
Didmiestis be Operos.
Kas dėl To Kaltas?
Be Savosios Pastogės.
Kas Juos Paguos?

Rašo R. M1ZARA

Atrodo, jog didžiausias pa
saulyje miestas sekamą žiemą 
bus be operos.

Niū jorkiškės Metropolitan 
Operos direktorių taryba aną 
dieną nutarė: laikyti operą 
uždarytą per visą žiemą.

Priežastis ?
— Nesusitariame su unijo

mis. . .
Tai lengviausia turčiams 

priemonė didžiuliam kultūros 
klausimui spręsti!

★ ★ ★
Metropolitan Operą valdo 

turčiai, kuriems menas terūpi 
tol, kol jis neša jiems pelno.

žiemos metu kapitalistai iš- 
vykdinėja j šiltuosius kraštus, 
i Floridos. Kalifornijos bei 
Europos kurortus. Operon, 
tiesa, ateina jų vienas kitas, 
bet tik pasirodymui.

• Operą lanko daugiausiai 
darbo žmonės — darbininkai, 
ofisų tarnautojai, profesiona
lai. .

Ir, štai, mūsų didieji vieš
pačiai dabar sako jiems: se
kamą žiemą nematysite ope
ros dėl to, kad unija reikalavo 
pakelti muzikantams algas!

Ar gi tai nėra tragi-kome- 
dija ? !. . .

Pasirodo, jog ten, kur vei
kia Wall strytas, nebelieka 
vietos operai.

Wall strytas su menu nesi
derina. ★ ★ ‘ ★

Na. o ten, kur valdo darbo 
žmonės, opera gyvuoja.

štai, mūsų tėvų krašto sos
tinėje Vilniuje, dar po karo 
pilnai neatsistačiusiame, ope
ra tebeklesti.

★ ★ ★
Kai kurie Metropolitan 

Operos dainininkai ir muzikai 
^nbruzdo. Jie reikalauja, kad 
<Wrektorių taryba savo tarimą 
atkeistų, kad opera būtų ati
daryta.

Visa kultūringoji New Yor- 
kpr visuomenė privalėtų pakel
ti savo balsą, reikalaujant, 
kad sekamą žiemą opera bū
tų atidaryta, ir kad Įėjimas 
operon nebūtų pabrangintas.

Jei tylėsime, tai “laisvojo 
verslo” viešpačiai neužilgo gal 
sieksis sužlugdyti ir muziejus, 
ir mokyklas.

Pelnagrobiams, mat, rūpi 
tik pelnai, o kultūringiems 
darbo žmonėms—kultūringas 
gyvenimas.

★ ★ ★
Cyril Walker, žymusis golfi- 

ninkas, 1924 m. nugalėjęs to
kius amerikiečius golfininkus, 
kaip Bobby Jones ir Walter 
Hagen, šiomis dienomis mirė 
Hackensak miesto (N. J.) po
licijos nuovadoje.

Mirė jis neturte. Pasiekęs 
policijos nuovadą, praši? nak
vynės, nes kitokios pastogės 
neturjs. Atsigulęs ten, Walk- 
er’is ir nebesikėlė.

Jis buvo 56 metų amžiaus.
šis Įvykis—dar vienas Įro

dymas, kaip nyksta geri ta
lentai : sporte, mene.

Vakar asmuo buvęs šimtų 
tūkstančių ir net milijonų die
vinamas, o šiandien—skiriasi 
su gyvenimu kur nors patvo
ryj ar užpeČkyj, trūkumuose 
ir skurde!...

★ ★ A
Ambasadorių pasitarimai 

pirmiau su Stalinu, o vėliau 
su Molotovu, žinoma, gerai 
nuteikia visus tuos, kurie 
trokšta pastovios pasaulyj 
taikos.

Bet jie labai blogai .nuteikia 
trečiojo pasaulinio karo treš
kėjus — tuos, kurie manė, 
jog rytoj ar už keleto dienų 
atominė bomba bus paleista 
ant Maskvos, Vilniaus ar Kau
no.

Tokių žmonių yra ir lietu
viuose.

Jie šiandien liūdi.
Kas juos paguos ir jiems 

širdelę suramins?
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Lenkai-Čechai Stato 
Bendrą Milžinišką 
Pramonės Centrą

Varšava. — Lenkija ir 
Čechoslovakija pagamino 
planus, pagal kuriuos bus 
pastatytas bendras milži
niškas plieno, anglies ir kitų 
pramonių centras. Tas pra
moninis centras, plote tarp 
Katowice Lenkijoj ir Ost
rava Čechoslovakijoj, pri- 
lygsiąs Ruhr kraštui, pra- 
moningiausiai v a k arinės 
Vokietijos sričiai. Apskai
čiuota, kad suplanuotame 
lenkų - čechoslovakų fabri
kiniame centre dirbs šimtai 
tūkstančių darbininkų ir 
pagamins iki 10,000,000 to
nų plieno per metus, nekal
bant apie daugybę kitų dir
biniu.

Tam pramonės centrui su 
elektrds stotimis, kanalais 
ir kitais įrengimais Čecho
slovakija duos daugiausia 
mašinų ir kitų techninių į- 
rankių, o Lenkija teiks jam 
didžiąją daugumą medžiagų 
ir darbininku, v

Čechoslovakijos 
Penkmečio Planas

Praga. — Specialė Čecho
slovakijos valstybinė komi
sija išdirbo penkmečio pla
ną šalies pramonei pakelti. 
Tam planui įvykdyti skiria
ma 6 bilionai, 700 milionų 
dolerių. Planas numato pra
monės pakėlimą bent 50 
nuošimčių, ypač kreipia dė
mesį į geležies ir plieno ga
mybos išvystymą.

Graikų Fašistai Žada 
Apsupi Partizanus

Athenai, Graikija.— Mo
narcho* - fašistų komanda 
skelbia, kad jų armija pra
deda apsupti iš dviejų pu
sių partizanus Grammos 
kalnyne ir, girdi, užkirsti 
jiem pabėgimo kelią į Alba
niją.

New Yorke sustreikavo 
bent 100,000 šeimininkių 
prieš mėsos pirkimą.

Statoma $30,000,000 Stotis 
Slaptiem Ginklam Išbandyt

Point Mugu, Calif. —Šioj 
apylinkėj bus įrengta 10 
ketvirtainių mylių stotis, 
kurioje karinis Amerikos 
laivynas išbandys naująsias 
rakietas (robot-bombas) ir 
kitus slaptus ginklus. Sto
ties įtaisymas lėšuos 30 mi
lionų dolerių. Jos statyba 
prasidės spalių mėnesį šie
met.

Didžiulės, toli skrendan
čios rakietos ir lėktuvai be 
žmonių juose bus siunčiami 
per Pacifiko Vandenyną. 
Keliai tiem lėktuvam ir fa- 
kietom bus nustatomi me
chaniniais - radijo prietai
sais juose pačiuose ir ant 
žemės. Per elektroniškus

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 

• Brooklyne $8.00
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Wallace Sako, Trumą n Pirmutinis Sukėlė 
Klastingą Trukšmą prieš Neva Šnipus
Steigiama Nauja Chinijos 
Valdžia Prieš Čiangę

Hong Kong. — Generolas 
Li Chi-šen ir kiti žymūs pa
bėgėliai iš Chinijos šauks 
suvažiavimą šiaurinėje Chi- 
nijoje spalių mėnesį ir į- 
steigs sudėtinę įvairių par
tijų valdžią Chinijai prieš 
diktatorišką Čiang Kai-še
ko Kuomintango tautininkų 
valdžią, kaip praneša Asso
ciated Press. Gen. Li Chi- 
šen andai buvo Čiango šta
bo galva.

Potvyniai Išvijo 3 
Mil. Chinų iš Namų

Nanking, Ghinija.— Gel
tonosios ir Yangtze upių po
tvyniai pavertė benamiais 
3,000,000 chinų ir sunaikino 
milioną tonų ryžių devynio
se vidurinėse ir pietinėse 
Chinijos provincijose. Keli 
tūkstančiai žmonių nusken- 

į do. Šarančiai (skėriai) su
naikino daug derlių šiauri
nėj Chinijoj. 

■ ----- ---
Sovietai Reikalauja Laivų, 
Paskirty Jiem iš Italijos

Roma. — Sovietų vyriau
sybė pareikalavo, kad Itali
ja greičiau pristatytų jiems 
karinius italų laivus, ku
riuos taikos sutartis pasky
rė Sovietų Sąjungai. Tie lai
vai, pagal sutartį, turėjo 
būti pervesti Sovietams 
1947 m. gruodžio 31 d., ta
čiau buvo duota dar kiek 
laiko juos pataisyti.

Italijos Saldžia, neva taisy
dama tuos laivus, atidėlioja 
jų perdavimą Sovietam. 
Taigi Soviet. Sąjunga reika
lauja pristatyt juos nors ir 
ne pilnai pataisytus.

Šveicarija Prigrūsta Naujų 
Amerikinių Automobilių

Geneva, Šveic. — Šveica
rijos sandėliai užgrūsti nau
jais amerikiniais automobi
liais ir jie parduodami daug 
pigiau, negu Jungt. Valsti
jose.

instrume n tu-s telėmetrus 
stotyje ir laivuose jūroje 
bus tėmijama, kaip skrenda 
tie automatiniai lėktuvai ir 
milžiniškos rakietos.

NUSMERKTAS SUŠAU
DYT MIEGALIUS GAR
VEŽIO MAŠINISTAS

Belgrad, Jugoslavija; — 
Nusmerktas sušaudyti gar
vežio mašinistas Petar Ko- 
loševski, kuris užmigo, 
traukiniui bevažiuojant. Į- 
vykusioje dėl to nelaimėje 
buvo užmušta 20 keleivių ir 
sužeista 10. šeši kiti trau
kinio darbininkai už apsi
leidimą įkalinti 6 mėnesiam 
iki 15'metų.

Senosios Partijos, Gąsdindamas 
Raudonaisiais, Bando Paslėpti, 
Kad Jos Nepaisė Žmonių Reikalų

New York. — Henry A. 
Wallace, Progresyvių Par
tijos kandidatas į prezideh- 
tus, pareiškė:

— Prez. Trumanas teisin
gai sakė, jog kongresmanų 
Neamerikinės Veiklos Ko
mitetas pučia tiktai raudo
nus muilo burbulus, tyrinė
damas neva sovietinių šni
pų pavojų tarp Washington 
no valdininkų. Bet pati Tru- 
mano valdžia pirmutinė už
kūrė lermą prieš tariamus 
sovietinius šnipus, per tre
jus metus prikepė daugybę 
melagingų istorijų neva a- 
pie raudonųjų pavojų Ame
rikos valdžiai.

Trumano generalis Pro-s 
kuroras Tomas Clark, lau
žydamas konstitucinius į- 
statymus dėl teismo, neduo
damas žmonėms progos ap
siginti,. be jokių įrodymų iš 
valdžios pusės, atėmė pilie
čiams ir organizacijoms tei
ses ir šmeižė jų vardus, vie
šai skelbdamas juos vadina
muose “neištikimųjų sąra
šuose?’

Kuomet buvo keliamas 
toks ermyderis prieš mūsų 
karinį talkininką — Sovietų 
Sąjungą, tai Trumano val-

Pasaulinis Jaunimo Suvažiavimas 
Sveikina Liaudiškas Valdžias, 
Smerkia Marshallą ir Beviną

Varšava. —- Čia vyksta 
tarptautinis Darbininkiško 
Jaunimo suvažiavimas. Da
lyvauja daugiau kaip 400 
delegatų iš 43 šalių, tame 
skaičiuje jaunuolių atstovai 
iš' Francijos, Lenkijos, Ita
lijos, Australijos, Sovietų 
Sąjungos, Amerikos, Jugos
lavijos ir kt.

(Amerikos valstybės de- 
partmentas nedavė leidimų 
norintiems į tą suvažiavimą 
keliauti. Tačiau jame daly
vauja bent 8 amerikiniai 
jaunuoliai, sakoma, “neži
nia kuriais keliais atvy- 
kę.”)

Jaunuoliai delegatai mar- 
šavo Varšavos gatvėmis, 
sveikindami demokratinę 
Lenkijos valdžią ir Staliną 
ir šaukdami: “Šalin M3ar- 
shallą ir Beviną” (užsieninį 
Anglijos ministrą)!

Lenkijos prezidentas Bo
leslavas Bierut atsiuntė

Geležinkelių Irusias 
Nusuko $700,000,009

Washington. — Po ilgų 
tyrinėjimų, republiko n a s 
kongresmanas Geo. Bender 
paskelbė, kad geležinkelių 
kompanijos karo metu nu
vogė nuo valdžios bent 
$700,000,000, perdaug tapda
mos už karinių daiktų ve
žiojimą.

ORAS. — Būsią giedra.

džia, iš antros pusės, nieko 
nedarė, kad patraukt teis
man tokius elementus, kurie 
kare rėmė, hitlerinę Vokieti
ją. , ♦-

Po Roose velto - mirties a- 
bidvi senosios partijos nai
kina piliečių teises. O Ne
amerikinės .Veiklos Komite
tas mojasi visai užmušti 
Roosevelto atminimą. Kaip 
repulikonai, taip Trumano 
demokratai terorizuoja bet 
kokią laisvesnę politinę 
mintį. Riksmais prieš rau
donuosius, vieni ir kiti ban
do nustelbti Progresyvių 
Partijos judėjimą.
Per visus tuos lermus, gą

sdinimus raudonaisiais bau
bais ir tyrinėjimus, tačiau, 
jie nesurado nė vieno taria
mo raudonojo šnipo ar iš
daviko prieš Ameriką.

Taip republikonai, taip 
Trumanas su savo demok
ratais vaidina raudonbau- 
bių cirką pamatiniai tuo 
sumetimu, kad nori paslėpti 
faktą, jog nei vieni nei kiti 
nieko neveikė infliacijai- 
brangenybei suvaldyti, pi
lietinei lygybei užtikrinti ar 
kitus svarbius klausimus iš
spręsti.

sveikinimą šiai jaunuolių 
sueigai; jis pareiškė viltį, 
kad jie prisidės prie kovos 
prieš imperializmą.

Suvažiavimas priėmė re
zoliuciją, kuri šaukia viso 
pasaulio jaunimą Upsivieny- 
ti kovai už politines, ekono
mines ir demokratines tei
ses ir už tautų nepriklauso
mybę. Kitas suvažiavimo 
pareiškimas reikalauja ly
gios progos jaunuoliam 
darbe, platesnės profesinės 
ir techninės apšvietos ir tei
sės kovotu už taiką.

Dainomis, ir šūkiais suva
žiavimas sveikino liaudiškų 
Europos valdžių vadus ir 
Henry A. Wallace’ą, Ameri
kos Progresyvių Partijos 
kandidatą prezidento vie
tai. Nors jugoslavų jauni
mo delegacija buvo skait
linga, bet niekas nesveikino 
Jugoslavijos valdovo mar
šalo Tito.

