
Mokėkite Duokles.
Busimoji LLD Knyga.
Henry Wallace Kalba. 
Knygos iš Tarybų Lietuvos.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Vasaros laiku sumažėjo Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
narių duoklių pasimokėjimas. 
Gi duokles reikia sumokėti 
iki 1 d. spalių. Reiškia, liko 
tik vienas mėnesis laiko.

Nariai, kurie dar nepasimo
kėjote duoklių, tai atlikite 
kuogreičiausiai, arba pirmame 
kuopos susirinkime, arba ma
tydami kuopos valdybos na
rius.

★ * ★
šių metų knyga bus vėl ge

ra ir visiems naudinga, “žmo
gus ir Mašina,’’ tai istorija 
technikos besivystymo nuo se
nų laikų iki dabar. Nereikia 
nei kalbėti, kad gyvenime ne
buvo taip, kaip poteriuose sa
ko: “Kaip buvo iš pradžios, 
dabar ir visados...’’

žmogus iš atsilikusio, lauki
nio, nekultūriško gyvenimo tu
rėjo sunkiai pakilti iki dabar
tinio jo išsilavinimo ir gyve
nimo. Mūsų gyvenime irgi 
daug kas pasikeitė, daug nau
jo pasigaminta, kaip tai: au
tomobiliai, radijas, televizija.

• radaras ir įvairūs patogumai 
namieje.

★ ★ ★
Knyga bus gausiai iliustruo

ta braižiniais ir fotografijo
mis. Tas padidino išlaidas jos 
pagaminimui daugiau, kaip 
$300. Bet išradėjų fotografi
jos, mašinų įvairūs braižiniai 
padaro knygą lengviau su
prantama ir patrauklesne.

Ją paruošė Jonas Kaškaitis 
gražioj ir suprantamoj kalboj.

Pasirūpinkime gauti naujų 
narių, kad ir jie galėtų gauti 
taip svarbią ir visiems reika
lingą knygą.

★ ★ ★
.Rugpjūčio 21 d., Bridgepor- 

w te, Conn., Henry Wallace sa
kė kalbą. Tai buvo atidary
mas rinkiminės kampanijos. 
Faktais jis įrodė, kaip demo
kratų ir republikonų lyderiai 
nesirūpina mūsų šalies žmonių 
gerove.

Apie 4,000,000 buvusių kar
eivių ir jūreivių neturi gyve
nimui namų. Jie ir jų šeimos 
turi gyventi baisiame skurde. 
Tuo kartu Kongresas, tartum 
pasityčiodamas, namų statybai 
paskyrė į du metus tik $38,- 
000,000; gi karo reikalams 
kasdien išleidžia po $26,000,- 
000. Reiškia, kariniam pasi
ruošimui į dvi dienas daugiau 
pinigų išleidžia, negu gyveni
mo namų reikalams skiria į du 
metus.

Tai tik vienas faktas, o jų 
šimtai. Todėl, visi pažangūs 
Y demokratiniai nusistatę pi
liečiai turi padėti Progresyvių 
Partijai, kad Henry Wallace, 

• velionio Roosevelto geriausias 
draugas, būtų išrinktas į pre
zidento vietą.

Reikia darbuotis, kad .Pro
gresyvių Partija būtų laimėto
ja. Tik taip bus pastotas ke
lias tam nesvietiškam pragy
venimo reikmenų brangumui, 
tam kvailiojimui komercinės 
spaudos, radijo ir reakcininkų 
prieš demokratinius piliečius.

★ ★ ★
Veikiausiai jau skaitėte 

Laisvėje ir Vilnyje vieno kny
gyno apmokamą skelbimą iš 
New Yorko, kad jis gavo aps- 
čiai iš Tarybų Lietuvos moks
linių ir grožinės literatūros 
knygų pardavimui.

Ant rankų turiu tų knygų 
surašą. Didelės ir pigios kny
gos. Tas knygynas pasiunčia 

- kiekvienam, kas tik paprašo. 
Prašymus ir užsakymus reikia 

\ rašyti anglų kalboje. Jo ant
rašas :

Four Cont. Book Corp., 55 
W. 56th St., New York 19, 
N. Y.

žydai Palestinoj nukovė
* egiptenų pulkininką A. Azi-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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AMERIKA NEĮSILEIDŽIA 
GARSAUS PAŽANGŪNO 

ANGLIJOS KUNIGO
“Atvyksiu, Kai Bus Išrinktas Wallace,’" Sako Kun. Johnson

London.— Jungtinių Val
stijų atstovybė Anglijoj ne
davė leidimo pažangiajam 
anglų kunigui Hewlettui 
Johnsonui, Canterbury’© 
katedros dekanui, keliauti 
Amerikon. Kunigas John
son dėl to pareiškė:

“Aš atvyksiu į Jungtines 
Valstijas, kuomet Henry A. 
Wallace bus išrinktas pre
zidentu po keleto metų... 
Pasirodo, kad geležine už
danga dabar uždaro man 
kelią skersai Atlanto Van

Naujavedžai Gali IWJA PAKORĖ NACĮ,
Būti Greit Draftuoti ŽMD!

Washington. — Tūkstan- ■ 
čiai vyrų tarp 19 ir 25 metų 
amžiaus ant greitųjų apsi- į 
veda visuose šalies kam
puose. Nes prez. Trumanas 
patvarkė atidėti tėvų ir ve
dusių vyrų draftavimą, bet 
jis nesakė, kaip ilgai atidė
ti. Todėl prezidentas gali i 
bet kada pašaukti kariuo
menėn ir naujavedžius.

Tel Aviv. — Izraelio val
dininkai užprotestavo, kad 
Transjordano ir Irako ara
bų armijos jungiasi bend- 
ron komandon ofensyvui 
prieš Izraelio valstybę.

Japonai Streikuoja, Nepaiso 
Valdinio Uždraudimo

Tokio. — Sustreikavo ge
ležinkeliečiai šiaurinėje Ja
ponijoje, nežiūrint, kad ja
ponų valdžia, pagal gen. 
MacArthuro įsakymą, už
draudė streikuoti.

Miliūnai Eiliniu Amerikiečių Drąsiai Maršuoja Pirmyn, — Sako Wallace. - Veidmainiai Liberalai ir Darbininkų Vadai, Kurie 
Remia Trumano Politiką ir Pjudo Prieš Raudonuosius, Yra Aršesni už Streiklaužius; Jie Yra Tafto - Hartley’o Įnagiai

(Tąsa)
Pralaužta' Teroro Siena

Pietuose
Jau milionai eilinių žmo

nių taip drąsiai elgiasi, kaip 
Harry D. White prieš raga
nų medžiotojus Washingto
ne.

Pažvelgkite į milionus ne
grų ir vargingų baltųjų pie
tinėse valstijose, kaip jie 
pralaužė nuo seniai viešpa
tavusį Ku Klux Klano tero
rą ir šiemet maršavo bal
suoti. Ir Progresyvių Parti
ja, visur padėdama tokiem- 
veiksmam, tikriau tarnauja 
demokratijos kėlimui Ame
rikoje, negu vadinamieji li
beralai, kurie gieda puikius 
dalykus apie pilietines tei
ses, raliuodami pagal gai
das, parašytas raudonie
siems kandžioti. Bet ir va
dinamus' liberalus jau pra
deda svilinti ugnis, kurią jie 
padėjo sukurti.

Drąsūs negrai balsuotojai 
pietuose maršavo ti-esiog 
per gąsdinimų uždangą.

Kas Dedasi Bridgeporte
Pasižiūrėkime dabar į ti

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Rugpiūčio-August 25, 1948

TRUMANO POLITIKIERIAI
SKUBIAI ŠAUKIA TEISMAN

12 KOMUNISTŲ VADŲ
Urmu Teisdami Komunistus, Demokratai Lenktyniuoja su 
Republikonais, Kaip Uoliausi “Raudonųjų” Priešai

denyno, tačiau mane nuošir
džiai priimtų Rytai (Sovie
tų Sąjunga ir geri jos kai
mynai). Neleidimas manęs 
Amerikon yra dar vienas į- 
žeidimas Sovietų Sąjun
gai.”

Dekaną Hewletta Johnso- 
ną kvietė Nacionalė Taryba 
dėl Amerikonų - Sovietų 
Draugiškumo. G e n eralis 
Trumano prokuroras Tomas 
Clarkas andai apšaukė šią 
organizaciją “priešinga” A- 
merikai.

Varšava. — Lenkijos teis
mo sprendimu, Krakove ta
po pakartas dr. H. Bueler, 
buvęs nacių general-guber- 
natoriaus Franko sekreto
rius Lenkijoje. Buelerio pa
tvarkymais, naciai nužudė 
daugiau kaip du milionu 
žydų ir ištrėmė Vokietijon 
du milionu lenkų.

Jugoslavijos Atstovai 
Irane Pasmerkė Tito

Teheran, Iran. — Jugo
slavijos atstovai Irane pas
merkė savo šalies valdovo 
Tito politiką ir užgyrė Ko
munistų Informacijų Biuro 
kritiką prieš Tito. Sykiu jie 
pasitraukė iš Jugoslavijos 
atstovybės Irane. Nužiūrė
dami, kad Irano valdžia, pa
gal Tito* reikalavimą,’ gali 
juos persekioti, jie kreipėsi 
į Sovietų Sąjungą, prašyda
mi užtarimo.

ORAS. — šutnu, šilta.
i

krovę dvipartinėje Ameri
kos politikoje čia pat Brid
geporte.

Plačiai manoma, būk toki 
amunicijos ir metalo prą- 
monės centrai, kaip Bridge- 
portas, puikiai geroviškai 
gyveną iš karinių užsaky
mų ir Marshallo plano kon
traktų, plaukiančių iš Wa- 
shingtono.

Bet ką mes randame? Ogi 
štai ką:

40 nuošimčių visų vedusių 
Bridgeport© veteranų nega
li gauti sau kambarių.

Tūkstančiai darbįninkų 
ardo savo sveikatą, ekstra 
darbus dirbdami naktimis, 
kad galėtų išmaitinti savo 
šeimas.

General Electric kompa
nijos darbininkai, naminių 
prietaisų gamintojai, karto
tinai paleidinėjami todėl, 
kad pristinga geležies, nes 
geležis išeikvota kariniams 
tikslams.

Trečdalis Bridgeporto Mi- 
singio ^fabriko darbininkų 
pasilieka dirbti atostogų

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Harold 
Medina (suprantama, pagal 
Trumano generalio proku
roro Tomo Clarko reikala
vimą) ant greitųjų paskyrė 
teismą spalių 15 d. Wm. Z. 
Fosteriui, Komunistų Par
tijos pirmininkui, ir vienuo
likai kitų jos vadų.

Kaltinamųjų advokatas 
Ab. Unger prašė atdėti teis
mą iki po rinkimų lapkričio 
mėn. Teisėjas atmetė prašy
mą, neduodamas laiko tin
kamai pasiruošti apsigyni
mui.

Komunistų vadai bus tei
siami pagal generalio pro
kuroro Tomo Clarko kalti
nimą. Girdi, kadangi jie se
ka marksizmo - leninizmo 
mokymą, tatai esą “sąmoks
las nuversti Amerikos vai-

Arabai Kapoją Galvas 
Žydam Belaisviam

Stockholm, Švedija. — Iz
raelio valstybės užsienio 
reikalų ministras M. Sher- 
took atsiuntė skundą švedui 
grafui Bernadotte’ui, kad a- 
rabų kareiviai nukirto gal
vas dviem sužeistiem Izrae
lio kareiviam, kuriuos suė
mė tarptautinėje Raudono
jo Kryžiaus srityje Jeruza
lėje. Grafas Bernadotte yra 
Jungtinių Tautų tarpinin
kas arabams su žydais tai
kyti Palestinoje.

Maskva. — Atvyko ame
rikiečių CIO Laivakrovių 
Unijos deelgacija.

(vakacijų) laiku, atsisako 
nuo poilsio, kad galėtų pra
gyvenimui dasidirbti.

Ką šis šaltojo karo ger
būvis reiškia Bridgeporto 
darbininkui, kuris pastato 
naujoviškiausią mašiną, 
kuomet jo žmona Turi ver
giškai dirbti, skalbdama už
sikniaubus ant senoviško 
cėberio?

Kokia nauda iš Trumano- 
Dewey’o išpūsto biznio 
Chance - Vought fabriko 
darbininkams, kurių tūksr 
tančiai išmesti iš darbo to
dėl, kad fabrikas perkelia
mas į Texas valstiją, besi
rengiant prie Trečiojo Pa
saulinio karo?

Aš atrandu, jog 6,000 
Bridgeporto darbininkų ne
gauna jokio darbft — 10 
nuošimčių darbininkų vi
siški bedarbiai! Kokia jiem 
nauda iš to, kad korporaci
jos gauna 20 bilionų dolerių 
pelno, per metus?

Aišku, jog Bridgeporto 
darbininkų algos yra labai 
per žemos šiuo laiku, kuo

džią jėgos ir prievartos 
veiksmais.”

Fosterio ir jo bendrų ad
vokatas Unger pareiškė:

— Demokratai New Yor
ke nenori atsilikti nuo res
publikonų Washingtone. Re
publikonų vadovaujamas, 
Kongresmanų Neamerikin. 
Veiklos Komitetas Wa
shingtone kelia lermą prieš 
savo išgalvotus raudonuo
sius šnipus. Tad demokratų 
politikieriai New Yorke pa
skubino teismą prieš, esą, 
komunistinį pavojų. Gąsdin
dami raudonaisiais, taip re- 
publikonai, taip demokratai 
stengiasi patarnauti savo 
kandidatam rinkimuose.

Kitas teismo pagreitini
mo tikslas yra užčiaupti 
burnas komunistų vadams 
pačiame rinkimų vajaus į- 
karštyje.

Byla dėl Progresyvią 
Partijos Mo. Valstijoj

Missouri (Trumano vals
tijos) sekretorius E. K. Nel
son atsisakė įregistruot 
Progresyvių Partiją prezi
dentiniams rinkimams.
, Progresyvių advokatai į- 
teikė skundą aukščiausiam 
valstijos teismui; įregis
truoti tos partijos kandida
tus —Henry Wallace, pre
zidento vietai, ir kitus.

(Tokią bylą progresyviai 
laimėjo Illinojaus valstijo- 
joje.)

Australija siunčia 10 lėk
tuvų su 40 lakūnų padėti 
anglams oru gabenti maistą 
ir kurą į vakarinį Berlyną.

met'ruošiamasi naujam ka
rui. Bet kaip Bridgeporte, 
taip ir kituose Amerikos 
miestuose.^

Kariniai Pasiruošimai 
prieš Gyvenimo Reikalus
Negalimas daiktas gerin

ti žmonėms gyvęnimą ir tuo 
pačiu žygiu didinti armijas. 
Negalima statyti gyvena
muosius namus ir sykiu sta
tyti kareivines.

Kaip Bridgeporte, taip ir 
kitur pasakojama darbinin
kams, būk kariniai užsaky
mai ir Marshallo planas ne
šą jiem gėrovę. Tokią pa
saką skleidžią ne tik Nacio- 
nalis Fabrikantų Susivieni
jimas ir verslo rūmai; ją 
skleidžia ir tūli žmonės, ku
rie dedasi darbininkų va
dais.
Niekšiški Vadai Darbinin

kų Judėjime
Darbininkų judėjime yra 

žmonių, kurie žiauriau vei
kia prieš darbininkus, negu * 
pats Tafto-Hartley’o įstaty
mas. Tūli vadinami darbi

Metai XXXVIH. Dienraščio XXX.

