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Viename laikraštyje skaitau, 
kad Chicagoje įvyks “trylikos 
seselių sidabro jubiliejus.” Už 
jas melsis ir pamokslus sakys 
Tėvai Marijonai.

Suprantu, jog tos seselės 
yra lietuvaitės. Bet štai jų pa
vadinimai : Sesuo M. Lawrenci- 
ja, Sesuo M. Imelda, Sesuo M. 
Paula, Sesuo M. Teofilė, Sesuo 
M. Geraldina ir t.t.

Nė vieno tikrai gražaus gry
no lietuviško pavadinimo! Tai 
didelis pažeminimas lietuvybei. 
Kas ir kaip nukniaukė tų sese
lių lietuviškas pavardes?

Nejaugi lietuvaitės sarmati- 
nasi savo lietuviškų pavardžių?

/

Daug ir visokių užmetimų 
komunistams pridaryta1 ir kas
dien daroma, bet reikėjo Drau
go redaktoriaus, kad iškeptų 
visiškai naują ir negirdėtą už
metimą. šimutis teigia, kad 
Lenkijos ir viso pasaulio komu
nistai esą išvirtę į “anti-semi- 
tus,” tai yra, žydų niekintojus 
ir persekiotojus.

Kad tai yra piktas melas, tai 
niekas neabejoja. Įdomu tik 
tas, kad mūsų broliai klerika
lai per metų metus sušilę tvir
tindavo, kad apart žydų, kito
kių pasaulyje komunistų nė ne
siranda. Per daugelį metų ko
munistų nevadindavo kitaip, 
kaip “žydberniais.” O dabar 
juos vadina anti-semitais!

Aišku, kad jie melavo tada ir 
meluoja dabar. Jokia kita gru
pė žmonių taip energingai ne
kovoja prieš visokią rasinę bei 
tautinę neapykantą, kaip 
munistai. Tai visas svietas 

žino ir pripažįsta.
★ ■ ★ ★

Dar vis didele srove tebesį- 
lieja iš komercinės spaudos ir 
radijo propaganda apie tą ru 
sę Kosenkiną. Bet didysis me
las pradeda iš maišo lįsti.

Jau policijos raportas pripa- 
* žįsta, kad Sovietų konsulis Lo

makin nevartojo spėkos, kai 
Kosenkiną surado baltagvardie
čių kempėje ir parsivežė New 
Yorkan. Ji pati savanoriškai 
sutikus grįžti.

Jau pripažįsta, kad Kosenki- 
na nesakė, kai ją aplankė Lo- 
makino pavaduotojas, “jūs ma
ne laikėte konsulate kaline, ne- 
išleidote išeiti.” Nieko 
šaus jinai nepasakius.

ko
ma-

pana

ir ra-

4

Laikraščių reporteriai 
dijo komentatoriai teisinasi. 
Jiems buvę pranešta, kad Lo
makin spėka atėmęs Kosenkiną 

’iš Tolstojaus Foundacijos, ir 
kad ji ligoninėje apkaltinus 
konsulato tarnautojus. Jiems 
buvę negražiai pameluota.

Ir taip, reikia tikėtis, su lai
ku visiems paaiškės, jog šis 
cirkas apie Kosenkiną buvo 
pildos valios sutvėrimų supla
nuotas su tikslu pakenkti Ame
rikos ir Tarybų Sąjungos san
tykiams.

Senoviški katalikiški pamok
slai apie dvasias ir dūšias eina 
iš mados. Savo pamokslus ku
nigai pavertė politiškomis pra
kalbomis. St. Patrick’s kated
ros klebonas Maher pasimojo 
per pamokslus sukirsti socializ
mą. Socializmo jis labai bijąs. 
Bet, girdi, socializmas auga, 
“kaip piktažolė!”

Gaila išsigandusio kunigo. 
Bet jis perdeda. KAd socializ
mas smarkiai auga, tai tiesa, 
tai visas svietas mato, ale ne 
taip smarkiai, kaip piktažolė.

Kunigas Maher giliai tiki ka
pitalizmu. Socializme jis mato 
svieto pabaigą — tokio svieto, 
žinoma, kuriame taip švelnu 
gyventi kunigams ir visiems iš
naudotojams.

t Kongresinis Neamerikinės

VALDIŠKA KOMISIJA
UŽGINA SAMDYMĄ IŠ 
UNIJINIŲ SALIŲ
Taikoma Didis Smūgis Marininkų Unijom
Washington. — Valdinė 

darbo Santykių Komisija 
vienbalsiai nusprendė, jog 
marininkų unijos neturi 
teisės, pagal Taft-Hartley’o 

3,000 ATOMINIŲ DARBI
NINKŲ STREIKUOJA

Los Alamos, N. Mex. *— 
Sustreikavo 3,000 atominių 
bombų medžiagų darbinin
kų, Darbo Federacijos uni- 
jistai. Washington© valdžia 
prašo Federacijos pirminin
ką Wm. Greeną, kad tuo
jau grąžintų juos darban; 
sako, streikas “kenkia šalies 
gynimui.”

Marshallas Gamina Naujas 
“Kietas” Notas Sovietam

Washington. — Praneša
ma, jog valstybės sekreto
rius Marshallas gamina 
naują kietą notą, kurioje 
griežtai atmes Sovietų pro
testą dėl sovietinės pilietės 
Kosenkinos pagrobimo. So
vietai įtarė, kad rusai bal
tagvardiečiai su Amerikos 
slaptos FBI policijos pagal
ba buvo pagrobę Kosenkiną 
į rusų caristų farmą.

Jankiai Prieš Sovietų 
Anglį Visam Berlynui

Berlin. — Sovietų vyriau
sybė sugabeno 60,000 tonų 
anglies į savo užimtų rytinę 
Berlyno dalį; pranešė, jog 
tos anglies gaus vakarinio 
Berlyno gyventojai, kurių 
maisto kortelės užregis
truotos sovietinėje miesto 
dalyje. Amerikonai bando 
sustabdyt savo valdomus 
vakarinius berlyniečius nuo 
sovietinės anglies ėmimo.

So. Boston, Mass
Massachusetts Lietuviams 

žinia
Oro bangomis LMS Mo

kyklos Dailės Programa 
bus leidžiamą per WV0M 
—1600 kilocycles, šeštadie
niais, rugpiūčio-August 21- 
mo ir 28-to, nuo 10:30 iki 
11:00 vai. rytais.

Robertas ir Eva Niaurai 
iš Dedham, Mass., sponso- 
ruoja ir skiria šią dailės 
programą lietuviaijis Mas
sachusetts valstijoje šešta
dienį, rugpjūčio 21 d., nuo 
10:30 iki 11:00 vai. ryte.

Bus turtinga programa. 
Visi ir visos pasiklausykite.

B. F. Kubilius.

Veiklos Komitetas nuvarė be 
laiko į kapus buvusį žymų val
dininką H. D. White, žmogus 
turėjo silpną širdį ir prašė 
Komiteto pirmininką Thoma’s 
pasigailėti, netąsyti, leisti pa
silsėti. Bet Thomas iš žmogaus 
nelaimės tik skaniai pasijuokė. 
White širdis sustojo plakti. 
White krito moderniškos inkvi
zicijos auka.

l^adįstatymą, reikalauti, 
laivų kompanijos samdytų 
tik iš unijinių salių laiva- 
krovius bei kitus laivinius 
darbininkus. Tas komisijos 
patvarkymas tiesiogiai at
kreiptas prieš CIO Marinin- 
kų - Laivakrovių Uniją ke
turiuose Didžiuosiuose Eže
ruose.

Jeigu Aukščiausias Teis
mas užgirtų šį Darbo San
tykių Komisijos sprendimą, 
tai būtų nušluotas laivinių 
darbininkų samdymas iš u- 
unijinių salių ir visuose jū
riniuose uostuose. Tai būtų 
didelis smūgis marininkų li
nijom.

Neamerikinis Komitetas 
Slaptai Kvočia Neva 
Valdinius Šnipus

Washington. — Kongres- 
manų Neamerikinės Veiklos 
Komitetas, vadovaujamas 
republikono Parnellio Tho- 
maso, giriasi, kad gavęs tris 
naujus slaptus liudytojus, 
girdi, prieš buvusius Roose- 
velto valdžioje “sovietinius 
šnipus.”

Komitetas pradėjo slaptai 
kvosti Algerį Hissą, buvusį 
valstybės departmento pa
reigūną; pasakoja, būk Hiss 
veikęs kaip tariamų šnipų 
vadas.

(Net republikonų dienra
ščio N. Y. Herald Tribune 
rašytojas Lippman sako, re- 
pulikonai tame komitete 
stengiasi ap teršt Roose vėl to 
valdžią.)/

Izraelio Darbininkai 
Sveikina Sovietu Atstovą

Tel Aviv. — Įvyko didelis 
masinis susirinkimas, ku
riame darbininkiškos Izrae
lio partijos sveikino pirmąjį 
Sovietų Sąjungos atstovą 
Izraelio valstybei, Paulą 
Eršovą. Šių partijų vadai 
šaukė stiprinti draugišku
mą tarp jaunosios žydų val
stybės ir Sovietų Sąjungos.

Rangoon, Burma. -— Šio 
krašto valdžia praneša, 
kad jos kariuomenė nukovė 
25 sukilėlius ir sužeidė 23.

Fašistai Suklastavo Pažangų N. Yorko Vengrų Dienraštį
New York.— Amerikiniai 

vengrai fašistai suklastavo 
tam tikrą skaičių egzemp
liorių demokratinio vengrų 
dienraščio Magyar Jovo, 
kuris leidžiamas New Yor-, 
ke. Jie paėmė to laikraščio 
kopijas iš birželio 30 d., 
prilipdė vieną savo straips
nį prie pirmo puslapio, o ki
tą prie redakcinių, vedamų-, 
jų straipsnių puslapio.; foto
grafiniais būdais išlygino 
tuos puslapius taip, kad at
rodytų, būk progresyvis 
New Yorko vengrų laikraš-

C A RISTI! F ARM A AMERIKOJ 
-GYVAČIŲ LIZDAS, RAŠO 
LITERATŪROS LAIKRAŠTIS

Maskva. — Vadinamoji 
Reed farma ties Nyack, 
New Yorko valstijoj, yra 
rusiškų carinių “gyvačių 
lizdas,” rašo Literatūros 
Laikraštis. — Ta farma yra 
palaikoma daugi ausiai 
Herberto Hooverio lėšomis 
ir sujungta su vadinamu 
Tolstojaus fondu.

Kai tik pasibaigė Antra
sis pasaulinis karas, Tolsto
jaus fondas ėmė ruošti šni
pus ir sabotažninkus prieš 
Sovietų Sąjungą, sako Lite
ratūros Laikraštis.

Aleksandra Tolstoja, rusų

Pasaulinis Inteligentijos 
Suvažiavimas Lenkijoj

Varšava.— Rugpjūčio 25 
d. Vroclave, Lenkijoje, atsi
darys pasaulinis inteligenti
jos atstovų suvažiavimas. 
Jis šaukiamas pagal Lenki
jos ir Francijos Bendrojo 
Inteligentijos Komiteto su
manymą. Pakvietimai .suva- 
žiaviman išsiuntinėti pen- 
kiem šimtam žymių moksli
ninkų, literatų ir meninin
kų visuose pasaulio kraš
tuose.

Sovietų mokslininkų ir

Japonijos Komunistai Pareiškia, 
Jog Nepavyks Valdžios Melai

Tokio. — Japonijos Ko
munistų Partijos centras 
išleido pareiškimą, kuriame 
išdėsto, kaip japonų valdžia 
smarkiną melų ir šmeižtų 
kampaniją, prieš komunis
tus.

— Valdžia skleidžia dar
bo unijose neva sučiuptus 
Komunistų Partijos planus 
paskelbti visuotinį streiką 
ir per sukilimą nuversti 
valdžią. Tatai, girdi, pla
nuojama padaryti pagal Ko
munistų Informacijų Biuro 
nurodymus.

Japonų Komunistų Parti
ja dėl to sako: '

— Tai yra piktas ir kvai
las valdžios manevras. Mū
sų partijos centras niekuo
met nedavė tokių patvarky
mų. Dabartinis Japonijos 
ministrų kabinetas ir visos 
reakcinės politinės jėgos 
taip nubankrutavo, kad grę- 
sia visuotinas liaudies išsto- 

tis tuos fašistų straipsnius 
išspausdino.

Šitaip suklastuotus Magy
ar Jovo egzempliorius fašis
tai pasiuntė savo bičiuliams 
Vengrijoj. Jų žulikystė pa
sirodė, kuomet iš Vengrijos 
buvo atsiųstos dvi suklas- 
tuoto laikraščio kopijos 
Zoltanui Deak’ui/ Magyar 
Jovo dienraščio redaktoriui, 
New Yorke.

Apie dienraščio 
s u k 1 a s t a v i m ą pra
nešė spaudos atstovams 

caristų vadovė Amerikoje, 
dar pirm karo, tik po Hit
lerio užgerinimo Miuniche, 
kalbėjo Harvardo Universi
tete, šaukdama: “Kariau
kime prieš Sovietų Sąjungą, 
kariaukime, kariaukime!”

Harvardo Universiteto 
profesorius Henry Dana, 
rusų literatūr. žinovas, pas
kiau smerkė tą Aleksandros 
Tolstojos kalbą.'

Į jos viešpataujamą far
mą rusai caristai buvo ne
seniai pagrobę mokytoją 
Kosenkiną, Sovietų pilietę.

meno veikėjų delegacijai 
vadovaus žinomas istorikas 
prof. Eugenius Tarle ir So
vietų Mokslų Akademijos 
prezidentas Sergius Iv. Va- 
'vilovas. '

Inteligentijos suvažiavi
mui pirmininkaus paeiliui 
anglas mokslininkas Julian 
Huxley, vadas Jungtinių 
Tautų visuomeninės ir kul
tūrinės organizacijos, fran- 
cūzė atominė mokslininkė 
Juliot-Curie ir vienas sovie
tinių mokslininkų.

jimas prieš juos. Reakcinin
kai bijo milžiniškų mūsų 
partijos jėgų. Ši partija 
veikliai vadovauja žmonių 
masių kovai prieš bandymus 
atimti streiko, teisę valdžios 
darbininkams ir tarnauto
jams, prieš valdines sukty
bes maisto pristatyme ir 
prieš nepakeliamus taksus. 
Mūsų partija taip pat vado
vauja*'kovai dėl demokrati
jos apgynimo.
PARTIZANAI NUKOVĖ 
2,150 MONARCHISTŲ

London. — Laisvosios 
Graikijos radijas pranešė, 
jog partizanai .per penkias 
dienas Grammos kalnuose 
užmušė bei sunkiai sužeidė 
2,150 monarcho-fašistų ka
rių.

Jeruzale. — Jungt. Tautų 
pasiuntiniai kaltina ir žy
dus ir arabus už paliaubų 
laužymą Jeruzalėje.

Zoltan Deak’as, parodyda
mas, kaip fašistiniai straip
sniai buvo įsprausti į jo re
daguojamo laikraščio eg
zempliorius.

— Klastingieji straipsniai 
mėgina perstatyt Magyar 
Jovo kaip komunistų dien
raštį, neva remiantį Jugę- 
slavijos valdovo Tito politi
ką ir stojantį už MCarshallo 
planą, — sakė Deak. — Bet 
mūsų dienraštis nėra komu- 
nistiriis, ir mes jokiu būdu 
nesutinkame su Marshallo 
planu.

