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“Argentinos visuomenėje pa- j No. 189 
liks gilų Įspūdį pranešimai,— __

Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.
HJill.—U1UC ViCIV.N owau-

V •   •  1. • 1 . J _ 1 t 2 LAUŽOMA PREKYBOS
SUTARTIS SU
SOVIETAIS,--POST

jos suvažiavimą Philadelphi- nn
joj, apie ten priimtąją progra- SUTARTIS SU
mą, ir ypatingai Henry A. a isaawi

Wallace’o kalba...” 5nry SOVIETAIS,—POST
šitaip rašo Argentinos dar- Į 

bininkų vadas Rodolfo Ghiol- C • Vvkdn Sutarti
di praėjusio antradienio Dai-! dnV,eiai J J™0 DUiarij
ly Wovkeryj. Jis rašo iš Bu- Su Amerika, Rašo N. Y. Post 
enos Aires. 1 

* * , j New York. — Čionaitinis
Ghioldi’0 pašaky-, komercinis dienraštis N. Y.

Post kaltina Amerikos val
džią, kad ji sulaužė preky-

GRAIKIJOS MONARCHIST AI SUŠAUDĖ 250 
SAVO KAREIVIŲ, ATSISAKIUSIŲ KOVOTI

įdomus < 
finas: “gan pilni.” Vadinasi, 
Argentinos spauda, kad ir ka
muojama Perono žvalgybinin- , . - -
ką. vis tik sugebėjo pateikti i yos šutai tį su Sovietų Są- 
savo skaitytojams išsamių ži-įjunku; sako, Amerika sulai- 
nių iŠ Philadelphijos suvažia-1 kė reikalingiausių Sovietam 
vimo. . 'daiktų pardavinėjimą, bet

Suvažiavimas buvo tiek I Sovietų Sąjunga vykdo su- 
svarbus. kad spauda nedrįso; tartį iš savo pusės ir par- 
jo ignoruoti.

Taip buvo ne tik Argenti
noje; taip buvo, kiek teko 
patėmyti. visoie Lotynų Ame
rikoje, na, žinoma, ir visame 
pasaulyje.

Progresyvių Partijos suva
žiavimą, tyčia ar ne, beveik 
ignoravo Amerikos lietuvių 
smetonininkų ir kita, su ja su
sijusi, spauda. Bčt tai ma
žiausios reikšmės dalykas.

Laisvėje (ir Vilnyje) apie balsiai patarė atimt vaisti
ni suvažiavimą buvo ne tik joms teisę kontroliuot savo 
plačiai rašyta, bet mes iš- į miliciją. Komitetas ilgame 
spausdinome istorinę Wall- savo raporte ragina visų 
ace’o kalbą ir spausdiname i valstijų miliciją perimt į 
Progresyvių Partijos platfor-į tiesioginę šalies armijosval- 
mą-programą. . ' dybą. Be kitko, raportas sa-

Dalykas, kuris įvyko Phila-! jOg milicija paskirų 
delphnoj iepo® Y15”; '•1 valstijų žinyboje neparuoš- 24 ir 25 dd„ buvo toks dide- , u v_ J f . ,r„L.c i ■ ta riaušėms slopinti.”tfy-vr. svarbus, kad su juo i r
privalo susipažinti kiekvienas

'Amerikos gyventojas!

Su šio mėnesio pabaiga ir 
kito pradžia Progresyvių Par
tija pradės savo rinkiminę- 
kampaniją.

Henry A. Wallace ir senato
rius Glen Taylbr yra pasiruo
šę darbuotis visu savo ryžtu.

Stos darban kiekvienas bu
vęs Philadelphijoj, stos dar
ban kiekvienas siuntęs jį ar 
ją Philadelphijon, stos dar- i skelbiamas vienai savaitei, 
ban kiekvienas žmogus, ku-! 
riam rūpi, kad pasaulyj gy
vuotų taika, laisvė ir gausa!

Juo daugiau .ir apdairiau 
darbuosimės, tuo daugiau mi
lijonų piliečių balsų bus pa
duota už Progresyvių Partijos 
kandidatus ir programą.

Atsiminkime: pasaulis ati
džiai stebėjo tai, kas dėjosi 
Philadelphijoj, bet jis dar ati
džiau stebės, kas vyks rinki
minėje kampanijoje ir rinki
mų dieną—lapkričio 2 dieną!

Nepamirškime ir to: reakci
ninkai dės didžiausių- pastan
gų Progresyvių Partijai ir 
jos kandidatams šmeižti.

Tam tikslui bus užkinkyta 
spauda, radijas ir, galimas 
daiktas, net kai kurios sek
tos bažnyčia.

Gali būti net taip, kad į A- 
merika nradės iš kitur tonais 
plaukti laiškai, — laiškai, ra
giną, Amerikos žmones ne
balsuoti už Wallace’ą.

Atsimenat, kas buvo parla
mentarinių rinkimų metu Ita
lijoj ?. . .

Progresyvių Partija bus, 
virš visko, siekiamas! padary
ti “komunistų partija,“ nepai
sant to. fakto, kad pas mus 
gyvuoja Komunistų Partija!

Progresyvių Partijos kandi
datams bus bandoma prisegti 
ragai ir uodega, laikinai nu
traukta nuo Liuciperio pa
sturgalio.

Tie patys žmonės dės Tru- 
manui ir Dewey’ui ant galvos 
aureolę, o ant jų kupros se
gios angelų sparnus.

Įtūžimas prieš Progresyvių

| davinėja Amerikai net to
kius karinius metalus, kaip 
manganą ir chromą.

KARININKU KOMITETAS 
SIŪLO ATIMT MILICIJOS 
KONTROLĘ IŠ VALSTIJŲ

Washington. — Karo de- 
partmento komitetas vien-

Streikas Prieš Mėsą 
Apima Tuzinus Miestų

Chicago. — Plačiai išsi
vystė šeimininkių streikas 
prieš mėsos pirkimą Chica- 
goj, Clevelande, St. Fran- 
cisoj, St. Louise, Dallase, 
New Yorke ir tuzinuose ki
tų miestų. Streikas buvo 

bet jeigu mėsa nebus nupi
ginta, suprantama, jis il
giau tęsis. Mėsos pirkimas 
kai kuriuose miestuose nu
puolė 20 iki 50 nuošimčių.

Jauony Valdžia Mojasi 
Uždaryt Visas Valdinių 
Darbininkų Unijas

Tokio.— Japonijos minis
trų kabinetas gamina pasiū
lymą seimui, kad uždarytų 
ir uždraustų visas valdžios 
darbininkų - tarnautojų u- 
nijas. Tos unijos turi dau
giau kaip 2 milionus narių. 
Japonų valdžia vykdo gene
rolo MacArthuro patvarky
mą — užginti valdiniams 
darbininkams streikus ir at
imt iš jų teisę bendrai de
rėtis su valdžia dėl algų pa
kėlimo ar kitų sąlygų page
rinimo.

Partiją ir Henry A. Wallace’ą 
tebebrinksta.

Rašytoja Kathleen Winsor 
reikalauja ištuokos nuo savo 
vyro, menininko Arties Sha- 
w’o.

Savo norus Kathleen moty
vuoja, tarp kitko, tuo, kad 
Shaw akstinus ją skaityti 
marksistines - leninistines kny
gas ir stoti į Komunistų Par
tiją...

Menka iš Kathleenos rašy- 
toja? jeigu ji ieško tokių “pri- 
Činų.’t ’

London. <■— Graikijos mo- 
narcho-fašistų oficieriąi per 
10 paskutinių dienų sušaudė 
daugiau kaip 250 savo ka
reivių, kurie atsisakė kovot 
prieš graikų partizanus, 
kaip pranešė Laisvosios
Graikijoj radijas. Tarp su-! Makrokomi, Artotina, Ara-

Chinų Komunistai Užvaldė Ketvirtadalį 
Chinijos su Trečdaliu Gyventojų

Šiaur. Chinija. — Naujo
sios Chinijos žinių agentū
ra praneša, jog chinų liau
dies armija, komunistų va
dovaujama, per paskutinius 
12 mėnesių atėmė iš Čiang 
Kaišeko fašistų dar 155,000 
ketvirtainių kilometrų plo-

Svarstoma Klausimas, 
Kas Globos Buvusias 
Italijos Kolonijas

London. — Amerikos, Še
viotų, Anglijos ir Franci jos 
užsieninių ministrų pava
duotojai svarsto, kam pa
vesti buvusias Italijos kolo
nijas Afrikoje — Libiją, So- 
maliją ir Eritrėją. Sovietų 
Sąjunga ir* Franciją siūlo 
pervesti tas kolonijas į Ita
lijos globą, kurioje turėtų 
būti leista joms išvystyti 
tautinę savivaldybę, pagal 
Jungtinių Tautų nuostatus.

Pirmiau Anglija piršosi 
kaip Libijos globėja. Ame
rika dar nepareiškė savo 
nuomonės. Libija yra kari
niai svarbi žemė šiaur. Af
rikoj. .

Indijos Kunigaikštis 
Prašvilpęs $10,000,000 
» Bombay, Indija.— Baro- 
dos kunigaikštijos galva 
Pratap. Gaekwar per 6 sa
vaites praeitą pavasarį iš
dykaudamas, prauliavojo 10 
milionų dolerių valdžios pi
nigų, kaip kaltina jį Baro- 
dos seimas; Didžioji seimo 
narių dauguma pareikalavo, 
kad kunigaikštis pasitrauk
tų iš valdovo vietos. Jis, tarp 
kitko, kaltinamas ir už dvi
patystę.

B ar odos kunigaikštija y- 
ra prisidėjus prie Indijos 
valstybės.

Anglai-Amerikonai Perša 
Sugrąžint Italijai Triestą

Lake Success, N. Y.—An
glijos ir Amerikos atstovai 
reikalauja sugrąžint Italijai 
Triestą. Sovietų delegatas 
pareiškė, jog anglai-ameri- 
konai laužo taikos sutartį, 
pagal kurią Triest turi bū
ti savivaldinė sritis.

Sovietai Šaukia Atominiai Nusiginkluot
Lake Success, N. Y.—So

vietų Sąjungos atstovas Ja- 
koy Malik ir Ukrainos dele
gatas D. Manuilskis, kalbė
dami Jungt. Tautų nusigin
klavimo komisijoje, pareiš
kė: i

— Jokia šalis negręsia A- 
merikai. Neužtenka aprėžti 

šaudytų yra ir Sotiras Ku- 
lumbakis, broliavaikis faši
stinio seimo nario Efstatio 
Kulumbakiso.

Partizanai Rūmeli jos pro
vincijoje atėmė iš fašistų 

tą. Taigi dabar demokrati
nėje liaudies valdyboje yra 
jau 2,355,000 ketvirtainių 
kilometrų plotas, arba apie 
ketvirtadalis visos Chinijos 
žemės.

Bet liaudiečiu - komunis
tų užimtame plote gyvena

Izraelis Sveikina 
Sovietų Atstovą

Tel Aviv.; — Izraelio val
džia nuoširdžiai ir iškilmin
gai pasitiko atvykusį Sovie
tų atstovą Izraeliaus valsty
bei, Pavelą Jeršovą, ir jo pa
dėjėjus. “Tai didis įvykis 
jaunutės,mūsų valstybės gy
venime”, rašo žydų laikraš
čiai, leidžiami hebrajų kal
ba. Iškelta Sovietų vėliava 
ant viešbučio, kur apsistojo 
sovietinė atstovybė. Tame 
viešbutyj ir Amerikos kon
sulatas.

Arabų Šalys^Atmeta 
Izraelio Valstybę

Kairo, Egiptas. — Ara
biškų kraštų sąjunga atme
tė Izraeliu pakvietimą į 
taikos derybas ir pareiškė, 
jog arabai nepripažįsta jo
kios Izraelio valstybės Pale
stinoje. Jie atmeta pernyk
ščio Jungtinių Tautų seimo 
nutarimą padalinti Palesti
ną į nepriklausomingas žy
dų ir arabų valstybes. Ara
bai sako, kad visa Palesti
na turi būti paversta ara
biška valstybe.

Amerikonai Pirše Karine 
Franko-Portugalijos Sąjungą

Paryžius. — Pranešama, 
jog fašistinis Ispanijos, dik
tatorius Franko siūlys fa
šistinei Portugalijos val
džiai karinę sšjungą. Tei
giama, kad prezidepto Tru- 
mano asmeninis atstovas 
Vatikane, M. G. Tayloris 
ragino Franko padaryt ka
rinę santarvę su Portugali
ja, kuomet Tayloris lankėsi 
Ispanijoj pavasarį.

Jeruzale. — Arabai suti
ko praleist vandenį žydam į 
Jeruzalę. ;

vadinamus paprastuosius 
ginklus. Reikia padaryti su
tartį, kuri privalo sustabdyt 
atominių bombų gaminimą 
ir uždraust atominių ginklų 
vartojimą.

Sovietų Sąjungą mažina 
savo armiją, paleidinėja 
vieną kareivių grupę po ki- 

hova ir Dijori miestelius bei 
kaimus.

Partizanų komandierius 
generolas Markos pareiškė: 
Mes galime padaryt Gram- 
mos kalnyną monarcho-faši- 
stų kapinėmis.

168 milionai žmonių, tai 
yra daugiau kaip trečdalis 
visų Chinijos gyventojų. 
Vien per paskutinius 12 mė
nesių liaudiečiai paliuosavo 
nuo Čiang Kai-šeko diktatū
ros 37 milionus chinų ir už
valdė dar 169 miestus.

ra-

Maskva Nori Amerikos 
Bendradarbiavimo 
Taikai Išlaikyti

Maskva. Maskvos 
dijas,- minėdamas trimetinę 
sukaktį nuo Sovietų Sąjun
gos įstojimo karan prieš Ja
poniją, pareiškė:

— Karinis Sovietų Sąjun
gos ir Jungtinių Valstijų 
draugiškumas galutinai nu
lėmė pergalę prieš Japoniją. 
Ta istorinė tiesa turi gilią 
reikšmę dabartiniam laikui. 
Šių dviejų šalių bendradar
biavimas šiandien yra ly
giai svarbus, kaip ir karo 
metu,' — kad galima būtų 
taiką išlaikyt. Tatai supran
ta amerikiečių dauguomenė 
bet tas nepatinka reakcinin
kų gūštoms Amerikoje.

Graiku Partizanai 
Veja Fašistus Atgal

Athenai, Graikija. — 
Graikų partizanai laimėjo 
ugningą mūšį prieš monar
cho - fašistus ties Oxio mie
steliu, Grammos kalnyne, ir 
atmetė priešus tolyn atgal. 
Monarchistų komanda pri
sipažino, kad nieko nepešė 
prieš x partizanus Alevista' 
kalne. Kiek pirmiau monar- 
chistai pasakojo, būk parti
zanų komandierius genero
las Markos “pabėgęs“ Al
bani jon. Dabar jie pripažįs
ta, kad jis asmeniškai vado
vauja kovai.

