
I

*

“Magazinas” “Darbui.” 
Piknikas Šenadoryj. 
Brošiūra ir Kas Toliau? 
Mūsų Popierio Fondas.

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklvne $8.00

KOPIJA 5c

LAISVĖ—LIBERTY
The Only Lithoanian Daily 

in the Eastern States.

427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

THE LITHUANIAN DAILY
Laisvės ir Vilnies spaustu

vių darbininkai, ex-pietameri- 
kieČių padedami, ryžtasi ap
dovanoti Urugvajaus lietuvių 
laikrąftį “Darbą” ypatinga 
d o varta.

Jie surinks nemažiau $500, 
kuriais nupirks linotypui ma- 

. gaziną ir raides ir pasiųs Mon- 
‘ tevidejun, kad darbiečiai tu

rėtų tinkamas, lietuviškai ak
centuotas raides savo laikraš
čiui. .

Vidutiniam skaitytojui gal 
bus nesuprantama, kas yra li- 
notypas ir kas “magazinas,“ 
bet aš čia to nei neaiškinsiu.’ 
Užtenka pasakyti tiek, jog 
montevidejiškiai labai džiaug
sis, gavę tokią dovaną, ir jie 
bus didžiai dėkingi kiekvie
nam, kuris prie tos dovanos 
nupirkimo prisidėjo.

Kas nėra buvęs Pietų Ame
rikoj ir nėra matęs lietuviškų 
spaustuvių, kuriose ‘mūsų 
draugai spausdina laikraščius, 
negali Įsivaizduoti tų trūku
mų.' «u kuriais jiems tenka 
nuolat susitikti.

Argentinoje lengviau 
kad ten gyvena daugiau 
kėjų,' ten yra ir daugiau 
tuvių.

Urugvajuje sunkiausia naš
tos dalis “Darbo“ išleidime 
gula ant gabaus ir veiklaus 
draugo Antano Vaivusko.

Jis rūpinasi ir nekantriai 
laukia, kad juo greičiau ši 
amerikiečių dovana Montevi
deo miestą pasiektų ir būtų 
pritaikyta “Darbui“ spausdin
ti.

tuo, 
vei- 
lie-

Grįžęs iš šenadoriškių 
Y?o. įvykusio praėjusį 
m/clieni, Pr. Buknys sako: 
piknikas buvo gražus ir ne
mažas.

Be padarytos dienraščiui 
naudos, ten pat buvo parduo
ta apie 100 egzempliorių bro
šiūros “Henry A. Wallace ir 
Naujoji Partija.”

Šitos brošiūros yra išsiunti
nėta visiems miestams. Ji rei
kia platinti dabar, tuojau.

Connecticut lietuviai šitos 
brošiūros pasiėmė 1.000 kopi
jų ir jau daug jos išpardavė.

Iš kitų kolonijų bei miestų 
dar nieko dėl to negirdėti.

Būtų gerai, kad visur veikė
jai stengtųsi brošiūrą išplatin
ti, supažindinti lietuvius su 
naujosios partijos programa, 
taipgi su Henry A. Wallace.
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pik- 
sek-

Tie, kurie trokšta matyti 
busimuosius prezidentinius 
rinkimus pasekmingais liau
džiai, privalo ' uoliai darbuo
tis.

Pirmas mūsų programoje 
darbas: propaganda, politinė 
apšvieta.

Neužilgo, štai, teks išleisti 
lietuvių kalboje rinkiminė 
naujosios Progresyvių Partijos 
platforma ir istorinė Wall- 
ace’o kalba, sakyta Philadel- 
phijoj.

Bet kaip ją Komitetas ga
lės išleisti, jei jo iždas bus 
tuščias? Iždą paturtinti gali
ma ne tik aukomis, bet ir pi
nigais, grąžintais už paminėtą 
brošiūrą.,

■’M

Vos spėjau parašyti pirmą-

★ \ ★ •
Tiesa, pinigų dabar visur 

reikia, — bet kada jų nerei
kėjo ?

Reikia jų šiąndien daugiau 
dėl to, kad viskas labai pa
brango.

Mūsų dienraštis prašo skai
tytojų sumesti po dolerį kitą 
Popierio Fondui. ' Kodėl ? To
dėl,* kad labai pabrango po- 
pieris, pabrango visoki spaus
tuvei reikalingi dalykai, padi
dėjo darbininkų algos, gi dien
raščio prenumerata nepakilo.

Mir- > t i .■% Lsii lai* >.

MILICIJA SU TANKAIS 
IR KULKOSVAIDŽIAIS 
LAUŽO UNIVIS STREIKU
Durtuvais Išvaikė Streikieriy Pritarėjus

Dayton, Ohio. — 3,000 
valstijos milicininkų su tan
kais, šarvuotais automobi
liais ir kulkosvaidžiais ap
gulė Univis Lens kompani
jos fabriką ir apylinkę, pra
leisdami darban streiklau
žius. Visų pirma milicinin
kai, atsiųsti gubernatoriaus 
Thomo Herberto, išblaškė 
streiko pikietūotojus ir 1,- 
000 žmonių minią, grūmo
dami jiem pritaisytais dur
tuvais.

Milicininko paleista aša
rinė bomba aptroškino du 
vyrus, vieną moterį ir dvi- 
metinį kūdikį. Tada milici
jos pulkininkas George C. 
Schiele įsakė “taupyti aša
rinių dujų bombas toles
niam reikalui.” Apylinkė ir 
net stogai apstatyti kulko
svaidžiais. '

Milicija areštavo brolius 
Edwarda ir Charlesą Mc- 
Kelląr’us už tai, kad jiedu 
mėgino atstumti milicininkų 
durtuvus.

Loti Kaplan ir keturi kiti 
streiko vadai, jų tarpe bu
vęs valstijos, senatorius 
Kermit Kirkendall, tapo nu
bausti po $100.

Kairieji Franc. Socialistai 
Smerkia L. Blumą, Įstojusį 
J Dešiniąją Valdžią

Palaidos Šnekos apie 
Tariamus Sovietų 
^Šnipus” Amerikoj

Paryžius. — Kairesnioji 
Francijos Socialistų Parti
jos mažuma, vadovaujama 
Leono Boutbieno, išleido pa
reiškimą, kuris smerkia de
šiniųjų socialistų vadą L. 
Blumą už įstojimą j Andrės 
Marie ministrų kabinetą. 
Pareiškimas .nurodo, jog 
tame kabinete yra ir Paul 
Reynaud, kuris pataikavo 
naciams įsiveržėliams.

Eugene Dennis Sako, Stambusis 
Kapitalas Planuoja Fašizmą ir 
Svetimų Kraštų Pavergimą 

------  0 
ruošimai karui, kuriem per 
metus išleidžiama daugiau 
kaip 20 bilionų dolerių.

Pats Marshallo planas y- 
ra valdžios mokama duoklė 
trustiniams Amerikos kapi
talistams, kad jie lengviau 
galėtų pavergti svetimas 
tautas ir užviešpatauti pa
saulį.

Kampanija prieš komuni
stus darbo unijose ir vadi
namų liberalų rateliuose 
šiek tiek pažeidė unijinį ir 
politinį darbinink. judėjimą. 
Tačiau pamatiniai yra ga
lingos darbo žmonių ir fa
šizmo priešų jėgos, ką liudi
ja ir jų mobilizavimasis ap
link Progresyvę Partiją, 
vadovaujamą Henrio Wal- 
lace’o.

New York. — Komunistų 
Partijos centro sekretorius 
Eugene Dęnnis, raportuo
damas jos suvažiavimui Ri
verside Plaza Kotelyje, per
sergėjo, kad fašizmo pavo
jus Amerikai žymiai padi
dėjo. Linkui fašizmo stu
mia didieji monopoliniai ka
pitalistai, kurių klauso dvi- 
partinė Trumano valdžia, 
pareiškė Dennis. Apie tai 
liudija toki ženklai, kaip tei
sminės drausmės prieš dar
bo unijas, politiniai areštai, 
deportavimų isterija ir ur
miniai “raudonųjų” tyrinė
jimai. »

Dennis, be kitko, sakė:
— Kartu su fašistiniais 

pasimojimais, kurie priden
giami demokratiniais ©bal
siais, eina milžiniški pasi-

Prisaikdintas Naujas Vengrijos 
Prezidentas Arpad Szakasits

sa-Washington. — Time 
vaitraščio redaktorius Whi
ttaker Chambers pasakojo 
kongresmanų Neamerikinės 
Veiklos Komitetui apie bu
vusį, girdi, “komunistinių 
Amerikos valdininkų slaptą 
ratelį”, kuris būk šnipinėjęs 
Sovietų .naudai. Chambers 
sakėsi tada pats-priklausęs 
Komunistų Partijai. Be kit
ko, jis įtarė Algerį Hissą, 
buvusį valstybės depart
ment© politinio skyriaus di
rektorių, prezidento Roose- 
velto padėjėją Jaltos konfe
rencijoj su Stalinu. Bet 
Chambers negalėjo parodyt 
Neamerikiniam Komitetui 
jokio fakto nei dokumento, 
kad Hiss būtų šnipinėjęs 
Sovietam. Taip pat buvo 
tušti, kiauraviduriai to 
“svietko” įtarimai prieš 
Nathaną Wittą, buvusį Na- 
cionalės Darbo Santykių 
Komisijos sekretorių, ir ki
tus valdininkus.

Monardiistai Sušaudė , 
Dar 15 Graikų

Athenai, Graikija.— Mo
narcho -? fašistų, valdžia šią 
savaitę sušaudė 15 demok
ratinių graikų, tame skai
čiuje ’6 moteris. Jie nužudy
ti už bendradarbiavimą su 
partizanais.

Policija areštavo Graiki
jos Darbo Unijų Sąjungos 
sekretorių M. Papirgasą.

Budapest, Vengrija.—Ar
pad Szakasits, kairysis so
cialistas, rugp. 3 d. tapo 
prisaikdintas kaip Vengri
jos prezidentas. Pirmiau tą 
pačią dieną seimas vienbal
siai išrinko ' Szakasitsą pre
zidentu po to, kai 57 kleri
kalų atstovų išėjo iš seimo. 
Seimas susideda iš 241-no 
narįo.

Prez. Szakasits, prisiek
damas, pasižadėjo kietai 
elgtis su imperialistų pas
tumdėliais namie ir glau
džiai bendradarbiauti su 
kaimyniškomis liaudies de-

mokratijomis.
Szakasits užėmė pasitrau

kusio prezidento Zoltano 
Tildy’o vietą. Tildy atsista
tydino, kuomet jo žentas 
buvo areštuotas už šnipinė
jimą svetimiem kraštam ir 
už tėvynės išdavimą.

Szakasits seniau buvo 
mūrininkas, paskui socialis
tų laikraščio redaktorius. 
Kada vokiečiai užėmė Ven
griją, jis vadovavo slaptai 
kovai prieš įsiveržėlius. Nuo 
to laiko Szakasits visuomet 
bendradarbiavo su komuni
stais.

Angly Bombanešiai Puola 
Malaju Patrijotus

Singapore, — Dvi pastip
rintos anglų armijos briga
dos atakuoja Malajų patri- 
jotų - partizanų, vietoves. 
Anglų bombanešiai ir leng
vieji kariniai lėktuvai bom
barduoja ir apšaudo parti
zanų pozicijas, kaip prane
šė anglų komisionierius M. 
MacDonald.

Čechoslovakija Pakartoja, kad 
Amerikonai per Savo Agentus 
Planavę Žudyt Jos Ministrus

Praga. — Amerika pro
testavo, kad Čeehoslovaki- 
jos valdžia paskelbė, jog a- 
merikonų karininkai Vokie
tijoje samdė perbėgusius 
ten Čechoslovakijos val
džios priešus ir siuntė juos 
atgal, kad nužudytų čecho-

jį krislą, kai, štai, laiškane
šys atneša sekamą laiškutį:

“Gerbiamas Drauge Miza- 
ra: Jūs rasite šitame voke 5 
dolerius (čeki). Tai mano au
ka Popierio Fondui. Drauge 
linkiu jums visiems geros 
sveikatos. Juozas Raulušai- 
tis.” (Worcester, Mass.)

Na, drauge Raulušaiti, 
pataikėte!

ir

slovakų karo ministrą gen. 
Ludviką Svobodą ir kai ku
riuos kitus valdžios na
rius. i

Čechoslovakijos vyriausy
bė atmetė Amerikos protes
tą ir savo notoje Išdėstė, 
kada ir kaip amerikonai 
mokė tuos pabėgėlius ir 
siuntė atgal, kad atliktų nu
rodomus žmogžudystės žy
gius.

Čechoslovakų vyriausybė 
areštavo Milaną Chocą ir 
kitus žmogžudiškus sugrįžė- 
lius. Choc jau pirmiau nu
žudė majorą Augustiną 
Sramą, čechoslovakijos ko
munistų veikėją.

Graikų Komunistai Nurodo 
Laimėjimus prieš Fašistus

London. — Mbnarcho- 
fašistinės valdžios galas 
Graikijoj yra artesnis, ne
gu bet kada, jeigu tik kiek
vienas graikų patrijotas at
liks savo pareigą, — sako 
Graikijos Komunistų Parti
jos pareiškimas, kurį pas
kelbė Graikų Žinių Agentū
ra.

Pareiškimas, tarp kitko, 
sako:

— Demokratinė - partiza
nų armija Grammos kalny
ne, šiaurinėje Pintus srity
je, jau keli mėnesiai- atre
mia ir pleškina septynis 
kartus didesnę monarchistų 
armiją, gausingai apgink-

AMBASADORUS SULAIKO 
MEKSIKOS KOMUNISTŲ 
PROTESTĄ WASHINGTON!!!

Mexico City. — Meksikos 
Komunistų Partija įteikė 
Jungtinių Valstijų ambasa
doriui Walteriui Thursto- 
nui protestą dėl to, kad 
Jungt. Valstijų valdžia are
štuoja komuhistų vadus. 
^Meksikos Kom. Partija pra
šė, kad ambasadorius Thur
ston persiųstų ‘ tą protestą 
Washington© valdžiai: Am
basadorius atmetė prašy-
mą.

ANGLAI - AMERIKONAI 
TIKISI NAUJO POKALBIO 
SU PREMJERU STALINU
Toliau Tikisi 4 Didžiųjų Konferencijos

Maskva, rugp. 4. — Neo
ficialiai pranešama, jog 
Amerikos, Anglijus ir Fran
cijos atstovai Maskvoj tiki
si, kad premjeras Stalinas 
vėl sutiks tartis su jais, 
“gal rugp. 4 vakare.” Tei
giama, kad Stalinas pirma
jame pokalbyje su jais “pa
liko atvirs duris” visų ketu-

Arabai Planuoja Vien Savo 
Valstybę Palestinoje; 
Nepripažįsta Izraelio

Lake Success, N. Y.—Ar
abiškų kraštų atstovai pra
nešė Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybai, kad arabai 
sparčiai gamina planus įkur
ti arabišką valstybę ištisai 
Palestinai. Jie nepaiso per
nykščio Jungt. Tautų seimo 
nutarimo padalinti Palesti
ną į nepriklausomingas žy
dų ir arabų valstybes ir ne
pripažįsta Izraelio.

rių didžiųjų talkininkų de
ryboms dėl važiuotės atida
rymo į Berlyną ir dėl išti
sos Vokietijos tvarkymo.

Manoma, jog kai ameri
konai, anglai ir francūzai 
nustatys keturių didžiųjų 
konferencijai dieną, tai So
vietai atidarysią vakari
niams talkininkams važiavi
mą traukiniais ir automobi
liais per sovietinį Vokieti- 

Ijos ruožtą į vakarinį Ber- 
jlyną. Dar nėra nurodymų, 
ar tai būtų užsieninių mi
nistrų konferencija, ar pre
zidento Trumano įr Sovietų, 
Anglijos ir Francijos prem
jerų.

Anglai Cypruse Mėto 
Streikierius iš Namų

Cyprus. — Anglų-ameri- 
konų asbestos kompanija 
šioje saloje nutarė išmesti 
iš kompaniškų namų tūks
tantį streikuojančių asbes
tos mainierių. Streikieriai 
atsisako' išsikraustyti, pasi
ryžę kovoti už pastogę. 
Kompanija ketina laikinai 
uždaryti kasyklas lokautu.