NUŠAUTAS JUGOSLAVŲ 
GENEROLAS, MĖGINĘS 
PABĖGTI RUMUNIJON
Tito Teroras Siautėja Jugoslavijoje
Belgrad, Jugoslavija. — 

Jugoslavų sienos sargai 
naktį nušovė generolą Arso 
lovanovičių ir karininką 
Svetoliką Arabžacą, bemė
ginant jiem pereiti į Rumu
niją.. Sargai suėmė generolą 
Branko Petricevičių, bet 
ketvirtam jų draugui, pul
kininkui Vlado Dancevičiui 
pavyko perbėgti į Rumuni
ją

* (Jie bėgo, nesutikdami su 
maršalo Tito politika.)

Gen. lovanovičius pir
miau buvo jugoslavų armi
jos štabo galva.

Bucharest. — Rumunijos

Trumanas Eina Link 
Indžionkšino Prieš 
Laivakrovių Streiką

t

Washington.— Prez. Tru
manas paskyrė trijų asme
nų komitetą “faktams ištir
ti” ginčuose tarp laivakro- 
vių unijos ir laivų kompani
jų. Prezidentas pareiškė, 
jog tą žingsnį jis padarė, 
kad pastotų kelią višuoti- 
nam laivakrovių streikui, 
kuris šaukiamas po dabar
tinės sutarties išsibaigimo, 
rugp. 23 d.

“Faktų tyrinėjimo” komi
teto paskyrimas yra paren
giamas žingsnis į valdžios 
reikalavimą, kad teismas 
duotų indžionkšiną (draus
mę), užginant darbininkam 
streikuoti per 80 dienų, pa
gal Tafto-Hartley’o įstaty
mą.

Jugoslavų Atstovybės
Nariai Kritikuoja Tito

Praga, Čechoslovakija. — 
11 Jugoslavijos atstovybės 
narių Pragoję išspausdino 
laikraščiuose atvirą laišką, 
kuriame aštriai kritikuoja 
Jugoslavijos valdovo Tito 
politiką. Kartu jie užgiria 
Komunistų Info rmacijų 
Biuro kritiką priąš Tito.

Praga. — Atvyko Indijos 
pasiuntiniai čechoslovaki- 
jon prekybos sutarčiai da
ryti. Indijai reikia ypač ma
šinų ir fabrikinių įrankių.

Fašistinė klasta pasakojo, 
būk Magyar Jovo esąs “ge
resnės rūšies komunistų 
laikraštis”, nesutinkąs su 
Komunistinių Informacijų 
Biuru, priešingas Sovietų 
komunistų vadovybei ir sto- 
jąs už tokią politiką Veng
rijai, kokią Tito veda Jugo
slavijoj.

Savo padirbtuose Magyar 
Jovo egzemplioriuose fašis
tai taipgi šaukia Vengrijos 
žmones “dėkingai priimti 
Marshallo plano dovanas 
demokratijoms.” 

valdžia pareiškė, kad Jugo
slavijos valdovas Tito urmu 
areštuoja ir kankina visus, 
kurie tik nesutinka su juo.

“Siautėja laukinio teroro 
banga Jugdslavijoj,” sako 
oficialus rumunų valdžios 
pareiškimas. Nuo to teroro 
buvo priverstas Rumunijon 
bėgti ir generolas lovanovi
čius. Jį nušovė Tito rube- 
žiaus sargai.

“Tito ir jo bendrai vis gi
lyn ir gilyn klimpsta į« 
išdavystės dumblyną po to, 
kai jie išstojo prieš Komu
nistų Informacijų Biurą”, 
priduria Rumunijos vyriau
sybės pareiškimas.

Provokacija Prieš Sovietų 
Atstovybę Kuboje

Havana, Kuba.— Policija 
pranešė, jog “nežinomi” as
menys paleido 'kelis šūvius į 
Sovietų atstovybės rūmus 
Havanoj, Kuboj. Jie taip 
pat įmetė butelį su padega
muoju skysčiu į atstovybes 
sodą, tačiau nepadarė jokių 
nuostolių. Paskui piktada
riai automobiliu pabėgo.

Atomų Skaldymo Ma
šina Statoma Kanadai

Schenectady, N. Y. —Ge
neral Electric kompanija 
stato synch rotroną (ato
mų branduolių skaldymo 
mašiną“) Queens Universite
tui Kingstone, Kanadoj. 
Synchrotronas turės 70 
milionų voltų jėgos. Jis bū
siąs vartojamas moksliniam 
tyrimam daryti, o ne ato
minėm bombom medžiagą 
gaminti.

Arabai Atmušę Žydų 
Ataką Jeruzalėje

Amman, Transjordan. — 
Arabai praneša, kad jie at
mušę žydų darytą ataką 
pietinėje Jeruzalės dalyje; 
sako, jog žydai vartojo tan-' 
kus ir sunkiąsias patrankas.

(Ldke Success, N. Y.— 
Jungtinių Tautų tarpinin
kas taikyti arabams su žy
dais Palestinoje, grafas 
Bernadotte pranešė Saugu
mo Tarybai, kad smarkėja 
susidūrimai Jeruzalėje tarp 
arabų ir žydų; sako, neži
nia, katrie labiau kalti už 
paliaubų laužymą.)

NEGALI PRIKABINT 
ŠNIPINĖJIMO KOMU
NISTŲ VADAMS

Washington. — Generalis 
prokuroras Tomas Clark 
pripažino, jog negalima bu
vo sudaryt šnipiškų kaltini
mų prieš 12 areštuotų Ko
munistų Partijos vadų.

ORAS.—Skelbiama giedra. vi
H
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Harry Dexter White
Praėjusį pirmadienį Fitzwilliame (N. H. valstijoje) 

mirė žymus amerikietis, — Harry Dexter White. Jis mirė, 
nuo širdies smūgio, nuo širdies jigos.

Visiems yra aišku, kad šitam vyrui mirtį priskubino 
Ne-Amerikinis Komitetas, kuris prieš savaitę velionį in- 
kvizavo.

Įdomu tai, kad pačiame “tyrinėjime” velionis White 
buvo padaręs pareiškimą,Jog jis turi silpną širdį, ir rei
kalavo, kad jam “tyrinėtojai” duotų progos pasilsėti. Bet 
šis pareiškimas “tyrinėtojų” buvo išjuoktas.

Na, ir kam dabar yra naudos iš priskubintos žmogui 
mirties? Nauda gali būti tik tiem, kurie neapkenčia de
mokratinių žmonių, pažangių žmonių; nauda tegali būti 
tik fašistiniams gaivalams.

Velionis Harry Dexter White buvo žymus visuomeni
ninkas ir valdžios pareigūnas. Jis buvo artimas preziden
to Roosevelto draugas. Jis buvo draugas ir kito žymaus 
amerikiečio — Henry A. Wallace’o. White daug dirtio 
karo metu, tvirtindamas mūsų krašto pajėgas, kad grei
čiau ir pasekmingiau priešą sumušti. Kadangi jis buvo pa
žangus žmogus, kadangi jis troško, kad tarp Amerikos 
ir Tarybų Sąjungos būtų vienybė, — nes tik vienybėje 
yra galybė, — tai visokį demokratijos priešai jį drabstė 
purvais, skelbdami, būk White dirbo “kito krašto intere
sams”, — supraskit: Tarybų Sąjungai.

Na, ir šis žmogus, kaip ir daugelis kitų rooseveltiečių, 
buvo pradėtas tąsyti po “tyrinėjimus”, — pirmiau slap
tuose posėdžiuose, o vėliau viešuose.
- Jis buvo viešai apšmeižtas.

Velionio bendradarbis Frank Coe atvirai reiškė:
“Pagal mano nuomonę, Harry White nemirė, — jis bu

to užmuštas.”
Tai tvirtas pareiškimas, bet jis, iš tikrųjų, yra teisin

gas. Inkvizitoriai, priskubinę White’ui mirtį, siekėsi už
mušti jį moraliai, bet užmušė fiziškai!

metus 
išleido

kankintojus? Pašaukta liu
dyti, ji galėtų visko užsi
ginti, ką ji pasakojo gra- 
fiutei ir kitiems žmonėms 
(N., rugp. 13 d.).

Matote, Grigaičio Kosen- 
kina pati “sugrįžo pas savo 
kankintojus,” o Karpiui ją 
konsulatas pasigrobė ir pa
čiupo !

Šiame atsitikime tiesa 
Grigaičio pusėje, o Kur
piaus — juodžiausias fašis
tinis melas.

Kitas dalykas. Dirvos re
daktorius sako, kad Kosen- 
kina “turi daug žinių’ apie 
Sovietų šnipų veiklą Ame
rikoje.” Bet iš kur tai žino 
Dirvos redaktorius? Tokio 
pareiškimo, kiek mums ži
noma, nėra niekur padariu
si pati Kosenkimi. Aišku, 
kad jei ji būtų tokį pareiš
kimą padarius, tai komerci
nė spauda būtų dar išpūstai

ii- netu- 
išyardino 

Suteršė

a]p
clei. | paskelbus visam svietui. Bet 

iki šiol tokio paskelbimo ne
pastebėjome.

Nevalia Streikuoti, Nevalia Demonstruoti
Kinijos Čiang-kai-šekas išleido dekretą, sulyg kuriuo 

nuo dabar draudžiama darbininkams streikuoti, o uni
versitetų studentams — demonstruoti “už komunizmą”.

Šis Čiang-kai-šeko “žygis”, aišku, padarytas tuo tikslu, 
kad išgelbėjus jo viešpatavimą. Gi jo viešpatavimas yra 
labai silpnas, — laikosi kaip ant vištos kojos.

Jau prieš tūlą laiką amerikinės spaudos koresponden
tai,—teisingesni ir objektyvesni korespondentai,' — ra
šė, kad Čiang-kai-šeko viešpatijoje padėtis labai bloga. 
Žmonės nepasitenkinę jo viešpatavimu, žmonės Čiang- 
kai-šeko nekenčia ir prieš jį kovoja tiek slaptai, tiek vie
šai. -

Nankingas ir šanghajus — pilni čian-kai-šeko priešų. 
Manoma, kad neužilgo Čiang-kai-šeko valdžia bus priver
sta nešdintis iš Nankingo, — ji rengiasi bėgti į pietus, į 
Cantono miestą.

I

Tačiau, Cantono miestas taipgi nebus jam persaugus. 
Tiesa, 1927 metais tame mieste jis išžudė kelias dešimtis 
tūkstančių komunistų ir šiaip pažangesnių žmonių ir per 
visą karo metą tame mieste buvo slopintas bet koks liau
dies pasijudinimas. Revoliuciniam judėjimui ten sunkūs 
laikai. Tačiau judėjimas ir ten yra ir jis neduos Čiang- 
kai-šekui ramybės, kol liaudis nepaims į savo rankas vi
sos šalies.

Beje, šiuo dekretu Čiang-kai-šeko valdžia siekiasi pra
vesti areštus tarp visų nepatinkamų žmonių. Areštams 
nuo dabar nereikės joįių varantų.

Kitais žodžiais, senojoj Kinijoj Čiang-kai-šekas, remia
mas Amerikos, ryžtasi pasmaugti bet kokį liaudies judė
jimą. Jis tai siekiasi atlikti dekretais.
’Bet klysta tie, kurie mano, kad šitokiomis priemonė

mis Čiang-kai-šeko valdžia išsilaikys.
Jos dienos suskaitytos.

. Kinijos liaudis žygiuoja pirmyn!

Italijos Komunistai
Italijos Komunistų Partija turi 2,200,000 narių. Parti

ja vis auga. Bet kadangi ji taip sparčiai nariais auga, tai, 
visai natūrąlu, kad į partiją įsiveržia ir ne vienas prie
šas.

Dėlto ši partija dabar imasi priemonių savo gretoms 
apvalyti. Be to, partija įkūrė savo eilėse specialų direk- 
toriatą komunistiniams veikėjams saugoti nuo banditiš
kai fašistinių užpuolimų.

Po atentato, padaryto ant Togliatti’o gyvybės, Italijos 
komunistai priėjo išvados, kad jie turi labiau budėti, kad 
jie negali pasiremti klerikalinės valdžios “apsauga”, ku
ri yra teikiama tik tiems, kurie valdžią palaiko.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Rugp. 20, 1948

NĖRA NIEKO, KAS JIEM 
ATRODYTŲ NEPADORU 
IR NEŽMONIŠKA

Kanadiečių Liaudies Bal
sas yra gan prastos nuomo
nės apie tuos, kurie šiuo 
tarpu Jungtinėse Valstijose 
pradėjo pūsti šnipų baimės 
burbulą. Tai esanti nelemtų 
politikierių šlykšti politika.

Laikraštis sako:
Jungtinių Valstijų “saugo

tojai” praleido tris 
ieškodami šnipų. Jie 
pusę milijono dolerių,
jie surado? Nieko. Teisėjai 
pareiškė, kad nėra jokio pa
mato apkaltinimui žmonių, 
kuriuos išvardina tie tyrinė
tojai. Nei mažiausio doku
mentėlio. Viskas, ką tie ty
rinėtojai iškepė, yra kokia 
tai moteris, šnipui organiza
torė. Jau du metai, kaip ji 
padeda saugumo organams, 
bet nei vieno dokumento! 
Tai niekas daugiau, 
amerikoniško tipo Vau 
Lubbe. x

Tyrinėtojai, kad 
rėdami įrodymų, 
visą eilę žmonių,
vardą. Visas jų pasiteisini
mas: girdi, tikėjomės kad 
bent vienas iš jų pasiduos ir 
prisipažins, išduos visus ki
tus. Bet kaip jie prisipa
žins, jeigu jie nekalti? Ti
kėtis, kad jų tarpe atsirastų 
Van der Lubbe, vargiai ti
kėjosi ir tokio proto žmonės.

Tai šlykščiausią politika. 
Tie tyrinėtojai ne šnipų ieš
kojo, o savo oponentus įkąs
ti norėjo. Kad taip yra, r mes 
galime liudininku paimti pa
tį Jungtinių Valstijų prezi
dentą Trumana. Tik ana’' 
dieną jis pareiškė' jog kon
gresinis šnipų apklausinėji
mas yra niekas kitas, kaip 
raudona silkė (red herring), 
su kuria norėta sumažinti 
spaudimą Kongresui, kad 
būtų pastotas kelias infliaci
jai.

P e 1 nagro b i ų po 1 iti k ie riams 
nėra nieko, kas atrodytų ne
padoru, nežmoniška. Jie grie
biasi šlykščiausių priemonių, 
kad tik savo tikslo atsiekti.. 
Hitleris sudegino net seimo 
rūmus, kad atsiekti savo 
tikslo. Surado .žmogų, kuris 
buvo užtektinai kvailas pasi
imti kaltę, 
munistus.
nėra tokių, 
kad seimą 
naciai.

Tokia purvina politika-yra 
pavojinga demokratijai. Ji 
sužlugdys demokratiją ir ati
darys vartus diktatūrai, kuri 
paskui slėgs žmones kaip 
kokia našta, kol jie, nebega
lėdami pakelti, bus privers
ti nusikratyti jos prievarta. 
Kito kelio tuomet nebebus.

KLERIKALŲ IR FAŠISTŲ 
VIENODA GIESMĖ

Tiek lietuviški klerikalai, 
tiek fašistai labai nepasi
tenkinę Maskvoje einamo
mis derybomis dėl Vokieti
jos. Jie, matyt, tikėjosi, kad 
apie šį laiką jau ginklai 
tarškės Europoje, o tuo tar
pu kalbama apie susikalbė
jimą ir susitaikymą. Tas 
veda juos iš kantrybės, tie
siog prie desperacijos.

Ir tos savo desperacijos 
šitie naujo karo troškikai 
neslepia. Kaip išalkę vilkai, 
jie staugia ir reikalauja 
naujo kraujo liejimo.