Naui. Zelandijos Unijos 
Prieš Verstiną Rekrutavimą

Wellington, Nauj. Zelan
dija. — Naujosios Zelandi
jos darbo unijų vadai prie
šinasi valdžios reikalavimui 
įvesti verstiną kariuomenės 
tarnybą. Naujoji Zelandija 
yra vienas iš savivaldiškų 
Anglijos Imperijos kraštų.

tos. O Amerika, vis labiau 
ginkluojasi, daugiau ir dau
giau pinigų skirdama kari
niams tikslams. Sovietinės 
tautos įtempia ' visas savo 
jėgas taikiai pramonės ir ū- 
kio kūrybai, kuomet Ameri
koje kurstoma vis aršesnė 
karinė isterija.

VETERANAS PAREIGŪNAS 
SAKO, LIŽĖ BENTLEY 
KLEJOJA, MELUOJA
Gen. Eisenhower Nemato Pavojaus Amerikai dėl Tariamų 
Šnipu; Kongresmanai Negalį Priverst Kosenkiną Liudyti

Washington. — Kongres- 
manų Neamerikinės Veiklos 
Komitetas toliau kvočia ke
lis buvusius valdininkus, 
kuriuos Elizabetha Bentley 
įtarė kaip-“sovietinius šni
pus.”

— Ta dvasiniai susmuku
si neurotikė moteriškė kle
joja ir meluoją, — pareiškė 
Duncan Lee, buvęs pulki
ninkas strateginės tarnybos 
įstaigoje karo metu. Ližė

11 MAJORU REIKALAUJA 
VĖL SUŠAUKT KONGRESĄ,- 
KAD KAINAS NUMUŠTU

Jersey City, N. J. — 11 
•New Jersey Valstijos miestų 
majorų, susirinkę konferen- 
eijon, ragino prez. Truma- 
ną vėl sušaukti specialę 
Kongreso sesijų, kad paža
botų skandališką kainų iš
pūtimą. Konferencijoj da
lyvavo Jersey City majoras 
Eggers ir Hobokeno, Union 
City, Harrisono ir 7 kitų 
miestų majorai.

Truman Peikė Biliy dėl 
Namų, bet Pasirašė Jį

Washington. — Prezid. 
Trumanas pasirašė specia- 
lės Kongreso sesijos bilių 
neva dėl gyvenamųjų namų 
statybos. Kartu jis nupeikė 
tą “išromytą” bilių, kuris 
atmeta namų statybą su tie
siogine valdžios parama.

Kartu Trumanas sakė, 
jog ir toks bilius “geriau, 
negu nieko”, todėl jis ir pa
sirašė bilių.

Gen. MacArthuro Padėjėjas 
Šaukiamas j Kvotimus, ar 
Jis Ištikimas Valdžiai

Tokio. — Tapo suspen
duotas Harry F. Alber, kai
nų tvarkytojas generolo 
MacArthuro valdyboje. Al
ber šaukiamas į Washingto- 
ną, kur bus kvočiama jo iš
tikimybė Amerikai. Išgirdęs 
tatai, Alber pareiškė, jog jis 
niekuomet nebuvo konfunis- 
tas, bet visuomet ištikimas 
savo šaliai. 1943 m. jis buvo 
Kainų Administracijos val
dininkas ir civilinės orlai- 
vininkystės pareigūnas.

Karo metu Alber įstojo 
armijon kaip eilinis kareivis 
ir pasiekė leitenanto laips
nio. .   ■ ■ - Ji------
100,000 CHINIŠKŲ 
DOLERIŲ Už CENTĄ

Šanghai, Chinija.— Kuo
met Čiang Kai-šeko tauti
ninkų valdžia paskelbė, kad 
ji pertvarkys finansus, tai 
popieriniai jos pinigai dar 
žemiau nupuolė. Už vieną a- 
merikinį centą dabar siūlo
ma 100 tūkstančių chiniškų 
dolerių.

ORAS.—šutnu ir lietus.

Bentley pasakojo, būk jis 
buvęs komunistas ir šnipi- 
nėjęs Sovietam. Lee su pa
sipiktinimu tatai užginčijo.

Demokratas kdngresma- 
nas F. Ed. Herbert, komi-' 
teto narys, sušuko: — Čia 
kas nors meluoja; turėsime 
teisman traukt kreivai pri
siekusius melagius!

Elizabetha Bentley gyrė
si, būk koks tai asmuo “Al” 
1945-m. rudenį ant gatvių 
kampo New Yorke davęs jai 
$2,000, kaip buvusiai “sovie
tinei šnipei”, ir būk Sovie
tų vyriausybė suteikus jai 
Raudonosios žvaigždės me
dalį; bet jinai, girdi, perda
vus pinigus valdiniams FBI 
agentams.

(New York. — Generolas 
Eisenhower, Columbijos U- 
niversiteto prezidentas, pa
reiškė, kad gąsdinimas so
vietiniais šnipais yra dirb
tinis dalykas; jisai sakė, nė
ra jokio rimto Amerikai pa
vojaus dėl vadinamo šnipų 
lizdo.)

(Washington. — Demok
ratas senatorius Claude Pe
pper sakė, republikonai ke
lia lermą dėl vadinamų šni
pų, siekdami tiktai supur
vinti prez. Roosevelto val
džią ir sutrešti Demokratų

Lizė Bentley taipgi šne
kėjo, būk Sovietam šnipinė
ję armijos majoras Wm. ' 
Ludwig Ullman ir Robert 
T. Miller, buvęs aukštas val
dininkas dėl reikalų suderi
nimo tarp Jungtinių Valsti
jų ir Lotyniškosios Ameri
kos. Abudu su panieka už
ginčijo Ližės pasakas.

Neamerikinis Kongres- 
manų Komitetas davė įsa
kymą - subpoeną sovietinei 
pilietei, mokytojai Oksanai 
Kosenkinai atvykti ir liudy
ti. Bet kol ji laikosi ir dirba 
Sovietų konsulate New Yor
ke, tai valdžios agentai ne
turi teisės ją kliudyti. (Ru
sai baltagvardiečiai buvo 
pagrobę Kosenkiną ir nusi
gabenę į savo farmą. Iš ten 
ją išgelbėjo Sovietų konsu
las Lomakinas.)

215 Žuvo Nelaiminguose 
Įvykiuose per 2 Dienas

New York. — Žinių agen
tūra United Press suskaitė, 
jog per dvi paskutines p ra-« 
eitos savaitės dienas 215 
amerikiečių žuvo nelaimin
guose atsitikimuose, * dau
giausia automobilių nelai
mėse ir besimaudydami.

Liaudiečiai Gręsią Senai 
Chinijos Sostinei ‘

Lanchow, Chinija.— Pra
nešama, jog chinų liaudie- . 
eių - komunistų armija ren
giasi užimt Peipingą, seną
ją Chinijos sostinę. * Tada 
jie Peipinge įsteigtų naują, 
demokratinę Chinijos val
džią, sudarytą iš įvairių 
partijų.

z
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Jei Tik Jie Pagalvotą
Isterija, kurią Ne-Amerikinis Komitetas, su šnipų tal

ka, sukėlė Washingtone, dar vis bandoma spaudoje pa
laikyti.

Aišku, šiai isterijai pagrindą padėjo pats Trumanas, 
kuris šiuo metu nori nuo jos atsipalaidoti. Jis padėjo 
jai pagrindą pravesdamas “apsivalymą” nuo nepageidau
jamųjų valdžios tarnautojų; jis padėjo jai pagrindą, už
leisdamas ant pažangių žmonių savo justicijos dėpart- 
mentą ir FBI.

Trumano vyraiųsybė pradėjo, gi kongresiniai komite
tai dabar baigia — abieji varo vieną dr tą patį darbą, jo
kios naudos žmonėms nežadantį.

Jau negražiai išmozota visa eilė gerų žmonių,—pasi
ryžusiai tarnavusių savo kraštui asmenų, visuomeninin
kų, buvusiųjų valdininkų.Dar ruošiarųasi mozoti daugiau. 
Galimas daiktas, jog kils vardas po vardo, pavardė po 
pavardės,—nauji, ligi šiol dar nepaliesti asmenys bus ap
skelbti “svetimos valstybės agentais”, bet jie neturės tei
sės savo šmeižėjų patraukti teisman už jų apšmeižimą!

Kongresiniai komitetai, mat, turi plačias teises: jie ga
li bent kurį pilietį įvardinti negarbingiausiame darbe, bet 
įvardintasis neturįs teises jiems atsikirsti!

Tai yra blogas dalykas. Tai yra baisus dalykas!
Šių dienų Ne-Amerikiniam Komitetui labiausiai rūpi į 

dar sykį ligi sočiai pašmeižti mirusiojo prezidento Roose- ■ 
velto administraciją, jo draugus.ir bendradarbius, taipgi į 
naujai gimusiąją partiją — Progresyvių Partiją ir jos ! 
vadus.

Ne-Amerikinis Komitetas, kaip matome, siekiasi “įro- ( 
dyti”, jog, girdi, Roosevelto administracijoje buvo nema-j 
ža radikalų, pažangių žmonių ir gal net komunistų.

Šitie visi žmonės dėjo didžiausių pastangų, kad 
tarp Arherikos ir Tarybų Sąjungos gyvuotų glaudžiausia ; 
vienybė, kad šiedvi šalys, išvien su Anglija ir kitomis, 
pasekmingai laimėtų karą prieš fašistinės ašies .valsty
bes.

Kaltinamųjų nuopelnai šiandien siekiamsi sumaišyti su 
purvais ir visi tie, kurie ištikimai karo metu dirbo per
galei, šiandien tiesiogiai ar ne, siekiamas! įkriminuoti: jie 
siekiamas! pasodinti į kaltinamųjų suolą!
’ Matot, ką reiškia būti anti-fašistu!

Roosevelto administracija kaltinama čia tame, kam ji 
priėmė į tarnybą “komunistus.”

Tūli Ne-Amerikinio Komiteto nariai skelbia, būk, gir
di, dar šiandien valdžios įstaigose esą komunistų.

Mes visu nuoširdumu norėtume pasakyti Ne-Ameriki
nio Komiteto nariams štai ką: jis permažas Amerikos 
valstybinei administracijai apvalyti nuo pažangios dva-’ 
sios žmonių.

Federalinėje Jungtinių Valstijų tarnyboje yra arti du 
milijonai asmenų. Jūs galite šiandien kiekvieną iš jų 
“perkošti”, bet rytoj ar už poryt, jūs matysite, kad dalis 
tų asmenų jau protauja kitaip, negu jie protavo šiandien!

Pasaulis juk nestovi vietoje. Kaip visata, taip ir žmo
gus, — žmogaus protavimas, — keičiasi, tobulėja, eina 
pirmyn. Šiandien tas pats, sakysime, ašmuo gali būti už
sigrūdinęs republikonas ar demokratas, atkaklus “lais
vojo verslo” gynėjas, o rytoj, jis, — ypatingai, jei jis ar 
ji dirba už algą, iš kurios vienas teturi gyventi, — jau 
gali būti wallace’inis arba net komunistas!... Na, ir ką 
jūs jam padarysite!... Reikėtų kiekvieną dieną tuos žmo
nes košti ir košti, bet ir tai nieko teigiamo nepasiektum. 
Atsiminkime, jog niekas pasaulyje nestovi vietoje!...

Ar Ne-Amerikinio Komiteto nariai kada nors pagal
vojo apie tai? Veikiausiai ne, kadangi, jei jie būtų pa
galvoję;* tai šiandien neplepėtų tokių dalykų, kuriuos ple
pa, ir be reikalo nebjauriotų Roosevelto, neigi kitų žmo- 
nių> kurių nusikaltimas glūdi tik tame, kad jie karo metu 
ištikimai dirbo bendrai pergalei pasiekti prieš fašizmą.

Ankstos Kainos ir Boikotas
.Kai kuriuose amerikiniuose miestuose šiandiep šeimi

ninkės veda boikotą mėsai ir bendrai aukštoms produktų 
kainoms.

Tūluose miestuose, pranešimai skelbia, šeimininkės su
sitarė nepirkti iš mėsinių jokių mėsiškų produktų per ke
letą dienų, o kai kur tariasi nepirkti jų per įštisą savaitę 
ar net dvi.

Žinoma, protestas, organizuotas protestas, yra geras 
dalykas. Jis gali daug žmonėms padėti. Bet ar, tokiu pro
testu bus kas nors esminio pasiektą?

Kaltininkai dėl aukštų kainų juk yra ne smulkūs biz
nieriai, bučeriai, bet didieji ryklės, trustai, monopolistai, 
kurių kontrolėje yra mėsos ir kitų valgomųjų daiktų pra
monė. Šitię ponai žino, kad jų tokiais boikotavimais ne- 
pabaidysi: nepirksi mėsos šiandien, pirksi ją rytoj. Badu 
juk nemirsi. /

Aukštų pragyvenimo produktų kainų reikalą visuome
nė turėtų kitaip spręsti: ji turėtų organizuotai reikalau
ti, kad valdžia sukontroliuotų kainas. Jei ne kitaip — ji 
turėtų reikalauti; kad prezidentas Trumanas sušuktų 
dai* vieną specialę 80-tojo Kongreso sesiją, ir pastaroji 
turėtų įvesti valdišką kainų kontrolę!

Į šią kovą turėtų, stoti visos darbo unijos, visos darbo 
žmonių organizacijos — visi vieningai ir ryžtingai!
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nius, bet valstiečius..
Tačiau čia reikalas eina 

apie Dirvą ir visus fašistus. 
Daleiskime, valstiečių grupė 
susitaria, jog jiems bus 
daug geriau, daug naudin
giau, daug lengviau, jeigu 
jie gyvens atskiromis šei
momis, bet žemę dirbs ben
drai moderniškų mašinų pa
galba. Jie ima ir sukuria 
kolektyvinį ūkį.

Bet štai saujelė fašistinių 
desperatų, norėdami pasto
ti kelią Lietuvos ,atsisteigi- 
mui ir Lietuvos žmonių pa
stangoms susikurti švieses
nį rytojų, nakties metu'už
puola tubs vastiečius ir juos 
išskerdžia. Juk tai baisi 
žmogžudyste. Kiekvienas 
padorus žmogus, kiekvienas 
dar nors krislelį sąžinės tu
rįs žmogus, tokius šalta
kraujiškus žmogžudžius pa
smerks ir prakeiks. Bet juos 
giria ir sveikina fašistiniai 
išsigimėliai iš Dirvos.

TAIP JIE “ŠVIEČIA” 
SAVO SKAITYTOJUS

Philadelphijoje įvyko di
džiulė Amerikos žmonių 
konvencija. Apie ją buvo 
daug, plačiai rašyta. Ji'su
organizavo naują partiją, 
priėmė ir paskelbė plačią 
programą. Ji išstatė kandi
datus į prezidentus ir vice
prezidentus. Netgi komer
cinė spauda pripažįsta, jog 
tai yra didelis, rimtas ju
dėjimas.