Sofiją, Bulgarija. — Bul
garų valdžia uždarė ameri
konų ir francūzų mokyklas.

luotą Amerikos ir Anglijos 
imperialistų.

Tie mūšiai rodo liaudies 
stiprybę ir lemia galutinąjį 
demokratinių jėgų laimėji
mą, bet reikia įspėti žmones 
prieš oportunistus ir nuolai- 
dūnus komunistų eilėse, y- 
pač mažuose miesteliuose.

Auga protestai ir streikai 
sostinėje Athenuose ir ma
žesniuose miestuose prieš 
saviškiui kapitalistus iš
naudotojus ir prieš ameri
konus ir anglus įsiveržėlius.

Monarchistų armija rodo 
pavargimo ir ūpo nupuoli
mo ženklus dėl jų ofensyvo 
nepasisekimo.

Paskelbtas Metalo Kasyklų 
Streikas 3-se Valstijose

Salt Lake City, Utah. — 
CIO Metalų Kasyklų ir Lie
jyklų Darbininkų Unija pa
skelbė streiką šį ketvirtadie
nį Utah, Nevados ir New 
Mexico valstijose, kuomet 
Kennecott Vario korporaci
ja atmetė unijos reikalavi
mus dėl algos pakėlimo ir 
tūlų sąlygų pagerinimo.

Republikonai Pasiryžę 
Bergždžiai Sugaišint 
Kongreso Sesiją

Washington. — 
konai senatoriai ir 
manai nusistatę visai 
svarstyt specialėj Kongreso 
sesijoje tokių klausimų, 
kaip kainų kontrolė, senat
vės apdraudos gerinimas, 
civilių teisių bilius ir 1.1. Jie, 
esą, sutiktų tiktai pakalbėt 
apie bankų paskolų apribo
jimą ir apie pigių gyvena
mųjų namų statymą, ta- 
čiaus, ne valdžios lėšomis.

Reakciniai demokratai se
natoriai iš pietinių valstijų 
tuo tarpu Tie galo, be krašto 
plepa apie “visą svietą”, no
rėdami užmušt bilių, reika
laujantį panaikint taksus, 
imamus už balsavimus rin
kimuose pietinėse valstijose. 
Tie plepėto jai iš anksto su- _ 
simqkino su republikonų va
dais užkirst kelią bet ko
kiem naudingiem įstaty
mam šioje sesijoje.

Chicago. — CIO Skerdyk
lų Darb. Unija susitarė su 
Cudahy kompanija.

Sovietai Kaltina Amerikonus už 
Austrų Kriminalistų Samdymą 
Šnipinėt prieš Sovietus

Č1ANG KAI-ŠEKO ARMIJA 
VARTOJA NUODUS PRIEŠ 
LIAUDIES KARIUOMENE

Šiaur. Šensi, Chinija.— 
Čiang Kai-šeko tautininkų 
kariuomenė, bent 5 kartus 
per pusmetį vartojo \ įvai
rias, nuodų dujas prieš ko
munistų vadovaujamą chinų 
liaudies, armiją. Dabar Či
ang Kai-šekas įsakė smar
kiau gaminti ašarinių dujų 
bombas, kuomet liaudies ar
mija laimi vis naujas perga
les vidurinėje Chinijoje.

Viena, Austrija. — Sovie
tų vyriausybė kaltino ame
rikonų šnipus, kad jie sam
dė plėšikus ir kitus vieti
nius kriminalistus ir siuntė 
įsilaužti į karines Sovietų 
raštines ir komunistjų cent
rus ir išplėšti dokumentus 
Vienoje, Austrijos sostinė
je.

Sovietų pareigūnų areš
tuotas Josef Sturm prisipa
žino, kad jis, lydimas ame
rikonų oficierių, plėšė ir a- 
merikonam perdavė doku
mentus iš saugos spintų-so
vietinėse įstaigose ir austrų 
komunistų raštinėse, o ras
tus pinigus sau pasilaikė.

Kuomet plėšikas Sturm, 
ištupėjęs dvejus metus ka
lėjime, buvo paleistas, tai jį 
pasamdė amerikiniai šni
pai, kaip teigia TASS, ofi- 
cialė Sovietų Žinių agentū
ra. Karinė Sovietų vyriau
sybė Austrijoj neseniai taip
gi suėmė Antoną Mareką ir 
tūlus kitus amerikonų šni- 

7pų bendradarbius.

Tel Aviv.—Moše Shertok, 
Izraelio užsienio reikalų mi
nistras, įspėjo arabiškus 
kraštus liautis terorizavus 
žydus gyventojus.

ORAS.—Būsią šilčiau.
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Neva Liberalas Apie Progresyvių Partiją
Sumner Welles, buvęs valstybės sekretoriaus padė

jėjas, skaitėsi, ir tebesiskaito liberalu. Tiesa, niekad jis 
nebuvo progresyvus liberalas, o pastaruoju metu jo libe
ralumas susiveda į tą tašką, kur jis išlieja tulžį prieš 
tikruosius liberalus, prieš pažangūnus.

Savo kolumnoje, rašomojoje republikonų dienraštyje 
“New York Herald Tribune,” Mr. Welles reiškia išgąs
čio dėl neseniai Philadelphijoje suorganizuotos Progresy
vių Partijos. Jo žodžiais:

“Mes negalime ignoruoti reikšmės tos paramos, ku
rią daugelis amerikiečių teikia Progresyvių Partijai, ne
paisant to, kad jie žino, jog šios partijos platformą rašė 
komunistai ir komunistai kontroliuoja partijos mašine
riją.

“Tai yra alarmuojantis reiškinys, kad daug šitų 
amerikiečių iš tikrųjų tiki, jog taika ir laisvas pasaulis 
bus užtikrintas priėmimu nusistatymo, pateikto esančių
jų šioje šalyje Maskvos agentų ...”

Šitaip rašo Mr. Welles.
Mums gi rodosi, kad kur kas labiau alarmuojąs 

reiškinys glūdi tame, kad atsirapda Amerikoje tokių “li
beralų,” kaip Mr. Welles, kurie panašias netiesas skel
bia.

Juk kiekvienam yra aišku, jog naujajai Progresy
vių Partijai politiką nustato ne Maskvos agentai, bet pa
tys amerikiečiai, kurie nėra nei komunistai neigi tar
naują Maskvai žmonės.

, Platformos sudaryme, kiekvienam žinoma, daugiau
siai dirbo Dr. Tugwell, žymus rooseveltietis, buvęs Roo- 
sevelto valdžioje, kaip ir Mr. Welles, o šiuo metu — Chi- 
cagos Universiteto profesorius. Jis. buvo pirmininkas ko
miteto, paskirto platformai sudaryti. Dr. Tugwell nėra 
komunistaą. Jam galima primesti (kaip ir Wallace’ui) 
tik vieną “nuodėmę”: jis atsisako šokti pagal raudon- 
baubistų grojamą muziką.

Tą patį galima pasakyti ir apie visą eilę kitų žymes
niųjų Progresyvių Partijos vadų. Jie nėra komunistai, 

*—jie nėra Maskvos agentąį,,.— jie yra ištikimi Amerikos 
piliečiai, pasiaukoję liaudies interesams, tautos intere
sams.

Jie mato ir supranta, jog didžiausias Amerikos liau: 
dies priešas yra monopolistinis kapitalas, stumiąs šalį į 
karą, į pražūtį. Dėl to jie prieš jį kovoja. O kas šiandien 
kovoja prieš monopolistinį kapitalą, prieš Wall Strytą, 
tas yra apšaukiamas Maskvos agentu.

Na, ir Mr. Welles, šitaip niekindamas naująją par
tiją ir tuos žmones, .kurie ją sukūrė, atlieka nieką dau
giau, kaip Wall Stryto gynėjo rolę.

.Progresyvių ar Progresyvė Partija?
Tuojua, kai buvo paskelbta naujosios’partijos var

das, rašydami apie tai, mes naująją partiją vadinome 
“Progresyvė” Partija.

Tačiau, apsidairius, on second thought, kaip sako 
anglai, suradome, jog toks pavadinimas nėra tinkamas. 
Jeigu mes rašome: republikonų, demokratų, komunistų, 
socialistų partija, tai savaime suprantama, ir ši, naujoji 
partija, tenka rašyti ir vadinti Progresyvių Partija, o 
ne “progresyvė.”

Prašome ir mūsų bendradarbių tai daryti, rašant 
dienraščiui.

Ryšium su tuo: pas mus yra dar vienas klausimas 
neišspręstas: republikonų ir demokratų partijas mes ra
šome iš mažosios raidės, gi Progresyvių Partiją — iš di
džiosios. Manome, jog anksčiau ar vėliau kaip no?s sa
vaimingai išsispręs ir šis mūsų rašybos reikalas.

Mačiau, Kaip Gimė Nauja 
Progresyvė Partija

ne be

šeima 
tuojau

(6-tasis STRAIPSNIS) 
(Pabaiga)

Kai Tayloris- baigė kal
bą, jis pasikvietė ant estra
dos savo žmoną'ir vyresnį
jį sūnelį, gi jauniausį jis 
laikė ant rankų.

Tuomet “šventoji šeime- 
lė” užtraukė dainuškėlę: 
tėvas, motina ir sūnelis; 
pastarasis, sakoma, galįs 
dainuoti net šešiomis kal
bomis, jų tarpe įpniškai.

Visa tai sudarė malonaus 
įspūdžio. \

Bet publikos akys pradėjo 
krypti kur kitur.

Parkaštyje “Parko” sto
vėjo du atidengti automobi
liai. Jie ten stovėjo 
tikslo.

Kai tik Taylorų 
dainuškėlę baigė,
draugų lydimi, visi nuėjo 
prie automobilio ir jin įsisė
do. į

Akimirkoje, tarytum iš 
žemės, išlindo Wallace,— ir 
jis sėdosi tan pačian auto
mobiliu.

Mašina pradėjo lėtai ju
dėti. Publika ėmė ploti, 
šaukti, visokiais šūkiais 
svaidytis.

Automobilis šliaužė aikš
tės pakraščiais; Wallace su 
Tayloru sveikino susirinku
siuosius, gi pastarieji juodu.

Automobilis apvažiavo ap
link visą aikštę.

Masė žmonių jį laikė ap
suptą.

Protarpiais nebuvo gali
ma atskirti automobilio nuo 
žmonių — viskas susiliejo 
vienon krūvon.

Spaudos fotografistai su
lipo ant automobilio: tūli 
stovėjo ant jo sparnų, kiti 
užsirito ant motoro ir jį ko
jomis apžergė.

Kiamerų ugnys švyturia
vo! viskas maišėsi, skendo 
triukšme, džiaugsme, entu
ziazme.

Tik retkarčiais matėsi dvi 
baltos rankos, iškeltos į 
viršų, tarytum pagalbos 
bešaukiančios — Wallace’o 
ir Tayloro rankos.

Per keletą minučių rodė
si viskas išspruks iš kontro
lės: policija — ne policija,— 
kas jos paisė!.., >

Pagaliau automobilis su
stojo. Wallace, išlipo ir sku
bėjo ant estrados .

Minia vis ploja, švaistosi

Rašo ROJUS MIZARA 
obalsiais, damuoja dainas, 
reiškia.džiaugsmą.

Iš publikos, — ties ta vie
ta, kur sėdėjo delegacijos — 
prasidėjo pro vartus verži
masis aikštėn.

Policija ir čia nieko nega
lėjo padaryti!

Įvairių valstijų delegatai, 
su savo iškabomis ir vėlia
vomis, pasileido aikštėn ir 
sudarė milžinišką ratą, ap
jungiantį estradą ir tą žmo
nių minią, kuri aplink ją 
stovėjo.

Kitur susikibę į ratelį ke
lios dešimtys žmonių ėmė 
šokti šokius, dainuot dainu
škas.

Kai kurie vietoje stovėda
mi trepsėjo, šokinėjo, rodo
si jie būtų tuo sykiu lygsva
ros netekę!

Visai tai sudarė tokį įs
pūdį, kurio nieks negalėtų 
pilnai nei aprašyti nei ap
sakyti !

Wallace stovi viduryje 
estrados, iškėlęs viršun 
rankas sveikina pub
liką — tuos, kurie jį sveiki
na.

Pirmininkas Fitzgerald 
prie mikrofono: prašo pub
liką nurimti, nes jau laikas 
pradėti kalbą — kalbą, ku
ri bus transliuota per di
džiuosius radijo tinklus.

Bet pirmininko žodžio. 
nieks neklauso.

Jis pakraipo pečius, pa
moja rankomis, kai žmogus 
praradęs viltį atlikti pasi\ 
brėžtą darbą.

- Fitzgerald prieina
Wallace’o ir pakužda jam 
ausin: pats prašyk publikos 
apsiraminti^- tavęs 
sys. . * ?

Taip ir įvyksta.
Wallace atsistoja 

mikrofono ir prašo publiką 
nutilti. *

Po minutos buvo tyla ir 
tvarka ir jis pradėjo savo 
istorinę kalbą.

Šitaip dalykai dėjosi ta
me istoriniame mitinge!

Wallace’o kalbos čionai 
necituosiu, nes ją žadame 
neužilgo ištisai .išspausdin
ti Laisvėje.

KETVIRTOJI SESIJA
• Ketvirtoji suvažiavimo 
sesija įvyko sekmadienį, lie
pos 25 dieną. Ji svarstė rin
kiminę platformą, kurią pa
gamino Platformos Komite-

prie

klau-

prie

tas vadovybėje Dr. Tugwel- 
1’io. % 1 ■

Ketvirtoj^ sesijoje neda
lyvavau, nes ketvirtadienį 
praleidau platformos gami
nimo konferencijoje ir su 
ja buvau susipažinęs.

Pagaliau, platformos pro
jektą jau turėjau kišenėje.

Sekmadienį anksti daug 
delegatų apleido šiltąją 
Philadelphiją.

Vykau ir aš namo, kad 
galėčiau atsikvėpti, susi
kaupti ir pirmadienio rytą 
stoti kasdieniškan darban.

Platforma jau yra išvers
ta lietuvių kalbon ir ji grei
tu laiku Laisvėje tilps.

(Jei visuomenė gražiai at
silieps su aukomis, tai Lie
tuvių Komitetas galės plat
formą, Wallace ir Tayloro 
kalbas ir kitus svarbius su
važiavimo dokumentus iš
leisti lietuvių kalboje pasky
rų leidiniu.)

Istorinis Suvažiavimas
Kaip neimsi, iš kurios pu

sės nežiūrėsi, šis suvažiavi
mas buvo istorinis, — isto
rinis savo didumu, apėmiu, 
savo turiniu, . savo forma, 
savo politine reikšme.

Dalyvavo jame daug jau
nų žmonių, daug moterų.

Pirmą kartą Amerikos is
torijoj tokiame didžiuliame 
suvažiavime negrai galėjo 
pasirodyti lygioje pagarbo
je su baltaisiais.

Progresyves Partijos į- 
kūrimas—milžiniškas žings
nis į didesnius laimėjimus, 
būtinus Amerikos liaudžiai.

Gal dėl to reakcinė Ame
rikos spauda taip begėdiš
kai, taip .bjauriai dabar šį 
suvažiavimą šmeižia ir nie
kina.

O jeigu ji taip šmeižia ir 
bjaurioja, tai mes privalo
me suprasti, kad suvažiavi
mas buvo labai geras.

' Jis atvertė naują Ameri
kos istorijoje lapą.

Dabar tenka ruoštis lap
kričio mėnesio rinkimams!

Vieną šeštadienio vakarą 
išėjau pasivaikščioti Pary
žiaus bulvarais. Girdžiu 
kalba lietuviškai. Labai pra
džiugau užėjęs ant lietuvių. 
Nuoširdžiai pasisveikinom, 
Kaip seni pažįstami. Apipy- 
liau klausimais: Iš kur jūs?' 
Kaip ir kur galima susitik
ti daugiau lietuvių? ir 1.1.

Gavau atsakymą, kad jei
gu noriu susitikti daugiau 
lietuvių, tai reikia eiti į 
bažnyčią 42 Rue de Gre
nelle Metro, Rue du Bac.