STALINAS ILGAI TARĖSI 
SU TRIJŲ TALKININKŲ 

AMBASADORIAIS
Bus Tęsiami Pasitarimai dėl Berlyno ir Vokietijos

Maskva, rugp. 24. — So
vietų Sąjungos premjeras 
Stalinas pirmadienį tarėsi 
su Amerikos, Anglijos ir 
Francijos ambasadori a i s 
per 4 valandas, 40 minu
čių. Dalyvavo ir Molotovas, 
Sovietų užsienio reikalų mi
nistras. Pasitarimai dar bus 
tęsiami.

Pirmadienį buvo septin
tas iš eilės pokalbis tarp 
Sovietų ir trijų vakarinių 
talkininkų.

Dar nieko oficialiai ne

VADINAMA “PASAULINĖ” 
BAŽNYČIŲ SĄJUNGA

________ I

Amsterdam, Holandija.— 
40 šalių protestantų bažny
čių atstovai suorganizavo 
vadinamą “pasaulinę” krik
ščionių bažnyčių tarybą. 
Suvažiavime nedalyvavo ka
talikų ir pravoslavų bažny
čios, nei pietinių Jungtinių 
Valstijų baptistai nei Mis
souri liuteriai .

Baltieji Subadė Atėjusį 
Balsuot Negrą Kunigą

Columbia, S. Carolina. — 
Kada negras kunigas Ar
chie Ware ėjo iš balsavimų 
budelės Calhoune, demokra
tų nominacijose rugp. 10 
d., baltieji buožėmis parmu
šė jį ant žemės ir peiliais 
subadė. Čia pat stovėjusieji 
baltieji policininkai negynė 
užpultojo. Dėl to jis dabar 
atsišaukė į Jungtinių Vals
tijų prokurorą Tomą dar
ką. * 

ninkų vadai sako, kad jie 
priešingi Tafto-Hartley’o į- 
s ta tymui, bet jie patys var
toja tą įstatymą, kaip įran
kį kitoms darbininkų orga
nizacijoms naikinti.' •

Tie darbininkų suvedžio
tojai atranda, jog kandžioti 
raudonuosius ir pjudyti 
prieš Rusiją jiems. lygiai 
naudingas dalykas, kaip ir 
reakciniams politikieriams, 
kad tais kandžiojimais ir 
pjudymais jie galėtų pri
dengti savo susmukimą. O 
kadangi jie tokiem tikslam 
vartoja savo energiją, galią 
ir gabumus, jie yra lygiai 
kalti, kaip ir reakciniai po
litikieriai už infliaciją, už 
verstiną kariuomenėn ėmi
mą — už šaltąjį, šaltą-šaltą 
karą.
Aršiau Negu Streiklaužiai;

Tafto-Hartley’o Pastum
dėliai

Darbininkų vadai, kurie 
savo veiksmais remia abi- 
partinę užsieninę politiką, 
aršiau išduoda darbininkus,'
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pranešta apie klausimus, 
kuriais derybos vedamos. 
Bet suprantama, jog Ame
rikos, Anglijos ir Francijos 
ambasadoriai pageidauja, 
kad Sovietai pirmiausiai a- 
tidaryfų tiem kraštam va- 
žiuotę per sovietinį Vokie
tijos ruožtą į vakarinę Ber
lyno dalį. Taipgi esą svars
toma Sovietų siūlymas su
ruošti visų keturių didžių 
talkininkų konferenciją vi
sos Vokietijos dalykams ap
svarstyti.

Graiką Partizanai 
Atakuoja Fašistus

Athenai, Graikija.—Grai
kų partizanai pasitraukė į 
rytus nuo Grammos kalny
no ir įsteigė naują savo 
liniją V i t s i kalnuose, 
kaip pranešė partizanų ra
dijas.

Partizanai užėmė prie
miesčius Aighiono uosto, 
prie jūrinės Korintho įlan
kos ir susprogdino vanden
tiekį Kastorijoj, monarcho- 
fašistų armijos centre. Par
tizanų komanda paskelbė: 
— Demokratinės jėgos ko
voja ir kovos Thesalijoj, vi
durinėj ir pietinėj Graiki
joj.

Susikūlė Du Berlyniškiai 
Amerikos Lėktuvai

Frankfurt, Vokietija. — 
Ore susikūlė vienas j kitą 
du Amerikos lėktuvai, kurie 
gabeno maistą ir kurą į va
karinę Berlyno dalį. Žuvo 
visi 4 lakūnai.

negu jeigu jie eitų per pi- 
kietininkų eiles.

Darbininkų vadai, kurie 
su užgyrimu, pasigardžiuo
dami, ryja Trumano moky
mą, neišvengiamai užsiima 
tokiu pat siundymu prieš 
raudonuosius, kaip Thoma- 
so kongresmanų komitetas 
— jie dirba tokį bauginimų 
darbą, kuris nuvestų Jungt. 
Valstijas ilgu ir lengvu ke
lius į amerikinį fašizmą. To
kia vadovybė reiškia darbi
ninkų organizacijų sunaiki
nimą taip tikrai, kaip Ro
berto Ley’o vadovybe su
naikino organizuotą darbi
ninkų judėjimą naciškoj 
Vokietijoj.

Tie, kurie užgiria raudo
nųjų muilo burbulų pūtimo 
politiką, yra Tafto ir hart- 
ley’o pastumdėliai.

(Bus daugiau )

Berlin. — Sovietinė vy
riausybė paleido tris suim
tus amerikonus, kurie buvo 
be leidimo perėję į sovietinę 
Berlyno dalį.
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Daugiau Demagogijos, Negu Nuoširdumo
Amerikos Darbo Federacijos prezidentas William 

Green irgi nepatenkintas kongresinių komisijų sukelta 
isterija apie “šnipų pavojų”. Labai gražiai ir teisingai 
jis primet republikonams siekimą ‘‘šnipais” užmaskuoti 
savo darbus, priešingus žmonių interesams. Už tai visa 
reikėtų tik karštai brolį Greeną pasveikinti.

Bet su juo nelaimė yra tame, kad jis pareiškimus daro 
ne iš gilumo širdies. Jeigu jis tikėtų tuo, ką sako apie tų 
komisijų veiklą, tai jis pats neužsiimdinėtų tokiu raganų 
gaudymu ir kėlimu šalyje isterijos su “komunizmo pavo-i 
jumi.” O tame užsiėmime jis yra tikras specialistas. Tuo 
pačiu pareiškimu, kuriuo pasmerkė kongresines komisi
jas ir republikonus, jis džiaugiasi, kad jis ir jo vadovau
jama Darbo Federacija daug geriau ir pasekmingiau 
kovoją “komunizmo pavojų,” negu anie reakcijonieriai iš
Kongresinio Neamerikinės Veiklos Komiteto. Ten pat jis, 
reikalauja, kad be jokio pasigailėjimo iš valdžios tarnau
tojų būtų, “išravėti” visi komunistai ir raudonieji bei jų 
vienminčiai.

Vkdinas, brolis Green kaip tik ir pilsto vandenį ant 
reakcijos malūno. Juk tie neva “šnipų ieškojimai”, ku
riuos veda Thomasai ir Kankinai, taip pat esą nukreipti 
į apvalymą valdžios aparato nuo “raudonųjų.” Tam yra 
panaudojami renegatai ir išsigimėliai. Neva to tikslo 
pasiekimui yra vedama plūdimo ir niekinimo kompanija 
prieš liberališkų pažiūrų žmones, kurie buvo valdžioje 
Roosevelto laikais.

Reakcijonierių “redbeitinimas” nepatinka Greenui, bet 
jis pats tame “redbeitinime” skaitosi specialistu!

New Yorko Miesto Jubiliejus
Tai buvo lygiai prieš penkiasdešimt metų, kai gimė šių 

dienų didysis New Yorkas, vienas ir suvienytas miestas. 
Pirmiau, pavyzdžiui, Brooklynas buvo atskiras miestas 
su savo atskira valdžia. Šiandien Brooklynas skaitomas 
tiktai viena New Yorko miesto dalimi, tiktai vienu pa
vietu.

Per tą penkiasdešimt metų New Yorkas išaugo į di- 
džiausį, skaitlingiausį visam pasaulyje miestą. Prasidė
jęs su 3,500,000 gyventojų, šiandien jau turi aštuonis mi
lijonus su kaupu.

Tą didelį ir svarbų šio miesto gyvenime įvykį, tą pen
kiasdešimts metų jubiliejų, New Yorkas iškilmingai at
žymi suruoštoje parodoje. Jubiliejinė paroda įvyksta 
Grand Central Palace. Paroda tęsis iki rugsėjo 19 die
nos. Aišku, jog tūkstančiai ir tūkstančiai niujorkiečių 
šitą parodą aplankys ir pamatys daug įspūdingų vaizdų 
iš savo miesto praeities.

Henry Wallace Istorinis Pareiškimas
Pereitą šeštadienį Bridgeport, Conn., Progresistų Par

tijos kandidatas Henry Wallace pasakė nepaprastai svar
bią, tiesiog istorinę prakalbą. Ypač viena jo storai pa
brėžta mintis būtinai įsidėmėtina. Tai mintis, kad naujoji 
partija nėra sukurta tik šiems rinkimams. Jis pasakė:

“Mes dabar esame pilnai užaugus politinė partija, ne 
tik taip sau susispietęs būrys rinkimų kampanijai. Mes 
prisiimame tą atsakomybę. Mūsų kandidatai pateks ir j 
valstijų legislatūras, ir į Kongresą, ir į gubernatorių pa- 
locius. Mūsų progresistai vadai. dalyvaus . kiekvienoje 
miesto taryboje ir kovos kiekvienam warde.

“Mes sakome abiejų senųjų partijų politinėms maši
noms, kurios pasilaiko tik rinkiminiais pažadais kas ket
virti metai: Pasitraukite! Progresistų Partija atėjo gy
venti.”

Daug kam buvo neaišku, daug kas abejojo, kas atsitiks 
su Progresistų Partija po šių rinkimų. Nejaugi viskas 
pakriks taip, kaip pakriko 1924 .metais?

Šis Wallace pareiškimas duoda užtikrinimą, kad Prog
resistų Partija gimė tam, jog gyventi ir kovoti. Jinai tęs 
savo kovą už liaudies reikalus ir po prezidentinių rinki
mų.

Kas Per Viena Toji Countess 
Alexandra Tolstoy?

Amerikos spaudoje daug rašoma apie Alexandrą Tols- 
tojutę, didžiojo rusų tautos rašytojo Levo Tolstojaus duk
terį, kuri dabar gyvena Amerikoje ir turi suorganizavus 
“Tolstoy Foundation” gelbėti rusams baltgvardiečiams. 
Toje spaudoje toji mažai iki šiol težinoma moteriškė stai
ga labai išgarsėjo. Mat, ji pasirodė “išgelbėtoja” Kosen- 
kinos ir Samarino.

Labai įdomių ir svarbių informacijų apie šitą “aukš
tą” poniutę suteikia žymusis Amerikos liberalas Dr. Da
na. Jis sako, kad jis ją pažįsta nuo to laiko, kai ji pri
buvo Amerikon 1931 metais. Kodėl jinai tuo laiku pra
sišalino iš Tarybų Sąjungos? Ji pati Danui aiškinus, kad 
jinai nebegalėjus pakęsti žyęįų. Mat, Levo Tolstojaus var
du Muziejuje jai tekę dirbti kartu su “rusiškais žydais”. 
Vadinas, Countess Tolstoy yra anti-semitė.

Dr. Dana pasakoja, kaip 1932 metais jisai savo auto- 
mobiliuje nuvežęs Countess Tolstoy į Pilgrim Hall Bos
tone, kur jinai davus moterų klubui prelekciją. Ji labai

Rasinės Neapykantos Klau
simas Kasdienio Gyvenimo 

Šviesoje
Pereito penktadienio spau

doje tilpo įdomus praneši
mas iš Camden, N. J. Žinia 
sako, kad tame mieste rug
sėjo mėnesį, kai po vasaros 
sezono atsidarys mokyklos, 
iš jų bus iššluota rasinė se
gregacija. Iki šiol ten vei
kusios net šešios mokyklos, 
kurias išimtinai lankė tik
tai negrų vaikai. Dabar bal
ti ir juodi mokiniai bus iš
maišyti po visas mokyklas. 
Rasinių mokyklų nebebus. 
To reikalauja New Jersey 
valstijos naujoji konstituci
ja.

Ši žinia labai svarbi ir į- 
domi. Įdomi tuomi, kad iki 
šiol toje valstijoje buvo to
leruojama rasine segrega
cija, kaip ir pietinėse valsti
jose. Svarbi tuomi, kad tai 
sistemai pagaliau tapo pa
darytas galas.

Ką gi iš tiesų tuo klausi
mu pasako kasdienis mūsų 
gyvenimas, kasdieniai paty
rimai? Ar tiesa, kad rasinė 
neapykanta yra žmonėms 
prigimtas dalykas, neišnai
kinamas ?

Gryniausia netiesa. Rasi
nė neapykanta yra dirbti
nas dalykas. Tai socialinių 
sąlygų padaras.

Paimkim mokyklinio am
žiaus vaikus. Paimkime 
New Yorko mokyklas. Abie
jų rasių vaikučiai mokosi' 
bendrai, žaidžia bendrai 
mokyklų kiemuose. Galimas 
daiktas, kad sykiais pasitai
ko, susipykimų ir susipeši
mu. Bet tai ne todėl, kad 
vaikai vieni kitų neapkęstų 
dėl jų odos spalvos skirtu
mo. Labai' daug peštynių 
mokyklose pasitaiko ir išim
tinai tarpe baltųjų vaikų. 
Net susidaro vaikų šaikos 
ir eina tikras “karas”.

Kasdieniai patyrimai, ki-
tais žodžiais, aiškiai pasa
ko, kad juo arčiau abiejų 
spalvų vaikai gyvena, mo
kosi ir žaidžia, tuo mažiau 
juose būna rasinės neapy
kantos.

Arba paimkime suaugu
sių žmonių reikalą. Kur tik 
tose pačiose gatvėse gyvena 
abiejų spalvų žmonės, ten* 
greičiausia išnyksta rasinė 
neapykanta. Atsiskyrimas 
yra rasinės neapykantos 
šaltinis.

Labai įdomus# štai koks 
klausimas. Yra taip vadina
mų “susipratusių” žmonių, 
kurie sako: Mes stojame už 
politinę ir ekonominę rasių 
lygybę, bet nesutinkame su 
socialine lygybe. Mes, gir
di, nenorime su juodais 
žmonėmis draugauti, bend
ruose parengimuose daly
vauti, bendrose vietose link
smintis ir t.t.

Ką tuo reikalu kalba 
praktiški patyrimai? Jie čia 
aiškiai pasako, kad rasinis 
atsiskyrimas . neturi jokio 
pateisinimo. Pažiūrėkime į 
New Yorko pamarius, kur 
milijonai suvažiuoja pasi
maudyti ir saule pasikepin- 
ti. Nuvažiuok į Rockaways, 
į Jones Beach, į Jacobs Riis 
Beach, į Coney Island. Abie
jų rasių vyrai moterys sy

kiu maudosi, sykiu šildosi 
saulėje, maišosi, vaikštinė
ja, geria ir valgo. Ir jeigu 
tik neatsiranda išsigimusių 
chuligdnų iš baltųjų pusės 
ir nepradeda žmones kurs
tyti ir piktinti, tose bendro
se miniose nebūna jokio ne
susipratimo.