Neamerikinis Komitetas 
Kvočia Dar 2 Asmenis

Washington. — Kongres
manų Neamerikinės4 Veiklos 
Komitetas pasišaukė kvosti 
Alexanders Koralą, New 
Yorko švietimo komisijos 
inžinierių, ir Viktorą Per
lo, Progresyv. Partijos vei
kėją. Komitetas įtaria, kad 
jiedu turėję ryšių su pasa
kiškais neva sovietiniais 
šnipais Roosevelto valdžio
je.

Tik 10 Filipinų Partizanų 
Atidavė Valdžiai Ginklus

Manila. — Iš 200,000 vai- 
stiečių sukilėlių - partizanų 
(Hukbąlahapų) tik 189 pa
sidavė valdžiai ir tiktai 10 
jų atnešė savo ginklus. Pre
zidentas . Elpidio Quirino 
pirm šešių savaičių paskel
bė bausmės dovanojimą vi
siem pasiduodantiem ir su- 
nešantiem ginklus. Kartu 
valdžia žadėjo pertvarkyti 
žemės nuosavybę valstiečių 
naudai. Bet prižadas jų ne
įtikino.

Mirtinoji Miegligė 
Plečiasi Japonijoj

Tokio. — Japonijos sosti
nėje Tokio ir apylinkėje 
plinta mirtinoji nepabunda- 
mo miegojimo liga, moksli
niai vadinama encephalitis. 
Per paskutines 5 savaites ta 
liga čia numarino 49 žmo
nes ir susirgdino daugiau 
kaip 250. Jos ligoniai papra
stai miega nepabusdami, iki 
numiršta.

Naujas Kanados Premjeras 
Bus Louis St. Laurent -

Ottawa, Kanada. — Libe
ralų Partijos suvažiavimas 
išrinko jos vadu Louisą S. 
St. Laurentą, esamąjį Kana
dos užsienio reikalų minis
trą. Kadangi dabartinis 
premjeras Mackenzie King 
įteikė rezignaciją (pasi
traukimo pareiškimą), tai 
Kanados general-guberna- 
torius (Anglijos atstovas) 
paskirs Laurentą nauju 
premjeru. Laurent yra 
francūzų kilmės politikas.

Mackenzie buvo , Kanados 
Liberalų Partijos vadas per 
29 metus.

Sprogo Jankių Amunicija 
Japonijoj; Užmušė 50

Tokio. —■ Susprogo laivas 
su amerikonų amunicija. 
Tapo užmušta arba “be ži
nios dingo” apie 50 žmonių, 
jų tarpe du Amerikos karei
viai. -

Čiang Kai-šeko Tautininkai 
Prisipažįsta Einą Silpnyn

Nanking, Chinija.—Čiang 
Kai-šeko tautininkų karo 
ministerija viešai pripažino, 
kad Chinijos komunistai- 
liaųdiečiai per' paskutinį 
pusmetį užėmė naujus plo
tus aštuoniose provincijose 
vidurinėje ir rytinėje Cįini- 
joje. Tautininkų komanda 
taipgi paskelbė, jog komu
nistai suardė daug jų gele
žinkelių, tiltų ir vieškelių ir 
sučiupo didelius kiekius 
maisto ir kitų reikmenų.

/

Tautininkai sako, jog ko
munistai tuo tarpu atėmė iš 
jų 89 miestus/ bet tautinin
kai, girdi, atkariavę 65 
miestus nuo komunistų.

Čiang Kai-šeko koman-
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Japonai Įmato, Kad 
J. V. Ruošia Juos 
Karui Prieš Rusiją

Tokio. — 15 Japonijos 
laikraščių su 2,000,000 skai
tytojų praeitą savaitę rašė, 
jog amerikonai taip atku
ria Japonijos pramonę ir ū- 
kį, kad priruoštų ją kaip 
Jungtinių Valstijų talkinin
kę karui prieš Sovietų Są
jungą.

Amerikonų kontroliuoja
mas Civilinių Žinių centras 
taipgi paskelbė “daugumos” 
japonų nuomonę, kad Japo
nija yra atsteigiama kovai 
prieš komunizmo plitimą 
Azijoj. Keįzai Šimpo žurna
las tvirtina, kad Amerika 
leis ir Japonijos armiją at
kurti. Kitas japonų žurna
las šinši įspėja, jog kitas 
karui tarp Amerikos ir Ru
sijos, Japonija taptų atomi
nio karo lauku, ir “tur būt, 
išnaikintų japonų tautą.” 
Japonai numato, jog tą ka
rą pradėsią amerikonai, o 
ne Sovietai.

Naujos Talkininką 
Derybos Maskvoje

Maskva, rugp. 9. — Ame
rikos, Anglijos ir Francijos 
ambasadoriai vėl kalbėjosi 
su Molotovu, Sovietų užsie
nio reikalų ministru, dėl va- 
žiuotės atidarymo iš vaka
rinės Vokietijos į Berlyną 
ir kitais klausimais. Mano
ma, jog kitą savaitę įvyks 
platesni keturių didžiųjų 
talkininkų pasitarimai.

Šeimininkės Paskelbė 
Streiką Prieš Mėsą

Chicago. — Dešimtyse 
valstijų, nuo New Yorko i- 
ki Californijos ir nuo Wis
consin© iki Floridos, šeimi
ninkės paskelbė, vienos sa
vaitės streiką prieš mėsos 
pirkimą, iki ji bus nupigin
ta. K

Washington. — 100 pro
testantų kunigų paskelbė 
rugp. 22 d. kaip gedulu die
ną protestui prieš verstiną 
rekrutavimą.

dieriai pasakoja, kad per 6 
pastaruosius mėnesius jie 
“nušlavę 700,000 komunis
tų’’, o praradę 232,000 savo 
karių. Kartu tautininkai 
praneša, jog pirm pusmečio 
jie turėjo 3 sykius daugiau 
armijos, negu komunistai, o 
dabar jau turi tik 2 sykiu 
daugiau.

Komunistų Kirsti Smūgiai
Chinų Komūnistų radijas 

paskelbė, jog per 12 mėne
sių jie paėmė nelaisvėn 
950,000 tautininkų kareivių 
ir oficierių ir užmušė bei 
sunkiai sužeidė dar 550,000; 
o komunistai per tą laiko
tarpį neteko 450,000 kovū- 
nų.
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Tarptautinė Apžvalga
Į Rašo D. M< Š. ,
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Kas darosi mūsų, šalyje? 
Komercinė spauda ir radi
jas pilni šauksmo apie 
'“komunistus,” “raudonuo
sius,” “šnipus.” Jeigu taip 
toliau eis, tai dar, žiūrėki
me, kokia “boba” gali ir 
patį generolą Marshallą ap
šaukti “komunistu.” Be
skaitant tą spaudą, klau
sant išsigandusių radijo 
komentatorių balso, atrodo, 
kad visi valdininkai Wash
ingtone “p a r a u donavo.” 
Laikraščiai talpina paveik
slus “baisiu komunistu,” 
bet neturi jie nei barzdų, 
nei ilgų ūsų!

Atrodo, kad ta isterija 
yra kam tai reikalinga. Gal 
išgąsdinti žmones, kad , vėl 
balsuotų už Trumaną ir jo 
sėbrus? Gal nukreipti aty- 
dą nuo tarptautinių nepasi
sekimų? , O gal nukreipti 
žmonių atydą nuo Dayton, 
Ohio, kur su durtuvais ir 
tankais darbininkų streiką 
laužo?

Iš specialės Kongreso se
sijos nieko neišėjo, kaip 
kad Henry Wallace ir sakė. 
Pragyvenimo * brangumas 
didelis / ir nuolatos kyla. 
Tam nepadės nei isterija 
apie “šnipų karalienę,” nei 
didelė karinių lėktuvų pa
roda New Yorke.

Trečiosios Partijos—Pro
gresyvių Partijos nacionalė 
konvencija įvyko Philadel- 
phijoje. Net turčių spauda 
ir radijas buvo priversti 
pripažinti, kad ji buvo di
delė, gyva, entuziastiška. 
Taip, tai demokratijos, lais
vės gynėjų konferencija. Ją 
plačiai ir vykusiai Rojus 
Mizara aprašė.

Austrijoj'galime susilauk
ti kito Berlyno. Sovietų Są
jungos moterys ir vaikai 
grįžta, į savo šalį. Tarybų 
armijos komandieriai iškė
lė apkaltinimus Jungtinių 
Valstijų karinei komandai, 
kad pastaroji kursto aust
rus nesiskaityti su Sovie
tų okupacine tvarka. Sako, 
kad austrai elgiasi akiplė
šiškai.

Bulgarija uždarė francū- 
zų ir amerikiečių mokyklas. 
Bulgarijos vyriausybė sa
ko, kad tos mokyklos buvo 
nukreiptos prieš tos šalies 
reikalus. Amerikos ir Fran- 
cijos atstovybė gali turėti 
savąsias mokyklas savo na
riams ir vaikams, bet į jas 
nevalia bus eiti bulgarams.

Kanada bus didesnė, -nes 
iki šiol prie jos nepriklau
siusi Anglijos kolonija, 
Newfoundlandas, nubalsavo 
įsijungti į Kanados terito
riją. Newfoundlandas yra 
didelė sala Atlanto Vande
nyne prie pat Kanados. Jis 
užima 42,734 •' ketvirtaines 
mylias i r turi 350,000 gy-; 
ventojų. Tai bus jau dešim
ta Kanados provincija.

čechoslovakijos vyriausy
bė areštavo buvusį valdinin
ką Vladimirą Knoteką. 
Kaltina, kad jis šnipinėjo 
Anglijos imperialistų nau
dai.

Chinijos komunistų vadai 
paskelbė, kad į metus laiko 

Partija Ta Pati, Žmonės — Ne.
Štai, stovi prieš mus dienraštis, kuriame telpa 13-kos 

žmonių ’nuotraukos — paveikslai. Tai žmonės, kurie buvo 
išrinkti į Jurigtinių Valstijų Komunistų Partijos vadovy
bę, į Nacionalinį Komitetą.

Stebime meš tuos atvaizdus. Ir ką gi surandame? Iš 
13-kos asmenų, tik du yra senosios kartos* amenys: Wm. 
Z. Foster ir Elizabeth Gurley Flynn. Kiti visi jauni žmo
nės, jauni vyrai, jei ne visi Amerikoje gimę, tai visi čia 
augę, ėję mokslus, dirbę, veikę — jau pasįžymėję darbi
ninkų judėjime žmonės.

Tą patį galima pasakyti ir apie komunistų suvažiavi
mą, tą patį galima sakyti ir apie visokias komunistų kon
ferencijas, vykstančias čia ir ten. Visur dominuoja jauni
mas, — energingas, prasilavinęs, gabus.

O buvo laikai, kuomet šios partijos vadovybėje ne visi 
galėjo laisvai angliškai susikalbėti. Kai partija kūrėsi, jo
je dominavo sveturgimis elementas. Dėl to jai buvo sun
ku ir tokia partija negalėjo turėti daug įtakos ameriki
nėse masėse.

Kitas žymėtinas apie dabartinę Kompartiją dalykas: 
kuklumas.

Vadovaujant Fosteriui ir Dennisui, partijoje kažin 
kaip pranyko “didvyriai”, pranyko bombastika, vieno 
asmens garbinimas, kuris buvo pasireiškęs ypatingai 
Browderio “šeimininkavimo” laikais. Šiandien Jungtinių 
Valstijų komunistai kreipia didžiausį dėmesį į sudary
mą ir palaikymą kolektyvinės vadovybės. O tai reiškia, 
kad tokis žygis, tokia metodą tegali eiti sveikaton ne 
tik pačiai partijai, bet ir visam darbininkų judėjimui, 
kuriame komunistai, be abejojimo, sudaro nemažos įta
kos.

Šiandien Jungt. Valstijų Komunistų Partija išgyvena 
sunkius laikus. Komunistai puolami, šmeižiami, persekio
jami. Jų vadai yra po areštu. Dėl to tik didelis ryžtis, 
sugebėjimas korektiškai- vairuoti partijos vairą, kolekty
vinė vadovybė, gilus marksistinis-leninistinis išsimokslini
mas ir kieta disciplina tegali atmušti visokius reakcinin
kų pasimojimus ir privesti partiją prie naujų laimė j i- 
mų.'
’’ Matyt, komunistų vadai-tai gerai žino ir tuo vadovau
jasi.

Reakcijos Siautėjimas Brazilijoj
Eidama iš vien su Wall stryto imperialistais, Brazili

jos liaudies priešais, Brazilijos valdančioji klasė ryžtasi 
pravesti žiaurų terorą prieš pažangiuosius žmones, anti- 
imperialistus, sulyg Trumano doktrinos.

. Šiuo metu Brazilijos kalėjimai pilni politinių kalinių ir 
jie vis dar daugėja. Areštai tebesitęsia, persekiojimai ne
kaltų žmonių tebevyksta.

Brazilijoje gyvena nemažai lietuvių, kuriems taipgi 
tenka paragauti reakcijos botago, pašmaruoto Marshal- 
lo plano tepalu. Vienas lietuvių veikėjas šiomis dienomis 
prisiuntė mums tokį raštą apie tai, kas šiandien darosi 
Brazilijoje. Mes jį čia paduodame:

“Po 1945 metų, kuomet sužvėrėjusiai fašizmo jėgai bu
vo'suduotas lemiamas smūgis, lyg ir atsiduso prispaustos 
masės, tikėdamos, kad po tiek kančių ir kraujo susilaukė 
laisvesnio gyvenimo. Bet tos gražios viltys buvo išblaš
kytos. Vietoje viešųjų fašistų, atsirado kiti, pasislėpę po 
demokratijos kauke, ir tie “demokratai” žiauriai pradėjo 
pulti laisvę ir taiką mylinčius žmones. Žiauresnės prie
monės buvo vartojamos ten, kur jankių imperijalizmas 
turi įleidęs savo nagus. Imperijalizmo nagai skaudžiai 
Salietė ir Brazilijos liaudį, tame skaičiuje ir lietuvius 

emokratus.
“Tas lietuvių teroras prasidėjo 1947 metų pabaigoje, 

kuomet buvo areštuota virš dešimties lietuvių: išpiešti 
šeimų duondaviai, o šeimos paliktos bado nasruose. Areš
tuotieji demokratiniai lietuyiai. buvo išlaikyti kalėjime 
virš pusės metų be teismo, o po to ištremti į salą Anchieta 
(pirmiau buvo vadinama Ilha dos Porcos — Kiaulių sa
la). Po ištrėmimo kartojasi nauji areštai, reikalavimai pi
nigų, ° jeigu jų neturi — kalėjimas. Kas prisidėjo prie’ 
paramos Lietuvai, laikomas komunistu ir tam gręsia pa
vojus. Kiekvienas, rytą atsikėlęs, nežino, ar teks jam va
kare atsigulti savo namuose. Ir už ką yra areštuojami? 
Ką jie padarė tokio baisaus?