Bet kaip tą didelį, istori
nį įvykį savo skaitytojams 
perstato So. Bostono Kelei
vis? Pasiskaitykite (K., 
rugp j. 4d.):

Bolševikai pagimdė Ameri
kos politiniame gyvenime 
trečią partiją,” o Henry Wal
lace buvo jiems lyg meškere 
tai partijai kurti. Skaitant’tos 
trečiosios partijos platformą 
užsienių politikos klausimais, 
ir aklas gali matyti, kad tai 
yra penktos kolonos partija, 
apie kurią visokiausiais šū
kiais spiečiasi permainų iš
troškę lengvatikiai, fanatizuoti 
pacifistai, karingi sionistai ir 
Įvairaus raugo politiniai neu
rastenikai. Tai tikra “Guru 
partija.”

Lietuviškai tą “trečią parti
ją” lengva išaiškinti. Paimki
te kelis tūkstančius ekskuni- 
gų Kubilių ir turėsite tą 
“trečiąją partiją.”

Tai ir viskas. Keleivio 
skaitytojams tiek ir užten
ka. Jo redaktoriai puikiai 
žino, kad jie laikraštį lei
džia ne švietimui savo skai
tytojų, bet apgaudinėjimui 
ir mulkinimui. Tuo būdu 
būtų nusidėjimas apie nau
ją partiją paduoti faktus, 
parašyti teisybę. Keleivis 
netiki į faktus ir teisybę.

TIK VIENAS Iš 
KETURIŲ ŠIMTŲ

Chicagos Draugas rašo:
Kun. Ivanauskas surinko 

visus drabužius, kurie jam 
nebėra būtinai reikalingi, iš
valė ir atidavė išsiųsti trem
tiniams. Jo padėvėta suta
na, jo apsiaustu, baltiniais 
apsirengs vienas apiplyšęs 
tremtinys kunigas. Kun. Iva
nauskas dovanojo jam tiek 
daug atliekamų drabužių,, 
kad galės jais, gal but, (pa^ 
sidalinti net keli tremtiniai. 
(D., rugp. 5 d.)

ir kiti Progresyvės Partijos, 
kandidatai, jau yra ant balo
to trylikoj valstijų, kurios tu
ri 68,480,000 ’ gyventojų, 
taipgi 249 elektorius. Dar 
29 valstijose ji tuojau bus 
ant baloto. Viso Wallace ir 
Taylor bus ant baloto nema
žiau kaip 40 valstijų.

Daug darbo jau atlikta, 
dar daugiau bus atlikta.

Massachusetts valstijoj rei
kėjo 50,000 piliečių parašų, 
o surinkta 110,000.

Kalifornijoj reikėjo 275,- 
000, o surinkta 460,000.

Ulinojuje reikėjo 25,000, 
o surinkta daugiau 100,000. 
Ulinojuje reikia 50,000, bet 
Progresyvė Partija jau yra 
pilnateisė Cook apskrityje, 
kuris sudaro daugiau pusės 
visos valstijos gyventojų, ap
imdamas Chicagą ir prie
miesčius. Faktinai tad šioj 
valstijoj reikėjo tik 25,’000.

Partija, kuri tai atliko j 
trumpą laiką, sako p. Lahey, 
negalima praleisti puoku. Ji 
turi milžinišką pajėgumą. 
(Vilnis, rugp;. 4 d.)Į _______ ______

KRUVINAS 
DŽIAUGSMAS

Fašistinė Clevelando Dir
va negali atsidžiaugti kru
vinais fašistinių banditų 
darbais Lietuvoje. Su pasi- Į 
didžiavimu ji teigia, kad Į 
“Lietuvos laisvės kovotojai | 
likviduoja kolchozus” (ko- > 
lektyvinius ūkius). Pavyz- i 
džiui, ‘“1947 metais Suval- i 
kijoje, Vilkaviškio apskri- | 
tyje Pilviškių vals. Aušrotų ! 
kaime buvo įsteigtas pirma
sis šioje srityje kolchozas. 
Jo žemės pagrindą sudarė 
dvylikos kaimyninių ūkių 
žemės... Tų pačių metų ru
denį, partizanai užpuolė 
kolchozą ir likvidavo (išžu
dė) apie 40 rusų sargybinių. 
Kolchozo gyventojai gavo 
raštišką įsakymą apleisti ; 
kolchozą savaites bėgyje. | 
kitaip jie būsią likviduoti...” i

(D., rugp. 6 d.), j
Kiek šitoje Dirvos “žinio-1 

je” yra tiesos, čionai nesigir | 
linsime. Pavyzdžiui, aiškiai Į 
kyšo melas, ? kad ten buvę 
net keturiasdešimt “rusų 
sargybinių.” Jeigu fašisti
niai teroristai užpuolė ko
lektyvinį ūkį, tai žudė ne 
kokius ten rusus sargybi

JO BALSAS ESĄS 
BALSU GIRIOJE

Dirvos redaktorius Kar
pius gaidiška drąsa reika
lauja, kad menševikai ir 
klerikalai jo balso klausytų. 
Jis sako:

Dirva nei kiek nesibijo, jei 
jos pasikartojantį raginimą 
jungtis visiems Amerikos Lie
tuviams į vieną centrą už 
Lietuvos išlaisvinimą kas 
nors pavadins silpnybės žen
klu. Nuo tokių žodžių mums 
nebus nei šilta nei šalta. Mes 
kantriai raginsime ir toliau 
Amerikos Lietuvius širdingon 
vienybei! darbuose dėl Lietu
vos laisves, nes esame giliai 
Įsitikinę, kad tokia vienybė 
sudaro ir mūsų visų galybę.✓
Visa bėda esanti tame, 

kad Kurpiaus balsas esąs 
balsu girioje: niekas jo ne
klauso ir niekas su juo ne
siskaito. Grigaitis ir Šimu
tis dal tebedelsia dėl priė
mimo smetonininkų ant 
burdo pas ’Amerikos Lietu
vių Tarybą.

Bet veikiausia jie ilgai 
atsilaikyti nebegalės. Kar- 
piaus, Žiurio, Tysliavos 
nuolatinės ašaros turės su 
laiku sutarpinti kietas Gri
gaičio ir Šimučio širdis. ■

Tai labai didelė naujiena. ■ 
Nėra jokia naujiena, kai. 
paprastas žmogelis aukoja 
dolerius bei drabužius ko
kiam nors tikslui. Bet be
veik į stebuklus panašu, kai 
išgirsti, kad nors dalelę sa
vo didelių turtų dar gyvas 
būdamas kunigėlis kam 
nors paaukoja. Amerikoje 
randasi apie keturi šimtai 
lietuviškų kunigų. Kun. Iv
anauskas bus pirmutinis sa
vo padėvėtą sutoną paauko
ti.

PROGRESYVIŲ PARTI
JOS PERSPEKTYVOS 
GEROS

V. Andrulis mano, kad 
naujajai partijai perspekty
vos yra labai gražios. Tie, 
kurie bandė juokais visą tą 
politinį sąjūdį, praleisti, 
šiandien turi pakeistti savo 
nuomonę. Andrulis rašo:

Kolumnistas Edwin Lahey 
rašo, jog bandą “juokais 
praleisti” Progresyvės Parti
jos kandidatus ir jos veiklą 
skaudžiai apsigaus? Jis nu
rodo, kad jau virš metai at
gal, kai pasirodė, kad Įsikurs 
nauja partija, republikonai 
ir demokratai pravedė dau
gely valstijų " patvarkymus, 
kad uždarius naujai partijai 
duris nuo statymo kandida
tų. ’ ./

Bet jie neuždarė.
Dabar Wallace ir Taylor,

NUO ATLANTIKO IKI PACIFIKO, LDS žymiausie- , «- 
ji vajinihkai, laimėję pirmą ir antrą dovanas, sveiki- » 
naši. J.j J. Mockaitis iš Bridgeport, Conn., savo ran
koje laiko vėliavą, ddvahbtą jo kuopai už -gerą pa
sidarbavimą vajuj, o Albertas/ Pfetravičius laiko tro- 
fę;'LDS i dovaną jo kuopai už Įrašymą 78 naujų įta
rių pereitame vajuje. Šie du vajininkai bendrai jra- 

, r šė 122 naujus narius i savo LDS kuopas.Z .. j .

Popiefio Fondas
Dar du mėnesiu turėsime vargo su finansais. Vasaros 

mėnesiais įplaukos laikraščiam visada sumažėja. O da
bar, infliacijai siautėjant, kai reguliarės, kasdieninės į- 
plaukos sumažėja, rezervinis iždas tirpsta kaip pavasario 
sniegas. Tačiau, dėka visuomenės atydumui, gavome grei
tos pagalbos dienraščiui aukomis ir kol kas atsilaikome 
prieš infliaciją.

Prašome pasiskaityti gražių laiškelių:
“Drauge Bukni: Siunčiu čekį vertės $245.00, tai pel

nas nuo mūsų piknike) paramai dienraščio Laisvės. 
Kaip parvažiavote? Draugiškai, S. Kuzmickas, Shenan
doah, Pa.” I

“Gerbiami Laisviečiai: Čionai prisiunčiu money- 
orderį sumoje $36. Tai auka dienraščiui Laisvei. Kaip 
žinoma, mūsų kuopa, LLD-4 kp., birželio 27 d. suren
gė spaudos naudai pikniką. Šis piknikas davė pelno v 
$87.00, padalinome sekamiem reikalam: Amerikos Rau
donam Kryžiui $15; dienraščiui Laisvei $36, dienraš
čiui Vilniai $36. Tąi neperblogiausia. Tai matote, dirba
me pagal išgalę dėl darbo labo. Viso gero visam Lais
vės štabui. Draugiškai, J. Stupuras, Portland, Ore
gon.”

“Gerb. Laisviečiai: Šiame laiške rasite money-orderį 
sumoje $5, tai auka dienraščiui Laisvei, į Popierio Fon
dą nuo Girardviliečių. Aukojo sekami:

Draugiškai, A. Kuzmickas, Girardville, Pa.”

K. Mardosa $1.00
J. Churinskas $1.00
A. Kuzmickas $1.00
A. Dambauskas 50c
P. Krišanauskas 50c
K. Patašius 50c
F. Mažeika 50c

Parengimai dienraščio paramai yra puikus dalykas. 
Labai svarbi parama. Taip pat parinkimas aukų yrą 
svarbu. Daugelis norėtų paaukoti, bet pats pasiųsti ne
prisirengia.

Šiuom kartu savo iniciatyva aukomis parėmė dien
raštį šie asmenys:
LLD 145 kp., Los Angeles, Calif. . $13.00
Geo. Martin, Philadelphia, Pa. $5.00
Robert Brewer, Fairfield, Conn. $3.00
F. P. Žavis, Bethlehem, Pa. $3.00
C. Glaubert, Seattle, Wash. $3.00
J. Vainoris, Pittsburgh, Pa. $3.00
J. Daužickas, Trenton, N. J. $3.00
K. Tamašiūnas, New York City, N. Y. $2.00
Kazys Bajorinas, Brooklyn, N. Y. $2.00
F. Navardauskas, Philadelphia, Pa. $2.00
Felix Grigas, Torrington, Conn. $21)0 •
Antanas Ūsas, Easton, Pa. . $X.OO 7
J. Pakush, Southbury, Conn. $1.00
A. Baronas, San Francisco, Calif. $1.00
Stanley Knapkevičia, Brooklyn, N'. Y. $1.00
Paul Dutchess, Rockville, Conn. . $1.00
Ant. Kurelaitis, Baltimore, Md. 50c.

Širdingai dėkojame visiems, kurie surengėte pikni
kus dienraščio paramai, kurie dirbote juose ir kurie pa
rinkote aukų. Dėkojame visiems, kurie savo iniciatyva 
aukojote paramai dienraščio. Daugelis, mokėdami už pre
numeratą, prisiunčia $10. Įsako, atsiskaitykite $7 u^ pre- 
numertą, o $3 lai bus auka. Tai labai graži parama.

Kaip aukščiau minėjome, dar turime porą mėnesių 
sunkaus laiko. Tik su spalių mėnesiu įplaukos pradeda 
pakilti. Tai rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais prašome kiek 
išgalint primesti .dienraščiui paramos aukomis.

Laisvės Administracija.
I _______________________________________________________________________________________________________________ ._______  - _________ _____________________________________________ -
! ■■■■' ■ ‘ -

Lietuvos Žinios
Iki Paskutines Varpos
’ JURBAPvKAS, birž. 20.—Di
delis gyvumas nuo ankstyvo 
pavasario “Pirmūno” kolekty
viniame ūkyje — baigus sėją, 
tuoj pat buvo pradėti arti pū
dymai. Pūdymų arimas jau 
visiškai baigiamas. Dabar ar
telės nariai visu stropumu pra
dėjo rengtis derliaus valy
mui: remontuojamas invento
rius, kolektyvinio ūkio valdy
ba ruošia planą, kaip trum
piausiu laiku ir bė nuostolių 
nuimti: pirmąjį kolektyvinį 
derliu. Js Meškauskas.c

|vykdė Pusmetini Planą
VILKAVIŠKIS. — Lenkty

niaudamas dėl penkmetinio 
plano Įvykdymo per ketverius 
metus, “Pasagos” fabriko ko
lektyvas birželio 10 dieną pus
metinį gamybos planą įvykdė 
150 procentų. Įmonės spar
tuoliai. Kalasauskaitė, Lapins
kienė, Klusaitienė, Cibulskis 
ir kiti išdirbio pormą Įvykdo 
po 250-300 procentų. įmonės 
dirbantieji įsipareigojo iki 
rugsėjo pirmos dienos Įvyk
dyti metinį planą. V. Žemelis.

Sparčiai Dirba

monės kombinatas per penkis 
mėnesius Įvykdė pusmetinį 
planą. Pirmauja šofarkos 
malūnas (Jonavos valsčiuj), 
kuriam vadovauja buvęs Ta
rybines Armijos karys Mečys 
Bučinskas. Prieš pusmetį tas 
malūnas buvo visai 'sugadin
tas. Bučinskas jį iš pagrin
dų pertvarkė, pastatė naują 
piklių.

Gerai dirba Naujasodžio 
durpynas. Patomošėlio plyti
ne gegužės mėnesio planą 
įvykdė- 130 procentų. Rom-. 
kų—140 procentų. Pastaroji 
plytinė1 baigiama mechanizuo
ti. Jau pastatyta glazūros ma
limo mašina, pertvarkytas di
delis presas. V. Stažaitis.

’ ★ ★ ★
Šefai Padeda Valstiečiams

{steigta biblioteka-skaitykla 
Viešintų valsčiaus (Kupiškio 
apskr.) partinės organizacijos 
rūpesčiu “Raudonosios Vėlia
vos” kolektyviniame ūkyje. 
Artelės-nariai dabar turi kur 
kultūringai- praleisti laisvalaL 
kk ■ ' : •

Berlin. — Amerika at
siuntė dar 30 didžiųjų bom- 
banešių ir 60 rakietinių lėk

KAUNAS.—-Apskrities pra- tuvų į vakarinę Vokietijų.