Tas pats su pažangiųjų 
amerikiečių masiniais susi
rinkimais ir parengimais: 
Juose netoleruojama jokia 
rasinė segregacija. Ir vis
kas gražiai praeina. Publika 
visiškai pamiršta rasinį 
klausimą.

Kitais žodžiais, rasinis 
žmonių susimaišymas yra 
sveikiausia gyduolė nuo ra
sinės neapykantos. Žmonės 
vieni kitų neapkenčia tik 
tada, kada vieni kitų nepa
žįsta. O nepažįsta todėl, 
kad vieni nuo kitų yra atsi-
skyrę arba atskirti.

Saulietis.

Gražus Laiškelis
Trumpą, bet įspūdingą 

laiškelį gavome nuo P. J. 
Anderson iš Rochester, N. 
Y. Jis rašo:

I
“Parinkau keletą dolerių 

aukų iš rochesteriečių dėl 
Laisves popierio fondo...”

Po tų žodžiu P. J. Ander- i 
sonas paduoda sekamų var
du surašą:

W. Cherney $5.00
J. Vaitas 3.00
M. Severinas 2.00
J. Totoris 2.00
N. F. Baltakis 2.00
K. P. Anderson 2.00
Gedeminas Gizelis 2.00
J. Stanley 2.00
A. Azlauskas 1.00
G. Mockevičius 1.00
J. Maldaikis 1.00

Lietuvos Žinios
Mūsų Pagalba Žemes 
Ūkio Artelėms

PASVALYS. — šį pavasarį 
Pasvalio MTS traktorininkai 
pirmieji išvedė savo mašinas 
į kolektyvinių ūkių laukus. 
Dirbti kolektyviniuose ūkiuo
se buvo paskirti geriausieji 
vairuotojai. Darbo kokybę 
asmeniškai stebėjo MTS agro
nomas Baltakys. Jis priimda
vo iš traktorininkų įdirbtus 
žemės plotus.

Dirbdami kolektyviniuose 
ūkiuose, stachanovininkai trak
torininkai Banelis, Korsakas ir 
Undzėnas pirma laiko įvykdė 
savo metines normas.

Valstiečiai ėmė labiau do
mėtis kolektyviniais ūkiais. 
Pavasarį apskrityje buvo 4 
ūkiai, o dabar jų'daugiau kaip 
20.' Tai kelia mūsų kolektyvui 
atsakingus uždavinius.

MTS jau sudarė sutartis der
liui kulti su daugeliu kolekty
vinių ūkių. . AITS dirbtuvėse 
darbas virte verda. Kuliamo
sios jau baigiamos remontuoti. 
Daug iniciatyvos remonto dar
buose parodė mechanikas Va- 
sinauskas, kalviai Povilėnas 
ir Vaičekonis.

MTS darbuotojai dalyvauja' 
įrengiant- kuliamųsias vietas 
kolektyviniuose ūkiuose. Dau
gelyje kolektyvinių ūkių kū

Maurice J. Tobin, buvęs Mas
sachusetts gubernatoriumi, ta
po prezidento Tru'mano pa
skirtas darbo sekretoriumi 
(ministru) vietoje mirusiojo 
Lewis B. Schwellenbach’o.

Berlin. — Suprantama, 
jog anglai-amerikonai nega
lės vien lėktuvais pristatyt 
maisto ir kuro savo valdo
mom Berlyno dalim žiemos 
laiku.

F. Manelis 1.00
C. s. 1.00
P. Bugailiškis 1.00
F. Kurkulis 1.00
J. Miller 1.00
P. Žirgulis 1.00
G. Švedas 1.00
P. Baronas 1.00
W. Lack 1.00
S. Shukis 1.00
J. Vilimaitis 1.00
K. Žemaitiene 1.00
K. Pauža 1.00
A. Bartašius .50
Anna Vilimaitis .50
Puikiai pasidarbavo drg. 

Anderson. Širdingai dėkoja
me draugui Andersonui už 
iniciatyvą ir aukotojams, 
kurių vardai aukščiau . iš
spausdinti.

Laisvės Adm.

limo darbai vyks ištisą parą. 
Tam tikslui mes įrengėme te
nai elektros šviesą.

Paruošti kuliamosioms ma
šinoms maršrutai. Jie numato 
likviduoti tarpą tarp rugia
pjūtės darbų ir kūlimo. Ko
lektyvinių ūkių javų kūlime 
dalyvaus mūsų geriausieji sta
chanovininkai — Banelis, Un
dzėnas ir kiti MTS pirmūnai.

Daliau MTS remonto darbi
ninkų išvažiavo į žemės ūkio 
arteles. Mes padėjome “Pir
mūno” kolektyviniam ūkiui 
sutvarkyti kelias javapiūves ir 
kuliamąsias# Teikiama pagal
ba remontuojant derliaus va
lymo inventorių ir kitiems ko
lektyviniams ūkiams.

Visas MTS kolektyvas pil
nas pasiryžimo pavyzdingai 
aptarnauti jaunuosius apskri
ties kolektyvinius ūkius der
liaus valymo metu.

J. Užubalis.
★ ★ ★ »

KLESTI “PIRMŪNO” ŽEMĖS 
ŪKIO ARTELĖ

PANEVĖŽYS, birž. 20. — 
Gražus derlius auga Piniavos 
valsčiaus “Pirmūno” kolektyvi
nio ūkio laukuose. Dėka stro
paus valstiečių darbo prižiū
rint pasėlius, kurie pavasarį 
buvo papildomai patręšti, o vė
liau po du kartus išravėti nuo 
piktžolių, laukiama gero der
liaus.

Tačiau kolektyvinio ūkio val
stiečiai jiu galvoja ne tik apie 
šių metų darbą, bet ir sekančių 
—. 1949-jų. žemės ūkio artelė
je visiškai jau baigiami arti 
pūdymai. Į kiekvieną hektarą 
įvežama iki 50 vežimų mėšlo. 
Pavyzdį šiame darbe rodo vals
tiečiai A. žičkus, E. Tumkevi- 
čius, J. Grinkevičius ir*S. Uly- 
tė.

Pijaus Krakaičio Gyvenimas ir Darbai
JAUNOS DIENOS

14 dieną rugpjūčio, didelis 
pulkas giminių, idėjos draugų 
ir šiaip jau progresyvių lietu
vių palydėjo draugo Krakai
čio lavoną į Woodmere kapi
nes.

Pirm to, per kelias dienas, 
kada mirusio draugo lavonas 
buvo pašarvotas Ch. Stepo- 
nausko koplyčioje, gausus de- 
troitiečių skaičius lankėsi ten, 
kad dar kartą užmetus drau
gišką žvilgsnį į tą simpatingą, 
kuklų žmogų, kuris išsiskyrė 
iš mūsų eilių. Jį nukamavo 
ta baisioji vėžio liga. Baisiai 
pavargęs išrodė jo veidas, su
liesėjęs, sunykęs. Tiek daug 
jam teko kentėti.

Peržvelgsiu dabar mirusio 
draugo gyvenimą.

Krapaičių šeimoj, Lankeliš
kių apylinkėj (Vilkaviškio ap
skrity]) augo keturi sūnūs ir 
viena duktė. Pijus buvo jau
niausias šeimos narys. Tėvai 
buvo vidutiniai valstiečiai. Pa
baigęs keturias klases Mari
jampolės gimnazijoj, Pijus 
įstojo Seinų seminarijom To 
norėjo tėvai. Bet prie dvasiš
ko stono Pijus neturėjo “pa
šaukimo.” Klierikų seminariją 
greitai apleido. Tūlą laiką 
manė patapti vaistininku, bet 
naminiai reikalai taip susidė
jo, kad Pijus nusitarė vykti 
Amerikon, šiom šalin, Detroi- 
tan, atvyko 1913 metais.

Nuo pat atvykimo Amerikon 
pradėjo darbuotis progresyvėj 
dirvoj. Būdas jo buvo taikus. 
Kalbėt daug nekalbėjo. Jam 
rūpėjo ir politika—buvo soci
alistu. vėliau komunistu, bet 
jam iš pat jaunų dienų rū
pėjo ir meno reikalai. Jis bu
vo geras režisierius ir uoliai 
sekė teatrąlį veikimą. Jis tu
rėjo geros nuovokos ir apie 
vaizduojamąjį meną. Ir jo 
vienturtė duktė, Florence, tu
ri gerų meniškų gabumų.

1921 metais Detroite apsi
vedė su Ona čepaičiūte. Jų 
ženybinis gyvenimas buvo gra
žus, pavyzdingas.

1925 metais persikelia gy
venti Chicagoj ir greitai pra
deda dirbti “Vilnies” redakči- \
jps štabe.

Chicagoj ir Vėl Detroitan
Chicagoj gyvendamas drg. 

Pijus Krakaitis dirbo daug, 
bet jis, taip sakant, buvo lyg 
ir nuošalyje. Depresija skau
džiai palietė Krakaičio šeimą. 
Chicagoj gyvenant Krakai- 
čiams teko pergyventi nema
žai sunkumų.

Draugas Prjus, tyliai ir kuk
liai, mažai tenusiskųsdamas, 
dirbo “Vilnies” redakcijoje ir 
dirbo sunkiai, ypač tais lai
kais, kada laikraštį palietė de
presija. Jis daug skaitydavo 
ir darydavo vertimų iš rusų 
kalbos. Tais laikais jisai iš
vertė lietuvių kafbon tūlu? 
Maksimo Gorkio kūrinius. Pi

Atsisakiusi susitarti su penktomis savo darbininku uni
jomis, : Įskaitant American Federation of Musicians, 
New Yorko Metropolitan Operos Associacija pranešė 
savo visiems dalyviams, kad jinai uždarys jiems savo 
duris. Metropolitan žvaigždės Polyna Stoska ir Rich
ard Tucker ties apnuoginta skelbimų lenta atsisėdę 
peržiūrinėja laikraštyje paieškojimus artistu ir kitų 

darbininkų.

jus “Vilnyj” dirbo iki 1935 
metų.

Grįžęs su savo šeima De
troitan, medžiaginiai kiek su
stiprėjo ir po tūlo laiko vėl 
pradėjo darbuotis organizaci
jose — Liet. Liter. Draugijoj, 
Darbininkų Susivienijime, me
niškam fronte, o vėliau ir ra
dijo kliube. Detroito lietuviai 
vertino jo paduodamas per ra
diją žinias.

Kadar Detroite kilo CIO są
jūdis ir prasidėjo automobilių 
darbininkų unijos kūrimas, Pi
jus Krakaitis karščiausiai pri
tarė tam sąjūdžiui. Iki pat 
mirties jis buvo CIO narys.

Pijaus gyvenime harmoniš-j 
kai susipynė jo politinių pa
žiūrų nuoseklumas, jo palin
kimas prie dailiosios literatū
ros ir paišybos ir jo jautrus 
humanizmas. Gal labiausiai 
dėl to jis mokėjo gražiai su
gyventi su draugais. Tik fa
šistai ir profašistai buvo jo 
priešai.

Dveji metai atgal Pijus, jo 
žmona Onutė ir dukrele Flo
rence, gal pirmą kartą savo 
gyvenime, turėjo tikras vaka
ri j as. Jie išvažiavo į Rytus, 
aplankė savo gimines Stepona
vičius, Cliffside, N. J., aplankė 
ir kitus draugus.

Kaip gražiai jisai surašė sa
vo įspūdžius, o ypač savo ap
silankymą Hyde Park, N. r:, 
velionies Roosevelto tėviškėj.

Skaitydamas jo įspūdžius 
ir komentarus “Vilnyje,” aš 
priėjau išvados, kad jis rašo 
stipriau ir geriau. Jo plunks
na darėsi miklesnė.

Jei ne ta nelaboji vėžio li
ga, Pijus dar ilgai būtų galė
jęs darbuotis ' mūsų dirban
čiosios visuomenės labui. 
Mirštant Pijus turėjo tik 55 
metus.

Laidotuvės
Daug vainikų, labai daug 

vainikų. Draugė Krakaitienė 
skaito vieną po kitos užuojau
tos telegramas. Daug jų gau
ta, Per “Vilnį” ir “Laiąvę’L 
didelis draugų skaičius ta<į* 
pat pareiškė savo jausmus.

Prieš išlydint į kapus velio
nio karstą, jautriai prabilo 
Pranas Jočionis ir Dr. M, Pa- 
levičius. Kapinėse teko kal
bėti rašančiam šį nekrologą. 
, Netekome brangaus draugo, 
ištikimo draugo. Stipriau su- 
glauskime savo eiles!

Grabnešiais buvo A. Mete- 
lionis, Dr. M. Palevičius, F. 
Jočionis, P. Smalstis, G. Nau
sėda, J. Daukus.

Iš kapinių palydovai susi
rinko į Detroito Lietuvių Kliu- 
bo patalpas. Ten1 visi buvo \ 
draugingai priimti. Ten pri
siminta ir “Vilnis.”

šiose liūdesio dienose mes 
tariame Onutei ir Florence: 
Daugiau ištvermes! Daugiau 
pasiryžimo naujiems dar
bams ! , L. P. , >

nenorėjus, kad Dana jos prelekciją girdėtų, bet jis nusi
pirkęs bilietą, įėjęs į salę ir jos prakalbą išklausęs. Toje 
prakalboje šita panelė pareiškus troškimą, kad japonai 
užpultų Rusiją. Į pabaigą prakalbos jinai garsiai sušu
kus: . ,

“Dieve, suteik mums karą! Dieve, suteik mums karą! 
Dieve, suteik mums karą!”

Po prakalbos Dr. Dana pareiškęs jai nusistebėjimą, kad 
jinai, duktė to didžio karo priešo, šitaip pakvaišusiai 
agituoja už karą. ;

Iš tos prakalbos galima spėti, kad Countess Tolstoy tu
rėjo ryšius su japonais ir jiems šnipinėjo. 2 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Tree., Rugp. 25, 19^
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Ruoškimės Meno ir Rankdarbių
- Parodai

Chicagoje įvykusi Lietu
vių Menininkų Paroda, po
ra metų atgal, įrodė, kiek 
daug Amerikos lietuvių ei
lėse randasi gabių ir talen
tingų jaunuolių, dirbančių 
meno srityje. Tai biįzo pir
mutinis tokis pasimojimas 
sutraukti visas meno jėgas, 
idant parodyti ir pasigrožė
ti jaunos kartos kylančiais 
talentais. Pirmame pasi- 
mojime nebuvo galimybių 
pasiekti visus lietuvius me
nininkus, paprašyt jų daly- 
vumo parodoje. Be abejo, 
nebus galima visų surasti 
ir dabar ruošiamai parodai, 
bet dedama pastangų juo 
didesnį skaitlių suįdominti.

Rytinėse valstijose, Lie
tuvių Meno Sąjungos Tre
čia Apskritis, gelbstint ki
toms organizacijoms, Broo- 
klyne ruošia parodą nuo 10 
U. spalio iki 14 d. lapkričio, 
š. m. Svarbiausia dalis pa
rodos skiriama yra—tapy-1 
bai, grafikai, skulptūrai, 
metalo, keramikos dirbė
jams, medžio drožiniams ir 
daugelio kitokiose šakose 
meno kuriniams. Jų yra 
daug ir įvairių.