Rytojaus dieną aš nueinu 
į tą bažnyčią. Pasirodo, kad 
ne bažnyčia, *o kokio tai bu
vusio vienuolyno koplyčia. 
Vyskupas atlaikė mišias ir 
pasakė pamokslą. Jisai gąz- 
dino pabėgėlius ir ragino 
neapleisti bažnyčios, kur jie 
bebūtų, 'Brazilijos pustynė- 
se, Kanados miškuose, ar 
kur kitur. Girdi, jei ir nėra 
bažnyčios, tai su
sirinkus galima papote
riauti, litanijas giedoti. Vė
liau skaitė iš rašto specia
liai sutaisytą karštą maldą 
už ‘‘nelaimingą tėvynę.”

Mane "paėmė staigus juo
kas, bet greit susikontro- 
liavau, nes supratau, kad 
pildau baisią “nuodėmę.” 
Juk nevalia juoktis iš‘vys
kupo žodžių. Vyskupas tę
sė: “Šventas Kazimierai, 
Lietuvos patrone, apgink 
mūsų tėvynę” ir t.t. Mane 
juokas ėmė todėl, kad prisi
minė, kaip sykį vienas len
kas keikėsi: “Prszeklenti 
litvini' sgrobovali naszego 
svętego Kazymerza.”

Maldai pasibaigus, visi 
atsistoję garsiai užtraukė 
Lietuvos himną. ,

Išėjus ant šventoriaus, 
pasirodė vyras su glėbiu^ 
laikraščių, kuriuos dalino 
veltui. Duoda ir man. Paste
bėjau, kad turi Čikagos 
Naujienų. Sakau, ačiū, Nau
jienos man neįdomios, ar 
neturi kitų, kaip Laisvės, 
Vilnies arba • kanadiečių 
Liaudies Balso?

Žmogus, manęs nepažin
damas, pasisakė atvirai. 
Girdi, kitų neturįs, bet

Žinios iš Lietuvos

Seni Tauškalai
Šnipė Bentley, pašaukta į senato komitetą, o vėliau 

prieš kongresinį Ne-Amerikinį Komitetą, įvardijo eilę 
asmenų, seniau tarnavusių valdžioje, kaipo “Rusijos šni
pais.” « . • w

Kiekvienam, kuris atidžiau sekė spaudoje tos šnipės 
liudijimus, buvo aišku, kad ji nieko ypatingo nepasakė, 
nieko apčiuopiamo neatskleidė. Ot, reikėjo republiko- 
nams medžiagos Rooseveltui paniekinti ir Progresyvią 
Partijai diskredituoti, tai jie ir susirado ponią, kuri tos 
medžiagos suteikė.

Patys tyrinėtojai, matyt, nemanė, kad jie šios šnipės 
pateikta medžiaga įtikins visuomenę.

Jiems reikėjo paspirties, kurios jie gavo iš kito per- 
sivertėlio, šiandien labai “nobažno” kataliko — Louis F. 
Budenz’o.

Senato komitetas pasikvietė Budenz’ą ir klausė, ar 
tiesa, ką plepėjo šnipė Bentley?

Budenz, aišku, viską patvirtino! Jis turbūt jau 99- 
tą kartą pavadino Jungtinių Valstijų komunistus “Mas
kvos agentais.”

.Na, ir baigta!
Bet, jeį reikėtų šnipei Bentley ar kailiamainiui Bu- 

denz’ui faktais įrodyti tai, ką jie plepa, — negalėtų.
Jie plepa dėl to, kad žino,’jog nereikės už savo ple

palus jiems atsakyti. Už jų nugaros stovi “įtakingi žmo-

Padekit Išleisti Progresyves 
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 susipažįnti 
kiekvienas, mokąs lietuviškai skaityti.

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

lace ir Naujoji Partija,” kuri dar nėra visa išparduota 
(vienas egz. 5c). Pinigai už brošiūrą, vadinasi, dar negrį
žo. ’ , z

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 
Brooklyn 6, N-Y.

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

Lietuvių Wallace for 
President Komitetas.

Amelia Burba, 427 Lorimer St 
z. « t I .

Tęsiami Dirvožemio
Tyrimo Darbai

VILNIUS. — Tęsiami res
publikos dirvožemio tyrimo ir 
kartografavimo darbai, pra
dėti žemės ūkio Instituto 
mokslinių bendradarbių praė
jusiais metais. Pernai vasa
rą buvo ištirtas dirvožemis tri
jų Vilniaus ’apskrities valsčių 
—Maišiogalos, Riešės ir Pa
beržės, o žiemos metu pada
ryti šių valsčių kartografiniai 
dirvožemio žemėlapiai.

Prieš porą savaičių moksli
nė ekspedicija vėl išvyko tęs
ti dirvožemio’ tyrimo darbų— 
šį kartą į Nemenčinės ir Mic
kūnų (Vilniaus apškr.) vals
čius. Birželio 2 dieną eks
pedicijos būrys išvyko į Jo
niškėlio valsčių (Pasvalio 
apskr.). šiais metais nusi
statyta ištirti 200 tūkstančių 
hektarų dirvožemio.

Greitu laiku numatoma pra
dėti paskirų respublikos ko
lektyvinių ūkių- dirvožemio 
tyrimo darbus. Padarytieji 
po to kartografiniai ūkio že
mėlapiai bus atiduodami ko
lektyvinių ūkių vadovams, 
kurie galęs naudotis žemėla
piu planuodami pasėlius., tręš- 
dąmi dirvas, drenuodami jas 
ir pan.

įsipareigojimai. Siekdami su
teikti tarybinei tėvynei dides
nę paramą, darbo valstiečiai 
pasiryžo metinį pieno paruo
šų planą įvykdyti ne vėliau 
rugpjūčio 1 dienos. Paruošų 
eigai sustiprinti tarp apylin
kių dešimtkiemių ir paskirų 
valstiečių ūkių vystymas soci
alistinis lenktyniavimas. '

nes,” juos saugoją, kadangi šnipai ir provokatoriai, vei
kią prieš darbininkų judėjimą, Wall Strytui šiandien 
yra labai brangūs.

Garbingas įsipareigojimas
ŠILUTĖ. — Paskutiniu me

tu Saugų valsčiuje įvyko gau
sus darbo valstiečių susirinki
mas. Jame buvo apsvarsty
ta pieno paruošų eiga vals
čiuje ir prisiimti konkretus

Trimis Pamainomis

UKMERGf
pyno kolektyvas šiais metais 
pagamins 7,000 tonų durpių 
daugiau, kaip pereitais metais. 
Durpyno kolektyvas šiais me
tais durpių gamybą pradėjo 
žymiai anksčiau negu perei
tais metais. Jau Gegužės Pir
mosios’ išvakarėse durpiniu-, 
kai pagamino tris šimtus tonų 
durpių.

Darbininkų tarpe išsivystė 
socialįštinis • lenktyniavimas. 
Pirmauja Samaninės durpyno 
kolektyvas, čia durpių gamy
boje pasižymi mašinistai-brv 
gadininkai Zvicevičius, Kli- 
matavičius, • .Brasiūnas ir te-- 
kintofas Varanavičius. Jie sa
vo dienines normas įvykdo po 
150 procentų.

Nuo Samaninės durpyno ne
atsilieka ir Aklojo ežero dur
pynas. Mašinistas Kamins
kas savo dieninį išdirbį įvyk
do 160 procentų. ♦

Dirbdamas trimis pamaino
mis, Pagelažių durpynas jau 
turi pagaminęs 1,700 tonų 
durpių.

Pagelažių dur-

—

Naujienos esančios geriau
sias laikraštis. Anie, ku
riuos tamsta minėjai, yra 
raudonųjų laikraščiai, sako 
• • 1
JIS.

“Ar ištikrųjų taip?” pa
klausiau.

“Taip, taip, pone”, atsakė 
įtikinančiai.

Atsistojau nuošaliau, kad 
pastudijuoti žmones. Sveiki
nasi kuo žemiausiai nusi- 
lęnkdami, kepures pakelda
mi. Buvo keletas “Kauno 
poniučių”, kurioms “ponai” 
rankas bučiavo. Maišėsi keli 1 
jauni kunigėliai. Žiūrint į 
juos prisiminė Franci jos is
torija, kuomet 1789 metais 
buvo išvaryta iš Franci jos 
26,000 kunigėlių, kaip Ro
mos piliečių, kurie plėšte 
plėšė piliečius kraudami ne
pakeliamas duokles. Lietu
voj, matyti, irgi pasibaigė 
kunigėlių rojaus dienos.

Priėjo aukštas vyras, 
mandagiai paprašė ugnies 
cigaretui uždegti. I

“Ponas dar nematytas.
Ar ponas tik ką atvažia- , 
vai?”

“Taip, atvažiavau į Pary
žių, norėdamas patekti į 
Lietuvą.”

“Tas labai lengva. Nueik Jb 
pas rusų konsulą.”

“Aš jau keliolika kartų 
buvau, bet matyti, kad dar 
neleidžia.”

“Kaip tai neleidžia? Ank
sčiau mus gaude ir vežė per 
prievartą. Mes turėjome 
slapstytis.”
/ “Matyti tamstos esate la
bai svarbūs asmenys”, at
sakiau. Jis nesuprato mano 
pašaipos #ir liepė nueiti į 
Lietuvos ’ “konsulatą”, 59 
Rue de Grenelle. '

Nutariau nueiti ir pasi
žiūrėti, kas ten per konsup<» ■ 
latas. u j,

Konsulate radau keliolF MM 
ką lietuvių, kurie tarp savęs 
kalbėjosi ir visokiais ponais 
titulavosi: ponas advokate, 
ponas agronomą, ponas ma
tininke, ponas studente ir 
t.t. Mane jie’irgi vadino po
nu.

Galiausiai atėjo ir mano 
eilė. Sekretoriui pasakiau, 
kad noriu pasimatyti su 
konsulu. “Atvažiavau iš 
Kanados ir noriu patekti į 
Lietuvą,” paaiškinau.. Sek
retorius garsiai nusijuokė, 
sakydamas: “Girdite, po
nai? Šitas ponas sakosi at
vykęs iš Kanados, iš aukso 
šalies, ir nori važiuoti į 
Lietuvą!” Kreipdamasis į 
mane pareiškė: “Ar tams
tai galvoj trūksta? Mes vi
sokius planus darome, kaip 
patekti tenai, o tamsta iš 
aukso šalies bėgate į ubagy- 
ną ir skurdą.”
' Norėjau pasakyti, kaip 
jų draugai Kanadoje vargs
ta miškuose, ant gelžkelių,’ 
fabrikuose, bet praleidau. 
Paaiškinau, kad esu darbo 
žmogus, o darbo žmogui vi
sur reikia sunkiai dirbti, 
tai nebus sunku ir Lietuvo
je.

“Pamatysit, kai išgrūs į 
Sibirą.”

“Koks skirtumas Kana
doje?” paklausiau. “Kana
da randasi kitoj pusėj šiau
rinio ašigalio. Ir Kanadoj 
yra dalis Sibiro.”

Mes niekaip nesusikalbė
jome ir buvau priverstas* 
išeiti, nei nesimačius su 
“konsulu.”

Jeigu jų planai išdegs ir 
atsidurs Kanadoje, kur 
nors miškuose, žmonės tru
putį atauš, bet kol kas jie 
turi labai gražų vaizdą apie 
Kanadą, aukso šalį.

(Iš Liaudies Balso) ;

>
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Rašytojas Antanas Venclova 
Aplanko Berlyną

gu- 
ne-

Si-

jo- 
be-

pa- 
to-
ne-

Pirmieji Vaizdai
Berlynas, išdidusis Berlynas, 

kurio valdovai ne kartą sap
navo virtę viso pasaulio vieš
pačiais, prieš mūsų akis 
Įėjo griuvėsiuose, purve ir 
šlovėj...

Kada traukinys sustojo
lezijos stotyje, mes pamatė
me pirmuosius berlyniečius. 
Jie stovėjo būreliais lietuje 
stoties perono, laukdami, kad 
atvažiavusiems galės patar
nauti, panešdanfi lagaminą. 
Jie buvo apsirengę labai pras
tai, jų veiduose nebematei 
kių buvusio pasipūtimo ir 
saikiško išdidumo žymių, 
buvo nuolankūs, .klusnūs, 
slaugūs, jie laukė šiokio 
kio uždarbio, kuris toks 
lengvas šioje griuvėsių Euro
poje.

Nors šiuo metu Berlynas, sa
ko, turi apie trejetą milijonų 
gyventojų, tačiau mieste judė
jimas nuostabiai mažas. Pro 
rūką ir lietų, tarškėdami nu
dilusiomis ašimis, lentomis 
užkalinėtais langais, sunkiai 
vilkdami savo senus griaučius, 
durstytus ir lopytus daug 
daug kartų, riedėjo tramvajai, 
prigrūsti šlapių žmonių, iš
lindusių iš sugriautų namų rū
sių, iš nesuskaitomų mirusio 
miesto plyšių ieškodami pelno 
ir duonos.

Tokie vaizdai Berlyne vi
sur — ir amerikiečių, ir an
glų, ir prancūzų sektoriuose.

Palociai Virtę Griuvėsiais
galo ilgomis 

prieš karą 
nesuskaito- 

namais, ku

Važiavome be 
gatvėmis, kurios 
buvo nustatytos 
mais puošniais
riuose berlyniečiai gyveno, va
rė biznį, linksminosi, klausėsi 
Hitlerio kliedėjimų apie viso 
pasaulio -užkariavimą ir dau
gelis jautėsi esą išrinktoji ra
sė, pačios istorijos pašaukta 
valdyti kitas, “žemesnes” tau
tės ir rases. Dabar iš abie- 
IJJlgatvės pusių nebuvo nieko, 
tirt milžiniškos krūvos plytų, 
sulankstytos geležies, stūksan
čių pajuodusių sienų su išli
kusiomis reklamų liekanomis, 
ii’ vėl suverstos plytos, geleži
nės sijos, sienos, negyvi mil
žinišku namų griaučiai. Iš 
griuvėsiu, iš rūsiu, iš kažkokių 
nežinomu landynių šia ryto 
valanda i lietu ėio vis nauji 
žmonės, ėio vaikai per petį 
pasikabinę katiliukus moky
kloje išduodamai sriubai, ėjo 
moterys į griuvėsiuose atida
rytas krautuves gauti to, kas 
išduodama pagal korteles.

Didysis gyvybės palaikymo 
instinktas judino šias žmonių 
mases. Jos norėjo gyventi— 
vis tiek kur ir vis tiek kaip, 
jos pergyveno neįsivaizduoja
mus sunkumus karo metu, jos 
matė liepsnojančius nesuskai
tomus namus, jc£ girdėjo bai
sius bombų sprogimus viršum 
savo galvų.

Ko Berlyniečiai, Pasimokė ?
Šitos berlyniečių minios per 

pastaruosius kelerius jmetus 
daug ką suprato ir daug ko 
pasimokė Be abejo, milijo
nuose eilinių vokiečių galvų 
karo pralaimėjimas,’ Hitlerio 
armijos sutriuškinimas ir ka
pituliacija turėjo padaryti-ti
krą perversmą labai skaus
mingą, bet teisingą ir natū
ralų. Ir man buvo visiškai 
suprantama, - kada vokietis 
darbininkas, baigęs pilti ties 
stebuklu išlikusių namų anga 
briketą iš transportinio veži
mo, atkaklia ranka nusišluos
tęs prakaitą nuo senos, raukš
lėtos kaktos, tarė:—

—Argi Hitleris mūs klausė, 
ar mes norime kariauti? Ma
no du sūnūs žuvo ties Stalin
grad u, vienas tebėra Rusijoje 
nelaisvėje. Mes, darbininkai, 
per mažai jautėme savo jė
gą. Mes turėjome blogus va
dus. Argi socialdemokratai, 
kuriems aš kas’ mėnuo mokė
jau nario mokestį, ligi-Hitleris 
užgrobė valdžią, galėjo mus 
nuvesti kitur, o ne į fašizmą? 
Visos mūsų nelaimės kilo iš

Rašo
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to, kad mūsų, darbininkų, kla
sė turėjo per maža tokių 
žmonių, kaip Liebknechtas ir 
Telmanas, o per daug tokių, 
koks šiandien Šumacheris ir 
kompanija . Ne kova prieš ki
tas tautas, o prieš savąjį fa
šizmą, prieš tarptautinę re
akciją. drauge su visų 
proletariatu, štai, kuriuo 
liu mums reikėjo eiti.

