turėjo 
gražų ir masinį pikniką liepos 
31-mą, Dexter Parke. Publikos 
daug — senimo ir jaunimo, 
lietuvių ir kitataučių šeimų 
nariu ir draugų, kriaučių ben
dradarbių šapose. Atrodė, 
kad šis piknikas bene bus bu
vęs didžiausis iš visų man ma
tytų per eilę metų. Net suo
lų pritrūko, turėjai gerokai 
pasidairyti vietos atsisėsti.

Vieną iš pirmųjų ir’ gra
žiausių vietų, kaip ir visuo
met, buvo pasiskyręs Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubas, jau 
tik įėjus į parkutj žėrįs skais
čiu 
miu.
savo drauge skubiai 
prie stalo, aptarnauja 
sibūrusius skaitlingus 
čius. šį kartą bene 
pavadavę būdavusią visų pik
nikų klubiečių darbštuolę Za
karauskienę.—Linkiu, kad ji 
būtų sveika ir linksma,—pa
galvojau sau, kada man pra
einant pro stalą jos nesimatė 
(o gal ir šį kartą sunkiai dir
bo. tik» mano praeidinėjimo 
laiku prie stalo nebuvo).

Kliaučiai, didžiumoje, buvo 
atvykę ištisais būriais su savo 
šapų požymiais, su bendromis 
vaišėmis. Bendrai puotaujant 
teko matyti Y & P—Zorlan- 
do, Mičiulio, Diržio - Lieblich, 
Armak-Briggs-Ėagan, šalavie- 
jaus, Matulio-Vaiginio, Atko- 
čaičio, Šimaičio, Šimėno, Ęli- 
tzer, General Coat, Good 
Grade, K & K, Tailor Craft, 
Meadow Park, Goldman, Rip
ley, Howard ir, gal, tūli kiti.

Buvo svečių iš apylinkių, o 
tūlas ir iš gana toli. Man tai
kėsi susitikti-susipažinti įdomi 
viešnia net iš Collinsville, Ill., 
Antanina žaldarienė, viešinti 
|)as Mr. ir Mrs. Mikalaus, 
East New Yorke. Taipgi da
lyvavo Strazdaitė iš Montreal, 
Kanados, viešinti pas Mr. & 
Mrs. Nargelas, Flushinge.

Pagavę Šmugelninką
Brooklyne areštuotas Luci

en Ignaro, kaltinamas, kad 
per jį įšmugeliuota iš vidur- 
žeminės jūros srities į šią šalį 
milionų dolerių vertės narkoti
kų.

Ignaro pagavę išeinant iš 
Douglas St. Prie jo radę 
uncijų heroino. Skiepe ra
dar 10 uncijų ir $18,300

Tessie Kamarauskas, 48 m. 
amžiaus. Gyveno 161—57th 
St., Brooklyn, N. Y. Mirė na
muose, liepos 30 d/ Kūnas pa
šarvotas namuose. Laidotuvės 
įvyks rugp. 3 d., šv. Jono ka
pinėse.
rūpinasi

Laidotuvių apeigomis 
grab, J. Garšva,

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PĖIST. Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. ĘVergreen 7-6288

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškę ir Vyrišky 
Laikrodžiu Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos -
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

t

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

Telefonas STagg 2-2173

Brooklyn, N. Y.

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)-—An tr., Rugp. 3, 194S