Parodose daug spalvingu
mo teikia visokie siuvirtiai- 
mezginiai. Šioje šakoje mū
sų moterys tikrai turi kuo
mi pasididžiuoti; jos gan 
skaitlingai jau yra dalyva
vusios kelis kartus. Retoj 
lietuvių šeimoj nesiras bent 
įokių meniškų arba prak
tiškų kūrinių,, gi juos sudė
jus parodoje, sudaro daug 
įdomumo. Parodos lanky
tojai, apart pasigrožėjimo 
kūriniais, įsigyja naujų 
minčių vėlesniems dar
bams. ’ ‘

Kitas svarbus pasimoji
mas, tai parodoje turėti 
vaikų kūrinėlių skyrių. Šis 
punktas iki šioliai pas mus 
dar nebuvo paliestas. Pa
viršium žiūrint, rodosi, tai 
būtų bevertis žygis, gi kiek 
giliau pamąsčius rasime, 
kad kožnas kūdikis savyje 
turi bent kokį menišką 
palinkimą ir, jeigu 
tiktai tąjį palinkimą be 
pertraukos tobulins, su lai
ku, atliks ir labai vertingus 
kūrinius. Šioje srityje ver- 
\a motinoms rimtai pagal-

voti ir surinkus tokius kū
rinėlius pranešti apie tai 
parodos ruošimo sekretorei, 
Mildred Stensler, 134 W. 
Northfield Ave.’, Livings
ton, N. J.

Moterų kliubai savo mi
tinguose ruošiamos parodos 
klausimą turi rimtai svars
tyti ir stengtis, idant paro
da būtų, kaip dalyviais, 
taip ir kūriniais, turtinga.

K. Petrikienė.

Šeimininkėms
Šį Skyrių Veda E. V.

UOGŲ DESERTAS
2 puodukai braškių (stra

wberries)
4 šaukštai cukraus 
pusė puoduko evaporated 

pieno'
x 2 kiaušinių baltyrpai

1 šaukštas lemono sun
kos.

i Numazgokie gerai ir iš
rankiok negeras sugedusias 
uogas. Sutrink. Supilk 'cu
krų ir maišyk iki cukrus iš
tirps. Labai išplak pieną 
(geriau bus jei pirm plaki
mo palaikysi šaldytuve) ir 
išplak kiaušinių baltymus. 
Supilk uogas į kiaušinius, 
paskui supilk pieną. Sumai
šius viską, supilk į taip va
dinamus “sherbet” stiklus, 
gerai atšaldyk šaldytuve.

Jei patinka, apibarstyk 
f, kapotais riešutais, tai bus 
^daugiau maisto.

Lietuvos Spauda Apie 
Mūsų Išleistą Knygelę

Lietuvos laikraštis Lite
ratūra ir Menas rašo apie 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos Moterų Komiteto iš
leistą knygelę:
Salomėjos Nėries Biografi

ja Išleista Amerikoje
“Vilniuje neseniai gauta 

mūsų didžiosios poetės Sa
lomėjos Nėries biografija, 
išleista Amerikoje (SaZomė- 
ja Nėris) (1904-1945) Poe
tės biografijos metmenys. 
(Parašė Antanas Venclo
va ...)

“Knyga išleista skonin
gai. Jos turinį sudaro A. 
Venclovos parašyta su
trumpinta Salomėjos Nė
ries biografija, išspausdin
ta prie jos ‘Poezijos’ I-me 
tome. Knygos pradžioje įdė
ta Rojaus Mizaros prakal
ba, kurioje, tarp kitko, sa
koma: ‘19^1 m. man lan
kantis Tarybų Sąjungoje, 
V. Kapsukas - Mickevičius 
ir kiti, susispietę'apie Prie
kalą draugai, sakė: — lie
tuvių literatūros padangėje 
kyla nauja, tvirta pajėga: 
ideologiškai ji neabejoja
mai krypsta prie mūsų ... 
—Salomėjos Nėries gyveni
mas — apverktinai trum
pas, tačiau jis buvo kupi
nas istorinių įvykių ir 
brandus darbais, kurie lie
tuvių grožinėje literatūro
je visuomet užims vieną 
garbingiausiųjų vietų!’

“Leidinys papuoštas S. 
Nėries paveikslu ir nuo
trauka jos kapo.”

★ ★ ★
Šiuomi ‘ man norisi pri

minti porą dalykėlių, greti
mų su didžiąja poete:

1) Tos knygelės dar ran
dasi keli desėtkai kopijų 
LLD Moterų Komitete, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn 6, 
N. y. Kaina 25c,; knygelė 
dar nauja, išleista tiktai 
1947 m., tačiau jei būtų bu
vusi ir seniau išleista, kny
ga tebebūna visuomet nau
ja tam, kas dar nėra jos 
skaitęs.

2) Salomėjos Nėries raš
tus dvi dideles knygas, su 
pilna velionės poetės bio
grafija, su eile paveikslų—■ 
man teko matyti -Four Con
tinent Book Corp, knygyne, 
55 W. 56th St., New York 
19, N. Y. Jas čia galima 
nusipirkti (yra ir kitų nau
jų iš Lietuvos knygų).

Trumpai: Mūsų išleistos 
knygelės užteks tam, kas 
nori tik sužinoti apie poetę. 
Didžiąją, Lietuvoje išleistą 
įsigys tas, kuris greta pa
žinimo poetės gyvenimo no
ri, mėgsta skaityti poeziją, 
jos raštus. S.

Lietuviu Didvyres -- Marijos 
Melnikaitės Atminimui

Lietuvos darbo žmonės 
su pagarba mini lietuvių 
tautos didvyrės, partizanės’ 
Marytės Melnikaitės atmi
nimą. Kiekvienais metais 
Marytės žuvimo dieną, prie 
jos kapo ateina šimtai žmo
nių. Jie neša vainikus ir 
gyvas gėles — kaip meilės 
pareiškimą drąsiai merge
lei - patriotei.

Kiekvienas Zarasų mies
to kampelis primena didvy
rę. -

Štai Marytės Melnikaitės 
vardo gatvė.

Namuose kur gimė ir au
go Marytė atidaromas mu
ziejus. Jame asmeniški 
mergaitės daiktai, knygos, 
fotografijos, dokumentai 
apie jos buvimą partizanų 
būryje.

Melnikaitės vardo gatvė 
rūpestingai apsodinta me
deliais. Paskutiniu metu jo
je pastatyta dešimtys nau
jų namų.

Miesto parkas taip pat 
turi didvyrės vardą. Mary
tė mėgo jo šimtamečių me
džių pavėsį. Ji dažnai čia 
ateidavo su savo draugė
mis. Parką šefuoja miesto 
moksleiviai. Jie prižiūri ža
lius medelius, tvarko alėjas. 
Čia įrengtos sporto aikšte
lės, kuriose visuomet dide
lis pagyvėjimas.

Marijos Melnikaitės var
dą turi daugelis miesto ir 
apskrities įmonių. Geriau
sias didvyrės atminimas 
yra darbo žmonių, jos tėvy
nainių darbo žygiai. x

Melnikaitės vardu pava
dintas pirmasis apskrityje 
kolektyvinis ūkis. Tą pat 
vardą turi Zarasų'žvejų— 
stachanoviečių brigada, jau 
įvykdžiusi metinį žvejybos 
planą.

Marytės Melnikaitės var
do įrankių dirbtuvei vado
vauja senas meistras, did
vyrės tėvas, apskrities ta
rybos deputatas Juozas 
Melnikas. Per pusmetį čia 
įvykdyta 9 mėnesių užduo
tis. Geriausiųjų dirbtuvės 
stachanovininkų tarp# yra 
Marytės brolis Jonas.

Steikas Išsigando Šeimininkių ir dziaugsmu Ta
Pikieto, Šoktelėjo Žemyn

Didžiojo New Yorko dau- gero steiko. Susitraukusi 
dolerio vertybė (preziden
tui Trumanui panaikinus 
kainų kontrolę) beleidžia 
nusipirkti tik kaulų, kojų

gelis šeimininkių pačios ne
valgė ir šeimai nedavė mė
sos per pastarąsias porą sa
vaičių, šiek tiek nusileisda-
mos tiktai mažiems vai
kams ir ligoniams.

Ne visos tai darė iš prin
cipo, dėl bendros koyos 
prieš aukštas kainas. Daug 
biednuomenės šeimų jau 
pora metų retai kada pa
valgo mėsos raumens, ypač

Marytės tėvai dažnai 
gauna laiškų. Jiems rašo 
nepažįstami žmonės iš visų 
Tarybų Sąjungos kampų.

“Didvyriai gimdo didvy
rius,” — skaito jie apdova
noto Raudonosios Vėliavos 
ir Aleksandro Nevskio or
dinais gvardijos ’padalinio 
kovotojų laiške. Tie žodžiai 
gali būti epigrafu dauge
liui laiškų, kuriuos jie gau
na. Jaunimas savo laiškuo
se pasakoja didvyrės tė
vams, kaip Marytės didvy
riški darbai gimdo darbo 
žygius Lietuvoje ir Ukrai
noje, Užkarpatėje ir Urale.
Dažnai Zarasų miestą ap

lanko ir svečiai. Šiomis die
nomis Marytės tėvus aplan-. 
kė Maskvos moksleiviai, at- 
liekantieji ekskursiją po 
Lietuvą. Jaunieji maskvie
čiai padėjo ant Marytės 
kapo vainiką.

Liepos 13 dieną prie Mel
nikaitės kapo atvyko tūks
tančiai žmonių iš visų Za
rasų apskrities valsčių. Re
spublikos miestuose ir ap
skrityse įvyko paskaitos ir 
pasikalbėjimai apie lietuvių 
liaudies didvyrę.

Šiomis dienomis gausu 
žmonių Kauno Karinio Is
torinio muziejaus patalpo
se. Čia vienoje iš vitrinų 
rūpestingai s a u g ojamas 
komjaunuolės bilietas, pri
klausęs Marytei. Greta bi
lieto Marytės ir jos kovos 
draugų foto nuotraukos iš 
sunkių partizaninės kovos 
laikų.

Tarybų Lietuvos ekra
nuose su dideliu pasisekimu 
demonstruojamas filmas 
“Marytė,” skirtas Marytei 
Melnikaitei. Sąryšyje su 
penkių metų sukaktimi nuo 
Melnikaitės žuvimo dienos, 
filmas pakartotinai rodo
mas Vilniuje, Klaipėdoje, 
Druskininkuose, Zarasuose, 
o taip pat ir kitose apskri
tyse.

Lietuvių liaudis giliai 
gerbia atminimą Marijos 
Melnikaitės, atidavusios sa
vo gyvybę už, tėvynės laisvę 
ir laimę.

Rochesterietės Daug 
Veikia Išrinkimui 
Wallace’o
IŠ LIETUVIŲ MOTERŲ 

KLUBO VEIKIMO
Rugpjūčio 11-tą laikyta

me susirinkime per L. Be- 
kis buvo išduotas raportas 
iš Philadelphijoje įvykusio 
Progresyvių Partijos suva
žiavimo. Likosi priimtas. 
Visos draugės svarstė, kaip 
daugiau būtų galima pagel
bėti ateinančio rudens pre
zidentiniams rinkimams.

Visos draugės prižadėjo 
pagelbėti pardavinėti tikie
tus Henry A. Wallace pra
kalbų, įvykstančių rugsėjo 
17-tą.

Nutarėm surengti drau
gišką pažmonį 28-tą rug
pjūčio (Aug.) pas A. L. Be- 
kešius darže. Tai bus šį šeš
tadienį. Pelnas eis labai 
svarbiems darbininkiškiems 
reikalams. Visi Rochesterio 
lietuviai kviečiami dalyvau
ti ir paremti šį didelį dar
bą.

Kad ir lytų—parengimas 
įvyks. Bus skanių valgių ir 
gėrimų. Pradžia po pietų, 
iki vėlumos. Visus širdin
gai prašome.

Moterų Klubas, per L. B.

IŠ BENDRO MOTERŲ 
UŽ WALLACE VEIKIMO

Smarkiai pradėjome veik
ti prieš aukštas pragyveni
mo reikmenų kainas, ypač 
mėsos, sviesto, pieno ir vis
ko, kas reikalinga pragyve
nimui.

Moterys eina nuo stubos 
stubon su peticijoniis, spau
džia varpelius, kad pasira
šytų protestuodamos prieš 
nežmonišką brangumą. La
bai daug randame pritari
mo, visos moterys noriai 
rašosi.

Rugpjūčio 13-tą dieną bu
vo surengusios protesto pa
rodą ant Main Stryto. Vie
nos beskės buvo prikrautos 
su tiek prekių, kiek galima 
buvo nupirkti 1944 r^etais, 
kada tebebuvo OPA. O ki
tos beskės buvo prikrautos 
su tiek, kiek galima nupirk
ti, už tokią pat kainą da
bartiniu laiku. Jos rodė, 
jog dabar jau nė pusės pre
kių negalima gauti už anų 
laikų kainą.

Greta beskių buvo neša
mos didelės / iškabos, paro
dančios, kiek prekės kaina
vo tuomet ir kiek kainuoja 
dabar. Buvo dalinami pla
katai, kad visi balsuotų už 
Hėhry A. Wallace. Ir kar
tu nešamos peticijos para
šams prieš aukštas kainas. 
Žmonės sveikino už gerą 
darbą. Ir surinkta 2,000 
parašų.

Nutarta dar didesnius

Išrinkimas gero kongreso 
ir valstijos seimelių, kiekis 
balsų už Wallace priklau
sys nuo visų eilinių žmonių 
veiklos likusiomis iki rinki
mų dešimtimi savaičių.

, M—te.
ir kitų liekanų.

Desėtkams tūkstančiu 
šeimų New Yorke ir kituose 
miestuose mėsos boikotas 
buvo smagi naujiena—pa
sitenkinimas, kad ne jos 
vienos alksta, ir viltis, kad 
visuomenės sujudimas veik
ti turės bent kiek pagelbėti.

Rugpjūčio 21-mą, po 
dviejų savaičių boikoto, 
tiksliai pasidairiau turguo
se. Man artimiausiame, 
Williamsburge, kur steiko 
svaras buvo prašokęs dole
rį, kur ne ant visko bebūda
vo uždėtos kainos, o kartais 
sunku būdavo bedasiklaus
ti (bučeriai negirdi klau
siant kainos, išgirsta tiktai 
tada, kada paprašai par
duoti gabalą), dabar virš 
baro palubėse buvo iškabin
tos didelės kortos su mėsos 
kainomis. Mėsos pirkėjų 
nedaug.

i Nuolaidos nekokios—ma
žai uždirbančiai šeimai ir 
biednuomenei vis dar nepri
einamos kainos. Didžiuma 
steikų ir roasts po 97 ‘cen
tus už svarą; porai gaba
lų po 91 centą; šutiniui 
(stew) jautiena po 77 cen
tus; hamburgeriui—45 c.

Tačiau kainos pasidarė 
matomomis,- nereikia rtial- 
dauti, kad pasakytų, na, ir 
centas kitas kur ne kur pi
giau. Centas prie cento 
tiems, kuriems reikia mo
kėti paskutinius, labai 
daug reiškia.

Visame mieste buvo daug 
pikietų, daug masinių mi
tingų protestui prieš aukš
tas kainas. Juose dalyvavo 
tūkstančiai moterų šeimi
ninkių. Joms pagelbėjo 
daugelis unijų, ypatingai 
eiliniai unijistai ir eilinių 
užgirti vadai. Su jomis, 
pirmose pikietų linijose, 
maršavo Amerikos Darbo 
Partijos tikietu išrinkti 
kongresmanai Isacson ir 
Marcantonio. • Pikietuose 
dalyvavo daugelis kitų tos 
partijos išstatytų kandida
tų, taipgi Progresyvių Par
tijos kandidatai.