Paimkime Lietuvių Rymo 
Katalikų Susivienijimo or
ganą Garsą. Jo redaktorius 
Matas Zujus, išvažiavęs iš 
visokio padorumo ribų, šau
kia:

Tarptautinėje politikoje; 
visuomet buvo daug mekle- j 
rysčių, suktumo ir 1 
nystė's.

• ta laisvė ir nepriklausomybė 
visoms tautoms, t Priede to, 
jie žadėjo patikrinti tautoms 
protekciją nuo tolimesnės 
agresijos ir nuo bąimės.

šiandien matome, kaip tie 
kilnūs pažadai, išreikšti do
kumentuose, yra įgyvendinti. 
Tiesiog koktu apie tai pagal
voti. Demokratijos, laimėję 
karą, šiandien ne tiktai ne
pajėgia gražių obalsių įgy
vendinti, bet turi keliaklups
čiauti prieš buvusį savo tal
kininką — raudonąjį ’ agre^ 
sorių. (G., rugp. 12.)
Zujus prisikelia iš numi

rusių velionį Rooseveltą ir 
cechą Massaryką ir juos 
bjauriai išniekina, išplūsta. 
Jie buvę “šlykštūs veidmai
niai.” Prie tos pačios kate
gorijos priskaito ir buvusį 
Čechoslovakijos prezidentą 
Benešą.

Tą pačią piktą giesmę ir 
taip pat garsiai traukia fa
šistinės Dirvos redaktorius 
Karpius. Jis teigia, kad 
“Maskvos valdovai be abejo 
turi gardaus juoko iš Ame
rikos, Anglijos ir Francūzi- 
jos pasiuntinių nusižeminu
sių klupčiojimų Stalinui ir 
nuolankių prašymų Moloto
vui, kad su jais toliau kal
bėtų klausimais, kuriuos 
jau pernai Molotovas atme
tė kaip neliečiamus ir Ketu
rių Didžiųjų derybas nu
traukė, kaip nereikalingas” 
(D., rugp. 13 d.).

Aišku, kad klerikalas Zu
jus ir fašistas Karpius la
bai apsidžiaugtų, jeigu šios 
derybos pakriktų ir vėl 
rimtai naujo karo pavojus 
pagrūmotų.

Dalyvauja arti ,30 studen
tų. Pamokos eina Muzikos, 
Dramos, Lietuvių Liaudies 
šokių klausimais. Vakarais 
dalyvauja svečiai iš apylin

kės miestų.
WORCESTER, Mass. — 

Pirmadienį prasidėjo meno 
klausimais kursai šio mies
to lietuvių gražiame parke, 
— Olympia Park, 68 So. 
Quin singamond Avenue, 
Shrewsbury, Mass.

Muzikos kursą vadovauja 
iš Chicagos atvykusi nepa
prastai gabi muzikos mo
kytoja pedagogė Pečiukai- 
tė. Dramos kursą vadovau
ja Jonas Valentis iš Brook- 
lyno. Lietuvių kalbos kursą 
vadovauja R. Baranikas, 
žymus prelegentas. Įvairių 
tautų liaudies šokiai eina 
vadovybėje Al. Merkio.

Studentai patenkinti savo 
mokytojais ir jų vadovauja
mais kursais. - Po pamokų, 
vakarais, seka žaislai, liau
dies šokiai. Taip pat seka 
grupių veikla, pasitarimai, 
kaip Suruošti nauji meno 
vakarai, jų programos.

Prelekcijos taip pat duo
da daug mokslinės ir kultū
rinės naudos. Pirmadienį 
jau įvyko labai tinkama R.
Baraniko prelekcija, kaipo 7lMl(K Ič I IFTIIVfK 
įvadas į lietuvių kalbą, jos LllilVu 10 LILIU Yvu 
kilmę ir reikšmę pasaulinė
je kultūroje.

Mokyklos štabas taip pat J VILNIUS. — “Nemuno” vil-
ruošia keletą gražių meno- nonių audinių fabriko kolck- 
kultūros pasirodymų. Penk- tyvas Tarybų Lietuvos aštun- 
tadienio vakare. Lietuvių

Worcester, Mass., įvyks pa
skaitos ir muzikalė progra
ma. Paskiaus seks šokiai. 
Sekmadienį, rugpjūčio 22 
d., Olympia Parke, 6 vai. 
vakare, *bankietas, progra
ma ir šokiai.

Penktadienį ,rugpiūčio 27 
d., 4 vai. po pietų, Dr. A. 
Petrikos paskaita: “Reži
sieriaus Darbas.” Vakare 
vėl Lietuvių Svetainėje į- 
vyks dramos, operetės per
statymai. Taip pat dainos ir 
šokiai/

Sekmadienį, rugpiūčio 29 
d., įvyks didžiausia meno iš
kilmė. Tai bus ir baigimas 
meno mokyklos. Bus kaip ir 
vasarinis meno festivalis. 
Dalyvaus Montello Liuosy- 
bės choras, Bostono Harmo
nijos choras, Hartfordo 
Laisvės choras ir Norwoo- 
do Vyrų choras. Taip pat 
solistai ir grupės dalyvaus. 
Tai bus didžiulis piknikas 
su iškilminga meno progra
ma.

Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti šiose meno iškil
mėse. Kurie gyvena arti 
Olympia Parko, kviečiami 
dalyvauti vakarais ir susi
pažinti su eiga meno mo
kyklos. Rep.

ir apkaltino ko- 
Bet šiandien jau 
kurie nežinotų, 
sudegino patys

FAŠISTINIS MELAS
Clevelando fašistinė Dir

va negali suteikti teisingos 
žinios savo skaitytojams nė 
mažiausiu reikalu. Pavyz
džiui, štai ką joje skaitome: 
“Sovietų Konsulatas pagrė
bė rusę mokytoją. Sučiupo 
ją kai ji atsisakė grįžti Ru-

Geri Darbo Rezultatai

tadienio vakare,
Svetainėje, 29 Endicott St.,

PHILADELPHIA IR WATERBURY
Tai dvi didelės lietuvių ko

lonijos. Tose dviejose kolo
nijose rugsėjo 5 d. (Sept. 5th) 
įvyks po didelį pikniką 
ramai dienraščio Laisvės

Prašome. įsitėmyti, jog 
........... - veidmai- ! rytojaus po šių piknikų

Bet, tur būt, niekad j Labor Day šventė ir po 
nebuvo tiek suktumų ir veid- į niko galėsite gerai pasilsėti, 
mainysčių, kaip laike pasku- i Taigi visi iš anksto rengkitės
tinio antrojo pasaulinio ka
ro.

Karo pradžioje demokra< 
tijų vadai paskelbė gražiau- 
šių obalsių yisų tautų—dide
lių ir mažų naudai. Jie skel
bė, kad sumalus ašį, laimė
jus karą būsianti sugrąžin- Lietuvių

pa-

ant 
bus 
pik-

šių dvic-dalyvauti, viename iš 
jų piknikų.

. Philadelphiečių 
bus Crescent Picnic 
56 Cornell Ave., 1 
Heights, N. J.

Waterburjeciu piknikas bus 
Parke, Chestnut

piknikas 
: Grounds, 
Gloucester

Laisves Popierio Fondas
Kovoje su infliaciją ne visais galimais būdais veikiame. 

Aukos plaukia vidutiniai gerai. Gauname ir naujų skai
tytojų. Bet parengimų dienraščio paramai tai per mažai. 
Turėtų būti daug daugiau.. Tikrai galėtų būt daugiau.

Patikrinus, kuriuoše miestuose buvo surengę vienokią 
ar kitokią pramogą dienraščio paramai, ^pasirodo, kad 
yra daugeliu kolonijų, kur buvo galima turėti parengimų, 
bet nebuvo pasirūpinta surengti. Tas tai aiškiai parodo 
kolonijų veiKejų nerangumą. Yra bukom ausim žmonių. 
Kad ir rimčįausiu reikalu, gali tu jiems kaip uodas į ausį 
zirsti, jie vistiek sau ramiai snaudžia. Ką jiems padary
si. Pajėga jį nesudisciplinuosi, o su savo sąžinės disęip- 
lina jie neęįskaito.

sijom Ji turi daug žinių a- * Naujų skaitytojų gaunaųie po keletą kas savaitę: Pa- 
pie Sovietų šnipų veiklą A- sį§paudus būtų galima gauti daugiau.
merikoje’. (D., rugp. 13 d.), karščiuose sunkoka vra žmones prikali

Betgi faktas yra, kad 
konsulatas tos rusės moky
tojos (Kosenkinos) nepa
grobė ir nesučiupo. Ją buvo 
pagrobę rusai baltgvardie^ 
čiai, pasivadinę “Tolstojaus 
Foundacija.”

Kad Košenkina pati nuo 
baltgvardiečių pasitraukė 
bei savanoriai pūtiko 'grįžti 
į konsulatą, tai pripažįstą 
net ir toks Sovietų priešas, 
kaip Naujienų redaktorius 
Grigaitis. Pav., jis rašo:

“Ką, ištiesų, gali i§ tos 
moters iškvosti kongreso 
komitetas, tyrinėjęs neąme- 
rikiiię veiklą, jeigu ji pasi
rodė tokia baili, kad pati 
sutiko grįžti atgal paš savo

__ ___ ę ... _ . Tačiau vasaros 
karščiuose sunkoka yra žmones prikalbinti skaityti.

Užbaigimui vasaros vistiek turime vyriausia remtis 
aukomis kovoje su infliacija.

Šiuom kartu sekami geradėjai aukomis išstojo apginti 
savo dienraštį nuo infliacijos. Blogo laiko dau turime 
prieš akis visą rugsėjo mėnesį.

Mr. & Mrs. Charles Matulaitis,' Chicago, Ill.
J. Bendorius, Worcester, Mass.
A. Waitkevicius, Norfolk, Mass.
B. F. Kubilius, So. Boston, Mass.
K. Rozela, Forth Arthur, Ont., Canada.
V. Ramanauskas, Minersville, Pa.
Joe M’atulavich, Elm Grove, W. Va.
Mary Adams, Marisha, Ill.

$3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 

___„_____ .. 1.00
Naujų skaitytojų, prisiuntė: Wm. Seilus, Exeter Boro, 

Pa., Amelia Žemaitienė, Binghamton, Ni Y., J. N. Slover, 
Sunnyside, L* I.

Puiki parama! Laukiame daugiau atsiliepimų į šį svar
bų reikalą, širdingiausia dėkojame visiems aukojusiems 
ir gavusiems naujų skaitytojų. v

A Laisvės Administracija.

metinių garbei siekia 
gamybinių laimėjimų.

Grove Rd., už Lakewood.
Ar girdėjote, kad laikraš-

naujų
Gerus rezultatus darbe pa

rodė audyklos meistro V. Tar- • 
vydžio paruoštos ir apmokytos 
jaunos audėjos — Marė Ver- 
biejūtė ir Birutė Greičiūnaitė, 
kurios savo išdirbio normų at- 
lieka kasdien 145 proc. Pušjf

tinis popieris pabrango ',$4.00. hins darbo rezultatusz-pasickė V’ 
už toną? Kitų rūšių popier.is 
taip pat brangsta. O popierio 
kainos kilimas didelis pavo
jus mūsų dienraščiui. Turime 
rūpintis, kad parengimai pa
vyktų, kad uždirbtume šim- 
tuką-kitą kovai prieš inflia
ciją.

. Todėl, dalyvaukite viena
me ar kitame iš šių piknikų 
ir tuo paremkite savo dien
raštį Laisvę.

UŽGINČIJAMAS 
ŠNIPAVIMAS

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas už
ginčija, kad amerikinės am
basados narys Maskvoje lei
tenantas Dreher’is šnipavo 
prieš Sovietus.

verpimo skyriaus darbininkė 
Ksavera Gernienė, išdirbanti 
per 8 darbo valandas arti 200 
procentų normos.

Jurbarko Miesto Bibliotekoje
JURBARKAS. — Vedėjos ' 

živickytės iniciatyva bibliote
koje ruošiamos paskaitos ir 
parodėlės,, kurių metu lanky
tojai supažindinami su žy
miausiais mūsų rašytojais. Bi
blioteka minėjo P. Cvirkos 
mirties metinių sukaktuves. 
Be to, suorganizavo parodėlę, 
skirtą P. Cvirkos gyvenimui ir 
kūrybai pavaizduoti.
Biblioteka gyventojų yra mė

giama ir ją kasdien aplanko 
apie 100 žmonių. Vien ge
gužės mėn. lankytojų skai
čius siekė 4,000.

J. Vilčinskas.

ARRP

David Einbinder ir Harris Tuttle iš CIO Maritime Uni
jos atėjo pagelbėti AFL Teamsterių Unijai pikietuoti 

užstrejkuotą Harris Co. Portland, Me.

■

UNFAIR



Rinkiminė Kom. Part. Platforma
(Priimta 1948 metų rugpjūčio 8 dieną)

šiais lemiamaisiais 1948 metų rinki
mais Amerikos žmonės turi padaryti Ii-

.kimišką sprendimą: Kuriuo keliu Ame
rika eis: taikos ar karo, demokratijos ar 
fašizmo?!

Mūsų sūnūs sugrįžo iš Antrojo Pasau
linio Karo su ta viltimi, jog jų kariniai 
pasiaukojimai nebuvo veltui.

Atsiminkime pažadus:
Fašizmas bus nušluotas.
Didžiųjų valstybių vienybe, kuri davė 

karinę pergalę, atneš pastovią taiką.
Ekonominis teisių bilius kiekvieną 

amerikietį aprūpins sauga.

ti gyveniman tas sutartis, kurios buvo 
Komunistų Partija reikalauja prayes- 

padarytos Franklin D. Roosevelto ir Ta
rybų Sąjungos, paremtos* bendradarbia
vimo su mūsų didžiuoju sovietiniu karo- 
mečiu talkininku politika.

Lai būna “šaltajam karui”, draftui ir 
milžiniškoms militarinėms išlaidoms ga-

žymo trustų galios, to šaltinio reakcijos, 
fašizmo ir karo. Amerikos žmonės gali 
daug ką laimėti net prie kapitalizmo, 
masiniai priešindamiesi monopoliams. 
Mes remiame siūlymus sunacionaliznoti 
stambiąsias. pramones, bankus ir ap- 
draudos kompanijas, bet tuo pat kartu 
nurodome, kad šitie žygiai bus naudingi 
tik kaipo dalis kovos už liaudies demo
kratinę valdžią Jungtinėse Valstijose. 
Demokratinis sunacionalizavimas -trusti- 
nių pramonių reikalauja užtikrinimo de
mokratinės kontrolės, darbininkams tei-

sės organizuotis, kolektyviškai derėtis su 
samdytojais ir streikuoti. O tai tegalima 
pasiekti per liaudies valdžią, pasišventu
sią pažeboti trustų galią.

Mes nurodome, kad kapitalizmas ne
gali tapti “progresyvišku” net ir tokiam 
atsitikime, jeigu būtų suvaržytas mono
polių. siautėjimas. Paipatinė nedarbo, 
ekonominės krizės, fašizmo ir karo prie
žastis tegali būti prašalinta Amerikos 
žmonių demokratine valia, įkuriant so- v / i

cializmą. C

Springfield,
Mirė Vyskupas

Rugpjūčio 5 d. mirė James 
A. Griffin, 65 metų amžiaus, 
katalikų vyskupas. Palaidotas 
11 dieną, katedros skiepo 
puošė, šis vyskupas valde 
tedrą nuo jos pastatymo, 
dideli turtą turėjo, vien 
Springfielde, kiek žinau,

(Bus daugiau)

Vietoje taikos, mes turime karą — 
Graikijoje, Kinijoje, Izraelyje.

