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visas alasas puikiai pa- 
kokio baisaus begėdiš- 
gadynėje mes. gyvena-

paverstas
Kaip iš

A

Bet kur mūsų šalis turi sa
vo pasekėjų užtikrintų daugu
mų, ten mūsų komercinė spau
da reikalauja griežtai laiky
tis daugumos valios.
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šę algos, sako Drew Pear
son. Taip Thomas, girdi, 
apgaudinėjo valdžią per 8 
metus. (Thomas yra žymus 
raudonbaubis.)

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

Budpest, Vengrija.-— Nau
jasis Vengrijos prezidentas 
Arpad Szakasits paleido 50 
prezidento asmens saugoto
jų, kaip nereikalingus.
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Jos įvardinti žmonės užsigi- 
sako, ta moteriškė me- 

a, kaip patrakus. Bet ar- 
|4ų žymių žmonių žodis reiš

kia ką nors prieš sitos vienos 
moteriškės liežuvį?

(Dabar Grady yra Jung
tinių Valstijų ambasadorius 
Graikijoje.)
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rūmų plaukia pro- 
kad Amerika- esanti 
“raudonaisiais šni-

Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.

Propagandos Galybe.
Nieko Neturi, bet Alasavo- 

ja.
Be Tiesos ir be įrodymų.
Gadynė Begėdiškumo.
Vienur už, Kitur prieš.

Rašo A. BIMBA

Kaip svietas svietu gyvena, 
jokia šalis nėra mačiuli tokios 
įtužusios propagandos; kokia 
dabar eina Amerikoje. Ne 
tik spauda, bet ir radijas ir 
sakykla iki dugno išnaudoja
mi nuodijimui Amerikos žmo
nių proto.

Net ir Kongresas, aukščiau
sia šalies įstaiga, 
gąsdinimui žmonių.
kokio gausybės rago, iš abiejų 
Kongreso 
paganda, 
apsėsta 
pais.”

Mažai kam berūpi speciališ- 
koji Kongreso sesija, sušauk
ta pastojimui kelio kainų ki
limui ir infliacijai. Spaudoje 
pirmoje vietoje stovi tūlos nie
kam iki šiol nežinomos ir ne
girdėtos moteriškės plepėji
mas, o ne Kongreso darbai.

Valdančioji klasė tiks
lą pasiekė; nukreipė žmonių 
dėmesį nuo kainų ir Kongreso 
j palaidliežuvės moteriškės sa
paliojimus.

Elizabeth Bentley ir 
vienas kitas išmestas iš 
munistų Partijos sutvėrimas 
užkariavo Washingtona.

Bentley sakosi buvusi komu
nistė. Ji draugavus ar gyve
nus su tūlu Golos, kuris prieš 
keletą metų numirė. Jis ir 
ji’ buvę šnipai. Ypatingai ji 
rinkdavusi Washingtone nuo 
aukštų valdininkų, Roosevelto 
pagelbininkų ir draugų, žinias 
ir perdavinėdavusi Sovietams.

Jokių įrodymų nėra, 
ma, kad jų buvo smarkiai ieš
kota.

Šitą savo išpažintį Bentley 
buvo valdžiai atlikus prieš tre
jetą metų. Federal Bureau 
of Investigation ir Teisingumo 
Departmentas sušilę ieškojo 
jos plepalams įrodymų. Nieko 
nesurado ir nutarė, kad prie 
nieko negalima prisikabinti. 
Pati Bentley nepatiekia jokių 
dokumentų, jokių’ liudininkų.

Teisingumo Departmentas 
išleido - pareiškimą, kuriame 
sako, kad per ištisus porą 
metų buvo išleista šimtai 
tūkstančių dolerių ieškojimui 
nors mažiausių, nors’ silpniau
sių parodymų,’ kad Bentley 
pasakoja tiesą. Laikas leista, 
visuomenės pinigai eikvota, 
bet nieko prieš nieką nesu
rasta !

Tai šitaip dalykai stovi. Bet 
šitą moteriškę pasigavo Kon
greso komisijos, pasišaukė ją 
joms išpažintį pakartoti. O 
spauda ir radijas kiekvieną 
jos žod| dar padidiną ir pa- 
zalatina ir teikia visuomenei, 
kaip gryniausią tiesą, kaip 
branginusį žemčiūgą.

Šis 
rodo, 
kūmo 
me.

Dunojaus reikalu konferen
cija susideda iš dešimties ša
lių atstovu. Tos šalys, kurios 
prie Dunojaus gyvena, sudaro 
daugumą. Amerika, Anglija 
ir Francūzija pasijuto didelė
je mažumoje.

Komercinėje' spaudoje ke
liamas klausimas, kad mūsų 
šalies atstovai toje konferen
cijoje nesiskaitytų su jokia 
demokratija. • Konferencija 
turi kalbėti taip, kaip mes no
rime. Mes galingi ir mūsų 

fturi klausyti!

No. 184

Senatoriai Užmušė 
Bilių dėl Balsavimo 
Teisės Be Taksų
Nutarė Užsidaryti Šeštadieni; Atmetė Siūlymus dėlei 
Kainų Kontrolės, Pilietinių Teisių ir Namų Statymo

Washington. — Republi
konai senatoriai ištraukė iš 
svarstymų bilių, reikalau
jantį panaikint taksus, ima
mus pietinėse valstijose už 
teisę balsuoti federaliuose 
rinkimuose. Pietiniai sena
toriai penkias dienas varė 
nuolatinį “filibuster^” prieš 
tų bilių — plepėjo, kas tik

Milicija Baigianti 
Laužyt Streikų

. Dayton, Ohio. — Valsti
jos milicija, apstojus Univis 
Lens fabriką ir trijų ket
virtainių mylių apylinkę, 
saugo streiklaužiams kelią 
į darbą. Kompanija giriasi, 
būk jau apie pusę streikie- 
rių sugrįžę dirbti."

Herbert Hirschberg, CIO 
Elektrininkų Unijos apskri
tinis organizatorius, sakė, 
kad dauguma streikierių, 
tos unijos nariai, įgalinę sa
vo vadus pasirašyti sutartį 
su fabrikantais. Pirm kele
to dienų jie atmetė vadų 
susitarimą su kompanija ir 
panaujino streiką, kuris tę
siasi jau 93 dienas.

Kongresmanų komitetas 
pašaukė Washingtonan 4 jų 
vadus tardyti.

“Užtikrina” Darbus 
Draftuotiems

New York. — Generolas 
Lewis B. Hershey, verstino 
rekrutavimo direktorius, 
sakė, kad vyrams, draftuo
tiems kariuomenėn, būsią 
užtikrinti senieji darbai, 
kuomet jie sugrįš iš 22 mė
nesių tarnybos. Kalbėdamas 
Prekejų ir Fabrikantų susi
rinkime, Hershey ypač ra
mino samdytojus, kad jiems 
nepritrūks darbininkų dėl 
drafto; girdi, jie galėsią 
gauti sugrįžtančius iš ka
riuomenės darbi ninkus. 
Kartu jis pasakojo, kad 
draftas reikalingas “taikai 
palaikyti.” (Klausimas: Ar 
visi karo veteranai rado se
nuosius darbus?)

Prašo fielbet 8 Nusmerktus 
Ispanijos Jaunuolius

London. —- Pasaulinė De
mokratinio Jaunimo Sąjun
ga pasiuntė k&blegramą 
Trigvei Lie, Jungtinių Tau
tų sekretoriui, prašydama 
gelbėti 8 jaunus ispanus. 
Karinis Ispanijos teismas 
nusmerkė juos mirti už 
priešingumą fašistin. Fran
ko diktatūrai.

jiem “ant seilės užėjo”, pas
todami kelią senatui balsuo
ti šį bilių.

(Milionai negrų ir var
gingų baltųjų pietinėse val
stijose yra atstumti nuo da
lyvavimo rinkimuose todėl, 
kad jie negali tų taksų su
mokėti.)

Senatas, palaidojęs mini
mą bilių, nutarė 69 balsais 
prieš 16 uždaryti specialę 
Kongreso sesiją, sušauktą 
prezidento Trumano; bet 
gal sesija turėsianti būti 
pratęsta iki antradienio, sa
kė E. D. Millikin, vienas re- 
publikonų senatorių vadų.

Republikoniškoji senato
rių dauguma nusprendė' vi
sai nesvarstyti tokių Tru
mano pasiūlymų, kaip kainų 
kontrolė, pilietinių teisių bi- 
lius, gyvenamųjų namų sta
tymas valdžios lėšomis ir 
tt.

Bankinis Senato komite
tas siūlo, esą, “kovai prieš 
infliaciją”, tiktai apriboti 
bankų paskolas ir susiau
rinti daiktų pirkimą išmo- 
kesčiais.

ROLANDAI ŽUDO 
INDONEZUS

Haga. — Telepress žinių 
agentūra pranešė, kad Ho- 
landijos lakūnai bombomis 
ir kulkosvaidžių šoviniais 
išžudė kelis tūkstančius ci
vilių indonezų Tjikalonge, 
Indonezijoj.

Ispanų Partizanai 
Pasmarkino Kovą

Paryžius. — Pasmarkėjo 
partizaniška kova prieš 
Franko fašizmą šiaurinėje 
Ispanijoje, kaip praneša is
panų respublikiečių radijas 
Pyrenaica. Buvo aštrių mū
šių tarp partizanų ir žanda
rų milicijos.

Valencijos miesto srityje 
partizanai užėmė Aila m.įes- 
tėlį; sušaukė visus jo gy
ventojus ir paaiškino parti
zanų tikslus. Žmonės sunešė 
partizanam daug maisto. 
Partizanai padėkojo ir pasi
traukė iš Ailos.

Washington.— ’Trumanas 
smerkė republikonus, kad 
jie palaidojo jo siūlymus 
specialei Kongreso sesijai 
dėl kainų apribojimo ir kitų 
reikalų. K

Tokio, Japonija. — New 
Yorko Chase National Bank 
ir du kiti didieji bankai ne
seniai paskolino Japonijai 
$60,000,000. Amerikos val
džia užtikrino tą paskolą ir 
nuošimčius. Japonų valdžia 
ketino už tuos pinigus pirk
ti medvilnę (bovelną) savo 
audykloms.

ALN žinių agentūra pra
neša, jog General Mbtors ir1

Raudonbaubiai Mėgina Nukreipi 
Žmonių Akis nuo Tikrų Reikalų., 
Sako Komunistų Partija

New York. — Amerikos 
Komunistų Partijos suva
žiavimas vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, kuri sako:

— Specialė Kongreso se
sija sukėlė juo didesnį truk- 
šmą, gąsdindama amerikie
čius svaiginančiomis pasako
mis apie vadinamus raudo
nųjų šnipus. Tais klejojan
čiais riksmais, kaip kokiu 
cirku, yra bandoma nu
kreipti žmonių dėmesį nuo 
duonos ir sviesto reikalo.

Trumano demokratai ir 
republikonai mėgina pasi- 
žvejoti daugiau balsų rinki
mams, todėl jie teršia buvu
sius Naujosios Dalybos val
dininkus, Roosevelto bend
radarbius progresyvėje už
sieninėje ir naminėje politi-

ŠEIMININKIŲ SUKILIMAS 
PRIEŠ MĖSOS BRANGENYBĘ

Chicago. — Illinojuj ir ki
tose vidurvakarinėse vals
tijose šeimininkės pradėjo 
kampaniją prieš neįperka
mai aukštas mėsos kainas. 
Miestuose jos viena kitai te- 
1 e f o n u o j -a , raginda- 
mos n e p i r k t mėsos, i- 
ki ji bus gana nupiginta.

Šeimininkės taipgi varo va
jų prieš sviesto ir kitų val
gių pirkimą, kurių kainos 
perdaug išpūstos.

Mėsos ir sviesto sandėliai 
praneša, jog šeimininkių 
vedamas boikotas jau žy
niai sumažino tų produktų 
pirkimą. <

Indijos Teisėjas Smerkia 
Unijų Vadų Persekiotojus

Bombay, Indija. — Vy
riausias Bombay provinci
jos teisėjas ML C. Chagla 
pareiškė, jog Indijos val
džia aršiai sutrempia pilie
čių laisvę, kuomet ji netei
sėtai urmu areštuoja darbo 
unijų vadus ir komunistus. 
Valdžia laiko kalėjime ir 
tuos, kuriuos - teismai įsako 
paliuosuot, nerasdami jokio 
kaltės įrodymo prieš juęs.

Taip sauvališkai yra įka
linti nuo kovo mėnesio S. A. 
Dange. Visos Indijos Darbo 
Unijų-Kongreso pirminin
kas, 20 tos organizacijos ko
miteto narių ir daugiau 
kaip 1,000 kitų unijistų.

Telepress žinių agentūra 
teigia, kad buvęs Amerikos 
ambasadorius Henry C. 
Grady patarė Indijos val
džiai “imti nagan raudo
nuosius”, jeigu Indija nori, 
kad amerikonai dėtų kapi
talą į jos pramonę arba jei
gu Indija tikisi paramos iš 
Marshallo busimojo plano 
dėl Azijos.

kitos amerikinės korporaci
jos dabars veda derybas su 
japonų valdžia, dėl naujij sa
vo fabrikų atidarymo Japo
nijoj. Menkos japonų darbi
ninkų algos ypač vilioja a- 
merikinius fabrikantus. Vi
dutinė japono alga yra apie 
$15 savaitei. 0 generolas 
MacArthur varžo bei už
draudžia streikus dėl algų 
pakėlimo.

koje.
Šis Komunistų Partijos 

suvažiavimas smerkia tą 
raudonbaubių cirką ir jo 
Wall Stryto gončus.

Mes šaukiame darbinin
kų ir liaudies organizacijas 
išvien su mumis rmkalauti 
padaryt galą tai 
ž u 1 i k y s t e i ir išleist 
įstatymus dėl brange
nybės ir infliacijos suvaldy
mo, dėl gyvenamųjų namų 
statymo; taipgi išleisti į- 
statymus dėl pilietinių tei
sių užtikrinimo ir dėl vers
tino rekrutavimo panaikini
mo taikos metu; mes taip 
pat šaukiame ištirti tuos e- 
lementus, kurie suokalbiai!-, 
ja panaikinti Amerikos de
mokratiją ir suardyti pa
saulinę taiką.

Malajų Patrijotai 
Atakuoja Anglus

Kuala Lumpur, Malaya.—* 
Malajiečių patrijotai - par
tizanai atakuoja anglų ka
riuomenę Kelantan provin
cijoj. Partizanai ginkluoti 
kulkosvaidžiais ir kit. leng
vesniais ginklais. Anglai de
speratiškai ginasi. Anglų 
lėktuvai nuolat pila ugnį į 
partizanus, mėgindami juos 
išblaškyti.

Vakarinių Talkininkų Są
mokslas dėl Triesto

Lake Success, N. Y.—Ju- ( nių Laisvių- Sąjungos veikė- 
goslavija įteikė skundą 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybai, kad Amerika ir Ang
lija suokalbiauja sugrąžinti 
Italijai tarptautinę Triesto 
sritį. Sovietį Sąjungos ir 
Ukrainos delegatai parėmė 
jugoslavų skundą.

Jau pirm karo GenerM 
Motors, Fordas, Republic 
Plieno kompanija ir kitos a- 
merikinės korporacijos tu
rėjo didelius fabrikus Japo
nijoj, o Amerikos bankai 
buvo suskolinę šimtus mi- 
lionų dolerių Japonijos val
džiai. Tie pinigai padėjo jai 
kariauti prieš Ameriką.

Amerikonų General Elec
tric. korporacija turi 28

Net Mundt Sako, jog 
Nėra {rodymų prieš 
Tuos 'Raudonuosius'
Vadinami} “Sovietiniu Šnipų” Tyrinėjimams Išeikvota 
Pusė Miliono Doleriu, ir Jokių Parodymų Nesurasta

Washington, — Republi- 
konas kongresman. Mundt, 
Neamerikinės Veiklos Ko
miteto narys, rugp. 4 pri
pažino, kad nėra jokio kal
tės įrodymo prieš kelis bu
vusius valdininkus, apšauk
tus raudonaisiais Sovietų 
šnipais.

Mundtas,, aršus komunis
tų ir kitų “raudonųjų” ėdi
kas tame kongresmanų ko
mitete, sako, “tegul juos 
teisia visuomenės nūomonė.” 
Nes nesurasta jokio tikram 
teismui parodymo, kad mi
nimi valdininkai būtų išda- 
vinėję karines ar kitokias 
Amerikos slaptybes Sovie
tams.

Teisingumo departmento 
valdininkai tuo tarpu pri
minė, jog valdžios FBI a- 
gentai per trejus metus 
šniukštinėjo vadinamųjų 
“valdinių šnipų ratelius” ir 
nieko panašaus nerado. Spe- 
cialis federalis teismas New 
Yorke per 15 mėnesių tyri
nėjo tariamus šnipišJkus 
raudonųjų sąmokslus ir ne
rado jokio nusikaltimo, už 
kurį galėtų sudaryti kri
minalinę bylą prieš juos.