“Kam 1946 metais vyko į Pirmąjį Pietų Amerikos Lie
tuvių Kongresą, kad bendrai apsvarstyti savo tautos gy
vybinius reikalus; kam rinko aukas nuteriotai savo tė
vynei; kam neišsigimė, neišsižadėjo savo gimtojo kraš
to. Mes, lietuviai demokratai, šiandien neturime teisės 
organizuotis, nei susirinkti apsvarstymui savo tautinių' 
reikalų; neturime teisės mylėti savo tautą, nei Brazilijos 
tautą ir liaudį, kur gyvename, bet esame verčiami mylėti 
tarptautinį imperijalizmą, kuris rengiasi trečiajam ka
rui, kad išžudyti milijonus nekaltų žmonių. Bet kas skau
džiausia, kad prie to teroro aktyviai dalyvauja lietuviai, 
kurie Smetonos viešpatavimo laikais buvo prisiųsti į 
Braziliją: diplomatai, mokytojai ir kunigai^ dar prie jų 
prisidėjo “išvietintieji”. Jie džiaugiasi tuo teroru ir 
stengiasi kaip galint daugiaus apskųsti policijai, kad iš
draskyti daugiau šeimų, mat, jie tik kitų kančiomis pasi-
2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—^Antr., Rugp. 10, 1948

reakcininkai neteko 1,500,- 
000 oficierių ir kareivių. 
Liaudies Išlaisvinimo Ar
mija vien į nelaisvę suėmė 
959,000 generolo Chiang 
Kai-sheko kareivių ir ofi
cierių. Sakoma, kad pusė 
iš Belaisvių stojo karan už 
liaudies reikalus.

Liaudies Išlaisvinimo Ar
mijos valdomieji plotai yra 
909,000 ketvirtainių mylių 
ir turi 168,000,000 gyven
tojų, be Mandžurijos. Nu
matoma greitai įkurti cen
tralizuotą Chinijos demo
kratinę vyriausybę šiems 
plotams.

Generolas Chiang Kai- 
shekas “labai bagotas.” Jo 
parlamentas nubalsavo su
daryti budžetą iš 900 trili
jonų chiniškų dolerių. Bet 
su jo pnigais jau niekas ne
sidžiaugia, nes už vieną 
Jungtinių Valstijų dolerį 
juodoje rinkoje moka iki 
500,000 chiniškų — veži
mą.

Generolas Chiang Kai- 
shekas sakosi, kad jo armi
joj yra 5,000,000 vyrų, jų 
tarpe 500,000 oficierių, o 
valdžioje net 13,000,000 
valdininkų.

Dunojaus klausimu kon
ferencija iššaukia daug 
ginčų. Anglija ir Francija 
reikalauja, kad 1921 metų 
nutarimai pasiliktų galioje. 
Užmiršo * tie ponai, kad 
1948 metai, tai ne 1921 
metai. Tada jie viešpatavo 
Europoje, bet ne dabar.

Tarybų Sąjunga sako, 
kad Dunojaus upės reika
lus turi tvarkyti tik tos ša
lys, kurios ’prie Dunojaus 
gyvena. Atrodo, labai logiš
kas reikalavimas. Bet jos 
atstovai sutinka, kad pre
kybos reikalais ir kitų šalių 
laivams Dunojus būtų at
daras.

Franci jo j e taip vadinami 
“radikalai socialistai” koa
licijoj su dešiniomis parti
jomis sudarė naują vyriau
sybę, priešakyje su premje
ru Andre Marie. Neilgai ir 
ši vyriausybė viešpataus, 
nes ji neatstovauja Franci- 
jos darbininkų, valstiečių 
ir' inteligentijos. Užsienio 
reikalais ji pataikaus ang- 
lo-saksams imperialistams, 
kaip ir pirmesnė darė, o na
mie — laikysis reakcijos 
pusėje, prieš liaudį.
' Graikijoje monarčho - fa
šistų armija užėmė kelis kai-j 
nūs, kur buvo įsitvirtinę 
partizanai. Bet, atrodo, kad 
partizanai didžiumą savo 
jėgų spėjo išgelbėti, perkel
dami į kitus kalnus.

Italijoje ręakcininkai, va
dovystėje .Krikščionių De- 
rflokratų partijos, daro vis
ką, kad sūskaldyti darbi
ninkų unrjajs. Šią politiką 
remia Wall Stryto turčiai ir 
britai. Jie mano, kad tas 
susilpnintų Italijos demo
kratines jėgas ir tada jie 
galėtų Italijoj viešpatauti, 
kaip savo kolonijoje. ►

Jugoslavijos valdonai*, su 
maršalu Tito, suteikia pa
saulinei reakcijai džiaugs
mo. Spauda ir radijas tik 
ir šaukia “komunistai su-

tenkiną savo sužvėrėjusius apetitus.
“Lietuvių tauta, minėdama Brazilijos lietuvių terorą, 

prakeiks tuos lietuvių tautos išsigimėlius ir liks jos isto
rijos lapuose juodžiausia dėmė.

“Žinau, kad mano šauksmas nesušvelnins fašistų jaus
mų, neigi sumažins mūsų kančias, bet noriu pranešti pa
saulio lietuviams mūsų likimą. Nors mūsų padėtis yra 
liūdna... bet esu tikras, kad negali būti pasaulyje tokios 
jėgos, kurioji išnaikintų žmonėse laisvės ir demokratijos 
troškimus. Todėl esame tikri, kad ir Brazilijos lietuvių 
kolonija ugdys ir išsaugos tuos žmoniškumo principus, 
kad prisidėti prie pasaulio progreso už žmogaus teises.”

, skilo.” Bet Tito vis dau
giau gauna pasiprįešinimo. 
Tūli jo pasiuntiniai Jung
tinėse Valstijose, Rumuni
joj ir kitur pasmerkė jo 
politiką. Juodkalnijoj ko
munistai nubalsavo atsi
mesti nuo Jugoslavijos Ko
munistų Partijos, sutverti 
savo partiją ir -pasmerkė 
Tito politiką. To galima 
laukti ir kituose Jugoslavi
jos kraštuose.

Užsienio politikoj Tito 
diplomatai, kol kas, laikosi 
bendrai su kitomis demo- 
'kratinėmis šalimis.

Japonijos komunistai įspė
ja savo šalies liaudį, kad 
auga fašistinis pavojus. 
Generolo MacArthuro va
dovystėje Japonijos minis
trai išleido patvarkymą, 
draudžiantį valdžios darbi
ninkų streikus. Tą patvar
kymą bando pritaikyti ir 
prie įvairių darbo šakų.

Lenkijos vyriausybė pa
naujino protestą prieš An
glijos, Franci jos ir Jungti
nių Valstijų valdžių politi
ką Vokietijoje. Lenkijos vy
riausybė sako, kad šios trys 
valstybės sulaužė karo lai
ku ir po karo duotą savo 
žodį Vokietijos klausimu.

Malajaus Pussalyje eina 
aršūs mūšiai tarpe parti
zanų ir Anglijos armijos. 
Britai stengiasi tą nuo pa
saulio nuslėpti. Bet kovos 
ant tiek jau didelės, kad 
priversti praleisti tūlas ži
nias apie “banditus,” “rau
donųjų atakas.” Malajaus 
Puss,alio- komunistai pareiš
kė, kad susiorganizuos 
100,000 partizanų armija 
ir britus išgrūs laukan. To 
krašto žmonės nori laisvės.

liuinunija uždarė eilę už
sieninių kalbų mokyklų, 
nes ten buvo lizdai veiklai 
prieš Rumuniją. Nedrau
giškų valstybių atstovai ga
lės turėti tik savo nariams 
ir vaikams mokyklas, bet ne 
rumunams.

Rumunijos v y r iausybė 
patvarkė, kad kitose valsty
bėse religinių vadų ir kon
ferencijų tarimai nepriva
lomi Rumunijos piliečiams. 
Ypatingai kreipta domės, 
kad Vatikano popiežius per 
savo bažnytinius tinklus 
varinėjo intrigas.

Suojtnijoje socialistai, ku
rie kalba apie “žmonių lais
vę,” sudarė vyriausybę tik 
iš savo partijos narių.' Pir
miau, kada komunistai ir 
demokratai turėjo pirmeny
bę, tai vyriausybė buvo vi
sų partijų — koalicinė.'Aiš
kų, kad ši socialistų vyriau
sybė ilgai rieišsilaikys.-

Triz’oųijoj, Ludwigshave- 
ne įvyko baisus sprogimas 
didžiuliame L, G. Farben 
fabrike. Virš 250 žmonių 
užmušta ir apie 6,000 su
žeista. Manoma, kad ten 
buvo gaminami baisūs 
sproginiai, nors pagal Vo
kietijos kapituliacijos su
tartį — neleistina.

Vatikano popiežius gavo į 
akį nuo stačiatikių (pravo
slavų) religijos vadų. Sta
čiatikių rezoliucijoj pažy
mėta, kad Vatikano popie
žiai per šimtus metų visada 
ėjo su reakcija, su turčiais, 
prieš progresą ir darbo 
liaudį. Tarpe kitko, rezoliu
cija sako:

“Vatikanas yra tarptau
tinio fašizmo centras. Ir vi
si krikščionys, nepaisant, 
kokios tautos ir kokios 
krikščionių sektos jie yra, 
negali nepasmerkti Vatika

no už tą jo politiką, kaipo 
anti-krikščionišką, anti-de- 
mokratinę ir anti-tautinę.

Vengrijoj iš prezidento 
vietos pabėgo Zoltan Tildy, 
nes jo žentas buvo areštuo
tas, kaipo svetimos valsty
bės šnipas. Į prezidento vie
tą parlamentas vienbalsiai 
išrinko Arpadą Szakasitsą, 
socialistų - komunistų vei
kėją, buvusį seniau mūri
ninką. Iš Tildy pasitrauki
mo Vengrijos demokratija 
tik laimi. .

Vokietijoj (Tarybų zo
noj) maršalas V. Sokolovs
kis pasmerkė Jungtinių 
Valstijų “kietos politikos” 
vadus dėl susidariusios pa
dėties Berlyne. Jis sakė, 
kad Jungtinių Valstijų ka
rinė komanda pirmoji pra
dėjo varžyti Sovietų pilie
čius ir neleisti į amerikinę 
zonąį, tai Sovietai tuo pat 
ir jiems atsakė.

Sovietų Sąjungoj, Mask
voje, Anglijos, Franci jos 
ir Jungtinių Valstijų atsto
vai pirma matėsi ir ilgai 
kalbėjosi su Molotovu, o vė
liau su Stalinu. Pasikalbėji
mų turinys dar neskelbia
mas..

Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryboje pirmininko 
vietą, mėnesiui laiko, užė
mė Tarybų Sąjungos atsto
vas J. A. Malikas. Jis pa
tvarkė, kad visos kalbos tu
ri būti verstos į ahglų, 
francūzų ir rusų kalbas, 
kurios yra oficialės kalbos 
organizacijoj.

Genevoj, Šveicarijoj, kur 
Jungtinių vTautų specialės 
komisijos ekonominiais rei
kalais* eina konferencija, 
Jungtinių Valstijų delega
tai susiorganizavo ir atme
tė Tarybų Sąjungos delega
tų pasiūlymus prekybos rei
kale. i.

Bet tas iššaukė kritiką, 
kaip pačioj konferencijoj, 
taip ir namie tose šalyse, 
kurių delegatai išstojo prieš 
Sovietų naudingus pasiūly
mus.

Vėliau buvo susitarta.
Lake Success, kur yra 

Jungtinių Tautų organiza
cijos centras, kilo didelis 
pasipiktinimas šauksmais 
apie “šnipus,” “agentus” 
Jungtinių Tautų organiza- 
cioj. Šios organizacijos va
dai reikalauja atšaukti už-, 
metimus arba duoti faktus.

Gausus Laimikis

KLAIPEDA. — Birželio, mė
nesį gražių darbo laimėjimų 
pasiekė žvejybos traleris “Au
dra” (kapitonas — Somovas). 
Per šio mėnesio 2 savaites 
traleris įyykdė 107 procentus 
savo mėnesinės programos, o 
šiomis dienomis atgabeno dar 
vieną gausų žuvies laimikį.

Trys policininkai su lazdomis kartu puola vieną strei
kuojantį darbininką prie Fairchild Camera korpora

cijos fabriko Jamaicoje, New Yorke. Streikuotojai 
priklauso prie UE-CIO.

Iš Peoples Party 
Darbuotės

HARTFORD, CONN.

Apie pusantros savaitės at
gal Liaudies Partija laikė tri-K 
juose miesto kampuose ant gat
vių prakalbas. Ant kampo 
Park ir Lawrence gatvių, kur 
teko dalyvauti, klausytojų bu
vo apie 500. Prieš mitingą 
Paul Staneslow, (Dr. ir Chris
tina Stanislovaičių sūnus) va
žinėjo po gatves ir per garsia
kalbį garsino mitingą.

Liaudies Partija pradėjo 
rinkti parašus ant peticijų už
dėjimui valstijos ir U. S. kon- 
gresmanų ir senatorių ant ba
lotų. Dėl Wallace ir Taylor jau 
surinkta.

Rugp. 1, Liaudies Partija 
buvo surengus pikniką Ger- 
hmanns Park, Meriden, Conn. 
Kalbėjo Prefosorius Imerson, 
kandidatas į gubernatorius ir 
CIO Unijų darbuotojas Toma- 
setti, kandidatas ant kongres- 
mano. žmonių buvo nemažai. 
Partijai reikia finansinės para
mos, reikia dalyvauti parengi
muose. Kurie supranta reikalą 
paramos, paremia. Štai aną die
ną užeinu pas parapijonką Ur
šulę : nei priminti nereikėjo,pa
klojo $20 ir sako: “Tai liau
dies partijai, reikia ji paremti, 
juk bankieriai nerems.” Ačiū 
parapijonkai Uršulei. Pinigai 
priduoti iConn. liet, komiteto 
iždininkui.

Lietuvių dėl Wallace klubo 
susirinkime praėjusią savaitę 
apkalbėta reikalas finansų. Iš 
iždo nutarta aukauti $10. Nu
tarta surengti masines prakal
bas apie būsimus prezidenti
nius rinkimus ir liaudies par
tiją. Kviesti gerus partijos kal
bėtojus, kaip kad Dr. J. Stane- 
slov, Christina Staneslov ir vie
tinių kalbėtojų. Prakalbos 
įvyks spalių 3, (Oct.) Liet. 
Politinio Klubo Salėje, 227 
Lowrence St., Hartford, Conn., 
2:30 po pietų. Visi įsitėmykite 
ir jau garsinkite. Finansų su
kėlimui parengimas įvyks^sj^i-. 
lių (Oct.) 17, 157 Hung/rfo)^ 
St., Hartford, Conn, šokiai ir 
kiti margumynai. J. ž.

Easton, Pa.
Mirė

Walter S. Cigus, apie 65 
metų amžiaus, gyveno su savo 
sūnumi ir jo žmona- Mr. & 
Mrs. Frank A. Cigus, 1224 
Pine St., Easton, mirė Easton 
ligoninėje. Gimęs Sietų vals
čiuje, Lietuvoje, ir atvyko į 
Ameriką 36 metai atgal, pir
ma į Kansas City, vėliau į 
Eastoną. Dirbo Warren lie
jykloje ilgus metus, vėliau .12 
metų Reilly popieriaus kompa
nijai.