Vietoje taikos, Amerikos sūnūs vėl re- 
gimentuojami pirmame taikos metu 
drafte visoje mūsų šalies istorijoje.

Vietoje saugos ir gausos, mes turime 
iki padangių iškilusias kainas, numažin
tą gyvenimo standartą ir šešėlį ateinan
čio ekonominio susmukimo su masiniu 
nedarbu. Farmeriai bijosi neišvengiamo 
farmų gaminių kainų susmukimo. Jau 
trys metai po karo, tačiau mūsų vetera
nai neturi gyvenimui namų. Mūsų jau
nimas susiduria su netikrumo ir naujų 
karų ateitimi.

Vietoje platesnes demokratijos, mes 
turime linčo įstatymą, augantį Jimcro- 
wizma (Džimkrovizmą) ir anti-semitiz- 
mą, ir suokalbį sunaikinti mūsų šven- 

• tuosius demokratinius paveldėjimus. 
Anti-komunistiniai raganų medžiojimai, 
apgavingi gąsdinimai šnipais, areštavi
mas ir nusmerkimas anti-fašistinių va
dų, persekiojimas valdžios tarnautojų ir 
buvusiųjų Roosevelto sandarbininkų, 
persekiojimas sveturgimių darbininkų, 
išleidimas priešdarbininkiškų įstatymų 
— štai tos metodos, kuriomis žingsnis po 
žingsnio Amerikos žmonės varomi linkui 
policinės valstybės ir fašizmo.

Tai šitie yra vyriausi 1948 metų rin
kimų klausimai.

Amerika yra didelė ir graži šalis, ap
dovanota neišmatuojamais gamtiniais 
resursais ir pasigaminimui gausos la
vintais žmonėmis. Kam tada toji nesau- 
gurno baimė?

Jokia išlaukinė jėga mums šiandien 
negrumoja. Mums nėra pavojaus būti 
kurios nors kitos šalies užpultiems. Kam 
tada toji karinė isterija?

Atsakymas glūdi šiame visiškai pa
prastame fakte — du šimtai penkiasde
šimt korporacijų, veikiančių per aštuo
nis bankus, kontroliuoja Jungtinių Val
stijų ekonominį gyvenimą. O tos pačios 
korporacijos yra valdomos kelių pluto- , 
kratiškų šeimų -— Morgano, Rockefelle-

* rio, Melono, DuPonto ir Fordo.
Šalies pramonė %vedama ne visuomenės 

gerovei, bet privatiškam multi-milijonie- 
rių klasės pasipelnymui ir galiai. Kąinos 
kyla todėl, kad mes turime didžiules mi- 
litariškas išlaidas ir kad monopoliai, per 
kainų nustatymo sutartis ir kitokias 
įvairias priemones, išsiplėšia nesvietiš
kus pelnus.

Jie taipgi pasidaro milžiniškus pelnus 
iš karo ir apsiginklavimo. Jie išsiplėšia 

’ neapsakomus pelnus užsienyje, privers
dami kitas šalis ekonominiai priklausy
ti Wall Strytui. Šis siekimas užsieninių 
marketų, Wall Stryto pasaulinio viešpar 
tavimo, sudaro pamatus karinei isterijai 
ir kariniams pasiruošimams. Stambusis 
biznis,- bijodamas demokratijos ir socia
lizmo augimo ir kilimo, tikisi sutriuškin
ti pasaulio demokratinius ir socialisti
nius sąjūdžius, kad apsaugoti savo išsi
pūtusius pelnus.

Didysis Biznis siekia atsteigti senuo
sius nacių trustus ir panaudoti Vokieti
ją militarine baze naujai agresijai. Bet 
dvipartinės politikos nepajėgimas užka
riauti pasaulį padidino įsiutimą, kuriuo 
Wall Strytas siekia mūsų šalį įblokšti į 
fašizmą ir Trečiąjį Pasaulinį Karą.

Karas ir Taika
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Už paaštrėjimą pasauliniuose santy
kiuose padėties neatsako nei Amerikos 
žmonės, nei Tarybų Sąjunga. Atsakomy
bė gula pilnai ant Wall Stryto ir dvi- 
partinės Truman - Vandenberg - Dulles 
atominės diplomatijos. Tarybų Sąjunga, 
kuri neturi I. G, Farben arba duPont 
trustų, bet socialistinę ekonomiją, yra 
stipriausia taikos tvirtovė. Tiktai trus- 
tai ir kariniai pelnagrobiai nori karo.

Už Amerikos - Tarybų Sąjungos drau
giškumą, kaip tą raktą padaryti Jung
tines Tautas pasaulinės taikos įrankiu!

Taikos sutartis dėl suvienytos, demo
kratinės Vokietijos ir dėl Japonijos, pa
remta Jaltos ir Potsdamo sutartimis. 
Užtikrinkite šių šalių pilną sudemokra- 
tizavimą ir. demilitarizavimą.

Ištraukite Amerikos kareivius iš Ki
nijos, Korėjos ir Graikijos.

Sutraukykite diplomatinius ir ekono
minius ryšius su Franco Ispanija.

Numeskite šalid Marshall Planą ir 
Trumano Doktriną. Suteikite plačią eko
nominę paramą karo nualintoms fašisti
nės agresijos aukoms. Teikite šią pagal
bą per Jungtines Tautas be politinių są
lygų.

Nuimkite embargo nuo Izraelio ir su
teikite jam pilną pripažinimą.

Tuojautinis, besąlyginis Puerto Rico 
pripažinimas.

Padėt ekonominiam išsivystymui ko- 
loninių ir pusiau-koloninių kraštų Azijo- 
joje, Afrikoje ir Lotyniškoje Amerikoje, 
nekenkiant jų tautinei nepriklausomy
bei.

Atsižadėt ekonominio, politinio ir mi- 
litarinio spaudimo ant Lotyniškos Ame
rikos kraštų.

Užpuolimas darbininkų 
ir mūsų gyvenimo lygio

Trustai išpūtė kainas ir numušė tik
rąsias Amerikos darbininkų algas 16 
nuošimčių žemiau 1944 metų lygio.

Milžiniškos karinės išlaidos šiemet pa
siekė penkiolika bilijonų dolerių — treč
dalį viso šalies budzeto. Amerikos žmo
nės jau labai brangiai moka už tą bal
tojo karo ekonomiją” formoje sunkios 
taksų naštos, skubos ir sumažinimo tik
rųjų'algų. O dar brangiau mokėsime at
eityje, infliaciniam pakilimui skubinant 
ateinančio ekonominio susmukimo dieną.

Stambusis biznis yra taip patvarkęs, 
jog darbininkų rankos būtų surištos ir ' 
jų teisės sunaikintos. Taft-Hartley Ak
tas ir streiklaužiškieji indžionkšinai yra 
įrankiai nugalėti žmonių pasipriešinimą 
prieš trustų-monopolių stūmimą linkui 
karo ir fašizmo.

Ginkime darbininkų judėjimą ir su
vienykime darbininkų eiles ir visus pro
gresyvius prieš šias atakas, kurios grū
moja pačiai darbininkų ekzistencijai.

Atšaukite Taft-Hartley Aktą ir pada
rykite galą streiklaužiškiems indžionk- ■ 
šinams. Priimkite federalinį darbo san
tykių įstatymą, kuris įimtų geriausius 
Wagner Akto ir Norris-LaGuardia anti- 
indžionkšino įstatymo potvarkius.

Atsteigkite kainų kontrolę ir sumažin
kite kainas be jokio'algų užšaldymo.

Mes einam išvien su visomis darbinin
kiškomis ir progresyviškomis jėgomis 
kovoje dėl pakankamos federaliniai fi
nansuojamos žemų rendų namų statymo 
programos, dėl minimum/ algų, dėl se
natvės pensijos, dėl pakankamos sveika
tos apdraudos ir dėl padidintos paramos 
apšvietai.

Mes reikalaujame saugumo darbo far- 
meriams per nustatymą atitinkamų. že
mės ūkio produktams kainų ir užtikrini
mą jiems tam tikrų įplaukų, paremtų 'ne
ribota farmų gamyba. Toks įplaukų už
tikrinimas reikalauja ztęikimo farme- 
riams subsidijų, efektingos javų apdrau
dos- ir aštraus suvaržymo milžiniškų 
maisto trustų ir jų marketinių agentūrų. 
Mes taip pat reikalaujame praplėtimo 
federalinių minimum ir socialinės sau
gos įstatymų, kad jie apimtų ir žemės 
ūkio darbininkus, jų tarpe ir sezoninius- 
bei migratinius darbininkus.

Mes reikalaujame'aukštesnio aptaksa- 
yimo stambiųjų įplaukų ir. viršpelnių, 
padidinant paliuosavimą nuo taksų mo
kėjimo tų, kurie turi mažesnius uždar
bius. .Mes reikalaujame specialaus ap- 
taksavimo didžiųjų turtų ir korporacijų , 
dėl finansavimo socialinių įstatymų pra- 
vedimo gyveniman.

Mes remiame visus žygius dėl suvar

DETROITO ŽINIOS
Korespondentas

LLD 188 k p.
Susižeidė 

veikimas vis 
tik spaudoj 
Mat, mūsųnieko nesimato.

LLD 188 kp. korespondentas 
susižeidė tiesiąją ranką, tad 
'per visą mėnesį negalėjo nie
ko parašyti. Ir- tenka paste
bėti, kad tuo laiku ir. kiti mū
sų Detroito 
dentai buvo 
susirgę, už 
nių skyrius 
nių.

■ Na, tai tas gal atsitinka tik 
trumpesniam laikui. O dabar 
vėl, kurie susveiko arba bai
gia susveikti, tai rengiasi 
smarkiai • prie rašymo ir vei
kimo.

Už tai ir mūsų 188 kp. pra
ėjusio mėnesio susirinkimas 
nebuvo aprašytas, tad nors ir 
suvėluotai visgi reikalinga 
svarbesni dalykai paminėti.

Liepos 18 d. ryte, Yemans

žinių korespon- 
ar tai sužeisti ai
tai Detroito ži- 

ir pasiliko be ži-

MMllMA

visiems tiems draugams ir 
draugėms, kurie prisirašė prie 
mūsų kuopos.

Pirmininkas J. Stepankevi
čius organizatoriui pridavę 
dovaną, gautą iš LLD Centrd • 
už tiek naujų narių prirašy- 

|mą. Organizatorius labai 
i džiaugiąs! ir taria širdingiau-i 

John ir Stella Mitri- sįą ačiū LLD Centrui už bran-I 
Felix ir Marijoną Plato- >gią dovaną, labai gražią! 

vajui užsibaigus plunksną. Orgapizaforius /.a-!
Eleanorą da dar daug darbuotis naujų 

žiemius ir John Kukoraitį. Vi- 
si šie nariai yra nuoširdūs, pa- j spaudą rašyti, 
žangaus judėjimo rėmėjai iri 
geri draugai. Ačiū širdingai j 
jiems už prisirašymą prie mū
sų taip svarbios ir brangios 
organizacijos.

Organizatorius išdavė pui-‘ 
kų raportą, pažymėdamas, 
kad vajaus laiku į mūsų kuo
pą prirašyta 27 nauji nariai; 
per patį organizatorių 25, per 
kitus — du. Ir vajui užsi
baigus prirašyta dar trys. Tai 
gana geras rekordas. Už tai 
organizatorius labai dėkoja

svetainėje, gabiai susirinkimą 
vedė Jurgis Stepankevičius ir 
vajui baigiantis organizatorius 
perstatė šiltos narius: Praną 
ir Frances Jakimavičius, Do
mininką ir Agotą Marionke- 
vicius 
kus,
nūs, ir 
gautus:

jau
Juozą ir

ka- 
ka- 
Jis 
tik 
yra

devynios katalikų bažnyčios, o 
kiek dar katalikiškų mokyklų, 
kur vaikams iš mažens skiepi
ja katalikizmą!

Vyskupas ir kunigai gerai 
žino, kad ką jaunam įkala j 
galvą, tai didelėje didžiumo
je tas Jau ir pasilieka visam 
žmogaus gyvenimui. Katali
kų yra mokylų, kuriose nuo 
mažens moko ir aukštesnių, 
dėl daugiau paaugusių. O gi 

buvo kimšto- 
Įeigų turėjo, 
žmogui buvo

ei ar jo žinioje

Sunku tokiam 
mirti.

Rugpjūčio 12 
narių gavimui ir'dar daugiau j pievoje buvo ‘1 V 1 • W

d: klioštoriaus 
barbekiu“ ba-

i žaras. Susirinko apie 6,000 
Apie finansus gražų rapor- j žmonių vien valgyti, gi į baza- 

tą išdavė d-gė Stepankevičie-j ra atsilankė net 45,000. Ši 
nė. Finansinis mūsų stovis i pramoga originaliai buvo gar- 
kuogeriausias. I sinama 11 d., bet kada tą die-

Pramogų komisija raportą-! ną Įvyko vyskupo laidotuvės, 
vo, kad pikniko raportas dar | tai buvo nukelta j 12 d. 
neprirengtas Paliktas iki ki
to susirinkimo.

Naujuose sumanymuose bu- gų.
vo nutarta Wallace rinkimų vyskupo grabą 
kampanijai iš kuopos iždo pa
aukauti $25 ir prisidėti 
darbu, kiek galima daugiau
sia ir geriausia. LLD Naryfc.

Dalyvavo vienas kardinolas, 
24 vyskupai ir apie 100 kuni- 

Sako, kad katedroje pro 
praėjo apie

10.000 žmonių. Na, šis mi
sų re. tai naujam vyskupui pasi

darė vieta.
A. Čekanauskas.

WATERBU RY, CONN.LAISVES PIKNIKAS
Rengia Waterbury Lietuvių Organizacijos paramai dienraščio Laisvės

Sekmadienį, Rugsėjo 5-tą (Sept. 5th)
' (Ant rytojaus Labor Day švente, bus progos pasilsėti)

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

w

'V. ;■ ^sv

Laisvės Choras, iš'Hartford,’Conn., kuris dalyvaus programoje

t
L, \ ' f

i
f- .

LIETUVIŲ PARKE, CHESTNUT HILL RD.
v • • \ . •

John Satulos Orkestrą Gros Šokiams
PROGRAMAS

LAISVES CHORAS I VILIJOS CHORAS 
vad. Wilma Hollis, | vad. Gertrude Ulinskaitės, 
iš Hartford, Conn. | iš Waterbury, Conn.

Antanas Bimba 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.

' V^H
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PARYŽIAUS ŽLUGIMAS 
3-30-48

Cliffside, N. J.

Istorine Apysaka Vertė K. BARTKŪS

(Tąsa)
Andre ir Lorje stengėsi nežiūrėti į 

kaimynus, valgė tylėdami, susikaupę, 
tarsi sunkų darbą dirbdami.

Staiga Lorje nustūmė lėkštę, pabalo.
— Kas tau?
— Matai? ...

. Jis parodė didžiulį veidrodį, kurio vir- . 
šuje buvo parašyta: “Čia žydams nepa
tarnaujama.” Andre suurzgė:

— Ką gi, dekoruoja naujųjų šeiminin
kų garbei...

— Taip, bet aš... — Lorje vos galėjo 
kalbėti iš susijaudinimo. — Juk aš žy
das .. . Niekad anksčiau apie tai aš ne
galvojau ...