Teisingumo departmentas 
tiems tardymams išeikvojo 
pusę miliono dolerių per 
trejus metus, ir nesurado 
nė vieno šnipiško nusikaltė
lio nei tarp komunistų nei 

lo tarp “raudonaisiais” ap
šauktųjų Washington© val
dininkų.

“Svarbiausia liudytoja” 
buvo laikoma Elizabetha T. 
Bentley, vadinama “sovieti
nių šnipų buvusi karalienė”. 
Bet kaip New Yorke, taip 
Washingtone ji tiktai palai
dai šnekėjo,' neparodydama 
nė vieno fakto. Jinai neda
vė tardytojams jokio liudi
jimo rastu, tik taip sau ple
pėjo.

Tuos Bentley plepalus 
prieš neva sovietinius šni
pus valdžioje pasmerkė net 
New Yorko Times ir komu
nistų priešas .
Hays, Amerikiečių Pilieti-

jas. Nes neleistinas žmonių 
terliojimas. 0 velionio prez. 
Roosevelto našlė, rašydama 
New Yorko World Telegra- 
me, sako, jog Elizabethos 
Bentley pasakojimai yra tik 
sergančios nervais moteriš
kės klejonė.

nuošimčius šėrų To-Shiboj, 
didžiausioj Japonijos elekt
rinių prietaisų kompanijoj, 
kuriai dirba 45,000 žmonių. 
Generolas MacArthur andai 
uždraudė darbini n k a m s 
streikuot prieš tą kompani
ją; sakė, jog streikas “kliu
dytų okupacinę (ameriko
nų) vyriausybę.”

LAISVĖ—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, • 

Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Pagaliaus, ir prez. Tru- 
manas rugp. 5 d. pareiškė, 
jog republikonai kelia truk- 
šmą dėl vadinamų raudonų
jų tuo tikslu, kad nukreipti 
amerikiečių dėmesį nuo 
fakto, kad republikoniškas 
Kongresas nieko nedarė ir 
nedaro, kad suvaldyt ne
svietiškų kainų išpūtimų.

Čiangas Budeliuoja 
Studentus

Šiaur. šensi, Chinija. — 
Čiang Kai-šeko tautininkai 
paėmė 1,300 chinų studentų 
iš Mandžurijos, pergabeno 
juos į Peipingą ir Tientsi- 
ną; paliko juos ten be mais
to ir pastogės. Čiango val
dininkai vertė tuos studen
tus eiti į tautininkų armiją 
karui prieš chinų komunis
tus. Studentai ėmė protes- 
tuot ir demonstruot. Čiango 
žandarai ir kariai šaudė de
monstrantus ir nužudė *bei 
pavojingai sužeidė 100 stu
dentų .

Rugp. 4 d’ 8,000 gimnazis
tų ir unversitetų studentų, 
suėję į masinį susirinkimą 
Harbine, Mandžurijoj, pa
smerkė Čiang Kai-šeko kru
viną terorą prieš studentus 
Peipinge ir Tientsine.

Įtaria, kad Thomas 
Išnaudojęs Valdžią
Washington.—Drew Pear

son, laikraščių kolumnis- 
tas, rašo, kad republikonas 
kongresmanas J. ParnelL 
Thomas samdė dvi neva 
sekretores, Mirą MJidkiff ir 
savo pačios tetą' Grace Wil
son, kurioms buvo mokama 
alga iš šalies iždo. Bet Tho
mas, kongresmanų Neame^ • 
rikinės Veiklos Komiteto 
pirmifiinkas, iš anksto išsi
derėjo, kad tos pasakiškos

Paties Čiango Partijos 
Vadai Kritikuoja Jį

Nanking, Chinija.
kurie Kuomintago tautinin
kų partijos vadai kritikavo 
Čiang Kai-šekų, kaip netiku
sį politinį ir karinį valdovų. 
Kiti gynė Čiangą, suversda
mi klaidas ant ^Čiango mi
nistrų ir generolų. Kuomin- 
tangd galva yra pats Čiang 
Kai-šekas.



kul-

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

tvirtesnė liaudies valia prieš tuos, kurie šitaip nežjjioniš- 
kąi siėkįasi sužlugdyti visą, kas yra gražiausio mūsų a- 
merikiečių tautoje! "f ' <
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Karolio Požėlos Tėviškėje 
Šviesi Pradžia Naujojo 

Gyvenimo

Kokaląs'ienės Dukrele ir Teisėjas Newman
Teisėjas Bertram L. Newman yra republikonas, paskir

tas New Yorko aukščiausiojo teismo teisėju 1945 m. Jį 
paskyrė gub. Dewey.

Viktorija Vaičekauskaitė-Kokalas’ienė yra lietuvių kil
mės amerikietė, iš profesijos mokytoja, progresyvė, gabi 
ir pavyzdinga moteris.

Prieš keleris metus Viktorija Vaičekauskaitė ištekėjo 
už Edmundo Kokalas’o, kuris jai pasirodė neištikimu: 
tuomet, kai Viktorija buvo nėščia, Kokalas užmezgė ry
šius su kitomis moterimis ir tai, žinoma, pakirto juod- 
viejų šeimyninį ryšį.

1947 m. teismas priteisė jiedviem ištuoką (divorsą). 
Kokalas visą darė,z kad įrodyti, jog jis esąs “geras ir 
padorus”, tačiau buvo įrodyta, jog jis užsiimdinėjo sve
timoteryste, kuomet gyveno su Viktorija. Ir teismas pri
verstas buvo padaryti tokį sprendimą, kokį padarė.

Šiemet “padorusis” Kokalas kreipėsi į teismą, reika
laudamas, kad šis įsakytų motinai (Viktorijai) grąžinti 
jam dviejų metų dukrelę Kathy (Katrytę). Girdi, moti
na esanti komunistė, dėl to, ji negalėsianti amerikietiškai 
mergaitės užauginti!...

Teisėjas Newman, kuris šią bylą sprendė, atsisakė 
Kokalas’o prašymą patenkinti tik dėl to, kad neturėjo 
įrodymų,.jog Viktorija esanti komunistė.

Jei teisėjas Newman būtų gavęs įrodymus, jog Vikto
rija komunistė arba Henry A. Wallace’o rėmėja, tai jis 
būtų atėmęs iš jos mergaitę ir perdavęs Kokalaš’ui!....

Ten pat teisėjau pareiškė: “Jei šis faktas (kad Viktori
ja esanti komunistė) būtų įrodytas, tai mes ’ (teismas) 
nesidrovėtume mergaites globą (custody) pakeisti?*

Šis teisėjo Newmano pareiškimas sukėlė savotišką sen
saciją.

Tūla spauda jį mielai už tai gyrė. Žiūrėkit, va, koks 
gudrus teisėjas, kaip jis moka saliamoniškai dalykus 
spręsti, kaip jis daboja ameriko’nizmą !>

Bet kiekvienas padorus ir išmintingas amerikietis- 
šiuo teisėjo pareiškimu labai pasipiktino.

Ir kaip gi, nepasipiktins!
' Ar tai reiškia, jog komunistė motina neturi teisės savo' 

vaikus auginti?
Ar tai reiškia, kad motina, kuri mano, jog kapitalistinė 

santvarka atgyveno savo dienas, jog ji kenksminga dar
bo žmonėms, negali savo vaikų padoriais amerikiečiais iš
auklėti?

Pagal šį teisėjo pareiškimą išeina taip: tu gali būti 
svetimmoteris,’ gali leisti netvarkų, nepadorų gyvenimą, 
gali būti fašistas, ku klux klanas, šnipas, provokatorius, 
didžiausias darbo žmonių priešas, jei tik tu ne komunis
tas, tai ir geras. Gi padorus žmogus, darbštus, pavyzdin
gas savo asmeniniuose poelgiuose, taurus ir santūrus,— 
jei tik tu priklausai komunistų partijai arba nuoširdžiai 
remi progresyvį darbo žmonių judėjimą, — tokį, kokis 
šiuo metu sukasi aplink Henry A. Wallace’ą — tu jau 
negeras ir negali savo vaikų padoriai išauklėti!...

Jau net ir dienraštis “Binghamton Press” (Gannet’o 
leidžiamas) su tokia netaktiška, neteisinga teisėjo pa
žiūra nesutinka:

“Teisėjo Newmano patvarkymas, kadi jis neleistų ko- 
munįstui auginti savo kūdikio, neatitinka • amerikinių 
tradicijų.”

. Tiesa!
Tai nesutinka ne tik su amerikinėmis tradicijomis, tai 

nesutinka nei su jokiomis žmoniškomis tradicijomis. Tai 
naujas, teisėjo išgalvotas įrankis bailiems žmonėms bau
ginti. ‘
. Teisėjas supranta, kokius laikus mes gyvename: reak

ciją, intimidacijos, šnipų siautėjimai, nekaltų žmonių a- 
reštai, kalinimai, persekiojimai visa tai jam teikia 
prpgos prisidėti su savo reakciniu dvylekiu ir jis (šiuo 
sykiu žodžiu) smagia smūgį progresyviais žmonėms, ti
kėdamasis, būk tuo sulaikys jų judėjimą, jų kovą už 
gražesnę, laimingesnę Ameriką ir už taiką.

Tenka priminti, jog Viktoriją Vaičekauskaitė buvo 
mokytoja vienoje Binghamtono mokyklų^bet iš ten tapo 
paleista dėl skundų ir provokacijų. Ji buvo apskelbta, 
žinoma, komuniste. Tai atliko šnipai ir visokį skundikai.

Iš tikrųjų, kaip rašo mūsų korespondentai, Viktorija 
nebuvo ir nėra komunistė. Ji buvo tik progresyvė mergi
na ir vėliau'moteris — tokia, kokių Amerikoje šiandien 
yra milijonai.

Jos tėveliai taipgi tradiciniai progresyvūs žmonės.
. Bet štai, dėka tam, Viktorija buvo paleista iš darbo ir 
vėliau kad kiek teisėjas būtų atėmęs iš jos dukrelę!

Šis dlykas privalo paakstinti kiekvįeną amerikietį rim
tai pagalvoti: kur nueisime? Kur bus nuvesta mūsų šalis, 
jei ji eis tais keliais, kuriuos rodo teisėjas Newmanas?

Įtūžęs Wall Strytas ir jo pakalikai, dėlto, kad liaudis 
kairėja ir jam priešinasi, kaip koks žvėris, bando pulti 
kaltą ir nekaltą.

Progresyvei visuomenei liekasi vienintelis kelias: vie
nytis ir kovoti!

»

Liepos mėnesį Philadelphijoj gimė nauja, Progresyvių 
Partiją. Aplink ją turėtų spiestis kiekvienas padorūs 
žmogus, kad, atėjus lapkričio rinkimams, būtų pareikšta

B. Beržinis
BARDIŠKIAI, Joniškio ap-^ūkio valstiečiai sėją atliko 
skrit. — Bardiškių kaimas
— tėvynė žymaus lietuvių 
tautos-sūnaus, visupmeni- 
nio veikėjo, Karolio Požė
los. Jis buvo Lietuvos kom
partijos vadovas ir Smeto
nos budelių sušaudytas 
1926 metais.. Man teko pa
buvoti šiuose kraštuose ir 
aš nutariau aplankyti Ka
rolio gimines.

Nedidelis, laiko paliestas 
namelis ... Čia prabėgo Po
žėlos vaikystė ir jaunystė. 
Namelyje dabar gyvena 
Karolio seserys. Vieną jų
— Valentina Požėlaitė ką 
tik dabar grįžo iš laukų. 
Ji pavargo, bet pilna išdi
daus džiaugsmo.

Vargingoji Praeitis
— Jūs tik pažiūrėtumė

te, — kalba ji,—kaip šian
dien padirbėjo mūsų kolek
tyvinio ūkio nariai! Niekas laikosi jos reikalavimų. Bu- 
nėjo iš laukų namo, kol ne- vo keletą kartų atliktas 
buvo atliktas visas darbas, darbas ?paąėliams patręšti 
kurį buvo numatę ...

Valentina Požėlaitė — 
viena/ organizatorių jauno 
kolektyvinio ūkio, pavadin
to jos brolio Karolio .Požėlos 
vardu.

...Iki tarybų valdžios 
paskelbimo Lietuvoje, Bar
diškių kaimas buvo visų už
mirštu užkampiu. Vargin
gų valstiečių gyvenimas 
praeidavo vergiškame dar
be pas dvarininkus ir buo
žes. Beinekauskas, Gur- 
liauskas, Navickas ir daug 
kitų valstiečių gerai atsi
mena šiuds laikus.

— Gyvulys gyveno ge
riau negwmes, —r, pasako
ja buvusieji kumečiai. — 
Nuo ankstaus ryto iki vėly
vos nakties — laukuose, o 
uždarbis elgetiškas, šeimos 
miekaip neišmaitinsi..

Kaime nebuvo jokių 
tūros įstaigų.

Naujosios Valdžios 
Atėjimas

Naują gyvenimą atnešė 
į Bardiškių kaimą tarybų 
valdžia. Bežemiai gavo že
mės, mažažemiams pridėjo 
žemės sklypus, atrėžtus nuo 
dvarininkų ir buožių žemės 
plotų. Metai iš metų gerėja 
valstiečių padėtis, kyla jų 
kultūrinis lygis.

Šių metų pavasaris bus 
atmintinas kaimo gyveni
me. Dar praeitais metais 
vūlstiečių tarpe prasidėjo 
kalbos apie galimumą su
tverti kolektyvinį ūkį. Įsi
kūrė iniciatorių grupė. Po
žėlaitė, Leimontas, Laukai
tis ir kiti pažangūs valstie
čiai kalbėjosi su kiekvienu 
kaimo gyventoju apie ko
lektyvinio darbo pranašu
mus ir daugelį įtikino, kad 
dirbti bendrai bus žymiai 
geriau ir našiau, negu dirb
ti pavieniais.

Entuziastiška Pradžia
Anksti pavasarį valstie

čiai pradėjo paduoti pareiš
kimų iniciatorių grupei su 
prašymu užrašyti juos į 
kolektyvinį ūkį. Į jį įstojo 
45 valstiečiai. Kolektyvinio 
ūkio žemės fondą sudaro 
500 ha. Tąip Karolio Požė
los tėviškėje buvo įsteigtas 
vjeųa^ pirmųjų / Joniškio 
apskrityj socialistinės žem
dirbyste židinių.

Pavasario sėją buvo pir
masis jauno kolektyvinių 
ūkio jėgų ir atsparumo pa- 
tihrįnįmas. K o 1 ektyvjnio

suglaustais terminais, auk
štame a g rotechnikiniame 
lygyje.

Organizuotas Darbas
Kolektyviniame ū k y je 

buvo įsteigtos brigados ir 
grandys. Išsiplėtė socialis
tinis lenktyniavimas dėl 
geresnės darbo organizaci
jos ir aukštesnių derlių pa
siekimo. Grandininko Lau
kaičio grandis nutarė kovo
ti dėl surinkimo grūdinių 
kultūrų derlių nę mažesnį 
kaip 20 centnerių iš hekta
ro. Nemažiau > kaip 350 
centnerių cukriniu runkelių 
derlių iš hektaro nutarė 
gauti Gurliausko ir Alsaus-, 
kienės grandys.

Raktas tokiems derliams 
gauti — pirmaujančioje 
agrotechnikoje. Kolektyvi
nio ūkio valstiečiai griežtai

mineralinėmis t r ą š omis, 
laukuose buvo išravėtos pik
tžolės. Valstiečių rūpinima
sis pasėliais atriešė savo 
vaisių. Kaip siena stovi ru
giai, kviečiai, avižos. Iš 
pirmojo žvilgsnio atskirsi 
kolektyvinio ūkio pasėlius 
nu& individualinių valstie
čių pasėlių. Senieji kaimo 
gyventojai neprisimena bu
vus tokių gražių javų, ku
riuos nuvalyti dabar ren
giasi kolektyvinio ūkio val
stiečiai.

Aukštas derlius gausiai 
atlygins kolektyvinių ūkių 
valstiečių^ tnųsą/ Jie gaus 
daug daugiąų, negu būtų 
gavę bedirbdami savo ma
žuose sklypuose. Ne tik ge
rai bus apmokėtos kolekty
vinio ūkio valstiečių darbo 
dienos, ir būs galima pa
skirti būtinai reikalingas 
lėšas tolesniam visuomeni
nio ūkio7 sustiprinimui. O. 
kolektyvinio ūkio valstiečiai, 
visaip nori sustiprinti savo 
ūkį, nes jie jau įsitikino ant 
praktikos, kad juo geriau 
organizuotas kolektyvinis 
ūkis, tuo aukštesnės kolek
tyvinio ūkio valstiečių pa
jamos.