Neišpasakytai smagu, 
kada Wallace partijos žmo
nės ateina su eiliniais žmo
nėmis pikietuoti prieš auk
štas kainas, už gausą ant 
darbo žmogaus stalo. Juos 
išrinkus, jie daug galės pri
sidėti prie praturtėjimo 
mūsų stalo duona, mėsa, 
pienu ir kitu reikalingu 
maistu. Mintis praturtėtų

šALTASRIUBeMS 
PASKANINTI

Norint šaltasriubės ar 
pasitaikius netikėtam sve
čiui, vidurvasario karščiais 
yra gera turėti namie po 
kenuką gatavų burokėlių . 
šaltabarščiams, arba gata
vųjų kenuotų sriubų, kaip 
kad tomato, žalių žirnių,' 
asparagų, špinatų.

Visos minėtosios gerai 
tinka šaltasriubėms. Prie 
bile kurios gerai atšaldytos 
pridėjus tiek pat šalto pie
no ar bent grietinės, papla
kus, išeis gera sriuba.

Tačiau greta to, jeigu 
turite po ranka reikalingų 
produktų, gali būti dar pa
gražinama ir paskaninama 
įvairiais prieskoniais.

Ant tomato sriubos gerai 
tiks šaukštas rūkščios Sme
tonos (jeigu gali gauti tik
ros Smetonos, ne pudra su
tirštintų pasukų) ar šaukš
tas suplaktos grietinės ^u 
gabalėliais traškaus, nesu- 
vytusio agurko.

Špinatų sriubą pagerins 
gražiai ir smulkiai su-* 
pjaustytų celerių ar obuo
lių žiupsnis. Prie tos, o taip 
pat ir prie tomato sriubos 
tinka supjaustyti sūdyti py- 
natai. Tačiau šie ar bile rie
šutai leistini vartoti tiktai 
galintiems gerai sukramtyt.

Ant žirnienės tinka stam
biai tarkuotos ar dryželiais 
supiaustytos morkos ar su 
mayonnaise sumaišyti taip 
pat supiaustyti burokai.
• Ir kožną iš tokių sriubų 
paskanins įbėrimas gražiai 
supiaustytos virtos ir atšal
dytos geros dešros, hamės, 
vištienos ar kokios kitos 
skoningai sutaisytos mėsos.

parodas surengti ir kovoti 
organizuotai, visas moteris 
paakstinti prie didesnio 
veikimo už išrinkimą geres
nio kongreso ir valdininkų 
lapkričio 2-rą.

Rochesteryje labai smar
kiai pradėjo organizuotis 
tarp tautiški (visų tautų 
kilmės amerikiečių bendri) 
balsuotojų klubai. Tai la
bai geras dalykas, nes jau 
laiko mažai iki balsavimo 
dienos, o darbų daugybė. 
Visi vyrai ir moterys stoki
te į darbą, kad tūli piliečiai 
nepamirštų užsiregistruoti 
ir balsuoti. L. B.

Today’s Patiem

Jaunuolei ir jaunos figūros 
moteriškei komplimentinga, 
tačiau patogi dėvėti. Foi’ma 
9293 gaunama 11 iki 17 dy
džio.

Dvidešimt penkis centus, 
kartu su pažymėjimu numerio 
ir dydžio, siųskite: Amelia 
Burba, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

protestus daryti, didesnes 3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Rugp. 25, 1948
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(Tąsa)

Tessa gulėjo sofoje nusikamavęs. Mu
sės nedavė jam ramybės, tūpė ant no
sies, viršugalvio, kuteno ausis. Jis nega
lėjo pasijudinti; svajojo užmigti, bet 
miegas, neėmė. Jis jautė kiekvienos mi
nutės ilgį. O kažkada dienos, mėnesiai 
prabėgdavo nepastebimi... Siaubo ap
imtas Tessa pagalvojo: kur dabar Deni- 
za? .. . Ją pagavo vokiečiai. O Poletė, 
tur būt, žuvo. Priešingu atveju ji ieško
tų jo — ministrą lengva surasti. Visi 
šneka, kad ant kelių pabėgėlių lavo
nai ... O juk ir Liusjenas vargu ar išli
ko, tai nutrūktgalvis, tokie pirmieji žūs
ta ...

Kas bus -toliau ? Lavalis šypsosi. Mar
ke didžiuojasi Bordo vynais. Breteilis 
trumpai atsakinėja: “Apseis.” Ir nė vie
no pragiedrulio... Vokiečiai tebepuola; 
paėmė Brestą, Lijoną. Jie La Rošelyje, 
o tai šalia Bordo . .. Parlamentarai iš
vyko; jų tarpe Zikaras. Bet kas žino, ką 
jiems pasakys? . .. Gal vokiečiai tyčia 
vilkin-a? Krašte neramu. Pomare kalba, 
jog Marselyje komunistai rėkaują visose 
aikštėse .... O ir čia šlykščiausią nuotai
ka .. . (Tessa prisiminė savo susitikimą 
su darbininkais, garsiai atsiduso.) De 
Golis atvirai kviečia neklausyti: “Nai
kinkite lėktuvus, šaudmenis, kad jie ne
tektų priešui?...” Aišku,(Vaisas akiplė
ša, bet jis teisus: už lėktuvus reikės at
sakyti .. . Kai kurie radikalai ruošiasi 
mauti į Afriką. Tai ne taip jau kvai
la... Tessa siūlė vietą “Masilijos” gar- . 
laivyje. Jis buvo ketinąs sutikti. Tačiau 
Breteilis pasakė: “Masilijos keleivius- 
mes pastatysime prie sienos ...” Ir Tes
sa paskubėjo šūktelėti: “Teisingai! To
kiomis minutėmis tėvynė nepalieka-

„ ma!...”
Pasigirdo telefono skambutis: Tessa 

kvietė į posėdį.
Pamatęs, kad Lebrenas šniurkščia, 

Tessa suprato — naujienos nelinks- 
, ' mos!. .. Breteilis monotoniškai, kaip pa

kasynų maldą, perskaitė vokiečių sąly
gas, generolo Pikavo praneštas telefonu. 
Tessa pa'sipiktinęs suriko:

— Gėdingos sąlygos!
Breteilis sausai pažiūrėjo į jį:
— Nereikia pamiršti, kad mes 

ti.
— Aš suprantu ... — Tessa 

galva. — Patsai aš už tai, kad 
šytume...

Pusgyvis iš nuovargio, jis priėjo prie 
mikrofono, atsikosėjo; ir žvaliai, kaip 
senaisiais laikais, pradėjo kalbą, taiko- 

. mą “nacijai”:
— Nenustosime vilties! Paliaubų są

lygos, pasirašytos mūsų delegatų, sun
kios, bet ne gėdingos. Tai garbingos są
lygos. Tą laiduoja visas mano gyveni- 

. mas!...
O paskui, išgėręs stiklinę mineralinio 

vandens, silpnu balsu pasakė Breteiliui:
— Tik žiūrėk, kad neišspausdintų!... 

Tol, kol kareiviai padės ginklus .. . Kam 
žaisti su ugnimi? ... Jų tarpe pakanka
mai karštų galvų ...

Į Bordo grįžo Pikaras. Tessa tuojau 
nuvyko pas jį — traukė smalsumas:

— Kaip viskas įvyko? Kalbu apie at
mosferą ...

Generolas pažiūrėjo į jį blausiomis, 
tuščiomis akimis:

— Man gėda dėl savo mundieriaus.
— Bet vis dėlto? ... Mane domina de

talės.
— Detalės? Prašau. Mus nuvedė į pa

lapinę. Ten stovėjo stalas, ant jo van
dens ropinė, rašalinė, plunksnos. Kari
ninkas pasakė:! “Mes jus priimame kil
niaširdiškai, ar ne tiesa,” — ir parodė 
į ropinę. Paskui jis kreipėsi į savo kole
gas ir tarė: “Aš ne maršalas Fošas...”

-— Bet jis? Kaip laikėsi jis?
— Jis panašus į kažkokį kino, artis

tą. Bėgiojo, plušo, pasakė kalbą — jo 
balsas kimus. Jis stovėjo pievutėje ir ko
ja trypė žolę — norėjo parodyti: trypiu 
prancūzų žemę, štai ir viskas. O apie li
kusius dalykus aš nepasakosiu net sau 
— perdaug gėda.. .

Prabėgo dar trys dienos. Tessa daug 
dirbo.. Kasdieniniai rūpesčiai atitraukė 
jį nuo svarstymų. Teko rūpintis viskuo: 
priiminėti žurnalistus- ir tikrinti polici
ninkų kordonus, sekti miltų pristatymą 
jr pataikauti ispanų pasiuntiniui. O čia 
dar prinoko kabineto reorganizacija:

sumus-

lingavo 
pasira-

KEUAS Į KOLEKTYVINĮ ŪKĮ
Rašo A. Draugelis

įtraukė du naujus ministrus.
Parlamentarai dabar nuvyko į Rpmą. 

Visi laukė atomazgos. Vokiečiai tebe- 
bombardavo miestus, žolijo kranksėjo: ,

— Aš niekam daugiau netikiu ... Jūs 
pamatysite, kad jie ateis į Bordo. ..

Pagaliau paliaubų sąlygos buvo pa
skelbtos viešai. Breteilis pasiūlė sureng
ti “nacionalinio gedulo dieną.” Tessa 
ėmė juoktis:

— Jie tegalvoja viena — kaip pasi
melsti. Mėgsta smilkalus.

Nutarė atlaikyti iškilmingas gedulo 
mišias. Pamaldose dalyvavo Petenas ir 
visi ministrai. Tessa užsidėjo juodą kak
laraištį — kaip laidotuvėse. Prie kated
ros keletas žmonių šūkalojo: “Tegyvuo
ja maršalas!” Tessa pasipiktino: vėl iš
skiria premjerą!.. .

Per mišias jis’ nuobodžiavo; į galvą 
lindo kvailos mintys. Gal Poletė nežuvo, 
o su kuo nors susidėjo? ... Viaras, tik
riausiai, džiaugiasi, kad neįėjo į kabi
netą, paskui sakys: “Mano rankos šva
rios, aš nepasirašiau . . .” Po dviejų die
nų vėl teks kraustytis . .. Ak, kaip kvai
lai išėjo!... O Hitlerio ūseliai mažučiai,

* Kai Tessa ėjo iš katedros, prie jo pri
siartino pagyvenęs žmogus, padorios iš
vaizdos, su kaspinėliu kilputėje. Tęssa 
mandagiai paklausė:

— Ko malonėsite, gerbiamas pone?
. Užuot atsakęs, nepažįstamasis smogė 

jam į veidą. Tessa griebė už skruosto ir, 
dar nieko nesuvokdamas, suriko:

— Bet kodėl? . ..
įžeidėjas, žiūrėdamas į jį tamsiomis 

piktomis akimis, atsakė:
— Mano du sūnūs žuvo . . .
Jis nebaigė — jį nuvedė policininkai. 

Susirinko minia. Sena, su gedulu mote
ris' verkė. Kažkas sukikeno: “Užvažiavo 
per snukį.. .” Tessa paskubomis sėdo į 
mašiną.

Jis dar buvo neatsigavęs nuo sukrėti
mo, kai atbėgo Žolijo:

— Jūs mane vėl apgavote. Pasirodo, 
pagal sutartį jie užima Bordo. Aš nesu
prantu, kaip jūs neatidavėte Marselio?... '<*

Bergždžiai Tessa mėgino jį nuramin
ti; pasakojo, kad Klermon-Ferane kuo 
geriausios spaustuvės, kad laikraštis ten 
prašysiąs —- jis duosiąs jam subsidiją. 
Storulis klykė:

— Reikalinga man jūsų pagalba! Ska
tiko ji neverta . . . Galima būti pono lio
kajum, bet ne liokajų liokajum! Verčiau 
Marselyje kriaukliukes pardavinėti ...

Dar ilgai dūko Žolijo; paskui nukiū
tino į viešbutį, kur jo laukė Mari; jis 
ne iš karto atsipeikėjo; išgėrė visą sifo
ną; pagaliau tarė:

— Tessa važiuoja į Klermon-Feraną. 
Ketvirtoji sostinė. Paskui bus penktoji... 
Bet iš manęs užtenka! Taškas. Vistiek 
Prancūziją valdo vokiečiai. Tad verčiau 
grįžti į Paryžių. Ten bent savas butas.

— Bet ką tu veiksi Paryžiuje?
— Tą, ką veikiau, “La Voix Nouvel- 

le.” Tarsi vokiečiams nereikalingi laik
raščiai! O kas mane mėtys akmenimis? 
Tessa? Jam ką tik pylė į snukį, skruos
tas ištino. Bent koks nors malonumas .. .

Po keleto dienų vyriausybė išvyko į 
Klermon-Feraną. Tessa sudėjo dokumen
tus į talpų portfelį, patikrino lagaminų 
užraktus. Paskui žvijgterėjo į langą ir 
atšoko: gatve žygiavo vokiečiai. Išsipus
tęs leitenantas iš aukšto apžiūrinėjo re
tus praeivius. Tessa pasipiktino: negalė- 

- jo palaukti vakaro!... Vis dėlto nepato
gu — suvereninė vyriausybė ir greta — 
okupantai... Ką pamanys užsienyje? 
Jis nuleido aksominę užuolaidą, tarsi no
rėdamas atsitverti nuo vokiečių.

Sekretorius pasakė, kad mašina bū
sianti po valandos — taisą motorą. Tes
sa prieš kelionę prigulė. Auksinės saulės 
dėmės, prasiskverbdamos pro užuolai
das, šokinėjo sienoje. Staiga jis pama
tė savo įžeidėjo akis, kietas, metalines 
akis. Ką su juo padarė? O reikia supran
ti tėvo jausmus ... Deniza ... Liusje
nas ... '

Ir Tessa paskambino prefektui:
— Kreipiuosi į jus su prašymu. JVįa- 

ne šiandien buvo užpuolę. Dėkoju jums, 
gerai... Prašau jus paleisti tą žmogų. 
Jis man pasakė, kad jo sūnūs žuvę fron
te. Jū$ — šeimos tėvas, jūs suprantate, 
koks tai sielvartas!... Galima netekti'- 
galvos .. . Mapo taip pat du vaikai... 
Taip, taip, žuvo ...

(Bus daugiau)

VILNIUS. — Valstietis 
Antanas Vipas šių metų žie
mą aplankė savo gimines, 
gyvenančius Šiaulių apskri
tyje ir dirbančius kolekty
viniame ūkyje “Pirmyn.” 
Sugrįžęs namo, jis apie sa
vo įspūdžius iš kolektyvinio 
ūkio papasakojo tėvynai
niams.

— Ilgus metus aš buvau 
kumečiu grafo Komarovs- 
kio dvare, — pasakojo savo 
tėvynainiams Vipas.—Daug 
svajojau, kaip įsigyti nuo
savą žemės sklypą ir nebe
priklausyti didžiažemio ma
lonei. Tik susikūrus tarybų 
valdžiai mano noras išsipil
dė — aš gavau žemės. Pir
mą kartą mano gyvenime 
viskas, ką tik išauginau sa
vo žemėje, buvo mano. Aš 
labai džiaugiausi savo lai
me. Kada Lietuvoje susikū
rė pirmieji kolektyviniai 
ūkiai, aš ilgai negalėjau su
prasti, ką gali duoti vals
tiečiui kolektyvinis ūkis. 
Dabar aš pats, savo akimis 
pamačiau. Ir galiu pasaky
ti: gyvenimas kolektyvinia
me ūkyje “Pirmyn” daug 
geresnis, negu mūsų indivi
dualių valstiečių. ' Kiekvie
nas valstietis žino, kiek 
sveikatos reikia padėti, 
kiek prakaito išlieti, kad 
turėtum duonos. O kolekty
viniuose ūkiuose darbą pa
lengvina mašinos. Bendrai, 
visu kolektyvu jie stato 
naujų namų, malūną. Ren
gias pastatyti elektrinę. Ir 
ištikrųjų, ar darbas ne vyk
sta sparčiau, jei sutartinė 
artelė 'aria, sėja, ar nuvalo 
derlių?