2 pusi.—Laisve (Liberty; Lith. Daily)—Kętv., Rugp. 12. 1948
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TAIKA, LAISVĖ IR GAUSA
Progresyviu Partijos Platforma

(Tąsa)
Mes reikalaujame panaikinti inter- 

Amerikos karinę programą.
Mes reikalaujame ekonominės pagal

bos be politinių sąlygų Karibejų ir Loty
nų Amerikos šalims. . •

Išvietinti Asmenys
Progresyvių Partija reikalauja anti- 

katalikiško ir anti-žydiško išvietintų as
menų įsileidimo reikalu 1948 metų akto 
panaikinimo, kuris įleidžia fašistus ir jų 
kolabora torius. Mes reikalaujame pra
vesti įstatymus, pagal kuriuos būtų ati
darytos durys, pagal tikrąsias ameriki
nes tradicijas, visoms fašizmo aukoms.

LAISVE
Progresyvių Partija smerkia segrega

ciją ir diskriminaciją visose jų formose 
ir visose vietose.

Mes reikalaujame pilnos lygybės neg
rams, žydams, ispaniškai kalbantiems 
amerikiečiams, italo-amerikiečiams, ja- 
poniečiams-amerikiečiams, ir kitoms 
tautinių mažumų grupėms.

Mes reikalaujame prezidentinės pro
klamacijos, kuria būtų pabaigta segre
gacija bet kokioje formoje ginkluotose 
šalies pajėgose ir federalinėje tarnybo
je.

Mes reikalaujame federalinių anti- 
linčo, anti-diskriminacijos ir Teisėtos 
Samdos (FEP) įstatymų, ir įstatymų, 
kuriais būtų panaikintą segregacija 
tarpvalstijinėje važiuotėje.

Mes reikalaujame tuojau pravesti įsta
tymus prieš balsavimo mokesčius (poli 
tax), pravesti įstatymus, kurie įgalintų 
visus piliečius dalyvauti federaliniuose 
rinkimuose ir federalio vykdomojo pajė
gų pilno naudojimo, kad užtikrinti teisę 
žmonėms balsuoti.

Mes reikalaujame pilietinių teisių 
įstatymo Columbijos Distrikte, kad pa
naikinti rasinę diskriminaciją ir segre
gaciją šalies sostinėje.

Mes reikalaujame pabaigti segregaci
ją ir diskriminaciją Panamos Kanalo zo
noje ir visose teritorijose ir mūsų valdo
mosiose srityse.
/r*Mes reikalaujame, kad indėnai, anks
tyviausi amerikiečiai, gautų pilną pilie
tybę ir teisę patiems tvarkyti savo rei- 

’ kalus.
Mes išvystysime speciales programas, 

kad pakelti žemą sveikatos, butų ir mo- 
kinimosi Sąlygų lygį tarp negrų, indėnų 

ir tautinių grupių, ir paneigsime fondus’ 
kiekvienai valstijos ar lokalinei grupei, 
kuri paneigia progas žmonėms dėl jų 
rasės, tikybos, spalvos, lyties ar tauti
nės kilmės.

Mes pradėsime federalę apšvietus pro
gramą bendradarbiavime su valstijų, lo
kalinėmis ir. privatinėmis agentūromis 
kovai prieš rasinę ir religinę neapykan
tą.

Mes remiame pravedimą įstatymų, 
kurie padarytų federaliu nusikaltimu 
skleidimą anti-semitinės, anti-negrinės 
ir visokios kitokios rasistinės propagan
dos paštu, per radiją, filmas a)* kitas su
sisiekimo priemones.

Mes reikalaujame konstitucinio patai
symo, kuris efektingai uždraustų bet ko
kią diskriminaciją prieš moteris ekono
mijoje, apšvietoje, teisėje ir politikoje.
Politinio Veikimo ir Išsireiškimo Teise

Progresyvių Partija kovos už komu
nistų ir visų kitų politinių grupių kons
titucines teises reikšti savo pažiūras, 
kaipo pirmą liniją demokratinių žmonių 
laisvių gynime.

Mes stojame prieš jėgos ir baugini
mo naudojimą, po įstatymo skliaustu ar 
kitaip, pravestą asmens ar grupės, įskai
tant ir jėgą bei bauginimą, kuriuos da
bar vartoja tie, kurie bando užgniaužti 
politinį jiems nepritarimą.

Mes žadame visomis pajėgomis griež
tai kovoti prieš Mundt-Nixono bilių ir 
visus panašius įstatymų projektus, ku
rie siekia įvesti minties kontrolę, aprėž
ti išsireiškimo laisvę ir sudaryti policinę 
valstybę Amerikoje.

Mes reikalaujame panaikinti Kongre
sinį atstovų rūmų Ne-Amerikinio Veiki
mo Komitetą ir panašias valstijų komi
sijas, ir mes turime omenyje atitaisyti 
tą blogą, kurį šie komitetai padarė tūks
tančiams Amerikos žmonių tik už darba- 
yimąsi 'demokratinių idealų realizavime./

Mes žadame panaikinti dabartinius 
“lojalumo” valymus ir atgaivinti tokius 
valdžios tarnybos standartus, kurie ger
bia federalinių valdžios tarnautojų pri
klausymą prie organizacijų, nuomonės, 
ir dalyvavimo politinėje veikloje laisvę.

Mes reikalaujame, kad Federalįs Ty
rinėjimo Biuras (FBI) ir kitos valdžios 
agentūros liautųsi tyrinėję' if'kliudę tei
sėtai amerikiečių politinei veiklai ir po
litiniams nusistatymams.

Mes reikalaujame, kad 'būtų pabaig
tas dabartinių kongresinių komitetų 
praktikavimas, — kaip, pavyzdžiui, at
stovų buto darbo komisijos, ■— persekio
jantis unijistus ir politinius vadus di
džiojo biznio naudai.

Mes reikalaujame pabaigti dabartinę 
sveturgimių deportacijos kampaniją tarp 
unijistų ir politinių vadų, ir mes žada
me energiškai ginti sveturgimių ir. natū
rai izųotų piliečių civilines teises.

Tautinės Grupės
Progresyvių Partija pripažįsta įvairų 

visų tautinių grupių įnašą į amerikinį 
kultūrinį, ekonominį ir socialinį gyveni
mą, ir skaito tautines grupes jėgų šalti
niu demokratiniam' plėtojimuisi mūsų 
šalyje.

Mes stojame už sveturgimių teisę pi
lietybę gauti be diskriminacijos.

Mes stojame už panaikinimą diskri
minacinių imigracijos įstatymų, kurie 
skirsto žmones pagal rases, spalvas, ti
kybą, kilmę ar politinį nusistatymą.

Mes pripažįstame teisingais, japonų- 
amerikiečių reikalavimus, kad jiems bū
tų atlyginta už nuostolius, kuriuos jie 
turėjo karo laiko internavimo metu, kas 
buvo pagrindinių teisėtumo sąvokų lau
žymas.

Mes remiame įstatymų planus, kurie 
siekia palengvinti natūralizaciją filipi- 
nams, korėjiečiams, japonams, kinams ir 
kitoms tautinėms grupėms, kuriuos da
bar įstatymai diskriminuoja.

Mes remiame įstatymų projektus, 
mierijančius palengvinti natūralizaciją 
tiems prekybinio laivyno jūreiviams, ku
rie mums tarnavo karo metu.

Demokratija Ginkluotose Pajėgose
Progresyvių Partija reikalauja panai

kinti raįnę segregaciją ginkluotose pa
jėgose.

Mes reikalaujame* panaikinti sociali
nes nelygybes tarp karininkų ir karei
vių.

Mes reikalaujame pagrindiniai pakeis
ti karinio teisėtumo procedūrą, leidžiant 
didesnę eilinių kareivių atstovybę kari
niuose teismuose.

Mes raginame, kad priėmimas į West 
Point būtų daromas, pasiremiant kan
didato kvalifikacijomis, parodytomis per 
atvirus konkurencinius kvotimus, ir kad 
didėjantis nuošimtis jaunų priimamų 
vyrų būtų iš eilinių karių gretų.

Atstovaujanti Valdžia
Progresyvių Partija siūlo šalies kons

titucinį pataisymą, kad prezidentas ir 
vice- 'prezidentas būtų renkami tiesiogi
niu šalies žmonių balsavimu.

Mes reikalaujame, kad savivaldybe ir 
pilna. balsavimo teisė būtų suteikta Co
lumbia Distrikto gyventojams.

Mes remiame Hawaii ir Alaskos rei
kalavimą priimti jas, kaipo 49-tą ir 50- 
tą valstijas, į Jungtinių Valstijų šęimą.

Mes’raginame, kad visos generalinių 
ir pirminių rinkimų dienos būtų paskelb
tos šventadieniais, kad tai. įgalintų visus 
piliečius balsuoti.

Bažnyčios nuo Valstybės Atskyrimas
Progresyvių Partija planuoja palaiky

ti, tradicinį amerikinį bažnyčios nuo val
stybės atskyrimą, ■ ir ginti pasaulietiško 
(secular) švietimo laisvę.

GAUSA 
Aukštos Kainos

Amerikos žmonių gyvenimo standar
tas yra puolamas dvipartinės politikos 
nekontroliuojama infliacija. Vienintelė 
ryški priemonė infliacijai kovoti yra iš
traukimas iš infliacijos pelnų.

Progresyvių Partija reikalauja įstaty
mų, kurie įvestų kontrolę, kad sumažin
ti kainas maistui, butams, drabužiams, 
kitiems gyvenimo reikmenims ir žalia
voms. Tokia kontrolė turėtų išspausti 
perdidelius pelnus, numatyti subsidijų 
mokėjimą farmeriams, kur tik reikalin
ga, palaikyti tinkamas ūkinių produktų 
kainas ir dalinti nedaug turimų medžia
gų ir reikmenų kiekius pagal reikalą.

Ekonominis Planavimas
Progresyvių Partija tiki į demokrati

nio ekonominio planavimo principą ir 
atmeta senųjų partijų “boom and bust” 
filozofiją.

Mes turime omenyje sudaryti ekono
minio planavimo tarybą, kuri galėtų iš
vystyti planus užtikrinimui aukštos ga
mybos, užtenkamai visiems darbo ir pa
kelti įgyvenimo standartą.

Mes planuojame išplėsti, TVA pagrin
du, sritinius planavimo projektus dides
niuose upių kloniuose; kad išgauti pi
gios jėgos kaimų elektrifikaciją, žemės 
konservavimą, potvynių kontrolę ir miš
kų sodinimą, ir pagreitinti neišdirbtų 
sričių apdirbimą, ypatingai Pietuose ir 
Vakaruose.

Mes planuojame kelti per visuomeniš
ką nuosavybę ir ilgos perspektyvos pla
navimą taikingą atominės energijos vys
tymą, kad pravesti gyvenime atominės 
energijos dideles galimybes kaip jėgos 
ir energijos šaltinį moksle, medicinoje 
ir technologijoje.

Tik per planuotą visų mūsų turtų vys
tymą, didžiausia nauda bus užtik
rinta liaudžiai.

(Bus daugiau) 
---------------------- ------•-----------------—-----

Montreal, Canada•

Mire Matas Tamošauskbs
Liepos 29-tą dieną, General 

ligoninėje, mirė M. Tamošaus
kas. Velionis buvo 59-nių me
tu amžiaus. Paėjo iš Žemai
tijos. Į Kanadą atvyko 1928 

‘ metais.
Pereitais metais M. Tamo- 

i šauską ištiko nelaimė. Ęinant 
iš darbo jį parmušė automo-

■ bilius. Išlaužė kelius šonkau- 
: liūs ir sutrenkė galvą. Išgu- 
į Įėjęs keletą savaičių ligoni- 
' nėję grižo su palaužta svei
kata. Pastaruoju laiku ga-

! vo širdies- ataką, nuo kurios 
! ir mirė.

M. Tamošauskas buvo lais
vų pažiūrų žmogus, skaitė

I darbininkišką spaudą ir rėmė 
darbininkišką judėjimą. Bu
vo tylaus būdo ir su visais

i gražiai sugyveno.•
Jam mirus jo karstą puošė 

gražiausių gėlių vainikai, ku
riuos prisiuntė giminės ir 
daugai, ir lankė būreliai li
kusių draugų.

Tapo palaidotas )iepos 31- 
ma diena, Hawthorn-Dale Ce
metery. Prie kapo paskutinę 
atsisveikinimo kalbą pasakė 

| J. Lesevičius. Pasibaigus lai- 
i dotuvių ceremonijoms visi lai- 
, dotuvių dalyviai buvo pakvies
iu pas velionio jaunesnįjį bro-
■ lį ant vaišių.

Velionis paliko du brolius 
. Kanadoje ir dvi sesutes Bos
tone.

1 Nors labai gaila gero drau- 
j go, bet mirtis niekam nepasi- 
! duoda paperkama, stato visus 
paeiliui artyn juodos duobės. 
Ir mes likusieji nieko dau
giau neturime daryti, kaip tik 
pasakyti: tebūnie M. Tamo
šauskui lengva ilsėtis Kana
dos juodoje žemelėje.

★ ★ ★ 
Susižiedavo

Teko sužinoti, kad susižie- 
: davo Aldona Tamošiūnaitė su 
Bilu Alensku. A. Tamošiūnai
tė yra pavyzdinga Vilijos cho- 
i ro narė. Linkime jai laįmin-

■ go vedybinio gyvenimo. B.

Central City, Colo. — A- 
ireštuoti k-eturių vaikų pa
tėvis Blackman ir jų moti
na už tai ,kad laikė retežiais 
už kaklo prirakintus vai
kus.

l-DS Aštuntasis Seimas, kuris įvyko š. m. liepos 12-1S dienomis, Carter viešbutyje, Cleveland, Ohio. \ ________________ _ _____________ x •__________ ;--------------

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Rugp. 12, 1948
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PARYŽIAUS ŽLUGIMAS
H 3-30-48 —112— Istorine Apysaka

(Tąša)
Atėjo Deniza, pasakojo apie keturių 

darbininkų teismą:
— -Nuteisė sušartdyti už sabotažą. 

Jauniausias aštuoniolikos metų... Juos 
gynė Ferone. Ką tik jį mačiau. Jis sako 
— neabejotina provokacija. Teisme pa
aiškėjo, kad sprogimas tyčia padary
tas. .. Ferone įtaria Vaisą.

— Baisus žmogus, — tarė Klodas. 
-—’Kai mdš pas jį buvome, jis pažiūrėjo 
į mane. Suprato, kas aš. Ir aš supra
tau, kas jis . .. Štai kaip, Deniza!... 
Hitlerio šnipai* valdžioje.

Ji norėjo jį paguosti; nežinojo — kaip. 
Šnibžtelėjo:

— Bet liaudis ...
\ Jis nesuvokė, ką ji norėjo pasakyti, 

bet nepaklausė.
Deniza išėjo, paskui vėl įbėgo.
—Klodai, aš tau kambarį radau. Ten. 

niekas nelies .. .
Tyla ir kaitra slinko į apytamsę kavi

nę* Visi nutilo. Tolimą zenitinių patran
kų dundėjimą palaikė griaustiniu; nu
džiugo. Paskui ėmė kaukti sirenos. Nie
kas nesijudino iš vietos; nuvargę sėdėjo 
ant siauros ceratinės sofos; galvojo apie 
atomazgą — nejaugi vokiečiai ateis? ...