Gyvulininkystes Plėtimas
Kolektyvinio ūkio vals

tiečiai nutarė plačjai išvys
tyti visas kolektyvinio ūkio 
gamybos sritis. Atskirai 
imant, jie didelį dėmesį 
kreipia gyvulininkystei. 
Kolektyvinis ūkis turi 50 
arklių. Nutarta šį arklių 
Skaičių papildyti ir įsteigti 
kolektyviniame ' ūkyje ark
lių ferma. Rudenyje kolek
tyvinio ūkio valstiečiai taip 
pat įsteigs pavyzdingą pie
nininkystės fermą.

Augantis k o 1 ektyvįnio 
ūkio ūkis reikalingas darži
nių inventoriui ir maši
noms, nąujų tvartų praplė
timo gyvuliams ir kitų ūki
nių pastatų, šįe pastatai 
bus pastatyti jau per šią 
vasarą. Kolektyvinio ūkio 
valstiečiai nutarė taip pat 
šiemet pastatyti naujus na
mus ūkio’ valdybai.

Elektros šviesą Visiems
Pasiturintis gyvenimas ir 

kultūra atėjo į kęlektyvinio 
ūkio valstiečių namus. Dar 
ne taip seniai žibalinė lem; 
pa apšviesdavo valstiečių 
trobas. DąĮoar kolektyvinio 
ūkio valstiečiai svajoją apie 
elektros lemputę. Paskirtas

žemės plotas^ kuriame bus 
pastatyta kolektyvinio ūkio 
elektros stotis. Laidai nuo 
jos bus pravesti į gyvena
muosius namus, į kaimo 
kultūrines įstaigas, bus 
elektrifikuoti visi ūkio dar
bai.

Didelį populiarumą kai
mo gyventojų tarpe turi ko
lektyvinio ūkio klubas-skai- 
tykla. Čia daug knygų, žur
nalų, laikraščių. Net ir dar
bymety jaunimas ir suau
gusieji randa laiko užeiti 
čionai, pakeisti knygą, pa
klausyti įdomios paskaitos.

— Mūsų kaimas, — kal
ba jie, — privalo būti 
vyzdingu ir kultūringu 
lektyvinio ūkio kaimu.

Darbininkų* Talka 
Valstiečiams'

Didelę paramą valstie
čiams teikia šefai — Vil
niaus geležinkeliečiai. Ne
seniai Bardiškių kaime bu
vo atvykusi šefuoto jų bri
gada. Jie padėjo kolektyvi
nio ūkio valstiečiams atvež
ti iš miesto mineralines trą
šas, atvežė įvairių medžia
gų, būtinai reikalingų der
liaus nuėmimo inventoriaus 
remontui, perdavė klubui- 
skaityklai g eležinkeliečių 
dovaną—keletą šimtų kny
gų ir žurnalų.

Supažindinęs šefuo tojus 
£U kolektyviniu ūkiu, kolek
tyvinio ūkio pirmininkas 
Leimontas nuvedė juos į 
kaimo centrą. ,

— Čia, — pasakė jis, — 
mes pastatysime paminklą 
mūsų tėvynainiui Karoliui 
Požėlai, kurio vardą su pa
sididžiavimu nešioja mūsų 
kolektyvinis ūkis. Mes ren
kame vaisius didelio ir kil
naus reikalo, už kurį Karo
lis atidavė savo gyvenimą. 
Tegu mūsų vaikai ir anū
kai su pagarba mini vardą 
kovotojo už Lietuvos laimę, 
už laimę, kurią Lietuvos 
valstiečiai gavo esant tary
bų valdžiai.

pa
ko-

ŠENANDORIEČIŲ PIKNIKAS

buvo ge-

(kiek pa- 
Kuzmic- 
Gaspadi-

Pereitą sekmadienį įvyko 
dienraščio Laisvės paramai 
piknikas Shenandoah, Pa. Bu
vo gražus pasilinksminimas. 
Susirinko apie penketas šim
tų žmonių^ rengėjai sako, kad 
su lyg jų miesto tai 
ras piknikas/^—.•

Komisijoje buvo 
stebėjau) NaraVas, 
kas ir čiužauskas.
nes — Kuzmickienė, Kupstie
nė ir Bujauskienė. Bet jau 
gaspadinės dirbo, kaip bitės. 
Pačios pasidarė dešrų ir pikni
ke prigamino kitokių <valgių, 
net ir sriubos privirė.

Buvo svečių ir iš kitų mies
tų, tačiau nėperdaug. Beje, 
atvyko ir Juozas Bekampis iš 
Merchantville, N. J. (arti Phi- 
ladelphijos). Bekampis ir per
nai buvęs šenandoriečįų pikni
ke. Jau dabar pasisakė, kad 
būsiąs ir kitą metą. Su Be
kampiais buvo ir Mrs. Urbie
nė iš Philadelphijos.

Bekampis yra biznierius, jis 
turi likerių ir maisto krautu
vę Merchantville, N. J. Jis 
atvyko dalinai biznio reikalu 
į šenandoriečių pikniką, bet 
ne savo biznio reikalu. Jis 
yra komisijoje Philadelphijos 
pikniko paramai dienraščio 
Laisvės. Bekampis asmeniškai 
kvietė pažįstamus į pikniką, 
atsivežė Philadelphijos pikni
ko plakatų ir išdalino visiems 
buvusiems piknike. Taigi, jis 
puikiai pasidarbavo savo ren
giamajam piknikui, šenando- 
riečiai rengiasi busu vykti į 
Philadelphijos pikniką.

IVĮrs. Bekąmpienė atvyko 
pradžioje savaitės, nes čia mi
rė jos brolis.
nė neseniai buvo 
lipdama laiptais ir susilaužiu
si ranką. Bet ji jau gerai 
jaučiasi ir linksmai nusiteiku
si.

Bekampiai šiame piknike 
turėjo stalą sulyg Philadelphi
jos mados, turtingą valgiais ir 
gėriipąis. Jų kompanijoje da
lyvavo : Urbienė iš Philadel
phijos, Saliamonas černauskas 
su savo busimąja žmona ir du-

Pati Bekampie- 
paslydusi

Lietuvos Žinios
Stiprėja Visuomenine 
Gyvulininkystė

UKMERGĖ. — Apskrities 
organizacijos teikia didelę pa
galbą kolektyviniams ūkiams 
ir žemės ūkio draugijoms įsi
gyjant gyvulius.

Bagaslaviškio žemės ūkip 
artelė gavo 6 aukštai produk- 
tingas karves. Karvių prie
žiūra patikėta prityrusioms 
melžėjoms, žemės ūkio drau
gijoms paskirta 114 karvių, 
93 arkliai ir daug smulkių gy
vulių.

Dabar žemės ūkio draugi
jos turi gyvulininkystės fer
mas.

RASEINIAI.—“Laimės” že
mes'ūkio draugija turi didelę 
pienininkystės fermą. Dėka 
geros kaimenių priežiūros, 
karvės duoda daug pieno. 
Draugija jau pilnutinai atliko 
valstybines pieno prievoles už 
1948 metus.

Įvykdė metinį pieno pristą- 
tymo planą taip pat “Inkaro” 
žemės ūkio draugija.

Miestas Kylą iš Griuvėsių
VILKAVIŠKIS. — Atsistato 

nuo karo audros smarkiai nu
kentėjęs Vilkaviškio miestas, 
kurį išbėgdami vokiškieji gro
bikai buvo beveik visiškai su
naikinę.

Vilkaviškyje atstatytos ap
skrities vykdomojo komiteto 
patalpos, dvi ligoninės, dvi 
pradžios mokyklos ir gimna
zija, paleista į darbą elektri
nė, atiduota naudojimui eilė 
atstatytų gyventojų namų. In
dividualinių namų atstatyta 
dąugįaų kaip šimtas.

šiemet pradėti kino teatro 
“Giedra” ątstątymp darbai 
vykdomi talkų būdu. Miesto 
dirbantieji įsipareigojo ati
dirbti šięipet ne ipažiaų kaip 
po 50 valandų.

krą, Ragažinskas iš Frąck- 
vjllės, Mr. ir Mrs. (Va
liukai iš Wilkes-Barre), na, ir 
Vilkelis, buvęs wilkes-barrie- 
tis, o dabar atvykęs vakaci- 
jom iš Floridos. Vilkelis są- 
ko, kad žiemą geriau-gyven
ti Floridoje, bet vasarą dąųg 
gražiau šiaurryčiuose.

O je, prie Bekampių stalo 
viešėjo ir Bekampienės brol- 
duktė (niece) 'zMrs. Frank 
Rachkauskienė ' iš Shenan
doah, Pa. >-

Bekampis pasikvietė ir ma
ne prie savo vaišingo - stalo. 
Pasiteiravau pavardžių daly
vaujančių prie stalo. Išsitrau
kus paišelį pasižymėti, tuojau 
pradėjo byrėti dolerinės ant 
stalo Laisvės popierio fondui. 
Aukojo po $1: Valiukas, Ęe- 
kampis, Vilkelis, černauskas, 
Urbienė, Ragažinskas.

Ptyš šenandoriečiai labai 
rūpestingai rengė ir tvarkiai 
vedė pikniką. Prie senesniųjų . 
gražus būrys jaunimo dirbo 
virtuvėje ir prie baro piknike. 
Prašiau Stasio Kuzmicko pra
nešti vąrdus pasidarbavusių 
prie surengimo pikniko ir 
dirbusiųjų jame. Jis praneš, 
žinosime, kam būti dėkingais.

Rengėjai mano, jog pikni
kas duos pelno apie trejetą 
šimtų dolerių. Aukų surin
kome $60.00. Devyni atsinau
jino dienraščio prenumeratą 
ir Bekampis parūpino vieną 
naują skaitytoją. Tai yra 
puikiai pavykęs parengimas 
dienraščio paramaai.

Turėjau daug malonumo pa
simatyti su daugeliu Laisves 
skaitytojų ir širdingų rėmėjų 
iš kietosios anglies srities. Jie 
puikiai aukomis apdovanojo 
savo dienraštį.' Visų vardus 
ir sumas po kiek aukojo pa
skelbsime dienraštyje už die
nos, kitos. 
i

Tiesa, mahanoyiečiai pasiža
dėjo greitoje ateityje surengti 
pikniką paramai savo dien
raščio. Kuzmickas pažadėjo 
jiems šėnandoriečjų parama^. 
Linkai' gero pasisekimo. /

P. BukiX ?
i

Vitamino C Gamybą
VILNIUS. — Chemijos-Far- 

macijos fabrikas “Eska” pra
dėjo gaminti vitaminą C iš 
erškėtrožių uogų ir jį stabili
zuoti cukraus sirupo pagalba 
pagal Ukrainos Endokrinolo
gijos Instituto pasiūlytą me
todą. Fabrikas pagamino pir
mus 10Q kilogramų prepąrąto, 
turtingo vitaminu C.

Laboratoriniai tyrimai pa
rodė, kad fabriko “Ęska” pa
gamintas preparatas visiškai 
atitinka reikalaujamą standar
tą. Viename arbatiniame 
šaukštelyje yra 6—10 miligra
mų vitamino C.

Piripasis Flįupgrąfas
VILNIUS. — Pirmasis 

baltyje fliuqgrąfa$ šiomis 
nornis pradėjo dirbti Vilniaus 
Respublikiniame tuberkuliozės 
dispenseryje.’ Tai aparatūra, 
masįškai' gaminanti rentgeno 
nuotraukas. Toks masiškas 
nuotraukų gaminimas ypatin
gai vertingas dirbančiųjų pro
filaktiniam apžiūrėjimui. Kol 
kas fliuografas gamina iki 10Q 
nuotraukų per dieną, bet jau 
šio mėnesio pabaigoje šis 
skaičius pašoks iki 600 nuo
traukų per dieną.

Pa- 
die-

Teorinė Konferencija 
Kolektyvinių Ūkių 
ątątyl?os klapsimais

KAUNAS. — Kauno studen
tija, kurios didelę dalį dabar 
sudaro kaimo darbo jaunimas, 
gyvai domisi kolektyvinių 
ųlqų statybo? klausimais, šie 
klausimai svarstomi politinių 
ratelių užsiėmimuose ir aukš
tųjų mokslo įstaigų bendra
bučiuose.
. Vertingą įniciątyvą parodė 
Kąųno taikomosios dailės in
stitutas. čia įvykd' teorinė

konferenciją kolektyvinių ūkių 
statybos klausimais. Konferen
cija sutraukė plačią dėstytojų 
ir studentų auditoriją.

Seminaras Agronomams
VILNIUS. — Baigėsi tris 

dienas trukęs apskričių vy
riausiųjų agronomų semina
ras, įvykęs Vilniuje Žemės 
Ūkio Ministerijoje.

Agronomai išklausė paskai
tas įvairiais klausimais apie 
darbą kolektyviniuose ūkiuo
se. /

Papildomi įrengimai
KAUNAS.—“Silvos” fabri

kas gegužės men. darbo pro
gramą įvykdė 111.8 procento. 
Fabriko pajėgumas nuolat di
dinamas. Atstatomi nauji ce
chai ir papildomi naujais įren
gimais senieji. Neseniai 
broliškų respublikų gauta 
1948 metų gamyboj 64 nauji 
automatai moteriškoms ir vy
riškoms kojinėms megzti. 27 
autorfiatai jau sumontuoti ir 
paleisti į darbą. Dažykloje 
bus įrengta ventiliacija.

Auga stachanovipinkų bei 
spartuolių eilės. Komjaunuo
lės E. Krukovaitė, Ą. Liovoč- 
kįna, V. Repovaitė, O. Panko
va, M. Baronovaitė ir kt. sa
vo išdirbio normas įvykdo 200 
procentų ir daugiau.

Žemės Ūkio Kooperatinės 
Draugijos Ąpylįnkėse

PANEVĖŽYS. — Apskrity
je nuolat auga že)mės ūkio ko
operatinių draugijų skaičius 
apylinkėse. Po to, kai vie
tos aktyvas išaiškino valstie
čiams kooperacijos reikšmę 
keliant žemės ūkį, įsisteigė ei
lė nąujų draugijų. Vien Pa
nevėžio valsčiuje įsteigtos 4 
draugijos: Valainių, Sayitskįo, 
Velžio, Pažagėnių apylinkėse. 
Jos jungia ąpje 200 nąriy» 
daugiausia iš naujakuriu ir 
mkžažeipių valstiečių tarpo.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lath. Daily)-—'Penkt., Rugp. 6, 1948
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Istorine Henry A. Wallace Kalba, 
Sakyta Progresyvių Partijos Suvažiavime

Šių metų liepos 24 d. naujos, Pro
gresyvių- Partijos suvažiavimas nomi
navo Henry A. Wallace ir senatorių 
Glen Taylor Jungtinių Valstijų prezi
dento ir vice-prezidento vietoms.

Ta pačią dieną, vakare, Shibe Parke, 
įvyko didžiulis masinis mitingas, ku
riame dalyvavo virš 30,000 žmonių. 
Ten abu kandidatai pasakė atitinka
mas kalbas, pasižadančias priimti kan
didatūras. Žemiau talpiname pilną 
Henry A. Wallace’o kalbą ir ragina
me skaitytoją atidžiai ją perskaityti, 
nes tai labai svarbi, istorinė kalba. —
Laisvės Redakcija.

Prieš ketverius metus ir keturias die
nas, kaipo vice-prezidentas ir galva Iowa 
delegacijos demokratų- suvažiavime, aš 
parėmiau Franklin Roosevelto nominaci
ją ir'sakiau:

“Ateitis priklauso tiems, kurie nesvy
ruojančiai stoja už liberalinius politinės, 
ir ekonominės demokratijos principus 
visiems, neatsižvelgiant į rasę, tautybę 
ar religiją... Rooseveltas gali ir jis ves 
Jungtines Valstijas, padedant kitoms 
šalims, prie tokios taikos, kuri neprileis 
trečiojo pasaulinio karo.”

Tai buvo prieš ketverius metus.
Ar jūs atmenate, kiek tą vasarą buvo 

užmuštų ir sužeistų ir dar teberūkstan
čius griuvėsius Normandijos pajūryj? 
Žudymo ir naikinimo laikus ... ir day 
ką daugiau ...

Tuo laiku, kaip pamenate, visi mes 
svajojome. Prie mašinų, laukuose, prie 
virtuvės lango anksti ryte, svajojome, 
kada užgirsime, taikos garsus, ir kad at
eityj daugiau nereikės bijoti: vyrai su
grįš namo ir vėl imsimės kūrybinio dar
bo. X

Ir tais juodaisiais laikais, kaip jūs at-
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menate, Franklinas Rooseveltas stebėjo 
ir matė toliau horizontų, ir jis davė 
mums viziją taikos; ekonominių teisių 
bilių; užtikrinimą dirbti visiems, kas tik 
nori. Teisę kiekvienai šeimai turėti tin
kamus gyvenimui namus. Užtikrinimą, 
kad liga ir senatvė žmonių nebaugintų. 
Užtikrinimą gero išmokslinimo. Užtikri
nimus, kurie teiktų saugumą kiekvie-

vyrui, moterei ir vaikui, nuo lopše- 
R iki grabo.