Paliko sūnų ir dvi dukteris, 
Mrs. Helen Heemer, Newton, 
N. J., ir Mrs. Victoria White, 
Netcong, N. J. Laidotuvės 
įvyko iš Katinio koplyčios šeš
tadienį, antrą valandą po pie
tų. Ųalaidotas Northampton 
Memorial Shrine kapinėse.



TAIKA, LAISVE IR GAUSA
Progresyvių Partijos Platforma

. partijos, kaip tai aiškiai- rodo 80-tojo n 
Kongreso darbai, yra didžiojo biznio tar
naites.

Republikonų platforma pripažįsta tai. 
Demokratų platforma siekiasi tai pu

rinti visiems žmonėms, be rasės, tikėji
mo, spalvos ar lyties skirtumo, be skir
tumo tautinės kilmės ar politinių įsiti
kinimų, neatimamas teises, paskelbtas^ 
Nepriklausomybės Deklaracijoje ir už-

Torrington, Conn.

Įžangos žodis
Praėjus trejiems, metams nuo antrojo 

pasaulinio karą pabaigos, kariniai būb- 
nai jau ragina į tretįjį. Pilietinės laisvės 
yra naikinamos. Milionai šaukiasi pagal
bos prieš nepakeliamas, aukštas kainas. 
Amerikinis gyvenimas yra pavojuje.

Šio krizio šaknys glūdi tame, kad di
dysis biznis kontroliuoja mūsų ekonomi
ją ir valdžią.

Savo darbu ir užsimojimu Amerikos 
žmonės sukūrė iš savo gausių žaliavų 
produktingiausią mašiną pasaulyje. Bet 
ta mašina jau nebepriklauso žmonėms.

Niekad pirmiau toks mažas skaičius 
asmenų nevaldė tiek daug tokio didelio 
skaičiaus žmonių sąskaiton.

Prieš dešimt metų prezidentas Roose- 
veltas įspėjo: “Demokratijos laisvė nėra 
saugi, jeigu žmonės toleruoja privatinės 
jėgos augimą iki tokio laipsnio, kuomet 
ji tampa stipresnė už jų demokratinę 
valstybę. Tas, savo esmėje, yra fašiz
mas.”

Šiandien ta privatinė jėga yra įsikū
rusi kaip nematoma valdžia, kuri trūk
čioja savo marionetų demokratų ir repu
blikonų partijų virvutes. Du kandidatų 
sąrašai konkuruoja dėl balsų po pavir
šutiniškomis senųjų partijų emblemo
mis. Bet abu atstovauja vieną progra
mą, — programą monopolinio pelno, 
gaunamo iš karo ruošimo, žeminimo gy
venimo standarto, ir gniaužimo tų, kurie 
tam priešinasi.

Per kartų kartas Amerikos liaudis 
priešinosi tai politinės ir ekonominės jė-

pravesti įstatymą verstinam visuotinam 
militariniam vyrų treiniriavimui.

Taika negali būti laimėta, — bet pel
nai gali, — eikvojimu vis didėjančių 

-milionų žmonių pinigų sumų karui pa
siruošti.

Betgi tai tokia yra dviejų senųjų par
tijų politika, — politika, išniekinanti 
taikos vardą.

Amerikos žmonės brangina laisvę.
Bet senosios ^partijos, veikiančios spe

cialių privilegijuotų grupių jėgos labui, 
suokalbiauja, tykodamos panaikinti tra
dicines amerikines laisves.

Jos paneigia negrams pilietines teises. 
Jos užkrauna rasinę diskriminaciją (Jim 
Crow) ir ją vykdo kiekvienu teroro gin
klu. Jos atsisako nuįstatyminti, uždrausti 
žvėriškiausią rasinės diskriminacijos pa
sireiškimą, — linčiavimą.

Jos atsisako panaikinti mokesčius dėl 
teisės balsuoti (poll tax), per metų me
tus jos atstumia nuo balsavimo milionus 
negrų ir baltųjų pietinėse valstijose. •

Jos siekiasi įstumti tautines grupes į 
socialinio, ekonominio ir politinio maža- 
vertiškumo padėtį.

Jos suokalbiauja, kad pašalinti Pro- 
'gresyvių Partiją iš rinkiminių sąrašų 
(balotų).

Jos siekiasi nelegalizuoti Komunistų 
Partiją, — sis žygis yra pirmas pasimo- 
jimas jų pastangose užpulti ant demo
kratinių darbininkų teisių, ant tautinių, 
rasinių ir politinių niažumų, ir visų, sto
jančių prieš jų kampaniją dėl karo..

Šiuo savo žygiu jos kartoja naciškos

slėpti.
Tačiau pats demokratų partijos vado

vybės sąstatas iškelia aikštėn jos plat
formos demagogiją. Tai yra partija ma
šininių politikierių ir pietinių burbonų, 
kongrese vetuojančių tuos liberalinės 
dvasios platformos punktus, kurie suva
žiavime “laimi.”

Tokios platformos, pagimdytos hipo- 
kritizme ir principų stokoje, neužsitar
nauja nieko daugiau, apart paniekos.-

Progresyvių Partijos Principai
Progresyvių Partija gimė giliame įsi

tikinime, jog šalies turtai ir mūsų vals
tybės resursai priklauso liaudžiai^ kuri 
šiame krašte gyvena, ir turi būti naudo
jami jos gerovei; kad laisvė ir visos pro
gos turi būti užtikrintos lygiai visiems; 
kad žmonių brolybė gali būti pasiekta, 
ir karo baimė panaikinta.

Progresyvių Partija teigia, kad, ieš
kant pagrindo pasaulinei taikai įvykdy
ti, būtinai reikia grįžti prie Franklino 
Roosevelto pabrėžto tikslo: siektis tarp
tautinio sutikimo vietoje nesutikimo. 
Tai buvo jo įsitikinimas, kad Jungtinių 
Tautų Organizacijos ribose įvairių šalių 
skirtingos politinės ir socialinės siste
mos gali ir privalo sugyventi viena gre
ta kitos. Kad taika būtų pasiekta, kapita
listinės Amerikos Jungtinės Valstijos ir 
komunistinė Tarybų Sąjunga turi su
megzti gerus santykius ir darbuotis iš
vien.

Progresyvių Partija mano, kad pirmo
ji teisingos valdžios pareiga yra užtik-

tvirtintas Teisių Biliuje.
Valdžia privalo aktyviai ginti tas tei

ses nuo jas besimojančių pulti visuome
ninių ar privatinių įstaigų.

Progresyvių partija mano, kad teisin
ga valdžia turi laikyti savo pareiga nau
doti savo jėgas gausos įgyvendinimui 
žmonėms. Tai yra pagrindinė F. D. Roo
sevelto ekonominio Teisių Biliaus idėja. 
Nuo to laiko kiekvienas užsimojimas 
įkūnyti šį principą susidūrė su nepasise
kimu, nes didysis biznis dominuoja pa
grindinius ekonomijos ruožus. Antitrus- 
tiniai įstatymai ir-valdiškas reguliavi
mas negali palaužti to dominavimo. To
dėl liaudis, per savo išrinktus atstovus, 
turi perimti pagrindinius ekonominės 
sistemos junginius. Tų ekonominio gy
venimo šakų visuomeninė nuosavybė įga
lina žmones planingai naudoti turtą, 
taip, kad per moderninę technologiją bū
tų pasiektos beribinės galimybės, ir kad 
būtų galima įkurti tikrą Amerikos žmo
nių bendradarbiavimą, laisvą nuo skur
do ir neužtikrinto rytojaus.

Progresyvių Partija tiki, kad tjktai 
per taikingą susipratimą pasaulis gali 
darytį pažangą link atsistatymo ir aukš
tesnio gyvenimo lygio; kad taika yra bū
tina, sąlyga tradicinių laisvių apsaugai 
ir plėtimui; kad tiktai per laisvės ap
saugą ir per gerbūvio planavimą visiem 
mes galime panaikinti pasaulinio kon
flikto šaltinį. Taika, laisvė ir gerovė — 

' Progresyvių Partijos siekimai — yra ne
dalomi. (Daugiau bus)

Ar jau visi prisirengėme į 
Conn, lietuvių išvažiavimą, ku-

• ris įvyks rugpj. (*Aug.) 15 d.?
Išvažiavimas įvyks Light

house Grove Park, East Hart
ford, Conn, (station 23, Glas
tonbury line).

Bus graži programa: muzi
ka, šokiai, dainos, kalbėtojai — 
naminiai ir pasauliniai prane
šimai.

Rengia Literatūros Draugi
jos ir L.D. Susivienijimo aps
kritys.

Visi lietuviai dalyvaukime ir 
kitiems praneškime.

Kalbės: D. M. šolomskas, 
Laisvės redaktorius, Christina 
Staneslow ir gal Dr. Stanes- 
low. Dainuos Laisvės Choras 
ir Vilijos Choras.

Tikimės pasimatyti su visais.
Rengėjai.

Plečiamas Medicinos įstaigų 
Tinklas

VILNIUS, t— Paskutiniu me
tu septyniuose Vilkaviškio vals
čiuose įsteigtos kaimo ambula
torijos.

Keturvalakių valsčiuje greit 
prasidės gimdymo namų staty
ba.

Kupiškio apskrities ligoninė
je atidarytas naujai įrengtas 
rentgeno kabinetas, artimiau
siu laiku ligoninėje bus įsteig
ta tuberkuliozės’ir odų Veneros 
ligų skyriai.

gos koncentracijai kelių asmenų ranko
se. Didingiausieji Amerikos politiniai 
vadai vedė liaudį į kovą prieš pinigų ga
lią, geležinkelių kompanijas, trustus, 
ekonominius rojalistus.

Mes, pažangioji partija, esame šios 
dienos ainiai tų liaudies judėjimų ir ko
vingųjų vadų. Mes esame politiniai ai
niai Jeffersono, Jacksono ir Lincolno — 
Frederick© Douglasso, Altgeldo ir Dėb
so — “Kovingojo Bob” LaFolette’o, 
George Norriso ir Franklino Roosevelto.

Būdama tvirtai įsitikinusi, kad Ne
priklausomybės Deklaracija ir Amerikos 

s Jungtinių Valstijų Konstitucija apima 
Irisas pagrindines laisves visiems žmo
nėms ir užtikrina mūsų krašto saugumą 
ir gerbūvį, Progresyvių Partija pasiža
da tuos principus saugoti Amerikos liau
džiai.

Per visą mūsų istoriją iškildavo, nau
jos partijos, kuomet senosios išdavė liau
dį. Kaip Jeffejrsonas vadovavo naujai 
partijai, kad nugalėti tų laikų reakcinin
kus, kaip Lincolnas vadovavo naujai 
partijai pasiekti pergalei prieš vergovės 
šalininkes, taip šiandien liaudis, įkvėp
ta ir vadovaujama Henry Wallace’o, kur 
ria naują partiją.

Progresyvių Partija gimė iš gyvo reir 
kalo — reikalo taikai, laisvei ir gausai 
užtikrinti Amerikos žmonėms.

Senųjų Partijų Išdavystė
Amerikos žmonės trokšta taikos.
Bet senosios partijos, paklusnios mo

nopolijų ir militaristų įsakymams, ruo- 
xia<d karui, — taikos vardu.

Jos atsisako vesti derybas dėl susitari
mo su Tarybų Sąjunga.

Jos atmeta Jungtines Tautas kaipo 
priemonę pasaulio taikai tvirtinti ir pa
sauliui atstatyti.

Jos naudoja Marshallo planą nacinei 
Vokietijai atstatyti, kaipo karo bazei, ir 
kitų Europos karštų ūkiui pavergti 
Amerikos didžiojo biznio naudai.

Jos, veikdamos pagal Trumano Dokt
riną, finansuoja ir ginkluoja prasiradu- 
sias fašistines valdžias Kinijoje, Graiki
joje, Turkijoje- ir kitur, švaistydamos 
bilionais Amerikos resursus ir eikvoda- 
mos Amerikos palikimą, despotizmo 
priešo tradicijas.

Jos apstatė žemės rutulį'karinėmis ba
zėmis, kurių kitos tautos negali priimti 
kitaip, kaip grąsinimu jų laisvei ir sau
gumui.

Jos saugo karą gimdančius naciškos 
Vokietijos ir imperialistinės Japonijos 
industrinius ir finansinius baronus ir 
grąžina jiems seniau jų turėtą galią.

Jos krauna atomines bombas.
Jos praveda įstatymus, pagal kuriuos 

būtų šion šalin įleisti išvietinti asmenys, 
— įstatymus, diskriminuojančius kata-* 
liktis, žydus ir kitas Hitlerio aukas.

Jos praveda taikos metu verstiną jau
nų, vyrų kariuomenėn ėmimą ir mojasi

Vokietijos istoriją, taipgi istoriją fašisti
nės Italijos ir Franco Ispanijos.

Jos palaiko kongresinio atstovų .rūmų 
sudarytą Ne-amerikinio Veikimo Komi
tetą, kuris, visiškai nesiskaitydamas su 
Teisių Biliumi, šmeižia ir persekioja pi
liečius.

Jos pavertė Federalinį Tyrinėjimo 
Biurą (FBI) politine policija, turinčia 
savo žinioje milionus informacinių davi
nių apie Amerikos žmones.

Jos siekiasi varžyti Amerikos žmonių 
galvojimą ir užgniaužti bet kokį politinį 
joms pasipriešinimą.

Tokie užsimojimai, kaip Mūndt-Nixo- 
no biliuš, yra tiek žalingi demokratijai, 
kaip buvo Alien & Sedition įstatymai, 
prieš kuriuos kovojo Jeffersonas.

Jos — senosios partijos — sugalvojo 
neteisėtą “lojalumo” programą, kad su
daryti karo ir histerijos atmosferą val
džios įstaigose ir industrijoje.

Jos supančioja Amerikos darbininkus 
Tafto-Hartley įstatymu, pagal didžiojo 
biznio įsakymą, ir tuo tarpu, jos drąsina 
begalinį kainų kėlimą, vykstantį iš ne
kontroliuojamos infliacijos.

Jos atgaivina streikų draudimą (in
junction), kaipo ginklą streikams lau
žyti ir unijoms gniaužti.

Tokie yra abiejų senųjų partijų dar
bai, — darbai, kurie išniekina Amerikos 
laisvės idealą. •

Amerikos žmonės nori gausos.
Bet senosios partijos panaikino kainų 

ir nuomų kontrolę, padarydamos žmo
nes katastrofinės infliacijos aukomis, — 
infliacijos, kuri iščiulpia milionų šeimų 
sutaupąs ir nužemina pragyvenimo stan
dartus.

Jos ignoruoja butų statybos klausimą, 
nors daugiau negu pusė tautos šeimų, 
įskaitant milionus veteranų, yra bena
miais arba gyvena miestų ir užmiesčių 
lūšnynuose.

Jos paneigia socialinio saugumo užtik
rinimą milionams, ir likusiems teduoda 
tiktai smulkią apsaugą.

Jos atsisako praleisti nacionalinio 
sveikatingumo įstatymus; nors milionai 
vyrų, moterų ir vaikų randasi be paten
kinančio medikališko aprūpinimo.

Jos globoja privatinės ekonominės ga
lios kaupimąsi.