Darbininkai Galvoja
milijonai 
šiandien 
susitelkė 
partiją— 

šalių
ke-

vie-
Vo- 
ma- 
gat-

Nenuostabu, kad 
vokiečių darbininkų 
tarybinėje zonoje 
apie vienintelę savo
suvienytąją socialistinę Vokie
tijos partiją, kuri yra įsitiki
nusi, kad vokiečių tauta gali 
atstatyti savo sugriautąjį ūkį 
įtemptomis visos dirbančiosios 
savo liaudies pastangomis 
ningoje, nesuskaldytoje 
kieti joje. Šioje zonoje 
tai Berlyno ir kitų miestų 
vėse impozantiškas darbinin
kų minias, reikalaujančias iš
girsti jų balsą Vokietijos at
eities klausimu, pajunti, kad 
po ilgų priespaudos ir perse
kiojimo metų Vokietijos dar
bininkų klasė ima jausti savo 
jėgą, kurią ignoruoti tarptau
tinei reakcijai darosi vis sun
kiau. Ne Maršalo planai, ne 
tamsios imperialistinės machi
nacijos už vokiečių , liaudies 
nugaros šiandien reikalingos 
Vokietijai, bet savo ūkio at
statymas ir kova prieš visas 
fašizmo liekanas, kurios, va
karų imperialistams padedant, 
nori vėl įpainioti 
naujas nelaimes.

Vokiečių tauta 
kiaušio patyrimo
suprato, kur ją atvedė ir kur 
vėl nori vesti imperializmas, 
vakar hitlerinis, o šiandien— 
amerikoniškasis.
vokietis supranta, 
rinės Vokietijos 
placdarmu prieš 

pastangos

Vokietiją į

po tragiš- 
labai gerai

ge-

ne-
Prieš

Kiekvienas 
kad vaka- 
pavertimas 

Tarybų Są
jungą,- pastangos Vokietiją 
įpainioti į tamsius vakarų im
perialistų planus gresia Vokie
tijai naujais pralaimėjimais ir 
nelaimėmis. Kiekvieno blai
viau galvojančio vokiečio 
galvoje tebėra per daug nese
na Vokietijos katastrofa Sta
lingrado laukuose, o nesuskai
tomi griuvėsiai pačioje Vokie
tijoje yra pernelyg ryškus 
priminimas to, kur veda fa
šizmas. Vokietijos liaudis vis 
labiau ima suprasti, kad tik 
paėmusi savo likimą į savo 
pačios rankas, įvykdydama gi
lias reformas savo ekonomiko
je ir galvosenoje, išrovusi tas 
šaknis, iš kurių kadaise išau
go fašizmas, ji gali laukti 
resnio gyvenimo.

Istorinis Namas
Mes įsikūrėme Berlyne 

dideliame namelyje, 
mūsų langus stovėjo namas, 
įėjęs į pasaulinę istoriją: ta
me name buvo pasirašyta Vo
kietijos kapituliacija.

Juo toliau važiuojame į 
Berlyną, juo labiau- mus stebi
na neįsivaizduojama, baisi, 
pribloškianti sugriovimų di
dybė. Dešimties aukštų na
mai, kuriuose anksčiau gyveno 
ir dirbo tūkstančiai žmonių, 
stovi niūrūs ir juodi—milži
niškos išdegusios dėžės be gy
vybės žymių. Tik namų kam
pe kažkas atsiremontavo vie
ną kambarėlį ir mažame lan
gutyje išdėjo savo menkas 
prekes—medinę avalynę, kaž
kokias virvutes,. pagaliukus 
skalbiniams džiaustyti, į dė
žutes supiltus piaustytus taba
ko kamblius. Taip atrodo 
Berlyno amerikiečių ir anglų 
sektoriuose. Kurrne-kųr matai 
nedidelę grupę dirbančių 
žmonių: jie valo plytas, .ardo 
griuvėsius ir plytą po plytos 
atidžiai, su vokišku stropumu 
deda į 
darbas! 
mečius, 
krūyose

.krūveles. Koks tai 
Jis gali trukti šimt- 

nes Berlyne griuvėsių 
plytų nesuskaitomi

milijardai, d darbas prie griu
vėsių eina labai ir labai pa
mažu.

Visur Stūkso Griuvėsiai
Pravažiavę labai ilgą ir vi

siškai sunaikintą Frankfurte- 
mes pasiekiame Alek- 

Netoliese stūk- 
Berlyno rūmų, 

prekybos namų 
Vėjas ūžia tuš- 

dėžėse, čeža dar

rallee, 
sanderplatzą. 
so didžiųjų 
muziejų ir 
griuvėsiai, 
čiose namų
tebesilaikančiose iškabose, lie
tus lyja ir lyja — toks pat 
pilkas, vienodas ir nuobodus, 
kaip šie nesuskaitomi sugriau
ti namai, kaip šios pilkos pur
vinos aikštės ir gatvės. Aikš
tėse stūkso aplaužyti, apdau
žyti paminklai — susiraičiusi 
bronzą. suskaldytas marmu
ras. pro šalį važiuoja ma
šinoj mačiusios įvairius fron
tus. nudėvėtus, aplaužytos, ne
suskaitomų vokiškų, prancū
ziškų, čekiškų, angliškų, ame
rikoniškų markių. Vokiečiai 
važinėja mažučiais juokingais 
sunkvežimiukais su trimis ra
tais — vienas priešakyje, du 
užpakalyje.

—Mes juos vadiname “karo 
kurstytojais” arba “didžiąja 
Vokietija,” — juokiasi mūsų 
šoferis, jaunas vaikinas.

Mes artinamės prie garsiųjų 
Brandenburgo vartų. Jie sto
vi, kaip ir stovėję, kulkų ir 
bombų skeveldrų apdaužyti, 
su metaliniais susiraičiusiais 
arkliais ant viršaus. Čia bai
giasi tarybinis Berlyno sekto
rius ir, kaip skelbia ties var
tais prikalta balta lenta, pra
sideda amerikiečių valdomas 
sektorius.

Amerikiečių pusėje šiandien 
yra garsusis Reichstagas, Vo
kietijos parlamentas, didžiau
sios fašizmo nešlovės liudinin
kas. Išdegę milžiniški rūmai 
stūkso prieš mus, ir mūsų šo
feris pasakoja šio centrinio 
Berlyno pastato paėmimo 
smulkmenas. Tartum iš po 
žemės išdygsta pagyvenęs vo
kietis su nudėvėtu katiliuku 
ant galvos ir rodo mums viso
kius savo liudijimus, kad jis 
iau 14 metu esąs Berlyne 
ekskursijų ir. paskirų asmenų 
vadovas ir tain gerai žinąs vi
sa Berlyno istoriją, kaip nie
kas kitas. Jis bėga pirma mū
sų į Reichstagą ir su didžiau
siu pasigerėjimu pasakoja, 
kaip tarybiniai kariai pakėlė 
viršum jo vėliavą (pasakoda
mas apie tai, jis pakelia nuo 
galvos katiliuką ir padaro pa
maldžią veido išraišką). Jis 
vedžioja mus po Reichstago 
sales, rodo, kur būta kaizerio 
Vilhelmo II ir Hitlerio ložių, 
kur kadaise, kaizerio laikais, 
sėdėję caro diplomatai ir, 
matyti, norėdamas mums įtik
ti, vėl kelia savo katiliuką, vėl 
jo raukšlėtas pataikūno vei- 
džiukas įgyja akimirksniui 
maldingą išraišką. Jis keikia 
Hitlerį. Geringą ir Gebelsą,

Educators Study Methods of Teaching About V.N

Educators from 23 countries are teaching each Cultural Organization (Unesco). Seminar par- 
other techniques in presenting to students the ticipants pictured working in the library are 
work of the United Nations as part of a seminar (left to right) Winifred Chalmers,. Los Angeles, 
at Adelphi College, Garden City, New York. The California; Margaret Simpson, London; Made- 
international seminar is sponsored by U.N. and leine Mauriac, Paris; Faruk Caner, Kayseri, 
the United Nations Educational,' Scientific and Turkey; and Qsman Sidky, Kabul, Afghanistan.

į šį melagį ir pataikūną, 
rodo mums 'slaptą tunelį, 
kurį iš savo buto, buvu- 

kitoje gatvės pusėje,' Ge- 
padegti

ir

• • t

kaip didžiausius pasaulio iš
gamas ir žvalgosi į šalis, ar 
jo kas negirdi. Šlykštoka žiū
rėti 
Jis 
pro 
šio 
ringas atėjęs ųaktį 
Reichstago, kad paskui galė
tų apkaltinti Reichstago pade
gimu Dimitrova. Jis rodo 
mums kambarį, kuriame, 'at
vykęs į Reichstagą, sėdėdavęs 
Hitleris. Jis žino viską: ir 
kad Reichstago sienose yra ly
giai pusė milijono tarybinių ka
rių parašų (jis iš pagarbos vėl 
kilsterėja katiliuką), ir kiek 
sveria visas Reichstagas, 
kiek jis kaštavo Vokietijai.

Hitlerio Kanceliarija
Mes einame per Hitlerio 

Reicho kanceliariją. Hitleris 
įsitaisė čia keleto aukštų slėp
tuves su visais patogumais, su 
keistu ir sudėtingu liftu, ky
lančiu ir nusileidžiančiu sienų 
sistema — visiškai- /pagal kri
minalinius romanus, kuriuos 
jis, kaip pasakoja, be galo mė
gęs. ■ Ir šituose rūmuose, ši
tuose bunkeriuose jisai kaip 
šeškas drebėjo, pajutęs, kad 
Tarybinė Armija, sulaužiusi 
visas tvirtoves, sutraiškiusi sti
priausias užtvaras,' peržengusi 
upes ir ežerus, nertumaldomai, 
kaip pats likimas, artėjo prie 
Berlyno, kovėsi jo gatvėse, ar
tinosi prie pačios svarbiausios'

O šiandien mozaika išpuoš
tomis Reicho kanceliarijos 
grindimis kaukšėjo tarybinių 
žmonių batai, ir su smalsia ne
apykanta mes žiūrėjome į ita
lišką marmurą, į tuščius išlu
pinėtus seifus, į kambarius su 
įkritusiomis lubomis — į visą 
šią beprotišką pompą, subyrė
jusią į dulkes, jr atsargiai sta
tėme kojas, kad nepakliūtume 
į pilnas vandens bombų iš
muštas duobes. ■

Brangia kaina žmonija su
vedė Sąskaitas su savo žmog
žudžiais. Ir fašistinės Vokie
tijos didybė gulėjo, kaip dvo
kiantis lavonas, čia, Berlyne, 
ir visoje Europoje, kurią taip 
negailestingai mindžiojo ka
daise hitleriniu plėšikų batai; 
Generolai ir Kaizeriai 
be Galvų ir be Rankų

Unter den Linden. Viena 
gražiausių 1 Berlyno gatvių. 
Seniau ji blizgėjo švariausiu 
asfaltu, tiesi kaip styga, plati, 
napuošta daugybe paminklų. 
Iš abiejų gatvės pusių per 
daug kilometrų 11 ėjo puikus 
parkas, garsusis Tiergarterias, 
berlyniečių poilsio ir pasidi
džiavimo vieta. O dabar dau
gelis paminklų tebestūkso. Iš
didūs generolai ir kaizeriai 
sustingo savo pozose be galvų, 
be rankų, be kojų. Stovi mo
numentalus paminklas, pasta
tytas pagerbti tarybiniams 
kariams, žuvusioms kovoje 
dėl Berlyno. O aplinkui tę
siasi tušti buvusio milžiniško 
parko plotai. Tai Berlyno gy
ventojai 1946-47 metų žiemą, 
pabūgę • Berlynui neįprastų 
šalčių, iškirto jį visą malkoms. 
Amerikos okupacinė valdžia 
nematė reikalo ar ’ neturėjo 
norp sustabdyti šį darbą 

(paikas buvo jų sektoriuje), 
šiais metais Berlyno gyvento
jai, baigę genėti parką, rau
na iš žemes kelmus. Neregė
to dydžio Hitlerio laikais pa
statytas bunkeris iš gelžbeto-, 
nio, dešiniojoje iškirsto parko 
pus?je buvo pritaikintas zeni
tinėms patrankoms ginti mies
tui nuo priešų puolimų. Ligi 
šiol teberiokso šis pasibaitė- 
tinų maštabų pilkas gramoz
diškas pastatas, taip ir neap- 
gynęs Berlyno. . .

Vidurdienį Berlynas atgyja, 
gatvėse atsidaro šiokios tokios 
krautuvėlės, ries Aleksander- 
platzu po tiltu renkasi spe
kuliantai. Ten maišosi ir 
amerikoniški kareiviai, parda
vinėdami vokiečiams cigare- 
tus, peiliukus barzdai skusti 
ir kitokius menkniekius. Po 
visus sektorius laisvai, be jo
kių leidimų savo reikalais ju
da žmonės ir įvairių okupaci
nių armijų kariai. Vos pri- 
temsta, gatvės ištuštėja. Re
tos Lempos pagrindinėse gat
vėse sunkiai apšviečia plačias 
nejaukias gatves. Krinta snie
gas, ir balta užuolaida laiki
nai tartum paslepia milžiniš
kas Berlyno žaizdas. Vaka
rais žmonės eina į retus te
atrus ir kinus. »

Operos Rūmuose
Prie Friedrichsštrasės sto

ties tarybinėje zonoje, senie
siems operos rūmams sudegus, 
Admirals-Palaste atidaryta 
valstybinė Vokietijos opera. 
Pro nejaukų kiemą mes įeina
me į operos vestibiulį, kur 
mus nustebina neregėto dy
džio vyras, žiūrįs tvarkos.

Mes
Čaikovskio 
Onieginą.” 
nin'ga salė, 
uždarbiui, greitai 
gana margos publikos, 
miausia tai patys berlyniečiai 
—be galo marga masė, apsi
rengusi neturtingai, netgi var
gingai. ■

Vestibiulyje ir salėje daug 
amerikiečių, anglų, prancūzų, 
ir mūsų karių.’ Čia girdi kal
bant bent keliomis kalbomis, 
ir teatre tarnai dalija progra
mas taip pat įvairiomis kal
bomis. Suskamba nemirtingo
sios Čaikovskio muzikos gar
sai, pakyla uždanga, ir mes 
tartum vėl seniai pažįstamoje 
didžioje rusų teatro meno at
mosferoje. Vokiškai neįpras
tai suskamba operos libreto 
žodžiai, aktoriai pradeda vai
dinti.

Kitą vakarą mes žiūrėjome 
varjetė. Kažkokiu grubumu 
dvelkė nuo daugelio šios var- 
jetės numerių. Konferansje 
juokino publiką labai plokš
čiu sąmoju. Cirko numeriai 
buvo žiaurūs, be lengvumo ir 
elegancijos. Cirko numeriuo
se dalyvavo " mokyklinio am
žiaus vaikau sukeldami žiū
rovų pasipiktinimą teatro an- 
trepreneriais, kurie nesigėdi 
žaloti jaunimo. ’ Juk tam jau
nimui pats laikas lankyti mo
kyklą. Kai kurie* numeriai 
buvo tiesiog šlykštūs, ir vai
dinimui pasibaigus’ ' rūbinėje 
aš išgirdau vieną mūsų karį 

žiūrime nuostabiąją 
operą “Eugenijų 

Didelė, bet nesko- 
statyta, matyti, 

prisipildė 
Pir-

kalbantis su kitu tarybiniu 
kariu:

—Europa!—tarė vienas jų 
su pašaipa. — Kol nemačiau, 
galvojau—įdomu,- kažkas ne
paprasto. O pasirodo—skur
das, išnaudojimas, supuvimas. 
Štai, pasižiūri tokio teatro, ir 
spjaudyti norisi, ’ lygiai taip, 
kaip po amerikoniško filmo.