- • Po pusvalandžio prapliupo liūtis, 
triukšminga, kurtinanti. Klodas žvilgte
rėjo į gatvę — tik imk ir kvėpuok. Tar
tum į Paryžių atėjo Medono ir Sen-Klu 
miškai; ryškiai žaliavo platanai; kvepė
jo kaimu. Priėjo Deniza:

— Klodai, kai Prancūzija bus ...
Ir vėl nebaigė. Juženas atnešė alaus. 

Paklausė Deniza:
' — Ką rašo Mišo?

— Seniai nėra laiškų. Jis šiaurėje.. . 
Juženas atsiduso. Paskui nusikeikė: 
— Velnias rautų! Jie ten kariauja, 

miršta. O kas čia darosi? Gerus žmones 
gaudo. Ir kas? ... Vokiečių šnipai! Kad 
Morisas būtų ministru, nematytų vokie- 

’. čiai Paryžiaus!...
Vėlai vakare Vaisas atsidūrė pas 

G randelį; pranešė dienos įvykius:
— Aplamai, viskas baigęsi sėkmingai. 

Manau, kad dabar mes jau apvalėme fa
brikus nuo labiausiai neramių elemen
tų. Aišku, juo "greičiau pradėsime eva
kuaciją, juo geriau. Gerai, kad teismas 
praėjo slįdžiai. Tas paveiks juos, kaip 
šaltas dušas.

— Jeigu jiems nepavyks, kad sprendi
mą pakeistų .. . Ferone buvo šiandien 
pas Lebreną. Tas išklausė ir, aišku, .ap
siverkė. Kaip sako Breteilis, tai pats 
verksmingiaūsias Trečiosios respublikos 
prezidentas. Bet, aplamai, jis laikosi pa
doriai ...

— Tai yra? ...
— Aš sakau, kad Lebrenas daro tai, 

kas reikalinga — jis beveik nieko neda- 
\ ro, nebent tik verkia. •

Abu ėmė juoktis.
Likęs vienas, Grandelis nusirišo kak

laraištį, .pasirąžė —’ nuvargo. Bet rei
kalai klojasi, kad geriau nė nereikia ... 
Argi jis galėjo pamanyti, kas jo lau
kia? Jis pas Kilmaną pakliuvo atsitikti
nai — prasilošęs, galvodamas nusižudy
ti. Jis manė — tai klaida, nupuolimas, 
tamsi dėmė. Bet tai buvo pasisekimo

- ; pradžia. Aišku, jis ne iš' karto išėjo į 
tikrą kelią. Teko daug pergyventi, pa-

• « žinti nuoskaudas, pažeminimą. Tessa, 
smulkus kyšininkas Tessa, žiūrėjo į jį, 
kaip padori dama į gatvės mergą. Nieko, 
jis dar atsiskaitys su jais!... Kai vo
kiečiai užims' Paryžių, Grandelis bus 
pirmuoju... Visi ims prieš -jį tūpčio
ti ... Lošiant svarbiausias dalykas — 
pajusti, kuris numeris laimės. Jis pasta
tė ant teisingo numerio. Dabar teliko iš
tverti paskutinį valandos ketvirtį. Pas
kui — 'valdžia, garbė, pripažinimas ... 
Jis galės visiems į akis žiūrėti: Kilma- 
nas? Marki? Blėniai! Subjektyvūs mo
tyvai nieko neliečia. Gi objektyviai jis' 
išgelbės Prancūziją, jis pasieks, kad są
lygos būtų suminkštintos, padarys įma
nomą ramų milijonų gyvenimą. Štai 
jums tikrasis patriotizmas! Tai n£ Diu- 
kano isterija!...

Jis' panoro ką nors pažeminti, parody
ti savo pranašumą. Nuėjo į miegamąjį. 
Plačioje lovoje gulėjo Muša. Ją pakirto 
sena liga. Grandelis stebėdamasis pa
galvojo: “Nejaugi aš galėjau ją apka
binti? ...” Ji atrodė jam pusgyvė. Vais
tų kvąpas jį dusino.

— Prieš tręjus metus tu-leidai sau ap

prasilošęs, galvodamas nusižudy-

U-

■

Vertė K. BARTKUS
• • I •
• •

gauti mane.. Tada aš nieko nesakiau. 
Kodėl? Tu galėjai pamanyti, kad aš pa
vyduliauju .. . Bet dabar mudu galime 
pakalbėti atvirai. Tikiuos, kad dabar tu 
jau lioveis galvoti apie meilužius. Tau 
laikas pagalvoti apie gerąjį dievulį... 
Taigi, jūs pakeitėte mane smulkiu niek
šu. Jis, tarp kitko, dar blogesnis už sa
vo tėvuką. Gerbiamoji, jus, matyti, bu
vo pavergę garbanos ir taurūs žestai. O 
jūsų Romeo pasirodė esąs vagiliūkštis, 
alfonsas. Jūs tuomet mąnėte, kad aš — 
nevykėlis, tamsi asmenybė, šnipas. Apsi
rikote, princese! Aš — vienintelis žmo
gus, kuris dar gali išgelbėti Prancūzi
ją ...

Muša gulėjo, kaip gulėjusiu nejudėda
ma; galva nusviro nuo pagalvio. Jis rik
telėjo:

— Kodėl princese tyli? Kalbėk, šlamš
te!...

Jis pamatė ant išbalusių lūpų spuo
gelius— tokie būna pas naujagimius; 
pasibiaurėdamas susiraukė ir išėjo.
25

Vakarėjant pasirodė saulė, ir pieninis 
garas, viršum jūros pasidarė blyškiai 
oranžinis. Kopos buvo panašios į mėnu
lio žemėlapį. Kaip plaukai, lengvai drai
kėsi smėlio sruogos. Sausos išsikerojusios 
žolės, kur-ne-kur dengusios smėlio kalnų 
viršugalvius, atrodė lyg suakmenėjimai. 
O šalimais putojo jūra — atoslūgis ką 
tik prasidėjo. Buvo matyti sprogimai 
vandenyje — nuo sviedinių vanduo vi
rė. Nežiūrint batarėjų griaudėjimo, vi
sas tas pasaulis buvo vaiduokliškas, ne
gyvas.

Liusjenui norėjosi suplėšyti rūką, nu
pustyti kopas, paleisti jūrą. Jis >ėjo tarp 
kopų. Kažkur netoliese — anglų kulko- 
svydininkai, bet kur, jis nežino. Šovinius 
jis iššaudė. Viena granata — tai viskas, 
kas jam beliko iš neramaus, patrakusio 
gyvenimo ... Jis žiūrėjo į granatą kuo 
mieliausiai: taip galima branginti tik 
paskutinį vandens gurkšnį.

Štai jau vienuolika dienų, kai vyksta 
mūšis. Nė karto jis nepažiūrėjo į žemė
lapį. Jūra — atseit, baigta!... Drau
gai kvietė jį: ten, už rūko kamuolių, — 
anglų laivai, gyvenimas. Jis nepanorėjo 
pasitraukti; dieną praleido su anglais; 
paskui nuklydo. Dabar jis vienas pra
keiktame. smėlyje.

ĮsTiTo pat, pirmos mūšių dienos Liūs je
nas ieškojo mirties, ieškojo atkakliai, 
įkyriai; lindo po kulkosvydžių ugnimi, 
šliaužė su gtanata prie tankų; atsišau
dė belgų fermos pakraigėje — norėjo 
sulaikyti vokiečių patrulius. O mirtis, 
lyg tyčia, aplenkdavo jį.

Jis neskaitė laikraščių; kartą ištiesė 
laikraščio lapą :— jame buvo suvynioti 
pomidorai, — perskaitė: “Mums padės 
mechanizuota Žana d’Ark,” ir numetė, 
net nenusikeikė. Aplinkui jį draugai rė
kavo: “išdavystė,” keikė vieni vokiečius, 
kiti anglus, treti prancūzų generolus. Jis 
tylėjo arba nenatūraliai garsiai daina
vo: . ’

Štai dėžė, matracas jum!
Ausy muse. Bomba — bum!... *.

Belgai pasidavė? Te juos velniai! Per
gale Liūs jenas netikėjo: prisiminė, kaip 
nešiojo Breteiliūi slaptus dokumentus; 
žinojo, kam tikę jo tėvukas arba genero
las Pikaras. Visa gauja su Hitleriu. At
seit— baigta. Į mirtį jį traukė jo pra
eitis: jis palietė dugną ir norėjo išplauk
ti. O išduotos ir sumuštos armijos karei
viui nebuvo kitos išeities, kaip beprotiš
ka drąsa. Pavojus ąpvalė Liusjeną nuo. 
Breteilio bylų, nuo dolerių, nuo jaunys
tės, paženklintos nykiu maivojimos,

Per visas tas vienuolika dienų jį su
krėtė vienas epizodas. Jis susitiko su ar
tistu Žanteiliū. Kas nepažino Paryžiuje 
žanteilio? Tai buvo likimo lepūnėlis, ne
didelio talento žmogus, visus .linksminęs, 
gražuolis, žuiras, prašvilpęs savo uždar
bius, tarsi gyvenimas — žalia lošiamojo’ 
stalo pieva, pralaidokavęs merginų'krai
čius ir našlių sutaupąs - gracingai, kaip 
kad paukštis lesa ' grūdelius. Ža’nteilis 
pasidarė tankistas. Astuoni prancūzų 
tankai, pasiekę priešo linijas,. sustojo:

. pristigo kuro. Tankai atsišaudė ligi va
karo. Rytą atskubėjo pagalba. Pehki 
tankai buvo sudegę.„Žanteilis išliko gy
vas. Jis tarsi pajuodo; jį klausinėjo, jis 
tylėjo. Ir Liūs jenas, pažiūrėjęs į jį, pri
siminė Anri: kelios minutės gali pakeis
ti žmogų!... (Daugiau bus)

Charles Meiliūnas

Iš visos apylinkes ir iš tolimesnių kolonijų traukite į Philadelphijos

Piknikas bus toje pačioje vietoje, kur buvo pernai

Gera Salė Šokiams. Gera Muzika

dva- 
čia
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ilgą 
pai- 
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ne-
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Pas

kui žaliuoja, gėlės žydi, o ten 
tolumoj vieni kalnai aukštes- 

kalbaįni už kitus! Kiekvienas iš jų

Rašo D. M. šolomskas / ' 
Yorko valstijos 
ypatingai did- 
Yorko,

NEW YORKO VALSTIJA DIDELĖ IR 
GRAŽI VAKACIJOMS

Dažnai New 
gyventojai, o 
miesčio New 
apie vakacijas Floridoj, Maine 
ir tt. žinoma, mūsų šalis di
delę, turtinga,. įvairi ir dau
gelyje valstijų yra gražiausių 
vietų poilsiui, įdomiausių ir 
mokslinių dalykų, tik darbi
ninkui stoka laiko, pinigų, ir 
sąlygų tą pamatyti.

Mano vakacijęs trumpos— 
savaitė laiko, todėl nutariau 
jas, praleisti namie ir kiek 
pamatyti pačią New Yorko 
valstiją. Gi New Yo.rko vals
tija yra didelė, turtinga ir turi 
gražių vietų poilsiui.

New Yorko valstija užima 
49,576 ketvirtaiųes mylias ir 
turi apie 14,000,000 gyvento
jų. Reiškią, ji plotu du kar
tus didesnė už Lietuvą, o gy
ventojų turi bent keturis kar
tus tiek. Stambi valstybė ir 
apie jos turtus, žmonių gy
venimą nerašysime, bet tik pa
žvelgsime į kelis ‘•dalykėlius.
Linkui “Stebuklingų” 
Saratoga Šaltinių

Saratoga Springs minerali-, 
nių šaltinių vandenys pagar
sėję ne vien mūsų valstijoj. 
Anais metais važinėjant su 
prakalbomis susipažinau su 
draugais Meiliūnais, kurie gy
vena Ballston Spa, tik kelios 
mylios nuo sveikatos šaltinių. 
Parašiau jiems laišką paklau
siant, ar bus namie.

Juožas ir Konstancija Mei
liūnai atsakė, kad lauks.

—Puiku, tariau žmonai, na, 
ir janksti sekmadienį, liepos 
25 d., leidomės automobiliu- 
mi į kelionę.

Apie 'kelius netenka kalbėti 
—jie geri. Tik reikia pasi
rinkti. Kąda mes gyvename 
Jamaicoj, tai pasiėmę pro na
mus bėgantį .didžiulį Cross 
Island arba ■< Bell Parkway 
vieškelį, per White Stone til
tą ir pro White Plains į Laco
nic Parkway. Pastarasis nau
jas keturių linijų kelias, visi 
kiti keliai, skersai einanti per 
jį, eina tiltais, arba tuneliais 
taip, ka(į tik kelis kartus ap
sistoję padarėme apie 100 my
lių kelionės, veik iki Pough
keepsie miesto. Iš ten jau 
traukėme keliu No. 9.

Štai jau ir Hyde Park. Jau 
iš tolo strėlos rodo: 
Roosevelt Library.” Tai 
ras velionio prezidento.'
jis rožių sode ir palaidotas: 
Pagal jo paties norą .dvaras 
pavėrčiamas į valstijos parką. 
Jo knygynas pasiliks amžinai 
žmonių istorijoj.

Prie Roosevelto kapo buvau 
virš metai laiko atgal, kada 
būdamas komisijoje Treęiojo 
Amerikps Lietuvių Demokrate 
njo Suvažiavimo su Griciūnie- 
ne ir karo veteranu Povilu 
Venta padėjome nuo lietusių 
vainiką. Beje,, tada su mu
mis lankėsi ir kitas karo ve
teranas Jonas Ormanas, taipgi 
paskilbę . dainininkės chičagie- 
tės — Konstancija Abekienė 
ir Agota Kenstavičienė.

Šį kartą vykstąnt pro, Roo
sevelto kapą kalbėjomės apie-1 
tarptautinę politiką. Ant kiek 
ji kita, negu Rooseveltas' jos 
laikėsi! Dabartinis preziden
tas H» Trumanas, nors pasi
žadėjo vykinti Roosevelto po
litiką, bet tai buvo tik žodžiai. 
Darbais jis nuo Roosevelto po
litikos atsisakė dar tada, ka
da gedulingai vėliavos kabo
jo pusiau stiebo po Roosevel
to mirties. Dabar vienatinė 
Jungtinių Valstijų žmonių vil
tis išlaikyti taiką, išvengti 
baišios depresijos, tai išrinki-? 
mąs į prezidentus -būsimais 
rinkimais Roosevelto ; priete- 
liaus, |buvušio vic'ė-prezidento 
Henry- Wallace. ?' / y'
/ Apie tai kalbėjomės, apie 

tai mąsfėme, bet. neilgai. Gam
tos grkžūs vaizdai Verste ver
čia'ja gėrėtis, štai auto • už- 
kdpe ant ilgo kalno, o nuo jo 
atsidengė prieš' akis mylių 
plotai. Tartum tyčia gamta 
taip gražiai pasipuošusi, aplin

diktas augalotas šaulės nubu
čiuotas vyras su sūneliu.

Paaiški, kai tai jaunasis Gu- 
džinąs—žymus aukšto moks
lo technikas.