Nebaigęs valgyti, Andre atsistojo, už
simokėjo. Pribėgo šeimininkas, įsiteikda
mas paklausė:

— Ar gerai papietavote, ponai?
Andre pažiūrėjo į jį šlykštėdamasis:
— Kuriam, galui pakabinote tą žiau

rybę?
Tas ėmė šnibždėti:
— Nieko nepadarysi. .. Mes turime 

skaitytis su savo klijentų skoniu. Nepa
manykite, kad aš ... Tai jiems ...

Tuomet Lorje, žiūrėdamas į jį perne
lyg blizgančia akim, suriko:

— O tas kam? Jiems ar mums?
Jis parodė į kitą akį, pridengtą raiš

čiu.
Jie pasuko atgal, ėjo tylūs. Apie ką 

čia kalbėsi? Ant kalvos, prie kulkosvy
džio, jie buvo laisvi, jie galėjo pabėgti, 
galėjo pasirinkti gyvybę ar mirtį. O da
bar reikia paklusti. Pasukti laikrodžius 
pagal Berlyno laiką — ana įsakymas ant 
sienos. Pasukti mintis, jausmus. 0 pas
kui? .. . Groti vokiečių vestuvėse? Imti 
teptukus ir piešti Berlyno buhalterių ru- 
bensiškas puotas? ... Tylėk, Andre, ne
bėra daugiau nei dažų, nei miglynų, nei 
žanetos!...

Ant suoliuko sėdėjo įkaušęs valkata. 
Jo akys buvo vylingos. Greta stovėjo tuš
čias butelys. Girtuoklis murmėjo:

— Taika? ... Duokite man popieriaus 
su herbu, aš pasirašysiu ... O kodėl aš 
negaliu pasirašyti?... Mano gerklė iš
džiūvo, aš gerti noriu ...

Šerš-Midi gatve dabar marširavo jau
ni kareiviai; jų akys buvo labai šviesios 
ir tuščios. Jie garsiai dainavo; pilki šim
tamečiai namai klausėsi nesuprantamos 
dainos. Vienas kareivis sustojo^ pažiūrė
jo į gatvę, siaurą, kaip plyšys, ir ėmė 
juoktis:

— Nešvarus > miestas! Ir dar Pary
žius ... Tai negrams toks miestas. ..

Jie nužingsniavo toliau, Andre tarė:
• — O mes dar spėliojome, ką darysi
me. Labai paprasta — valysime Pary
žių: dabar jis ne negrams ... Ir ne pran
cūzams ...

Jaunieji pražygiavo; paskui juos vil
kosi keturiasdešimtmečiai; tie atrodė z 
nuvargę ir liūdni. Gal būt, jie prisįminė 
aną karą(— pergales, o paskui žlugimą, 
badą, pažeminimą.

Prie namo, kur gyveno Andre, stovėjo 
pieno pardavėja su dviem vaikučiais. Ji 
žiūrėjo į vokiečius ir verkė; pro ašaras 
pasisveikino su Andre, pasakė:

— Tik pamanykite!... Negaliu pri
prasti ... '

Prie jos priėjo vienas kareivis, nebe 
jaunas, nusikamavęs, ėmė kažką sakyti, 
matyt, ramino. Ji nesuprato žodžių. Ta
da, kareivis išsiėmė fotografiją: jis buvo 
nusitraukęs išeiginiais drabužiais, su 
skrybėle, papuošta plunksnele; šalimais 
stovėjo ketvertas vaikų. Bijodamas, kad 
ji nesuprato, jis rodė pirštais: keturi... 
Jis glostė vaikus; bet jie bailiai slėpėsi 
už motinos. Pieno % pardavėja padėkojo, 
netgi privertė save nusišypsoti. O karei
viui nuėjus, ji tarė Andre:

— Baisiausia, kad valandėlei man pa
gailo jo... Dabar nereikia gailėtis .,.

. Dabar reikia...
Suprasti nebuvo galima — ašaros nu

traukė jos žodžius.
Lėtai, sunkiai lipo Andre įvijais laip

tais.
— Štai ir mūsų aukštuma! Užsirūky

kime. O kas veikti, aš nežinau. Trisde
šimt šeštaisiais aš kai ką supratau. Ar
ba atrodė, jog suprantu ... Turėjau 
draugą Pjerą. Jį užmušė prie Strasbur- 
go. Ne, ir Pjeras nesuprato, bet jis karš
čiavosi — tikėjo. Tada buvo žmonių. 
Žmonės kalbėjo, ginčijos, juokėsi. Da
bar mudu vieni... Jei tu žinotum, kaip 
man visa sujuko! Juk ir visiems suju-

• (

ko. .. Nežinau, iš tikrųjų ar galima gy
venti? ... O Paryžiuje vokiečiai...

Lorje neatsakė. Jie ilgai sėdėjo vienas 
priešais antrą; tylėdami rūkė. Tiktai 
garsi, pereinanti į riksmą daina skrido į 
juos.
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Žaneta ėjo nesustodama, kol prašvito. 
Tamsoje buvo girdėti žingsniai, vaikų 
raudojimas, tolimi šūviai. Pytą, kartu 
su kitais, Žaneta parkrito į sutryptą žo
lę. Ji keletą valandų numigo ir pašoko 
nuo trenksmo. Tolumoje ji pamatė dul
kių debesį. Žmonės gulėjo kniubsti, tarsi 
norėdami jaugti į žemę. Paskui pro Ža
netą nunešė mergaitę; jos pilvas buvo iš
plėštas.

Žaneta nuėjo dar dvidešimt kilomet
rų. Daugiau nepajėgė; kojos degė; kan
kino badas. Kaimelyje, į kurį jie atėjo, 
gyventojų nebuvo; visi pabėgo. Žmonės 
stovėjo prie uždarytos krautuvės. Kaž
kas riktelėjo:

— Kas gi čia? . .. Mano vaikai antra 
diena nevalgę...

Krautuvę išlaužė. Lėkė buteliai, skar
dinės. Senė visa išsitepė uogiene. Darbi
ninkas padavė Žanetai dėžutę konservų 
ir biskvitų. Žaneta bijojo pasilikti nuo 
žmonių, su kuriais ėjo anksčiau, netgi ne - 
nuo žmonių — nuo atskirų žymių: nuo 
senės gaurų, vaiko jūrkutės, nuo veži
mėlio su žvangančiu jame arbatiniu. Ji 
ėmė vytis ir bėgdama kramtė.

Kitame sodžiuje dar buvo keletas vals
tiečių. Prie vieno namo durų stovėjo po
ra — vyras ir žmona. Žaneta paprašė 
stiklo vandens. Moteris piktai atsakė:

— Čia jums ne Paryžius! Man reikia 
iš šulinio pasemti. . . Duokit franką ...

Vyras nustebęs pažiūrėjo į jąį tarsi 
anksčiau jos nebuvo matęs, ir suriko:

— Maita!
Paskui viskas ėmė ūžti. Žmonės suju

do, krito ant žemės. Žanetą apipylė šil
tos dulkės. Kai ji nuėjo toliau, ilgai bu
vo girdėti širdį veriantis moters klyks
mas — užmušė jos vyrą.

Sutiko kareivių; jie stovėjo šalia ke
lio. Pabėgėliai klausinėjo: kur vokiečiai? 
Ar būsiąs ginamas kairysis Luaros kran
tas? Kareiviai keikėsi:

— Mėšlas! Kas juos žino?... Pulki
ninkas išvažiavo. Sako, vokiečiai kairia
jame krante. Tuomet mums galas ... 
Labai paprastai — Daladje už tai pen
kis milijonus gavo. Suvaidino, kaip iš 
gaidų. .. Ak, niekšai, užmušti juos per 
maža!... ' ■ ,

Vienas, smulkutis, su dideliu raikščiu 
aplink galvą, pribėgo prie Žanetos ir 
ėmė rėkauti:

— Už Ispaniją — viens! Už čekus — 
du! O kas mokės? Aš mokų. Jie į Bor
do išvyko. Tu man pasakyk, kiek žmo
gus gali kentėti?

Žaneta pažiūrėjo įy jį ir be garso at
sakė :

— Daug.
Naktį pabėgėliai prisiglaudė bažny

čioje. Kvepėjo smilkalais ir sausomis gė
lėmis. Šalia Žanetos motina rūpestingai 
maitino krūtimi kūdikį. Senė prie alto
riaus .dejavo; paryčiu ji nutilo. Kai pro 
spalvotus langų stiklus prasiskverbė 
rausvi spinduliai, ji gulėjo nejudėdama, 
smaili nosis žiūrėjo į apvalų skliautą; 
užmigo ji ar mirė — niekas nežinojo.

Žaneta snaudė sėdėdama. Pusiaumi- 
- goj lėkė, atsiminimų nuotrupos; dažniau
sia ji matė liepos naktį, kada ėjo siau
ra gatve su Andre, mėlyną karuselės 
dramblį, žibintą ir pabučiavimą po pla
čiu kaštanu.

Visi sujudo ir klegėdami'traukė toliau. 
Tiktai senė liko saulės pritvinkusioj bal
toje bažnytėlėje.

Apįe vidurdienį nuo kalvos Žaneta pa
matė Luarą — sublizgėjo vanduo. Ir 
Žaneta pamanė: vadinasi, išsigelbėjau! 
Kaip ir visiems, jai rodėsi, kad užtenka 
pereiti Luarą, ir aname krante — gyve
nimas.

Aplinkui gulėjo sudegusios arba pa
liktos mašinos. Medžiai suskaldyti. Ka
daravo nutraukyti laidai. Žaneta su- 

. kniubo ant arklio lavono; gargsojo di
džiuliai geltoni dantys; arklys tartum 
šypsojos. Šalia kelio gulėjo sužeista mo
teris; prie jos sėdėjo kita, užsidengusi 
veidą ranka. Žijeno’ miestas buvo sudau
žytas. šiukšlėse gulėjo puodai, knygos, 
kareivių kuprinės. Ant pripuolamai išli
kusios sienos kabėjo ryškus plakatas:

(Daugiau bus)

ĮVAIRENYBĖS
Aluminum Co. (Edgewater, 

N. J.), kurioje dirba apie 2,- 
500 darbininkų, priklauso 
CIO lokalui 316. Be streiko* 
gavo pakelti 10 centų už dar
bo valandą algos. Bet po to 
darbininkų nudžiugimo dar
bas dirbtuvėje pradėjo smar
kiai mažėti. Jau apie 300 
darbininkų atleisti iš darbo, ir 
sakoma,^ad dar daugiau bus 
atleidžiama. Darbdaviai pa
sakoja, kad esą trūkumas 
aluminumo išdirbimui me
džiagų.

★ ★ ★
Ford Motor Car Co., kurio

je dirba apie 3,000 darbinin
kų (priklauso United Auto
mobile Workers Lokalui 906), 
irgi gavo pakelti algas 13 c. 
j valandą. Darbas ir šioje 
dirbtuvėje pradėjo šiuom lai
ku šlubuoti—darbininkų skai
čius mažinamas.*

★ ★ ★
Bergen County, Frcehol dė

čiai irgi pasikėlė algas * po 
$1,000 į metus — be streiko 
ir didelių klapatų. Patys dėl 
savęs nusitarė, nusibalsavo ir 
viskas tyku-ramu.

★ ★ ★
Pen & Pencil Co., kurios 

savininku .yra Sidney Manne, 
darbininkai priklauso CIO lo
kalui 135. Išbuvę streike virš 
keturis mėnesius laiko, nutarė 
streiką likviduoti.

Per daugeli metų šios dirb
tuvės daijbininkai priklausė 
unijai. Senajam dirbtuvės 
savininkui mirus, dirbtuvę nu
pirko reakcijonierius' Sidney 
Manne. Darbininkai nieko 
viršaus nereikalavo, kaip tik 
atnaujinimo to paties kon
trakto, ką turėjo su senuoju 
dirbtuvės savininku. Nauja
sis savininkas griežtai atsisa
kė kontraktą pasirašyti ir 
dėl to darbininkai išstovėjo 
streiko .lauke per virš keturis 
mėnesius laiko, pralaimėdami 
streiką. Mat, daugelis darbi
ninkų gavo kitose dirbtuvėse 
darbus, o kiti sutiko grįžti 
atgal j darbą, kaipo pralaimė
tojai streiko. Ir aiškinti ne
reikia, kam pasitarnauja Taft- 
Hartley įstatymas, matant ši
tokias pasekmes.

★ ★ ★
Koks tai pusgalvis Larry 

Hightower, iš Ellensburg, 
Wash., atsibeldė ir į mūsų 
apylinkę.. Jis jau nuo 6 d. 
liepos, 1946 metų, vaikščioja 
po Ameriką ir Kanadą, stum
domas vežėčią (wheelbar
row) ir jau apvaikščiojo 7,- 
426 mylias. Amerikoj perė
jęs 19 valstijų ir turi tų vals
tijų gubernatorių paliudiji
mus, kad jis ten buvo.

Toje savo vežėčioj turi su
krovęs drapanas, radio ir dau
gelį kitų jo kelionei reikalin
gų dalykų. Prie vežėčios ra
tuko pritaikyta speedometer 
(mylių skaityklis), lemputė, 
Amerikos vėliava ir kitokį pa- 
marginim^i.

Paklaustas, kokiu tikslu jis 
tai daro, atsakė, kad tai esą 
jo misija išaiškinti Amerikos 
žmonėms komunistinį pavojų. 
Jis kone į kiekvieną rfiiestą 
atsilankęs pasako “prakalbą” 
prieš koinilnizmą. Vienas įdo- 
mautojas paklausė, kodėl jis 
taip bijo komunizmo. Atsakė, 
kad jie viską atimą iš žmo
nių. \ Policistas šalę šio ke
liauninko stovėdamas sako 
jam:

“Nebandyk važiuot į aną 
pusę Hudson upės. Jei pasi
rodysi kur nors apie Union 
Square, tai būk ‘šiur,’ neteksi 
savo wheelbarrow (vežėčios). 
Ten pilna komunistų !” • -

★ ' ★ .★
Neseniai suorganizuotas 

Bergen County komitetas Wo
men for Wallace” turėjo savo 
posėdį, * . kuriame dalyvavo 
apie 200 moterų.

Čia buvo susirinkę veikliau
sios Bergen County moterys ir 
susirinkimas tikrai buvo entu
ziastiškas. Puikias kalbas pa
sakė : Miss Sala Stew, Mrs. 
Walter Bautenstrauch, ,Mrs. 
Van Orden ir kitos. Aukų 

rinkimų kampanijai sudėta 
virš $600.

• ★ ★ ★
8 d. rugpjūčio, Bergen Coun

ty komitetas Henry Wallace 
for President buvo surengęs 
pikniką. Graži, saulėta pa
sitarė diena, tai ir parengi
mas puikiai pavyko. Piknike, 
gražią kalbą pasakė kunigas 
A. C. Konard. Jis pareiškė:

“Mano ilgų metų studijavi
mas religijos ir istorijos pri
vedė prie išvados, kad Pro- 
gresyvės Partijos platforma 
yra artimesnė religijai ir bi
blijai, negu senųjų partijų— 
republikonų ir demokratų 
platformos. Aš gyvenau Chi- 
nijoj ir Europoj per 30 meti) 
kaipo misijonierius ir moki
nau žmones religijos. Aš gy
venau Vokieti joj'nuo 1935 iki 
1940 metų ir mačiau fašiz
mą pilname veikime. Dabar 
aš pašvęsiu visą savo liuosą 
laiką dafbui už Progresyve 
Partiją ir už Wallace’o. išrin
kimą šios šalies prezidentu. 
Aš noriu apsaugoti Amerikos 
žmones nuo fašizmo ir karo. 
Aš kartu su Progresyve Par
tija dirbsiu prieš monopolis
tus ir militariškus .karjeristus, 
kad neįsigalėtų šioje šalyje 
fašizmas.”