Tokia buvo mūsų visų- svajonė, o Roo
seveltas tai pavertė žodžiais, ir mes jį 
už* tai mylėjome.

Po dvejų metų karas baigėsi ir Fran
klinas Rooseveltas mirė.

O kas sekė po to, buvo didelė išda
vystė.

Mūsų svajonės virto skaudžiu nusi
vylimu.

Vietoj žadėtų ilgų vaisingų metų, mus 
apnvko šarančiai.

Hyde Parke jie palaidojo mūsų prezi
dentą, o Washingtone jie palaidojo mūsų 
svajones.

Po Roosevelto mirties, Harry Truma- 
nas įžengė j Baltąjį Namą.

Ir po 46 dienų Herbertas Hooveris 
jau buvo ten. ,

Prasidėjo dienos atėjimų ir išėjimų.
Valdžioj ėmė siautėti šmėkla didelės 

depresijos — atėjo bankų vedėjai ir alie
jiniai diplomatai.

Įžygiavo valdžion generolai — laukan 
iš valdžios ėjo tie žmonės, kurie sukūrė 
TVA ir pastatė Grand Coulee, žmonės, 
kurie suplanavo socialinę apsaugą ir ve
dė federalę namų statybą, žmonės, kurie 
padėjo farmeriams iš dulkių išsikasti ir 
darbininkams iš vergiškų darbų išeiti.

Atėjimo ir išėjimo laikai... praeities 
šešėliai greit ėmė rodytis — ir gęso švie
sa — ėjo lauk Naujosios Dalybos žibinto 
nešėjai.

Aš dar buvau kabinete — tikėdama
sis, kad mes dar kaip nors pajėgsime su
grįžti į Franklino Roosevelto kelią, kuris 
vedė šalį link taikos. Ir su ta didele vil
tim, prieš dvejus metus, liepos mėnesį, 
parašiau prezidentui laišką.

Aš įspėjau jį, jog mes pasidavėme ci
niškai įtakai, jog bankininkai, mekleriai 
ir militaristai įstūmė muss į pavojingą- 
vagą — į “griežtumo politiką.”

Aš sakiau: “mūsų pokarinė veikla vis 
labiau nesuderinama su pamoka, gauta 
patyrime Aliantų bendradarbiavime lai
ke karo, ir su htomiriės gadynės faktais.”

Aš sakiau, jog būtų bergždžia ieškoti 
priemonių specifiškoms problemoms iš
spręsti be bendro vieni kitais pasitikėji
mo — ir aš įspėjau, jog mūsų “griežta 
politika” iššauks dar griežtesnę politiką. 
Tas įspėjimas buvo padarytas pirma 

■

krizio Graikijoj, Palestinoj ir Čechoslo- 
vakijoj. Tas įspėjimas buvo padarytas 
dvejais metais pirm Berlyno krizio.

Jūs skaitėte laikraščiuose. Tų dvejų 
metų bėgiu, kuomet žmonės, kurie pla
navo gyvenimą, išvaryti iš Washingtono, 
o šmėklos, kurios planuoja destrukciją 
buvo sukviestos ten — per tuos trumpus 
dvejus metus, per kukiuos Valstybės De- 
partmentas tapo prijungtas prie Penta
gono, ir militaristų ranka pradėjo vai
ruoti diplomatų plunksną — ir mes tu
rime šokinėjimus, nuo krizio į krizį.

“Griežta politika” pagimdė neišven
giamą vaisių — “dar griežtesnę politi
ką.” • '

Ir kokios yra pasėkos visų mūsų vil
čių, koki vaisiai mūsų sunkiai laimėtos 
karo pergalės? Ne taika, bet kardas; ne

ekonominis teisių bilius, bet didelis kal
nas blogybių.

Ne gyvenimas, bet dešimtys tūkstan
čių mirčių, visai bereikalingam karo lau
ke Graikijoj, Palestinoj, Kinijoj.

Vienas pasaulis — taip, bet jis yra 
sušaldytas vienos didelės baimės.

Šiandien viso 'pasaulio akys yra -nu
kreiptos į Berlyną, kur eina “šaltas ka
ras.”

Berlyne tat neturėjo įvykti. Berlyne 
tai neįvyko savaime. Berlyne tam buvo 
sudarytos sąlygos.

Kada mes pradėjome “griežtumo poli
tiką” aš nurodžiau, jog tai yra neišven
giama. Berlyno krizis yra to pasekmė.

Visai nepateisinama, kad taika pri
klausytų nuo būrelio militaristų, susi
būrusių Vokietijoj.

Visu savo nuoširdumu aš teigiu jums: 
jei aš būčiau buvęs prezidentu, Berlyne 
to nebūtų. Užtikrinu, kad mes galėtume 
surasti būdus susitarimui su Tarybų 
Sąjunga ir kitais sąjungininkais, nepa
aukoję nei vieno Amerikos visuomeniš
kai svarbaus principo.

Daug anksčiau mes galėjome pravesti 
Vokietijoj tokią politiką, kuri būtų pri
imtina visoms šalims Europoje.

Tai nėra priepuolis, kad Vokietija vėl 
tapo krizio širdimi.

Vokietija ir bus visų pasaulinių kri
zių šaknis, iki mes nesusitarsime su Ta
rybų Sąjunga. Mums. įbrukta politika, 
kurios vienatinis siekimas, yra šis: At- 
steigti industrialistų ir kartelistų galybę
— tų industrialistų ir kartelistų, kurie 
iškėlė Hitlerį ir fašizmą, ir kurie buvo 
šaltinis jam finansuoti. ’

Mums sakoma, jog šiandien vakarinė
je Vokietijoje yra “taika ir teisėtumas.” 
Ta taip vadinama teisinga taika yra ne
teisinga. Ji atsteigia karą gimdančią Vo
kietijos industriją vakarų zonoj.

Tas teisėtumas yra pavestas vykdyti 
vietiniams teisėjams, kurių 70 nuošim
čių yra buvę nacių valdžios pareigūnai. 
Vokietiįps kąrinė industrija vėl kyla — 
ir jos vedėjai yra tie patys Kruppai ir 
I. G. Farben savininkai, kurie padarė 
Vokietiją Hitlerio žeme.

Tatai nereiškia taiką, ar teisėtumą — 
nei talkininkams, nei buvusiems mūsų 
politikos Vokietijoj priešams. Tatai yra 
kūdikis, gimęs iš galybės ir pelno troški
mo. • .

Ruošdami Vokietiją, kaipo savo toli- 
miausį į rytus punktą naujam .karui, 
mes negalime tikėtis taikos.. Neigi gali 
to laukti pasaulis, kuris beviltingai mus 
stebi.

Pasitarimas su Tarybų Sąjunga
Pakartoju: jei aš būčiau prezidentu, 

Berlyne neturėtume krizės. Jūs gerai at
simenate — kaip tik prieš du mėnesiu •
— mūsų ambasadorius Maskvoje pasiun
tė laišką į Kremlių. Atrodė, jog tai bu-* 

vo kaip ir 'pakvietimas darybų Sąjungai 
susėsti su mumis prie vieno stalo ir dis- 
kusuoti, aptarti problemas, kurios gim
do krizę. Ar atsimenate rusų nusiteiki
mą į mūsų pasiūlymą? Jie, atrodė, priė
mė jį su tikru nuoširdumu. Kurgi neat-' 
siminsi!.

Mes pasijautėm, lyg kas būtų paskel
bęs taiką. Mes kalbėjomės apie niūsų 
ambasadoriaus notą rusams ir jų atsa
kymą, ir sakėme — “taip ir reikia!” 
Bet kas sekė toliau?

Neprabėgus nei 24-riom valandom 
mūsų vyriausybė, po pasitarimo su dvy
nuke opozicijos partija, užtrenkė duris, 
kurias pati buvo pravėrusi.

Tą dieną aš pasiunčiau atvirą laišką 
premjerui Stalinui. Aš detaliai išdėsčiau 
programą, kurios pagrindu būtų galima 
prieiti prie susitarimo, naudingo abiem 
kraštams ir užtikrinimo taikos, visam 
pasauliui.

Po dešimts dienų, kada Stalinas atsi
liepė į mano laišką, mūsų “aštrios poli
tikos link Rusijos” berniokai dar kiečiau 
užveržė duris. Nuo tada jau nebebuvo 
nei kalbos apie kokį susitarimą. Priešin
gai' — dar smarkiau pradėjome ristis 
linkui pavojingo konflikto.

Kiekviena uždanga turi dvi puses.
O tuo tarpu Vokietija pasidarė ta pū

liuojanti žaizda, kuri neprileidžia svars
tyti taikos reikalo. Atmetus pasiūlymą 
rimtai tartis su atsakomingais Rusijos 
pareigūnais, neliko 'nieko daugiau, kaip 
bereikšmės antraeilių politikierių disku
sijos Berlyne.

Pabrėžiu: pasaulinės taikos reikalas 
nėra kokis nesudaužomas daiktas, kad 
būtų galima juo žaisti, mėtant šen ir ten 
siaurame Berlyno oro koridoriuje.

Pabrėžiu: mūsų vaikų ir jų tėvų gy
vastys yra perdaug brangios ir negalima 
pavesti jų likimą spręsti antraeiliams 
puskarininkams, einantiems sargybinių 
pareigas mūsų zonose Vokietijoje — nei 
generolams, kurie viską yra pasiryžę iš
spręsti “jėgos pademonstravimu.”

Krizę Buvo Išvengiama ♦
Pabrėžiu: jei Washingtone rastųsi iš

mintingas žmogus — tokis, kaip velionis 
Franklin D. Roosevelt, — Berlyne krizės 
šiandien nebūtų. Abiejų valstybių vadai 
seniai jau būtų prašalinę tas priežastis, 
kurios gimdo krizę.

Mums kalba, kad Berlyne mes būtinai 
tukime . prieiti prie galios išbandymo. 

v Bet kodėl reikalingas tokis galios išban
dymas? Kokiem Amerikos liaudies inte
resams tas atneštų naudą?

Gal būt yra tokių privačių interesų, 
kuriem jėgos išbandymas atneštų nau
dos. Sakysime, Dillon, Read ir tarptau
tiniams bankieriams, < bet tik jau ne 
Amerikos liaudžiai. Stambieji tos politi
kos rėmėjai yra žymusis Dillon, Read' 
mokinys, gynybos sekretorius Forrestal,* 
generolas Draper, Dewey’so Wallstryčio 
advokatas John F. Dulles. Bet aš dar 
nesutikau amerikiečio iš dirbtuvės, že
mės ūkio, kolegijos ar smulkiosios pre
kybos, kuris pareikštų noro atiduoti gy
vastį ginant Dillon, Read interesus.

Mes turėtume šaltai pažiūrėti į fak
tus ir gerai apsvarstyti, kas atsitiktų, 
jei niūsų “šaltas karas” įkaistų.

Europos kontinente nesiranda valsty
bės,galinčios pastatyti tokią ąrmiją, ku
ri galėtų apginti anglo-saksų, tai yra, 
britų ir Amerikos-politiką.

Mes galime prisipirkti generolų už do
lerius, bet nenupirksime karo meto ar
mijos. Karo fronte ne generolai miršta, 
bet eiliniai kareiviai. Mes galime išlai
kyti — ir išlaikome — armijas “šaltojo 
karo” metu, bet nenupirksime savižudy
bės. Mes galime nupirkti valdžias, bet 
negalime nupirkti liaudies, žmonių.

Mums sako, kad jei mes neparodysi
me galios Berlyne, tai galime visai pra
rasti preštižą. Taip, Trumanas gali pra
rasti prestižą. John Foster Dulles irgi 
gali prarasti prestižą. Bet . ne Amerikos 
liaudis, parodydama savo nuoširdumą 
ieškant kelių į taiką. z .

Mūsų prestižas Vokietijoje jau pasie
kė dugno, kada mes padalinome Vokieti
ją ir įsteigėm vakarinėse zonose Ameri
kos ir Britanijos koloniją, panašią Puer
to Ricui.. Tuo aktu mes atsižadėjome 
Berlyno politiškai ir mūsų prestižas ne
begali daugiau nukentėti, atsižadant jo 
militariškai, jei tai padarysime ieškoda
mi taikos.

Susirinkę čia šį vakarą, akivaizdoje 
gręsiančio pavojaus taikai, mes kalbame 
į Amerikos liaudį —- į viso pasaulio liau
dį — remdamiesi nemirtingais šios res
publikos kūrėjų principais.

Mes šį vakarą prisimename krizę, ko
kią ši.šalis pergyveno prieš 150 metų, 
kada Tomas Jeffersonas šiame pat mies-
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te, ’Philadelphijoj, buvo žiauriai puola
mas reakcijos, — puolamas už tai, kad 
išdrįso skelbti, jog Amerika ir Francū- 
zija gali taikiai išspręsti tarpe tų dvie
jų valstybių nesusipratimus.

Tai buvo reakcijos šėlimas, neturėjęs 
sau lygaus iki šių dienų.

Tomas Jeffersonas buvo šmeižiamas, 
kaipo “įrankis francūzų revoliucionie
rių” ir “papirktas Francūzijos auksu.”

Prieš šimtą penkiasdešimt metų atgal 
T. Jeffersonas vadovavo naujos parti
jos įkūrime. Naujoji Tomo Jeffersono 
partija nugalėjo sujungtas reakcijos jė
gas priešiškos spaudos, turčių ir privi
legijuotos klasės, susidėjusios bendran 
frontan su tų laikų valdžia, pasimoju- 
sia pakasti jai pamatus įkalinant- jos ly
derius. Prieš šimtą penkiasdešimt 
metų Jeffersono įkurtoji partija mirė 
čia, Philadelphijoj, praėjusią savaitę. Ji 
nebegalėjo pasigydyti nuo Pauleys’ų, 
Hague’sų, Crump’sų rasistų ir generolų 
admirolų ir Wallstrycio liokajų. Jeffer
sono įkurtoji partija mirė Trumano glė
byje.

Bet jos dvasia, jos^siekimai, kurie bu
vo' Jeffersono laikais jos varykliu, ta
po iš naujo paveldėti. Paveldėti jie tų, 
kurie čia susirinko šios savaitės pabai
goje su tvirtu pasiryžimu išlaikyti mūsų 
laisvės tradicijas, kad užtikrinti gerbūvį 
ir taiką visiem^.

Prieš aštuoniasdešimt septynerius me
tus kitos naujos partijos kandidatas pa
ėmė šalies vairą Washingtone. Lincoln’- 
as išpildė naujosios partijos pažadą Ver
gų Išlaisvinimo Proklamacija.

Lincolnas, paskelbdamas Vergų Iš
laisvinimo Pareiškimą (proklamaciją) 
įvykdė pažadą naujos partijos, kuriai jis 
vadovavo pergalei pasiekti.

Lincolnas vadovavo žmonių vyriausy
bei, žmonių išrinktai ir žmonėms tarnau
ti paskirtai. Per keletą gentkarčių Lin- 
colno vadovautoji partija patapo korpo
racijų partija, korporacijų valdoma ir 
korporacijoms tarnaujanti. Iš Lincolno 
partijos beliko tik Dewey’aus partija.

Bet mes šią naktį — mes iš Progre
syvių Partijos — čionai dedikuojamės, 
pasišvenčiame Lincolno pažadui pilnai 
įvykdyti; mes pasišvenčiame antrajam 
išlaisvinimui; išlaisvinimui, kuris įgy
vendins ir užtikrins negrams ir visiems 
kiekvienos rasės, tikybos ir tautinės kil
mės amerikiečiams pilną ir laisvą pilie
tybę, nepaisant, kurioje Jungtinių Vals
tijų vietoje jie begyventų.

Mes jungiamės prieš tuos, kurie liau
dies svajones apie taiką ir lygybę pa
verčia slogučiu.

Mes jungiamės prieš privilegijuotus 
monarchus, pasigrobusius senąsias par
tijas, — suterštas partijas, — partijas, 
kuriu steigėjai kildavo praeityje, lygi
nai, kaip mes šiandien, prieš tuos, kurių 
privatinis godumas stato į pavojų bend
rąjį liaudies gerbūvį.

Mes pasmerkiame jų šaltąjį karą ir 
jų raudonbaubizmą, kurio priedanga jie 
vagia mūsų resursus įr pripildo mūsų 
širdį baime; mojasi kontroliuoti mūsų 
mintis ir valdyti žmonių gyvenimą visa
me pasaulyje.

Mes jungiame savo jėgas kelią.pastoti 
katastrofai, — ekonominei, politinei ir 
militarinei,' — kurią jų politika gimdo.

Tik Jeffersono ir Lincolno idealų vyk
dytojai, pritaikę juos prie šių dienų są
lygų, tegali duoti pasauliui taiką ir už
tikrinimą, kuris pašalins baimę ir išliuo- 
suos kuriamąją jėgą tokia plotme, apie 
kurią pirmiau žmonės nei mąstyti ne
drįso. , *

Vadovaudamasis Jeffersono ir Lin
colno idėjomis, prezidentas Rooseveltas 
priešx 15 metų paskelbė kovą piniguo
čiam savo inauguracijos kalboje. Vado
vaudamasis Jeffersono ir Lincolno idė
jomis, 1940 metais Rooseveltas pareiškė 
Wallstrytui, kad jo asmenyje jie “susi
dūrė su sau lygia jėga.” Vadovaudama
sis tais pačiais principais,' jis paskelbė 
Keturių Laisvių idėją ir Ekonominių 
Teisių Bilių.