Prie Didvyrių Kapo
Centriniuose Berlyno kapuo

se mes stovėjome prie Karlo 
Libknechto ir Rozos Luksem- 
burg kapų. Jų kapai tarp 
sniego skendėjo šimtuose gy
vų gėlių vainikų. Ties kapais 
stovėjo Berlyno darbininkai, 
moterys, vaikai. Mes matė
me ašaras raukšlėtuose vei
duose. Mes matėme pasiryži
mu degančias akis ir kietai 
sugniaužtus kumščius. Berly
no darbininkai neužmiršo di
džiųjų savo revoliucinių tra
dicijų. Vis nauji tūkstančiai 
darbo liaudies atstovų telkiasi 
po' Libknechto ir Telmano vė
liavomis, po taikos ir demo
kratijos vėliavomis drauge su 
visa pasaulio pažangiąja žmo
nija.

LOWELL, MASS.
Užsimerkia Prieš Tai, ' 
Ko Nenori Matyti!

Visą pusę šių metų — iki 
šiol, čia labai gerai buvo dar
buotasi dėlei įkūrimo Progre
syvūs Partijos šioje šalyje, 
kuri šiuo laiku jau yra gyvu 
kūnu ir.su tuomi naujas lapas 
įsirašė į Jungtinių Valstijų is
toriją.

Tos istorijos padidinimui vi
sa Afnerikos pažangioji liau
dis darbavosi visu rūpestingu
mu, nors tamsybės apuokai— 
visokie atžagareiviai labai ne
norėjo matyti to, kas šiandie
ną jau stojosi kūnu.

Vietomis reakcionieriai puo
lė, persekiojo ir areštavo dar
buotojus už progresą, gi vieto
mis (spauda, radio ir t. p.) 
ignoravo ir slėpė nuo žmonių 
tą, kas buvo ir, yra daroma 
žmonių gerovei. Bet ta pati 
komercinė spauda perpildyta 
bjaurios agitacijos už naują 
žmonių skerdynę, už nebepa
nešamą sunkumą darbo žmo
nių gyvenime.

Kuomet pereitų metų 
(1947) spalių 2-rą dieną Lo- 
wellyj buvo rengiamas didelis 
masinis mitingas dėl Henry 
A. Wallace, tai vietinė spau
da, “Lowell Sun,” negalėjo tą 
užtylėti, nes perdidelis daly
kas, plakatai buvo paskleisti po 
visą miestą, tai “Sun” pradėjo 
šmeižti ir atakuoti Wallace’a, 
kad atgrąsinti žmones nuo 
mitingo. Tačiaus, vis tiek, su
ėjo apie 4,000 žmonių pasi
klausyti didžiojo demokrato 
kalbos.

Nepaisant nieko, veikimas 
už Henry A’. Wallace į pre
zidentus ir Glen Taylor į vi
ce prezidentus einasi pirmyn. 
Daug delegatų pasiųsta į kon
venciją.

Užsibaigus parašų rinkimui 
dėl įregistravimo naujos par
tijos Massachusetts valstijoj, 
tas pats veikimo komitetas 
ėmėsi kito svarbaus darbo, bū
tent, rinkti protesto parašus 
prieš pakėlimą busų važiuo- 
tės fėro. Tai irgi gana di
delis darbas apgynimui žmo
nių kišenių. Busų kompani
ja pasimojo apiplėšti busais 
važiuojančius. Tai yra kova 
prieš Eastern Massachusetts 
Busų kompaniją, kuri šiuo lai
ku dvigubai pakėlė autobusų 
fėrą.

Šiandien, liepos 30, jau tre
čia savaitė eina, kaip pačiame 
viduryje miesto, svarbiausioje 
miesto aikštėje — “Kearney 
Square”—prieš pat 10 aukš
tų namą: “Lowell' Sun Build
ing,” kas dieną išstatytas stan- 
das, kur renkami protesto pa
rašai prieš per aukštą fėrąj 
Ten visi busai sustoja ir kas 
dieną pasirašo po 9, 10, 11, 
12ir 13 šimtų žmonių. Bet 
“Tiie Lowell Sun” — komer
cinis dauglapis, tarnaująs 
žmonių išnaudotojams, nedrįs
ta tą šfmeižti (bent pakol I

3 pus!.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—<Ketvirt., Rtigp. 5, 1948

Parama Piety 
Amerikos 
Draugams

Aukos Uruguay’jaus drau
gams, nupirkimui linotype ma
gazino ir raidžių su lietuviškais 
akcentais. Aukavo:
John Vaivada------------ $5.00
V. A. Navinskai -------- 10.00
H. R. Feiferiai ----------- 5:00
N. Nagulevičiūtė------------ 5.00
A. V. Venskunai------------ 5.00
Lietuvių Draugas------  300.00
J. Kuodis______________5.00
V. Rudaitis--------*------- 5.00
P. Venta____ '________ 5.00
A. Bimba ____________ 2.00
J. Grigas--------------------- 2.00
P. Vaznis______________2.00

Po $1.00: J. Byronas, R. Mi- 
zara, N. Pakalniškis. 

Kas daugiau?
Visiems aukotojams širdin

gai dėkuoja—
P. A. P. S. P. T. Komitetas.

V. Venskūnas, pirm.

kas), kad skaitytojus prieš sa
ve nesukelti, betgi ir nei puse 
žodžio bėgyje dviejų savaičių 
savo puslapiuose neprisimena 
apie protesto parašų rinkimą 
—apie kovą žmonių prieš bu
sų kompaniją.

Reiškia, komercinė spauda 
užsimerkia prieš tai, ko. ji ne
nori matyti. Bet ji labai jau
tri rėmime reakcinės politikos 
ir kurstyme piliečių prie im
perialistinio karo.

J. M. Karsonas.

Detroit, Mich.
Iš PROGRESYVĖS PARTIJOS 

VEIKIMO
Michigan valstija turėjo'ga

na skaitlingą delegaciją Phi- 
ladelphijos suvažiavime. Da
bar, kada vasara eina prie pa
baigos, tai prasidės kuodi- 
džiausis darbas su rinkimų 
reikalais.

Tarpe lietuvių randasi su
sitveręs klubas, kuris , turės 
gerokai šiame darbe pasirody
ti.

Kaip girdėtis, bus šaukia
mas to klubo narių susirinki
mas rugpiūčio 15 dieną. Su
sirinkimas bus šaukiamas pra
nešant visiems nariams atviru
tėmis.

Taipgi, prie šio darbo dar 
Centralinis Lietuvių Komitetas 
Progresyvūs Partijos prisiuntė 
į Detrojtą 600 brošiuraičių 
praplatinimui tarpe visuome
nės, Jos randasi drg. Kas- 
mausko priežiūroj, Draugijų 
Svetainėj.

Kadangi J. Danta išvažiavo, 
tai, iki jis sugrįš, kreipkitės 
pas Kasmauską, Draugijų Sve
tainėj, paimkite po kokį 100 
j u dėl platinimo savo draugi
jose ir klubuose.

Jos parsiduoda po 5c. Pi
nigai eis dėl Henry Wallace 
rinkimų kampanijos.

Manoma, kad daugelis klu
bų ir draugijų sumokės už jas 
iš savo iždo ir padalins savo 
nariams, nes už $£į gaus vie
ną šimtą brošiūrų.

Reikia veikti šiame klau-. 
sime, jeigu nenorim iš naujo 
įpulti į pražūtingą karą, prie 
kurio veda /dabartinės dvi se
nosios republikonų ir demo
kratų partijos.

Prie to, reikėtų mums iš
girsti Rolf Urbon greitoj at
eityj, nes jis vienas iš lietuvių 
kilmės, kuris plačiai veikia 
Progresyvūs Partijos darbe iš 
UAW unijos ir per jo pastan
gas buvo iš unijų pasiųsta ga
na.didelė delegacija į Pro
gresyvūs Partijos suvažiavimą.

šiame laike jis užima vietą 
nacionalio pirmininko tarpe 
visų -unijų vedimui darbo už 
Henry Wallace’ą.

Kada nors, gavus progą, rei
kėtų surengti jam viešas pra
kalbas kokioj didesnėj svetai
nėj. '• Politicos.

ir.su
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Latvilį Liaudies Dainy Švente

(Tąsa)
Tessa sėdo į automobilį, kai jį nutvė

rė už rankos Fuže.
— Man reikia su tavimi pasikalbėti. 

Reino gerai pasakė: “Buvo išdavimas...” 
Drąsiai, atvirai. Botago smūgis... Da
bar reikia veikti...

Visas pastarąsias dienas Tessa gyve
no lyg karštligės apimtas, iš nerūpestin
gumo pereidamas į gilią neviltį. Žinios 
buvo prieštaraujančios; vieni kalbėjo 
apie sėkmingas kontratakas, kiti prana
šavo Paryžiaus žlugimą. Petenas tvirti
no, kad armijos jau nesą; likę būriai, be 
ryšio vienas su kitu. Mandelis įrodinėjo, 
kad galima esą priešintis. Ministrai čia 
nutardavo palikti Paryžių, čia pareikš
davo, kad niekas negresia sostinei. Tessa 
negalėjo užmigti, nevalgė. Jis jautė, kad 
pradeda sirgti. Su siaubu pažiūrėjo jis 
į Fuže — tik jo betrūko! O Fuže įlindo į 
automobilį ir iš karto ėmė klykti: 1

— Reikia piliečius šaukti prie ginklo!
— Vėlu. — Tessa liūdnai nusišnirpš- 

tė. — Aš ne mistikas — stebuklais aš ne
tikiu. Vakar jie paėmė Arasą ir Am je
ną, šiandien pasiekė pajūrį. Armija ap
supta.

— Ten keturiasdešimt divizijų. Gali
ma žiedą pralaužti...

— Kas jį pralauš?- Belgais nepasi
kliaukite. Karalius Leopoldas — germa- 
nofilas, tą visi žino. Anglai šiandie ati
traukė dvi divizijas nuo Bapomo į Diun- 
kerką. Natūralu, kad Veiganas nepano
ro susitikti su generolu Gortu. Vienu žo
džiu, dalykas baigtas.

— Kaip tu gali taip samprotauti? ... 
Reino ką tik pasakė: “Mirtis silpnadva
siams.” Tave reikia pirmą sušaudyti!...

Fuže rėkavo; jis aptaškė Tessa seilė
mis; jo barzda šokinėjo. Tessa taikingai 
atsakė:

— Riksmu nepadėsi... Reino kalbėjo 
publikai. Paklausytum jo namie ... Tu 
sąžiningas žmogus, bet svajotojas. Aš 
žinau, jog tu manęs nekenti. Be reikalo!

tave užpuolę Marselyje, aš buvau 
nuoširdžiai pasipiktinęs .. .

— Ką tui dabar galvoji? Aš tave mel
džiu — pamiršk smulkmenišką politiką! - 

... Prancūzija miršta. Pakilk aukščiau gru
pių, aukščiau partijų!

— Svajotojas! Dar daugiau — praei
ties žmogus. Septynių dešimtų tonų tan
kai. O kas prieš? Pilietis Fuže. Gal tu 

' sunaikinsi generolą Kleistą “Žmogaus ir 
piliečio teisių deklaracija”?

— Dabar ne laikas juokauti.
— Aš nejuokauju. Retai kalbu taip 

'rimtai. Mes atgyvenome, supranti? Gal 
būt, Breteilis išliks. Bet ir jis senas — 
vaikšto į bažnyčią, meldžiasi. Grandelis, 
Lavalis, Meže — tie išgyvens. Tu laikai 
mane niekšu, riors mudu abu radikalai.

■ Bet Diukaną tu gerbi. Ir Kašeną. Tad 
štai leisk tau pasakyti — tai. praėjusio 
amžiaus herojai. Kitose šalyse devynio
liktasis amžius mirė laiku — per aną 
karą.i O mūsuose jis užsibuvo. Aplamai 
mūsuOse seniai neskuba mirti. Petenas 
devintą dešimtį eina, o tu paklausyk jo 
— planai, ambicijos... Taigi, praėjęs 
amžius baigėsi. Kaip tavo Deseris ... 
Jis, beje, buvo pas mane atėjęs... ži
nai, ką jis siūlo? Ginti Paryžių.

— Ir jis teisus. Sakė, jog Madridas 
neišsilaikys dviejų dienų, o Madridas 
laikėsi dvejus metus. Apginkluokite dar
bininkus, ir jūs pamatysite stebuklus ...

Tessa gūžtelėjo pečiais:
— Kaip su tavimi kalbėti? Tu gyveni 

praeities pasaulyje. Ką gi, tavo nuomo— 
ne, septyniasdešimt divizijų ir trys tūks
tančiai tankų sustos prieš barikadas? ... 
Ir paskui — reikia netekti proto, kad 
duotum ginklus komunistams! Aišku, tu 
apsidžiaugsi. Bet tu —išimtis. Visi radi
kalai ims klykti. Aš jau nekalbu apie so
cialistus. O dešinieji? ... Pikaras kartą 
man pasakė, kad jeigu darbininkai pa
mėgintų užgrobti valdžią, jis atidarytų 
frontą.

— Tu privalai areštuoti jį. Ir Bretei- 
lį. Ar kalbėjo Reino apie išdavystę, ar 
nekalbėjo? ... Aš noriu, kad įvykdytu
mei pilietinę pareigą. Suprask, tie žmo
nės tavęs nekenčia. Jeigu į valdžią ateis 
Breteilis, jis su tavim nesivaržys. Jam 
tu'— radikalas, masonas, Liaudies fron- 

z to kandidatas. Pažiūrėk, ką jie rašo ...
. Fuže ištiesė Tessa atsišaukimą. Tessa 
tuojau pamatė savo pavardę; jo rankos 
drebėjo; jis pasakė: “Sunku skaityti,

krato...” Bet perskaitė: “Pakarsim po 
žibintais...” Pasirašyta buvo — “išti
kimųjų štabas.”

Jie privažiavo prie ministerijos. Tessa 
silpnu balsu tarė:

— Atleisk, jeigu tave įžeidžiau. Bet 
man labai sunku. Labai...

Namie jis atidžiai perskaitė atsišauki
mą. Jis staiga suprato, kad Fuže teisus 
— Breteilio draugai neatleis jam nei už 
pakeltą kumštį, nei už draugystę su Via- 
ru, nei už Denizos užtarimą.

Jis pusvalandį snustelėjo; vaidenosi 
pabėgėliai, tankai, kartuvės.’ Nubudęs 
jis atsisėdo sofoje, apkabino savo kelius 
ir garsiai pasakė: “Svarbu ne aš! Reikia 
pagalvoti apie Prancūziją!...” Prieš sa
vaitę jis buvo pasidavęs panikai: norėjo 
išvažiuoti ; dabar jis ramiai eis 
pasitikti mirties. Tačiau jis 
atsakingas, jis — ministras. Jis 
turi pamėginti išgelbėti kraštą. Bepigu 
Diukanui! Tas beprotis galvoja tik apie 
save, nori pasireklamuoti — išėjo į ar
miją. Liūdnas vaizdas — deputatas lei
tenanto laipsnyje! Ir ką toks Diukanas 
gali padaryti? Lyg be jo maža tėra lei
tenantų?

Ne, čia reikalingas triukas, išradimas, 
neįprastas manevras. Mandelis teigia, 
kad mes turį susitaikyti su Maskva. Vo
kiečiai seniai suprato, jog Rusija — jė
ga. O tas kvailys Daladje mus galutinai 
supiudė su rusais .. (Tessa dabar buvo 
įsitikinęs, kad jis priešinosi prieš pagal- 

•bą Manerheimui). De Vise sako, kad pas 
mus esą maža lėktuvų. O iš rusų galima 
gauti tūkstantį bombonešių — pirkti ar
ba mainyti.
' Tessa susižavėjo: jam skirta aukšta 
misija. Aplinkui silpnąvaliai kvailiau 
povas Reino, kietagalvis Daladje. Tešsa 
pradės drąsų lošimą — pasikalbėę su 
Maskva. Tuomet Italija nedrįs išlįsti. 
Net ir vokiečiai išsigąs... Prahcūzijoje 
Jvyks persilaužimas, tauta iš karto pa
tikės pergale. Visi pripažins, jog Tessa 
išgelbėjo tėvynę, kaip Klemanso septy
nioliktaisiais ...

Jis iškvietė Fuže.
— Ačiū, seni, kad atvykai! Mūsų pa

sikalbėjimas atvėrė mano akis daugeliui 
dalykų ... Juk mes verdame savo syvuo
se. O tu plačiau matai. Aš tau tuojau iš
dėstysiu savo planą. Mes pasiųsime tave 
arba Kotą į Maskvą.