Aukų rinkimų kampanijai 
surinkta $500.

★ ★ ★
Rugpjūčio 10-tą, Teaneck 

Town House, įvyko debatai 
tarpe Claude Gomez, Bergen 
County Progresyvės Partijos 
komiteto vice-pirmininko ii' 
amerikonizacijos komiteto pir
mininko David C. Boswell. Te
ma: “Ar Progresyve Partija 
ištiesų komunistų kontroliuo
jama ?”

Progresistas Gomez savo 
faktais sumalė tą vargšą taip, 
kad debatų laiku tas naba- 
gąs, nesusigrabaliodamas ar- 
giimentų, kėsinosi kumštim 
debatuoti.

David Boswell atsinešė ant 
estrados glėbį “Daily Worke- 
rio” ir parodė publikai, kad 
jame patalpinta Wallace’o 
paveikslas. Progresistas Go
mez mandagiai paprašė Bos- 
well’o to laikraščio ir atver
tęs antrą lapą parodė publi
kai, kad ten ir gub. .Dewey 
paveikslas telpa. Publika

(Tąsa 5-ine pusi.)
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į Philadelphia, Pa. Į
• ..... •• Iš visos apylinkes ir iš tolimesnių kolonijų traukite į Philadelphijos •

pikniką
: PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVĖS •• / ' •
• <■ Piknikas bus toje pačioje vietoje, kur buvo pernai •
• __•’ ♦

: Crescent Picnic Grounds i
1 56 CORNELL AVENUE ‘ GLOUCESTER HEIGHTS, N. J. •
• •

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

: Įvyks Sekmadienį :
: RUGSĖJO 5 SEPTEMBER į

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. - A •"A
• Kurie važiuosite busąis, tai nuo Market St. Ferry paimkite po dešinei busą No. 2 •
• Gloucester Heights, kuris daveš iki vietos. 2
• Iš New Yorko, Elizabetho ir Newarko važiuokite Route No. 1 ir prie 3-čio J 
2 Girelę (rątu apsisukimo) tėmykite Route 130 ir sukitės po kairei. ■ Davažiavę di- •
• dėlę patiltę arti Camdeno laikykitės 'po kairei, nepaleiskite Route 130 ir tėmy- •
• kite vietas, kaip aukščiau nurodyta. < e

V
4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Ruęp. 20, 1948

TORONTO, CANADA
Metinis Liaudies Balso 
Piknikas Praėjo Gražiai

Metinis Liaudies Balso pik
nikas, rengiamas torontiečių, 
praėjo gana gražiai, imant 
domėn visus tuos sunkumus, 
su kuriais reikėjo susidurti 
rengėjams ir dalyviams, žmo
nių buvo daug ir laikraščiui 
sukelta nemažai paramos.

Piknikas įvyko Ukrainą 
kempėj, tarp Hamiltono ir To
ronto, apie 30 mylių nuo To
ronto. Buvo manoma, kad 
apie 20, bet pasirodo, kad 
daug toliau. Dėl tokio tolu
mo, aišku, daugelis liko na
mie, nors ir norėjo dalyvauti. 
Neturint savo mašinos, ne
lengva pasiekti. Kita, debe- 
siuotas dangus ir pasirodymas 
lietaus nekurtuos gal būt su
laikė, nors transportacija 
jiems nesudarė problemos.

Nebuvimas gero orkestro 
beleido turėti didelių šokių. 
Tačiau rengėjai tikisi, kad 
pikniko dalyviai už tai jiems 
atleis, nes dėl tolimos distan
cijos nebuvo patogu samdyti 
gerą orkestrą, o ant lauko rei
kia gero orkestro, kad būtų 
galima tinkamai pasiškoti.

Vėsus oras taipgi nedavė 
progos nei pasižiūrėti, kas per 
maudynės tenai yra.

Nežiūrint visų tų nepatogu
mų, buvo nemažai torontiečių 
ir gražus būrys iš Hamiltono, 
taipgi keletas mašinų iš Jung
tinių Valstijų:

Vyriausiais užsiėmimais pik
nike buvo Miss Liaudies Bal
sas 1948 ir Garbės stalas.

Miss Liaudies Balsas 1948 
konteste dalyvavo trys lietu
vaitės: Birutė Pampalaitė, ha- 
miltonietė; Ida Strazevičiūtė, 
torontietė; ir Berta žalytė, to
rontietė, buvusi winnipegiete. 
Susirėmimas tarp jų buvo di
delis ir gyvas. Pasirodė, kad 
visos turėjo daug šalininkų.

Kontestui einant prie pa
baigos, J. Martinonis, kuris 
vadovavo kontestui kartu su 
S. Karveliu, paskelbė, kad 
kontestą laimėjo Birutė Pam
palaitė, t surinkdama 6,430 
balsų. Ida Strazevičiūtė su
rinko 5,351 balsą, o Berta ža
lytė—3,117 balsų.

Laimėtoja buvo papuošta 
gražiu kaspinu ir apdovanota 
maža dovanėle. Kitos taipgi 
buvo apdovanotos su mažomis 
dovanėlėmis, kaip ženklas pa* 
dėkos už pasidarbavimą laik
raščio labui.
. Didelis momentas buvo, ka
da buvo traukiami bilietai 
dėl teisių prie Garbės Stalo. 
Norinčių laimėti buvo pusan
tro šimto, o laimingų buvo 
tiktai 20. Jaunos "mergaitės 
traukė po vieną bilietą iš kar
to. Publika nutilo kiekvieną 
kartą, kada tik buvo skelbia
ma laimėjusio pavardė. Visi 
seiles varvinome dėl laimės 
būti tos puotos dalyviais. 
Kiekvienas laimėtojas galėjo 
pasikviesti savo draugę ar pa
žįstamą.

Garbės Stalą priruošė drau
gės Rušėnienė, Daugėlienė, 
Rukienė, Sasnauskienė, Rama
nauskienė. Stalas buvo pui
kus iš visų pusių.

Draugas Ig. Sakalauskas, 
buvęs armijos virėjas, pikni
ko dalyvius pavaišino bulvių 
“spirgučiais.” Skundėsi, kad 
mažai bulvių atsivežė. Gi Šin
kūnienė ir kitos draugės dar
bavosi prie sandvičių, kurie 
buvo dideli ir skanūs. t

Kiti aptarnavo gėrimais, 
šalta koše, saldainiais. Drau
gas Makštelė davė progą iš
mėginti gabumus su “dartais.”* 
O “arklių , lenktynės” ėjo 
įtemptai, tik neilgai. Reikia 
pasistengti, kad sekančiais 
metais jos taip greitai nepasi
baigtų.
Ko Trūko

Iš valgių ir gėrimų pusės, 
piknikas buvo “O. K.” Bet 
reikia pripažinti, kad buvo 
jaučiamas trūkumas žaidimų. 
Man atrodo, kad buvo galima 
žaisti ratelius, padainuoti, pa
bėgioti. Tiesa, dauguma da
lyvių mylėjo geriau pasėdėti, 
bet' lengvi žaidimai ir senes
nio amžiaus vyrams ir mote
rims eina į sveikatą.

Su šokiais buvo irgi prastai.. 
Viena, platforma buvo labar 
toli nuo pikniko biznio vie
tos, o kita—ant tokio lauko

(Tąsa 5-me pusi.)



CHICAGOS ŽINIOS
Arlauską
Tautiškose
Petras Ar-

Prisiminus Petrą
Antrą rugpjūčio 

Kapinėse palaidotas 
lauskas. Didelis būrys žmonių 
dalyvavo laidotuvėse. Išlydint 
velionio kūną iš P. Ridiko ko
plyčios, kalbėjo L. Prūseika, o 
kapinėse kalbėjo M. Zald. Grab- 
nešiais buvo žagariečių Klubo 
nariai. Petras Arlauskas buvo 
žagariečių Klubo organizato
rius ir per 13 metų buvo pir
mininkas.

Sunkios buvo Petro jaunys
tės dienos. Gimęs Žagarėj, var
gingoj šeimoj, jis betgi, prasi
siekė. Pabaigė pradinę mokyk
lą. Buvo gabus ir išmoko kal
bėti latviškai, lenkiškai, rusiš-

1913 metais Petras atvyko j 
Ameriką. Visą laiką gyveno 
Chicagoje.

1922 metais Amerikon atvy
ko Frances (Franciška) Ver
nu kė, sesuo mūsų veikėjo Ver- 
nio. Greit užsimezgė tarp jų 
pažintis ir už tūlo laiko Petras 

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
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

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

Kiekvieną šeštadieni (vyksta puota, pasivaišinimas bei parS. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.
,1k —«■ IK—

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

■QED9M Laidotuvių 
Direktorius

Augusi Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite •
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

Paul Gustas l uneral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GĘABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

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

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

arti maudynių.

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

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

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

Arlauskas, žinoma, 
prie unijos, bet jam 
rūpėjo žagar iečių

vedė Frances, šliūbas buvo ci
vilis.

Petras tuo laiku dirbo gatve- 
kario motormanu, o vėliau prie 
Kappenhainer kompanijos for- 
mano darbą. Ten jis išdirbo net 
27 metus ir buvo visų gerbia
mas.1 Ligos metu jis gavo pilną 
mokestį.

Petras 
priklausė 
labiausia
Klubas, šią organizaciją, kaipo 
'žagarietis, jis labiausia mylėjo. 
Jis net konstituciją buvo jai 
parašęs, žagariečių Klubo na
riai jį taip pat gerbė ir jo pa
gerbimui, kartą, buvo surengę 
gražias iškilmes. Iš žagariečių 
Klubo draugų gavo didelę pa
ramą.

Lietuvoj išėjęs pradinę mo
kyklą, Petras, kada atvyko į 
Ameriką, tuoj pradėjo lankyti 
vakarinę mokyklą. Jam rūpėjo 
kuo greičiausia susipažinti su 
anglų kalba. •

žmogus jis buvo draugiškas,

VAKARIENE 85c
Iš 7-ių patrovų

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

širdingą 
dalyvavo

pąsakyti, 
Tėvas ir 
jis tin- 

Pabaigęs 
jis

mokės Waller 
ir du

tolerantiškas. Padėjo visiems, 
kuo galėdamas. Savęs mažai te- 
paisė. Buvo “Vilnies” skaityto
jas.

Jo gyvenimo draugė Frances 
ir sūnus Walter taria 
ačiū visiems, kurie 
laidotuvėse.

Apie Walterį noriu 
kad jis gabus vyras, 
motina rūpinosi, kad 
karnai išsimokslintų.
Lincoln Grammer School, 
keturis metus 
High School ir du metus 
Wright Jr. College. Po to 12 
mėnesių mokinosi Spartan 
School of Aeronautics, šiuo lai
ku mokinasi Freight Traffic 
Institute, kurį, veikiausia, baigs 
pabaigoj šių metų. Po pamokų 
mokykloje dirba 
Ofice.

Draugą Petrą 
suomet prisimins 
ji giminės ir 
šiaip geri draugai.

Lai bus Tau, Broli Petrai, 
lengva Tautiškų Kapinių žeme
lė. ’ žagarietis.

naujame Post

Arlauską vi- 
ir jo ai'timie- 
žagariečiai ir

Bridgeport, Conn
Komunistai Kalbės per Radiją

Komunistų Partija praneša, 
kad nusamdė radijo stotis ir 
per jas aiškins jos vadų areš
tavimo priežastis ir kitus svar
bius klausimus.; Kalbos bus 
sakomos pirmadienį, 23 d. 
rugpjūčio, nuo 9 vai. vakaro 
iki 9.15 vai.

Jos bus girdimos per seka
mas stotis: Waterburyj — 
WATR, Bridgeporte—WNAB, 
New Havėne—WNBC, Stam- 
forde—WSTC ir Hartforde— 
WTHT.

Torringtone bus girdima tą 
pat dieną nuo 10 iki 45 vai. 
vakaro per radijo stotį 
WTOR.

Pasiklausykite. Rep.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

į Egzaminuojant Akis, 
i Rašome Receptus
i Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Modemiškai (rengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-6172

Cliffside, N. J
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

smagiai nusikvatojo, o atža
gareivis Boswell sušuko, kad 
už Ameriką jis ir kumštim 
galįs debatuoti. Vakaro pir
mininkas pastebėjo kad deba
tai krypsta iš temos, ir už
darė susirinkimą.

darbu oto jais, 
apgalėjęs ai- 
viskas išrodo

atgal vienas 
pavergtųjų

Nors mūsų miestas nedidelis 
ir lietuvių mažai čia gyvena, 
bet įvykių—ir dar negražių— 
ir tarpe lietuvių atsitinka. Net 
koktu yra, matant tokius lie
tuvius, kurie jau amžiumi yrą 
po 60 m. ir daugiau, baigiant 
savo gyvenimą alkoholizme. 
Yra ir tokių, kurie praeityje 
buvo progresyvių organizacijų 
nariais’ ir jose 
Dabar jų protą 
koholis ir jiems 
beviltinga.

Keletas dienų 
tokių alkoholio 
girtas nuklejojo net į Kearny, 
N. J. čia jį praeiviai rado vi
są apsidaužiusi, kruviną gu
lint šalygatvyj. Policija nu
vežė į ligonine; čia jį sulip
dė į vieną kavalką ir pasiun
tė namo gydytis.

Kitas, Juozas Pranaitis, bū
damas bedarbiu ir aplaikęs iš 
bedarbių fondo ant syk $88 
pašalpos, be perstojimo per 
kelias dienas lakė ir permir
kęs alkoholiu įsivertė į Wood
cliff ežerą, užbaigdamas sa
vo nelaimingą gyvenimą .

Pranaitis buvo surastas pri
gėrusiu 12 d. rugpjūčio. Būvo 
60 metų amžiaus, nevedęs ir 
neprigulėjo jokioje organiza
cijoje. Sakoma, kad 
merikoj brolį, bet kol 
surastas.

Ta Jersey Avenue 
ka “burdingauzė” yra itin 
juoda dėmė lietuviams kita
taučių akyse, šios vienos sa
vaitės bėgiu du (italas ir lie
tuvis) “burdingieriai” nuke
liavo pas Abraomą, kaipo al
koholio aukos.

turįs A- 
kas ne

lietu v iš
yra

Cliffsidiečiai tariasi skaitlin- 
dalyvauti L D S 3 apskri- 
“Laisvės” paramai pikni- 
C ran ford, N. J. Pikni- 
įvyks 19 d. rugsėjo, Vai- 

gai 
ties 
ke, 
kas
čionio parke.

Dalyvaudami šiame pikni
ke, atliksime gražų darną, pa
remdami darbininkišką spau
dą.

Simpatingoji .Katriutė Ste
ponavičienė (Juozo Steponavi
čiaus moteris), vėl pasidavė i 
ligoninę. Dar tik pora mėne
sių atgal, kai buvo padaryta 
skaudi' jai operacija ir buvo 
jau pusėtinai susveikus. Da
bar vėl tuom pačiu dalyku pa
daryta antra operacija.

Linkime Katriutei ištvermės 
perkęsti operacijos skausmus 
ir tuoj pasveikti.

Ka?ys Bedarbis.

DEMONSTRUOJA SLAU
GĖS ANGLIJOJ

London. — Hyde Parke 
čia demonstravo 1,000 slau
gių (norsių); reikalavo dau
giau algos. Anglės slaugės 
iki šiol gauną tik 28 centus 
už darbo valandą.

Burma. — Smarkeja par
tizanų kova prieš Burmos 
valdžią.

Waterbury, Conn
Šį sekmadienį, rugp. 22 d. 

(Aug. 22nd), Waterburyj e 
įvyks piknikas labai svarbiam 
tikslui. Jis bus Lietuvių Par
ke, Chestnut Hill Rd., už 
Lakewood.