Gudzinai — tėvas ir sūnus— 
bendrai nusipirkę gražų na
mą. o ypatingai puikų sveik/Sr 
tos atžvilgiu, ant gražaus kal
no. Vietos aplinkui daug. Tu
ri vaismedžių, daržovių ir gra
žios vietos poilsiui. Tėvas Gu- 
dzinas tik baigė dviejų sa
vaičių vakacijas, kurias pra
leido prie Lake George.

Pas Meiliūnus

pasipuošęs įvairiausiais me
džiais ir augmenimis. Na, 
bet vykstant apie 50 mylių į 
valandą, kraipant šen ir ten 
vairo baronką, negi daug ga
lėsi gražumėliu pasigėrėti. 
Net ir tada, kada žmona besi
gėrėdama giria ar aplinka, ar 
žydinčius augmenis priseina 
vairuotojo įpročiu sutikti, nors 
dažnai tą visai neturi laiko 
matyti.

Visais pakeliais ūkininkai 
pardavinėja dynius, įvairiau
sias uogas, vyšnias, ir saldžius 
kukūruzus.. Neiškentėme, pir- 
komes slyvas, avietes, serben
tas ir kitokias uogas.

Na, štai jau' ir Albany 
miestas, tai New Yorko vals
tijos sostinė. Asmeniškai jis 
man nepatinka, ypatingai, 
kad pervažiavus per tiltą 
kia kopti į gan statų ir 
kalną, o visada ant kelio 
niojasi tai autobusai,
sunkvežimiai, ' tai važiuotės 
raudonoji šviesa kaip tik atsi
daro tuo laiku, kada jau įsi
smagini pralenkti kokį sunk
vežimį. Na, ir kabok persi
kreipęs ir stipriai koją laiky
damas ant stabdžių, kad auto 
neriedėtų atgal.

Nuo Albany vykstame pui
kiu No. 5 vieškeliu linkui 
Schenectady ir Scotia. Susi
tarta pasimatyti su senais vei
kėjais Gudzinais. štai Gudzi- 
no laikas su visais nurody
mais. Jis tikru gaspadorišku- 
mu rašo, kaip pasiekti jų na
mus. Laikomės nurodymų. 
Štai jau ir didelis tiltas per 
Mohawk upę, kuris atidalina 
Scotia miestą nuo Schenecta
dy. Besilaikant Gudzino nu
rodymų pasuku į N. Holmes 
gatvę, kalnan, na, ir prie di
delio namo įvažiuojame į kie
mą.

Vos sustojome, kaip iš sodo 
pasirodo, d-gė Gucjzinienė, 
štai ir Gudzinas, o štai ir

' Iš Scotia į Ballston Spa 
truko nei pusvalandis, 
lias neplatus, bet geras. 
Meiliūnus pora metų atgal
viešėjome su Antanu Bimba 
po to, kai jis grįžo iš Lietu
vos. Na,, .tai Ballston Spa 
miestelyj pasukau į vieną, ki
tą gatvę, štai jau ir prie Mei
liūnų palociaus.

Meiliūnų būdui tinka ir jų 
pavardė. Vargiai rasime ki
tus tokius darbščius ir meilius 
draugus.
iš amato siuvėjas, turi siuvi
mo įstaigą Ballston Spa mies
te. Dukra išėjus mokytojos 
mokslą, o abu sūnai elektros 
inžinieriai.

Meiliūnai gyvena visai kraš
te miesto. Jie apie 20 metų 
atgal pirkosi apie tris akrus 
žemės ir patys pasistatė gra
žų ir erdvą namą. Charles 
Meiliūnas visų rūšių specialis
tas. Jis ir siuvėjas, namų sta
tė jas, medžio darbo specialis
tas, bitininkas, daržininkas ir 
kitokis specialistas. Jo žmo
na taip pat. Myli jie dainas 
ir juokus. Beje, savo laiku 
Kazys Meiliūnas vadovavo lie
tuvių chorą, o Amsterdamo 
kunigas norėjo jį gauti už var
gonininką. Bet Meiliūnai lais
vi iš jaunų dienų, jie myli pro
gresą ir liaudies demokratiją. 
Jie randa laiko darbui ir skai
tymui demokratinių laikraščių 
ir knygų.

Atvykus pas Meiliūnus, vos 
įsisukau į kiemą, kaip iš jų 
gražaus įvairių , medžių sodo 
pradėjo rinktis žmonės. Pir
moji buvo namų šeimininkė 
Konstancija Meiliūnienė, pas
kui pasirodė jų nuolatiniai 
draugai iš Schenectady Juo-

z as su žmona Sargeliai, Mei
liūnas ir štai • Konstancija ■ 
Menkeliūnaitė su savo vyru ir 
dar keletas žmonių.

—Kas čia, piknikas ar ką? 
—tariau Meiliūnams.

—Laukiame, laukiame dau
giau svečių,—buvo jų atsilie
pimas. hr, ačiū jiems, porą 
dienų labai gerai pas juos pa
silsėjome. Gi Juozas Sarge
lis tiek pripasakojo “kriftu- 
čiškų” juokų,, kad ilgai juok
simės, juos prisiminę.

Po pasisveikinimo leidomės 
į Meiliūnų sodą, nagi, štai, 
žiūriu, reta drobule apvesta 
dalis sodo. Įdomu, kas? Pri
einu, nagi, už mezginio ma
tosi gražiausios mėlynės uo
gos. Paaiškėjo, kad Meiliū
nas negali susitaikyti su 
paukščiais. Jis sodina uogas, 
prižiūri, kad augtų, o paukš
čiai nei ačiū nesakę valgo ir 
valgo. Jis užtraukė “tinklą,” 
na, ir laimėjo kovą. Uogos 
auga gražiausios, mat, joms 
oro ir saulės yra tiek pat, 
bet nuo vabalų ir paukščių 
apsaugotos.

Meiliūnų sode vakare buvo 
vėsu taip, kad apsisaugojimui 
nuo bombardierių uodų ir vė
sumos, tai net krosnyje ugnį 
kūrenome. Tuo kartu New 
Yorko mieste žmonės neturėjo 
poilsio nuo karščio. Viešnat-, 
vėj susipažinome su Meiliūnų 
sūnumi, kuris dabar laikinai 
prižiūri tėvo siuvyklos reika
lus, mat, Charles Meiliūnas 
buvo, susirgęs. Dabar jau yra 
sveikesnis. Linkime pilnai su- 
s veikti.

Prie Sveikatos Vandenų
Skaniai pasivalgę pas Mei

liūnus, tai jų gražiame sode 
po žaliuojančia 
erdvame name,
nusprendėme vykti 
sveikatos šaltinius 
Springs. Draugai 
jo žmona Sargeliai
savąjį naują limoziną ir sako: 
“Pavažinėsime.”

Man ypatingai tas patiko, 
nes nereikia sėdėti prie vairo 
ir sukinėti baronką . Dabar ir 
aš galiu laisvai dairytis, gė
rėtis gafnta ir stengtis tiekV 
pasinaudoti įvairumais, 
tik galima atminti.

(jaugiau bus)

pušimi, tai 
pirmadienį 

apžiūrėti 
Saratoga 

Juozas ir 
išsitraukė

Philadelphia, Pa.

PIKNIKĄ
PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVĖS

Crescent Picnic Grounds
56 CORNELL AVENUE . GLOUCESTER HEIGHTS, N. J

Kadangi ant rytojaus bus Labor Day Š Ventė, tai yra puiki proga atvykti ba
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 
kampo yra Betty’s Musical Bar, o ,ant kito Atlantic Gas stotis; čia pasukite po 
dešinei zir 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, Elizabetho ir Newark© važiuokite Route No. 1 ir prie 3-čio 
Circle (ratu apsisukimo) tėmykite Route 130 ir sukitės po kairei. Davažiavę di
delę patiltę arti Camdeno laikykitės po kairei, nepaleiskitę Route 130 ir tėmy
kite vietas, kaip aukščiau nurodyta.

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Rugp. 12.



Bimba

Laisvės
Vilijos

Waterbury, Conn.
Laisves Piknikas

Nors trumpai norisi praneš
ti Laisvės skaitytojams apie 
būsiantį Laisvės paramai i 
pikniką. Pikniką rengia ben-į tys, 
drai ALDLD ir LDS apskri- ke, 
čiai, sekmadienį, 5 d. rugsėjo, 
prieš Labųr Day, Lietuvių Par 
ke, už Lake wood ežero.

Prie šio pikniko plačiai ren
giasi lietuviai iš įvairių kolo
nijų, nes bus gera koncerti 
nė programa. Dainuos 
Choras iš Hartfordo, 
Choras iš Waterbury.

Kalbės Antanas
Laisvės redaktorius, ir bus ki
tų kalbėtojų. Bus skanaus 
gėrimo ir valgio, čia bus ge
ra proga susitikti savo senus 
pažįstamus ir prietelius. To
dėl visi ir visos, ne vien Wa-

Hartford, Conn

gėrimų bus užtek-

graži: dainos, mu- 
sportas, prakalbos: 

visuomenė negali

i yj?-

kitų valstijų atvykti, 
autoihobilių gadynė-

tuvius iš
Šiandien,
je, nėra toli iš visos Naujosios 
Anglijos. Atvykite, draugai ir 
draugės!

Susipažinsite su mūsų Pro
gresyvių Partijos veikimu, su
sipažinsite su partijos energin
gais, pasišventusiais dėl Pro
gresyvių Partijos organizato
riais.

Pasimatysime piknike!

Montello, Mass

KAIP BUVO LAIDOJAMAS KARO 
VETERANAS ALBERTAS STRAUSS

jose, ruoškitės masiniai daly
vauti šiame piknike. Samdy
kite busus atvažiavimui, ruoš
kite. savo automobilius ir ki
tas transporto priemones.

Komisija.

Dar Priminimas apie Connec
ticut Lietuviu Pikniką

Rengia LLD ir LDS apskri- 
rugpj. 15 d. Lietuvių Par
vadinamame: Lighthouse 
East Hartford, Conn, ant

j Connecticut , didžiulės upės 
kranto. Busams ir automobi
liams vietos yra labai daug — 

, lygios pievos, lankos.
Valgių ir 

; tinai.
Programa 

, zika, šokiai, 
j Progresyvė
■ apsieiti be apšvietos, reikia ir 
i žinojimo įgyti. Prakalbas sa
kys: Christina Stanislovaitienė 

į iš Prospect, Conn. Gal ir dak- 
1 taras J. Staneslov kalbės. D. M. 
! šblomskas, iš Brooklyn, N. Y. 
Dainuos Vilijos Choras iš Wa

terbury, Laisvės 'Choras iš 
' Hartford. Mes kviečiame vietos 
visus lietuvius iš kiekvienos ko
lonijos ir visus ūkininkus lie
tuvius.'

Mes širdingai kviečiame lie-

Mūsų Kolonijos Veikimas
Per.mažai makosi laikrašty

je pranešimų apie mūsų veiki
mą. Bet kaip kurie draugai 
labai daug ir sunkiai dirba. J. 
Kukaitis ir P. Baronas daug 
pasidarbavo dėl Progresyvių 
Partijos rinkdami piliečių pa
rašus už pastatymą kandida
tų, surengė bankietą ir pikni
ką, nuo kurių pelno liko keli 
šimtai dolerių, žinoma, jiems 
pagelbėjo kiti draugai ir drau
gės.
unijoj ir kitur, 
busa važiuoti 
d. rugpjūčio, 
renka aukas 
vės popieros 
tas Lietuvių 
reikalais.

Kiekvieną 
tiško Namo 
piknikai, tai
bendrovės pirmininkui, tenka 
daug rūpintis. G. Stepanaus
kas daug darbuojasi Taut. 
Namo biznyje, vardu National 
Cafe. Ir kiti veikia, dirba.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENE 85c

Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų
VAKARIENE ŠEIMAI Iš dviejų 

8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

CHARLES J. ROMAN
. (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

• in

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greitį 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, RA.
Telefonas Poplar 4110

■MM**

August Gustas |
BELTAIRE FLORIST '

-. 1Lietuvis Kvietkų Pardavėjas i

6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. |
(kamp. 68th St.) Į■

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų I 
, ir tt., telefonuokite |

. SHoreroad 8-9330 į
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 1

ko jūs reikalausite. . į
Specialistai Pritaikymui 1

Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 1
Užsakymus taipgi galima, priduoti per PAUL GUSTAS į 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. į

Paul Gustas Funeral Home
INC.

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

LIETUVIS LAIŠNIUOTAS GRABORIUS
• • ' 5 * ■ ’ .

Telefonuokite dieną ar naktj 
EVergreen 7-4774

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

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

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

K. Beniulis daug Veikia 
organizuoja 

į Wore esterį 15 
z Geo Shimaitis 
dienraščio Lais- 
fondui ir užim- 
Tautiško Namo

sekmadienį Tau-
Parke įvyksta

Shimaičiui, kaip

LLD Reikalai
Rugpjūčio 2 d. įvyko 6 kuo- 

I pos susirinkimas, kuriame K. 
■ Beniulis išdavė raportą, kas 
' dėl atsibuvusio dienraščio 
Laisvės pikniko platintų tikie- 
tų. Pasekmės'buvo geros.

Nutarta, jeigu tik bus pro- 
; ga, tai surengti LLD 7-tos ap
skrities panamai pikniką.

B. F. Kubilius iš Bostono da- ♦
i vė pranešimą apie įsteigtą 
! pažangių lietuvių Amberlando 
į radiją. Kadangi, reikalas yra 
i finansų, tai tam darbui išrink- 
į ta komisija iš A. Kukaitienė, 

K. Valungevičienė, F. Pūke
lis, S. Baronas, kurie parinks 
aukų ir kitokiais būdais rūpin
sis remti radijo palaikymą.

Vedybinė Sukaktis

Ka-
40 

su-

Jau pirmiau buvo Lais- 
fondui aukavę

Liepos 31 d. Pranas ir 
zimiera čereškai minėjo 
metų vedybinio gyvenimo 
kaklį. Jie žinomi mūsų kolo
nijoj per daugelį metų, kaipo 
nuolatiniai dąrbininkų judėji
mo ir demokratijos rėmėjai ir 
veikėjai. Jie nuoširdžiai re
mia aukomis prakilnius dar
bus,
vės popieros 
per G. Shimaitį $5, sukakties 
proga paaukavo dar-$5. .

Juos pasveikinti jubiliejaus 
proga buvo atsilankę: J. M. 
Gutauskai,' J. K. Sireikis, V. 
P. Sinkevičiai, E. W. Thomp
son, B. Navickienė, R.. Stri- 
pinis, M. Potsienė, R. Sarapie- 

Merkelįenė, J. Stigie- 
Janusevičius. .Jie pa- 
Čereškams daug lai-

Birūta.'

nė, K. 
nė, J. 
linkėjo 
mių.

Washington. — Praneša
ma, kad draftas prasidės 
lapkričio 1 d.

WATERBURY, CONN. ,
Šią vasarą daugeliui šios 

apylinkės lietuvių buvo sugrą
žinti iš karo lauko kapų jų 
sūnūs ir tapo palaidoti vieti
nėse kapinėse. Įspūdingiau
sios ir didžiausios laidotuvės 
iš visų buvo suruoštos Alber
to Strižausko-Strauss palai
kams.