Jos pakeičia valdžios aparate pažan
gias Roosevelto rėmėjus didžiojo biznio 
agentais.

Jos leidžia pajaminius taksų įstaty- • 
mus, tarnaujančius šykštiesiems pelna- 
grobiams, teikiant tiktai menką paleng
vinimą tiems, kurįe to yra reikalingi.

Šiokie yra abiejų senųjų partijų veik
smai, —veiksmai, išniekiną amerikinio 
gerbūvio svajonę.

Nei jokia blizganti partijos platforma 
ar rinkiminiai demokratų bei republiko- 
nų partijų pažadai negali paslėpti jų iš
davystės, atliktos Amerikos liaudžiai.

Neigi jos gali kitaip elgtis. Juk abi

g

3 pu*L—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—<Antr., Rug p. 10, 1948

Į»WftWAWAWAWW WAWAWAWAWAWAWAWAWA1

■■MlBBaKMiSUv

WATERBURY, CONN

LAISVES PIKNIKAS■

Rengia Waterbury Lietuvių Organizacijos paramai dienraščio Laisvės

Sekmadienį, Rugsėjo 5-tą (Sept. 5th)
I H’ ■ i (Ant rytojaus Labor Day šventė, bus progos pasilsėti) 

ĮŽANGA 40c (taksai įskaityti) PRADŽIA 1 VAL. DIENĄ

Laisves Choras, iš Hartford, Conn., kuris dalyvaus programoje

W •>

. v.... ... . ■

LIETUVIU PARKE, CHESTNUT HILL RD
John Satulos ■ Orkestrą Gros Šokiams

PROGRAMAS
LAISVES CHORAS j VILIJOS CHORAS

vad. Wilma Hollis, 
iš Hartford, Conn.

Antanas Bimba

5vad. Gertrude Ulinskaitės
TB T NB TB Xiš Waterbury, Conn

Laisvės Redaktorius
sakys prakalbą svarbiais dienos klausimais, kurie rūpi kiekvienam mąstančiam žmogui. Išgirskite 
Antano Bimbos prakalbą, išgirskite gražių liaudies dainų programą, paremkite savo dienraštį Laisvę.
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PARYŽIAUS ŽLUGIMAS!
3-30-48 Istorine Apysaka

(Tąsa)
Tessa ginčijosi, įkalbinėjo:
— Ogiustai, tu negali atsisakyti! Mes 

ant bedugnės krašto. Žus visa, kas mums 
brangu — Prancūzijh, parlamentinė sis
tema, idėjos, kurias mes įsiurbėme su 
motinos pienu ...

Tessa susigraudino* nuo savo žodžių; 
prisiminė Amali mirtį, neseniai įvyku
sį susitikimą su Deniza, pabėgėlius, Pete- 
no kranksėjimą, kuris į viską atsakinė
jo: “Per vėlu .. .” Ir jo balse pasigirdo 
ašaros. Viaras pasijuto lengviau. Jis, 
tačiau, tuo nepasitenkino, norėjo pri
baigti Tessa:

— Apie kokias idėjas tu kalbi? Mūsų 
pažiūros skirtingos. Aišku, tavo idėjos 
laikytis ekonominio liberalizmo subank- 
rotavo. O aš einu koja kojon su amžiaus 
dvasia. Ką neša Hitleris? Socializmą, 
Aišku, truputį sužalotą. Bet jeigu nacio- 
nal-socializmą mes papildytume Sen-Si- 
mono, Prudono,’ mūsų sindikalistų mora
le, gautume kažką realaus ir karįu gi
liai prancūziško ...

Tessa nustojo klausytis: ginčas apie 
doktrinas jo neviliojo. Jis staiga pama
tė netvarką kabinete; skrynias, dėžes-.

— Tu išvažiuoji? 1
Viaras sumišo.

. — Taip. Tai yra pats aš pasilieku. Iš
gersiu taurę ligi dugno. Bet aš išsiunčiu 
paveikslus. Neturiu teisės rizikuoti savo 
kolekcija! Juk čia surinkta prancūzų 
•dvasios viršūnės. Valstybinės sistemos 
gali žūti, bet negalima leisti, kad dėl 
kvailos bombos žūtų meno šedevrai.

Viaras palydėjo svečią iki priemenės. 
Atsisveikindamas Tessa staiga įsižeidė 
ir pasakė:

Kas begrąsintų man!... Juk neturiu 
kolekcijų. Ir privalau galvoti apie Pran
cūziją ...
23

Meže nepasidavė panikai; jis tebedir
bo, kaip'visuomet; tik nakčiai išgerda- 

^yo veronalio, kad nepabustų nuo zeniti
nių trenksmo. Jo šaltas Veidas (jis buvo 
panašus s daugiau į vokietį arba švedą, 
negu į Lijono pilietį) tebesišypsojo. Tai 
buvo sveikas, gražus vyriškis, rūpinęsis 

. savo išore. Kad -nepastorėtų, jis žaidė 
tenisą. Jo prabangiame bute viešpatavo 
iškilminga tyla. Kabinete nebuvo nei pa-

• veikslų, nei papuošaliukų. Priešais rašo
mąjį* stalą stovėjo bronzinis Napoleono 
biustas. Knygų spintoje ant tuščių lenty
nų gulėjo keletas informacinių leidinių. 
Meže nemėgo skaityti. Užtat jis vertino 
muziką; ypač jį veikė Bachas; jis saky
davo: “Tai atstoja man religiją.”

Jis užaugino du vaikus. Sūnus neseniai 
baigė inžinierių mokyklą. Norėdamas iš
vengti apkalbų, Mteže pasiuntė jį armi- 
jon, j Lerido štabą. Duktė ištekėjo už 
stambaus finansininko, trumpu laiku su- 
pirkusio visas nikelio akcijas; gyveno ji 

\ Šveicarijoje.
Meže mokėjo šešias kalbas; daug važi

nėjo; visur jautėsi, kaip namie; buvo 
kalbama, kad* jam vienodai patinka ir 
višta su bambuku Šanchajaus restorane, 
ir Alžiro mėsiškas valgis “kuskus.” Jis 
nesidomėjo technika, pasitikėjo inžinie
riais. Bet įdėmiai sekė pasaulines žalia
vos kainas, kiek prisotinta ši arba ana 
rinka. Jo veikla siekė visur; domėjosi ir 
Vokietijos chemijos pramone, ir Norve
gijos azotu, ir Cako platina. Deserį jis 
laikė neišmanėliu ; ir diletantu: “Toks 
galėjo iškilti tik pokario metais, suiru
tėje.” Deserio išorė, jo prastuoliški gru
būs įpročiai ir netvarkingas kostiumas 
priversdavo Meže paniekinamai nusi
šypsoti.

Deserio saulėlydis truputį nuramino 
Meže: įvykiai turi logiką! O laikas sun
kus ... Aišku, reikalai vyksta gerai, bet 
kas bus toliau? Kariaujančių šalių išsi
eikvojimas nieko džiuginančio nežada. 

' Pralaimėjimo ,atveju laukia sąmyšis, gal 
net revoliucija; pergalės atveju iškils 
žmonės, panašūs į Deserį, valandos kali-

• fai. Meže didžiavosi savo praeitimi: jo 
senelis valdė du trečdalius geležinkelių 
tinklo, o protėvį bankininką yra pavaiz
davęs Balzakas.

Karas Meže. atrodė, kaip seniai atgy-' 
ventas dalykas. Į patriotines tiradas jis 
-atsiliepdavo ironija. Aišku, pašaipą jis 
mokėdavo paslėpti, kad neįžeistų kitų; 
pavyzdžiui, jis niekad nepajuokdavo sa-

Vertė K. BARTKUS

vo žmonos, tikėjusios Lurdo stebuklais: 
jis gūžtelėdavo pečiais — viduramžišku- 
mas, tačiau duodavo jai pinigų, kuriuos 
ji išleisdavo įvairioms koplyčioms išlai
kyti. Meže tarė, jog karas buvęs teisė
tas, kol tautos gyvenusios uždaru gyve
nimu. Bet dabar tautų interesai susipy
nę. Amerikiečiai-negali gyventi be, ang
lų kaučuko. Vokiečiams reikalinga naf
ta; jie priklauso nuo Deterdingo arba 
bolševikų. Prancūzui priklauso nuo vi
sų .. . Kam gi kariauti? Jeigu Europą 
valdytų ne pusgalviai, bet veiklūs»žmo
nės, kaip Meže, būtų galima susitarti.

Iš pirmųjų karo dienų Meže netikėjo 
sąjungininkų pergale; abejojo jis ir vo
kiečių pergale; kalbėjo sau — šį kartą 
išloš trečiasis. Jis mėgino sulaikyti ma
šiną; važinėjo į Madridą, kalbėjosi su 
vokiečiais. Žiemą jam atrodė, kad išmin
tis paims viršų, bet įvykiai pasisuko ki
taip. Čemberlenas pasitraukė. Bone bu
vo užguitas. Ir štai atėjo gegužis ...

Kol nevėlu, reikia apsimąstyti, išgel
bėti tai, kas dar galimą išgelbėti. Pran
cūzija karą pralošė. Kažkada šie žodžiai 
būtų sukrėtę visus: prancūzams Prancū
zija buvo visas pasaulis. O dabar ... 
Aišku, Hitleriui teks skaitytis su vokie
čių nuotaikomis: jie keršija už Versalį. 
Bet Hitleris — gudruolis. Ir paskui visa 
tai — jausmų dalykas ašarojančioms 
žmogystoms. Ledgraužiai, ačiū dievui, 
išsikraustė! Jau seniai prieš karą Pran
cūzija yra netekusi savo vietos. Verks
niai pabliaus ir nusiramins. O kraštas 
užgydys savo žaizdas ...

Ir kai generolas Pikaras uždusdamas 
pasakė: “Bet tai, ką jūs siūlote, yra ka
pituliacija,” Meže atsakė:’ “Nesibijokite 
žodžių. Aš siūlau, kas yra vienintelio 
tikslingo .. .”

Tada įvyko kažkas neįtikėtina: grakš- 
čiame kabinete, šalia Napoleono biusto, 
generolas apsiverkė. Suprantama, kai 
verkia midinetės ... Bet Pikaras ne vai
kas. Jis žinojo, kurtinama. Tai Bretei- 
lio draugas... Jis pats daug kartų sa
kė: “Mus sudaužys” ,. . Kodėl gi jis nu
sigando žodžio “kapituliacija”?

— Aš kartoju — tai vienintelė išeitis.* 
Šiaurės armijos likimas iš anksto nu
spręstas. Belgai išėjo iš lošimą. Anglai 
vis dar tebevaidina neprieinamas mer
gaites. Bet kai vokiečiai užskris ant Lon
dono, dorybė baigsis ... Mums naudin
giau pralenkti anglus, kad ir separatine ' 
taika. Jeigu mes-tęsime karą, Hitleris 
užims Paryžių, italai — Marselį. O Li
jone bus Komuna. Kas svarbiausia iš
saugoti: senos sienos ar civilizacija? į 
Dar porą savaičių — ir pasirodys ko- 
munistai...

Visus tuos mėnesius Pikaras blaškė
si; po dešimt kartų į dieną keitė idėjas; 
čia kalbėjo: “Mus sumuš, ir teisingai — 
baigsis gėdinga sistemą,” čia, prisimin
damas Prancūzijos ginklų garbę, svajo
jo: “O gal laimėsim...” Hitlerį gerbė, 
nejautė jam jokio nepalankumo ir vokie
čių emigrantus paniekinamai vadino 
“perbėgėliais.” Kai prasidėjo puolimas, 
Pikaras sumišo. Jis davinėjo įsakymus 
ir tuoj pat juos atšaukdavo, rėkavo, kad 
reikią išlaikyti šaltakraujiškumą,, bet 
pats mirtinai bijojo parašiutininkų — 
juk gali ir štabą užpulti!... Jis susipai
niojo politiniame ^aidime. Visko klaus
davo Breteilį,' o tas sakydavo: “Pasisten
kite sulaikyti priešą bent mėnesiui... 
Mes nuversime Reino. Ir su vokiečiais 
susitarsime” ... Pikaras davinėjo pate- ' 
tiškus įsakymus: “Kareiviai, ginkite 
kiekvieną pėdą!”, “Nei žingsnio atgdl!” 
Vokiečiai per dieną nužygiuodavo tris
dešimt kilometrų. Pikaras šaukdavo Bre- 
teiliui: “Mes negalime laikytis...” Ir 
Breteilis ramiai atsakydavo: “Aš ir ne
maniau, kad jūs atsilaikysite ...”

Tačiau niekas ligi šios dienos nekalbė
jo Pikarui apie kapituliaciją. O Meže 
jam paprastai pasakė: “Mes turime pa
sekti Belgijos pavyzdžiu.” Ir Pikaras 
neištvėrė — ėmė verkti. Kiek aprimęs, 
jis sumurmėjo:

— Jie nepaliks mums armijos...
.— Aš suprantu, kad1 jums sunku. Bet 

reikia išlaikyti dvasios lygsvarą. Trisde
šimt šeštaisiais aš maniau, kad viskas žu
vę. Mano fabrikai buvo užimti streiki
ninkų. Ir vis dėlto aš nesilioviau dirbęs. 
Armiją mums paliks, gal būt, nedidukę. 
Jūs auklėsite januosius karininkus. Jū
sų žinios nežus. Jūs turite kario praeitį.

< (Bus daugiau)

4.

Didvyriškų Kursko Kauly 
niy Penktosios Metines

Rašo generolas ma j oras J. Macijauskas
Vokiečių sutriuškinimas 

ties Stalingradu buvo karo 
eigos persilaužimo kulmina
cinis taškas. Tarybinė Ar
mija, išplėšė iš vokiečių ini
ciatyvą ir nebeišleido jos 
iš savo rankų ligi karo pa
baigos. Prasidėjo masinis 
priešo išvarymas iš Tarybų 
šalies. Persekiodama priešą, 
Tarybinė Armija 1943 metų 
vasario mėnesio 8 dieną iš
vadavo Kurską, o to mėne
sio pabaigoje priėjo prie 
Sevsko, Rilsko, Sumų, suda
rydama tuo būdu Kursko 
lanką.

Vokiečių karinė vadovybė 
stengėsi bet kuria kaina su
stabdyti Tarybinę Armiją. 
Tam reikalui jie sumanė 
pradėti naują puolimą. 
Ruošdamiesi 1943 metų va
saros kampanijai; vokiečiai 
ryžosi pulti kaip tik čia, 
Kursko rajom, kad “nupjau
tų” Kursko lanką ir sunai- 
ikintų buvusią čia tarybinę 
kariuomenę, o paskui' pultų 
Mlaskvą.

Paruošusi planą, pavadin
tą sąlyginiai “Citadelė”, vo
kiečių karinė vadovybė į- 
vykdė totalinę mobilizaciją, 
kurios dėka per kelis mėne
sius sugebėjo permesti prie 
Kursko lanko apie 170 tūk
stančių kareivių ir karinin
kų, daugiau kaip 2 tūkstan
čius tankų, jų tarpe didelį 
skaičių sunkiųjų “Tigro” ti
po tankų, apie 2 tūkstan
čius pabūklų ir 1.1.