Tas piknikas yra rengiamas 
pagalbai sergantiems ir sene
liams turėti dienraštį Laisvę. 
Waterburieciai jau rengiasi 
šio rudens vajui, gauti dien
raščiui Laisvei naujų skaity
tojų. Jie visada prieš vajų 
turi parengimą. Nuo tokio 
parengimo likusį pelną sunau
doja 'užrašydami dienraštį 
Laisvę seneliams ir sergan
tiems, kurie nori skaityti Lais
vę, bet neturi pinigų užsipre
numeruoti.

Labai gražiam tikslui pa
rengimas. Visi apšvietą bran
ginanti žmonės, norintieji pa
gelbėti naudotis dienraščiu 
Laisve seneliams ir ligoniams, 
būkite šiame piknike. Įžanga 
tik 30 centų asmeniui.

Gražus dalykas, kad water
burieciai iš anksto pasirengia 
darbuotis vajuje gavimui Lais
vei naujų skaitytojų. Visa 
Connecticut valstija turi būt 
waterburiečių piknike šį sek
madienį.

, Laisvės Administracija.

Toronto, Canada
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

reikėjo stipresnės muzikos.
Nežiūrint silpnumų, pikni

kas buvo sėkmingas ir duos 
gražios paramos laikraščiui. 
Gausiai jį parėmė ne tik to- 
rontiečiai su hamiltoniečiais, 
bet ir svečiai iš toliau.

Lankėsi Toronte
Pastarosiomis dienomis to- 

rontiečiai turėjo nemažai sve- 
kurie taipgi beveik vis) 

Balso

viešė- į 

mūsų ‘

s ū na įs 
Jersey

viešėjo

fry, 
dalyvavo ir Liaudies 
metiniame piknike.

Pas draugus Mingilus 
jo Waite ris B. M ingi tas,
geriausio dramaturgo brolis iš' 
Worcester, Mass., su zmoQsj 
A. M. • Mingiliene ir dukrele) 
Diana Frances.

Walteris B. Mingilas taipgi' 
yra menininkas. Manau, to- j 
rontiečiai turėjo progos maty-i 
ti jo rašytą veikalą “Gyveni
mo Verpetai,” kurį vaidino 
Toronto lietuvių dramos, gru
pė’.

Svečiai viešėjo porą savaičių 
ir buvo išvažiavę j kempes. 
Sekmadienį visi lankėsi Liau-j 
dies Balso piknike.

Pas Ragauskus viešėjo Ju
zė Bundonis su dviem 

■—Algirdu ir Eddy, iš 
City, N. J.

Pas K. Kilikevičius 
brooklyniečiai veikėjai
siūnas ir Veisas ir grcatneck- 
iečiai M. Kacinkevičius ir f. 
Urbonas.

Pas Ylus viešėjo rochesterie- 
čiai Wm. Černiauskai.

Visi minėti svečiai buvo ir 
Liaudies Balso piknike. Drg. 
Gasiūnas, LDS veikėjas ir 
Tiesos redaktorius, pasakė 
įspūdingą prakalbą piknike.

Kiek anksčiau Toronte lan
kėsi ir buvo P. Gutausko sve
čias S. Krisčius, winnipegietis.

Pas - K. Doveiką viešėjo Ida 
Doveikytė iš Montrealo, Kle
mo brolio duktė, kuri irgi bu
vo Liaudies Balso piknike.

Liaudies Balso piknike taip
gi'dalyvavo buvę torontiečiai, 
bet dabar penatangišiniečiai, 
viešbučio savininkai J. JSrogai. 
Piknike buvo ir daugiau toli
mesnių vietų lietuvių, bet ne
teko visų sueiti ir sužinoti pa
vardes. Prašau juos man at
leisti, kad negaliu paminėti.

Reporteris.

Frankfurt, Vokietija. — 
Tūkstančiai vokiečių mote
rų demonstravo prieš neį
perkamą gyvenimo reikme
nų brangumą angliškai- 
ąmerikiniąm^ ruožte.

Akron, Ohio. — Goodyear 
automobilių padangų (tires) 
kompaniją pasiėmė 346 mi- 
lionus pelno per metus.

Žinios iš Lietuvos
Busimieji Architektai- 
Praktikai i Leningradą

T Leningradą išvyko Vil
niaus Valstybinio Dailės Insti
tuto studentai-architektai J. 
Kasperavičius, A. Brusokas, 
G. Valiuškis, J. Lapenas ir J. 
Kvašys. Savo vasaros prak
tikos darbus jie atliks Lenin
grade prie miesto statybų.

Pirmaujančios Jmonės
KUPIŠKIS.—Apskrities pra

monės kombinato kolektyvas, 
įsijungęs į socialistines lenkty
nes gegužės mėnesį, bendrą 
produkcijos planą įvykdė 160 
procentų. Durpių gamybos 
planas įvykdytas 114 procen
tų, plytų—101 procentų, dra
bužių siuvimo—123 proc.

Apskrities .pramonės kombi
nato įmonių kolektyvai, įsi 
jungę į socialistines lenktynes, 
žymiai viršija gamybos pla . 
nūs. Pirmauja Šimonių vals
čiaus Surdegio malūnas (vyr. 
darbininkas Dačiūnas), įvyk
dęs visus plane * numatytus 
darbus. Neatsilieka ir Suba
čiaus garinio malūno dirban
tieji.

Vilkonių plytinės darbinin
kai J. Gečiūnas ir B. Indriū
nas savo mėnesines išdirbio 
normas įvykdo 117-140 proc.

S. Šarūnas.

Rugby, N. Dakota. — Iš
šokus greitajam traukiniui 
iš bėgių, sužeista apie 60 
keleivių.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

k lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 

■Į rikoniškais. Rei- 
®kai ui esant ir 
■ padidinu tokio 
u dydžio, kokio pa-' 
* geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
(vairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

RONKONKOMA
8634

, TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai 
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Rugp. 20, 1948

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Metinis piknikas, Liet. Taut. Na
mo Parke, Kpsvvick Rfd., prie Win
ter St. (vyks rugp. 22 d. Pradžia 1 
vai. Rengia Vienybės Pašalpinė Dr- 
stė. Kviečiame visus dalyvauti, nes 
turėsite gražų pasilinksminimą prie 
geros muzikalės programos, gerų 
valgių, gėrimų. Kom. (195-196).

HARTFORDTcpNN.
Rugp. 22 d. (vyks piknikas, kuri 

rengia Liet. Am. Piliečių Socialls 
Klubas. Pradžia 1:30 v. dieną. Lie
tuvių Sąryšio Darže, E. Hartforde, 
Bus Sta. 24. Gros Dana Radio Or
kestras. Taipgi bus duodamos dova
nos prie (žangos bilietų. Bušai išeis 
nua Liet. A. P. Klubo, 1:30 v. Ne
praleiskite šios progos. Dalyvaukite 
visi. Jeigu lytų, tai parengimas 
(vyks Liet. A. P. Klubo salėje, —< 
Rengėjai. (195-196)

WATERBURY, CONN.
Rugp. 22 d., (vyks piknikas dien

raščio Laisvės vajaus reikalui. Ren
gia L.L.D. Draugija. Liet. Parke, 
už Lakewood ežero, šokiams gros 
John Satulos orkestras. Pradžia 1 
vai. dieną. Įžanga 30c (su taksais). 
Kviečiame 
— Kom.

parengimas

visus dalyvauti, paremti.
(195-196)

PATERSON, N. J.
piknikas. Rengia Lietu-

WEST
Bendras

vių LLD 84 kp. Ir rusų, lenkų ir 
ukrainų IWO kp. Rugp. 22 d. Rusų 
Parke. Kelrodis: Važiuokite bus No. 
4 ant Croos ir Market St., ir išlip
kite ant 
pavažiavę 
važiavę 
klauskite 
Ave., W.
pikniką tris blokus pavažiavę ( kal
ną — Russian Hall ir Park. Pelnas 
nuo 
vės’ 

McBride Ave., du blokus 
High Bridge. Iš kitur at- 
automobiliais j Singac, 
High Bridge, McBride 

Paterson Ir ten surasite

pikniko bus skiriamas “Lals- 
popierio fondui. Rengėjai^

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Klubo susirinki- 

(vyks 24 d. rugp., 7:30 v. v., 
Huųgerford St. Nares kviečia- 
dalyvauti. — V. K., sekr.

mas 
155 
mos

PHILADELPHIA, PA
LLD 141 kp. susirinkimas (vyks 

rugp. 22 d., 143 Pierce St. Nariai 
malonėkite dalyvauti šiame susirin
kime, turėsime daug svarbių reikalu 
aptarti, taipgi Laisvės pikniko dar
bininkus išrinkti. — F. L. (196-197)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.

Puikus steičius su naujausiais 
(taisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel STagg 2-3842

F. W. Shalins
(SHALINSKAS) '

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves

■ $150 '
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINE, VYNAS ir 

* ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

Joseph Zeidat, Jr 
411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.
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Brooklyne Įvyks Trejos Svarbios Sviesto Kainos Buvo 
Lenktynes į Kongresą Be Reikalo Užkeltos

Didžiojo New York o trejos 
svarbiausios lenktynės į kon
gresą įvyks Brooklyno kon
gresiniuose distriktuose. Ka
dangi Brooklyne gyvena daug 
lietuvių, tai ir mums verta 
šiomis nominacijomis labai su
sidomėti, patiems balsuoti no
minacijose kandidatų (prima
ries) ir raginti kitus balsuoti.

Taikos ir gerbūvio mūsų 
kraštui ir pasauliui šalininkai 
privalo irgi pasidarbuoti , in
formuojant kitus piliečius 
apie kandidatus.

Primaries įvyks jau šį an
tradienį, rugp. 24-tą.

Lenktynių Ujstriktai
Aštuntame kongresiniame 

d įstrik te kandidatuoja dabar
tinis liberališkas kongresma- 
nas Joseph L. Pfeifer. Jo 
balsavimo kongrese rekordas, 
didžiumoje, yra prodarbinin- 
kiškas, liaudiškas. Už tai re
akcingieji elementai demokra
tuose nori jį išėsti. Masinis 
eilinių žmonių išėjimas už jį 
balsuoti nominacijose 24-tą 
užtikrins jam vietą ant demo
kratų partijos tikieto.

Šis distriktas randasi žemu
tiniame Williamsburge.

Devintame distrikte —- East 
,New Yorko ir Brownsvilles — 
kandidatuoja liberališkas re- 
publikonas Murray Rosoff. 
Republikonų partinė mašina 
prieš jį yra išstačius! kitą. O

t

Dairymen’s League 
Atsisakė Valdžiai 
Parodyti Rekordus 

»

Valdįnis tyrinėjimų komisi- 
onierius John M. Murtagh pa
reikalavo Dairymen’s Lygos 
parodyti pienu verslo rekor
dus. Firma atsisakė tai pada
ryti.

Firma yra kooperatyvas, ta
čiau, sako žinovai, ji yra Bor- 
deno dominuojama, dalim 
“didžiosios trejukės.”

Borden’s, Sheffield’s ir Dai
rymen’s League (ant bonkos 
rašoma Dairylea) sudaro tą 
trejukę. Kaip jos nustato pie
no pristatymą ir kainas, taip 
turi būti. Visos mažesnės fir- 
mos-firmukės turi šokti pagal 
jų dūdą..

Pirmiau komisionierius per
žiūrėjo Borden’s ir Sheffield’s 
rekordus ir §avo raporte kal
tino, kad firmos susitardamos 
nustatinėjančios kainas pieno 
tūliems miesto departmen- 
tams. Miestas, kaip žinia, 
taipgi yra nemažaš “kostume- 
ris.” perka pieną ligoninėms, 
prieglaudoms, mokyklose vai
kams.

Kad yra kokie nors suokal
biai, tą paliudys kiekviena šei
mininkė, kuri norėtų atsikra
tyti tų firmų, gauti kitokį pie
ną. JKitokio pieno mieste veik 
nebegalima gauti, tenka ko
voti su krautuvių savininkais. 
Didžiosios trys firmos yra su-

I Ar Jau Turite Bušo Bilietą j |
I Philadelphiios Pikniką? I1 • •• • v *j Piknikas Įvyks Sekmadienį, prieš Labor Day

I RUGSĖJO 5 SEPTEMBER j
Į Ant rytojaus po pikniko Labor Day šventė. Turėsite

progos pasilsėti. Tuojau įsigykite buso bilietą.
BILIETAS $3,25 Į ABI PUSI I

l'usai išeis 9 vai. iš ryto, nuo Laisvės Salės, į
419 Lorimer St., Brooklyne. d

CENTRAL BROOKLYN I
I g

Busas išeis nuo į
I Napoleono Leitos Krautuvės, Hudson Ave. 7
i Bušo tikietų centralbrooklyniečiai gali gauti pas
i Napoleoną Leitą, 0as J. Jušką, batų krautuvėje,
I 187 Sands St., ir pas K. Benderį.
Į BUSAS IŠEIS 8:30 IŠ RY’tO |
I KAINA $3.25 ASMENIUI j
I Visi centralbrooklyniečiai yra prašomi tuojau į
I įsigyti bilietus. |

demokratai stato dabartinį re
akcingą kongresmaną Keogh.

Vienuoliktame distrikte sta
tomas progresyvus demokra
tas Frank Sena prieš dabar
tinį kongresmaną James J. 
Heffernan.

Tie du demokratai (Pfeifer 
ir Serri) ir republikonas Ro- 
sof yra užgirti ir tų d įstrik tų 
darbiečių organizacijos. Jei
gu jie gaus savo partijos no
minaciją, jų išrinkimas užti
krintas. Tad norintiems gero 
kongresmano ir pažangos sa
vo partijai demokratams 8-me 
ir 11-me distriktuose ir repu- 
blikonams 9-me reikia susido
mėti nominacijomis.

Nominuoti gali tiktai tie, ku
rie laike registracijos paskiau
sioms rinkimams užsirašė tos 
partijos balsuotojais (enrolled 
voters).

Ne tiek būtinas, tačiau svar
bus kandidatų kreditui bus 
gavimas juo po daugiau balsų 
ir juos paremti žadėjusios A- 
merican Labor Party nomina
cijose. Tai padaryti galės tik 
tie. kurie yra užsirašę darbie- 
čiais (ALP).

žodžiu, visų partijų eiliniai 
žmonės gali padaryti sau ir 
visuomenei gero išėjimu nomi
nuoti gerus kandidatus ir luo- 
mi išspręsti, kas bus: karas ar 
taika; nedarbas ir skurdas ar 
darbingumas ir gausa.

L. K. N.

Svarbu Nominuoti 
Gerus Kandidatus ir į 
Valstijos Seimelį

Kandidatai į prezidentą, 
vice-prezidentą, į senatorius ir 
kongresmanus — už vis svar
biausi. Tačiau nemažos svar
bos turi ir kandidatai į vals
tijų seimelius ir į miestų ta
rybas ((councils) ar kaip ki
taip miestų įstatymų leidyklos 
besivadintų.

Atskiros valstijos vis dar 
turi labai daug galios, savisto
vumo. Jos pačios gali tvarky
ti visą savivaldą ir daug gali 
paveikti net į kongresą ir vi- 
sašališkus valdininkus Wash- 
ingtone.

Tebeginčijamos nominacijos 
į valstijos senatorius ir assem
bly m anus taipgi randasi 
Brooklyne:

14-tame feenatoriniame dis
trikte kandidatuoja demokra- 
ta's Mario De Optatis su dar
biečių parama.

19-me kandidatuoja assem- 
blymanas Philip J. Schupler 
su darbiečių parama.