Jo kūnas buvo patiktas prie 
stoties didelės grupės. Ant 
rytojaus šimtai žmonių perė
jo per Stokes Funeral Home 
atiduoti jam paskutinę pagar
bą. Ne vien lietuviai, tėvų 
draugai, bet ir kitataučiai, Al
berto ir jo tėvų draugai: ma- 
nadžeris didelės krautuvės 
Robert Kerr ir jo šeima, prin- 
cipalas ir mokytojos iš Wilby 
High School, visi valdybos 
nariai iš Penkto Distrikto 
People’s Party of Connecticut 
ir daugelis biznierių. Taipgi 
daug lietuvių iš Hartford, 
New Britain, Bristol, Nauga
tuck ir Oakville.

Gėlių bukietų ir vainikų tiek 
prisiųsta nuo priyačių asme
nų ir organizacijų, kad netil
po kambaryj, kur buvo pašar
votas kūnas; dar visa prienga 
buvo pilna.

Laidotuvių dienoj niekaip 
nesutilpo publika į Funeral 
Home. Pusė lauke turėjo sto
vėti. Automobilių į kapus se
kė apie 50.

Grabnešiai buvo visi kari
ninkai iš Air Force—unifor
moj. Iš veteranų posto buvo 
astuoni dėl “firing squad.” 
Lt.-Commander John Stane
slow buvo vienatinis su laivy
no uniforma.

Visi veteranai atidavė pa
garbą grabui laidotuvių name. 
Vargonams begrojant,. “Star 
Spangled Banner” žmonės iš
ėjo ir sėdo automobiliuosna. 
Prie kapo vėl visi uniformuoti 
veteranai atidavė Albertui pa
garbą ir Lt.-Commdr. John 
Staneslow pasakė kalbą prie 
kapo. Tuomet “firing squad” 
iššovė po tris sykius į orą. 
Nuo kalno iš toliau pasigir
do triūbinant paskutinės 
apeigos — “Taps.” “Firing 
squad’o” saržentas nuėmė 
Amerikos vėliavą nuo gra
bo ir įteikė tėvams. Pa
lengva nuleido grabą į duobę. 
Po penkių metų rado paskuti
nį atilsį Alberto kūnas.
Prakalba, Pasakyta Prie 
Albert V. Strauss Kapo 
per Dr. John Staneslow •

VICTORY 
(Found on the body of an 

Australian soldier in the 
First World War.)'

Ye that have faith to look 
with fehrless eyes, 

Beyond -the tragedy of a 
world at strife, 

And know that out of death 
and night shall rise

The dawn of ampler life: 
Rejoice, whatever anguish

' ' rend the heart, 
That God has given you 

the priceless dower 
To live in these great times

1 and have your part 
In Freedom’s crowning 

hour, 
That ye may tell your sons 

who see the light

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

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

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

arti maudynių.

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

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

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

L ; a . i v. ‘ ; j : < s.*»! I' 4 ..» ’•

High in the heavens— 
thęir heritage to take-^- 

“I saw the powers of 
darkness take their 

flight;
* I saw the morning 

break.” •
We are assembled here to 

pay our' last respects to Al
bert V. Strauss, Who lost his 
life in the heroic struggle 
against the Nazi forces which 
aimed to enslave the world. 
In him we have lost a friend, 
a comrade, a> brother.

We are here to express 
deepest sympathy to his pa
rents,. Joseph and Mary, and 
his brother Clemens. Nothing 
that we say here can in any 
measure allay their sorrow.

, Albert was born in Water
bury and educated in its 
schools and in the Teachers’ 
Training School in New Brit
ain. He was a good son, a 
good brother, a good friend. 
Who can say what he might 
have accomplished for hu
manity if he had been spared ? 
Who can say what contribu
tions to invention, science, 
art and culture have been 
lost to this great country 
through the deaths of those 
who died in the last war? By 
the death of Albert and his 
comrades in arms, this coun
try has been impoverished.

On April 21, 1942, Albert 
entered the service of his 
country. His native ability 
rapidly brought him to the 
rank of technical sergeant as 
a radio operator. After this 
preliminary ' training, Albert 
was sent with the 8th Army 
Air Force to that great 
bomber base against the 
Nazis — England. Here, 
Albert distinguished h i m - 
self by his courage, being 
cited with three oak-leaf 
ęlusters, each of Which re
presented 5 very dangerous 
missions. He won the Air Me
dal before his death.

Albert flew with B-26 Ma
rauders in the lead ships of 
bombing formations against 
enemy bases in Holland, Bel
gium and France. In the log 
of his flights we read of what 
he went through — seeing the 
planes of his comrades shot 
down, seeing his pals para
chuting from burning planes 
and being shot as they were ' 
on their way to . a landing, 
flying through flak so thick 
that as many a^ 40 holes were 
found in one of the planes, 
having his finger frozen while 
flying at high altitudes, los
ing their wav in fog over 
France, jettisoning their 
bombs over the English Chan
nel because the fog was too 
thick to continue the missions 
and they had to turn back.

Yet, at thd end of almost 
every day’s flights was the 
statement, “Target success
fully bombed.”

It was because of the self
sacrifice of Albert and his 
comrades that D-Day was 
possible. It is over the bodies 
of Albert and his comrades 
that’ our armies marched to 
final victory over Germany.

> ■ ’ 1

Albert flew 22 missions in 
all, the plane crashing in 
England on the 23rd. But his 
death does not go unmarked. 
In Crowborough, Sussex, Eng
land, the war memorial erect
ed to the war dead of that 
town, bears the names of Al
bert V. Strauss and his com
rades in the plane.

Their death has not been 
in vain: >

Upon his will he binds 
a radiant chain, 

For Freedom’s sake he is 
no longer free.

It is his task, » - 
the slave of Liberty,

With his own blood 
to wipe away a stain.

That pain may cease, he 
yields his flesli to pain.

To banish war, he must 
a warior be.

He dwells in Night, 
eternal Dawn to see, 

And gladly dies, abundant 
life to gain.

1 
anglų 
Repu- 
seka-

Washington. — Republi- 
konas senatorius Taftas pa
sakojo, būk kainos “savai
me pinga”. •

of 
was

Delaney and 1st Lt.
Varanelli. Honorary 

were: Frederick
Clyde Garthwait, Ro-

Po laidotuvių ^vietos 
laikraštis Waterbury 
blican, liepos 15 dieną, 
mai rašė:
Military Rites 
Held for Sgt. Strauss

The military funeral 
T/Sgt. Albeit V. Strauss
held yesterday in the Stokes 
Funeral Home.

Bearers, members of the 
Air. Force Officers Reserve, 
were: Capt. Francis Petril
lo, 1st Lt. Harvey A. Stetson, 
1st Lt. Edward Evans, 1st Lt. 
Livingston V; Crowell, 1st Lt. 
Ronald 
Patrick 
bearers 
Wood,
bert Ker, Robert Schuster and 
Richard Wright.

The firing squad from Co. 
H., 2d battalion,' 102d infan
try, CNG, included: 1st Sgt. 
Andrew Balster, S/Sgt. Wall
ace J. Inglis, S/Sgt. Robert W. 
McCullough, S/Sgt. Samuel S. 
Salerno; Pfc. Raymond Bois
vert, Pfc. John M. Donahue 
and Pfc. Henry McDonald. 
Pfc. Robert E. Sheldon was 
bugler.

Burial was in Lithuanian 
Independent Cemetery. Lt. 
Commdr. John Staneslow, U. 
S. Naval Reserve, conducting 
the committal service.

PAJIESKOJIMAI
‘ PATERSOfri, N. J.

Lietuvių LLD 84 kp. ir rusų, len
kų ir ukrainų IWO kp. rengia ben
drą pikniką. Rugp. 22 d., Rusų Par
ke, W. Paterson, N. J. Kelrodis: 
Važiuokite No. 4 busu ant Croos ir 
Market Sts., išlipkite ant McBride 
Ave., du blokus pravažiavę High 
Bridge. Iš kitur atvažiavę automo
biliais j Singac klauskite High 
Bridge, McBride Ave., W., Pater
son ir ten surasite pikniką tris blo
kus pavažiavę į kalną, Russian Hall ' 
ir Parkas. Pelnas. nuo pikniko bus 
skiriamas dienraščio Laisvės popie- 
rio Fondui. — .Rengėjai. (189-190)

HAMTRAMCK, MICH. ’
LLD 188 kp. susirinkimas {vyks 

fugp. 15 d., 11 vai. ryto, 3014 Ye- 
marts. Visi nariai būkite laiku, nes 
yra svarbių reikalų aptarti. Atsi
veskite ir naujų narių. — Sekr.

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kp. rengia pikniką, rupg. 

15., Mrs. Geiežinienės gražiame 
Shore, 10 vai. ryto. Turėsime skanių 
valgių ir įsigėrimų. Busas išeis nuo 
Liet, salės, 853 Hollins St., 11 vaL 
ryto. Kurie norėsite važiuoti, malo- 
nėkite būti laiku. Kelrodis: Auto
mobiliais važiuokite Eastern Ave. 
iki North Point Rd. Važiuokite 
North Point keliu iki Bay Shore 
kelio; Bay Shore keliu pavažiuokite 
maih™ iki Grace Ave.
Grace Ave., reikia sukti į kairę ir 
pavažiavus du bloku reikia sukti į 
dešinę, čia rasite pikniko vietą. — 
Rengėjai. • (189-190)

v

Tel. EVergreen 8-9770

Privažiavus

LIETUVIŠKA ALUDE ,
DEGTINĖ, VYNAS ir ’ 

ALUS

Modemiškai {rengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST
Newark 5, N. J.

TeL MArket 2-5172jaunas Albertas
Reporteris.

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje nimpatiškal 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Lai būna Albertui, kritu
siam kovoje už demokratiją ir 
Amerikos laisvę, lengva A- 
merikos žemelė. Gili užuo
jauta jo tėvams, broliui, gi
minėms ir draugams. Jokios 
reakcijos jėgos negalės už
temdyti tų prakilnių siekių, 
kuriais vadavosi velionis pre
zidentas Rooseveltas kovoje 
prieš barbarišką hitlerizmą ir 
kovūnai, pildydami jo valią. 
Henry Wallace'ir Progresyvių 
Partija tęsia tuos darbus žmo
nijos laisvei, už ką galvą pa-' 
dėjo ir 
Strauss.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

■ •— M —• W — » —• m.' —- w —— N—M — « — * ■« — • — ■

Egzaminuojant JAis, 
Rašome Receptus į

Darome ir Pritaikome Akinius į

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

Newark 4, N. J.
' HUmboldt 2-7964

F. Vi. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

BAR & GRILL

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y 

Tel. ST. 2-8342

Kanados 
Black Horse Ale 

Joseph Zeidat, Jr 
411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.
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ALP Kandidatai Smerkė Pogromistai., Konspiratoriai ir 
Teisėją B. L. Newmaną Baltagvardiečiai Darbuojasi Čia

pasmerkė teisė- 
Newmanas yra 
teisėjas, kuris 
jis nepasitikėtų

Trys juridiniai Amerikos 
Darbo Partijos (ALP) kandi
datai griežtai 
ją Nevvmaną. 
tas reakcinis 
pareiškė, kad
vaikų globos tėvams, kurie re
mia Wallace’o judėjimą.

ALP kandidatai, visi 'advo
katai, kurie kandidatuoja į 
teismines vietas Kings apskri
tyje, yra Thomas Russel 
Jones, kandidatas į miesto 
teismo teisėjus, Irwin Yank- 
witt, kandidatas Į apskrities 
teismo teisėją, ir kitas, kurio 
vardas nepažymėtas.

Teisėjas Newmanas visoje 
šalyje susilaukė griežtos kri
tikos už savo reakcinį nuo
sprendi, kad negalima pasiti
kėti tėvais, kurie turi kairių 
palinkimų. Nurodoma, kad 
tai vienas keisčiausių ir ma
žiausiai teisiniai paremtų nuo
sprendžių Amerikos istorijoje.

Paskelbus, kad . Sea Gate 
(Brooklyho) pliažius netinka
mas maudymuisi, vietiniai gy
ventojai yra nusitarę bent lai
kinai pastatyti maudymosi ba
seiną.

Mirė Negras Komunistas 
Newton, Laidotas Vakar

Tarybinio mokytojo Sama- i grobimo, 
rino pagrobimas iškėlė, kad 
New Yorke dabar, kaip ir pra
eityje, energingai darbuojasi 
rusų baltagvardiečiai, menše
vikai ir eserai konspiratoriai. 
Jų veikimas buvo - nuslūgęs 
karo metu, bet dabar jie vėl 
rankoves atsiraitę darbuojasi 
už jų išsvajotą Tarybų Sąjun
gos valdžios nuvertimą.

Vienas jų žymiausių veikėjų 
yra Boris Brazol, caristinis 
juodašimtis, kuris 1911 metais 
Kijeve teisme kaip prokuroras 
kaltino/ kad žydai vartoja 
kraujo Velykoms. Brazol da
bar leidžia New Yorke balta-
gvardietišką laikraštuką “Ros- grantai čia palaiko ryšius su 
sija,” kuriame jis diena iš die
nos ragina versti tarybinę vai-

Kitas svarbus rusų 
reakcinio konspiracinio judėji
mo veikėjas yra Zenzinovas. 
Tasai buvo žinomas kaip Ru
sijos eserų (socialrevoliucio- 
nierių) konspiraciniai teroris
tinės “Bojevaja Organizacija” 
galva per nekurį laiką. Ta or
ganizacija vienu .laiku kovojo 
prieš carizmą, bet vėliau, po 
revoliucijos, koncentravo savo 
jėgas prieš bolševikus.

Zenzinovas ilgokai darbavo
si socialdemokratų išlaiko
moje Rand skaitykloje ir kny
gyne. .

Visi , rusų reakciniai emi,-

buvo 
kurie 
/taip 
Įsta-

Jis turėjo šešius mė
lt alėti Fui ton o kalėj i-

Brazol žymiai prisidėjo prie 
Kosenkinos ir Samarino pa-

keliolika “kolonijų” užmiesty
je, kaip ta Tolstojaus koloni
ja, kur laikomi mitingai, su
sirinkimai, konspiruojama ir 
tt.

Hartley Traukia Teisman Unijų
Vadus už ‘Neteisingus Šmeižtus’

Reakcinis kongreso narys | parašais, kurie gan aštriai kri- 
Fred Hartley, Tafto-Hartley 
Įstatymo ko-autorius, pareiš- 

' kė, kad jis trauks į teismą 
eilę New Yorko unijų, vadų. 

| Girdi, tie 
j “šmeižtais 
i nimais.” 