— Į 'Maskvą? ... Kuriam galui?
— Jie tave gerbia. Bet, jeigu tu ne

nori, galima pasirinkti Kotą.
— Aš tave klausiu, kuriam galui?
— Kaip, “kuriam galui”? Tai pada

rys didžiulio įspūdžio, paveiks Italiją. 
Mūsuose pakils nuotaika. Pagaliau, ru
sai gali duoti mums ginklų. Pirmoj ei
lėj lėktuvų.. .

Fuže ėmė pykti:
’— Ką tu, iš'proto išėjai? Kodėl rusai 

duos tau lėktuvų? Prieš du mėnesius tu 
šaukei, kad reikią sunaikinti Baku...

— Nieko panašus. Aš asmeniškai bu
vau tam priešingas. Tatai — Daladje 
užsispyrimas. Jį neteisingai vadina 
“Vokliuzų bulium,” tai asilas ... Bet 
kam minėti praeitį? ... Dabar mes no
rim draugiškų santykių su Maskva. Tu

— Rusai pasiųs tave velnięp if bus 
teisūs. Pirmas klausimas — ką jūs at
stovaujate? Už jūsų tuštumą ... Darbi
ninkus tebeareštuojate. Šiandie laikraš
čiuose — eilinė aštuonių koųiunistų by
la. Tąvasis “Vokliuzų bulius” užsienių 
reikalų ministras. Prancūzų liaudis ga
lėtų susitarti su Maskva. Bet ne tu... 
Tau aš galiu patarti vieha — parašyk 
prezidentui, kad tu pasitrauki iš vyriau
sybės. Mums reikalingas Visuomenės 
Gelbėjimo Komitetas!...

Ir, trenkęs duris, jis išėjo. Tessa pra
dėjo svarstyti, ko dar griebtis. Būtų ge
rai kreiptis į komunistus... Kokia ne
laimė, kad Deniza su juo susivaidijo!

Jis nutarė kreiptis į advokatą Ferone, 
kuris ne sykį gynė komunistus.

— Aš žinau, kad tu pažįsti daug ko
munistų ... Neatsisakyk perduoti laiš-

— Kam?
Tessa paraudo, vos ištarė: s
— Mano dukteriai. Tai labai svarbu. 

Kaip* galima greičiau — kalba eina apie 
artimo žmogaus gyvybę ... k

(Bus daugiau)

Parodyta nepaprastas latvių tautos kultūrinis pakilimas.— 
Meninės jėgos išlaisvintos iš išnaudojimo.-—Liaudies šiltas 
pasitikimas damų šventės programos dalyvių.—Programoje 
dalyvavo dvidešimt tūkstančių dalyvių.—-Iš visų Latvijos 
kampų suvažiavo didžiuliai liaudies chorai.—Svečių buvo 

iš visų sąjunginių respublikų.
Liepos 19 d. Rygoje buvo 

atidaryta Tarybų Latvijos 
dainų šventė. Į iškilmę at
važiavo svečiai iš sąjungi
nių respublikų.

Į Rygą suvažiavo geriau
sieji dainininkai ir šokėjai 
— nugalėtojai respubliki
nėje liaudies talentų ap
žvalgoje. Jų tarpe seniau
sias respublikoje Ventspi
lio Edolės valsčiaus choras, 
kurį įsteigė prieš 100 metų 
žinomas pažangus veikėjas 
Valdemaras, V a 1 s t iečiai 
Romanai Janis ir jo žmona 
Olga šiame chore dainuoja 
jau trisdešimt metų. Pirmą 
kartą šventėje dalyvauja 
kolektyvinių ūkių chorai.

Centrinėmis gatvėmis į 
stadijoną vyksta tūkstan
čiai šventės dalyvių. Stadi- 
jono centre kolonų vėliav
nešiai išsirikiavo penkia
kampės žvaigždės pavidalu. 
Dainų šventės atlikimo ko
misijos pirmininkas J. Os- 
trovas trumpame • įžangi
niame žodyje pažymėjo, 
kad Tarybų Latvijos dainų 
šventė yra jaunos tarybinės 
respublikos kultūros sukles
tėjimo požymis.' Latvių tUu- 
ta savo laimę surado drau
giškoje broliškoje Tarybų 
šalies tautų šeimoje.

Suskamba Tarybų Są
jungos ir Latvijos TSR 
himnų gaida.

Choras išpildo latvių, ru
sų ir ukrainiečių liaudies 
dainas, žiūrovai šiltai su
tinka latvių tautinių ins
trumentų orkestrą.

Šimtai šokėjų prasiver
žia į centrą ir užpildo ža
lią lauką. Skamba džiaugs
mo ir linksmybės, jaunystės 
ir pajėgumo muzika.

Vėlai vakare užsibaigė 
koncertas, kuriuo buvo ati
daryta dairių šventė.

Dainų šventės atlikimo 
komisijos pirmininkas, Lat
vijos TSR Ministrų Tary
bos Pirmininko pąvaduoto- 
jas J. Ostrovas papasako
jo:

— Prasidėjusi vakar 
dainų šventė — didelis įvy
kis Tarybų Latvijos gyve
nime. Tapusi tradicine nuo 
1873 metų, šioji šventė ski
riasi
tuo, kad dabar x pilnumoje 
gali pasireikšti didžiuliai 
gabumai išlaisvintos latvių 
liaudies, jos atsiekimai dai
navimo kultūroje.

Dabartinė šventė vyksta 
bendrojo ūkinio ir kultūri
nio respublikos pakilimo ap
linkybėmis. Pokarinio penk
mečio pirmųjų metų rezul
tatai rodo,. kokius didžiu
lius kūrybinius galimumus 
musų liaudyje pažadino ta
rybų valdžia. Buvusioji 
amatininkiško p o b ū d žio 
praeityje pramonė pertvar
kyta naujaip, aprūpinta 
šiuolaikiniu įrengimu. Pa
statyti nauji fabrikai- ir 
gamyklos. Bendrosios pro
dukcijos Jšleidime respubli
ka žymiai viršija prieškari
nį lygį.

Neseniai užsibaigusiose 
apskričių ir valsčių meni
nės saviveiklos apžvalgose 
dalyvavo 95,000 dainininkų 
ir šokėjų. Daugpilyj šven
tėje dalyvavo 30,000. žiūro
vų, Cesyje — 20,000± Lie- 
pojuje —45,000. * 
kartą dainų šventė 
tokį platų visuotiną 
dį.

Dainų šventė yra

nuo praėjusių metų

Pirmų 
įgavo 
pobū-

latvių

savo 
savo 

Ji yra

Massachusetts Lietuviams 
Linksma Žinia 

AMBERLANDO PROGRAMĄ
Girdėsite per Radijo Stotį WV0M1660 kilocycles, 

pirmą kartą, šeštadienį, Rugpjūčio (Aug.) 7-to, 
nuo 10:30 iki 11 vai. Ryte.

Gerbiamieji! Klausykite šios Gintaro Programos, nes ji yra 
visuomenės -įsteigta. Ji tarnaus jums visuose reikaluose. Jūs 
galėsite dalyvauti tose pramogose. Jūs galėsite pranešti per pro
gramą oro bangomis ką tik norėsite. Pavyzdžiui, jei kas susirgs 
ar apsives, bei kels vedybų sukaktis, balių, o jei nelaimei įvykus, 
kas nors iš mūsų draugų mirs, apie tai galėsite plačiai pranešti 
visuomenei kaipo žinią.

Tankiai organizacijos bei klubai rengia koncertus, prakalbas,

Girdėsite per Radijo Stotį WVOM

kultūros, tautinės 
forma, socialistinės 
turiniu, apžvalga, 
rodiklis to, kad Tarybų Są
jungoje užtikrinta pilna piknikus, balius ir pobūvius, šioje Gintaro Programa galės tin- 
laisvė mūsų daugiatautės 
šalies kiekvienos liaudies 
kultūriniam vystymuisi.

Į respublikos sostinę at
važiavo geriausieji savivei
klos dalyviai. Kartu su jais 
savo meistriškumą parodys 
ir profesiniai artistai. Sa
viveiklos kolektyvai išgirs 
geriausius latvių scenos 
veikėjus ir dar aukščiau 
pakels savo meną. Per šias 
dienas Rygoje bus atidary
ta pritaikomojo meno pa
roda, kuri atvaizduos, kaip 
lygiagrečiai su dainavimo 
kultūros suklestėjimu, vys
tosi įvairi liaudies kūryba.

Respublikos dainų šven
tėje dalyvauja d a u g iau 
kaip 20,000 dalyvių. Chorai 
pagal tradiciją dalyvąuja 
su savo dainų vėliavomis. 
Dainų šventėje bus išpildy
tos latvių liaudies dainos, 
didžiosios rusų tautos dai
nos. Plačiai ir ryškiai bus 
pateikta tarybinė daina — 
tarybinių žmonių laimės ir 
draugystės daina, tarybinės 
liaudies meilės savo didžia
jai tarybinei tėvynei daina.

Į šventę pakviesti svečiai 
iš visų sąjunginių respubli
kų. Koresp.

karnai patarnauti, garsindama jų parengimus.i Ir kuo daugiau 
garsinsite per radio, tuo daugiau turėsite publikos. Todėl, ger
biamieji, dalyvaukite šioje programoje.

Jau programo vadovybė'buvo pareiškus savo oficialų žodį: 
vesti gerai ir duoti geros muzikos bei gražių dainų, ir kad turi
nys programos būtų kultūringas, reiks nemažai pinigų palaiky
mui to darbo. Vėl mes kviečiame jus visus. Tverkite RADIO 
RATELIUS bei KLUBUS. Sudarykite būrius rėmėjų. Užtikrin
kite iždą, kadv jame būtų pinigų pakankamai. Siųskite pasveiki
nimus su dovanomis. Jei viską atliksite sąžiningai, Gintaro Pro
grama gyvuos tinkamai, ir ilgus metus, šioji programa bus tur
tinga gražiomis dainomis ir menišku našumu.

B. F. KUBILIUS,
STASYS PAURA.
P. O. Box 23, So. Boston, Mass.
55 G St.

Du Didieji 
PIKNIKAI

DARBO DIENOS ŠVENTĖJE ĮVYKSTA DU 
DIDELI PIKNIKAI PARAMAI 

Dienraščio Laisves
Tiedu piknikai įvyks sekmadienį

Newark, N. J
MIRTYS TARP LIETUVIŲ

Keltos savaitės atgal mirė 
Josephina Bendokienė. Tai 
jau senoka moteris, kurios vy
ras Jonas Bendokals mirė ta 
pačia nelabojo vėžio liga dar 
prieš pirmąjį pasaulinį karą.

Velionė Bendokienė buvo 
progresyvė moteris, kuri pri
klausė prie Moterų Progresy- 
vio Susivienijimo, kuris gyva
vo savo laikais ir kuris žymią 
rolę suvaidino moterų judėji
me. Taipgi buvo nuolatinė 
Laisvės skaitytoja ir LDS 8 
kuopos narė. Palaidota šalę 
savo mylimojo vyro Evergreen 
kapinėse.

12 die- ■

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

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

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

buvo.
Crescent Picnic Grounds

56 Cornell Ave. Gloucester Heights, N. J.

BUS MUZIKA ŠOKIAMS IR ĘUS ĮVAIRIŲ 
UŽKANDŽIŲ IR GĖRIMŲ ‘

o

Waterbury, Conn. 
Lietuvių Parke, Chestnut Hill Rd.

(Už Lakewood Ežero)

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

Visi rūpinkimės, kad šiedu piknikai pavyktų, 
kad mūsų dienraštis gautų iš jų pelno. 4

Adolf Yąnušauskas
Liepos 18 dieną važiuojant 

į Dainų Dienos pikniką Wa
terbury, Conn., kartu važiuo
ja ir draugė Ona Ostepuk, 
liūdna, su juoda'-suknele ap
sitaisius. Paklausus, kodėl 
taip liūdna ir su juoda suk
nele, kuomet vasarą visos mo
terys rengiasi baltais rūbais, 
atsakė, kad mylimą sūnų tik 
ką palaidojusi, vos sulauku
sį 37 metų amžiaus,
ną liepos jo kūnas tapo su
degintas Lindeno kreihatori- 
joj ir pelenai likosi palaidoti 
sale tėvo Adomo kapo, Endi
cott, N. «Y.

Velionis Adolfas paliko jau
ną žmoną, dukrelę Johanną 
12 metų ir motiną Anną, ku
ri vedusi antrą vyrą Ostepuk.

Gaila jauno žmogaus, kuris 
vos pasiekęs buvo pusę am
žiaus. Motina Ona susigrauT 
dinus liūdi savo vienintelio 
mylimo sūnaus. Raminau 
draugę, sakydamas, kad ne jis 
tik vienas miršta, bet miršta 
tūkstančiai mūsų geriausių 
idėjos draugų už geresnį ry
tojų visos žmonijos.

Di-augė Ostepuk nusirami
no ir aukojo $5,00 Laisvės po- 
pierio fondui. Didžiai užjau
čiu jums, drauge, ir ačiuoju 
už auką!

G. A. Jamison.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Ml. Vemon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith, Daily) — Ketvirtu Rugp. 5, 1943



Pietų Amerikos Lietuvių Žinios
ARGENTINOJE

Mūsų Spaudos Rėmėjai
Nežiūrint, kad laikraščio 

“Vienybės” išlaikymas pasku
tiniu laiku labai pabrango, bet 
pritariant mūsų kolonijai 
“Vienybė” laikosi ir normaliai 
lanko kiekvieną savo skaityto
ją nešdama reikalingas žinias 
iš mūsų Tėvynės ir iš mūsų 
kolonijos veikimo.

Šis didelis mūsų 
pritarimas matomas 
kai, jų draugiškose 
skirtose spaudos palaikymui, 
jų asmeniškos aukos, “Vieny
bės” platinimas, didinimas jos 
prenumeratų ir tt. O ypatin
gai tai “Vienybės” skaitytojų 
gyvenančių tolimose- provinci
jose palankus atsiliepimas į 
išleistus Spaudos Bonus, kurie 
parodo didžiausį savo palan
kumą ir vietoje jiems nusiųs

tautiečių 
visapusiš- 
sueigose,

IR VĖL BOSTONAS KVIEČIA Į

PIKNIKĄ!
SEKMADIENĮ s

RUGPJ. 8 AUGUST
Lietuvių Tautiškam Pušyne 

MONTELLO, MASS.
BUSAS IŠVAŽIUOS 1 VAL. DIENĄ ’

NUO 318 BROADWAY, SO. BOSTONE
Dainų Programa: So. Bostono Choras, vado

vybėje Stasio Pauros; Norwoodo Vyrų Grupe;
Gros gera Orkestrą.

Bus kilbasų pietūs ir kiti užkandžiai ir gė
rimai. Pelnas skiriamas užlaikymui buveinės, 
kurią naudojasi ir dalis Mass, lietuvių pasitari-

. mams - konferencijoms..
Visus kviečia So. Bostono

Lietuvių Piliečių Klubas.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
j Telefonuokite dieną ar naktį n

j EVergreen 7-4774 n

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

Du kambariai Šermenim, didėlis puikiai Įruoštas « 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. į

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

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

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

KAINA $33 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 bixie Hotel, 8th Ave. 

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

I • ... A? ’ ■ ’ \ •

tų už tam tikrą sumą Bonų 
gaunama beveik nuo kiekvie
no ta suma padvigubinta, 
karšti sveikinimai, linkėjimai 
ir pasižadėjimas remti “Vie
nybę” visomis išgalėmis. Tai 
įrodo, jog mūsų tautiečiai my
li savo laikraštį ir pasiryžę jį 
išlaikyti.

Tie visi toli gyvenančių 
“Vienybės” skaitytojų drau
giški atsiliepimai ir prisiun
čiami laiškai su aukomis, pa
rodo, kad mūsų laikraštis’ tu
ri didelį pritarimą iš skaitlin
gos mūsų' kolonijos.

“V.” Draugas.

Triukšmas Kastežino Alsinos 
Lietuviuose

Birželio 6 dieną, Kastežinos 
ir V. Alsinos pažangieji lietu
viai, A. L. S. “Laisvoji Lietu
va” nariai, įvykdė gražų ir 

triukšmingą pasilinksminimą- 
vermutą, sukeldami nemažą 
sumą paramos mūsų laikraš
čiui “Vienybei.”