Vadovaudamasis Jeffersono ir Liųcol- 
no idealais, prezidentas Rooseveltas sa
kė senatoriui. George Norris’ui:

“Aš einu išvien su tamsta, nes esu giliai 
įsitikinęs, kad tamsta sekate jų pėdomis 
— radikalas, kaip Jeffersonas, idealis
tas, kaip Lincolnas, aštrus kaip Theodo
ras Rooseveltas, teoretikas, kaip Wilso- 
nas. Aš linkiu tamstai išlaikyti tas vi
sas ypatybes ir ateityje.”

Franklin Rooseveltas nesibijojo. Jo 
nebaugino pravardžiavimai, kuriais jo 
asmenį bandė teršti tie, kurie patys dre
bėjo baimėje, jo šešėlį pamatę.

(Bus daugiau)
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Waterbury, Conn.
Lietuvių Laisvo Kapinyno 

piknikas įvyks August 8, ne
dėlioję, Lietuvių Parke, prie 
Lakewood ežero. Prasidės 
1-mą valandą ir tęsis iki vė
lumos. šokiams gros John 
Satulos orkestrą nuo 3 iki 8 
vakare. Turėsime skanių gė
rimų ir užkandžių ir visi ga
lėsime praleisti Jaiką smagiai 
su savo draugais ir pažįsta
mais tyrame ore.

Pirmutinį Kapinyno pikniką 
lietus sulijo ir padarė mums 
nuostolių, todėl dabar yra 
rengiamas»kitas, kad padeng. 
ti tuos nuostolius < ir dar gal • 
kiek sukelti pinigų dėl palai 
kymo Laisvo Kapinyno.

Daug kas būtų galima pa 
gerinti ant kapinių, bet kad 
tų pinigų stoka yra ir vis rei 
kia atidėlioti ant toliau. To* 
dėl mes kviečiame visus atsi
lankyti ant šio pikniko ir pa
remti. Nuoširdžiai komisiją 
bus dėkinga visiems, kurie at« 
silankysite. O komisija dėl ši<r 
pikniko yra John Klikna, J. 
Svinkūnas, Kazys Vasiliaus
kas ir Joseph Steponaitis.

Komisija.

Lawrence, Mass.
ĮVAIRIOS žinios - *

Vienas biznierius įvairių 
saldžių daiktų ant Essex gat
vės gerą biznį darė. Kitas 
stambus biznierius, pavydėda
mas anam biznio, sumanė at
pirkti tų pyragaičių ir saldžių 
daiktų biznį ir pasiūlė $25,-, 
000. Savininkas norėjo gauti 
$30.000.

Naujas pirkėjas, sužinojęs 
kad anas biznio vietą randa-* 
vojo, tai nupirko namą ir sal
džių daiktų biznieriui įteikė 
notą, kad į dvi savaites išsi
kraustytų. Tas žmogus savo 
bizni turėjo ant greitųjų veik 
pusdykiai parduoti. Apie 10 
darbininkų neteko darbo, ku
rie ten dirbo. Jų tarpe dvi 
lietuvaitės ten dirbo. Jos sa- *-—- 
ko, kad tas saldžių daiktų sa
vininkas buvo geras žmogus. 
Taip tai yra su “laisvu” už
siėmimu ir vertelgyste.

★ ★ ★
Netikėtai susitikau su geru 

draugu J. širvidu, su kuriuo 
per 18 metų nesimatėme. Šir- 
vidas buvo atvykęs iš Hart
ford, Conn., ir , atsilankė į 
Maple Parką. Mat, jis lankėsi 
porai savaičių ten poilsiui ir 
aplankymui • savo giminių. 
Reiškia, Maple Parkas yra ge
ra vieta susitikti vienas su ki
tu, ne vien laike parengimų, 
bet ir šiaip.

★ ★ ★

Lawrence mieste, kad pasta
tyti Henry Wallace j prezi
dento vietą ir Glen Taylor į 
vice-prezidento vietą. . surink
ta virš 3,000 parašų. Dar
buotasi gerai. Dabar plačiai 
diskusuoja tą reikalą visur— 
dirbtuvėse, fabrikuose ir gat
vėse. Darbininkai jau pra
deda matyti, kad Trumanas 
su savo politika veda Šalį prie 
karo, o Amerikos gyventojus 
prie didelio vargo.

žmonės atsimena velioni < 
prezidentą Rooseveltą ir todėl 
mano, kad Wallace, buvęs 
Roosevelto draugas ir vice
prezidentas, kada bus išrink
tas į prezidento vietą, vykins 
Roosevelto politiką, kaip na
mie, taip. užsienio reikalais.

★ ’ ★ ★
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 37 kuopos narių įvyks la
bai svarbus susirinkimas, sek
madienį, 15 d. rugpjūčio, 2. 
vai. po pietų, Maple Parke. 
Visi .nariai ir narės prašomi 
atsilankyti.

Apart kitų svarbių reikalų
tius išduotas raportas iš dien
raščio Laisvės pikniko. Taipgi 
bus raportas iš lietuvių radi
jo, kuris jau vėl atsidarė su 
7 d. rugpjūčio. Dalyvaukite
visi. S. Penkauskas.

■f. ’

‘ I

3 pusl.—Laisvė (Liberty, J U •

Lithuanian Daily )
Penkt., Rugp. 6, 1948
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(Tąsa)
— Gerai. — Ir Ferone, vos šyptelėjęs, 

pridūrė: —- Jei tavo policininkai nese
kios pėdomis, aš įteiksiu laišką šiandien 
vakare...

Tessa parašė: “Deniza! Būtinai turiu 
su tavimi pasikalbėti. Reikalas ne asme
niškas, o visuomeniškas, nepaprastai 
svarbus. Prašau tave ateiti rytoj devin
tą valandą ryto. Kartoju, kalba eina ne 
apie mane ir ne apie asmeniškus reika
lus. Pažadu, kad niekas nežinos apie ta
vo apsilankymą. Tavo nelaimingas tėvas 
Polis Tessa.”

Vakare teko važiuoti į kabineto posė
dį. Išsiblaškęs jis klausės, kaip praneši
nėjo Reino: “Veiganas grįžo... Aišku, 
būklė kritiška, bet vis dėlto mes ruo
šiame priešpuolį. Anglai jau pradėjo 
ataką, 5-toji divizija artėja prie Ara- 
so...” Tessa buvo užimtas savo minti
mis. Posėdžiui pasibaigus, jis nusivedė 
Reino į šalį:

— Ką tu manai dėl suartėjimo su 
Maskva?

— Matai, per šias dienas būklė tiek 
paaštrėjo, kad aš užimtas išimtinai ka
ro reikalais. Diplomatiją aš pavedu Bo- 
duenui...

Tessa išgėrė migdomų vaistų; miegojo 
ligi aštuonių. Jis dar pusryčiavo, kai 
pranešė, jog kažkokia ponia teiraujasi 
jo “asmenišku reikalu.” Jis suspiegė: 
“Veskite ją Čia! ...”

Jis taip buvo įsitraukęs į lošimą, jog 
pamiršo tėviškus jausmus; net nepažiū
rėjo Denizos išorės: jam atrodė, kad jis 
priima pasiuntinį. Deniza prabilo sau
sai:

—< Jei tai provokacija, ji nepavyks — 
aš atėjau su partijos žinia.

— Su žinia?... Labai puiku! Tu ži
nai, Deniza, kad būklė grėsminga. Mes 
sutriuškinimo išvakarėse. Dabar reikia 
palikti visus savimeilės klausimus. Kal
ba eina apie Prancūzijos gelbėjimą. O 
gelbėti kraštą negalima be entuziazmo. 
Aš pirmas tiesiu ranką komunistams. 
Mes nutrauksime represijas. Jie turi nu
traukti propagandą. Supranti?... Jų 
pilietinė pareiga — paveikti Maskvą.. . 
Aš manau, jog mes pasiųsime ten Kotą. 
Aš numačiau Fuže, bet jis senas ir pe
dantas. Aišku, tai tarp mūsų ... Tu pri
valai perduoti mano pasiūlymą Torezui, 
arba Diuklo, arba Kašenui, vienu žo
džiu, jūsų vadovams. Jei reikia, aš su 
jais susitiksiu, aš viskam pasiryžęs ...

— Aš netikiu, kad jūsų žodžius kas 
nors priimtų rimtai. Kalėjimuose trisde
šimt keturi tūkstančiai komunistų. Pir
miausia paleiskite areštuotuosius. Ir 
pasitraukite. Perduokite valdžią liau
džiai.

— Valdžia neperduodama, nes tai ne 
paketas! — Tessa užsidegė, bet tuojau 
susivaldė. — Mes nusilenkiame konstitu
cijai. Kol' parlamentas neatsakys mums 
pasitikėjimo, mes negalime pasitraukti. 
Areštuotuosius paleisti — aš nesiprie
šinu. Tiktai bijau, kad tai neįvykdoma: 
socialistai prieš. Serolis vakar man pa
reiškė, kad jis atsisako perkelti komu
nistus į politinį režimą. O kai aš jam 

^užminiau, jog dabar būtina tautos vie
nybė, jis atsakė: “Tegu komunistai nu
siginkluoja pirmieji...” Matai, kokia 
sudėtinga situacija! O dešinieji tik ir te
laukia progos užpulti... Jei męs palei
sime komunistus, vyriausybė nulėks per 
pirmąjį balsavimą ...

Deniza buvo pavargusi. Paskutinėmis 
dienomis ji nuolat kalbėjosi su karei
viais, klausėsi baisių pasakojimų apie iš
davystę ir silpnadvasiškumą. Žmogiška
sis sielvartas kartu su pabėgėlių srove 
užliejo Paryžių. O policija nesiliovė gau
dyti komunistus. Vakar suėmė žvinglę 
Liusi. Anksčiau Deniza su ja dirbo fa
brike. Liusi areštavo gatvėje. Namie li
ko žindomas kūdikis; ji šaukė, reikala
vo, kad leistų pasiimti vaiką. Policinin
kai atsakinėjo: “Ne jūsų reikalas...” 
Mišo buvo šiaurėje, apsup’toje armijoje. 
Paskutinį laišką Deniza gavo gegužės 
mėnesy — prieš mūšius. Ir dabar nervai 
neišlaikė — ji pravirko.

Tessa susijaudino, pamiršo Fuže, savo 
planus. Priešais jį duktė, Deniza! Kaip 
'ji sulyso! Matyti, kad ji blogai gyvena. 
Tikriausiai, slapstosi kiekvieną naktį, 
laukia arešto... Ir jis meiliai tarė:

— Vargšė mergaitė!
Tai grąžino į lygsvarą Deniza. Ji nu

stebusi pažiūrėjo į jį.
— Jūs niekad nesuprasite, ko aš ver

kiu. Baisu, kad jūs — mano tėvas, kad 
mudu abu kalbame prancūziškai, kad 
mus gali užmušti viena bomba!... Ne
suprantate? Nepakenčiama jausti ryšį 
su jumis ...

— O aš niekad nenustojau jautęs, kad 
tu mano duktė ... — Jis perėjo per kam
barį; prisiminė — reikia ją įkalbėti. — 
Deniza, palikime partinius vaidus! Tu 
privalai man padėti... Aš noriu išgel
bėti Prancūziją, ir štai, Prancūzijos var
dan ...

— Nutilkite! Anksčiau jūs kalbėjote 
— “vardan motinos.” O Prancūzija ... 
Prancūzija ...

Nebaigė sakyti, atsiminė pabėgėlius, 
kareivius; ašaros suspaudė gerklę. Ir bi
jodama, kad Tessa vėl pamatys jos silp
numą, ji išbėgo.

Suirzęs tėvas pamanė — šventoji!... 
Aišku, Liusjenas — niekšas, bet jis 
žmogiškesnis... O ši pati negyvena ir 
nenori, kad kiti gyventų!.. : Isterikė!

Jis nuvyko pas Bodueną: pakalbėti dėl 
Koto misijos’ Boduenas atsakė .išsisuki
nėdamas; ėmė šnekėti apie Italiją — lai
kas esą pagaliau daryti nuolaidų, atiduo
ti Džibuti, gal net’Tuniso dalį, paspaus
ti anglus — tegu ir jie ko nors netenka, 
pavyzdžiui, Maltos. Musolinis pasirengęs 
kalbėtis; bet reikią pasiųsti į Romą tin
kamą žmogų, Lavalį arba Breteilį...

Tessa paskambino Fuže:
— Aš bijau, kad tu mane' blogai su

pratai. Mes galime pasiųsti tave arba 
Kotą su kokiu nors miglotu pavedimu .. . 
Pavyzdžiui, pasitarti dėl kompensacijų 
už Galicijos verslamones . .. Arba dėl 
miško pirkimo ... O tu apciupinėsi... 
Efektas užsienyje bus toks pat, o mes 
niekuo neįsipareigojam'e. Dešiniesiems 
pasakysime: “Mes net pasiuntinio Mas
kvoje neturime .. .” Breteilis nepajėgs 
prikibti. Tuo labiau, kad mes pradedame 
rimtus pasitarimus su Musoliniu. Ang
lai pažadėjo atleisti italų laivus nuo kon
trolės. Tai jau laimėjimas! Tu girdi ma
ne?

Atsakymo nebuvo: įtūžęs Fuže nume
tė ragelį.

Planas nepavyko. Nusiraminti Tessa 
išvažiavo už miesto. Buvo nuostabi die
na. Žydėjo alyvos, jazminai, glicinijos. 
Viskas kvepėjo. Ir Tessa susigraudeno: 
pavasaris lyg visų patyčioms.

Grįždamas Vensano miške pamatė ka
reivius; jie kasė prieštankinius griovius. 
Tessa pasveikino juos ir žvaliai pasakė:

— Taip, Paryžiaus 'jie nematys! Pa
ryžius ginsis, kaip liūtas.
21
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Tai buvo nedidukas miestas, panašus 
į visus Pikardijos miestus: aikštė, o nuo 
jos ilga gatvė su žemais plytų namais. 
Aikštę puošė šešioliktojo amžiaus rotu
šė. Ant bokštelio stovėjo auksinis liūtas. 
Šalia rotušės buvo “Baltojo žirgo” vieš
butis, dvi kavinės ir universalinė krau
tuvė.

Gyventojų daugumą sudarė darbinin
kai vieno dviračių fabriko, kuris stovėjo 
už dviejų kilometrų nuo miesto. Moterų 
tarpe buvo daug įgudusių nėrėjų; jos 
krošėjo prie pravirų durų ir žvangino 
virbalais. Vasarą retkarčiais užsukdavo 
turistai, žiūrinėdavo rotušę, aikštėje 
gerdavo alų. Žiemą kavinėse sėdėdavo 
darbininkai, rūkydavo ilgas^ molines pyp
kes, ginčydavosi apie politiką. Iki karo 
meras buvo komunistas; liepos keturio
liktą viršum rotušės plevėsuodavo dvi 
vėliavos: trispalvė ir raudona. Sienose 
dar ir dabar buvo galima pamatyti: “Šar 
lin fašizmas!” arba “Tegyvuoja Liau
dies frontas,” o šalia užrašo—nedailiai 
nupieštą piautuvą ir kūjį. Švenčių išva
karėmis gerdavo kaduginę; žiūrėdavo 
gaidžių peštynių. Kine rodydavo filmą 
“Pabučiavimas, kuris žudo.” Įsimylėju
sieji vaikščiodavo palei kanalą, raškyda
vo purienas. Miestas užmigdavo anksti; 
vienuoliktą valandą gatvėje nebūdavo 
nė gyvos dvasios, tik rotušės kurantai 
melodingai skambindavo valandas ir mo
teris kuriame nors namelyje liūliuodavo 
kūdikį: “Pasakysiu katinėliui — neverk 
pro miegelį!...”

(Bus daugiau)

Binghamton, N* Y.
Įspūdžiai iš Progresyvių 
Konferencijos

Aš jaučiuosi, kad yra labai 
svarbu dalyvauti Progresyvių 
Partijos įkuriamoje konferen
cijoje, kuri įvyko Philadel- 
phijoj, ir į prezidentus nomi
navo Henry Wallace, o vice
prezidentus Glen. Taylor.

Pirmiausiai pradėjau ruoš
ti savo seną “džitnį” i .kelio
nę. Jį pristačiau į gazolino 
ir aliejaus stotį ir paprašiau, 
kad gerai jam išvalytų vidu
rius ir išteptų, kad jo ir seni, 
bet būtų slidūs ir gerai dirbtų 
visi sąnariai. Nurodžiau ir jo 
tūlas ligas. Jie atsake, kad 
jeigu gerai užmokėsiu, tai jie 
sutvarkys jį taip, kad jis ne 
tik nuveš į Philadelphiją, bet 
ir atgal dar parveš. Už tą 
visą pareikalavo $18.