Priešais Kursko lanką 
nuo Malo-Archangelsko iki 
Volčansko vokiečiai iki va
saroj pradžios buvo išrikia
vę tris armijas, kurios turė
jo 435 . tūkstančius kareivių 
ir karininkų,\ 3,155 tankus, 
6,765 pabūklus, 3,200 mino
svaidžių, 1,900 lėktuvų, 

z Tarybinės Armijos Vy
riausioji Karinė Vadovybė 
laįku atskleidė tiek patį 
plan^ą, tiek ir priemones vo
kiečių karinės vadovybės 
plano įvykdymui paruošti. 
Vokiečių planui buvo prieš
pastatytas Stalino zpląnas, 
kuris numatė sutriuškinti 
pagrindines priešo grupuo
tes, sutelktas Oriolo ir Biel
gorodo rajone, ir' galutinai 
likviduoti priešo mėginimus 
įvykdyti naują puolimą, nu
kreiptą į mūsų šalies ceiit- 
rą.

Šį uždavinį reikėjo iš
spręsti kombinuojant Tary
binės Armijos gynybos ir 
puolimo veiksmus. Centri
nio ir Voronežo frontų ka
riuomenė, buvusi Kursko 
lanke, turėjo atkakliu ir ak
tyviu gynimusi nukamuoti 
ir išsekinti priešo jėgas, o 
paskui pereiti į puolimą ir 
sutriuškinti vokiečių gru
puotę.

Mūsų kariuomenė ruošėsi 
tinkamai pasitikti priešą. 
Kursko lanke buvo kasami 
apkasai, tranšėjos, susisie
kimo praėjimai, visas gyny
bos ruožas buvd tobulina
mas inžinieriniu atžvilgiu. 
Buvo sukurtas pastovios 
prieštankinės gynybos ruo
žais, kuriame buvo pastatyti 
dideli prieštankiniai atra
mos punktai ir laikomi 
prieštankiniai lengvai ju
dantieji rezervai. Tarybinės 
Armijos Kursko lanke su
kurtą gynyba prieš numa
tomąjį vokiečių puolimą ati
tiko paskutinius šiuolaiki
nių kautynių reikalavimus.' 
Tai buvo giliai išdėstyta gy
nyba prieš pėstininkus, tan
kus, lėktuvus ir artileriją.

Draugas Stalinas 1943 
metų birželio mėnesio 2 die
ną įspėjo Oriolo - Kursko

ste dideles tankų ''kautynes, 
kuriose iš abiejų pusių da
lyvavo apie du tūkstančiai 
tankų. Per vieną mūšio 
dieną Tarybinė Armija pa
darė vokiečiams milžiniškus 
nuostolius. Mūšio lauke pa
siliko keturi šimtai pamuš
tų, sunaikintų ir sudegintų 
priešo tankųr Liepos dvylik
toji buvo vokiškosios ka
riuomenės krizės diena. Šią 
dieną Voronežo fronto ka
riuomenės dalys perėjo į 
kontrpuolimą ir liepos 23 
dieną pasiekė" frontą, kurį 
jie buvo užėmę iki priešo 
puolimo.

Tuo būdu abiem krypti
mis dėl Tarybinės Armijos 
atkaklaus pasipriešinimo ir 
galingų kontrpuolimų vo
kiečių puolimas .sužlugo. 
Tarybinė gynyba pasirodė 
esanti stipresnė, negu vo
kiečių puolimas. Mūsų ka
riuomenė ne tik atsispyrė, 
bet ir perėjo į kontrpuoli
mą, kuris pasibaigė tuo, 
kad buvo likviduotas labai 
stiprus priešo placdarmas, 
sutriuškinta jo kariuomenė, 
kuri laikė šį placdarmą 23 
mėnesius, ir išvaduoti Bolo- 
chovas, Oriolas, Charkovas, 
Bielgorodas.

, Pažymėdama Oriolo ir 
Bielgorodo išvadavimą, mū
sų Tėvynės sostinė Maskva 
pirmą kartą saliutavo šau
niems tarybiniams kariams 
dvidešimt artilerijos salvių 
iš 120 pabūklų.

Šiose istorinėse Kursko 
kautynėse petis petin su ki
tais Tarybinės Armijos 
junginiais kovojo ir Lietu
viškoji divizija. Vokiečiams 
pradėjus pulti divizija gy
nėsi ir buvo užėmusi fronto 
barą dviejų armijų sandū
roje.

Kirsdami smūgį mūsų ar
mijų sandūros ruože vokie
čiai mėgino sutrikdyti kovi
nį divizijos išsidėstymą, 
siekdami užtikrinti sėkmin- 

1 gą puolimą visuose Kursko 
Svarbiau-

krypties kariuomenės vado
vybę dėl galimo vokiečių 
puolimo nuo liepos mėnesio 
3 dienos iki liepos mėnesio 
6 dienos.

Kad sužlugdytų numaty
tą* vokiečių puolimą, Centri
nio ir Voronežo frontų ar
tilerija naktį į liepos penk
tąją ir auštant atliko arti
lerinį kontrparuošimą, dėl 
kurio buvo sutriuškinta 
daug priešo baterijų ir ka
riuomenės išeiginėje padė
tyje.

Vokiečių puolimas prieš 
Kurską iš šiaurės ir pietų 
prasidėjo 1943 metų liepos 
5 dieną. Vokiečiai tikėjosi, 
kad šį kartą geriau pasiseks 
sustiprinti savo pašlijusius 
reikalus. To besiekdarhi jie 
metė prieš mūsų kariuome
nę siaurame fronto ruožte 
milžiniškas tankų ir pėsti
ninkų mases, daugiau kaip 
20 tankinių ir motorizuotų 
divizijų, taip pat aštuonio
lika pėstininkų divizijų.

Nepaisant visa to jau pir
mosios puolimo dienos pa
rodė, kad priešas negali pa
siekti esminio laimėjimo.

Po.keturias dienas truku
sių įnirtingų mūšių, netekusi 
daugiau kaip 42 tūkstančių 
kareivių bei karininkų ir 
daugiau kaip 800 tankų, vo
kiečių Oriolo grupuotė turė
jo pradėti gintis. Liepos 10 
dieną Centrinio fronto ka
riuomenė pradėjo kontrpuo
limą ir ligi liepos 17 dienos 
visiškai atstatė padėtį.

Nesiskaitydama su dide
liais Oriolo grupuotės nuo
stoliais, vokiečių Bielgorodo 
grupuotė tebesiveržė prie 
Kursko. Liepos 12 dieną ji 
siauru kyliu pasistūmėjo 
per 35 kilometarus ir pasie
kė Prochorovkos priėjimus, lanko ruožuose. 
Prochorovkos rajone išsivy- sias smūgis buvo nukreiptas

prieš pulkininko Matiekos 
dalis ir kai- kuriuos pulki
ninko šurkaus padalinius. 
Vokiečiai metė prieš mūsų 
diviziją didelį skaičių tankų 
ir pėstininkų. Tuo pat metu 
daugybė, jų lėktuvų bom
bardavo mūsų išsidėsčiusius 
pulkus ir divizijos rezervus.

Nepaisant mūsų divizijos 
karių ir karininkų atsparu
mo, narsumo ir drąsos, 'vo
kiečiams, didele jėgų pers
vara pradžioje pavyko įsi
terpti į divizijos kovos eiles. 
Tačiau, dienai baigiantis, 
mūsų divizijos karių ir ka- . 
rininkų didvyriškomis pas
tangomis buvo sunaikinta 
prasiveržusi gyvoji vokiečių 
jėga bei technika ir padėtis 
atstatyta. Nors vokiečiai 
vėliau vėl atnaujino puoli
mus ir įnirtingai veržėsi, 
bet jiems daugiau nepasise
kė pasistūmėti pirmyn.

Šiuose istoriniuose mū
šiuose Lietuviškosios divizi
jos kariai drauge su kitais 
Tarybinės Armijos'kariais 
parodė išimtinį didvyrišku
mą ir narsumą, nors jie pir
mą kartą susitiko su tokiu 
dideliu kiekiu vokiečių kovi
nės technikos ir vokiečių, 
naujų “Tigro” tipo sunkių
jų tankų.

Galima pateikti tūkstan
čius mūsų divizijos karių ir 
karininkų parodytos drąsos, 
narsumo ir didvyriškumo 
faktų. Kariai ir vadai, ku
pini tarybinio. patriotizmo 
ir gilios, neapykantos prie
šui, visose kautynėse parodė 
masinį didvyriškumą.

Šiuose mūšiuose divizija 
padarė priešui didelius nuo
stolius. Vien tik per pirmas 
dvi kautynių dienas divizija 
sunaikino daugiau kaip 2,- 
500 priešo kareivių ir kari
ninkų. Jos ruože buvo nu
mušta 12 lėktuvų ir sunai
kinta dešimtys tankų.
. Nuo 1943 m. liepos 22 die* 
no’s divizija Centrinįpmeįf 
fronte dalyvavo puorųne 
triuškinant vokiečių Oriolo

(Pabaiga 5-tam pusi.)

Philadelphia, Pa
Iš visos apylinkės ir iš tolimesnių kolonijų traukite į Philadelphijo^

PIKNIKĄ
PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVES

Piknikas bus toje pačioje vietoje, kur buvo pernai

56
Crescent Picnic Grounds

CORNELL AVENUE GLOUCESTER HEIGHTS, N. J

Gera Salė Šokiams. Gera Muzika.
Kadangi ant rytojaus bus Labor Day Šventė, tai yra puiki proga atvykti bu
sais iš kitų miestų. Todėl atvažiuoja busai iš Brooklyn, Baltimore ir iš kitur.

Įvyks Sekmadienį

RUGSĖJO 5 SEPTEMBER
KELRODIS: Važiuodami automobiliais laikykitės Crescent Blvd. (Route 130), •

5 mylios nuo Delaware River tilto. Važiuokite iki Nicholson Rd., kur ant vieno J 
kampo yra Betty’s Musical Bar, o ant kito Atlantic Gas stotis; čia pasukite po • 
dešinei ir už vieno bloko pikniko vieta. . •

Kurie važiuosite busais, tai nuo Market St. Ferry paimkite po dešinei busą No. 2 •
Gloucester Heights,-kuris daveš iki vietos.

Iš New Yorko,. Elizabeth© ir Newark o
Circle (ratu 
dėlę patiltę 
kite vietas,

apsisukimo) temykite Route 
arti Camdeno laikykitės po 
kaip aukščiau nurodyta.

važiuokite Route No. 1 ir prie 3-čio 
130 ir-sukitės po kairei. Davažiavę di- 
kairei, nepaleiskite Route 130 ir tėmy-

• . . ...tu >■
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Undertaker .& Embalmer

Tel. EVergreen 8-9770

pajieškau

BAR & GRILL
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Ugniagesiai ir kariai darbuojasi prie ugnies suvaldy
mo Ludwigshavene, Vokietijoje, kur didis sprogimas 

IG Farben fabrikuose užmušė šimtus, sužeidė 
tūkstančius.

kur ji yra, pra
busiu dėkinga. 
759 Bergen St., 

(186-188)

juo 
balsuotojų už 

Partijos k and id a-, 
už taiką, laisvę ir

Rugpjūčio 3 d. pas mus lan
kėsi profesorius B. F. Kubilius 
iš Bostono lietuvių radijo rei
kalais. Amberlando radijo pro
grama su 7 d. rugpjūčio

Zalenka, Frackville, ' 3.00

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai Įrengtos Koplyčios 

426 LAFAYETTE ST- 
Newark 5, N. J 

TeL MArket 2-5172

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

sėdčjimo 
ir neleidžia 

Bosai pamatę, 
nedirba, tai 

ofisą ir klau-

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Didvyriškų Kursko Kautyniy 5-tosios Metinės
|noje perspektyvas. Po Kur
sko kautynių Tarybinė Ar
mija išvadavo Donbasą, o 
1943 metų rudenį r— visą 
Ukrainą kairiajame krante 
ir laimėjo istorines kauty
nes dėl Dniepro.

Svarbiausioji, lemiamoji 
mūsų pergalės Kursko kau
tynėse sąlyga buvo Stalino 
genialiai paruoštas planas, 
kurio pirmasis ginamųjų 
mūsų kariuomenės mūšių e- 
tapas buvo apskaičiuotas 
priešui nukamuoti ir jo gy
vajai jėgai bei technikai su
naikinti, o antrasis etapas 
buvo skirtas tam, kad mūsų 
kariuomenė pereitų į puoli
mą, siekdama sutriuškinti 

’vokiečių Oriolo, Bielgorodo 
'— Charkovo grupuotę. Vie
nas iš įžymių tarybinės 

’strategijos pavyzdžių yra 
i draugo Stalino genialiai pa
rinkta ir pravesta svarbiau
sio smūgio kyptis. Šis smū-

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
grupuotę. Per puolamuosius 
mūšius nuo liepos 23 dienos 
iki rugpjūčioTl dienos divi
zija, kaudamasi, nuėjo 120 
kilometrų, išvadavo dau
giau kaip 60 gyvenamųjų 
punktų, padarė vokiečiams 
didelius nuostolius gyvąją 
jėga ir technika, užgrobė 
gausius trofėjus.

Už sėkmingus gynimosi ir 
puolimo mūšius divizija ga
vo Vyriausiojo Kariuome
nės Vado Stalino du padė
kos pareiškimus.

Lietuvių tauta didžiuojasi 
tuo, kad Lietuviškoji, divizi
ja drauge su visa .Tarybine 
Armija dalyvavo stambiose 
istorinėse kautynėse, kurios 
turėjo didelę įtaką visai ka
ro baigčiai.

Tarybinės Armijos perga
lės Kursko kautynėse at- 
skleidė plačias tolesnio puo
limo Baltarusijoje ir Ukrai-

gis davė didžiausius sfrale- 
ginius vaisius.

Kontrpuolimas prie Kur
sko pavirto plačiu strategi
niu puolimu. Jo dėka buvo 
vėliau sutriuškintos pagrin
dinės puolusios priešo jėgos 
ir karo eiga iš pagrindų pa
sikeitė mūsų naudai.

1943 metų lapkričio mėne
sį Stalinas pasakė: “Jei mū
šis prie Stalingrado prana
šavo fašistinės vokiečių ka
riuomenės saulėlydį, tai mū
šis prie Kursko pastatė ją 
prieš katastrofą.’1

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Labai svarbus susirinkimas! LLD 
narių. Bencjro Komiteto ir Laisvės 
rėmėjų. Didysis Laisves piknikas 
jau čia pat, o prisirengimas ir svar
bių reikalų aptarimas, skubus ir bū
tinas. Todėl draugai žinanti tą di
delę svarbą, būtinai dalyvaukite 
šiame mitinge, 'kuris įvyks rugp. 12 
d., 8 vai. vak. 735 Fairmount Ave. 
—• Korn. (187-188)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. susirinkimas įvyks 

rugp. 11 d.. 8 v. v. 735 Fairmount 
Ave. Visi nariai dalyvaukite ir iš
klausykite ' raportą delegates iš 8-to 
Seimo, kuris įvyks birželio men. 
Yra visiem labai svarbu žinoti ką 
nutarė Seime ir kokius pakeitimus 
padarė dėlei Susivienijimo. — 
Walantiene. > (186-187)

ELIZABETH, N. J.
Rugp. 11 d., įvyks LDS 33 kp.

sirinkimas, 408 Court St., 8 v. v. 
Draugai dalyvaukite, atsiveskite ir 
naujų narių. Bus daug kas aptarti. 
— B. M., sekr. x (186-187)

WATERBURY, CONN,
LLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

rugp. 11 d., 7:30 v. v., 103 Green 
St. Malonėkite dalyvauti, yra svar
bių reikalų aptarti, kaip tai, rengi
mas Laisvės pikniko, kuris įvyks 
rugsėjo 5 d., reikės daug nutarti 
tame reikale. Taipgi dar yra ir na
rių, kurie nepasimokėjo duoklių, bū
kite taip geri, pasimokėkite. Atsi
veskite ir naujų narių. — Fin. Rašt.