Minėtą dieną, tautiečio .Juo
zo šliko namuose susirinko 
skaitlingas Kastežinos ir Alsi
nos draugų būrys. Prie gra
žiai paruoštų stelių, besivaišin- 
dami vermutu ir sandvičiais, 
suėjo į dar tampresnius drau
gystės ryšius. Buvo išsitartas 
žodis-kitas ir visuomeninės 
veiklos reikalais bei spaudos 
klausimu. Ypatingai gražias 
kalbas pasakė draugai V. Ka
valiauskas ir A. L. S. “L. L.” 
Centro . Valdybos narys Kubi
liūnas. Jie apibūdino einamą
jį momentą, ruoštojo spaudos 
mėnesio svarbą. Pasėkose jų 
paraginimo, nurodžius, 
šios sueigos pelnas eis “ 
nybės” paramai, ant ten 
padaryto aukų lapo tapo 
rinkta $3Q5.

jog 
Vie- 
pat 
su-

diena, 
su di- 
Lietu- 
džiau-

BRAZILIJOJE
Pergalės Dienai

Gegužės 8-9 dienos, trijų 
metų sukaktis nuo pergalėji
mo naci-fašistinių jėgų, Bra
zilijos liaudies buvo paminė
tos. Nors tas paminėjimas ne
buvo viešas, negalėjo būti dėl 
šalyje siautėjančios reakcijos, 
bet nors suspaustai, nors širdies 
gilumoje šio krašto liaudis at
šventė laisvės jėgų pergalės 
datą.

Tarybų Lietuvoje ši 
be abejo, buvo atšvęsta 
džiausiu iškilmingumu, 
vos liaudis toje dienoje 
gūsi atkariautąja laisve,'sutei
kusia galimybę .jai vėl sėk
mingai kurti sau šviesesnį ry
tojų. Nes atsiektoji pergalė 
ir yra grynai nuopelnas di
džiausio pasišventimo, ryžto ir 
pasiaukojimo savo tėvynei vi
sų tarybinių tautų.

Kas kita mūsų gyvenamoje 
šalyje, taip pat buvusioje są
junginių jėgų eilėse. Nors čia 
pilna g'erkle rėkiama apie 
“demokratiją,” bet tuo pat 
kartu būbnijama prieš tikro
sios demokratijos išgelbėtojus 
nuo nacifašizmo gaujų, šmei
žiama ir provokuojama Tary
bų Sąjunga tikslu liaudies 
akyse ją perstačius demokra
tijos priešu. Todėl ir perga-^ 
lės dienos minėjimui čia norė
ta neduoti vietos. Net ii- tie, 
kurie būdami kariais Italijos 
žemėje kraują liejo, kad nu
galėjus fašizmą, kame 15,000 
šios žemės sūnų savo kaulus 
paliko arba tapo amžinais in
validais, ka.d prisidėjus prie 
atsiektosios pergalės, ir jie 
arba jų šeimos turėjo pasiten
kinti tuo pamainėjimu vien 
savo mintyse, nes trumaninio 
imperializmo diriguojami re
akcionieriai dabar stengiasi 
atgaivinti ir sutvirtinti tokį 
pat nacifašizmą, prieš kurį 
tiek daug kovota iki didžio
sios pergalės.

Betgi, nors reakcionieriai ir 
nori paneigti atsiektąją per
galę, nors kalbama apie nau
ją karą ir imperialistai smar
kiai ruošiasi jam, nors siekia
ma užsmaugti demokratinis 
liaudies judėjimas, bet jis yra 
ant tiek įsisiūbavęs, kad nie
kas jo jau nesulaikys. At
siektoji pergalė sutriuškino 
nacifašizmo galybę ir jo pa

mėgdžiotojai Ueatsieks to, ko 
jis negalėjo atsiekti, bus su
trupintais taip pat. Demokra
tinės jėgos auga, plečiasi ir 
jos laimės, nors dabar dar yra 
varžomos, smaugiamos...

PAVYZDINGA SENUTĖ
Ahą dieną man teko susi

tikti seniai ,pažįstamą senutę 
K—nę, pavyzdingą mūsų tau
tietę, sulaukusią jau 60-ties 
metelių.'

Tai garbinga mūsų tautbs 
dukra, kurios pavyzdžiu turė
tų pasekti ir kitos moterys. 
Ji, neatsižvelgiant savo seny
vo amžiaus, domisi viskuo, 
kas vyksta pasaulyje, ir ypač 
naujuoju Lietuvos gyvenimu. 
Ji rūpinasi ateitimi, - trokštu 
dar “sugrįžti į gimtinę Lietu
vėlę, kad pamatyti ją prisikė
lusią į laisvą gyvenimą, 
nors ir numirti joje,” — 
sako senutė.

Senutė manęs paprašė 
raščių, —r suteikiau jai, 
turėjau, ir pažadėjau nuolat 
pristatyti. “Su ūkiniais tai 
dar gerai galiu skaityti ir 
akys mažai tepavargsta,—sa
ko man 
žangios 
gaučiau, 
nių” ar 
ir į rankas nenoriu imti.”

Varguolis.

kad 
kaip

laik- 
kiek

senutė,—bile tik pa
spaudės pakankamai 

O tų melagių “ži- 
kunigo laikraščio tai

Amerika Siūlo vėl Svarstyt 
Nusiginklavimą

Lake Success, N. Y. — 
Amerika neseniai uždare 
diskusijas Jungtinėse Tau
tose dėl nusiginklavimo, o 
dabar netikėtai iš naujo pa
siūlė tokias diskusijas. So
vietų atstovas pavadino ta
tai “amerikine demagogi
ja.”

PRANEŠIMAI
HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD T36 kp. susirinkimas įvyks 

rugp. 7 d., 7:30 v. v., 15-17 Ann St., 
Harrisone, Malonękite visi dalyvau
ti, nes turėsime daug svarbių reika
lų, kurie turi būt aptarti. — V. W. 
Zelin. (183-184)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirihkimas įvyks 

rugpjūčio 8 d., 10 vai. ryto, 29 En
dicott St. čia girdesime galutiną ra
portą iš Laisvės pikniko, kuris įvy
ko 4 d. liepos, Maynarde. Taipgi 
reikia visiems duųkles pasimokėti, 
laikas jau baigiasi, būkite visi. — 
J. M. Lukas, sėkr.’ (183-184)

SO BOSTON, MASS.
Didelis metinis piknikas, rengia 

Am. Lietuvių Piliečių Klubas, rugp. 
8 d., Liet. Taut. Parke, Keswick 
Rd., iš Winter St., Montello. Pra
džia 1 vai. dieną. Busas išeis 11:30 
vai. ryto nuo 318 W. Broadway, So. 
Boston. Pikniko pradžia 1 vai. die
ną. Kviečiame visus .dalyvauti.

(183-184)

BALTIMORE, MD.
Didelis piknikas, rengia '' United 

Komitetas, rusų, lietuvių, ukrainų ir 
čekoslovakų orgs. Dalis pelno bus 
padengti kaštus šokių platformos ir 
kita dalis bus aukojama Progr. 
Partija — Wallace for President. 
Jvyks rugp. 8 d., Kardašaus Shore, 
Evergreen Park. Šokiams gros Joe 
Venckaičio orkestrą. Bušai išeis nuo 
Liet, salės 11:30 v., ryto; Pratt & 
Eden Sts., 11:45; Dillon & Robinson 
Sts., 12 val.; 1723 Fermont Ave., 12 
val.; 2709 Jefferson St., 12:15 val. 
Kelionė į abi pusi $1.00. — Kom.
x (183-184)

PARDAVIMAI
Parsiduoda stuba, penki kamba

riai ir vonia. Yra akras žemės ar 
daugiau. Randasi prie kieto kelio. 
Kaina $4500. Savininkas ant vietos 
gyvena.' Adolph Fertik, W. Spring 
St., Windsor Locks, Conn. (183-185)

Kanados Žinių Peržvalga
Liberalų partijos vadas ir 

premjeras Mackenzie King 
dar tik rengiasi apleisti libe
ralų partijos vairą, o konser- 
vatų partijos vadas John 
Bracken jau pasitraukė. Tai
gi, abi didžiosios partijos tu
ri rūpintis naujais vadais.

Liberalai neturėjo didelės 
bėdos su federalįu vadu. King 
juos patenkino ir išbuvo vadu 
per desėtkus metų. Bet da
bar ir jiems teks išsirinkti. 
Tam tikslui šaukiama konven
cija, kurios nebuvo nuo 1919 
metų.

Konservatai mainė ir nati
nė vadus, bet ir vėl be vado. 
Taip sakant, daugelis bandė 
pajauninti tą seną arklį, bet 
pamatė, kad nieko iš to ne-* 
bus. Tur būt vienas G. Drew, 
Ontarijos premjeras, tebėra 
konservatų partijos entuzias
tas, bet rinkimai Ontarijoj ir 
jo ūpą smarkiai sukrėtė.

Tai newfoundlandieciai dau
guma balsų pasisakė už prisi
dėjimą prie Kanados. Už ko
kių metų laiko veikiausiai 
turėsime dešimtą provinciją.

Ar jiems bus bent kiek ge
riau .prisidėjus prie Kanados, 
priklausys nuo to, kaip gyve
nimas eis 'pačioj Kanadoj.

Gaspe pussalyje sudužo or
laivis ir žuvo 29 asmenys, ku
riuos sudarė miško darbinin
kai, grįžtą iš Anticosti salos, 
kur jie dirbo prie miško dar
bų.

Jie grįžo iš tos salos ant 
švenčių, kad praleisti jas tarp 
draugų ir pažįstamų.

Nelaimė įvyko veikiausiai 
dėl didelės ūkanos.

x Netoli Toronto nusižudė 
Robert Patton, 41 metų am
žiaus amerikietis, atsigulda
mas ant gelžkelio relių.^Trau
kinys nukirto jam galvą.

Pirmu kartu jam nepavyko 
—traukinio inžinierius paste
bėjo ir sulaikė traukinį. Jis 
tuomet pabėgo ir pasislėpė. 
Besiartinant antram trauki
niui, jis ištiesė kaklą ant re
lės, o ratai nupiovė.

Patton bandė pasidaryti 
pragyvenimą rašinėdamas, bet 
atrodo, kad jam nesisekė ši 
profesija. /

★ ★ ★

Unijų protestai prieš tero
rizavimą jūrininkų pikietuoto- 
jų tebeplaukia. Ypatingai 
unijistai pasipiktinę dėl per- 
šovimo penkių jūrininkų.

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.

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. x

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

Užsakymus prašome 
siųsti šiuom antrašu: 
LAISVE, 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N j Y;

Pažymėtina dar tas, kad 
protestus siunčia ne tik TLC 
unijos, bet ir CCL unijos. Dar
bininkų solidarumas auga 
nuolatos. Samdytojų atakos 
prieš unijistus suartina visus 
unijistus.

Unijos smarkiai akėja dar
bo ministeriją už leidimą 
samdytojams laužyti jos pa
tvarkymus, kas labai aiškiai 
matosi atsitikime laivų kom
panijų. Kanadietis.

Cleveland, Ohio
Iš Bendro LLD Kuopų Pikniko

Liepos 18 d. atsibuvo ben
dras trijų Liet. Literat. Drau
gijos kuopų piknikas. Jis 
įvyko, kaip tik po LDS Sei
mo, kuris tęsėsi veik visą sa
vaitę laiko. Todėl, pikniko 
buvo prastos pasekmės, nes 
clevelandiečiai jau buvo pa
sisotinę ir pavargę nuo paren
gimų.

Kadangi buvo rengtasi prie 
didelio pikniko, tai ir išlaidos 
pasidarė nemažos. Jeigu bu
vo $146, ’ o išeigų $142.43. 
Reiškia, piknikas nepavyko, o 
jis buvo rengtas paramai cen
tro.

Bet nors piknikas nepavy
ko, bet komisija nenustoja 
vilties ir rengiasi paremti cen
trą surengiant kitą pikniką 
bendrai su ūkininkais. Mes 
manome, kad ūkininkai prisi
dės prie' prakilnaus darbo.

kuopos 
sekamas 

atsibus

Kreipiu LLD 190 
narių atydą, kad 
kuopos susirinkimas 
penktadienį, 13 d. rugpjūčio,
J. T. Kripų žemutinėje sve
tainėje, 13611 Earlwood Rd., 
tarpe 138th ir 140th Sts., bis- 
kį į žiemius nuo St. Clair Ave. 
Malonėkite visi ir visos daly
vauti.

P. NEMURA.
Kp. Sekretorius.

Nanking'. — Chinų komu
nistai apgulė Tsinan miestą.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 x Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

į Egzaminuojant AAisJ 
Į Rašome Receptas ii Darome ir Pritaikome Akinius į

Drs. Stenger & Stenger Į
Optometrists I

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

Tel. ST. 2-8342 į

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas Ir už prieinamą kalną. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

5 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-*-Ketvirt., Rugp. 5t 1948

Australija Remia Anglijos 
Imperialisty Žygius

Canberra, Australija. — 
Australijos ministrų kabi
netas nutarė pasiųsti 10 ka* 
rinio transporto lėktuvų kn- ( 
glams vakarinėje Vokietijo
je ir duoti Anglijai ginklų 
kovai prieš Malajų partiza
nus. Tuos lėktuvus anglai 
vartos reikmenų gabenimui 
į vakarinį Berlyną.

“Workerjs” Gauna 
Sveikinimus

Rugsėjo 5-tą dieną “Worke- 
ris” išleis didžią “Labor Day” 
laidą, šimtai CIO ir AFL uni
jų, fraternalių organizacijų ir 
kitų grupių bei pavienių as
menų jau pradėjo siųsti savo 
sveikinimus tai spiecialei lai
dai.

“Freedom House”
Prieš Wallace’ą

“Freedom House” pirminin
kas George Field pasiuntė 
laišką Tayloriui, kuriame jis 
smerkia Wallace’a ir trečią 
partiją. “Freedom House” 
yra organizacija, kuri sakosi 
sekanti Willkie idealus.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą,

Moderniškai Įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-3172

F. W. Shalihs
(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

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINE, VYNAS ir i 

ALUS

Kanados
; Black Horse Ale
į Joseph Zeidat, Jr.

411 Grand St
Brooklyn, N. Y.



Į Now Yorto^i^feZinitw SS?
Politicos Lauke

Senos Partijos 
Susiliejančios

Jei ne visoje šalyje, tai 
bent čia New Yorke abi se
nosios partijos, republikonai ir 
demokratai, randasi susilieji
mo stadijoje. Susiliejimas čia į 
greitesnis negu kitur, nes čia i 
Progresyvės Partijos jėgos yra ' 
galingesnės. Bendras pavojus 
labiau suartina senas partijas ' 
ir jos pradeda vis labiau nu
mesti “dviejų partijų siste- ; 
mos” kaukę. Ne tik faktinai, ’ 
bet ir formaliai jos tampa vie- ’ 
na jėga.

Ir demokratai ir republiko
nai žūt būt nori ateinančiuo- ’ 
se rinkimuose nugalėti du ' 
progresyviu kongreso nariu : 
Marcantonio ir Isacsoną. Aiš
kiausiai senų partijų susilie
jimas pasireiškia Bronxe ir 
Manhattane. 24-tame kongre
siniame distrikte, iš kur iš
rinktas Isacsonas, abi parti
jos turi vieną kandidatą. Ir 
liberalai (socialdemokratai) 
tą vieningo reakcinio fronto 
kandidatą remia.

Brooklyne abi senosios par
tijos pasiekė susitarimą 14-j 
me kongresiniame distrikte, iš 
kurio ant Darbo Partijos są
rašo kandidatuoja Lee Press- 
manas. Pressmanas labai po
puliarus, jis buvęs vyriausias 
CIO advokatas ir dabar Pro
gresyvių Partijos veikėjas. De- 
mokratai-republikonai prieš jį 
stato Abrahamą Multerį. JĮ 
indorsavo ir liberalai.