Na, ~ susitarėme, palikau 
rankpinigių, nurodžiau, kur 
pastatyti karą, kai viskas bus 
tvarkoje.

Taip, pasiruošus kelionėn 
radome karą pastatytą, kur 
susitarta, raktas taip, pat pa
dėtas, kur reikia. Na, žmo- 
na ir sūnus 13-kos metų va
žiuojame, bet štai kuro ne
daug. Bet surandame atvirą 
stotį, pasipildome ir toliau, o 
“džitnis” jau senelis.

Bet štai, pavažiavus porą 
mylių, “pokšt!” — ratvalkis 
p rasp ro go. Na, ką padary
si, atsidarome dėžę ir užsidė- 
sime atsarginį. Bet, nagi, ir 
tas minkštas. Na, ką dabar 
naktį daryti? Gazolino ir 
patarnavimo stotis gali būti 
atstu ir dar veikiausiai užda
ryta. Na, pasiimame ratyal- 
kį ir leidžiamės stoties jieš- 
koti. Pravažiuojanti žmo
nės nenori pavežti. Pagaliau 
radome atvirą stotį, kur seny
vas žmogus jau triūsėsi. Na, 
ten sutaisė mums gumą ir to
liau važiuojame.

Važiuojame ir galvojame, 
kad reikės pirkti naujas, rat
valkis, kai tik kur gausime. 
Bet jau ir motoras kažkokį ne
malonų balsą išduoda. Susto
jame, kad įpilti aliejaus, nagi, 
mūsų motoras neturi kepurės. 
Matyti, kad mechanikas pa
miršo ją uždėti. 'Na, ką da
rysi, iki Kingston nesitikime 
pasitaisyti, kada jį pasieksi
me, tai pasitaisę galvosime 
apie nuvažiavimą į Philadel
phiją. ■

Kingstone mechanikas vis
ką apžiūrėjo, sutvarkė ir pa
reiškė, kad mechanizmas ne- 
taip blogas, tik aliejaus rei
kės daugiau. Kas reikia pa- 
sipildę traukiame toliau lin
kui Philadelhijos. Pasisukinė
ję vienur, kitur Philadelphi- 
jos didmiestyje, jau 5 valan
dą buvome prie Progresyvių 
Partijos įvykstančios konfe
rencijos svetainės.

Atydą atkreipė išpuošimas 
ir Henry Wallace’o paveiks
las. štai, priešakyje mūsų ei
na viena pora, matyti, iš ne
paprastų, ir moteris klausia, 
kokis tikslas šios naujos par
tijos. Vyras aiškina, .kad 
“atimti nuo tų, kurie daugiau 
turi.” jVIatyti, kad jie prisi
skaitė visokių melų apie Hen
ry Wallace ir bendrai progre
syvius demokratinius žmones.

Einame į svetainės.vidų. To
kios svetainės savo amžiuje 
nesame matę, taipgi ir tokios 
tarpe žmonių vienybės. Po 
konferencijos buvo šaukiamas 
masinis mitingas viename di
deliame paFke, kur Henry 
Wallace sakė kalbą. Po ilgo 
sukinėjimosi ir jieškojimo su
siradome parką, p šiaip-taip ir 
kur karą pastatyti, net už ke
lių blokų atstoję.

Štai jau ir 9 valanda vaka
ro, bet į parką vis renkasi ir 
renkasi daugiau žmonių, štai 
jau prasideda ir ' prakalbos. 
Pirma Henry Wallace sakė 
kiti kalbėtojai kalbas, labai 
geras ir energingai kalbėjo. 
Gi kada Wallace ir Taylor pa
sirodė, tai kilo toks entuziaz
mas, toks smagumas, - tiek 
daug žmonės dainavo, plojo, 
kad ir mums net delnai pa
skaudo.

Henry Wallace išdėstė aiš-

1 kiai padėtį pasaulyj ir Ameri- 
(koj ir pateikė liaudies gerovei 
programą. Labai buvome 'pa
tenkinti, kad atvykome į kon
ferenciją?

Būdami gerame ūpe, nu
sprendėme važiuoti į Atlantic 
City išsimaudyti. Tą atlikę 
laimingai ir namus pasiekė
me. Tuojau nuvykau į tą ga
zolino stotį ir sakau: “Tu ma
no karo nepataisei.” Jis . sa
ko, kad ne. Klausiu, kodėl. 
Jis' sako: “Nagi, ar aš per 
naktį dirbsiu, kad tau karą 
pataisyti?” Išeina, kad jis 
karo nepataisė, paliko, kur 
stovėjo, o mes pasiėmę jį ir 
leidomės į kelionę. Na, įvai
rumo ir- rūpesčio turėjome, 
bet savo tikslą vis vien pasie
kėme ir jaučiamės patenkinti.

1 J. Vaicekauskas.

BALTIMORE, MD.

Springfield, III.
Liepos 23 d. mirė Eva Pe- 

čiokienė. Paliko liūdėti vyrą 
Petrą, dukteris Oną, Katrę ir 
Netty, sūnų Petrą ir seserį 
Magdę, Taipgi anūką.

Rugpjūčio 13 d. prasidės 
valstijos fėrai. Į fėrus prive
ža įvairiausių naujų mašiną, 
daugiausiai žemės apdirbimo, 
vaisių, daržovių ir kitų daly
kų. Suveda galvijų visokių 
veislių, žvėrių, suneša paukš
čių ir t't.

šiuo laiku daug darbinin
kų dirba, kad sutvarkius tuos 
trobesius, kur tie fėrai įvyks.

šiemet dar didelių karščių 
nebuvo. Iš pavasario per 
septynias savaites buvo saus
ra, nebuvo lietaus ir tas daug 
pakenkė javams ir augme
nims. Gi liepos mėnesį lijo 
veik kasdien, tai daugiau, tai 
mažiau.

Vertelgos visi dejuoja, kad 
pardavimas sumažėjo šiais 
metais. Matyti, kad krautu
vėse ir pardavėjų, patarnau
tojų kiekis sumažintas. Dide
lis brangumas, tai žmonės 
perkasi tik tą, be ko jau ne
gali apseiti. Taip, jau 52 me
tai, kaip aš gyvenu Amerikoje, 
bet niekados pirmiau nebuvo 
dar tokio brangumo.

A. Čekanauskas.

Miami, Florida
Rugpjūčio 1 dieną LLD 75 

kuopa laikė savo susirinkimą 
draugų Paukštaičių rezidenci
joj. Narių ir svečių susirin
ko pusėtinas skaitlius. Pirmi
ninkavo draugė Sliekienė. 
Nariai gyvai kalbėjo, diskusa- 
vo dienos klausimais. Tapo 
išrinkta komisija iš trijų na
rių — Mikitienės, Pulton ir 
Johns, kurie rūpinsis kokiu 
nors parengimu prieš ateinan
tį sezoną.

Trys draugės — Johnso- 
nienė, Stankienė ir Paukštai- 
tienė — apsiėmė paruošti už
kandžių' dėl ateinančio susi
rinkimo, rugsėjo 5 d.

Draugas J. D. Sliekas per
skaitė atsišaukimą kas link 
sušelpimo Urugvajuje leidžia
mo laikraščio “Darbo.” Iš 
kuopos iždo paaukota $5. Ki
ti pasižadėjo paaukoti kiek 
vėliu.

Užsibaigus mitingui, drg. 
Paukštaitis visus pavaišino 
alum ir minkštais gėrimais. 

’Visi išsiskirstė draugiškoj nuo
taikoj, ūpas pas visus matyt 
buvo puikus. Oras tą dieną 
buvo apsiniaukęs, vėjuotas ir 
pusėtinai šaltas iš po naktinio 
lietaus. V. J. Stankus.

Norman, Okla. — Valsti- 
jinės apskrities teisėjas 
Justin Hinshaw atmetė pra
šymą, kad įsakytą Oklaho- 
mos Universitetui priimt ir 
negrus studentus.

Washington. — Kongreso 
vadai žada užgirti $65,000,- 
000 paskolą Jungtinių Tau
tų centrui pastatyti New 
Yorke.

Liepos 24 d. ūmai mirė LLD 
25 kuopos narė Magdalena 
Kučinskienė - Kutchins, palik
dama liūdėti mylimą vyrą Mo
tiejų, dėdienę Narjauskienę ir 
kitus gimines ir draugus-drau- 
ges.

Kadangi d-gė Kučinskienė 
buvo dar tik vidutinio am
žiaus, 55 metų, ir buvo visiš
kai gerame sveikatos stovyje, 
tai jos ūma mirtis visus gimi
nes, draugus ir pažįstamus la
bai skaudžiai sukrėtė. z

Laidotuvės įvyko liepos 28 
d., Lovdon Park kapinėse. At
sisveikinimo kalbą pasakė ad
vokatas N. Rastenis. Draugę 
Kučinskienę pažinojau nuo 
pat jaunystės dienų.. Buvo la
bai draugiška ir linksma mo
teris, už tai turėjo daugybę 
draugų, prietelių ir pažįsta
mų. Už tai atiduoti jai pa
skutinį patarnavimą susirinko 
nepaprastai skaitlingas būrys 
palydovų su viršum 30 maši
nų.

Sugrįžus nuo kapų į Lietu
vių Svetainę, palydovai rado 
drg. Kučinsko rūpesčiu su

rengtus puikius pietus, kaipo 
padėką draugams ir priete- 
liams už atidavimą paskuti
nio patarnavimo jo mylimai 
gyvenimo draugei.

Draugui M. Kučinskui, gi
minėms ir draugams reiškiu 
gilią užuojautą sunkaus liūde
sio valandoje! Vincas.

UKRAINOS GAMYBA 
ŽYMIAI PAKILO

Maskva. — Sovietinė Uk
raina per tris pirmuosius 
šių metų mėnęsius pagami
no 44 nuošimčiais daugiau 
pramonės dirbinių, negu 
pernai per tuos pačius mė
nesius.

-------------- -4—
JAU IR INDIJONAI 
GALĖS BALSUOTI

Santa Fe, N. M. — Spe- 
cialis federalis teismas nus
prendė, kad New Mexico 
valstijos indi jonai turi teisę 
balsuoti rinkimuose, pagal 
šalies konstituciją. Iki šiol 
buvo neleidžiama jiem bal
suoti.

Du Didieji
PIKNIKAI

DARBO DIENOS ŠVENTĖJE ĮVYKSTA DU 
DIDELI PIKNIKAI PARAMAI

Dienraščio Laisves
Tiedu piknikai įvyks sekmadienį

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

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

Philadelphia, Pa.
t

Piknikas bus toje pačio ją vietoje, kur pernai 
buvo.

Crescent Picnic Grounds
— . •

56 Cornell Ave. Gloucester Heights, N. J. %
BUS MUZIKA ŠOKIAMS IR BUS ĮVAIRIŲ 

UŽKANDŽIŲ IR GĖRIMŲ
- ■ --- 4 ♦ •

Waterbury, Conn.
Lietuvių Parke, Chestnut Hill Rd.

(Už Lake wood Ežero)

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

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

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

1113 Mt. Vemon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

- Laidotuvių 
Direktorius

Į 4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Rugp. 6, 1948



V ISA TARYBŲ LIETUVA DALYVAUS 
VILNIAUS ATSTATYME

protėvių 
pamin-

Lietuvos

Vokiečiai padarė mums la
bai daug žalos. Ne kariniais 
sumetimais griovė jie taikin
gus miestus ir kaimus, muzie
jus ir mokyklas, vaikų dar
želius ir senovės paminklus. 
Jie griovė tiesiog todėl, kad 
neapkentė mūsų ir norėjo pa
daryti mums kuo daugiau ža
los. Keršydami už savo ka
rinius ir politinius pralaimėji
mus, vokiškieji fašistai su 
ypatingu įniršimu griovė vis
ką, kas priminė mūsų didvy
rišką praeitį—mūsų 
didvyriškų pergalių 
klus.

Vilnius yra senoji 
sostinė. Todėl jis buvo vo
kiškųjų fašistų dvigubai ne
apkenčiamas.

. Vilnių vokiečiai sugriovė 
metodiškai, vieną namą po ki
to, vieną kvartalą po kito, Jie 
būtų sugriovę visą miestą, jei
gu jų būtų nesutrukdę triuš
kinamieji Tar. Armijos smū
giai, kurie pavertė niekais vo
kiečių apskaičiavimus ir pri
vertė juos skubiai išsinešdin
ti, nespėjus įvykdyti x savo 
velniškų kėslų.

Reikia įdėti daug darbo, 
kad būtų išgydytos karo pa
darytosios žaizdos ir kad su
griautas miestas būtų atstaty
tas.

TSRS vyriausybė šių metų 
kovo mėn. 20 dieną priėmė 
nutarimą atstatyti Vilnių, šis i 
nutarimas duoda pradžią vyk
dyti didelį Tarybų Lietuvos atvyko Nemenčinės 
sostinės atstatymo ir statybos i valstiečiai Neries

ties Antakalniu ir 
užtvarai stiprinti.

Rudaminos valsčius nutarė 
atvežti Vilniaus statyboms 
pusantro tūkstančio kūb. rųe-

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

planą. Todėl visiškai supran
tamas yra lietuvių tautos 
džiaugsmas ir pasididžiavimas 
savo Tėvyne, savo žila sosti
ne Vilniumi.

Sostinės darbo žmonės pir- trų žvyro ir nusiųsti 75 žino
mieji įsitraukė į miesto atsta-[ nes dirbti miesto statybose, 
tymo darbą ir daug jau nuvei-

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

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

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

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

Sąlę Išnuomupjame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kajnos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

A 
Lietuvis Kvietkų Pardavėjas

6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.
, ' (kamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite 
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį n

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota Šermenų koplyčia, kur šeimos patų- 
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. I

Du kambarjai šermenim, didelis puikiai įruoštas j 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. Į

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- į 
kalavįmo. Mflsų telefonas niekad nemiega. j

kė. Kiekvienas Vilniaus gy
ventojas atiduoda 50 valandų 
savo darbo tam, kad sostinė 
būtų gerai sutvarkyta.

Vilniaus darbo žmonėms į 
pagalbą atstatyti sostinę atei
na Vilniaus apskrities apylin
kių valstiečiai.

Turgelių valsčiaus valstie
čiai pirmieji ėmė vykdyti kil
nų respublikos sostinės atsta
tymo uždavinį. Birželio 8 d. 
atvažiavo pirmieji valstiečių 
vežimai. - Jie atvežė akmenis 
pastatų fundamentams.

Rudaminos valsčiaus vienos 
apylinkės valstiečiai atvežė 15 
vežimų akmenų. Jie atvyko 
priešakyje su apylinkės tary
bos pirmininku A. Kartano- 
vičium. šios apylinkės vals
tiečiai L Petruševičius, I. Ka- 
zeičius, A. Veduta ir kiti pa
reiškė, kad jie su džiaugsmu 
dalyvauja atstatant savo sos
tinę, su džiaugsmu daro savo 
pirmą įnašą į statybą. Anks
čiau čia buvo gražūs namai,— 
sako jie,—bet vokiečiai juos 
sugriovė. Mes padėsime juos 
atstatyti.

Labickes apylinkės valstie
čiai K. Stankevičius, O. žabi- 
lovičitis, Vilniškių apylinkės 
valstiečiai O. Staševskis, M. 
Gudarevičius ir k?ti pareiškė, 
kad Vilniaus atstatymą jie 
laiko garbės reikalu ir neatsi
liks nuo sostinės gyventojų 
miesto atstatyme.

Birželio mėn. 11 d. j miestą 
apylinkės 
krantams 
Belmonto

Mickūnų ir Šumsko valsčiai 

darbininkus.
darbą atliks Riešės, 

ir Maišiogalos vals-

atveš statyboms 4,000 kūb. 
metrų akmenų, 1,000 kūb. me
trų žvyro ir 15,000 kūb. me
trų smėlio. Be to, šįe valsčiai 
siunčia į Vilniaus statybas dai
lides, mūrininkus ir kitų spe
cialybių

Dideli
Jašiūnų 
tiečiai.

Visa Vilniaus apskritis daly
vaus sostinės atstatyme.

Kilni Vilniaus apskrities 
valstiečių iniciatyva rado gy
vą atgarsį ir kitose respubli
kos apskrityse. Dabar atėjo 
Trakų, Ukmergės ir Švenčio
nių eilė. Tegu kiekviena ap
skritis ir kiekvienas valsčius 
aktyviai dalyvauja sostinės at
statyme.

S. Mykolaitis.

Roma. — Nežinia kas pa
dėjo mažiukę bombą aikš
tėje ties popiežiaus šv. Pet
ro katedra. Bomba nespro
go. , - •

Tokio. — Japonijos komu
nistai šaukė kovoti, prieš fa
šizmo auklėtojus.