Antano Vipo kaimynai 
vis dažniau grįžo prie kal
bų apie kolektyvinį ūkį. Ap
galvoję ir apsvarstę iki ma
žiausių smulkmenų, jie nu
tarė organizuoti ir pas save 
kolektyvinį ūkį. Antanas 
Vipas, Lionginas ir Juozas 
Vingėnai, Stasys Kazlaus
kas ir Ksaverija Maslaus- 
kienė ir dar 17 valstiečių 
šeimų tapo pirmieji kolek
tyvinio ūkio nariai.

Tarybų valdžiai padedant, 
kolektyvinis ūkis, pavadin
tas tokiu pat “Pergalės” 
vardu, kaip ir pirmasis Kė
dainių apskrities kolektyvi
nis ūkis, per trumpą laiką 
tvirtai stojo ant kojų. Ko
lektyvinio ūkio valstiečiai 
laiko savo asmeniniam nau
dojimuisi po 1-2 karves, ke
lias kiaules, turi avių, pauk
ščių. Be to, ūkyje suorgani
zuotos stambios visuomeni
nės gyvulininkystės far- 
mos: pienininkystės, kiauli
ninkystės ir avininkystės. 
Visi pagrindiniai žemės 
darbai atliekami Rokiškio 
mašinų — traktorių stoties 
traktoriais. Kolektyvinio ū- 
kio valstiečiai gavo galimu
mą pasistatyti naujus na
mus. 'Naujos gyvenvietės’ 
centre — kolektyvinio ūkio 
valdybos namai, ir klubo pa
statai. Nuo čia į vieną ir į 
kitą pusę eis gatvės, pagal 
kurias išsidėstys žemės-ūkio 
artelės narių namai. Prie 
vienos gatvės bus pastatyta 
pradžios mokykla. Taip pat 
numatyta vieta kitiems pa-' 
štatams —- sporto aikštelei, 
krautuvei ir ambulatorijai. 
Šis, planas jau sėkmingai į- 
gyvendinamas. Jau pastaty
ti 5 gyvenamieji namai, ar
telės valdybos namai, didelis 
tvartas visuomeniniams gy
vuliams ir svirnas grūdams 
supilti. Kolektyvinio ūkio 
valstiečiai, pirmųjų pasise
kimų įkvėpti, užsibrėžia dar 
didesnius planus ateičiai. 
Tas, apie ką anksčiau nebu-

*

vo galima net svajoti, tapo 
tikrove.

Ryšium su dideliais ko
lektyvinio ūkio laimėjimais, 
tūkstančiai valstiečių siekia 
stoti į kolektyvinius ūkius. 
Platų mastą kolektyvinių 
ūkių organizavimasis yra 
įgavęs Šiaulių ir Joniškio 
apskrityse. Šiaulių apskri-’ 
tyje jau yra susikūrę 25 že
mės ūkio artelės. Joniškio 
ir Jurbarko apskrityse išti
sų kaimų valstiečiai stoja į 
kolektyvinius ūkius.

Jauniems kolektyviniams 
ūkiams didelę pagalbą tei
kia miesto įmonės. Darbi
ninkai padeda kolektyvinių 
ūkių valstiečiams laiku atsi- 
remontuoti inventorių, siun
čia jiems sunkvežimius ir 
organizuoja kolektyviniuose 
ūkiuose bibliotekas-skaityk- 
las.

Vilniaus Valstybinis uni
versitetas, kuris šefuoja 
Kaišiadorių apskrities ko
lektyvinius ūkius, pasiuntė 
savo delegaciją į Ęaltarusi- 
jos kolektyvinius ūkius su
sipažinti su darbo tvarka 
ir organizaciją, kad jų pa
tyrimą galėtų pateikti savo 
šefuojamiems k o le k tyvi- 
niams ūkiams.

Didelį organizacinį darbą 
atlieka Lietuvos Žemės Ur
kio Akademija. Grupė mok
slininkų ir mokslo darbuo
tojų sistemingai rengia ko
lektyvinių ūkių valstiečiams 
paskaitas agrotechnikos ir 
darbo organizacijos temo

mis. Stiprus rysys užsimez
gė tarp kolektyvinių ūkių 
ir žemės ūkio mokslinio ty
rimo stočių. Kai kurios sto
tys pasiėmė šefuoti eilę že
mės ūkio artelių. Dotnuvos 
augalų selekcijos stoties 
moksliniai darbuotojai or
ganizavo Marijos Melnikai- 
tės vardo kolektyviniame ū- 
kyje agrotechnikos ratelį. 
Jie parengė artelei perėji
mo prie daugialaukės sėjo
mainos planą; padėjo įreng
ti veislinių pasėlių ruožus.

Žemės Ūkio Ministerija 
greitu laiku atidaro Ver
kiuose (Vilniaus apskr.) 
dvimetę mokyklą ir 6 mėne
sių kursus kolektyvinių ū- 
kių pirmininkų kvalifikaci
jai kelti. Šiai mokyklai iš
skirta dideli plotai žemės ir 
žemės ūkio mašinos. Čia 
kolektyvinių ūkių pirminin
kai bus apmokinami nau
jiems socialistinės žemdir
bystės darbo metodams.

Tarybų Lietuvos kolekty
viniuose ūkiuose vyksta 
derliaus nuėmimo darbai.

— Mūšų laukai niekuo
met nematė tokio derliaus, 
— sako Antanas Vipas, —iš 
kiekvieno hektaro tikimės 
nuimti po 2,3 — 2,5 tonus 
grūdų.

AREŠTAI ISPANIJOJ
Madrid.— Žandarai šiau

rinėje Ispanijoj suėmė dar 
50 žmonių; juos kaltina 
kaip “suokalbiavu sius” 
prieš Franko fašistų val
džią.

London. — Anglija už
pirko 100,000 tonų plieno iš 
Belgijos ir Luksemburgo.

Cleveland*) Žinios
Mėsos Streikas
Duoda Pasekmių

Komercinė spauda ignoruo
ja visas darbo žmonių kovas 
iki tos kovos nekenkia žmonių 
išnaudotojams. Bet kada jau 
tos kovos paliečia išnaudoto
jų kišenius, tuopiet jie palei
džia komercinę spaudą dar
ban, kad sudemoralizuoti tas 
dirbančiųjų žmonių kovas ir 
kad susilpninti jų .pasekmes. 
Dabar mėsos nepirkimo strei
kas jau matosi komercinėje 
Spaudoje, tik, žinoma, ne strei- 
kierių naudai.

Cleveland© Progresyvės Par- 
tijos Moterų Kliubai ir šiaip “ 
moterys, prigulinčios prie P. f 
P., jau turi išvysčiusios gana 
platų mėsos nepirkimo strei
ką. Telefonas buvo jų ge
riausia priemonė to streiko iš
judinimui. Kiekviena progre- 
syvietė pašaukė telefonu tiek 
šeiminininkių, kiek ji jų pa
žinojo ir su kiek ji galėjo su
sisiekti, ir kiekviena pasiekta 
šeimininkė buvo prašoma sto
ti į mėsos nepirkimo streiką ir 
taipgi pašaukti kitas, nors 5; 
prisidėti prie streiko. Progre
syvi etės,' vartodamos tokią me
to d ą . išplėtė greitai ir 
gana didelį streiką per visą 
Clevelandą ir jo priemiesčius. 
Jos tuoj aus išstatė pikietų ei
les prie didžiųjų mėsos mar- 
kietų, visur dalino lapelius it 
nuolatos plėtė mėsos nepirki- -4 
mo streiką. Net tokiame tur
tingesnės klasės apgyventame 
Clevelando priemiestyje, kaip 
Lakewood, kuriame ir P. P. 
judėjimas yra menkas, Lake
wood© šeimininkės išvystė at
viručių rašinėjimo kampaniją 
išvystymui plataus mėsos ne
pirkimo streiko.

(Tąsa 5-me pusi.)
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" I. LMS Vasarinių! Kursų Užbaigtuvių !

DIDYSIS PIKNIKAS ■ FESTIVALIS
SEKMADIENĮ, RUGPJŪČIO 29

OLYMPIA PARK, Worcester, Mass.
. • I

FOLK SONG AND DANCE INSTRUCTIONS
/

Instructors in Lithuanian folk songs and dances 
for the Lithuanian Fino Arts League seminar 
at. Olympia Park, Shrewsbury, Mass. From left, 
MISSES MILDRED STENSLER of Newark, 
N. J., AMELIA BURBA of Brooklyn, N. Y., 
GERTRUDE ULINSKAS of Waterbury, Conn., 
ALICE BAKUNAS of Cliffside, N. J., IRENE

NAKROS1S of Kearny, N. J., and NORMA 
CHAPONIS of Shrewsbury. Rear, RICHARD 
JANULIS and ALPHONSE PACHESIS of 
Worcester, HARRY MITKUS of Newark, N. J., 
ALBERT MERKIS of Philadelphia, Pa., JOHN 
DAGESI of Worcester, and LAWRENCE 
BAKUNAS of .Bridgeport, Conn.

ĮVAIRIASPALVE MENIŠKA PROGRAMA
Programą pildys mokyklos mokiniai ir keturi kviesti chorai

AIDO CHORAS, WORCESTER, mass, diriguoja norma chaponis. 
✓

LAISVES CHORAS, HARTFORD, CONN, diriguoja WILMA HOLLIS.

Norwoodo Vyrų Choras, diriguoja ST. PAURA. *

Harmonijos Choras, so. boston, mass, diriguoja st. paura. 
/ 2

Mokyklos Muzikos Klases Choras, diriguoja helen peciukaite.

ĮŽANGA LAISVA
5

S

VISI KVIEČIAMI
Mokyklos Direkcija ir Rengimo Komisija.

..............



’ Cleveland, Ohio
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(Tąsa nuo 4-to pusi.)

Ohio valstijos Progresyvu 
Partija išleido šimtus tūkstan
čių lapelių, kuriuose yra 
šviečiama, kaip begėdiškai 
sos monopolistai apiplėšė 
sos pirkėjus. Lapeliuose 
skaitlinėmis nurodyta,
kas gauna iš dolerio, kurį mes 
užmokame už mėsą: darbinin
kas, kuris pagamina ir prista
to mūsą—10 centų, farmerys 
—25 centus, bučeris—15 cen
tų, o mėsos t rustas—50 centų. 
Tokiu būdu 4 stambieji mėsos 
trustai — Swift, Armour, Cu: 
(lahy ir Wilson—prieš antrą
jį pasaulinį karą, 1939 metais, 
gryno pelno turėjo $22,090,- 
085. Karo laiku, 19 13 me
tais, $11,836,818. O kada ta
po panaikinta kainui kontrolė 
(OPA), 1947 m., jau gryno 
pelno turėjo $64,855,776, tai 
yra 191% daugiau, negu prieš 
k a ra. :

Yra skirtingų nuomonių apie 
šį mėsos nepirkimo streiką. 
Nekurie sako, kad šis streikas 
pakenks tik smulkiesiems mė
sos pardavėjams. Tas iš da
lies tiesa. Bet kodėl smulkie
ji mėsos pardavėjai negalėtų 
savo kostumeriams, iš kurių 
jie daro sau pragyvenimą, pa
gelbėti šioje kovojo prieš per- 
aukštas mėsos kainas? Bet 
daleiskime, kad ir įvyktų ko
kių klaidų, šeimininkės savo 
kovoje už peraukštas kainas 
pasimokys iš savo klaidų, už
sigrūdins kovose ir sustiprės 
ateities kovoms prieš visas jau 
nebepakeliamas pragyvenimo 
reikmenų kainas. J. N. S.

New York. — Pasmuko 
žemyn grūdų ir medvilnės 
(vatos) serai.

Ottawa. — Kanada iš 
naujo įvedė kainų kontrolę 

i duonai ir miltam.

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.I). 1, Box 325, Stone Ridge, N. Y.

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

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

mūsų šer- 
patarnavi- 
būsite pa-

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SH ore road 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gelių 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.

lt

•

Paul Gustas kuneral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
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.

Philadelphia, Pa
“Laisves” Pikniko, ir Būsiančių 

rinkimų Reikalai

Už keleto dienų Įvyks tra
dicinis “Laisvos” piknikas, ku
ris įvyksta jau virš per dvide
šimt metų Philadelphijos apy
linkėje.

Su kiekvienu pikniku mažė
ja mūsų darbininkai. Drg. 
Jonas Masionis, buvęs pikni
ko baro galva, dabar sunkiai 
serga ir gal negalės matyti 
“Laisvės” pikniko. Daug mū
sų organizacijų narių išmirė, 
bet nereikia nusivilti liku
siems. Pakol mes gyvi, netu
rime pasitraukti iš veikimo, 
šiame piknike turėtų pagelbė- 

' ti dirbti ir iš apylinkių drau- 
| gės ir draugai. Kaip papras- 
I tai, taip ir šiemet piknikas bus 
pasekmingas, jei tik oras bus 
gražus.

Rinkimų Reikalai

Mes, lietuviai, suorganizuo
dami Kliubą iš vietinių orga
nizacijų dūlei Wallace-Taylor 
kampanijos, gražų darbą at
likome. Dabar reikia dar dau
giau dėti pastangų jų išrinki
mui ir laimėjimui kovos prieš 
reakcininkus, kurie zuja, me
luoja, paškudija pažangiosios 
liaudies darbą. Liaudis pasi
rinko per keturis terminus 
prezidentą F. D. Rooscveltą ir 
nei milionai dolerių negelbėjo. 
Istorija gali pasikartoti, šian
dien didžiausias priešas ken
kia liaudies vienybei, tai uni
jų biurokratai, išdavikai, ku
rie eina su išnaudotojais prieš 
liaudies reikalus.

Šiemetiniai prezidentiniai 
, rinkimai turės didžiausios is- 
j torinės reikšmės. Reakcija 
| šturmuoja, aukštos kainos, lei- 
j džia minėtų partijų vadai 
; priešliaudiškus Įstatymus". Re- 
publikonai su demokratais no
ri laimėt rinkimus ir tada su- 
kaustyt darbo žmones, sunai
kint opoziciją .ir rizikuot nau
ją karą . prieš pasaulio darbo 
žmones.

Lietuviai, balsuodami už 
priešus, jie balsuos už krizę-- 
depresiją. Atsiminkime hoo- 
vorvilles, bankų bankrūtavi- 
ma, farm u bankrutą. Phila- 
delphiečiai, ne tik parengi
mais rūpinkimės, bet juo la
biau bendrais visuomeniškais 
darbais. Rausvietis.

Buenos Aires.— Praneša
ma, jog Sovietų Sąjunga 
prašo leidimo atidaryt savo 
konsulatus įvairiuose vidu
rinės Argentinos miestuose.

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

Newark 4, N; J. 
HUmboldt 2-7964

F. W. Shalins 
(SHAL1NSKAS) 

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

an—— Ml—«/—-Ml—m —m—>«—. m—-wi—— m »J.