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų
VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ

8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

VAKARIENE 85c
Iš 7-ių patrovų

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

Augusi Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite ’
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui ’ •
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Ir.——L—.—_
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Paul Gustas Funeral Home
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-47^4

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

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

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

pato-

Pasimatysime Mūsų Spaudos 
Piknike

Iš kurgi mes galėtume su
žinoti, kas iš tikro dabar de
dasi pasaulyje, kada komerci
nė spauda, radijas, sakykla ir 
visi kiti žinių teikimo šaltiniai 
yra sumobilizuoti skleidimui 
klastingų žinių, jeigu neturė
tume mūsų spaudos, savo pro- 
gresyvės spaudos ?’

Mūsų spaudos paramai pik
nikas įvyks sekantį sekma
dienį, rugpjūčio 15, visiems 
gerai žinomoj vietoj Mac Kin- 
non (buvusiam Machutos) 
Darže, 2295 Green Rd., viena 
mylia nuo Euclid Ave.

Piknike kalbės “Vilnies” re
daktorius' Leonas Prūseika., 
Dainuos 2 chorai: Moterų 
Kliubo Mišrus Choras vadovy
bėje J. Krasnicko ir Lyros 
Choras vadovybėje Aldonos 
De Vetzko. šokiams gros 
Thomson’s orkestrą.

Čia bus proga pasimatyti su 
svečiais, atvykusiais iš kitų 
kolonijų į mūsų metinę iškil
mę. O Cleveland© Draugijų 
Sąryšio Komitetas,■' kuris ren
gia šį spaudos paramai pik
niką, yra pilnai pasirengęs 
patenkinti visus.

Tai linksmo pasimatymo 
mūsų spaudos piknike!

J.

J. Staniškis, Shenandoah 
B. Valiukas, Barnesville, 
V. Raulinaitis, Shenand. 
D. Vaikšnorius, Shenand. 
Chas. Rice, Frackville 
J. Ožiukas, Wilkes-Barre 
J. Jokubonis, Shenandoah 
V. Maurukas, Shenandoah 
J. Pauliukonis’, Shaft, Pa. 
J. Toliaika, Shenandoah 
A. Kalazevičius, Pittston 
A. Valinčius, Pittston, Pa. 
A. Kaunas, St. Clair, Pa.

Juozevičius, Shenand. 
Bridickas, Shenandoah 
Stankevičius, Connerton 
Šupailienė, Port Carbon 

Wall, WilkesrBarre
Bekampis, Merchantville,

N. J. 1.00
S. černauskas, Shenandoah 1.00 
Mrs. Urbienė, Phila., Pa. 1.00 
J. čekaitis, Mahanoy City 53c.

Visiems aukojusiems širdin
gai dėkojame . už gražią para
mą. Linkime, kad kitos lietuvių 
kolonijos pasektų šenandorie- 
čius.

Laisvės Administracija.

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
1.00 
i.oO 
1.00 
1.00 
1.00

Washington. — Skaičiuo 
jama, kad Jungtinės Valsti
jos turi jau 143,414,000 gy
ventojų.

Pasinaudokite Šiąja 
Proga

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

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

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

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

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

Naujas Kliubas— 
Geri Sumanymai

Pirmutinis Lietuvių Wallace 
for President Kliubo susirinki
mas nebuvo labai skaitlingas, 
bet visi susirinkimo dalyviai 
buvo susikaupę mintis ge
riausiai išvystyti juo plačiausį 
veikimą už Progresyvių Parti
ją tarpe- Clevelando ir abel- 
nai viso Ohio lietuvių. Tuomi 
klausimu padarytas svarbus 
tarimas, kad per Clevelando 
Draugijų Sąryšį įtraukti visas 
Clevelando organizacijas į tą 
veikimą. Taipgi, sumanyta 
šaukti Ohio lietuvių konferen
ciją, -kad sumobilizavus 
daugiausiai 
Progresyvių 
tus ir k’artu 
gerovę.

Nėra abejonės, kad Cleve
lando ir kitų Ohio lietuvių ko- ! 
lonijų draugijos parems Lietu-! 
vių Wallace’o Kliubo sumany- i - 
mą ir imsis už darbo tuojaus 
sušaukimui konferencijos, nes 
jau laiko beliko tik pustrečio 
mėnesio iki balsavimų dienos. 
Sukruskime visi! ' J. N. S.

Graži Mainierių Parama 
Dienraščiui Laisvei

Rugpjūčio 1 d., šenandorie- 
čiai turėjo pikniką paramai 
dienraščio. Laisvės. Jų piknikas 
gražiai pavyko. Mainieriai pui
kiai supranta pavojų infliacijos 
siautimo ir susirūpinę dienraš
čiu Laisve. Jie pilnai atjaučia, 
kaip* sunkiai infliacija spaudžia 
mūsų dienraštį. Todėl, šenando- 
riečiai surengė pikniką Laisvės 
paramai ir iš dalyvavusių pik
nike dar aukomis prisidėjo šie 
asmenys:
J. Ragažinskas, Frackville $6.00 
J. Matukas, Shenandoah, 5.00

New York. — CIO Polit. 
Veikimo Komitetas remia 
Trumano kandidatūrą.

New Yorko Times prane
ša, jog Sovietų geležies ir 
plieno gamyba pakilo 68 
nuošimčiais nuo 1940 iki 
1947 m.

įvairios Žinios
Mažesnių dirbtuvių savinin

kai bando numušti darbinin
kams algas. Lawrence Woolen 
Co., kuri vadinasi Duck Mill, 
jau paskelbė, kad darbininkams 
numuša po $4 į savaitę algos. 
Ten mažai darbininkų dirba.

Kadangi, yra tokis baisus 
pragyvenimo brangumas, tai 
darbininkai padarė 
streiką, susėdo 
darban staklių, 
kad ,darbininkai 
pasišaukė juos į
šia, kodėl jie nedirba. Darbiniu 
kai pareiškė, kad jie už numuš 
tas algas nedirbs. Bosas gąsdi-! K. Motuzas, Shenandoah 
no uždaryti dirbtuvę, jeigu ’ s. Rauduvė, Pittston, Pa. 3.50 
darbininkai nedirbs už numuš-j K. Zamacevičius, Reading 3.00 
tą algą, nes jis būk nieko ne-■ A.
uždirba. Darbininkai nenusi-i p, Urbonas, Ashland, Pa. 3.00 
gando, sakė, kad jiems ir taip 1 K. Petkevičius. Mah. City. 3.00 
jau sunku gyventi ir jie už nu-i j. Stagniūnas, Shenand. 2.00 
muštą algą nedirbs. į M. Romikaitienė, Reading 2.00

Tada bosas pamatė, kad ne-į p. Did vai is, Frackville, 
gali įgąsdinti darbininkus ir! j. Mardosas, Girardville 
pareiškė, kad .palieka senas al- 

Į gas. Vėliau paaiškėjo, kad bo
ksai norėjo pasigerinti kompani- 
Į jai ir numušti darbinirfkų al
gas savo sumanymu.

Gerai, darbininkai padarė, 
kad atrėmė šį bosų pasikėsini
mą. Reikia budėti, nes jeigu 
bosams pavyks vienoje ar kito
je dirbtuvėje numušti darbinin
kų algas, ypatingai kur* dar
bininkai neorganizuoti, tai tą 
padarys paskui ir kiti fabri
kantai.

1.00
1.00

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Ona' Račfcaitytė," ] 

Zuzanos Vaitękaitytės, nuo Sere
džiaus miestelio. Prašau jos atsiliep
ti, arba kas žinoto 
nešti man, už ką 
Mrs. Anna Mitkus, 
Newark 8, N. J.

Pajieškau trijų seserų, Monikos, 
Agotos ir Karusės. Po tėvais Jaš-, 
kauckaitės. Jos išvykd į Š. Ameri
ką (J. V.) prieš pirmąjį karą. Iš 
Lietuvės paeina nuo Gražionių kai- 
mb,. Radviliškio valse., 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)

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

Geram poilsiui praleiskite savo vakacijas ant 
modęrniškos 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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Bolton Rober Co. darbinin
kai) laimėjo streiką. Jie gavo 
pakelti algas. Darbininkai su
tiko grįsti darban, kada jiems 
pakėlė po 11 centų į. valandą al
gos. Taipgi gaus į metus mo
kėti už 6 legališkas šventes, 
taipgi kompanija padengs dak
taro ir ligoninės išlaidas atsiti
kime nelaimės.. Patsai fabri
kantas būk serga ir yra Vokie
tijoj, tai sūnus nesutiko dau
giau duoti. Sakė, kad kaip tė
vas parvažiuos, tai gal ir dau
giau algos pridės.

Skaitant Boston Globė radau 
žinelę, kad Wallace bus pasta
tytas kandidatu ir North Caro
lina valstijoj, kur už jį pasira
šė ant peticijų 11,167 piliečiai. 
Reiškia, visur demokratiją ir 
taiką mylinti piliečiai stoja už 
Pregresyvę Partiją. Manau, 
kad mes ir Mass, valstijoj su
rinksime tiek- piliečių parašų, 
kiek mums reikia.

vęl 
bus transliuojama 10:30 vai. 
ryto, šeštadieniais,, per WVOM 
radijo stotį, 1660 kilocycles.

Lawrence lietuviai šį klausi
mą plačiau aptars būsimame 
LLD 37 kuopos susirinkime, 
kuris įvyks sekmadienį, 15 d. 
rugpjūčio, 2 vai. po pietų, 
Maple Parke. Prašomi visi na
riai ir simpatikai atsilankyti. 
Bus svarstoma ir kiti svarbūs 
reikalai. 5. Penkauskas.

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

i‘. ,4

‘ 231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

į Egzaminuojant Aftis,! 
Į Rašome Receptas Į
i Darome ir Pritaikome Akinins}

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINE, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr.,
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Rusų Baltagvardiečiu Pagrobta
TSRS Konsulato Mokytoja Laisva

Vietinis Araby Dienraštis < 
Švenčia Savo 50-tą Sukaktį

New Yorko arabiškas dien
raštis “Al-Hoda” (“Kelro- 
dys”) šiomis dienomis šven
čia savo 50 metų jubiliejų. 
Kaip pareiškė laikraščio re
daktorius Salloum A. Mokar- 
zel, jo laikraštis pirmas pa
vartojo linotipo spausdinimo 
būdą. Tik po to, kai jis pats 
pritaikino arabiškas raides 
prie linotipo 1912-tais metais, 
tą spausdinimo būdą perėmė 
laikraščiai Artimuose Rytuose.

Redaktorius Mokarzel pats 
yra lebanietis. Jis sako, kad 
tas laikraštis yra skaitomas ne 
vien Amerikoje gyvenančių si- 
riečių ir lebaniečių bei kitų 
arabiškų grupių, bet kad tūks
tančiai jo abonentų gyvena se
najame pasaulyje, — Sirijoje, 
Lebanone, Irake, Egipte ir tt.

Unijos Padeda Raudonajam 
Kryžiui Gauti Kraujo

19 CIO ir AFL unijų orga
nizuoja kraujo akciją Raudo
najam Kryžiui. Unijos prisi
deda prie kraujo gavimo va
jaus nurodydamos, kad krau
jo transfuzijų sukomercinimas 
yra begėdiškas dalykas. Karo 
metu, kuomet Raudonasis 
Kryžius gavo daug kraujo, jo 
pįlnai užteko ne tik karo 
fronte, sužeistiems, bet ir ci
viliams ligoniams. Dabar li
goninės, norėdamos pelnytis, 
nesuinteresuotos kraujo gavi
mu iš R. K., bet perka jo, kad.

Rusų baltagvardiečių pa
grobta Tarybų Sąjungos mo
kytoja Kosenkina Oksana 
Stępanovą tapo išlaisvinta, — 
nors policija atsisakė padėti. 
Ją išlaisvinti iš baltagvardie
čių rankų turėjo pats konsu
las Lomakinas su vice-konsulu 
ir šoferiu.

Stepanova buvo mokytoja 
Tarybų Sąjungos konsulato 
saldinių vaikų mokykloje. 
Kadangi mokykla šią vasarą 
užsidarė, visi mokytojai ir vai
kai turėjo grįžti į TSRS. Ke
lios savaitės atgal prie Stepa- 
novos pradėjo kabinėtis vieti
niai rusai socialdemokratai ir 
kiti baltagvardiečiai, raginda
mi ją pasidaryti išdavike ir 
atsisakyti grįžti į TSRS. Prie 
jos labiausiai kabinosi tūlas 
Zenzinovas, žinomas rusų ese
rų veikėjas, ir tūlas Koržins- 

i kis.
Liepos 30-tą tūlas asmuo, 

kuris save vadino L. Costello, 
ją sutiko parke ir Koržinskio 
vardu įspėjo, kad ji turi pasi
likti, “nes būsianti sušaudyta 
Sibire.“ Besikalbant ji pajuto, 
kad kas tai dūrė jai rankon 
ir greit pradėjo jaustis nusil
pusi. Ji suprato, kad jai bu- 

į vo įšvirkštyti migdomi vaistai, 
j Vėliau jos prie konsulato.lau- 
; kė pats Koržinskis, kuris ją 
nuvedė į .jos apartmentą, pa
ėmė visą bagažą ir ją nuvežė 
į taip vadinamą. Tolstojaus 
farmą prie New Yorko. Ta

farma yra baltagvardiečių už
laikoma ir jai vadovauja ko
kia tai grafienė Tolstoj. Ten 
Stepanova buvo pastatyta prie 
virtuvės darbo ir grafienė ją 
vis ragino tapti šnipe.

Konsulatas pranešė policijai 
apie Stepanovos pranykimą. 
Tuo tarpu Stepanovai pasise
kė pasiųsti laišką konsulatui, 
kuriame ji paaiškino, kas su 
ja atsitiko, ir prašė ją gelbėti. 
Praeito šeštadienio rytą kon
sulas Lomakinas, vice-ko'nsu- 
las čepurnichas ir šoferis Čel- 
kalinas atvyko į Tolstojaus 
farmą. Kol sargas ėjo praneš
ti grafienei, kas atvyko, jie 
pradėjo' apsižvalgyti, ir rado 
Stępanovą virtuvėje. Ji prašė
si būti išlaisvinta ir paėmę jos 
bagažą jie ėjo link automo
bilio, kai keli baltagvardie
čiai pasirodė ir jėga bandė 
Stępanovą nuo konsulato at
stovų atimti. Bet Lomakinas 
ir jo padėjėjai nesilpni vyrai, 
ir jiems pasisekė baltagvardie
čius atmušti, nors išvažiuojant 
baltagvardiečiai dar svaidė 
akmenis ir sudaužė automobi
lio langus.