Gi New Yorko 8-me A. D. 
pastatyta nepriklausoma de
mokratė Grace Cox prieš par
tinės mašinos valią. Jeigu ji
nai gaus demokratų nomina
ciją, turėdama darbiečių pa
ramą, ji laimės rinkimus prieš 
reakcingą republikoną assem- 
blymaną Douglas.
eiliavusias juos tarnauti tų 
firmų monopoliui.

Šialmis dienomis kompaniš- 
kos krautuvės dar numažino 
sviesto kainas po 2 centus nuo 
svaro, viso šią savaitę po 6 
centus. Kompaniškas krautu
ves seka prekybininkai mies- 
tavuose turguose.

Visa tai prasidėjo eiti ge
roj on linkmėm dėka vartotojų 
veiksmams prieš aukštas mė
sos kainas, valdinėms įstai
goms pagrasinus tyrinėti kai
nų kilimo priežastis.

Tai geras pavyzdis, ko būtų 
galima atsiekti, jeigu visi var
totojai stotų veikti ir jeigu 
valdinės įstaigos ištikro paim
tų nagan perdaug pelnikau- 
jančius.

Vakacijose Sutikti 
Žmonės
Dviejų Brolių Bloznelių Ūkyje

Sekmadienį, rugpjūčio 15 d., 
nuvykome į Catskill kalnus 
pas Antaną ir Feliksą Blozne
lius. Atvykę ten, radome būrelį 
brooklyniečių. Tarp jų: Liet. 
Pil. Klubo gaspadorių J. Zaka
rauską su žmona, A. Rainienę, 
Griškienę, Laurinavičius iš 
Maspetho, Bekerius iš Rich
mond Hill, Danielius iš Brook
lyno, kuris kas rytas eidavo ba
sas vaikščioti po rasą ir dary
davo mankštą bei masažuoda
vo moteris. Dėl to mes jį pa
vadinome daktaru. Be suminė
tų, dar buvo viena moterėlė, 
kurios pavardės nesužinojau, 
mes ją vadindavome Mariute; 
ji priklauso prie Moterų Klu
bo — labai1 maloni moterėlė; ji 
turėjo keletą knygų atvežus. 
Pargrįžęs susitikau ją LLD 
susirinkime, ji nusipirko bro- 
šiūraitę “Henry A. Wallace ir 
Naujoji Partija.” Ši moterėlė 
yra pavyzdžiu kitiems, senes
nio amžiaus žmonėms.

Dabar apie Bloznelius: New 
Yorko apylinkės lietuviai gerai 
pažįsta tuos du brolius. Savaitę 
laiko praleidom jų ūkyje. Abu 
broliai yra labai draugiški ir 
progresyviškai nusiteikę vyrai, 
supranta darbininkiškus rei
kalus ir vertina dienraštį Lais
vę.

Bloznelių ūkis yra nemažas 
— virš šimto akrų, daugiausia 
užsodintas obelių ir griūšių 
medžiais, iš kurių jie daro pra
gyvenimą, taipgi turi savo rei
kalams ir daržovių. Netoli nuo 
gyvenamų namų teka upelis, 
tinkamas maudytis.

Praeitais -metais mirė Felik
so Bloznelio žmona, kuri šei
mininkaudavo ir priimdavo at
vykstančius vakacijoms. šią 
vasarą tenai šeimininkės dar
bus atlieka. M. Zeikuvienė (Va
siliauskienė) su dukrele Mary- 
Ann. M. Zeikuvienė mums, 
brooklyniečiams yra labai gerai 
žinoma, kaip veikli ir darbšti 
draugė, daug dirbanti organi
zacijose: nėra tokio ’bankieto 
ar kitokio parengimo, kur ji 
nedirbtų.' Bloznelių ūkyje ji 
taipgi yra gera .šeimininkė, 
kiekvieną atvykusį svečią labai 
maloniai priima.

Per savaitę laiko buvo pro
gos arčiau susipažinti net ir 
su dažnai matomais brookly- 
niečiais. Pavyzdžiui, Liet. Pil. 
Klubo gaspadorių J. Zakaraus
ką su žmoną pirmiau neturėjau 
geros progos arčiau susipažinti, 
tik retkarčiai nueidavau švetai- 
nės išnuomuoti susirinkimairis, 
bet susidraugauti ir pažinti te
ko tik pas Bloznelius. Zaka
rauskas ir žmona yra malonūs 
ir draugiški žmonės. Juozas, 
būdamas toliau nuo Pil. Klubo, 
kas dieną kalbėjo ir rūpinosi 
klubo reikalais, galima buvo su
prasti, kad jam labai rūpi klu
bas.

Nors atostogaujančių susida
rė pusėtinai didelė šeimyna, bet 
šeimininkai visus draugiškai 
priėmė ir visu atostogų laiku 
gerai aptarnavo.

Labai gerai praleidom savai
tę laiko. Paul.

SKELBKITĖS LAISVĖJE\ •

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS ; ■ 
«•

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktų j j 
Iki Jums Jo Reikes ;:

< »

ROBERT LIPTON
> IJ

701 Grand Street Brooklyn, N. Y. :

Telefonas STagg 2-2173

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Rugp. 20, 1948

Ryt Dienos Laisvėje
Rasite ištisą surašą Ameri

kos Darbo Partijos pastatytų 
darbiečių kandidatais į konr 
gresą ir į valdvietes. Taipgi 
bus sužymėti ir visi kiti kan
didatai, kuriuos darbiečiai 
rems, prieš kuriuos tuose dis
triktuose nestatys savo kandi
datų. įsigykite surašą.

Nominacijos (primaries) 
įvyks jau šį antradienį, rugp. 
24-tą. Dalyvauja piliečiai, ku
rie pernykštėje piliečių regis
tracijoje yra užsirašę parti
niais balsuotojais (enrolled 
voters). Nominuoti gali tik 
tos partijos kandidatus, kurios 
partijos balsuotoju yra užsi
rašęs.

Serga
Jau ilgokas laikas, kai serga 

Anna Repsevičiūtė - tylariniu, 
šeši mėnesiai tam atgal buvo 
padaryta operacija. Bet be 
pasekmių. Paskutiniuoju lai
ku sveikatai pablogėjus, dak
taro patariama, turėjo inter- 
nuotis į ligoninę. Rugp. 17 d. 
tapo operuota. Operacija pa
vyko, nors ligonė jaučiasi dar 
labai silpna. Ligonė randasi 
Post Graduate ligoninėje, E. 
20th St., arti 1st Ave., New 
Yorke, kambarys 489. Lanky
ti galima pirmadieniais, tre
čiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 8 vak., o šeštadie
niais ir sekmadieniais—1 iki 
2-jų.

Linkiu Onutei kuogreičiau- 
siai pasveikti. N. N.

Prisipažino Papildęs 
Žmogžudystę

William Hanley, 25 metų, 
gyvenąs 265 Floy et St., Brook
lyne, pats nuėjo pas policiją 
ir prisipažino prie žmogžudys
tės, kurioje' jis nebuvo nei 
įtartas. Jis negalėjęs rasti ra
mybės.

Jo užmuštasis Jos. Finn, 43 
metų, buvo atrastas plūdu
riuojant Bowery Bay, nuogas. 
Užmušimas įvykę's netyčia, 
pasakojo Henley. Jiedu su
siginčijusiu ir susimušusiu alu
dėje, Astorijoje, praėjusių me
tu lapkričio 5-tą. Finn stai
ga nuo to miręs. Tada jis jį 
įdėjęs į sunkvežimį, nuvežęs 
į vandenį.

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas geroje 

biznio vietoje. Du partneriai gali 
daryti gerą biznį, samdant darbinin
kus sunkiau, nes samdytų ,trumpos 
valandos. Tačiaus gerai nusimanan
tis apie tą biznį ir su samdytais 
darbininkais gali daryti gerą pragy
venimą. Kreipkitės, 417 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (194-196)

Peter Kapiskas

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko |

. SAVININKAI . |

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE I
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS |

1 Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių |i
i K1

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE I
s ' | i

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y/ f
5 Tel. EVergreen 4-9612 L

Dolerinės Santvarkos
I • /

Atpildas Didvyriams
—Vely leisčiau savo vaiką 

paskui bolę vaikytis, negu pa- 
trijotu būti, — pasakė ašaro
dama motina, piktai tvojusi į 
šalį naują- karą kurstantį ko
mercinį laikraštį Daily News.

žinojau, kad jinai kare pra
rado sūnų, o kitas tapo su
žeistas, kad jos siela įskau
dinta. Nenorėjau daug klausi
nėti. Tačiau jai nuėjus, pa
rūpo pažiūrėti, gal kas buvo 
tame laikraštyje, kas jai su
grąžino baisius prisiminimus. 
Pasiėmiau—

Pirmas ir antras puslapiai 
tiktai kurstymui karo prieš 
Tarybų Sąjungą prirašyti. 
Trečias prirašytas apie boli- 
ninką. Toliau rašoma apie su
sivaidijusius su pačiomis, pra- 
silakusius, eilinius vagišius. O 
gale to visko, pribruktomis 
prie skelbimų 8 eilutėmis 
smulkaus rašto pasakyta, 
kad :

Lawrence Victory laivu par
vežti “5,864 karo mirusieji” ir 
kad prie laivo įvyks jiems pa
sitikti apeigos Brooklyno Ar- 

i mijos Bazėje prie 58th St. ir 
1st Avenue.

O kitoje 7 eilučių žinelėje 
i pranešama, kad “3,588 Ame- 
I rikos karo mirusieji” išveža- 
jmi iš Manilos į San Francisco.

Tik tiek mūsų komercinė 
spauda beištenka vietos karo 
didvyriams. Milionų dolerių 
biznis, palaidūnai, kurstymas 
prieš draugiškos šalies žmo
nes karo pirmoje vietoje. O 
ruošiant naują karą net ne
patogu parodyti karo pasek
mes, tūkstančius užmuštų pir- 
mesniame kare. T—as.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 2 fornišiuoti kam

bariai pavieniams vyrams. Arti res- 
taurantai' ir patogus privažiavimas 
iš visų miesto dalių. Ant antrų lu
bų, 412 So. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

Pasirandavoja du geri fornišiuoti 
kambariai, yra garas, šiltas vanduo, 
šviesūs. Tinkami pavieniams arba 
vedusiai porai. Yra langai aplink. 
Transportacija puiki, privažiuojama 
traukiniais, busais. Jamaica Linija 
galite išlipti ant Cypress Hills sto
ties. Dėl daugiau informacijų, pra
šome kreiptis pas Charles čerka, 
511 Ridgewood Ave., Brooklyn, 
N. Y. (1 laiptais aukštyn.) (195-197)

Pasirandavoja fornišiuotas kamba
rys, patogiai įrengtas. Galimą ir 
valgį pasigaminti. Prašome kreiptis 
šiuom antrašu: Mrs. Jetinienė, 
105 South 3rd St., Brooklyn, N. Y.

Pasirandavoja daktarui ofisas 
. ant pirmų lubų, kampiniame na

me, prie . eleveiterio ,stoties ir 
trys gatvekarių linijos. Apart- 
mentas 4 kambarių, tinkamas 
medicinos daktarui arba dantis
tui. Arba gali du daktarai pato
giai sutilpti. Labai bizniava gat
ve, visada daug kmonių sukasi 
aplink tą kampą. Kreipkitės į 
M. Dobbinp, 65 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y. (194-196)

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

★

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreęn 4-8174

Queens Darbiečiai Pasistatė v v 
Gauti 100,000 Balsų

Amerikos Darbo Partija 
Queens apskrityje pasistatė 
savo siekiu šiuose rinkimuose 
gauti už Wallace’a 100 tūks
tančių balsų ir pralaužti reak
cininkų frontą, įsitvirtinti kai
po savistovi ir stipri partija. 
Per eilę rinkimų rėmusi kitų 
partijų kandidatus, šiemet pa
statė visą savo nepriklauso
mą si eitą.

Jeigu siekis gauti 100 tūks-r 
tančių balsų pavyks, partijos 
jėga apskrityje būtų paaugu
si, užimtų gana garbingą vie
tą apskrities gyvenime, nors 
su tuo kiekiu balsų partija 
dar nebus vyriausia apskrity
je. Tuomi tik duotų demo
kratams pamoką, jeigu jie dar 
gali bent ko išmokti. Queens 
demokratai yra taip reakcin
gi, kad jie darbininkų kan
džiojimu ir raudonbaubizmu 
pralenkia net republikonus, 
yra įgrisę daug kam. Spėja
ma, kad be darbiečių para
mos reakcingieji demokratai 
susmuks, viską atiduos repu- 
blikonams.

Gavimas 100,000 balsų dar-

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

Liet. Piliečių Klubo ekstra susi
rinkimas įvyks rugp. 20 d., Klubo 
salėje, 60-39 — 56 Dr., 8 vai. vaka
ro. Svarbu, kad visi n'ariai dalyvau
tų, nes bus svarstoma subendrinti 
Klubo turtą su Lietuvių Auditorijos 
turtu ir pastatyt tinkamą namą. Nei 
viena organizacija nebus panaikin
ta. Klubo paprastas susirinkimas 
įvyks rugp. 27 d., 8 v. v. — Narys.

(105-196)

REIKALAVIMAI
Reikalingas partneris prie mūriji

mo, cementavimo ir maliavojimo 
biznio. Turiu visus prietaisus tam 
bizniui ir darbų galima gauti daug. 
Dviem partneriam galima daryti 
gražų biznį. Pageidaujama, kad 
partnerys turėtų troką arba auto
mobilių. Prašau kreiptis vakarais 
tarp 8:30 ir 9 v. vak. P. G., telef. 
STagg 2-1454. (196-197)

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
)1—2 dienom Valandos. įvakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0C03

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
į ANTANAS LEIMONAS

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

• ■ 
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:: Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio-
Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių H 

•• Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi- ;; 
G nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, < J 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių. :: • < < • * • 
j: Dailiu Moteriškų ir Vyrišky

Laikrodžių Didelis Pasirinkimas 
«• ’ < •

• a 1 1

" Aukso.ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- jį 
•• lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg ;; 
j j Vėliausios Dienos <•
’• Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų. ;j

biečiams iš numatomų visoms 
partijoms gauti bendrai 700,- 
000 reikštų darbo jėgų žymų 
politinį pakilimą. 1944 metų 
rinkimuose apskritis davė 36,- 
000 balsų už Roosevelt# ir 42,- 
000 už kongresinius kandida
tus darbo partijos tikietu.

Brooklyne du berniukai ta
po įkąsti juodo šunies vaikams 
žaidžiant netoli savo namų, 
Ridgewoode. Policija Šunį nu
šovė. Vaikams pagalbą sutei
kė Bushwick ligoninėje.

Pranešimas
GREAT NECK, N. Y.

Puikus piknikas, rengia bendrai 
vietinės Lietuvių Dr-stės, rugp. 22 
d., A. J. Kasmočių salėje, 91 Steam
boat Rd. Pradžia 3 vai.- dieną. Pro
grama 5 v. v. Kalbės D. M. Šo- 
lomskas iš Brooklyno ir kitas žy
mus' kalbėtojas. Apart to, turėsime 
įvairių žaislų, kaip tai pypkių rūky
mo kontestas, virvės traukimas ir 
kitokių įvairumų. Pypkių rūkoriams 
bus duodamos dovanos. Bus gera or
kestrą šokiams. įžanga 60c. Kvie
čiame visus dalyvauti. — Kom.

(195-196)

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street

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

Valandos: |
( JL— O VaKalŲ

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. L, N. Y.

Telefonas Virginia 3-5397

PEIST l. i\E 
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už grięštai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238