I Egzaminuojant 4/(ts,į
i Rašome Receptus
i Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

a
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New Yorko AFL konvencijoje platformoje radosi (i^ 
kaires dešinėn) : kardinolas Speilmanas, valstijos AFL 

prezidentas Thomas Murray ir O’Dwyeris.

Žinios iš Lietuvos
Surinko 2,500 
Tautosakos Kūrinių

VILNIUS.—Praėjusiais me
tais respublikiniai liaudies kū
rybos namai ėmė organizuo
tai rinkti tautosaką. Jie įtrau
kė į šį darbą daugiau kaip 
2,000 žmonių, daugiausia gim
nazijų ir progimnazijų moky
tojus bei vyresniųjų klasių 
mokinius.

Kėdainių apskrities, Krakių 
progimnazijos mokytoja Ge
novaitė Genienė surinko 736 
įvairius tautosakos kūrinius 
ir atsiuntė juos j respubliki
nės liaudies kūrybos namus, 
Kybartų gimnazijos, Vilkaviš
kio apskrities, mokytojas Kos
tas Vosylius surinko 608 kū
rinius, Vilkaviškio apskrities 
Pilviškių progimnazijos moky
toja Ona žebrauskaitė — 208 
kūrinius.

Dabar liaudies kūrybos na
mai turi daugiau kaip 2,500

tyba bus įrengta milžiniška už
tvanka ir šliūžės laivvininkys- 
tei. Be to, ant užtvankos kranto 
bus įkurta grandioziška miesto 
kurortinė — parkų zona.

šiemet bus pradėtas hidro
elektrinės statybos projektas. 
Vyriausybė šiam tikslui pasky
rė stambias lėšas.

V. Tarasovas.

Tarybų Lictuvųs 
Kolektyviniuose Ūkiuose

★ PASV ALIS.—“Lenino ke
liu” kolektyvinis ūkis (Pasva
lio apskrityje) yra visų žemės 
ūkio kampanijų iniciatorius 
Joniškėlio valsčiuje, čia aukš
tame agrotechnikos lygyje 
buvo atlikta pavasario sėja, 
dar gegužės mėnesį baigti ar
ti pūdymai, laiku fiuimtas pie
vų derlius. šios žemės ūkio
artelės kolektyvas vienas iš 
pirmųjų pasirengė derliaus 
nuėmimui. Lygiai taip spar-

ūkis atlieka 
ir pieno paruošas.

J. Gintautas.

įvairių kūrinių. Jų tarpe daug i čiai kolektyvinis 
senoviškų lietuvių pasakų, o 
taip pat kūriniai Didžiojo Tė
vynės karo bei socialistinės 
statybos Lietuvos kaime temo
mis.

Liaudies kūrybos namuose 
surinkta tautosaka kruopščiai | 
registruojama, sistematizuoja
ma ir perduodama Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijai.

Ekspedicija Kovai 
Su Maliarija

VILNIUS. — J respublikos 
apskritis išvyko mokslinė eks
pedicija, organizuota Lietu
vos TSR Mokslų Akademijos 
Medicinos ir Onkologijos insti 
tūtų. Jai vadovauja Maliari
jos stoties viršininkas gydyto
jas Jurgelionis ir Kauno Uni
versiteto docentas Gasiūnas.

Ekspedicijos dalyviai pati
krins maliarijos uodo židinius. 
Tyrimų tikslas: surasti 
mingiausius kovos prieš 
Ii ari ją būdus.

sėk-
ma-

Rekonstruojami Šaldytuvai

KLAIPĖDA.—Maisto sker
dyklos šaldytuvuose galima 
palaikyti mažiausia tik 2-3 
laipsnius šilumos temperatūrą. 
Jos neužtenka mėsos produk
tams apsaugoti nuo gedimo. 
Todėl pradėti šaldytuvų re-’ 
konstruavimo darbai. Įrengia
mos 2 užšaldymo kamoros, 
kuriose bus palaikoma tempe
ratūra iki minus 10 laipsnių. 
Numatoma padidinti kamerų, 
termoizoliaciją, įrengti papil
domas šaldymo batarėjas ir 
pastatyti naują šaldymo kom
presorių.

KAUNO HIDROELEKTRI
NĖS PROJEKTAVIMAS

KAUNAS. Baigti tyrimo dar
bai, kurių tikslas nustatyti vie
tą hidroelektrinės ant Nemuno 
upės statybai. Kauno observa
torijų ir Kauno universiteto 

’patiekti duomenys sako apie 
geras topografines, geologines 
ir hidrologines numatytosios 
vietovės sąlygas.

Elektrinė numatoma statyti 
Petrašiūnų rajone. Savo pasta
tu ji puoš miestą. Hidroelektri
nės įrengimas išspręs elektros 
energijos klausimą ir Kauno 
apsaugojimo nuo potvynių pro
blemą.

Kartu su hidroelektrinės sta-

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Rugpjūčio 29 dieną, Laisvės 
ras vyksta i pikniką, Olympia Park, 
Worcester, Mass. Yra. nusamdyta du 
busai. Todėl, kurie esate užsiregis
travę pas J. Thomas, užsimokėki!, 
iš anksto. Kelionė j abi puses $2.50., 
Tikintus galite užsimokėję gauti pas 
J. Thomas ir F. J. Repšys. Busai 
išeis nuo Laisvės Choro svetainės, 
155 Hungerford St., būkite visi kaip 
10:30 vai. ryte. Nesivėluokite.

Bušu Komisija.
(200-1)

Cho-

MONTELLO, MASS.
Piknikas Lietuvių Tautiško Namo 

parke, Keswick Rd., prie Winter St., 
įvyks' rugpjūčio 
Rengia 
muzikalė 
gėrimų, 
linksmai

(Augusi) 29, 1948.
L. 'F. N. Draugovė. Bus 

programa, gerų valgių ir
Kviečiame visus praleisti 

laikų.
Re ilgimo Komitetas.

. (200-1)

Įsitėmykite!
Dienraščio Laisvės paramai 
piknikai įvyks sekamose 

vietose

Philadelphia, Pa.
Rugsėjo 5 Sept.

Crescent Picnic Grounds
Gloucester Heights, N. J.

Waterbury, Conn.
Rugsėjo 5 Sept
LIETUVIŲ PARKE 

Chestnut Hill *R^.

Cranford, N. J. 
Rugsėjo 12 Sept. 
VAIČIONIO PARKE 

166 Division Ave., 
Cranford, N. J.

r' ♦

LDS IH-čios Apskrities 
Piknikas Sekmadienį, 
12-tą Rugsėjo

Kaip A. Matulis, Apskrities 
pirmininkas, praneša, tai pik
niko rengimo reikalai galuti
nai sutvarkyti ir piknikas nau
dai “Laisvės” popierio fondui 
įvyks 12 d. rugsėjo, 0 ne 19- 
tą rugsėjo, kaip iš pradžios 
buvo pranešta.

Įdomaudami pikniko vieta, 
nuvykome į Cranford, N. J., 
apžiūrinėti virš minėto pikni
ko vietą. Nustebome pama
tę tą gražųjį Vaičionio Mea
dow Grove. Parkas erdvus, 
daugybė medžių, graži žaliuo
janti pieva ir kiti dėl pasi- 
1 i n k sm i n i m o patogumai.

Dabar visi “Laisvės” entu
ziastai, visos šios apylinkės 
LDS ir ALDLD kuopos, be ati
dėliojimo stropiai rengkimės į 
šį linksmą pikniką. Savo at
silankymu paremsite liaudies 
dienrašti “Laisvę,” šios depre
sijos peribde. Dabar, o ne 
atidedami kitam kartui, atei
kime talkon darbininkiškai 
spaudai.

Gal ir gerai būtų, jei Ap
skrities komitetas smulkme- 
ningiau painformuotų per 
spaudą apie pikniko progra
mą.

★ ★ ★
Beje, esu patėmijęs “Lais

vėje” drg. Jamisono ragini
mą šaukti New Jersey lietu
vių susirinkimą Progresyvūs 
Partijos reikalais. Ar toksai 
susirinkimas - pasitarimas ne
būtų galima atlaikyti šio pik
niko proga?

Čia erdvi vieta; čia bus vi
si šios apylinkės veiklesnieji 
draugai ir nuošaliau kur ant 
pievos būtų galima pasitarti. 
Drg. Jamisonas, kaipo inicia
torius šio sumanymo, turėtų 
pasitarti su pikniko rengėjais 
ir, jei praktiška, pasidarbuoti.

■ Kazys Bedarbis.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios 

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

TeL MArket 2-3172

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

RANKOM SIUVĖJOS
RANKOMIS GUZUKAM KILPŲ SIUVCJOS 

IR FINIšKRfiS
Nuolatinis darbas. Gera sija. 

Linksmos darbo sąlygos.
S. KLEIN 

3168 CONEY ISLAND AVE. 
BROOKLYN (Brighton Beach) 

(200-2)

FINIŠERKOS
PRIE MOTERIŠKŲ KOUTŲ IR SIUTŲ.

JOSEPH KRAELER-FRASCA 
COMPANY

500—7th Ave., N. Y. C. 
(8th floor)

(200-2)

MERGINOS
Reikalingos abelnam fabriko darbui.

5 Dienų Savaitė — 40 valandų.
GERA ALGA. NUQLATINIS DARBAS

♦ WEE TODDLERS
232—13TH AVE., NEWARK, N J.

(200-2)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTO MECHANIKAI 
PATYRĘ

Nuolatinis Darbas—Gera Alga

DODGE, PLYMOUTH
186-45 MERRICK BLVD. 

SPRINGFIELD GARDENS, N. Y.

(200-2)

AUTOMOBILE MECHANIKAI
su patyrimu prie motorų. “Rody and 
electrical.” Darbo vieta yra Adirondack*. 
?1C į dienų. Rašykite paduodami amžių, 

patyrimų ir paliudijimų.

LOON LAKE HOUSE
LOON LAKE (FRANKLIN COUNTY). N. Y.

(200-2)

PROSYTOJAI
Rankomis ir mašina. Išlavinkime vyrų su 
šiokiu tokiu patyrimu. Nuolatinis darbas.

Gera Alga.

s. Klein
3168 CONEY ISLAND AVE.

BROOKLYN (BRIGHTON BEACH)
(200-2)

BIZONUOS PREKYBA 
SU BELGIJA

Brussel, Belgija. — Bizo- 
nijos vyriausybė pasirašė 
prekybos sutartį su Belgija. 
— Bizonija vadinasi anglų- 
amerikonų užimtas ruožtas 
vakarinėje Vokietijoje. — 
Belgija gaus automobilių ir 
anglies iš vakarinės Vokie
tijos mainais už belgų dir
binius bei produktus.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Tel. EVergreen 8-9770

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

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

Kiekvieną šeštAdienj Įvyksta puota, pasivaišinimas bei pars. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
2emos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
-________________ ____ -____J

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Rugp. 25,



Ar Mes, Brooklyniečiai, 
Esame Pilnateisiais 
Piliečiais?

Wallace Kalbės Stadiume
Rugsėjo 9-tą '

Didžiųjų politikos žvaigž
džių susibūrimas Yankee Sta- 

Rugpjūčio 20-tą, penktadie- dilime įvyks ateinančio mė- 
nio vakarą, atsibuvo prakal- nėšio 9-tą, ketvirtadienį, 
bos prie kampo S. 3 ir Have- Progresyvių Partijos ir A- 
meyer Sts. Kalbėjo Simon W. merikos Darbo Partijos ben- 
Gerson, kurį komunistų par-Į drame masiniame mitinge už 
tija i 
New Yorko • Miesto Tarybą rėti 
mirusio Peter 
vieton, 
ties jau 
laiko, o 
blikonai 
to į Miesto Tarybą.

Tai kokia laisvė 
teisės, kad nesiskaito 
suotojų valia.

New Yorko Miesto 
je yra pažymėta, kad 
na partija atsitikime mirties 
jos nario esant kaunsilmanu 
turi teisę paskirti kitą tos pa
čios partijos žmogų užimti 
mirusiojo vietą. O čia taip 
nėra. Dėl ko?

Cacchione būdamas Miesto 
Taryboje visuomet kovojo už 
taiką, už demokratiją, už iš
laikymą 5 centų fėro, už sta
tymą daugiau miestavų namų 
projektų, prieš kėlimą rendų, 
prieš kėlimą gaso ir elektros 
kainų. Ponai žino, kad Ger- 
sonas seks Cacchionės pėdo
mis, kovos už tpos pačius 
žmonių reikalus, tad jo neį
sileidžia.

Aš esu girdėjęs Peter V. 
Cacchionės raportus iš Miesto 
Tarybos. Jisai nuosekliai dės
tydavo įvykius tarybos susi
rinkimuose. Jį žmonės mylė
jo, visuomet už jį balsavo. 
Todėl jis paskutiniuose rinki
muose gavo 75,000 balsų.

Tie 75 tūkstančiai balsuo
tojų moka miestui taksus, bet 
demokratai ir republikonai 
ignoruoja 75,000 balsuotojų, 
pepriimdami jų 
Miesto Tarybą, 
kais taip darė 
dai, kolektavo i 
žmonių taksus, 
Amerikos delegatų į Anglijos 
Parlamentą. Tai buvo mūsų 
šalies istorijoje žinomasis 
“taxation without representa
tion” — tak'savimas be. atsto
vybės.

Simon W. Gerson yra no
minuotas į Miesto Tarybą (į 
counsilmaną) nuo Brooklyno 
ant American Labor Party ti- 

>kieto ir ateinančiuose rinki
muose gali gauti tuos pačius 
75,000 ar daugiau balsų. Dar
bininkų yra užduotis savo bal
su ir darbu paremti jį, ir per 
jį savo kovą už linksmesnį ir 
tinkamesnį gyvenimą.

Jaunimas labai myli Ger- 
soną, buvo susirinkęs nema
žas skaičius klausytis jo kal
bos, o po prakalbos buvo duo
ta visokių klausimų. Į juos 
visus jisai davė tinkamus at
sakymus. Greta manęs sto
vinčios dvi jaunos moterys 
tarpe savęs kalbėjosi:

—Būtų gerai, kad tas vyras 
būtų išrinktas, gal ir pagerė
tų mūsų gyvenimas.

—Mudvi balsuokiva už jį! 
—patarė antroji.

Kaimietis.

kalbės, pirmu

Salės,

Turėsite 
bilietą.

piMiimimnuBiiwiMniiHKrautuvių Darbininką
Lokalu Vadai
Nebėga iš Vietą

Ar Jau Turite Bušo Bilietą į 
Philadelphijos Pikniką?

Piknikas Įvyks Sekmadieni, prieš Labor Day

RUGSĖJO 5 SEPTEMBER
i Ant rytojaus po pikniko Labor Day šventė.

progos pasilsėti. Tuojau įsigykite buso
BILIETAS $3.25 J ABI PUSI

Taisai išeis 9 vai. iš ryto, nuo Laisvės
419 Lorimer St., Brooklyne.

Amerika Mus Apšmeižė; 
Naujienos Turėjo Tokį 
Kity Šmeižimą Atšaukti 

t*

Vadai keturių didžiųjų 
d e p artm c n ti n i ų k ra u t u v i ų 
bininkų lokalų praėjusį pirma
dienį vis dar tebebuvo savo 
vietose nežiūrint visašališko 
unijos viršininko Samuel Wol- 
chok įsakymo išpildyti Taft- 
Hartley įstatymo reikalavimus 
arba išeiti.

Vadai nebuvo vykdę vieno 
nei kito įsakymo.