Tą visą atsitikimą konsulas 
Lomakinas papasakojo spau
dos atstovams tą pačią dieną.

Grafienė Tolstoj spaudai 
aiškino, kad Stepanova ten at
ėjo laisvavaliai, bet vėliau ji 
pripažino, kad “įtikinimas“ ir 
gal šiokia tokia jėga buvo
vartota.

Kliubiečių Žinios

Lee Pressmano Kampanija 
Jau Pradeda Įsisiūbuoti

---■----- /
Amerikos Darbo » Partija 

(ALP) Broųklyne paskelbė, 
kad 5. R. Katzas buvo pa
skirtas Lee Pressmano rinki
minės kampanijos vedėju.. 
Pressman as kandidatuoja į 
kongresą iš 14-tos kongresines 
srities.

Katzas buvo Brooklyno žy
dų Kongreso sekretorium. Jis 
dabar iš tos tarybos rezigna
vo, kad pašvęsti savo jėgas 
Pressmano kampanijai.

Prossmanas yr.a buvęs vy
riausias CIO advokatas-pata- 
rėjas ir dabar vienas svar
biausių Progresyvių Partijos 
organizatorius.

Prieš Pressmaną kandida
tuoja Abrahamas Multeris, 
kuris turi abiejų senųjų par
tijų paramą.

Nauja Tarybinė Filmą Šios 
Savaitės Pabaigoje Stanley

t ------------- -—

Šį šeštadienį Stanley teatre 
bus pradėta rodyti garsioji ta
rybinė filmą “Rugpiūčio 14-ta, 
—Viena Diena Tarybų Sąjuh- 
goje.“ Tai dokumentalinė fil
mą, praeitų metų rugpiūčio 
14-tą filmuota 50 operatorių 
visuose TSRS kampuose. Joje 
rodys, kaip įvykiai tą dieną 
vystėsi tolimiausiuose TSRS 
kampeliuose. Diena nebuvo 
specialiai pasirinkta dėl ko
kios nors priežasties ar dra
matiškų įvykių. Rodomi kas
dieniški atsitikimai, paprastas 
gyvenimas. Bet kritikai sako, 
kad kaip tik dėl to realizmo 
ir autentiškumo ta filmą tokiy.

Vairuoti Besimokinanti 
Moteris Sužeidė Šešios

Mrs. Dolores Dunphy Perez, 
jauna vairuoti mokintis pra
dėjusi moteris, praeitą sekma
dienį Orchard gatvėje užva
žiavo ant šaligatvio ir sužei
dė šešius asmenis. Pasirodė, 
kad ji net neturėjo vairuotojos 
leidimo ir tik buvo pradėjusi 
mokintis. Ji traukiama teis
man, taipgi traukiama teis
man automobiliaus savininkė, 
jos motina.

Moterys Rimtai Svarsto 
Mėsos Boikotavimą

New Yorko moterys vis rim
čiau pradeda svarstyti mėsos 
boikotavimo atnaujinimą. Iš 
Chicagos ir kitų Vidurvakarių 
didmiesčių ateina žinios, kad 
ten mėsos boikotavimas vieto
mis jau pradėjo numušti kai
nas. Dallase mėsos kainos 
žymiai nukrito, po to, kai per 
savaitę mėsos pirkimas suma
žėjo ant daugiau kaip 50%.

Už mėsos boikotavimą New 
Yorke jau yra pasisakiusios 
įvairios organizacijos, kaip 
Vartotojų Taryba, • nuominin
kų grupė, Moterų Kongresas, 
Harlemo Moterų Kongresas ir 
tt.

Vienok, iki šiol čia boikotas 
yra neorganizuotas ir veikla 
nederinama. Agrikultūros de- 
partmentas tuo tarpu praneša, 
kad mėsos kainos kilsiančios 
per šį ir per ateinantį piėnesį.

IS LIAUDIES TEATRO SUSIRINKIMO
Liepos 30 d., penktadienį, 

įvyko Liaudies Teatro narių 
susirinkimas. Visi atrodė pa
ilsėję, su šypsena veiduose' ir 
pasiryžimu širdyse vėl stoti 
vaidybos darban .

Pirmiausia pirm. P. Venta 
pranešė, kad yra pakvietimas 
nuo Philadelphijos Moterų 
Klubo suvaidinti tenai veika
lą “Pergalė.“ Visi vienbalsiai 
sutiko važiuoti. Kelionės va
žiavimo priemonėmis rūpintis 
nutarta palikti valdybos ži-

ėjimus, kuriuose būtų apkal
bama - diskusuojama scenos 
veikalai. Ypatingai paėmus 
naują veikalą mokantis, pir
miausiai tas veikalas turėtų 
būti išanalizuotas kaip vaidy
bos taip ir turinio atžvilgiu.

Taip pat drg. Bovinas da
vė įnešimą rinkti delegatą į 
Meno Mokyklą, kuri įvyks jau 
šį mėnesį . Worcester, Mass. 
Savanorių visgi nesirado.

Susirinkimas praėjo labai
niai.

Kilo mažos diskusijos dėl 
suvaidinimo antru kartu “Per
galę“ Brooklyno; prieita prie 
išvados, jog visgi reikėtų tai 
padaryti. Neš išsikalbėjus su 
žmonėmis, kurie buvo matę šį 
veikalą yra išsireiškę, jog ei
tų ir antru kartu pažiūrėti. 
Be to, “Pergalės“ perstatymo 
diena buvo labai lietinga, to
dėl daugelis žmonių net ir su 
geriausiais norais negalėjo 
nueiti.

Drg. S. Večkys raportavo 
apie Liberty Auditorium de
koracijų tvarkymą ir sutiko 
šiuo reikalu antru kartu kal
bėti Board Direktorių susirin
kime, kad priėjus prje kon
krečių išdavų.

Drg. V. Bovinas davė pasiū
lymą, kad Liaudies Teatras' 
turėtų retkarčiais surengti su-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

gražioj draugiškoj nuotaikoj.

Vienos Muzika Stadiume
Praęitą penktadienį atviro 

lauko koncertų programoje 
Lewisohno stadiume buvo duo
ta vienietiška muzika. Štrau
so valcai ir Vienos dainos, 
dainuotos angliškai ir vokiš
kai, labai patiko publikai._

Stadiumo koncerto rengėjai 
pareiškė, kad vienietiška mu
zika kiekvienais. metais su
traukia daugiausia publikos.

. daug brangiau imti nuo ligo
nių.

_____________

Laikraščių Spaustuvių 
į ^Darbininkai Išsikovojo

Algų Paaukštinimus
Amerikos Darbo Federacijos 

spaustuvininkų (tipografijos) 
unija pasirašė 13 V2 mėnesio 
kontraktą su didžiųjų dien
raščių leidėjais. Pagal tą kon
traktą darbininkai gauna $9 
pakėlimą savaitei. Taipgi, iš- 
kovėtas punktas, ir jis patvir
tintas susitarime, kad laikraš
čiai nenaudos Vari-Typer me- 

- . todos spausdinimui. Ta me
todą naudojama dabar Chica- 
goje. kur spaustuvininkai 
streikuoja. Tuo būdu laikraš
čiai spausdinami apsieina be 
spaustuvės linotipistų (zece- 

Į rių). Iš teksto skiltys surašo-
: mos fnašinėle, vėliau fotogra

fuojama ir nuo fotografijos 
• klišės nuliejamos.

«
k. Nors spaustuvininkai pasiekė 

laimėjimą, bet mitinge, kuris 
|vyko Manhattan centre, eili
niai unijos vadai išreiškė savo 

• nepasitenkinimą. Jie teigė, 
kad darbininkai galėjo daug 
daugiau išsikovoti.

Rugpiūčio 6 d. įvyko Brook
lyno Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubo susirinkimas. Kaip 
paprastai, mūsų lietuviai vasa
ros laikotarpiu bijosi šilumos 
ir savo organizacijos susirin
kimus palieka šalyje. Tas pa- 
protis, įsigimęs, labai negeras 
pas lietuvius, ir reikėtų tokį 
nusistatymą numesti į gurbą. 
Savo organizacijos susirinki
mus reikia lankyti, nepaisant 
šilumos ir kitų painiavų. Ne
paisant mažo narių skaičiaus, 
pirmininkas Kreivėnas vistiek 
atidarė susirinkimą, pakvietė 
užrašų sekretorių jaunąjį Lin- 
kų perskaityti pereito susirin
kimo protokolą. Perskaitytas 
ir priimtas vienbalsai.

Sekė ligonių lankytojų ra
portai. Iš raportų galima pa
žymėti, kad ligonių nėra dau
giausia, bet vienas lankytojas 
nusiskundė, kad jis buvo kele
tą kartų savo ligonį lankyti ir 
neranda namie. Nors yra tai
syklės, kad ligonis turi būti 
namie tarpe šeštos ir septin
tos valandos vakaro per dak
taro valandas. Minėto ligonio 
neradimas namie palieka ant 
komiteto rankų patirti jo ne
buvimo namie priežastis.

Blogiausias dalykas yra su 
mūsų kliubiečiais ligoniais. Li
gonių lankytojai turi nesma

gumų ir tenka daugiausia ko
mitetui turėti nesmagumų su 
pašalpos apmokėjimu. To
kiems ligoniams daugiausia 
būna ( pašalpa pagal konstitu
ciją sustabdyta, tai jie verčia 
didžiausius kalnus ant komite
to, negaudami pašalpos ir susi
rinkime kelia betvarkę. Ro
dosi, kiekvienas kliubietis tu
rėtų* tuos dalykus žinoti, ka
dangi turite visi savo organi
zacijos konstituciją, turite sy
kį į metus ją perskaityti, bus 
patiems geriau ir organizaci
jai sveikiau.

Kaip kas' metai mūs kliubas 
paaukoja tai ligoninei, kur 
randasi neregiai, taip ir šita- 
!me susirinkime buvo jų pri
siųstas laiškas reikalaujantis 
aukos; paaukota 5 dol.

Senas mūs kliubietis drau
gas žabarauskas atsišaukė su
sirinkime, kad jis buvo užgau
tas smarkiai jam einant gat
ve, jį užgavo pora jaunuolių 
važinėjanti dviračiais, tad jis 
manė, gal jam taip nebus 
bloga, ir tuo sykiu nekreipė 
domės. Bet parėjęs namo ap
sižiūrėjo savo koją ir rado, 
kad ji užgauta, pusėtinai yra 
patinus, tai nuėjo pas gydyto
ją, kur jam suteikė pagalbos 
ir paliepė pagulėti. Jis neturė
jo- minties ilgokai sirgti, bet 
gydytojas paliepė būti atsar-.

gera.
Kartu su ja rodoma ir kita 

dokumentalinė filmą: “Mask
vos 800-tinis Jubiliejus.“

200,000 Oro Parodoje
Saulėtas ir vėsus oras su

traukė daugiau kaip 200,000 
stebėtojų į Idlewild aerodro
me vykusią praeitos savaitės 
pabaigoje parodą. Sekmadie
nio paroda oficialiai pabaigė 
aerodromo atidarymą, kurio 
iškilmės tęsėsi per visą praei
tą savaitę.

Per parodą vienas jet-orlai- 
vis skrido greičiau negu 650 
mylių per valandą, tokiu bū
du sumušdamas lygšiolinį pa
saulinį rekordą.

Parodoje tribūnoje buvo 
miesto meras O’Dwyeris ir ki
ti svarbūs pareigūnai.

Dr. Petriką Grįžo iš Atostogų
Praleidęs porą savaičių 

šiaurinėje New Yorko valsti
joje, Dr. A. Petriką grįžo prie 
darbo. Jis jau ir vėl priim- 
dinėja pacijentus.

—Oras Adirondacks kalnuo
se buvo geras, — sako jis.— 
Gražiai pasilsėjau, perskai-, 
čiau eilę knygų ir parašiau 
paskaitą apie režisūrą.

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Donrikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

[į-------------------------------------@

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

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

Tel. GLenmore 5-6191

GYDYTOJAS
| S. S. Lockett, M. D.

223 South 4th Street
į BROOKLYN, N. Y.

H—2 dienom 5Valandos: j 6_8 vakara[s

Ir Paghl Pasitarimais.'
> Telefonas EVergreen 4-0203

DANTŲ GYDYTOJAS I

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel.1 EVergreen 7-6868

Valandos: j U’s rakite I 
( x— o vakare

Penktadieniais uždaryta.
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A. Kalinauskas
Parduoda naujas ir taiso 

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

Television ir Radios.
Kreipkitės:

104-12 - lllth Street
Ozone Park 16, L.I., N.'

Telefonas Virginia 3-539

j

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

&

•Brooklyniečiai!
VAŽIUOKIME Į PHILADELPHIJOS 

PIKNIKĄ!

Yra pasamdyti 3 busai važiavimui į philadel- 
phiečių rengiamą Laisvės paramai pikniką. Tuo
jau įsigykite busų tikietus.

Piknikas įvyks rugsėjo-Sept. 5 d., ant ryto
jaus bus Labor Day šventė. Turėsite progos pa
silsėti, kad ir vėliau sugrįšite.
, Busai išeis 9:30 vai. ryto. Iš Parko grįš 7:30

KAINA $3.25 Į ABI PUSI
Kiekvienais metais turime keblumų su pasivė

linusiais įsigyti bilietus. Paskutinę dieną subėga 
norinčių važiuoti. Nedarykite tos klaidos šiemet. 
Įsigykite bilietus iš anksto. Tuojau kreipkitės į 
Laisvės raštinę ir nusipirkite buso bilietą.

giam, tad jis nepranęšė savo 
nelaimės komitetui kliube, bet

ie

I s

tisvii

jis atsišaukė susirinkime su 
gydytojo paliudymu. Taigi, 
jo atsišaukimas priimtas ir 
jam benefitas apmokėtas už 
jo sužeidimą tą laiką ser
gant.

J. Stakvilevičius.

QUEENS EMBLEMA
Kaip praneša Queens srities 

prezidentas, tai sričiai ieško
ma emblema. v Visi Queense 
gyvenantieji dailininkai gali 
pristatyti savo projektus. Už 
geriausius du bus duodamos 
dovanos.

3 VALANDOS KELTUVE
Joseph McQueen, eleveite- 

riaus operatorius ant 38 W. 
4$th St., tris valandas turė
jo ištupėti eleveiteryje, kuris 
užkliuvo virš aukščiausio eta- 
žo ir tik atvykę mechanikai jį 
išlaisvino.

Peter Kap'tskds

\ 11

Peter 
KAPISKAS 

BAR & GRILL i
Degtinės, Vynai ir Alus i 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio

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

1 Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
$ Tel. Evergreen 4-9012 ' i

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y<

Telefonas STagg 2-2173
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