Mrs. Phoebe Weidman, bū- Į Hartley 
sianti motina, 
apartmente Flushing srityje, i -
Queens’e, paleisdama gasą ir’ vių darbininkų unijos 
sukeldama sprogimą, kuris ne | Kuomet 
tik ją nužudė, bet susprogdino Oppenheim - Collins krautuvę,

Būsianti Motina Nusižudė 
Nuodingų Dujų Sprogimu

vadai jį įžeidė 
ir neteisėtais kalti-

nepareiškė, kokius 
nusižudė savo ; unijos vadus jis turi omenyje, 

" ‘ | bet manoma, kad tai krautu- 
: vadus, 

ta unija pikietavo

du aplinkiniu namu.
Nusižudžiusioji, kuri turėjo 

gimdyti po kelių mėnesių, pa
liko raštelį, kuriame ji aiškino, 
kad bijo proto netekimo. Spro
gimas sudraskė 
mų apartmentų 
nieko kito apart 
man nesužeidė.

jos pikietai nešė iškabas su

tikavo Hartley kaip krautuvių 
savininkų klapčiuką.

Hartley yra atstovų buto 
darbo reikalų komisijos pir
mininkas. Jis nekandidatuo
ja ateinančiuose rinkimuose, 
nes žino, kad neturi šansų bū
ti išrinktam.

Hartley taipgi ragino kitus 
asmenis, kurie, anot jo, “buvo 
Įžeisti unijos kairiųjų arba jų 
spaudos,” traukti ' į teismą 
“atsakominguosius.”

Vakar tapo palaidotas Her
bertas New ton as, žymus New 
Yorko negrų komunistų vadas. 
Newtoiias, sirgęs per kelius 
metus, mirė nuo širdies atakos 
Lincolno ligoninėje, Bronxe. 
Jis buvo 44 metų amžiaus ii* 
plačiai žinomas pažangiųjų 
eilėse.

1931 metais Newtonas 
vienas garsių “šešių,” 
“nusižengė” Georgijos 
v a d i n a m a m I n su re k c i j os 
tymui, 
nesiūs 
me.

Vienu laiku buvęs Kompar
tijos nacionalio komiteto na
riu, Newtonas įstojo į partiją 
1926-tais metais. Jis nekurį 
laiką redagavo “The Liberat
or,” vadovavo Chicagos South 
Side bedarbių tarybai ir yra 
Chicagoje taip žinomas, kad 
Ellis parkas ten 'darbininkų 
yra vadinamas- Newtono par
ku .

Newtonas baigė Massachu
setts universitetą ir kaipo ma
tematikas ir fizikas per pasku
tinius kelius metus, iki sunkiai 
susirgo, mokytojavo New 
ko miesto kolegijoje.

Yor-

sienas, bet 
pačios Weid-

. Gates Neslepia Priklausymo 
Prie Kompartijos, Sako Jis

“Daily Worker” redakto
rius John Gates, kurį iš AVC 
(Amerikos Veteranų Komite
to) nori pašalinti vadovybė, 
pareiškė, kad jis neslepia sa
vo priklausymo prie Komu
nistų Partijos.

Gates priklausė prie partijos 
17 metų. Per tą laiką jis bu
vo ir Ispanijoje, kur kovojo 
Už respubliką po pulkininko 
laipsniu. Vėliau jis, kaip vy
riausias seržantas, tarnavo 
Amerikos armijoje.

Gates pareiškė, kad už jo 
pašalinimą iš AVC daugiau
sia darbuojasi ADA ir demo
kratai toje organizacijoje, ku
rie stoja už Trumano išrinki
mą. '

Socialdemokratai Unijose 
Apie Prezidento Reikalus

800 po Liberalų Part, (soci
aldemokratų) įtaka esančių 
unijistų turėjo susirinkti va
kar vakare (trečiadienį) New 
Yorko. viešbutyje, kad tartis 
apie prezidentinio kandidato 
rėmimą. Kalbėtojų tarpe tu
rėjo būti Berle, Liberalų Par
tijos pirmininkas ir kiti soci
aldemokratų vadai.

Buvo laukta, kad jie indor- 
suos Trumaną.

Ieško 15 Metų Mergaitės
Jersey City policija ieško 

penkiolikos metų Catherine 
Riley, kuri apleido tėvų na
mus palikdama raštelį, kad 
ji rengiasi ištekėti.

M;

PAŽANGAUS NEGRO KANDIDATO IŠRINKIMAS 
BROOKLYNE UŽTIKRINTAS PER KOALICIJĄ

šiandien, ketvirtadienį, rug
pjūčio- 12-tą, 8 valandą vaka
re, Laisvės salėje, 427 Lorimer 
St., Brooklyne, įvyksta Lite
ratūros Draugijos pirmos kuo
pos visuotinas susirinkimas.

Susirinkime kalbės organi
zacijos nacionalinis sekreto
rius D. M. Šolomskas. Jo kal
ba bus svarbiais dienos klau-1 sios avė. ir kelias kitas, ima 

po penkius centus.
Nuostatų taryba jau davė 

leidimą kompanijoms patiekti 
prašymus dėl važiuotės kainos 
pakėlimo Viešosios Tarnybos 
Tarybai prie miesto valdybos. 
Penktos avė. kompanija, kaip 
manoma, pakels savo- ,kainą 
nuo 10 centų į 12.

Paprastai, kuomet nuostatų’ 
komisija duoda 
tiekti prašymą, 
valdybė vėliau 
tenkina.

New Yorko miesto valdyba 
jau linktelėjo galva autobusų 
kompanijoms ir, kaip atrodo, 
nuo penkių centų važiuotės 
kaina bus pakelta’ iki astuo
nių. Kol kas visos autobusų 
kompanijos, išskyrus penkto

ji’ kelias kitas, ima

kainas už važiuotę, jos netu
ri logiško aiškinimo, apart 
to, “kad viskas brangsta.”

Daug autobusų kompanijų 
per paskutinę eilę metų neda
rė jokių pataisų savo autobu
suose, kurie seni, sudaužyti, 
pilni benzino garų važiuojant, 
ir labai kenksmingi keliauto
jų sveikatai t

simais.
Nariai, be to, yra raginami 

atvykti į susirinkimą ir užsi
mokėti narines mokestis už
šiuos metus. Susirinkime taip-1 
gi bus svarstomi ateities vei
klos klausimai. Kviečiami 
dalyvauti ne' tik nariai, bet ir 
svečiai. J. W. Thomsonas.

Samarin Esąs NewYorke
Rusų baltagvardiečiai čia 

pareiškė, kad Samarinas, 
TSRS konsulato vaikų moky
klos mokytojas, kuris atsisa
kęs grįžti Į TSRS, esąs New 
Yorke. Esą, jis gyvena pas 
pažįstamus baltagvardiečius 
čia. Samarino žmona ir vai
kai esą kur -nors farmoje 
Freeholde, kur randasi balta
gvardiečių kolonija.

Tuo tarpu New Yorko hears- 
tiniai laikraščiai teigia, kad 
Samarinas “randasi po sunkia 
sargyba,” nes “tarybiniai agen- 

i tai ieško jo, jo žmonos ir abie- 
I jų vaikų.”

Skrybėlės Trumanui, Dewey 
Ir Wallace’ui Nuo Unijos

AUTOBUSAS SUDEGĖ

leidimą pa- 
miesto savi- 

prašymą pa-

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
9—12*ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Valandos:

v

Miesto autobusai, priklau
santieji daugybei dides
nių ir mažesnių kompanijų, 
kaip rodo įėigos mokesčių 
pranešimai, daro didelius pel
nus. Kodėl jos turėtų kelti

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

SUSIRINKIMAI

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kumpiu Broadway Jr Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

' BROOKLYN, N. Y.
Susirinkimas ir svarbiais šių die

nų klausimais prakalbos. LLD 1 kp. i 
trumpa^ susirinkimas įvyks 12 d.1 
rugp., 8 v. v., 427 Lorimer St. Šia
me susirinkime kalbės D. M. Šo- 
lomskas, svarbiais šių dienų klausi, 
mais. Kurie nariai dar neužsmokė- 
je už šiuos metus, tai ateikite į šį 
susirinkimą ir užsimokėkite. Šiame 
susirinkime apkalbėsime tolimesnį 
veikimą. Kviečiame ir ne nerius da
lyvauti, _ paklausyti svarbių tarimų' 
ir prakalbų. — J. W. Thomson.

Autobusas užsidegė Staten 
Island Richmond Terrace apy
linkėje bevažiuodamas, bet 40 
keleivių, kurie buvo autobuse, 
spėjo išsigelbėti, 
to, kaip keleiviai 
ištuštino autobusą, 
apgaubtas didžių 
visai sudegė.

Skrybėlių darbininkų unija 
(AFL) Įteikė skrybėlę prezi
dentui Trumanui, kad “skry
bėlė. kuri jo bus Įmesta į rin
kimų rinkę, būtų unijinė.” 
Toks pat simbolinis gestas bus 
atliktai Įteikiant unijos paga
mintas skrybėles kitiems 
dviems prezidentiniams kan
didatams: Wallace’ui ir Dew- 
ey’ui.

Skrybėlių darbininkų unijos 
pirmininkas M. Zaritsky 
reiškė, kad tas tradicinis 
tas jau yra kartojamas 
kelius desėtkus metų.

A. Kalinauskas
Tuojau po 

greituoju 
jis tapo 

liepsnų ir

AFL statybos darbininkai 
rengiasi prie streiko New Yor- 

‘ke ir apylinkėje.

REIKALAVIMAI
Reikalinga vedusi pora (lietuviai) 

prižiūrėti vienos šeimos namą, sa
vininkas yra gydytojas. Atlyginimui 
gaus 7 kambarius ir $200 j mėnesį. 
Vieta randasi gražioj rezidencijoje. 
Dėl daugiau informacijų, prašome 
kreiptis pas Joe Kunigonis, 377 So. 
4th £t., Brooklyn, N. Y. Dvejais 
laiptais aukštyn, po kaire. (189-191)

Parduoda naujas ir taiso 
’■ sekamas mašinas:
Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.
Kreipkitės: 

104-12 - lllth Stree
Ozone Park 16, L. L, N

0

TARĖSI SU MUZIKAIS Valandos:

at-

ir

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

MARKSIZMO KURSAS

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174 ' •
Peter Kapiskas

nesužeistos.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

ROBERT LIPTONKiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių • •

701 Grand Street Brooklyn, N. Y,ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

Telefonas STagg 2-2173

Dialektinio ir istorinio 
terializmo vienos^avaitės 
sas dabar bus duodamas 
fersono 
prasidės
Dėstys mokyklos 
Selsamas. >

pa- 
ges- 
per

Pikietės neša už
kuriuose moterys ragi- 
nepirkti mėsos, kol 
yra tokios aukštos.

Bėssie Eisenstadt. mirė atsi
sėdusi Prospect Parke. Jos 
šeimos nariai pasakė policijai, 
kad ji -turėjo silpną širdį.

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ma- 
kur- 
Jef- 

mokykloje. Kursas
ateinančią savaitę, 

direktorius

kratų sąrašų, jis, .kaip prane
šama, kampanijoje laikysis 
“neutraliai” kaslink preziden
tinių kandidatų.

vis au- 
sentimentą, 

ištraukti savo 
kandidatą John J.

Vietoje Walsho jie

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

. Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijirlių Daiktų. .

UPrTO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINQOLD 
BĘER & ALES Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

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

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
t X

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS 'SEKMADIENIAIS I 
i |» L

Nors trys mėnesiai dar liko 
iki rinkimų, bet judėjimas už 
Wallace’a Brooklyne jau pa
siekė vieną didelį laimėjimą. 
17-toje asamblėjos srityje de
mokratai, matydami 
gantį Wallace’o 
buvo priversti 
seną 
Walsh.
nominavo ALP siūlytą pažan
gu negrą Bertram L. Bakerį. 
Bakeris ' dabar kandidatuos 
ant abiejų sąrašų: Demokratų 
Partijos ir Amerikos Darbo

Metropolitan operos direk
cijos pirmininkas Sloan vakar 
tarėsi su muzikų ir daininin
kų unijos atstovais. Bus ban
doma kaip nors palaikyti 
einančių metų sezoną.

Pikietuoja Krautuves
Harleme moterys pradėjo 

plačiai pikietuoti mėsos par
duotuves, 
rašus, 
narnos 
kainos

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. J

1—2 dienom Į
6—8 vakarais ?

Ir Pagal Pasitarimais. ?
Į Telefonas EVergreen 4-0203

Telefonas Virginia 3-5397

PEIST LANE
DRUGS, Ine

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

Brooklyn^ N. Y.

Republikonai ir yra išstatę 
negrą kandidatą toje srityje, 
bet jis neturi jokių šansų lai
mėti. Laimėjimas tokiu bū
du yra užtikrintas pažangie- 
čiui.

17-toji sritis f apima Bed- 
ford-Stuyvesant apylinkę, ku
rios gyventojų apie pusė yra 
negrai.

Demokratų partijos vadovy
bė iš pradžios nenorėjo nei 
girdėti apie bendrą kandida
tą feu ALP.- Bet praktiškieji 
tos senos partijos politikieriai 
pradėjo vis aiškiau jausti, kad 
sentimentas už Wallace’a ne
grų tarpe vis auga. Jie pama
tė, kad ALP viena gali lai
mėti.

D.erybas su demokratais at
skirai vedė Amerikos Darbo 
Partija ir Klubai- už Wall-f 
ace’ą. Wallace’o Klubai net 
pikietavo Demokratų Partijos 
būstinę reikalaudami, koalici
jos su ALP.

Bakeris praeityje kelius kar
tus kandidatavo, daugiausia į 
miesto tarybą, su ALP parama. 
Jo politinis nusistatymas da
bar yra artimas Wallace’o ju
dėjimui, bet kadangi jis kan
didatuoja ant ALP ir demo-

Matyk Naujausias Sensacingai Žinių Filmas 
NAUJAUSIOS OLIMPIJADOS F1LMOS1!! 
KONGRESAS TEBETĘSIA’ RAUDONŲJŲ TYRINĖJIMĄ 
ŽYDAI IR ARABAI KOOPERUOJA HAIFOJE

- FMRACW newsreelLdUDrVk) I THEATRE BROADWAY Ir 46th ST., N.Y.O.

Pasibaigė Kivirčas
Kivirčas tarp O’Dwyerio 

Tammany orgaftizacijos ofici
aliai pasibaigė. Nors O’Dwy- 
eris net prisiekė, kad jis New 
Yorką apvalys nuo tos korup- 
tuotos mašinos, bet nieko ne
išėjo.

SUDUŽO ORLAIVIS
Dvi jaunos mergaitės, 21' m. 

Priscilla Bint ir 20 m. Jacke- 
line Hannan, nusileido mažu 
piper cubz orlaiviu Queens lau
ke, kuomet motoras nustojo 
veikti. Nors orlaivis smarkiai 
susikūlė ir sudužo, mergaitės 
liko

Paul Norbut, 65 m., am
žiaus. Gyveno 104 North 8th 
St., Brooklyne. Mirė namuo
se, rugpjūčio 10 d., 10 vai. 
ryto. Kūnas pašarvotas grab. 
J. Garšvos koplyčioj, 231 
Bedford Ave., Brooklyne. Lai
dotuvės įvyks rugpjūčio 13 d., 
šv. Traičės kapinėse. Velio
nis paliko nuliūdime žmoną, 
sūnų ir dukterį. Laidotuvių 
apeigomis 'rūpinasi grab. J. 
Garšva.

----------------------------------------------------------- I

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkasj
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Peter 
KAPISKAS

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

6 piisl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Rugp. 12, 1948 t