Įsakytieji nusilenkti darbi
ninkų pančiams arba “got 
out” atstovauja Macy Lokalą 
1-S, Gimbel Lokalą 2, Bloom
ingdale Lokalą 3' ir Stern 
Lok al a 5-ta.

Pranešama, kad Macy lo
kalu tarybos nariai buvo nuė
ję pas Welch ok derėtis.

Tuo tarpu du iš didžiasiųjų 
ir svarbiausiųjų tos unijos lo
kalų įrodė, kad galima nesi
duoti sopančioj amais ir gauti 
reikalingus pagerinimus.

Nariai Wholesale & Ware
house Workers Lok al o 65-to 
gavo naują kontraktą su pa
gerintu unijos saugumo punk
tu ir kitais reikalautais daly
kais didžiumai narių užgyrus 
viršininkų atsisakymą pasira
šyti affidavitus, 
komunistais..

Du tūkstančiai 
bininkų nutarė 
seniau priimto
nevykinti to įstatymo 
ninkus vergiančių dėsnių.

CIO 
dar-

BRogge, kuris 
kartu po sugrįžimo iš Euro
pos.

Rogge buvo Europon pa
siųstas One World Komiteto, 
už tautų sugyvenimą ir taiką 
veikiančios organizacijos.

Mitinge taipgi bus nepa
prasta meno programa, 
dalyvaus AvoiV Long, 
Seeger, Richard Huey 

gresmanus Vito Marcantonio: kvartetas,' taipgi 
ir Leo Isacson, taipgi O. John ! kestras.

paskyrė kaunsilmanu į Wallace ir Taylor tikimasi tu- 
i abu vyriausius kandida- 

V. Cac’chionės: tus, o taip pat ir kelis kitus 
Po Cacchionės mir- paskubusius mūsų šalyje kal- 
prabėgo 9 mėnesiai i betojus: Paul Robeson, kon-

demokratai 
neįsileidžia

ir repu- 
komunis-

ir kokios 
su bal-:

čartery- ’ 
bile vie-

i delegato į
Senovės lai- 

Anglijos lor- 
iš Amerikos 
o neįsileido

Svečiai
Povilas Pranevičius su žmo

na nuo Betham, Pa., vakacijų 
proga atsilankė į New Yorką. 
Jie čia aplankė Lietuvos kny
gų parodą, dienraščio Laisvės 
jstaigą ir Kultūrinį Centrą. į 
Laisvės popierio fondą paau
kojo $2.00 ir nusipirko Sta
sio Jasilionio eilėraščių abu 
tomus.

Jiedu pirmu kartu pamatė, 
kaip yra padaromas laikraš
tis. Iš Laisvės Pranevičiai iš
vyko į Kultūrinį Centrą. Po
vilas Pranevičius yra šėrinin- 
kas Laisvės ir Kultūrinio Cen
tro bendrovių.

Joje 
Peter 
ir jo 

žymus or-

Brooklyno klerikalų laikraš
tis Amerika įdėjo savo pecke- 
lio S. K. Lukas tokį šmeižtą:

“...kai Brooklyno raudonu
kų piknike liepos 4 d. juos fo
tografavo, jie visai nematė, 
kad juos fotografuoja. Jei bū
tų pamatę, jie visi būtų iš 
Klaščiaus parko per Maspetho 
balas ir pelkes į dumpus išbė
gioję, nuo fotografų pasislėp-

I

I

NewYorkui Būtų Užtekę Pinigų 
Be Kėlimo Fero

bus 65 milionų dolerių pervir
šis už bėgamuosius, budžeto 
metus. Raportas rodo, kad 
kas mėnuo pajamos buvo di
desnės negu pernai, išskyrus 
tik vieną gegužės mėnesį.

Vienu tiktai sausio mėnesiu 
: metų pajamų buvo $3,

Amerikos Darbo Partija 
praėjusį pirmadienį pakartojo 
savo seniau iškeltą miesto 
valdžiai kaltinimą, kad jinai 
be reikalo pakėlė subway fė- 
rą. Partija kaltina miesto iž
dininką (comptroller)) Laza
rus Joseph' ir majorą William 
O’Dwyer, kad jiedu tiksliai | šių 
slėpė nuo žmonių galimybę ' 142,121 daugiau už pernykš- 
miestui išsiversti be kėlimo | tęs. Darbo Partija dėl to 
fėro. , renka parašus po peticijomis

Dabai’ paskelbtas miesto uždėti ant baloto reikalavi- 
iždininko Joseph raportas pa- mą sugrąžinti 5 centų fėrą. 
tvirtina tai, ką darbiečiai nu- Artinasi laikas peticijas įteik- 
rodinėjo praėjusį balandžio į ti. Partija prašo parašų rin- 
mėnesį, būtent, kad miesto Į kėjus pasidarbuoti, or piliečius 
pajamose be' pakėlimo fėro i pasirašyti.

Mezgėją Mitingas 
Už Wallace

Dar Apie Kriaučių 
Pikniką

mūs be
yra dra
per savo 
revoliuci- 
Amerikos

Dėdės Sa-

CENTRAL BROOKLYN
Busas išeis nuo

Napoleono Leitos Krautuves, 56 Hudson Ave.

Bušo tikietų centralbrooklyniečiai gali gauti pas 
Napoleoną Leitą, pas J. Jušką, batų krautuvėje, 

187 Sands St., ir pas K. BenderĮ.

BUSAS IŠEIS 8:30 IŠ RYTO
KAINA $3.25 ASMENIUI

Visi centralbrooklyniečiai yra prašomi tuojau 
įsigyti bilietus.

I

Knitgoods Workers for 
Wallace šaukia tos industrijos 
darbininkų masinį mitingą 
rugpjūčio 25-tą, tuojau po 
darbo, 5:30, Academy Hali, 
853 Broadway, New Yorke. 
Kalbėtoju pakviestas Ameri
kos Darbo Partijos organiza
vimo direktorius Harry Brown, 
raportuos darbininkams apie 
“tris konvencijas.”

Nežiūrint tūlų unijų virši
ninkų atsparumui prieš para
mą darbininkams draugin
gam kandidatui į prezidentus 
Wallace’ui, eiliniai 
kai nori apie jį žinoti. < 
žinoję, daleistina, norės 
giau už jį darbuotis ir 
suoti.

Sako, “bu- 
publikos. O 
būk mažai 

pikniko. Tas

darbinin-
O su- 

dau- 
bal-

Kriaučią Atydai
Rugpjūčio (August) 25 

7:30 vakaro, Įvyks lieti 
kriaučių 54-to skyriaus svar
bus susirinkimas Lietuvių A- 
merikos Piliečių Kliubo patal
poje, 280 Union Avė., Brook- 
lyne. Mūsų skyriaus naujos 
delegatas Ch. Kundrotas pra
neš daug naujo iš New Yor- 
ko ir iš mūsų lietuviškų tūlų 
dirbtuvių stovio. Tas turėtų 
kiekvieną kriaučių ir kriaučką 
atvesti Į susirinkimą taip, kaip 
atvedė Į delegato rinkimus. 
Visiems svarbu būti susirinki
me. J. S.

d

Philadelphijos Piknikas
Pirmadienį atvyko į Laisvės 

raštinę Juozas Bekampis su 
žmona ir sūnumi. Bekam
piai važinėjo Long Islande, 
atlankė čia pažįstamus ir or
ganizavo juos važiuoti į Lais
vės pikniką, kurfs įvyks rug
sėjo 5-tą (Sept. 5th), prieš 
Labor Day.

(Juozas Bekampis džiaugėsi 
gavęs daug pasižadėjimų at
vykti.)

Bekampis užsakė padary
ti iškabas prisegimift prie sta
lų su vardais tų miestų, iš kur 
atvyksta busai. Jis stipriai 
pareiškė, kad publikos aptar
navimas piknike valgiais ir 
gėrimais bus geras, nes rengė-, 
jai tam yra gerai pasiruošę.

Laisvėje Bekampiai trum
pai tebuvo, skubinosi namo. 
Palinkėjo malonaus pasimaty
mo piknike ir išvažiavo.

Brooklyniečiams primintina,

Keleivyje, rugpjūčio 11-tos 
laidoje, Katilius-Buivydas ra
šo iš kriaučių pikniko, įvyku
sio liepos 31-mą. 
vo labai tirėtas” 
paskui pasakoja, 
pelno būsią iš to
žmogus vis klejoja, ’ ieško ko 
nepametęs. Juk jeigu pikni
kas buvo tirštas publika, tai 
turės būti kriaučiams ir tirš
tas pelnas.

Visa Katiliaus bėda tame, 
kad ne jis tą pikniką vedė. 
Po jo pralaimėjimo delegato 
rinkimuose jam viskas lokale 
atrodo negerai.

Jam stovint viduryje parko 
taipgi turbūt pasirodė, kad jo 
paties šešėlis su katalikais 

| mušasi už delegato vietą. Ke
leivyje jis rašo apie muštynes 
iš katalikų ir komunistų pus
ses.

Reikia pasakyti, kad jokių 
panašių muštynių nebuvo. Vi
si piknikavo gražioje nuotai
koje. Net tokių ^žmonių, ko
kius Buivydas savo rašte mi
ni, kriaučiuose nėra. Jeigu 
būtų tiesą rašęs, .būtų pami
nėjęs pavardes, nereikėtų pra
simanyti nebūtas pavardes.

Kriaučiai piknikavo, kaip 
kad ir reikia, draugiškoje 
nuotaikoje, nes mums, kriau
čiams, yra reikalingas vienin
gumas - solidarumas palaiky
mui mūsų lokalo ir lietuviškų 
dirbtuvių.* Nors Buivydas, bū
damas delegatu tris metus, 
numarino vieną dirbtuvę, bet 
mes stengsimės palaikyti nors 
kitas likusias dirbtuves. Ta
da mūsų, lietuvių, lokalas pa
silaikys1 ir galėsime ir ateityje 
sau piknikauti.

Mes visi kriaučiai, nepai
sant, kokių politinių pažval- 
gų esame, atgaivinkime 1936 
metais padarytą tarpusavio 
vieningumo sutartį. Lai at- 
gema pas mus unijizmo šir
dis ir' darbininkų vieningumas 
lokale ir lietuviškose kriau
čių dirbtuvėse. Tegul tokie 
Katiliai sau būna .vėjo pu
čiami ir mėtomi, bet mes vė
jams nepasiduokime, dirbkime 
unijos ir savo lokalo narių 
gerovei.

\ J. Stakvilevičius. .

“Matot, kokie tie 
tuviški raudonukai 
šuoliai: liežuviu ir 
spaudą baisiausias 
jas kelia ir verčia 
valdžią, o kaip tik
mo fotografas pasirodo jų pik
nike, jie kaip tie žvirbliai iš
laksto į krūmus slėptis...”

Kokia gi yra tiesa?
Piknikas buvo . ne kokių, 

anot Amerikos peckelio, “rau
donukų,” bet dienraščio Lais
vės. Ir keli tūkstančiai jame 
dalyvavusios publikos nebuvo 
jokios speciališkesnės spalvos 
už visus lietuvius. Buvo visai 
graži publika, kuri neturėjo 
ko savęs gėdytis. Jeigu būtų 
pasisukęs koks fotografas, to
kia graži, masinė publika bū
tų tik pasveikinusi progą dy
kai nusifotografuoti.

Tie čia buvę Amerikos pec
kelio vadinami raudonukai jo
kios revoliucijos nekėlė nei 
valdžios nevertė. Priešingai, 
kalbėtojas Prūseika paskaitė 
ištraukas iš Amerikos Nepri
klausomybės ir pasakė vertin
gų pamokų, kaip nepriklauso
mybę ir per ją įgytas laisves 
gerbti, išsaugoti. O kad daug- 
tūkstantinė minia lietuvių su
aidėjo aplodismentais, tai ro
dė, jog ši publika .su kalbėto- 
jumi sutiko.

žodžiu, čja nebuvo jokių 
“žvirblių,” kurie būtų rengęsi 
nuo ko nors bėgti. Niekas 
čia nebuvo niekam prasikal
tęs, niekam nereikėjo bėgti.

Panašų šmeižtą , buvo pa
skelbusios Grigaičio Naujienos 
apie Detroito lietuvių pikniką 
spaudos naudai. Dalį to pa
ties šmeižto pakartojo ir Ame
rika apie detroitiečius, užbai
gą pasukdama ir prieš brook- 
lynieČių lietuvių pikniką, su
ruoštą Laisvės naudai.

Tą savo šmeižtą prieš De
troito lietuvius Naujienos bu
vo priverstos atšaukti, apšmeiž
tiems asmenims pagrąsinus 
teismo keliu pareikalauti įro
dymų to, ką rašė.

Kokie buvo Naujienų šmeiž
tai prieš detroitiečius ir ko
kiais keliais gautas atšauki
mas tų šmeižtų, 
rašyta Laisvėje, 
24-tos alidoje.

k'ad jie nėra

Gimbels dar
iai k y tis jau 

nusistatymo 
darbi-

A. Kalinauskas
Parduoda naujas ir taiso 

sekamas mašinas:
Vacuum Cleaners; Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 
. Television ir Radios.

Kreipkitės:
10442 - lllth Street

Ozone Park 16, L. L, N. Y.

Telefonas Virginia 3-5397

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

Iš senų 
naujus paveiks
lus ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei- ; 
kalui esant ir' 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa- ■ 
geidaujama. Tai- ; 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES ' 
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmOre 5-6191
---------------------------------- 1.----- - -------- - - -------------

padarau

krajavus 
su ame-

jau buvo
rugpjūčio

B—tė.

DANTŲ GYDYTOJAS j 

Dr. A.,, Petrikaj 
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y. j

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

Penktadieniais uždaryta.
iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiniiiiiiiiN

Valandos:

irDEGTINE, VYNAS 
ALUS

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE

Kanados 
Black Horse Ale 

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

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITftJE

jog iš Brooklyno į pikniką 
Philadelphijoje eis busai. Lai
kas^ įsigyti tikietus.

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN, N. Y.
‘ z 1

> I

GYDYTOJAS
S. S. Lockett, M. D. [ 

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

1 H—2 dienom ;s Valandos < „ o . . E< į 6—8 vakarais J
į Ir Pagal Pasitarimais. ?
> Telefonas EVergreen 4-0203 J

j TONY’S |L 
ŪP-TO-DATE

BARBERSHOP
5 ANTANAS LEIMONAS
\ Savininkas 5

306 UNION AVENUE i
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

PE1ST LANE] 
DRVGS, Ine.

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

Brooklyn, N. Y.

GERI PIETUS!
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.

į----------------------------- ------- g

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

J RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

i Tel. EVergreen 7-6288 |

KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

• BEER & ALES
★

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

S NUPIGINTAS PARDAVIMAS
:: Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio
• •
3 Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių
•• Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi- 

nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų,
:: Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.
• • • *

:: Dailiy Moteriškų ir Vyriškų
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

• • /• •
Į į Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū-
•• lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg
• • Vėliausios Dienos
’• Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.
• I
! į PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS
«•
’• Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą• •

Iki Jums Jo Reikės
• I

ROBERT LIPTON
:: 701 Grand Street „ Brooklyn, N. Y.
• •

:: Telefonas STagg 2-2173• • • ■ ♦♦
♦♦
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♦♦

♦♦
♦♦

M
 ♦♦

♦♦
♦♦

♦♦
♦♦

♦♦
♦♦

♦♦
♦♦

♦♦
♦♦

♦♦
♦♦

♦♦
♦♦

♦♦
♦♦

♦♦
♦♦

M

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Treč., Rugp. 25, 1948