PRANEŠIMAI
New jersey valstijos

LAISVĖS PIKNIKAS
LDS 3-čia Apskr. rengia pikniką, 

nuo kurio pelnas skiriamas Laisvės 
popierio fondui. Piknikas įvyks rug
sėjo 19 d. (Sept. 19th), Vaičionio 
Parke, Cranford, N. J. Rengėjai 
prašo New Jersey valstijos miestų 
tą dieną nieko nerengti ir kviečia 
visus dalyvauti šiame piknike.

Nėra priežasties kodėl mes nega
lėtume turėti čia didelį savo dien
raščiui pikniką, Visi žinome, kad 
dienraščiui yra sunku atsilaikyti 
prieš infliaciją. B’ūtihai reikalinga 
pagalba parengimais ir aukomis. 
Tad pasistengtame visi, kad šis pik
nikas pavyktų.—Rengėjai. (184-186)

WORCESTER, .MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks rugp. 9 d., 7:3Q v. v. Liet, 
salėje, 29 Endicott St. Susirinki
mas bus svarbus, malonėkite daly
vauti ir narių atsiveskite. — A. W.

(184-185)

HARRISČN-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

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

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 8 d., 10 vai. ryto, 29 En
dicott St. Čia girdėsime galutiną ra
portą iš Laisvės pikniko, kuris įvy
ko 4 d. Jiepos, Maynarde. Taipgi 
reikia visiems duokles pasimokėti, 
laikas jau baigiasi, būkite visi. — 
J. M. Lukas, sekr. (183-184) /

so boštonTmass.
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.

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, 
įvyks rugp. 8 d., Kardašaus Shore, 
Evergreen Park. Šokiams 
Venckaičio orkestrą. Bušai 
Liet, salės 11:30 v. ryto; 
Eden Sts., 11:45; Dillon &
Sts., 12 vai.; 1723 Fermont Ave., 12 
vai.; 2709 Jefferson St., 12:15 vat 
Kelionė į abi pusi $1.00. — Kom. '

gros Joe 
išeis nuo 
Pratt & 
Robinson

PARDAVIMAI
Parsiduoda stuba, penki kamba

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

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

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

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

' ^arti maudynių.

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

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

ir W.. 42nd St. Išlipkite Rosendale. Arba imkite 
laivą nuo W. 42nd St. ir išlipkite Kingston Point.
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Bridgeport, Conn.
BESĖDINT PO MEDŽIU

(Sea Side Parkas)
Dvi savaitės vakacijų—per 

dvi-savaites dirbtuvė uždary
ta. Sėdžiu pajūryj po me
džiu ; turiu glėbį laikraščių; 
mintys išblaškytos—sunku ant 
vieno' kokio dalyko susikon
centruoti. Štai, čia, netoliese, 
bernai sukaitę muša, įpėto ir 
gaudo boįiukę. Ten tūkstan
tinė minia stebi lošį,—visi iš
tiesę kaklus, įtempę nervus; 
su did/iausiu atydumu kiek
vieną boliukės pajudėjimą se
ka.

Trijų mylių pajūrio bulvaru 
nurikiuota eilė žvilgančių au
tomobilių ir didžiuma jų nau
ji ar bent apynauji.. Pajūryj, 
ant smėlio, raičiojasi jaunos 
poros; romansuoja ir žaidžia. 
Labai daug panelių demons- 
.truoja savo madingus, naujus 
maudymosi kostiumus.

Taip, kaitriomis, šutriomis 
dienomis pajūrys — geriausia 
vieta, štai, vietinis laikraštis 
rašo, jog liepos mėnesį apie 
14,000 darbininkų Bridge
porte nedirba. Sakoma, kad 
apie 7 tūkstančiai bedarbių 
įšpildę blankas gavimui iš 
miesto pašalpos. Tačįaus ta 
pašalpa gauti netaip lengva. 
Na, o čia porą didžiausių 
Bridgeport© dirbtuvių išsi
krausto kaž kur, toli, toli... 
<Nors- viena, sakoma, tik tam 
tikrus skyrius iškrausto, visiš
kai neužsidaro dirbtuvė, bet 
darbininkų daug paleidžiama. 
Kitos dirbtuvės nenori pradėti 
bent kokio darbo, nes laukia 
didelių užsakymų iš valdžios 
—dirbsią daug amunicijos.

Gyvenamų namų trūkumas 
nepąsitaisė. Nors aplink mies
tą, rodos, pridygo gana daug 
naujų namelių, vienok trūku
mas kambarių labai didelis. 
Naujų namų kainos velniškai 
didelės — ypatingąi aplink 
Bridgeportą. Kituose apylin- 
kiniuose miesteliuose tokie 
patys namai kiek pigesni. 
Medžiaga namų' statybai taip
gi labai brangi.

Andai vietiniam laikraštyj 
buvo maž-daug tokio turinio 
skelbimas: pasirandavoja -5 
kambarių naujas namas, $125 
mėnesiui; bet sumokėti iš 
anksto rend a už visus metus. 
Vadinasi, gavęs pusantro tūks
tančio dolerių tas namų sa
vininkas galės pirktis/kitą na
mą ir j ieškos daugiaū dur
nių . . . '

Su viskuo galima daryti 
šmugelį ir daroma, bet su au
tomobiliais, tur-būt, padaroma 
daugiausiai. Naujo automobi
lio nupirkti negalima; reikia 
laukti kelis metus. Tačiau 
“vartotų” automobilių priva
ryti didžiąusi daržai. Labai 
dąug automobilių yra įvažiuo
ti tįk po 25 ąr po 50' mylių; 
už tokį automobilį prašoma 
penkiais šimtais dolerių dau
giau, negu už naują — toks 
vadiųąpias “vartotu.’V Ant var
totą automobilių kaina nenu
statytą. Andai ląikrąštyję bu
vę paminėtą, kad Bridgepor
te esą .dvigubai tiek automo
bilių, kięk buvo leidimų iš-( 
dųotą/1^40 metais. /

Bridžeporte ant gatvių au-

tomobiliai laikyti uždrausta. 
Garadžių toli' gražu nėra tiek, | 
kiek automobilių. Todėl nau
jutėlius automobilius žmonės 
laiko kieme kur nors įstūmę; 
kiti į darželius įrįoglina.

Kiek šiandien Bridge^orte 
gyventojų yra — tikros skait
linės neturima. Tačiau mies
to cenzas dąleidžia, kad yra 
apie 180,000. Bridgeportas 
skaitomas gyventojų skaičiu
mi antru miestu po Hartfor
do. Pirmiau buvo antru po 
Hartfordo New Havenas. Sa
koma, kad Bridgeporte dirb
tuvėse dirba 117 tūkstančių 
darbininkų. Bet paminėtina, 
kad daug darbininkų atva
žiuoja į Bridgeportą dirbti iš 
kitų miestų bei miestelių.

Bridgeporte pastaraisiais 
metais tapę įsteigta net du 
universitetai ir abu veikia la
bai gyvai. Vienas universite
tas (Fairfield University) 
esąs religinių profesorių įta
koje; kitas (Bridgeport Uni
versity) yra naujas universi
tetas, kuris randasi prie Sea 
Side Parko, ir manoma, kad 
jis" bus dar gerokai praplės
tas — pristatyta artimai dau
giau triobesių. Šis universite- 

besriovinis.tas esąs

Side Parke, pajūryj, 
statyti jūrininkams 

Tokiu būdu

Sea 
pradėta 
kareivinės. ■ 
Bridgeport© Sea Side Parkas
dar (Jaugiau pagarsės, čia 
atplauks laiv.ai, atplauks jū
rininkai — čia ateis pasižiūrėt 
ir mergužėlių labai daug...

Jeigu vakacijos gražiai sli- 
duos, tai kitu kartu teks pa- 
brėžt kai kas apie mūsų brolių 
lietuvių bėdas, vargus ir links
mybes. O tuom kart pakaks.

Dzūkelis.

PO TRIS IŠDIRBIO 
NORMAS

Pasvalys. — Vaškų vals
čiaus pieninei priklausan
čiame Paliepių durpyne 
sparčiaai vyksta durpių ga
myba. Po 3 išdirbio normas 
įvykdo durpių kasėjas drg. 
Pauša, durpių klojėja drg. 
Stasė Krupytė — po 2 ir 
daugiau išdirbio normų. 
Gerai prižiūri mašinas ma
šininkas drg. J. Girnius.

Ludwigshafen, Vokietija. 
— Sakoma, I.VG. Farben 
fabriko sprogimai padarė 
$6,000,000 nuostolių.

Pasinaudokite Šiąja 
Proga

'Kadangi šiuom tarpu 
dienraščiui labai reikia 
pinigų, tai duodame di
delę nuolaidą ant svarbių 
knygų. *1

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

Tai yra gražios poezi
jos patys geriausi rinki
niai. Puikus pašjskaitymas 
jaunimui. Norintieji iš- 
sirpokin|i gęrąi lietuviškai 
skaityti, skaitykite poeto 
Stasio Jąsiliopio 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 
ąbi knygas gausite tik už 
$1. Persiuntimą apma 
kesime.

Tik už vięną. dolerį jūs 
įsigysite gražiausios poe
zijos dvi knygas ir tuom 
pačiu kartų pafemsite sa
vo dienraštį finansiniai 
sunkįuosę vasaros mėne
siuose.

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

Pavykęs LDS 3-čios Apskrities Piknikas
Sekmadienį, liepos 25-tą, 

susitarėm su vietos draugais 
dalyvauti plačiai per spaudą 
garsintam LDS 3-čio Apskri
čio piknike, Linden, N. J. Pa
siekėm pikniko vietą, Liberty 
Park, 3-čią valandą po pietų, 
žmonių jau buvo susirinkę pu
sėtinai apščiai. ' Kiek vėliau 
publika pasidaugino daugiau 
negu dvigubai. Diena lyg ant 
užsakymo—šilta, saulėta, su 
švelniu vėjeliu.

Netrukus visi stalai ir suo
lai prisipildė piknikieriais. 
Dainos, pokalbiai bei vaišės 
įsisiūbavo pilname veikime.

Specialės programos nebu
vo, tai nebuvo sutrukdyti my
lėtojai šokių, - kurie be pasi
gailėjimo trypė svetainės grin
dis. ,

Prie mūsų stalo priėjo drau
gas ir persistatė esąs George 
Jamison. Sakau jam, sėskite, 
tai pasikalbėsime ir plačiau 
susipažinsime. Jis su mano 
pakvietimu sutiko ir pradėjo
me kalbėtis. Jis pareiškė, kad 
tik neseniai sugrįžo iš LDS 
8-to Seimo, ir pradėjo pasa
koti seime patirtus įspūdžius. 
Sako:

—Pakeitėme organizacijos 
vardą; šiek tiek nutarėm re
formuoti pašalpos skyrių ir lė
šų fondą sustiprinti.,

Viskuom drg. Jamisonas pa
tenkintas.

Išklausęs jo raportą, pasa
kiau jam:* Geras daiktas bū
ti optimistu, bet perdidelis op
timizmas itin siaurina demo
kratiškumą, ypač dėl eilinių 
narių.

Prieš pat LDS 8-tą Seimą, 
“Tiesos” Nr. 13, Centras pa
skelbė, kad seime bus svarsto
mas vardo permainymas ir re
forma pašalpos skyriuje. Ko
dėl Centro Komitetas nepa
skelbė seniau tų naujų refor
mų, o tik keliomis dienomis 
prieš seimą ?

Kai nAriai gąuna teisę to
kiems naujiems patvarky
mams apdiskusuoti kuopų su
sirinkimuose ir per spaudą,

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager,

JOHN A. PAULEY 
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. ¥.

Tel. EVergreen 8-9770

I Egzaminuojam Akis, I 
Į Rašome Receptus i 
Darome ir Pritaikome Akinius!

& Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842 

RONKONKOMA
8634

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

tai jie jaučia organizacijoj 
pilną demokratiškumą. 0

Pagal drg. S. Jasijionio sei
mo eigos. aprašymą, išrodo, 
kad jaunuolių specialėj sesijoj 
buvo viskas nutarta, o gene- 
ralėj sesijoj buvo viskas už
tvirtinta.

Pačiame diskusijų įsikarš
čiavime viena moteris įnešė 
diskusijas uždaryti. Jos įne
šimas xbuvo priimtas. Abudu 
su drg. Jamisonu sutikom j 
kad prie piknikinių linksmy
bių diskusijos nevisai vietoj*

Kazys Darbininkas.

Newfoundland© sales pi 
liečia! didele idauguma nu
balsavo už valstybinę sąjun
gą su Kanada.

PA JIEŠK0J1MA1
Pajieškau trijų seserų, ftfonikos, 

Agotos ir Karusės. Po. tėvais Jąš- 
kauckaitės. Jos išvyko į š. Ameri
ką (J. V.) prieš pirmąjį karą. IŠ 
Lietuvos paeina nuo Gražionių kąi- 
mo, Radviliškio valsč., Šiaulių Aps. 
Viena ištekėjus už Jurgio Zobiela, 
antra už Povilo Bačkulio o trečia 
tai neatsimenu vyro pavardės. Pra
šau jų atsiliepti, arba kas žino, kur 
jos dabar yra pranešti man, už ką 
būsiu dėkingas. — J. Onaitis, 
39 Havelock St., Toronto, Ont., 
Canada. (184-187)

Matthew 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST.

J. J. Kaškiaučius, M.
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ 
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

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

TELEPHONE 
STAGG 2-5048



NowYorko^E^ZlnftB
Lietuviškoji Knyga

Siuvėjų Buvęs Delegatas 
Dar Vis Labai Nervuojasi

Wallace ir Tayloris 
Kalbės Čia Stadiume

AFL Nepriima Pažangių 
Delegatų Konvencijoje

Rugsėjo (Sept.) 9 Wallace 
ir Taylor kalbės masiniame 
mitinge New Yorko Yankee 
Stadiume. Tai bus pradžia jų 
priešrinkiminės kampanijos. 
Apie tai praneša Progresyvių 
Partijos direktorius Baldwi- 
nas. Į Stadiumą telpa 70,000 
asmenų.

Manoma, kad tai bus vienas 
didžiausių mitingų Amerikos 
istorijoje. Tiek 
tais dalyvauja 
demonstracijoje, 
žinoma, mitinge 
yra retas.

Šį masinį mitingą bendromis 
jėgomis rengia New Yorko 
Wallace komitetas ir ALP. 
Šiuose rinkimuose, kaip yra 
žinoma, Amerikos Darbo Par
tija New Yorke veiks 
gresyvių Partiją.

Bilietai į šį mitingą 
parduodami. Juos 
pirkti Progresyvių

žmonių kar- 
kokioje nors 
bet, ant kiek 
toks skaičius

už Pro-

jau yra 
galima 

Partijos 
būstinėje (39 Park Ave)
visuose ALP kliubuose.

Daktaras A. Petriką 
Rašo iš Atostogų

ir

Dr. A. Petriką, baigdamas 
savo atostogas, rašo R. Miza- 
rai:

“Tai jau mano atostogos ei
na prie pabaigos. Beatosto
gaudamas, parašiau ilgoką ra
šinį ‘Režisieriaus Darbas’ (Įjū
ris gal suįdomins mūsų 
his), ir baigiu skaityti 
lę Puškino ‘Prozos’ 
Yra Įdomių apysakų.

“Matysimės B r o o k 1 y n e. 
Grįžtu šio mėn. 8 d..

“Oras kalnuose labai pui
kus; per dvi savaites veik ne- 
Jijo ir gana šalta.’’

Dr. Petriką praleido savo 
atostogas Adirondacks kal
nuose, šiaurinėje New Yorko 
valstijos dalyje.

teatra- 
didžiu- 
knygą.

Ji Nekokia Gudruolė,™ 
Sako ‘Blondinės’ Bosas

“šviesiaplaukė karalienė” 
Elizabeth Bentley, kuri dabar 
liūdija visokias pasakas apie 
šnipus Thomaso Rankino ko
mitetui, ilgoką laiką New 
Yorke dirbo kaip sekretorė 
Pacific Molasse Co., Ltd. 
Tos kompanijos bosas vakar 
pareiškė spaudai, kad ta 
“šviesiaplaukė karalienė” jo 
įstaigoje buvo skaitoma neko
kia gudruole, kad ji darbą 
atliko prastokai.

Įstaigoje visi nusistebėjo, kai 
spaudoje pasirodė žinios apie 
ją-kaip apie “šviesiaplaukę 
karalienę,” kaip apie svarbią, 
gudrią, šnipę. Nei ji šviesia
plaukė, nei ji gudri ir nei ap
sukri, sakė jos buvęs bosas.

NUŠOKO NUO TILTO
i Ralph Krause, 44 metų am
žiaus vyras, užsimušė nušok
damas nuo George Washing
ton© tilto. Jis šoko nuo 150 
pėdų aukščio ir nukrito ant 
parko pievos. Krausės tėvas, 
saKoiha, lygiai šeši metai at
gal nusižudė nušokdamas nuo 
to paties tilto?