Tik vietomis, kur republiko
nai turi aiškiai pro-Taft-Hart- 

, ley kandidatą, demokratai jo 
neindorsuoja (iš baimės dėl 
savų balsu), o kur demokratai 
turi dar šiek tiek pažangesnį 
kandidatą, republikonai jo ne- 
indorsuoja. Bet bendros gai
rės New Yorke dabar yra: 
senosios partijos laipsniškai 
susilieja, blokuojasi, kad at
remti naujosios partijos pavo
jų-

Ar tas senoms partijoms 
pasiseks, parodys ateinantieji 
rinkimai.

Sudaužė Savaii Restoraną,— 
Jis Tapo Policijos Suimtas

Alfred Mercuri visudmet 
buvo temperamentiškas vyras. 
Praeitą antradienį jo tempe
ramentas jį įvėlė į nesmagu
mus su policija. Mercuri ne
kuria laikas atgal pirko res
toraną Brooklyne, ant 2461 
Atlantic Avė. Antradienį vie
nas klientas jo paprašė kito 
cukraus šaukštelio.

“To visko aš vis girdžiu,” 
suriko Mercuri, “tik skundi
mai, tik skundimai.” Ir tai 
tardamas jis sudaužė kavos 
filtrus, sviedė cukraus indus į 
klientus, sudaužė langą ir 
pradėjo svaidyti stiklus.

Policija atsiskubino ir įsi
karščiavusi restoratorių nuve
žė Į šaltąją atsivėsinti.

“Turiu teisę įlaužyti savo 
restoraną, kiek tik noriu,” rė
kė Mercuri. “Bet neturi tei
sės sviesti stiklus į klientų 
galvas,” sakė policijos seržan
tas.

“Jūs sulaikėte man pašalpą, dabai* pasirūpinkite apie 
juos,” parašė pašalpos Įstaigai Mrs. Florence Petrick 
raštelyje, Įduotame čia matomai dukrytei Theresa Ma
ry, 6 metų, laikančiai ant keliu broliuką Raymond, 9 
mėnesių. Jinai buvo palikusi vaikučius labdarybės Įstai
goje, Brooklyne, po to, kai namų savininkas pakėlė 
jai nuomą už kambarį, o pašalpos Įstaiga atsisakė tą 
sumą dadėti. Tačiau išsiilgusi vaikų, Mrs. Petrick 
pasidavė policijai. Ji turėjo stoti prieš teisėją, nors,i 
tikrovėje, reikėtų šaukti Į teismą tuos, kurie atsako- 
mingi už neleidimą jai ramiai gyventi ir kūdikius - 

auklėti.

Lietuviui Kalbos Mokyklėlė 
Vaidinimu Pradeda Sezoną

Laisvės Traukinys Šiandien 
Veža Tūkstančius Sostinen

FASTAS, ROGGE KALBĖJO
Žinomas rašytojas Howard 

Fastas ir buvęs generalinio 
prokuroro padėjėjas O. John 
Rogge kalbėjo New York o 
Universiteto studentų mitinge. 
Studentai reikalavo, kad at
leistas iš tarnybos pažangus 
profesorius L. Bradley būtų 
sugrąžintas. Mitingą rengė 
AY1), AVC ir Studentai už 
Wallace’ą.

Brooklyn© LKM Treti Metai
Po šių metų vasarinių ato

stogų, pradedant spalių 17-ta 
diena, Brooklyn© Lietuvių 
Kalbos Mokyklėlė įžengs į tre
čiąjį — 1948-1949 m.—savo 
veiklos sezoną. Sezonas bus 
pradėtas su perstatymu sce
noje Moliere’s trijų veiksmų 
komedijos “Meilė — visų ligų 
gydytoja,” muzikos ir dainų 
programa, taipgi šokiais.

Ta programa buvo planuo
jama užbaigiant praeitą sezo
ną. bet dėl tam tikrų prie
žasčių nebuvo galima jos 
duoti, reikėjo pasitenkinti 
vien šokiais, kas, žinoma, nei 
mokyklėlei, nei ją remiančiai 
publikai nedavė jokio pasi
tenkinimo. Priešingai, LKM 
reikėjo padengti to parengimo 
išlaidų nedateklius ir jos iž
das gerokai pratuštėjo.

Yra atspausdinta 300 “Na- 
rio-Rėmėjo kortelių.” Tos kor
telės parduodamos po $1 
kiekviena. Tuomi (kortelių 
projektu) manoma atsiekti du 
tikslu : padidinti LKM lanky
toj ų-narių skaičių ir sukelti 
reikiamą fondą tolesniam 
LKM palaikymui. Asmuo, 
pirkdamas tokią kortelę ir už
simokėdamas $1, tampa LKM 
nariu arba rėmėju. Kaipo na
rys, jis ar ji gali lankyti LKM 
teikiamas lietuvių kalbos pa
mokas ir naudotis visu kitu 
veikimu, kuris bandoma su
organizuoti ateityje; kaipo rė
mėjas jis ar ji gali įeiti į mo
kyklėlės valdybą ir taipgi 
naudotis viskuo, kas mokyklė
lėje bus organizuojama. Bet 
pirmiau negu kas nors bus ga
lima suorganizuoti, reikalinga 
turėti didelį LKM narių-rėmė- 
jų skaičių, ypatingai jaunuo
lių, lankančių aukštesniąją 
mokyklą (High School).

Iki šiol visas LKM veiki
mas susidėjo vien iš lietuvių 
kalbos pamokų, deklamacijų 
ir šiek tiek taut, šokių moki- 
nimosi. Ateityje norima išei
ti į daug platesnę dirvą: su
sverti muzikos ir dainų rate
lį, taut, šokių ratelį, rank
darbių pamokas, įsitraukti į

-s- Matyk Naujausias Sensacingas Žinių Filmas 
“ŠNIPŲ KARALIENĖ” LIUDIJAI!
IZRAELIO ARMIJA PARADUOJA
I. G. FARBEN CHEMIKALŲ FABRIKO SPROGIMAS 
nvi r k ęęv newsreelEiluDriuJI THEATRE BROADWAY ir 46th ST., N.Y.C.

sporto veikimą, ir tt.
Turinti savo Kultūrinį Cen

tra, Brooklyn© lietuviai gali 
visa tai padaryti, tik reikia, 
kad organizacijos jr pavieniai 
veikėjai daugiau susidomėtų 
jaunimu ii* jo auklėjimu; rei
kia, kad kuo ^augiausia na- 
rių-rėmėjų lankytų LKM su
sirinkimus ir. prisidėtų su savo 
patarimais prie LKM progra
mos nustatymo. Pirmas šį.se
zoną LKM • susirinkimas buvo 
nutarta turėti rugsėjo (Sept.) 
7. Visi tai pasižymėkite ir 
kuo skaitlingiausiai dalyvau
kite. 1 Veiksnys.___________ \

Policija Išardė Mitingą
Policija suėmė Miltoną H. 

Friedmaną, Sunnyside advo
katą, kuris atvirame gatvės 
mitinge kalbėjo per garsia
kalbį. Policija teigė, kad nie
kas neturi* teisės kalbėti. gat
vės mitinge be leidimo per 
garsiakalbį, nors visai nese
niai vyriausias teismas nu
sprendė, kad toks leidimas nė
ra būtinai reikalingas.

Friedmanas yra Sunnyside 
Amerikos Darbo Partijos 
(ALP) pirmininkas. ALP 
Queens apskrities pirminiri- 
kas Thomas J. McCabe pa
reiškė, kad policija, suardyda- 
ma mitingą ir suimdamįi 
Friedmaną, laužė civiles lais
ves. Nurodoma, kad mitingo 
išardymui policija naudojo iš
trauktas lazdas.

.Mirė •
John Ariglio, 44 metų am

žiaus, gyvenęs 30 West 94th 
St., New Yorke, mirė liepos 
31 d., Bellevue Ligoninėj. Kū
nas pašarvotas Bieliausko ko
plyčioj, palaidotas rugp. 3 d., 
Kalvarijos kapinėse. Paliko 
nuliūdusią žmoną Elizabeth ir 
tolimesnės gimines.

★ ★ ★
Petras Wartelka, 57 metų 

amžiaus, gyvenęs 266 Old 
Fręehold Rd., Thames Riyer, 
N. J., mirė rugp 2 d. Kūnas 
parvežtas ir pašarvotas Bie
liausko koplyčioje. Bus sude
gintas Fresh Pond ',.Kremato- 
rijoje, rugp. 5 d., 10 vai. Pa
liko nuliūdusius žmoną Oną, 
brolį Stanislovą ir tolimesnes 
gimines. Laidotuvių apeigas 
prižiūri graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

“Tyrinėjimas Eina”.

Pieno Kainos 
Vis Keliamos

Pieno kaina tapo pakelta 
ant vieno cento buteliui. Nors 
didžiųjų kompanijų pelnai 
per paskutinius kelius metus 
vis didėja, agrikultūros de- 
pąrtmentas kainų kėlimui ne
sipriešina. Peržiūrint oficia
lius jų įeigų davinius, ku
riuos pieno kompanijos yra 
patiekusios valdžiai, mes ran
dame, kad pelnai per pasku
tinius metus paaugo daugiau 
negu ketvirtadaliu. Vienok, 
Borden© ir kitos didžios kom
panijos kainas pakėlė,—ir jos' 
tokios lieka. Dar šimtai tūks
tančių .darbininkų šeimų vai
kų gers mažiau pieno, kuris ir 
šiaip jau daugeliui yra nepri
einamas.

Bet negalima sakyti, kad 
tyrinėjimas nevedamas. Tyri
nėjimo komisionierjus John 
M. Murtagh praneša, kad jis 
tyrinės,—kodėl homogenizuo- 
tas pienas yra vienu centu 
brangesnis už paprastai paste
rizuotą.

Tyrinėjimo komisionierius, 
sako, kad homogenizavimas 
nekainuoja daugiau negu pa
sterizavimas.

Akylus* stebėtojai pažymi, 
kad komisionierius pasirinko 
dabartinį momentą savo “ty
rinėjimui” tiksliai. Vietoje 
tyrinėti, kodėl pieno kainos 
bendrai be jokios priežasties 
ir be jokio pamato buvo pa
keltos, jis ateina su savo “ty
rinėjimu” apie homogenizuotą 
pieną. Tas tyrinėjimas, sako 
stebėtojai, tiktai siekia at
kreipti dėmesį nuo svarbesnio 
klausimo : kodėl pienas1 turi 
pasidaryti vis labiau nepriei
namas masėms, ypatingai vai
kams, tuo tarpu, kompanijų 
kainos auga ?

Lietus Vėl Sutrukdė Parodą 
Naujame Idlewild Aerodrome

Brooklyn© Dienos paroda, 
kuri turėjo įvykti antradienį" 
naujame Idlewild aerodrome, 
vėl buvo sutrukdyta lietaus, 
kaip tai buvo didžioji metro- 
politinė paroda .sekmadienį. 
Paroda buvo perkelta penkta
dieniui, kuomet, jei oras leis, 
įvyks bendra • Brooklyno ir 
Richmondo diena.

Batsiuvių unija (CIO) lai
mėjo 10 centų algos pakėlimą 
valandai 4,000 savo narių. 
Unija ( United Shoe Workers) 
grasino streiku ir savininkai 
buvo priversti nusileisti. Su
tartį pasirašė 45 batų fabri
kų savininkai.į Iki paskutinės 
minutės savininkai atkakliai 
laikėsi ir teigė, kad jie nepa
sirašys naujo kontrakto su 
unija.

Kontraktas paliečia tuos fa
brikus, kurie priklauso prie 
batų fabrikantų sąjungos ir 
nepriklausomą didįjį Millerio 
1,000 darbininkų fabriką. Dar 
lieka nemažai nepriklausomų 
fabrikantų, kurie sutarties 
nepasirašė. Pas juos dirba 
maždaug dar 2,500 batsiuvių. 
Manomą, kad. jie ir turės pa
našų kontraktą pasirašyti.

Svarbus Aido Choro
✓

Mitingas Penktadienį
t 

Aidiėčiai, Būkite Mitinge!
Šį penktadienį, 6 d.- rugpjū

čio, įvyks Aido Choro mitin
gas. Visi aidiėčiai būtinai da
lyvaukite. Turime daug svar
bių reikalų, tat visi sueikime, 
apsvarstykime, kad nereiktų 
daryti ilgų pertraukų apkal
bėjimui ’įvairių reikalų, kuo
met sueiname dainuoti.

Taigi visi sueikime lygiai 8 
vai. penktadienio vakare, 
Laisvės svetainėje, 427 Lori
mer St., Brooklyne. '

Pirmininke.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja didelis fornišiuotas 

kambarys, pavieniui vyrui arba mo- 
terei. Arti prie subvių ir eleveite- 
rių traukinių. Dėl daugiau informa
cijų, prašome kreiptis pas: Ona 
Viliniskis, 228 South 1st Street, 
(Apt. 19), Brooklyn, N. Y. Galima 
matyt bile vakarų, 7 v. v., o šešta
dienio ryte iki 12 vai. dienų.

(183-185)

GERI PIETDSlI
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės Į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

* .Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name.
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir piėninių, valgių 
gražus pasirinkimas.

E-------------------------------------- ------- b

dėl kai- 
linčiavi- 
mokes-

Šiandien (ketvirtadienį) ry
to 6:30 specialūs “Laisvės 
Traukiniai” iš Pennsylvanijos 
stoties apleidžia New Yorką 
ir vyksta Washingtonan. Trau
kiniais važiuos tūkstančiai 
unijistų ir liaudiškų organi
zacijų atstovai. Jie sostinėje 
demonstruos, lankys savo dis- 
triktų kongresmanus ir sena
torius ir reikalaus, kad per 
dabartinę specialią sesiją bū
tų pravesti įstatymai 
nų kontrolės, prieš 
mus, prieš balsavimo 
čius (poll tax) ir tt.

Washingtone Civilių Laisyių 
Kongresas tuo tarpu pranešė, 
kad ten senatoriai Tayloris ir 
Langeris kalbės į demons
trantus Sylvian teatre po pie
tų, v

Tuščios Pintines, Buteliai
New York o demonstrantai 

savo skaičiuje turės didelį 
nuošimtį moterų. Pranešam’a, 
kad jos visos išvykdamos su 
savimi pasiima tuščias pinti
nes ir .tuščius pieno butelius 
bei kartonus. Tie dalykai 
simboliniai bus nešiojami de
monstracijoje prie kongreso, 
kad parodyti, kaip vis kylan
čios kainos padaro vis sun
kiau Amerikos šeimininkėms

nusipirkti būtiniausias gyveni
mo reikmenis.

Unijistai, Mokytojai, 
Jaunimas

Civilių Laisvių Kongresas, 
205 E. 42nd St., kur bilietai 
dėl tų specialių traukinių, par
duodami, praneša,, kad dau
giausia važiuoja unijistų, mo
kytojų ir jaunimo. CIO rašti
nių ir profesinių darbininkų 
unijos prezidentas Durk i n as 
pareiškė, kad jo unija visomis 
jėgomis prisidės prie demons
tracijos. Taipgi važiuoja daug 
kailiasiuvių, transporto darbi
ninkų, jūrininkų, studentų ir 
kitų. Traukiniai turės savo 
orkestrus, dainininkų grupes, 
vėliavas, sloganus ir tt.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas jvyks 
rugpjūčio 5 d., Laisvės salėje, 7:30 
v. v. Pasistengkite visi nariai daly
vauti, nes šiame susirinkime delega
tai išduos raportus iš LDS 8 Seimo. 
Taipgi prašome pasižiūrėti į mokes
nių knygutes, kad nesusispenduotu- 
■nėt. — M. Stakovas, prot. sekr.

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampai! Broadway Ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką1 
221 South 4th Street 

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

Valandos: '

Penktadieniais uždaryta.

r
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A. Kalinauskas
Parduoda naujas ir taiso 

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

Television ir Radios.

GYDYTOJAS

| S. S. Lockett, M. D.
? "223 South 4th Street
į BROOKLYN, N. Y.
< ..._ (1—2 dienom sValandos: j 6_8 vakarais :

į Ir Pagal Pasitarimais.
1 Telefonas EVergreen 4-0203

TONY’S

Kreipkitės:
104-12 - lllth Street

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

Telefonas Virginia 3-5397

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288
4-
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NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailią Moterišką ir Vyrišką 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
' Iki Jums Jo Reikes

ROBERT UPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas STagg 2-2173

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Ket virt., Rugp. 5, 1948 »