DIDI FILMINE PAGARBA "
WEST POINTO KADETAM 11
ALAN LADD • DONNA REED’

“BEYOND GLORY”
su puikini!* vaidintojais I 

«»- -J- SCENOJE • ASMENINIAI 
PEGGY LEE

JAN M U R R A
RAY EBERLE 

Ir jo orkestras

Vė’w* PARAMOUNT, S.X
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Tarybų Lietuvos Knygų Paroda 
New Yorko Centro Bibliotekoje

Mūsų spaudoje jau buvo mi
nėta apie lietuviškų 
parodą-; kuri dabar 
New York o 
bliotekoje 
St.). Ta 
kiekvieno

knygų 
laikoma 

centralinėje bi- 
(5th Avė. ir-42nd 
paroda yra verta 

lietuvio dėmesio.
kurioje išstatytaParoda, 

keliolika šimtų' lietuvių kny
gų, savimi atstovauja pasku
tinius Tarybų Lietuvos atsie- 
kimus literatūros lauke. Nors 
išstatytų knygų tarpe . yra 
daug senų klasikinių lietuvių 
kūrinių, bet tai daugumoje vis 
naujos laidos, spausdintos jau 
tarybinėje Lietuvoje. Į akis 
tuojau metasi faktas, kad 
naujojoje Lietuvoje leidžia
mos knygos yra daug sk on in
giai! viršeliuose iliustruotos, 
ir kad technika labai gera. 
Tiesa, kai kurios knygos, iš
leistos tuojau po karo pabai
gos, atspausdintos ant prasto
ko popieriaus, bet tai savaime 
surandamas dalykas. šalis, 
kuri perėjo nacinę okupaciją 
ir karą, negalėjo turėti popie
riaus ir spausdinamos medžia
gos gausą. Tas ypatingai aiš
ku, kai sužinome, kad trauk
damiesi naciai bandė spaustu
ves su savimi išsivežti kartu 
su kitomis gyvybinėmis indus
trijomis.

Parodą galima padalinti Į 
sekamus skyrius:

1. Originale grožinė lietu
viu literatūra;

2. Verstinė Vakarų Europos 
literatūra;

3.
4.

6

Verstinė rusų literatūra;
Moksliniai leidiniai;
Vadovėliai;
Politiniai leidiniai;
Vaikų literatūra;
Periodiniai leidiniai, —

tik rusų, bet ir pasaulinėje li
teratūroje. Ir, žinoma, išvers
ti žymiausi naujų tarybinių 
rusų rašytojų darbai (šolocho- 
vo, Erenburgo ir tt.).

Mokslinės knygos, vaikų va
dovėliai, vaikų apysakos, vi
sos rodo, kad auklėjimas, 
mokslinimas Lietuvoje dabar 
varomas pilnu garu. Tų lei
dinių daugybė, — ir jie sko
ningai išleisti. ' Svarbu taip
gi pažiūrėti į mažas raides 
kur nors • užkištas pradžioje 
ar pabaigoje kiekvienos kny
gos. Ten mes surandame, kad 
dabai’ vaikų knygos Lietuvoje 
leidžiamos virš 50,000 'egzem
pliorių kiekviena, mokslinės 
ir politinės maždaug po 25,000 
egzempl., grožinės literatūros 
nuo 10,000 iki 20,000. Sme
tonos Lietuvoje, tuo tarpu, 
jei knyga buvo išleista 3,000 
ar net jau 5,000 egzemplio
rių, tai buvo skaitoma nepa
prastai “gausia laida.”

Periodinės literatūros sky
riuje išstatyta “Literatūra, ir 
Menas,” “Pergalė,” “Jaunimo 
Gretos’’ ir kiti mums žinomi 
leidiniai. Jie sudaro gerą 
įspūdį savo rimtumu, švaria 
technika ir moderniškumu.

Paroda dar tęsis nekurįxlai
ką. Apie tikslią užsidarymo 
datą pranešime,ateityje.

"Kiekvienas lietuvių 
dintą žodį gerbiantis 
tą parodą aplankyti.

New Yorko valstijos AFL 
konvencija balsavo paremti 
kredencialų komisiją ir atmes
ti 20 pažangių delegatų. Nors 
tie delegatai buvo teisėtai sa
vo unijų išrinkti, jie nebus 
priimti kaip “komunistai.”

Vienas jų, restoranų darbi
ninkų atstovas Obermeieris, 
nebuvo priimtas, nes jis nepi- 
lietis. Prieš jį» teisingumo de- 
paitmentas pradėjo deporta
vimo žygius.

Konvencija vyksta teroro 
atmosferoje. Kiekvienas opo
zicijos delegatas; yra baubia
mas ir jam neleidžiama kal
bėti. J/'Tuvim ir kiti konven-* 
cijos vadovai, kurie stovi arti 
socialdemokratų, prie kiekvie
nos progos kiršina prieš ko
munistes. 1

Numirusio Kūnas Mėnesius 
Gulėjo Vienišo Kambaryje

Miesto maršalas trečiadienį' 
ėjo patiekti evikcijos praneši
mą Henry Seyti’uf, senokam 
restorano darbininkui. Durys 
buvo uždarytos, bet kuomet 
jos buvo pralaužtos, Seyti bu
vo rastas negyvas ant sofos: 
Daktarai po to pareiškė, 
jis buvo negyvas daugiau 
gu du menesiu.

Seyti neturėjo giminių,
žįstamų ar,draugų, ir dėl'tos 
priežasties jo kūnas taip il
gai galėjo likti kambaryje ne
pastebėtas.

kad
ne

pa-

spaus
tu r etų

S.

Studentai Mitinge Reikalavo 
Patvirtinti NYU Profesorių

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai vedusiai porai arba pavieniahns. 
East New Yorke, arti Cleveland St. 
Stotiės. Dėl daugiau informacijų ga
lite bile laiku skambinti telefonu. 
APplegate 6-8487. (184-185)

Keleivy liepos 28 d. mūsų, 
lietuvių 'Skyriaus, buvęs de-, 
legatas gavo nervų suirimą. 
Rašydamas ir džiaugdamasis, 
kad jau visi didieji New Yor
ko bolševikai areštuoti, bet 
.kodėl paliko Bimbą ir Miza- 
rą, tai visi jo nervai visiškai 
sugriuvo ir nežino, kuris yra 
geresnis daktaras pasišaukti. 
Aš patariu, JonaiS gauk Pijų 
Grigaitį, kuris yra geriausias 
socialistų daktaras visų ligų 
gydytojas, — ir bematant bū-> 
si sveikas. Mes pamenam vi
si gerai pirmutinį pasaulinį 
karą, tais tarpais buvome vi
si socialistai, komunistų nebu
vo ir reakcija puolė socialis
tus areštais .ir kitais persekio
jimais darbininkų vadų. Da
bar, po antro pasaulini© karo, 
socialistai visi nudundėjo .pas 
aršiausius reakcionierius ant 
burdo, tai reakcionieriams so
cialistai yra giminės ir geriau
si kapitalo gynėjai. Komunis,- 
tam lieka areštai ir kiti bau
ginimai nuo kapitalizmo ran
kos, kadangi jiems tenka uni
jose ir kitur ' darbininkų rei
kalus ginti.

Daugiau reikėtų Katiliui- 
Buivydui pažvelgti į pasauli
nį judėjimą ir Europos darbi
ninkų balsą užgirsti. Fašiz
mas turi būti parblokštas ga
lutinai Europoje ir namie. 
Net mūsų šalies ’ diplomatai 
permato pasaulio pražūtį ir 
pasiėmė Londono socialistų 
vadus bėga į Maskvą pas Sta
liną tartis pasauliniais reika
lais. čia džiaugsmas komu
nistų areštais ir karo provo
katorių kurstymas gali pa
tiems sunkiai atsirūgti. I

Reikia Pačiam Pasigirti
Sako, senoji lietuviško siu

vėjų unijos lokalo vadovybė, 
kurioje bendradarbiavo kata
likai ir socialistai, gali pasi
rodyti savo darbais, ir tie dar-

bai nedaro lokalui gėdos. 
Taip reikia pačiam pasigirti, 
bet nereikia nekaltų žmonių 
pulti ir į tą bėdą traukti. 
Pats visą tą šiurkštų darbą 
atlikai be jokių pagelbininkų. 
Kolektavai pinigus iš kontrak- 
torių ir iš New Yorko Joint 
Board o 3,500 dolerių, tai koks 
advokatas tuos pinigus pasiė
mė''Lietuvos bylos vedimui? 
čerka klausė kriaučių viename 
susirinkime, atsakymo ir įro
dymo neturi. Įtraukta į kriau
čių pramonę jaunų žmonių ir 
išmokyti, 5 fiteriai, tas yra 
neblogas dalykas jaunuolius 
lavinti mūsų industrijoje, bet 
blogiausias dalykas yra senus 
darbininkus toje dirbtuvėje 
išmesti iš darbo. Diržio fi- 
teris Lėlius išmestas. Šimai
čio pamušikas S. Pociley iš li
goninės sugrįžęs darbo nebe
teko, jo vietą užėmė naujas 
darbininkas, delegatas atsakė, 
tu, Stasiuli, per ilgai sirgai.

O kaip su tų trijų dirbtu
vių 260 darbininkų, kurie per 
žiemą išlaikyti bedarbiais, o 
firma Lyvis savo darbą sve
timtaučių dirbtuvėn išvežė? 
Delegatas tuomi visai nesirū
pino ir juokus krėtė iš be
darbių. Sako, lietuviai kriau- 
čiai nemoką dirbti, o jų kon- 
traktoriai pijokai ir darbo ne
supranta. čia tik mažai yra 
įrodymų geros lokalo vadovy
bės ir mūsų lokalo kriaučiai 
atsimins tai geroką laiką, — 
lai patys kriaučiai sprendžia 
tą “gerą vadovybę” Buivydo, 
z J* Stakvilevičius.

Tikyba Neturi Būti bėstoma 
Mokyklose, Sako Vaiky Tėvai

Du mokinių tėvai, Tessim' 
Zorach ir Estą Gluck kreipėsi 
į Brooklyn© aukščiausįjį Ųris- 
mą su skundu, kad mokyklose 
tikyba dėstoma paprastu pa
mokų metu. Tie tėvai teigia, 
kad jei kurie tėvai nori vaikus 
mokinti religijos, tą galima 
daryti bažnyčiose arba namie. 
Mokyklos turi būti visai at
skirtos nuo religijos.

Abiejų tėvų bylą teisme 
atstovavo advokatas Kenneth 
W.' Green wait.

Ernest -Litchenfeld, 38 me
tų, chemijos inžinierius, pa
vojingai apdegė chemikalais 
įvirtęs į chemikalų tanką clar- 
be Pfizer Chemikalų Co. ša- 
poje, 11 Bartlett St., Brook- 
lyne. Menama, kad jis pirm 
to buvo pridusintas pasilieju
siu chemikalų dujomis.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
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 

pampas Broadway Ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr., A. Petriką
221 South 4th Street 

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

Valandos: f?-1Qry!e 
įl— 8 vakare >.

Penktadieniais uždaryta.
•,|iuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuuiiiiiiiiuiM

A; Kalinauskas
Parduoda naujas ir taiso 

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

Television ir Radios.

8. 
žurnalai, laikraščiai.

Kaip matome, paroda api
ma visą Lietuvos spausdinamą ‘ 
žodį. Ji yra rinktinė, repre-: 
zentacinė, kas reiškia, kad jo-; 
je išstatyta ne viskas, kas lei-Į Jas kogge. 
džiama Lietuvoje, bet’pavyž- 
džiai, geresnieji, be abejo.

Turtingiausias, savaime su
prantama, yra originalės gro
žinės lietuvių literatūros sky
rius.

New Yorko Universiteto 
studentai masiniame mitinge 
reikalavo, kad atleistasis iš 
pareigų pažangusis profeso
rius L. R. Bradley vėl būtų 
priimtas. Mitinge kalbėjo ra- 

: šytojas Howard Fast ir buvęs 
i generalinio prokuroro padėjė- 

, Rogge dabar yra 
Amerikos Darbo Partijos kan
didatas į New Yorko teisėjo 
vieta.

Protesto mitingą rengė A- 
merikos Veteranų Komitetas, 
Studentai už Wallace ir AYD.

Tame skyriuje randame lie
tuviškus klasikus n Maironį, Si- 
maną Daukantą/ Žemaitę, 
Vaižgantą, Biliūną; pokari
nius rašytojus ir jaunus tary
binius. Visi žinomi rašytojai 
atstovauti bent vienu kūriniu. 
Ten randame Vienuolio, Nė
ries, Cvirkos, Venclovos, Giros 
ir kitų karinius.'

Vakarų literatūros vertimų 
skyriuje sužinome, kad tie 
vertimai yra gausūs. Stebė
tojas ryšyje su tuomi prisiihe- 
na “Naujienose,” “Drauge,” 
“Keleivyje’ ir kitoje anti-tary- 
binėje lietuviškoje spaudoje 
vis telpančius “aiškinimus,” 
kad Lietuva kultūriniai izo
liuojama nuo Vakarų. Bet 
pažiūrėkime į vertimų sky
rių : ' '

štai didžia francūzų pažan
gaus rašytojo Romain Rolan
do “Žanas Kristofas.” Štai 
klasiko franeūzo Guy de Mau- 
passant’o novelės, štai Shake- 
spear’o “Hamletas,” štai Long
fellow “Hiavatos Giesmė,” 
štai didžio vokiečių .poeto 
Heinricho Heines vertimas 
(vertė Balys Sruoga). Visų 
čia nesuminėsi.

Rusų kalbos vertimai apima 
klasikus (Puškiną, Gorkį, 
Čechovą, Turgienevą, Tolsto
jų, Gogolį), kurie svarbūs ne

Kūdikis Peršautas Strėle 
Parke; Motinų Protestas

19 mėnesių Charles Vero 
Washington Square parke bu
vo per plaučius peršautas 
strėle, kuomet jis žaidė vai
kų aikštelėje. Manofma, kad 
strėlė atėjo nuo netolimos 
sporto aikštės.

Kūdikis nuvežtas į ligoninę 
ir manoma, tkad jis gyvens. 
Tuo tarpu grupė motinų, ku
rių vaikai dažnai žaidžia toje 
aikštelėje, skundžiasi parkų 
komisionieriui. Jos sako, kad 
aikštelėje nėra prižiūrėtojo, ir 
kad vaikams nėra apsaugos. 
Taipgi, kuomet ta nelaimė at
sitiko, visame parke negalima 
buvo rasti pdliciniriko. •

k o n'-

PRIĖMĖ KONTRAKTĄ
Amerikos Telefonistų Uni

ja (CIO) pasirašė 
traktą su telefonų kompanijo
mis. Kontraktas nepakelia al
gų,' bet duoda - teisę unijai 
atnaujinti derybas jai patin
kamu laiku.

Matyk Naujausias Sensacingas Žinių Filmas 
ŠNIPŲ KARALIENE’’ LIUDIJA!!

I. G. FARBEN CHEMIKALŲ FABRIKO SPROGIMAS
PMRACCV NEWSREELEdllDriuO 1 THEATRE BROADWAY ir 46th ST.. N.Y.O.

NESTATYS GARAŽO
O’Dwyeris atmetė planą pa

statyti New Yorke miesto lė
šomis 2,000 automobilių gara
žą. Manoma, kad privatiniai 
garažų savininkai prisidėjo su 
savo spaudimu, nes miešto ga
ražas centre pakenktų jų 
bizniui. ,f .

Apskaičiuojama, kad New 
Yorke kaskdieną kyla apie 300 
mažesnių ir didesnių gaisrų.

Kreipkitės: 
104-12 - lllth Street

Valandos:

0

Tel STagg 2-3842

r

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BAR & GRILL 'r

BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

ROBERT LIPTONKiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Brooklyn, N. Y.701 Grand StreetATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

Telefonas STagg 2-2173282 UNION AVĖ. s

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

Pasirandavoja didelis fornišiuotas 
kambarys, pavieniui Vyrui arba mo- 
terei. Arti prie subvių ir eleveite- 
rių traukinių. Dėl daugiau informa
cijų, prašome kreiptis pas: Ona 
Viliniąkis, 228 South 1st Stręet, 
(Apt. 19), Brooklyn, N. Y. Galima 
matyt bile vakarą, 7 v. v., o šešta
dienio ryte iki 12 vai. dieną.

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

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.

BROOKLYN i
LABOR LYCEUM Į

DARBININKŲ ĮSTAIGA J 
Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-! 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. ■ 

1 Puikus steičius su naujausiais 1

BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9612

TONY’S
UP-TO-DATE’

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 
i1 Savininkas

306 UNION AVENUE

įtaisymais. j
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS į

Kainos Prieinamos. J
949-959 Willoughby Ave. J

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203 <

[geri PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių - 
gražus pasirinkimas. ,

Telefonas Virginia 3-5397

Peter 
KAPISKAS

PEIST LANE
DRUGS, Inc

I • 405 SO. 4th ST
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y<

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT




