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“Ar Tai Amerikoj?” 
Kasenkina ir Taylor. 
Pamiršo Savo Piliečius. 
Doleris Jau Tik 46 Centai. 
'“Raudoni” ir Raudona. 

Rašo D. M. Š.

. Komercinės spaudos ir ra
dijo’ komentatorių šauksmai 

■ prieš demokratinius žmones, 
. isterija apie “šnjpus” ir “rau

donuosius,” nuolatinis puoli- 
< mas Progresyvių Partijos ir 
. jos kandidatų, neturi ribų.
" ' ' Iš to mokinasi tamsūnai. 

rfros isterijos pasekmėj senais 
kiaušiniais ir supuvusiais pa- 
midorais chuliganai mėtė j 
Henry Wallace South Caroli- 

/ noj. *

Henry Wallace geriausias 
draugas velionio Roosevelto, 

' . buvęs . vice-pi^ezidentas, pre
kybos sekretorius, mokslinin- 
kas^įr išradėjas patiktas su- 

• puvusių kiaušinių baražu !
Tai kokią “demokratiją” 

išauklėjo reakcijos siutimas! 
Ar toli beliko iki deginimo 

/ knygų ir draskymo pažangių 
žmonių įstaigų ? Kuom tą at
skirti nuo viešpatavusios ru
dosios pavietrės Vokietijoj? 

^Neveltui Henry Wallace pa- 
reiškė: Kur esu, ar t»i Ame
rikoj ?

Vai kiek čia buvo triukšmo 
ir džiaugsmo, 'kada Oksana 
Kasenkina susidėjo su tais, 
kurie blogina mūsų šalies san
tykius su Tarybų šalimi, kurie 
nori karo, šaukė, rėkė: “žiū
rėkite, kokia bloga ten padė
tis, jos pilietė nenori grįžti.”

Na, o štai Francijoj mūsų 
šalies pilietis, pereito karo ve
teranas Arthur W. Taylor iš 
Pittsburgh, atsisako nuo Ame- 

kos pilietystės “ir pareiškė, 
jis niekados į mūsų šąli

negrįš
pirmiau tąįp pat pa

karo’ veteranai Harry 
ir Henry Noeh Atsi

ras - ir - daugiau panašių žmo
nių.. Tai ką, ar dėl- to visas 
pasaulis jau turėtų žiūrėti į 
mus, kaip į kokius barbarus?

Davis

Blofai ir triukšmai yra da- 
. romi tam, kad Amerikos žmo

nių mintį nukreipti nuo opių 
kasdieninių reikalų. Rėkauja, 
triukšmauja apie Kansenkiną, 
jos kalbas perduoda per radi
ją, ją rodo per televiziją — 
atsirado labai didelė “didvy
rė.”

Tuo tarpu pačiame New 
Yorkė, ant Bowery gatvės šim
tai . mūsų piliečių guli ant 
laiptų, šaligatviais vaikšto ap- 
.driskę, nesveiki, ir jais niekas 
nesirūpina.

Tuo tarpu keturi milionai 
K* buvusių kareivių ir jūreivių, 

imilionai civilių piliečių negali 
- Susirast gyvenimui tinkamų 

*' namų.

New York Herald Tribune 
sekmadienį, rugpjūčio 29 d., 
įtalpino iŠ Washington© val
diškos įstaigbs Bureau of La
bor Statistics apskaitliavimą, 
kad dabar už $1 pilietis mais
to gali tik tiek nusipirkti, 
kaip 1939 metąįs galėjo už 46 
centus. Reiškia, dabartinis 
doleris nevertas nei pusės do/ 
lerio 1939 metų? '

Kainos ant pragyvenimo 
reikmenų vis kylą, o darbai 
mažėja, algos toli nuo kainų 
pasiliko, štai apie ką reikia 

rf kalbėti!

, ♦ Isterija apie “raudonuosius” 
gali pątenkinti tiktai tuos, 
kurie šaltai ir riifitai negali 

t* mąstyti. Henry Wallace sa- 
> , kė, kad jeigu . kalbėti apie 

“raudonumą,” tai reikia kai* 
- bėti apie raudoną mėsą, ku- 
., rioą pusė Amerikos žmonių 

negali įsigyti, be kurios ba
dauja vaikai ir auga bespė- 
kiai piliečiai

&
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Mr. Trumanas žada tą ir ki- 

gerą padaryti Amerikos

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Paryžius. — Klerikalas 
Robertas Schumanas išdės
tė Franci jos . seimui savo 
planus, ir seimas 322 balsais 
prieš 185 užgyrė Schumaną 
kaip naująjį premjerą. 
Prieš Schumaną balsavo 
tiktai komunistai seimo na
riai ir pora kitų.

Tuo tarpu šimtai tūks
tančių darbininkų demons-

Neamerikinis Kvotimas
t

Parodo Roosevelto
Nuoširdumą Sovietam

New York. — Kongres- 
manų Neamerikinių Veiks
mų Komitetas klausinėjo A. 
A. Berle, buvusį , valstybės 
sekretoriaus padėjėją, apie 
Sovietų draugus prez. Roo- 
sevelto valdžioje. Berle, tru- 
maniškas “liberalas”, sakė, 
kad jis dar karo metu siūlė 
kietą politiką prieš Rusiją, 
bet valstybės sekretoriaus, 
pavaduotojas Dean AcHė- 
son, valstybės’departmento 
pareigūnas Alger Hiss ir 
pats RooseVeltąs stojouž 
bendradarbiavimą su Sovie
tais. Todėl Rooseveltas, gir
di, “pašalino ‘mane iš val
džios ir ištrėmė Argentinon 
kaip ambasadorių.”

travo įvairiuose 'Franci jos 
miestuose, reikalaudami pa
kelt algą ir grūmodami 
streikais, jeigu valdžia /at
mes jų reikalavimus.

Schumanaš, kalbėdamas 
seimui, ketino įvesti neva 
kainų kontrolę būtiniesiems 
reikmenims. Jis stojo pęieš 
algų pakėlimą darbininkams 
bendrai ir žadėjo, jiem tik 
šiokius tokius bonus. Schu
manas pataikavo socialis
tam, “radikalam”- ir kitiem 
dešiniesiem.

• Komunistų atstovas Jac
ques Duclos seime nurodė, 
jog Schumanas tarnavo ir 
ta’rnaus trustams prieš dar
bininkus. Kartu Duclos į- 
spėjo, kad jeigu Schumanas 
taps premjeru, tai juo la
biau pajungs Franci ją ame
rikiniam Marshallo planui.
---------------------------------- ------------ J---------------------

Chryslerio Darbininkų 
Protesto Streikas

Detroit. — Sustreikavo 
3,700 Chryslerio DeSoto au
tomobiliu fabriko darbinin
kų. Jie streiku protestuoja 
dėl td/kad kampanija pava
rė tris fabriko .darbininkų 
atstovus (stewardus) ir nu
baudė tūlus kitus. Jie bau
džiami už tai, kad apleido 
darbą, kuomet karštis paki
lo virš 100 laipsnių.

Užginta Jankių Darbininkam 
Streikuoti Japonijoj

Tokio. — Japonijos val
džia uždraudė streikūot ja
ponam; kurie dirba ameri
konų armijai ir kitų talki
ninkų kariuomenei Japoni
joje. Uždraudimas paliečia 
200,000 tokių \ darbininkų. 
Valdžia taip pat užgynė 
jiems per bendrus savo at
stovus derėtis su samdyto
jais dėl algų ir kitų. sąly-

Pirmiau, pagal gen. Mac- 
Arthuro patvarkymą, buvę 
užginta streikūot visiem Ja
ponijos Valdžios darbinin
kams ir tarnautojams.

Frankfurt, Vokietija. -~ 
Vokiškas nunacinimo teis
mas paleido iš kalėjimo W. 
Schachtą, bankinį Hitlerio 
specialistą.
.................  V....................................

Sustreikavo Vežikų 
Unija New Yorke

’ . • J

New York. -— Trečiadie
nį prasidėjo Darbo Federa
cijos Vežikų - trokmanų U-., 
nijos streikas; sustabdė 85 
nuošimčius maisto ir kitų 
reikmenų išvežiojimą. Strei
kas paskelbtas todėl, kad 
samdytojai atsisakė tinka
mai pakelt darbininkam al
gą. 1

(San Francisco. — Gręsia 
CIO laivakrovių streikas^)

Tokio. — Su generolu 
MacArthuru tarėsi atvykęs 
Chang Chųn, buvęs tauti
ninkų Chinijos premjeras.

Maskva. — Jau suvalyta 
3 ketvirtadaliai kviečių der
liaus Sovietuose. >

Maskva.—Mirė/gen. And
rius A. Ždanovas^ Leningra
do apgynimo didvyris, vie
nas žymiausių Sovietinių va
dų. Ji^ buVo 52 metų am
žiaus. Ždanovą pakirto ilga 
sudėtinė ligą1— arterinių 
kraujagyslių sūkietėjimas, 
per aukštas krąujo spaudi
mas ir dusuline, širdies liga.
Lenino ir Stalino Draugas 

Kovotįojas
Sovietų Koųiiunistų Parti

jos centro komitetas ir mi
nistrų taryba išleido gilaus 
gailesčio pareiškimą dėl 
Ždanovo mirties. Pareiški
mas sako: , ■ ’

“Pulk, generolas Andrius 
Aleksandrovičiuą Ždanovas 
buvo žymus mūsų partijos 
ir Sovietų valstybės vadas,,. 
Sovietų Sąjungos Komunis
tų Partijoj Politiniu Biuro 
narysį tos partijos centro 
komiteto sekretorius, Sovie
tų Sąjungps Aukščiausios. 
Tarybos (seimo) narys.

“Mirtis draugo Ą. A. žda
novo, Lenino ir Stalino par
tijos ištikimo sūnaus, kuris 
Visą savo amžių tarnąvo di
džiajai < komunizmo idejąl, 
yra labai didelis;/ nuostolis, 
mūsų partijai ir visiem So^ 
vietų žmonėm. z

“Mirus, drg. Ždanovui, 
partija neteko • žymaus 
marksinio teoretiko, ląbai 
gabaus Lenino ir Stalino i- 
dejų 'propagandisto, vieno 
žymiausiu partijos ir Sovie
tinės valstybės mokytojų.

“Ištikimas didžiojo Stali
no mokinys ir draugas-ko- 
votojas, Ždanovas ryžtingu 
savo darbu Sovietinės tėvy
nės gerovei ir didžiausiu pa
siaukojimu Lenino ir Stali
no partijai įgijo šiltą parti
jos ir visų mūsų šalies dar
bo žmonių meilę/’

Kominformo Kūrėjas
Ždanovas vadovavo Ko

munistų Informacijų Biuro 
Įkūrimui. Devynių europi
nių Komunistų Partijų kon
ferencijoj Lenkijoj aėl .to. 
biuro įsteigimo Ždanovūs 
pareiškė: j *

— Sovietų Sąjunga, galėtų 
ramiai gyventi ir bendra-

'.......... ..............w.

darbiauti su Jungtinėmis 
Valstijomis ir kitais kraš-. 
tais, kurių santvarka ski
riasi nuo Sovietų. Bet Ame
rikos valdžia laužo pasiža
dėjimus, duotus karo metu,

A. A. ŽDANOV
ir skubotai gamina planus 
karui prieš Sovietų Sąjun-

Smerkė Trumano-Marshal- 
lo Karinius Planus

Trumano mokymas yra 
aiškiai užpuolikiškas. Mar- 
shallo planas yra pridengta 
karinė , Jungtinių Valstijų 

savo viešpatavimą pasau
liui. . .

Sovietų Sąjunga visuomet 
ištiknrfai vykdė ir vykdo 
prisiimtas pareigas.^ Sovietų 
Sąjunga yrą įrodžiusi pasi
ryžimą ir norą bendradar
biauti. i
Bolševikas nuo Jaunų Metų

Ždariovas buvo sūnus in
spektoriaus Tverės (dabar
tinėj Kalinino) gubernijoje. 
16 metų sulaukęs, jis aplei
do gimnaziją, kad galėtų vi
są laiką pašvęsti judėjimui 
prieš caro valdžią. 19 metų 
būdamas, Ždanovas įstojo į 
bolševikų organizaciją.

Nors Ždanovas gana ank
sti apleido mokyklą, bet jis 
visudme^ buvo mokslingas. 
Bė kitko, jis gerai kalbėjo 
•vokiškai ir francūziškai.

Iškilmingos Laidotuvės
> Ždanovo kūnas pašarvo
tas Piliorių Salėje, Krem
liuje, ir bus iškilmingai pa
laidotas prie Kremliaus sie
nos. /

MIUNICHE DEMONSTRAVO 
100,000 VOKIEČIU .

TITO PROTESTUOJA 
PRIEŠ BULGARIJA

Amerikonai Paskyrė Nacių Įnagį 
Graikijos Armijos, Komapdon

London/— Karinė Ame
rikos atstovybę Graikijoje 
paskyrė penkioliktos mo* , 
narcho -* fašistų divizijos’ 
komandierium gene rolą 
Christą Jerakinį, kuris ka
ro metu tarnavo vokiečiam

suos ir išrinks į prezidento 
vietą.

“Wake up, Mrf President,” 
tu juk dabar esi prezidentas, 
tai kodėl tų gerų žygių , nepa
darai? Pamink, kam tavo 
kalbos tarnavo, ar Amerikos 
demokratinei liąudžiai, ar 
Wail Stryto turčiams ?

okupantam ir žudė Graiki
jos patri jotus,
nešė Laisvųjų Graikų (par
tizanų) radijas. .

Jerakinis užima vietą^ge- 
nerolo Demetrio Laios,’ ku
ris pašalintas dėl to, kad 
partizanai sumušė jo ka
riuomenę Grammes kalnuo
se. j

Gen. Jerakinis drauge su 
naciais išžudė daugiau kaip 
400 patrijotįnių graikų vien 
Eubojos saloje, kuomet* tie 
graikai * priešinosi vokie-

kaip pra

, Miunich. —-100,000 vokie
čių darbininkų maršavo 
Miunicho gatvėmis, protes
tuodami, kad ahgių-anleri- 
konų užimtoj vakarinėj‘ Vo- 
kietijoje pabrangintas mais
tas ir pablogintas darbo 
žmonėms gyvenimas po to, 
kai ten įvestos naujos mar
kės, spausdintos Amerikoje.

Varšava.
munistų Partija neskyla, 
kaip pranašavo reakcinin
kai.

r '-------- r—  —r
Belgrad. ~ Jugoslavijos 

valdovas Tito pakeitė kelįš 
savo ministrus, kaip negana 
ištikimus.

- i

Lenkijos Ko

- Jugoslavijos

ORAS*—Būsią vešu

Charlotte, N. Carolina. — 
Nepaisant lietaus, 2,300 bal
tųjų ir negrų klausėsi Hen
rio Wallace’o kalbos Wins
ton - Salem beisbolininkųą 
parke antradienį vakare. 
Wallace, Progresyvių Parti
jos kandidatas į preziden
tus,.,, ypač šaukė baltuosius 
da$bo žmones vienyfyėn su 
ndgrais, kad bendromis jė
gomis galėtų pagerinti būk
lę vieniems ir kitiems. .

Apie 100 padaužų trukš- 
mavo, kiaušiniais ir tomei- 
tėmis laidė į kalbėtoją. Ryž
tingi klausovai, taciaus, nu
tildė tuos huliganiškus pus
bernius, kuriuos subūrė Ku 
Klux Klano fašistai.

Keli šimtai baltųjų pašle
mėkų suardė Wallace’o ban
dymą kalbėti nuo Charlotte 
miesto rūmų laiptų susirin
kusiems keturiems tūkstan-

Komunistai Lygiai 
Bus Draftuojami

pa-

čiams žmonių. Policija are* 
štavo tris kiaušinių laidyto* 
jus. Asheville, N. Carolina  j, 
įvyko Wallace’o prakalbos, 
nepaisant kuklUksinių pa* 
daužų šėlimo.

Wallace tęs savo prakalbų 
maršrutą Alabamoj ir kito
se pietinėse valstijose. Viė .̂ 
no kito miėsto valdininkai 
žadėjo saugot Wallace’o mi
tingus nuo užpuolikų.

Illinois Politikieriai
Užgina Wallace’ui
Kandidatuoti

Washington. — Buvo 
skleista gandai, kad komu
nistai nebūsią draftuojami

■ (ąrmijon,; nes jie esą “neišti-,
kini!”1 Verstino rekrutavi- 
mo valdyba užginčijo tuos 
paskalus’; sako, komunistai 
bus draftuojami lygiai, 
kaip ir visi kiti. Tik, girdi, 
būsią žiūrima, kad' jie ne
prieitų prie “karinių sekre
tų.” 1 /

Springfield, Ill. Rinki- t 
minė Ulinojaus valstijos ko-r 
misija paskelbė, kad atmes
ta Henrio Wallace’o ir kitų 
Progresyvės Partijos žmo
nių kandidatūra lapkričio 
rinkimams ištisoje valstijo- 
je; pasakoja, būk Wallace, . 
progresyvių kandidatas pre
zidento vietai, negavęs ga
na piliečių parašų. , . /„■■

Bet Cook apskrity] (Chi
cago j) Progresyvė Partiją 
turės savo kandidatus 
cialihoše rinkimų surašuose 
Ąukščiausias Illinojaus- teis
mas pripažino tai .partijai 
teisę statyti savo kandida
tus toj apskrityj.'

Jungt. Tautų Seimas Vėl 
Svarstys Atomų Kontrolę

Būsianti Atidaryta 
Važiuotą Berlynan

Berlin, rugs. 1. — Tarėsi 
kariniai Amerikos, Sovietų, 
Anglijos ir Franci jos gu
bernatoriai Vokietijoj. Po 
to pranešta, kad ateinantį 
sekmadienį Sovietai, tur 
būt, jau leis trijų minimų 
vakarinių talkininkų trau
kiniams važiuoti su krovi
niais zį Berlyną. Karinių 
gubernatorių pavaduotojai 
susitarė įvesti sovietines 
markes, kaip vienintelius 
pinigus visam Berlynui. An
glai, amerikonai ir francū- 
zai, tačiaus, reikalavo sau 
lygaus balso kas liečia tvar
kymą sovietinių markių a- 
pyvartos.

New York, -r Garlaiviu 
Queen Mary išplaukė Euro- 
pqn dr. Ph. Jessųp, Ameri
kos delegatas Jungt Tautų 
seimui, kuris po trejeto sa- //>.. ■ 
vaičįų apsidarys Paryžiuje. 
Jessup sakė, svarbiausias x 
seimui klausimas bus kaip 
įvestį tarptautinį atomų jė
gos tvarkymą.

Tuo pačiu laivu iškeliavo 
Europon Jakovas Malikas, J 
Sovietų atstovas Jungt.' 
Tautų Saugumo Taryboje, s i 
ir Dmitrius Manuilskis, So
vietinės Ukrainos delegatas 
toje taryboje.

Helsinki, Suomija. — Ei- 7 
nąs Suomių.Komunistų Par
tijos suvažiavimas, tarpkifr 
ko, spręs, ar prisidėt prie 
Koniunistiį I n f ormaeijų 
Biuro.

Belgrad. — ■ Jugoslavijos 
Tito valdžia, užprotestavo 
Bulgarijai, kad ji, girdi, 
planuoja užimti Pietinę Ma
kedoniją, Jugoslavijos pro
vinciją. Pirmiau Tito prote
stavo Rumunijai ir Vengri
jai; x įtarė, kad jos “suokal- 
biauja” nuversti Tito val
džią, priešingą Komunistų 
Informacijų Biurui;

PARYŽIUS 
zų 
na 
už

r Francū- 
t spauda kalti-

na Amerikos ambasadorių 
už kišimąsi į vidujinius 
Francijds reikalus.

New York. Dikčiai pa 
smuko žemyn pramonių ąė 
rai Wall Stryte. ,

CIO Taryba Užgiria Trumaną 
35 Balsais prieš 12 ' ^|

Washington. — CIO unijų 
vykdomoji taryba 35 balsais 
prieš 12 parėmė Trumano 
kandidatūrą prez identi- 
niams rinkimams. Trumaną 
ypač piršo CIO centro pir
mininkas. Philip Murray, 
Amalgameitų Rūbsiuvių li
nijos pirmininkas Jacob Po- 
tofsky ir Važiuotos Darbi
ninkų Unijos' galva Mike 
Quill. }

trufnanui priešinosi Do
nald Hendėrson, Maisto, 
Tabokos ir .Firmų Darbi-

• 1 • T T < 1

Albert J. Fitzgerald ir Ju
lius Emspak, Elektrininkų 
Unijos vadai, ir dešimties 
kitų unijų atstovai.*

Hendersonas smerke Tru
maną ypač už.teismų draus
mių vartojimą ’prieš unijas 
ir streikus, pagal* Tafto- 
Hartley’o įstatymą. Hen
dersonas ragino remti Pro
gresyvių Partijos kandida
tus rinkimuose.

Trumano priešininkai at
stovavo daugiau kaip milio- 
ną CIO unijistų. f x

■ *■; 1
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Fašizmo Pavojus Tebėra
\

Pažangieji žmonės labai susirūpinę mūsų šalies po
litika Vokietijoje. Tebėra neįvykdytos tos sutartys, ku
riose buvo numatoma nacizmo išnaikinimas. Juo toliau, 
tuo drąsiau kelia galvų Vokietijos naciai.

Qhicagos Vilnis rašo:
- , “Frederick Kųh, Chicagos Sun-Times koresponden

tas, rašo iš Berlyno, kad gen. Lucius Clay, galva Ameri
kos miltarinių jėgų Vokietijoj, pripažįsta, jog kylant in
dustrijai, pagerėjus susisielftmui ir ekonominiam, gyve
nimui Vokietijoj gali įsivyrauti nacizmas.

“Suprantama, nėra nacizmui progos Tarybų Sųjun- 
. gos zonoj, nes ten* demokratiniai vokiečiai pastatyti į ad-- 

ministracijų. .Amerikos ir Britanijos zonose tačiau kas 
kita. Sakoma, ir dabar administracinėse pareigose yra 
dauguma nacių ar naciams pritariančių.

“Dabartinė ‘vakarų’ politika Vokietijoj atsteigti in- 
dustrialistus, neįsileisti į valdžios urėdus darbininkų ir 
pažangių vokiečių, nes jie gali būti komunistais, padeda 
nacizmui stiprėti. • . - ,

“Anti-sovietinė užsienio politika kelia nacių viltis. 
Jie laukia karo ir -mano atsigriebti, nes Amerika juos 
naudotų prieš TSRS. z

“Vokietija betgi bus padalinta ir jos panaudojimas 
nebus vykusiai galimas. Karo taipgi bijo ir Francūzijos 
ir Britanijos vyriausybės, nes jaučia, kad jos negalėtų 
savo žmones karan prieš TSRS įtraukti. Nacių viltys 
tad gali būti tuščios.

/ “Gen. Clay politika Vokietijoj taipjau nežavi daugu
mos vokiečių, dargi priešingai. Nacizmui įsivyrauti Vo
kietijoj tad yra labai migloti prospektai.” .

Kur Atsistos Mainierių Vadai?
Mainierių unijos organas “United Mine Workers

kad jie galėtų balsuoti lapkričio Rinkimuose. Paragini
mas labai vietoje. Labai daugelis darbo žmonių padaro 
klaidą, • kad nepasiruošia balsavimui. Kai ateina. rinki
mai, jie pamato, kad jie neturi teisės balsuoti, nes nėra 

' užsiregistravę balsavimui.
Bet mes tikėjome, kad šitame žurnalo numeryje jau 

' bus unijos lyderių pasisakyta,, už kurį kandidatą jie sto
vės šiuose rinkimuose. Tačiau-tuo svarbiu reikalu nepra
sitariama nė pusiau lūpų. Ar tai reiškia, kad John Lewis 
tebesvyruoja, neturi aiškaus supratimo, kuris kandidatas 
jam arčiau prie širdies?

Kai Jungtinių Valstijų Kongresas priėmė anti-uni- 
jihį Taft-Hartley įstatymą, Lewis labai griežtai pasmer
kė abi ^partijas. O visgi nesinori tikėti, kad jis šiuose rin
kimuose laikysis .“bešališkai,” tai yra, nepasi^akys nė už 
vieną kandidatą. *

1 Visi, kurie arčiau pažįsta Lewisą, spėja, kad jis tik 
delsia, bet su laiku išeis už Dewey kandidatūrą. Tai kas, 
kad Kongreso republikonai priėmė Taft-Hartley įstaty
mą, Dewey nėra Kongreso nariu ir todėl, sakoma, Lewis 
argumentuos, kad Dewey neatsako už tą įstatymą."

s - John'Lewis yra republikonas. Jis, berods, tik vieną jsy-j 
Icį “suklupo” ir darbavosi už išrinkimą Roosevelto. Pas
kui su Rooseveltu susipyko ir vėLtapo tvirtu republiko- 

šalininku. x
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i Fašistinių Chuliganų Siautėjimas
K* ' > *

• Kaip Amerikos Reakcija žūri į Progresistų Partiją 
4^ jos kandidatą Henry Wallace, labaį gražiai pavaizduo
ja tos reakcijos suorganizuotų fašistinių chuliganų siau
tėjimas naujosios partijos suruoštuose mitinguose. Šio- 
ihis dienomis Wallace pasirodymas pietinėse valstijose 
visiems laikams numaskavo demokratijos priešus. Mitin- 
,gus užpuldinėjo organizuoti chuliganai, kalbėtoją ir jo 
palydovus apmėtė supuvusiais kiaušiniais. Iš valdžios ir 

' policijos pusės nebuvo padaryta viekas,^ad^kahdidatą į 
prezidentus apsaugojus nuo chuliganų.

Ar tas progresistus sulaikys nuo išvystyrtio .rinkimi- 
/kys. Tas tik paskatins kiekvieną* naujosios partijos narį 
4iės kampanijos plačiausiu mastu? žinoma, kad nesulai- 
ir šalininką daugiau darbuotis, kad s(i savo programa 

. pasiekti6 piliečių mases.
Komercinė spauda bando svietą įtikinti, kad šitie 

fašistinių chuliganų žygiai yra pačių žmonių nusiteiki
mas prieš Henry, Wallace ir Progresistų Partiją. Bet tai 
gryniaufeia nesąmonė. Užtenka saujelės girtų niekšų, kad 
susėrinkimą suardyti, arba kalbėtoją apmėtyti supuvu
siais kiaušiniais..Pasirodo, kad South Carolinoje mažytė 
grupelė pasamdytų jaunų' razbaininkėlių važinėjo pas
kui kalbėtoją ir susirinkimuose triukšmą kėlė. Jje, ma
tyt, žinojo, kad policija jiems nekliudys susirinkimus ar
dyti. \ ' i

Šis chuliganų siautėjimas parodo reakcijos despera
ciją.

^publikų piliečiams^ ir TS
RS Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo 1941 m. kovo 8 
d. įsake* “Dėl grąžinimo 
TSRS pilietybės Besarabijos 
gyventojams ir dėl tarybi
nės pilietybės) įsigijimo 
Šiaurės Bukovinos gyven
tojam^,” turi teisę ne vėliau 
kaip 11949 metą liepos 1 d. 
Užsiregistruoti kaip tarybi
niai piliečiai TSRS Pasiun
tinybėse arba Misijose Lo
tynų Amerikos šalyse tvar
ka, nustatyta aukščiau mi
nėtųjų TSRS Aukščiausio-; 
sios Tarybos Prezidiumo 
įsakų 2 str. str.

2. Asmenys, neužsiregis
travę šiame Įsake nustaty
tu laiku, gali TSRS piliety
bę įsigyti bendrais pagrin
dais.”

Apie u ž s i registravimo 
tvarkų, kuri šiame Įsake 
minėta, TSRS Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo 
1940 m. rugsėjo 7 d. Įsakė 
yra pasakyta, kad užsiregis
truoja “.. /TSRS pasiunti
nybėse ar konsulatuose pa
tys asmeniškai ar prisiuntę 
specialius pareiškimus paš
tu, pridedant savo pasus.”

Tas Įsakas parodo susi
rūpinimų Tarybų Sąjungos: 
vyriausybes lietuvių tauta, 
Lietuvos1 darbo žmonėmis, 
kurie buržuazijos viešpata
vimo laikais buvo-priversti 
palikti savp Tėvynę. Dabar

— Buržuazinės Lietuvos 
laikais nedarbas buvo baisi 
rykštė. Šimtai tūkstančių 
miesto ir kaimo darbininkų 
neturėjo darbo.

Nusivylę buržuazipe Lie
tuva ir patyrę visų buržua
zinių politikų pažadų melą-, 
gingumų, Lietuvos darbo 
žmonės ieškojo išeities emi- 
graci j oje. Ypatingai padi
dėjo emigracija iš Lietuvos 
po 1926 m. gruodžio 17 d. 
fašistinio pėrversmo, kada 
smetoniniai smurtininkai 

galutinai likvidavo visas 
liaudies teises. , ♦

Vien ’tiktai į Sao Paulo 
'(Braziliją) 1927 m. atvyko 
11,844 lietuviai. 1927 m. e- 
migravo iš Lietuvos apie 
25,000 žmonių. Iš buržuazi
nės Lietuvos išvyko daugiau, 
kaip 100,000 žmonių^ ne
skaitant kelįų- dešimčių tūk
stančių, kurie kasmet vyk
davo uždarbi auti'kaip že
mės ūkio darbininkai ir tar
naitės į kaimyninius kraš
tus. Dar šimtai tūkstančių 
būtų išvažiavę iš Lietuvos,, 
jei užėjusi pasaulinė krizė 
nesukeltų nedarbo ir už
draudimo įvažiuoti į daugu
mą kraštų.

Išvykę į Lotynų Amerikos 
šalis,' Lietuvos darbo žmo< 
nės neužmiršo savo senosios 
Tėvynės. Jie sielojosi jos 
vargais. Jų/dauguma buvo 
nusistačiusi antifašistiniai 
ir dalyvavo' kovoje prieš 
Smetonos vyriausybę. Jie 
dažnai siųsdavo laiškų su 
protestu prieš Lietuvos dar
bo žmonių teisių, mindžioji
mą, prieš Lietuvos liaudies 
pavergimą. Užsienyje atsi
dūrę Lietuvos, darbo ... žmo
nės su dideliu šūsidohiėjimu 
ir užuojauta sekė mūsų 
liaudies antifašistinę kovą, 
kuri vyko vadovaujant Lie
tuvos komunistų partijai.

Tad ir natūralu, kad 1940 
metų įvykiai —/tarybų val
džios paskelbimas Lietuvo
je, lietuvių tautos nutari
mas įeiti į Tarybų Sąjun
gos tautų, šeimą, didžiosios 
permainos,. įvykusios visose 
liaudies ūkio srityse, susiju- < 
Šios su darbo žmonių laimė
jimais socializmo kūrime — 
visa tai buvo su didžiausiu 
džiaugsmu sutikta tų, ku
riuos vargas ir badas nu
bloškė į užsienį. Nežiūrint

Kelias į Tėvynę Atdaras
| ; ... ................. t ’

(Pasikalbėjimas šii Lietuvos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo Pirmini nku drg. J. Pftleckiu)

siąutusios Lotynų Amerikos 
šalyse pašėlusios reakcijos, 
daugelis lietuvių panorėjo 
grįžti į Tėvynę, į Tarybų 
Lietuvą. Daugelis kreipėsi į 
Tarybų Sąjungos pasiunti? 
nybę Vašingtone su prašy
mu dėl tarybinės pilietybės 
suteikimo. Karas sutrukdė 
taūi, kad jų pageidavimas 
būtų įgyvendintas.

Tėvynės karo metu Loty
nų Amerikos lietuviai — 
darbo žmones mpraliai1 pa
rėmė Tarybų Sąjungos kovą 
prieš hitlerinius, grobikus.

Tarybų* Lietuvos išvada
vimas ir fašistinės Vokieti- 

•T k • ' . .

jos sutriuškinimas sukėlė 
didelį entuziazmą pas lietu
vius, darbo žinonęs; Lotynų 
Amerikoje. . -

Po karo tūkstančiai lietu
vių vėl . pasiryžo ' grįžti į 
Tėvynę. Į. Tarybų Sąjungos 
pasiuntinybes Lotyhų Ame
rikos šalyse plaukia kas
dien tūkstančiai 'Miškų iš 
lietuvių su pareiškimais .dėk 
tarybinės pilietybės suteiki
mo. Daug laiškų iš Lotynų 
Amerikoj gauta Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiume. Šiuose laiš
kuose prašoma kleisti grįžti 
į Tarybų Lietuvą, kad jie 
galėtų ' .įsijungti į Tarybų 
Lietuvos atstatymo ir penk
mečio vykdymo darbus. .

: Tarybų Sąjungos vyriau
sybė, atsižvelgdama į dar
bo žmonių reikalus, nutarė 
patenkinti jų prašymą. 
1948 m. kovo 20 d. ' TSRS 
Aukščiausiosios * Tarybos 
Prėzidiumąs^priėmė' /“Įsaką 
dėl tvarkos TSRS pilietybei 
įsigyti LiėtuVos, Latvijos ir 
Estijos J respublikų pilie-, 
čianiš ir kilusiems'' iš Besa
rabijos »asmenims, gyve
nantiems Lotynų Amerikos 
šalyse.” Įsako turinys toks: 

“1. Nustatyti, kad Liętu- 
yps, Latvijojjr ■ Estijos res
publikų piliečiai' ir kilę iš 
Besarabįjos asmenys, gyve
ną Lotynų Amerikos Šalyse 
ir ne,užsiregistravę kaip ta
rybiniai piliečiai TSRS di
plomatinėse ar konsuliari-' 
nėse atstovybėse per laiką, 
numatytą TSRS Aukščiau
siosios Tarybos. Prezidiumo / • 
1940 m. rugsėjo 7 d. Įsake 
“Del. tvarkos TSRS piliety- ; 
bei įsigyti Lietuvos, Latvi-, ■ 
jos ir Estijos Tarybinių Re-

• . ... •________ ‘. • . ' * ■____________________ _

Tėvynę, pasidaryti pilnatei-/ 
siais jos piliečiais ir savo 
krašto šeimininkais.
I,

Metai iš metų vis sunkes
nis darosi gyvenimas kapi
talistiniuose kraštuose. Dar
bo žmogui gręsia nuolatinio 
nedarbo, skurdo ir bado pa
vojus. Metai iš metų vis gė
rėja gyvenimas Tarybų Lie
tuvoje, visoje mūsų didžio
joje tarybinėje Tėvynėje;. 
Sėkmingai?vykdydami jstali4 
ninį pokarinio penkmečio 
planą, Tarybų Sąjungos 
žmonės likviduoja baisaus 
karo pasėkas. Netrukus 
ekonominis gyvenimas pa
sieks prieškarinio lygio ir' 
toliau liaudies gerovė nea
bejotinai ' ir nuosekliai vis 
labiau kils. Tarybinės liau
dies kelias yra užtikrintas 
ir šviesus, o tad nenuostabu, 
kad tūkstančiai mūsų tėvy
nainių, kurie skurdo ir var-7 
go buvo priversti palikti 
buržuazinę Lietuvą, nori 
grįžti į Tarybų Lietuvą —-1 
darbd įmonių respubliką, 
prie gerovės ir laimės.

O Tarybų Lietuvoje dar
bo daug ir galima užtikrin
ti, kad visi sugrįžusieji ga
lės gerai įsikurti savo socia
listinėje Tėvynėje. Jie galės 
įsijungti į Tarybų Lietuvos 
atstatymą, kas sukels liau
dies gerovę.

Mes laukiame ir sveikina-1' 
me tūkstančius grįžtančių į 
tėvynę lietuvių, kurie buvo 
karo audroj nublokšti į sve-. 
timus kraštus, taip lauksi
me ir sveikinsime mūsų bro
lius ir seseris, sugrįžtančius 
iš tolimosios Lotynų Ameri-

Naujasiš darbo sdkretorius (ministras) Maurice. J. 
Tobin pirmoje savo spaudės konferencijoje Taft- 
Hartley įsthtymą pavadino, “smūgiu unijizplui” ir 
kritikavo to įstatymo puūktus., kurie draudžia uždarą 
šapą ir vartoti unijos regiiliarius fondus politikai. 
Tuo patimi , laiku, kada Načiohslle * Darbo Santykių 
Taryba skelbia unijines samdymo sales nelegkliskp- 

mis, Tobin sake, kad jos yra “nąpavaduojamomis” 
daugelyje industriją.” 1

skyrių 
k raštoty- 

'Jame bus pa-

Socialistinės Statybos 
Skyrius Muziejuje

ALYTUS. — Naują 
organizuoja vietos 
ros muziejus.
vaizduoti . socialistinės staty
bos Jaimejimai apskrityje. Mu
ziejui padeda vietos organi- 
zaojjos, parengdamos įvairių 
sričių eksponatus ir diagra
mas.

Muziejuje steigiamas taip 
pat Tėvynės karo skyrius.

M. Visvaldas.

Teątro Gastrolės
’• ' ■ ■■ - ' (

Mieste* gastroliavo, Šiaulių 
dramos teatras. Joniškiečiams 
jis parodė “Vestuvių Malinov- 
koje” operetę.

f ; ' 0 •

Popierio Fondas
* Nesitikėtai aštriai kirto kaiščiai skersai ir išilgai 

mūsų šalį. Jau buvome pradėję atsispirti su savo dien
raščiu prieš infliaciją, bet karščiai mus paklupdė. Įplau
kos sumažėjo daugiau kaip per pusę, o išlaidos tos pačios. 
Spaudos darbams užsakymai sumažėjo, už prenumeratas 
įplaukos nuslūgo laike karščių ir sumažėjo įplaukos už 
skelbimus. Aukų vis po šiek tiek gaudavome ir karščiams 
siautėjant. Tačiau įplaukos buvo tik apie trečdalis visų 
išlaidų už savaitę. Prašome pasiskaityti gražų laiškelį:

■Gerb.’ Draugai: Kaip žinote, rugpj. 15 d. mes turė
jome Clevelandė spaudos pikniką, kurio pelnas skiriamas 
pusiau Laisvei ir Vilniai — viso uždirbome $15&66, pu- • 
siau padalinus išeina po $79.33. Iš-t# pinigų turėsite per 
metus siuntinėti Laftvę tam, kuris laimėjo įžangos do
vaną (tą patį turės padaryti ir Vilnis). Laisvę laimėjo 
A. Gurklis, 1376 E. 66th St. Ant laimės> abu laimėtojai . 
nėra mūsų dienraščių skaitytojai, tik retkarčiais pasiro-i 
do mūsų pramogose. Gali būti, kad per metus paskaitę 
mūsų dienraščius, tankiau pas mu^ atsilankys. Pasiun
čiu čekį sumoje $79.33. Draugiškai, J. Žebras.”

Daugiau finahsinės paramos dovanomis gavome nuo 
sekamų asmenų: . '

ALDLD 2 kp. Moterų skyr., So. Boston, Mass. $10
P. Paulauskienė, Pittsburgh, Pa. $^7

, A. Kangiserienė, Randolph, Mass. $5 . • )
Pranas Balčiūnas, San Leandro, Calif'. $5

\ J. JStakvilevjpius, Brooklyn, N. ¥. $5‘
Ks. B. Karosienė, San Leandro, Caiįf. $5
Nuę draugiško parengimo, Brockton, Mass. $4.55
J. Urbonas, Pittsburgh, Pą. $4 
Felix Yokubonis, Billerica, Mass. $3 
A. Dįlius, Hawthorne, N. J. $3
D. Kajeckienė, Stratford, Conn. $3

' x Mary Dobinis, Ozone Park, N. Y. $3 A
Kazimieras Valaiitukevičiuš, Auburn, Mass. $2 
Anna Petee Chestnut, Brockton, Mass. $2 
Charles Balčiūnas, Brooklyn, N. Y. $2 
Benedict Stupelis, Philadelphia, Pa. $2 
M. Grigas, Brooklyn, N. Y. $2 
V. Grigas, Hudson, N. H. $2
E. Kasparienė, Wilkes-Barre, Pa. $2.
Eva Kavolis, Brockton, Mass. $1
A. Linkus, Jr., Brooklyn, N. Y. $1 *'
Jonas Gudinas, Brooklyn, N. Y. $i. x 
Geo. Mack, Frankfort, N. Y. $1.

> Graži parama ! Dėkojame visiems už gražų atjauti
mą/savo dienraščiui! Neabejojame, kad ir kiti dienraš
čio patriotai paseks tuos, kurių vardai aukščiau išspaus
dintų z . * 1 ? e •

Į rudenį prasidės organizacijų parengimai salėse. 
Laikas jau jįengtis prie jų. Prašomu rengimo komisijų 
nesivėlinti su pridavimū užsakymų spaudos darbams^ 
Laisvės spaustuvė gali atlikti spaudos darbus, bet jie tu
ri būti į laiką priduoti. Meskite tą madą special Siųsti 
užsakymus spaudos darbų su įsakymais — “mes turime 
gauti už poros dienų!” Supraskite, kad vien tik paštas 
siuntinius ne visada pristato už poros dienų. Mes galime 
padaryti visokius spaudos darbus parengimams, bet tu
rite duoti laiko. Tarpais vienu kartu sueina keliolika 
greitų darbų. Aišku, tada visų greitai negalima padary
ti, kas.-nors turi nukentėti. Siųskite užsakymus spaudos 
darbams dabar, tuojau. Laisves Admmistraciycį.

i — “mes turime
’ C* ’*r" V

dienų!” Supraskite, kad vien tik paštas

Lietuvos Žinios
JONIŠKYJE 

Naujuose Kultūrps Namuose
Naujai atidalytuose Kultū

ros nartiuose organizuotas va
karas, kurio metu su menine 
prbgrama pasirodė vietos gim
nazijos saviveiklos ratelis,, 
tautinių šokių grupė ir jaunų
jų rašytojų būrelio nariai.

Numatytas suruošti jaunųjų 
literatų vakaras. • •

Miesto Bibliotekoje
Biblioteka/ papildyta 800 to

mų naujų knygų. Iš viso bi
bliotekoje dabar yra '5,500 
knygų ir 900 nuolatinių skai
tytojų. šiais metais skaityto
jų išlaižius padidėjo 223,. 
•Daug knygų skaito • m testo 
darbininkai -ir apylinkių dar
bo valstiečiai.- » •
\ Organizuota parodėlė, ku
rioje nuotraukomis pavaizduo
tas kolektyvinio ūkio prana
šumas prieš individualųjį 
valstiečių ūkį. J kolektyvinius 
Ūkius ir apylinkes pasiųstos 

’7 kilnojamosios bibliotekos. 
Orgapizuojąma parodėlė, kuri 
pavąizduos .mūsų ’ žemdirbių 
kovžį už aukštą derlių.

/

Paskaitininkai Išvyko 
I Apylinkės

Grupė atsakingųjų partinių 
bei tarybinių darbuotojų išvy
ko į apylinkes su paskaita te
ina “Kolektyvinio ūkio pra- 
nąšumas prieš individualųjį 
valstiečių ūkį.” 7 Pranešimus

skaitys kiekvienoje apskrities 
apylinkėje ir kiekviename ko
lektyviniame ūkyje.

Racionalizatorius
MTS remonto dirbtuvės me

chanikas Vaičiulis pritaikė 
nau|ią būdą motorų cilin-5j 
drams prišlifuoti. Aųksčiaur 
šis darbas būvo atliekamas 
kaltu tekinimo staklėse, o da
bar prišlifuojama šmirgeliniu 
tekintuvu. Dabar cilindro pri- 
šlifavimas reikalauja mažiau 
laiko,. o darbo kokybė aukš
tesnė. .

Nauji Pienininkystės 
Specialistai*

■ ' o
Pasibaigė prie Joniškio pie

ninės organizuoti kursai pie
no priėmimo punktų laboran
tam^ paruošti. Kursus baigė 
11 žntyhių.iš kurių geriausiai 
—Alsys ir žvirblis. ' 
' Naujieji specialistai išvyko 
darban į apskrities pieno pri
ėmimo punktus.

S. Šarūnas.

Kova su yaiku Tuberkulioze
VILNIUS. — Neseniai Vil

nia us vaikų ligonine atidarė 
tuberkuliozės skyrių, turintį 
50 lovų. Siekiant išvystyti ko
vų su vaikų tuberkulioze, Gi
rulių kurorte steigiama kita 
gydymo sanatorija, šiuo me
tu ten 
bai. 
metus, 
vietų.

baigiami įrengimo dar- 
Sanatorija veiks visus

Joje- taip pat bug 50

2 pusi.—Laisve (Liberty, Uth. Daily)—K.tv„ Rugsėjo 2, 194S
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jei Jis 
v<\ klaidingas, 
kalbąs. ,

tave 
tavo

padidėjd, — joi 
Lietuvos. ' 
varsotų iliustraci 

Dirbk i\

nukautas.
vaikų literatūros
Pirmoji Žibutė,”

Netv York.
domųjų balsavimų {staiga 
patyrė, kad New Yorko 
mieste milionas piliečių bal
suosią už Henry VVallace’ą 
į prezidentus.

Roma. — Per karą buvb 
suardyta 34 nuošimčiai 
Italijos geležinkelių ir su
naikinta 65 nuošimčiai va
gonų ir garvežių; padaryta 
$1,600,000,000' nuostolių, 
Valdžia sako, kad jau< at-

Taip, taip..
i. Tai ypa- 

Tikrasis sūnus 
Jis man pąsakė 

komplimentų. . .

Pittsburgh.— Plieno Dar-, 
bibirikų Komitetas šaukia 
konferenciją rugs. 19 d. pa
remti Wallace’ui, kaip kaų-'

Italija Sengiasi Atstatyt 
Gelžkelius

giasi 'ir jo draugąi.
Kita vaikų literatūros kny

gele vardu “Grok, žiogeli, Smui* 
keliu'’ parašyta eilėmis ir la
bai gražiai iliustruota, taip pat 
įdomi. Ją parašė Anzelmas Ma
tutis, iliustravo F. Ušinskaitė. 
Knygelė tokio pat storio ir to» 
kios pat kainos, kaip pirmoji; 
Jaunamečiams s k a itytojams 
bus tikras patrauklumas skai-

Nuo to laiko Muradas din
go, kaip vandenyje.. .Niekas 
daugiau nematė jo palinkusios 
figūros,, negirdėjo jo užkimu- 
sio jausmingo balso.

Bet jo vardas dažnai mi
nimas ir dabar. Jis ir dabar 
iššaukia karštus, ginčus ir su
sikirtimus. Vieni sako, kad 
senis parsidavė ponams pata
rėjams, kiti, priešingai,, tikri
na, kad jis tapo jų auka.

Kaip ten nebūtų, bet varg
dieniai nenori, persiskirti su 
Murad u. Jie priskaito jam 
Jdekvieną piktą pašaipą apie 
svetimšalius arba valdonus. Ir 
jei nori priduoti eilinei pašai
pai ypatingą reikšmę, tai su 
kokiu tai baimingu paslaptin
gumu šnabžda kaimynui į au-

žmogaus, — geriau tenusineša 
tave vanduo.

žmogus su ūsiukais sušvilpė 
stovėjusiam netolimais policis-

—Tą pasakė Muradas!
Vertė Barbintas

(Ogoniok No. 27, 1948)

savo 
mes1 
jam

Gertrude Ulinskaites 
Waterbury, Conn.

Todėl, mano

Kaip 
saulutė 
visi sukilo

Praslinko dvi dienos. Mu
radas jau ir pamiršo apie po
kalbį su svetimšaliais ir apie 
perkalbėtoją su pastipusios 
varnos akimis.

Sėdėdamas priprastoje vie
toje, ant šaligatvio, tylėda
mas klausėsi Kiazimo nusi
skundimų. Jo prieteliaus rei-’ 
Jfcflai buvo nepavydėtini. Jąu 
pusdienis praėjo, o jis dar ne
uždirbo nei sudilusio skatiko.

Tuo laiku ties gatvės kam
pu sustojo naujutėlis limozi- 
nas. Iš jo išlipo žvalus ma
žais ūsiukais žmogus. Apsi
dairė, pamatęs Muradą, at- 
žingsniavo prie jo.

—Seni

Išgirskite Antano Bimbos prakalbą, išg irskite gražių liaudies dainų 
programą, paremkite savo dienraštį Laisvę.

ANTANAS BIMBA
Kalbės piknike

Vaikučiai pagelbsti savo motinoms pikietuoti į prieš 
aukštas mėsos kainas neseniai įvykusiame mėsos 

boikote New Yorke.

Nariai unijos, kurią jis gynė teismuose—CIO Food, 
Tobacco & Agricultural Workers-—dabar atnešąJ aukas 
gynimui advokato John Caughlan, čia matomo su šei
ma.- Seattle mieste prieš jį užvedė bylą Washington© 

valstijos Canwell komitetas, vadinamas “mažuoju 
' “neamerikiniu” komitetu.

tarė jis,----mani
atsiuntė vienas turtingas žmo
gus-tave paimti. Jam reika 
lingas tavo patarimas.

Muradas pažvelgė į nepa
žįstamąjį :

—Kokio patarimo (eško |a 
vo ponas, kuomet mieste 
daug patarėjų?

* —Mano ponas apie 
daug girdėjo ir gerbia 
Žilus plaukus.

Muradas palingavo galva: 
—Mano tėvas mane perspė

jo: neik per tiltą turtingo

" ii

vad. W ilma Hollis, 
iš Hartford,. Conn

Jo didenybė (atsilošęs krės
le, piktai). — Kvailas senis! 
Aš sutrumpinsiu tavo apnuo
dytą liežuvį!

Patarėjas (skubiai).— Kas 
jums, jūsų didenybė?

Jo didenybė.— Nieko, po
nai.. . Tai .skilvis. . . Bijau, 
kad jūsų už jūriniai sosai ken
kia mano skilviui. (.Daužy
damas lazda į grindis, įeinan
čiam tarnui:) Išveskite iš čia 
tą beprotį! (Tarnas pakelia 
ir išveda Muradą.)

Patarėjas.—Tikiu, jūsų di
denybė, kad pasikalbėjimas 
su seniu suteikė jums nepa
prastą malonumą.

Jo didenybė/—'
Dėkoju jums, ponai 
tingas senis, 
mano tautos 
daug tikrų 
Jis pasakė, jog tauta didžiai 
gerbia didįjį aviną.

Patarėjas.—Avina ?
Jo didenybė.— Tai biš... 

Kaip jis tą pasakė?. . . Turiu 
jums, ponai, padiškinti. Mūsų 
tauta mėgsta reikšti savas 
mintis ir jausmus vaizdais. . . 
Gi avinas mūsų šalyje iš se
novės skaitomas pačiu garbin-, 
glausiu ir protingiausiu gyvu
liu.; . Bet aš turiu jus£ ponai, 
apleisti, Turiu prieš save .vie
ną gydymosi procedūrą.

Nulipant plačiais "terasos 
laiptais žemyn, žmogus su ka
mera pašnabždomis tarė pata
rėjui :

—Prisipažinsiu, ser, valdo
nas, mylima^ savosios tautos, 
neturi didelio pasitikėjimo.

Patarėjas (irgi pašnabždo
mis). — Laimei, mister Fo$, 
mes turime reikalą su avinu.

Trečia knygelė vardu “Devy* 
niabrolė,” liaudies pasaka, gra
žiai iliustruota, 16-kos pusla
pių, kaina 15 centų. Devynia- 
brolė, tai mergaitė, turėjusi de
vynis brolius toli gyvenančius. 
Ji pasiryžta važiuoti jų aplan
kyti. Bet kelyje sutinka devyn
galvį slibiną, kuris ruošiasi ją 
sumaumoti. Ją išgelbsti gegu
tė, kuri nuskrenda pas kiekvie- 
ną brolį ir ragina* skubėti se
sutę vaduoti nuo pražūties. Pa« 
saka pasakos keliu ir baigia
ma, —devyniabrolė mergaitė 
tampa 'išgelbėta, o devyngalvis 
slibiifes —

Ketvirta 
knygelė yra 
— tai mirusio poeto Juliaus 
Janonio lengvesnieji eilėraš
čiai, puslapių 16, kaina 10 cen
tų. Čia irgi' spalvotos iliustra
cijos padeda jaunamečiui pra
plėsti vaizdavimą, kuris dėsto
mas eilėse.

Kur tik yra “Ateities žiedo’* 
mokyklėlės; arbd kur tik jos 
bus sukurtos, jos turėtų pasi
naudoti šiomis knygelėmis. Tai 
bus mokytojų rūpesties paleng
vinimas, -tai bus daug nauje
nybės jaunaniečiams moki-# 
niams. ' . .

Kas drįsta kalbėti apie tai, 
kad Tarybų Sąjunga blogai au- 
kli jatmimą, tegul ir tas pasi
skaito šias, knygeles. Įsitikiną, 

neveidmainiaus, kad bu- 
nežinojo, ką

Sekmadienį, Rugsėjo 5-tą (Sept. 5th)
. s (Aut rytojaus Labor Day švente, bus progos" pasilsėti)

ĮŽANGA 40c {taksai įskaityti)

su usiu- 
Senis ap- 

Jie radosi gražiame 
sode su daugeliu ikliombų, ap
suptų žydinčiomis gėlėmis. 
Tiesiai prieš juos terasa pui
kaus namo, spindinčio nuo 
saulės.'

Patarnautojo lydimi, jie per 
kelias minutes klaidžiojo laip
tais ir koridČriais 
liau neapsistojo 
kambaryje 

—Mano 
nomas ir 
žmogus su 
sugebėsi gerai 
klausimus, jo

iki ( paga- 
dideliame 

su stikliniu stogu, 
ponas yra visų ži- 
turtingas, — tarė 
ūsiukais.— Jei tu 

atsakyti į už- 
didenybė gau

siai tave apdovanos.
Prisėjo ilgai laukti. Ir štai 

atsidarė durys ir įėjo žemo 
ūgio liesas žmogus, pasirem
damas ant lazdos. Jį lydėjo 
du Muradui pažįstami svetim
šaliai. ,

JT) didenybė atsisėdo ties 
langu minkštan krėslan ir 
kairiąja* ranka davė ženklą 
Muradui sėstis.

tik aušrelėj patekėjo, 
dar nepakilo viršun, 

bėga,'skubą prie 
savo mylimų darbų, čia skam
ba muzika. čia vaidinimas. 
Brangusis Jonas Valentis nėr 
spėja nei prakaitą nuo savo 
kaktos nubraukti. , Jis įtem
pęs .spėkas nori perduoti savo 
žinojimą vaidintojams, 
dirba sunkiai, atlieka 
užduotįx režisieriaus. Ką 
lietuvių tarpe neturųne 
lygaus mokytojo vaidinimų.

Helena Pečiukaitė tai buvo 
man negirdėta muzikos inoky- 
toja. Dabar turėjau, progą 
susipažinti su tokia malonia 
Helenute ir pamatyti jos ga
bumus. Ji sūmokina daineles^ 
harmoniją, tai buvo nepapras
tas dainavimas, atrodė, girdisi 
kur tai paslaptingi balsai, o 
ne žmogiška esybė, arba 
aukštuose kalnuose tarp me
džiu paukštelių čiulbesys.

Brangusis ir mielasis Pra-

Senis susirangė ant divono. 
žvalusis ‘ žmogus su ūsiukais 
nepastebimas prasišalino.

—Senas žmogau,—prabilo 
jo didenybė, — aš noriu su 
tavim pasikalbėti. Viliuos, 
būsi teisingas ir tiesioginis.

Muradas.—-Būti maloniu ge
ram ponui—mano pirmoji ‘už
duotis. Jei šviesiąją dieną pa
vadinsite naktim, Muradas pa
sistengs surasti mėnulį ir 
žvaigždes.

Jo didenybe (susjraukęs).— 
Tokių žmonių pas mane dide
lė gausa. Ne tam aš pakvie
čiau seną žmogų iš liaudies.

Muradas. — Muradas — ne 
žmogus, mano pone. Muradas 
—ubagas.

Jo didenybė.—Tuo geriau. 
Tu kiekvieną dieną matai.pa
prastus žmoneš ir žinai apiė 
juos. Pasakyk man, apie ką 
žmonės dabar kalba?

Muradas. —.Liaudis nuolan
kiai dėkoja allachui už badą 
ir trūkumus, kuriuos allachas 
jai suteikė. . .

Jo didenybė (piktai pažvel
gęs į ponus patarėjus).—Pa
lauk, seni! Kodėl gi liaudis 
dėkoja allachui, jei jai, tavo 
žodžiais, taip prastai?

Muradas

pone, kad galėja būti' dar 
prasčiau.j

Jo didenybė (į svetimša
lius). — Ar jūs tikri, ponai, 
kad tai tas pats šimtametis 
Muradas, apie kurį jūs man 
pasakojote?

Patarėjas.—Aš pažinčiau jį, 
jūsų didenyb‘ė, užrištomis aki
mis, vien iš balso.

Jo didenybė (abejjngai, tar
tum kenčiąs nuo didelio ^troš
kulio, kreipiasi į Muradą).— 
E-e, klausyk, senas žmogaus, 
pasakyk man... e.... e... 
ar liaudis myli savo didįjį 
prezidentą? Nebijok sakyti 
atvirai: aš tavęs ✓ neatiduosiu 
policijai. \

Muradas. — Senas Muradas 
nieko nepaslėps nuo mielašif- 
dingojo pono, ką liaudis ma
no apie prezidentą. Ji sako : 
kuomet nėra avino, tuomet ir 
ožį vadina Abdurachman-pa-

Smagu žymėti, kad ameriki
nis knygynas, Four Continent 
Book Corp., New Yorke, pra
dėjo gauti naujų knygų iš Lie
tuvos. Kas domisi knygomis; 
tas jau ras gražų pasirinkimą 
ir galės įsigyti puikių knygų.

Amerikos lietuviuose atvejų 
atvejais jau bilvo kalbėta apie 
ręilialą palaikyti lietuvybę čia 
augančiose lietuvių gentkartė- 
se. Tam tikslui vienur ir kitur 
yra" įkurtos mokyklėlės. Bet vi
sas reikiamas darbas dar nėra 
ganėtinai išplėstas. <

ĄiškUy kad amerikiečiai lie
tuviai iki šiol labai maža tetu
rėjo vaikų literatūros lietuvių 
'kalba, —- tos vaikų literatūros, 
kuri būtų tinkama naudoti mo
kyklėlėms. 'Bet dabar galima 
pasidžiaugti, kad tokios litera
tūros kiekis 
yra gauta iš 

štai pilna 
jų knygutė vardu 
Vaiki.” Jos tekstui panaudotas 
Kazio Binkio sklandus eilėraš
tis. Knygutę išleidę Valstybinė 
Grožinės Literatūros Leidykla. 
Ji yra 32* pusi, storio,^ o .kaina 
tik 15 centų.

Eilėraštis , dėsto vaikučio Do
minyko gyvenimo prietikius. Jis 
visu kuo pradėjo domėtis, viską 
pradėjo dirbti. Jis

Niekuomet nesėdi dykas, 
Vis ką nors gamina. 
Dirba lovą, dirba kėdę, 
Kartais dįrba stalą ... '
Niekuomet tuščiom nesėdi,— 
Piauna, skuta, kala...
Bet jis nieko nebaigia. Daug 

pradeda, o nebaigia, 
si, darko medžiagą, bet nieko 
nesutveria. Sapnuojasi jam 
sapnas ir vienoks ir kitoks. Pa
tys jo tvariniai, sapno keliu, 
prašosi juos baigti,se baig-e
prašosi juos baigti, nes nebaig
ti, jie negali eiti savo pareigų, 
Sapnuoja Dominykas senelį, ku
ris nulėkdina jį į tokį- kraštą, 
kuriame dirba vaikai. O ką jie 
pradeda dirbti, tai ir pabaigia. 
Na, ir pasimoko. Dominykas, ir 
jis, grįžęs į namus, pradeda 
viską pradėtą baigti. Džiaugia
si ir jis tuo atsiekimu, džiau-I didatui į prezidentus.

Nustebęs Kiazimąs tėmijo 
kaip jie, pasišnabždėję, pakė
lė Muradą ir pasodino į Ii- 
moziną. ,

Muradas nematė, kur jie 
važiavo: limozino langų 
dangos buvo nuleistos, 
penkiolikos minučių limozinas 
sustojo, ir žmogus 
kais atidarė duris.
eižvalgė

nas Balevičius’ savo sukurta 
kompozicija sužavėja visus. 
Man labai patiko daina Vasa
rojus. Tai mes lietuvių tarpe 
neturėjom tokios puikios me
lodijos. Ačiuojam mes .tau, 
Praneli, kad tu keli meną lie
tuviuose taip aukštai, viršum 
kitų tautų. '

( *
Albertas Merkis tai šokių 

mokytojas, labąi malonus ir 
gamtos apdovanotas, garbi
niuotais plaukais. Jis ir geras 
lošėjas, visur tinkamas? Jis 
nešididžiuoja savo gabiu ta
lentu, myli lietuvių kalbą ir 
savo tautai nepavydi perduoti 
savo žinojimą kitiems.

Smuikininkas Larry Bakū- 
nas dar visai jaunas vaikinas. 
Jis savo gabumu, ta melodija 
net pravirkdina beklausant. 
Tokis nepaprastas, švelnus 
balsas, kad klausytume! dieną 
ir naktįi ženkie dar aukščiau, 
mielasis smuikininke, kad iš
kiltume! . aukščiau visų rtouzi- 
kos žinovų !

Eva Simans.

(Pabaiga)

Perkalbėtojas (Muradui).— 
Ponai patarėjai klausia, ar ži-

* no žmonės apie pa'gelbą, ku
rią svetimšaliai mums teikia, 
’ir ar jie įvertina tą pagelbą?

Muradas.—Tavo* ponai gali 
būt ramūs, mano prieteliau. 

. Žmonės įvertina jų pagelbą 
taip, kaip to jie užsitarnau
ja. Jie sako: nuo jaučio lai
kykis atstumoj dešimt žings- 

, nių, o nuo širdingojo gera
dario—šimtą.

A) Perkalbėtojas (patarėjui).- 
Gerasis senis — che-che! — 
prašo manęs pasakyti jums, 
ser, kad žmonės nustebę mie- 
laširdingumu, duosnumu ir be- 
saunaudiškumu jų globėjų.

Patarėjas.—Įsidėmėkite se- 
nio žodžius, mister Fox. Tai 
balsas pačių žmonių, o kuo
met nekenkiu bizniui, reikia 
žinoti, ką jie kalba. (Perkal
bėto j u i.) Pasakyk savo Ma- 
tuzeliui, kad su juo buvo ma
lonus pasikalbėjimas.

. Perkalbėtojas (Muradui).— 
Sudie, seni. Ponas patarėjas

• gailisi,, kad neturėjo su savim 
lazdos taw pamokyti.

Muradas. — Suprantu, ma- 
j4po gerasis prieteliau : apšva- 

k rmti širmą kumelę ir' tarnau
ti svetimšaliui yra nelengva. 
Bet iš seno yra žinoma, kad 
nesugebantis tarnauti negali 
patapti princu. Be to, neuž
miršk patarlės: kas grąsina 
lazda,—rizikuoja būti sumuš-
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Tarybų Lietuvoje, Tuatvijpje

buvo atliktas
A. Gimžaus-

H ja Erenbarg^^^
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(Tąsa)
Visą .naktį jis žingsniavo po kambarį. 

Negalvojo nei. apie Mari-Luizą, nei apie 
sūnus; duso iš pasipiktinimo. Jis pateko 
į Koblencą. Taip, Viši ?— tai Kobleiicas. 
Ir kas vadovauja išdavikams? Ir jeigu 
Lavalis... Visi žino, kad Lavalis — 
parsiduodąs sutvėrimas, godus oVernie- 

v tię su arkliavagio fizionomija. O ir Tes
sa jo nenustebino. Tessa'— valkata, by 
tik jį maitintų... Bet išdavikų prieša
kyje — respublikos kareivis, senas mar
šalas. Amžiams neteko garbės armija. 
Neteko garbės ir žili plaukai. Kuo da
bai: tikėti? Viskas apspiaudyta, pralė
bauta, pragerta —kavinių terasose: ir 
garbė, ir paprastas padorumas.

■ • 'c

Rytoj šūkaus: “Tegyvuoja Prancūzi
jos, išgelbėtojai, didžiadvasiaai bošai!” 
Šliaužios prieš prūsus. Ko^gero, Geringą 
paskelbs Žana d’Ark. Ir nejuokinga — 
šlykštu.

Kam visa tai pasakojo Fuže? Apmu
šalų drugeliams? Drumstam atspindžiui 
ilgame veidrodyje? Aušrai? • z

Devintą valandą ryto pasibeldė. Poli
cininkai buvo liustriniais švarkeliais. 
Vienas pasakė: tx

— Parėdymas iškratyti. x
Fuže nusišypsojo:
— Parodykite. O kodėl jis ne vokiš

kai rašytas? Mokykitės vokiečių kalbos, 
ponai! Užtenka vertimų! Aš mėgstu ori
ginalus. Tarp kitko, nesipiktinkite. Juk 
jūs negynėte Verdeno... — Fuže sušu
kavo barzdą, užsidėjo skrybėlę. — Aš 
pasiruošęs ... Ir tegyvuoja respubliką!
j Laiptų aikštėje jis pamatė Tessa, ku

ris buvo spėjęs nusiskusti ir papusry
čiauti. Tessa atskubėjo j advokatų tary? 
bos posėdį. Pamatęs areštuotąjį, jis nu
sisuko. Tessa veidas buvo griežtas, iškil
mingas, kaip laidotuvėse. O Fuže lipo 
žemyn ir keikėsi: “Mėšlas, ponai, mėš
las!*. . r

Generolas -Lerido, 'da? būdamas Pa- 
• ryžiuje, sakė: “Kai karas pralaimėtas, 
tęsti'karą beprasmiška, pasakysiu dau
giau — nemokšiška, štai kas.”

Breteilis norėjo įjungti Lerido į dele
gacijos sąstatą, kuri turėjo pasirašyti 
paliaubas. Lerido< atsigulė: jį ištiko*ke
penų priepuolis. Jis manė: pasisekė! Pa
likti istorijai savo vardą tokiąme apgai
lėtiname dokumente !...•' *

Reorganizubjąnt vyriątisybę, generplą 
| Lerido paskyrė ginklavimo ministro pa

vaduotoju. Ministeriją įsikūrė nedidelia- 
one Burbulio kurorte. Sužinojęs, kad 
Burbulyje gydo astmą, Lerido susikrim- 
to: jis tikėjosi patekti į Viši ir gydyti 
ten savo kepenis. Astma jis nesirgo; bet 
vis dėlto kiekvieną rytą eidavo į inga- 
liątoriją; ' sakydavo: “Kąrąs baigtas, 
prasideda atstatymo perijodas. Gydy
mas niekad nepakenks.” 1'

Jis iškviętė žmoną ir, pamatęs jos aly
vinės spalvos palaidinį, nušvito; gyve
no jie viešbutyje, bet ji iš kartcfįnešė į 
nejaukų kambarį kažką šeimyniško; nė
rinius, elektrinį glaistytpyą, pokalbius 
apie pabrangimą. Lerido buvo laimin
gas. Jį drumstė tiktai darbo atsakingu-' 
mas: jis privalėjo atidąvįnėti vokiečiams 
karinį turtą pagal paliaubų tekstą; dū
savo: “Anksčiau aš maniau, kad sųpku 
apsiginkluoti. Ne, Sofi, kur kas sunkiau 
nusiginkluoti?-

. Jis laikė savo pareiga slėpti ųųo vo
kiečių visa, kas būtų galima nuo jų‘pa
slėpti. Su juo dirbo pulkininkas Moro, 

Lerido sakydavo pulkininkui:^ “Mes 
privalome jau dabar ruoštis /1960 me
tams. Taip! Taip! Juk vokiečiai po pra

smėj imo tuojau ėmė ruoštis revanšui, 
ai gamtos įstatymas ...” Lerido džiau- 

:aip vaikas, kai jam pasisekė nu- 
nuo vokiečių. trisdešimt zenitinių 
sų. O Moro nuolankiai šypsojosi: 

/ūs bergždžiai" stengiatės. Mėnuo neka
liau ja prieš saulę...”
f Rytą, grįžus iš ingaliaj;orįąus, Lerido 
gėrė kavą. Pasibeldė. Generolas manė— 
adjutantas arba oficiantas, šūktelėjo; 
“įeikite?* Įėjo Vaisas.

Buvęs Kolmaro radikalas dabar tapo * 
nuoširdžiu Lavalio draugu ir mišrios 
pęąncū^ų-vokiečių komisijps .nąrių.

Generolas dar tebebuvo su ingaliatori

t v7 K' 'f . *
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jos chalatu ir panešėjo Ė karnavalų lėlę. 
Vaisas nesusitikęs nusišypsojo. Įbrido 
pasijuto nesmagiai: generolas privąlo 
imponuoti-

— Mes gyvename stovykloje... O 
mano adj.utąntas neįgudęs.

— Prašau, generole... Atleiskite už 
ankstybą vizitą. Turiu į jus skubų reika-

v*

Po ketvirčio valandos generolas įėjo 
pas Vaisą uniformuotas, su šešiais kas
pinėliais ant krūtinės. Vaisas jį tiesiai 
paklausė:

— Sakykite, generole, jųk» Monpeljė" 
buvo keturiasdešimt du vidutiniai tan-t 
kai? O jūs atidavėte šešiolika? ...

Lerido linktelėjo galva, patenkintas 
atsakė:

— Suprantama. Vokiečiai nurodė še
šiolika.

— O mūsų parašas?
‘ — Man atrodo, ponas Vaisai, kad mes 
atliksime savo pareigą palikuonims, jei
gu pradėsime.... v »

Vaisas jį nutraukė:
— Kam čia garsūs žodžiai? šešiolika 

tai šešiolika. O keturiasdešimt du — tai 
keturiasdešimt du. Kuo jūs galite pąsi- 

»teisinti, kad nuslėpėte dvidešimt šešis 
tankus?

— Kaip tat? ... — Lerido dabar šau
kė. — Aš įvykdžiau savo pareigą. Aš ne
leisiu, kad su manim kąlbėtų, kaip su 
vaiku. Aš, gerbiamas pone, prancūzų ka
reivis, štai kas!....

Jis pakilo, ir jam pąširodė, kad,, ne
žiūrint jo mažo ūgio, jis žiūri į Vaisą iš 
viršaus.. O Vaisas gūžtelėjo pečiais:

— Nervinatės, generole. Tai jums ne 
mūšis, tai rinitas reikalas. Aš paprašy
siu jūsų viršininką paaiškinti jums, kas 
yra aritmetika...

Taip taręs, Vaisas išėjo iš kambario. 
Lerido ilgai 'negalėjo atsipeikėti. Jis 
skundėsi Sofi:

—r Nesuprantu, kodėl 'mes .privalome, 
padovanoti vakarykščiam priešui dvide- 

, šimt šešis tankus? Atvažiuoja prancū
zas, Lavalio draugas, žmogus, kuriuo pa
sitiki Breteilis, ir kalba su maųimi, tar-s 
si jis — vokiečių karininkas. Tai nenor
malu, štai kas!...

Kitą dieną Lerido nuvyko pas genero
lą Pikarą; paruošė pranešimą — politi
kai, kaip pavyzdžiui Vaisas, Jkišąsi į ka
rinius reikalus. Tai prieštaraują marša
lo nurodymams. .'

Tačiau Pikaras, sausai pasisveikinęs, 
'tarė':

— Jūs, atrodo, patikėjote de Golip ple- 
pąlams? Be reikalo! Ne vėliau.rugpiūčio 
vidurio vokiečiai bus Londone. Jūs ne
jaunas žmogus. Esate patyręs. Jūsų ka
riška praeitis įpareigoja jus. Jūs nega
lite dėtis su išdavikais.

Lerido sumišo, vos .ištarė: ,
—* To aš neužsitarųavaų...
Pikaras suprato, kad jis pasikarščia

vo* Persiskyrė jie draugiškai. O grįžęs 
į*Burbulį, Lerido ėmė daryti tvarki; rė
kavo': “Jūs, majore, atsakote už sunkiuo- 

, siųs kulkosvydžius... Tai ne smeigtukai, 
,štai kas!... Mes turime^parodyti ųiljsų 
buvusiam priešui, kad priimtu^ įsiparei- 

•gojimuš vykdome net iki smulkmenų. Iki 
paskutinės sagos, kapitonei Jūs mane 
supratote?...” *. 1

Po vakarienės jis užvedė politinę kal
bą su Moro:

— Avantiūristas de Golis apsiriko, aš 
tai numačiau. Pajūryje vokiečiąį papuo
šė rimtą kumštį.^ Jūs pasakysite — są
siauris? Niekis ! Naryikę jie pralenkė vi
sus įsivaizdavimus apie desantines opera
cijai. Po mėnesio Hitleris bus Londone/ 
tai -— abėcėlė... Aš manau, kad Lava- ' 
lio linija teisinga. Aišku^'mes' kariškiai*> 
neprivalome kištis į politiką. Tačiau da
bar mes turime, reikalo ne su pąriamen- 
tinėmis intrigomis,7 o su. Prancūzijos < 
likimu. Aš jums atvirai ' pasakysiu •— 
Vokietijos pergalė mums naudinga. Mes 
pajėgsime. užimti žymią' vietą naujoje 
Europoje, gretą Italijos. Kai Hitlerį^ 
baigs su Anglija, liks Rusija. Žinoma, 
Bąudpnoįį Armija• tai ųe jęgą. Bet 
erdvė, mano etraugę^ erdvė... Eąu įį$į- 

.tikinęs, kad Hitleriui teks prašyti mūs/
ii n r 1 —9 • 4 v . • 1 « • i •

Liepos mėn. 21 d. • lietuvių 
tauta atšventė tarybų val
džios įkūrimo Lietuvoje aš
tuntąsias metines. Tą dieną 
visuose respublikos mies
tuose ir kaimuose įvyko iš
kilmingi gausus susirinki
mai bei mitingai. Visur pa
sireiškė vieningas dirban
čiųjų ryžtas — bolšęvikiškai 
kovoti dėl pokarinio penk
mečio plano vystant respu
blikos liaudies ūkį įvykdy
mo per ketverius metus.

Džiaugsmingas buvo .tą 
dieną Vilnius — Lietuvos 
TSR sostinė* Tūkstančių 
tūkstančiai žmonių išėjo į 
spalvingai išpuoštas gatves, 
į sodus ir parkus .Ant senos 
Gedimino pilies išdidžiai 
plevėšuoją tarybinė raudo
na vėliavą. J

Šventės garbei valstiečiai 
atvežė į Vilnių raudoną 
gurguolę grūdų. Tūkstan
čiai centnerių duonos buvo 
pristatyta į valstybės eleva
torių. *

Gausingos d i r b ančių jų 
ekskursijos- aplankė Kauno 
miesto Dramos, teatrą, ku
riame prieš 8 metus Lietu
vos Liaudies seimas, išreik
šdamas liaudies valią, pa
skelbė Lietuvą Tarybine So
cialistine Respublika.

Aštuntųjų metinių šven
tė nuo Tarybų valdžius įkū
rimo Latvijoj sutapo su 
tradicinės dainų šventės 75 
metinėmis.' Tai buvo didi 
latvių tautos džiaugsmo 
šventė. Rygoje, Daugpily, 
Liepojoj, Ventpilėj, Jelga
voj, Tukume — visuose res
publikos miestuose ir kai
muose įvyko' gausūs mitin
gai bei susirinkimai.

Įvykusiame liepos mėn. 21 
d. Rygoj mitinge dalyvavo 
150 tūkstantių gyventojų. 
Rinktiniu 12000 žmonių cho
ras atliko Tarybų Sąjungos 
valstybės himną bei Latvi? 
jos TSR himną.

Su didžiausiu dvasios pa
kilimu iškilmingojo mitingo 
dalyviai pasiuntė sveikini
mą Tarybų Sąjungos vadui 
drg- Stalinui.

#• * *
• . / »

Prieš 8 metus liepos mėn. 
21 d. Valstybės Durna, iš
reikšdama tautos valią, pa
skelbė Estijoj tarybų val- 
džią. Iškilmingai minėdami 
aštuntąsias Tarybų valdžios 
metines Talino, Tartu, Nar
vos, Piarnu ir kitų miestų 
žmonės išėjo į gatves. Tūks
tančiai žmonių judėjo jūros, 
stadionų, pąrkų link; į paro
das, kur buvo pademons
truota Tarybų Estijos*ątsiė- 
kimai per 8 metus*

Ypač platų užmojį. įgijo 
šventė Taliriė. Nuo jūros iki 
rytų priemiesčių -— visas 
miestas -—raudonomis vė
liavomis. Visur didžiojo Sta
lino ir jo bendražygių por
tretai. Dainų aikštėje įvyko 
visuotinis mitingas. Čia po 
daug kilometrinio bėgimo 
po Ęstiją finišavo- laisvano- 
lių .draugijų sportininkai. 
Jie įteikę Estijos komunis
tų partijos ’ CK sekretoriui 
viąų .respublikos apskričių 
raportus apie pramoninę bei 
kultūrinę statybą; apie res
publikos žemės ūkio pasie- 
jtiiųus. > t : .

■■ t . * - * * ,

Vilniaus valstybinė kon
servatorija sėkmingai baigė

* »

erdvė, mano dfraugęH erdvė.

pagalbos; Mes sugebėsime išsiderėti fcąi 
kurių nuoląidų. Generolas fikaras^mą- 
no, kad,7 gavęs Kijevą/' Hitleris atiduos 
Lilį.*

(Bus daugiau) , ;•

l$į

šimui vadovavo Lietuvos 
TSR nusipelnęs ųieno veikė
jas, Stalininės premijos lau
reatas Tallaf - Kelpšą. Tik
riems operos persęnąžams 
sukurti daug prisidėjo res
publikos liaudies artinąs, 
Stalininės premijos laurea
tas B. Dauguvietis. Žymus 
darbas muzikiniu pedagogi
niu atžvilgiu 
chormeisterio 
ko.

Tik dabar, 
Lietuvoj, prie tarybų val
džius, naujai organizuoto j 
muzikos mokymo įstaigoj, 
tebuvo galima baigti mokslo 
metus visiškai ąpifprmintu 
operos pastatymu.

* ” * * x
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Latvijoj įsteigtas platus 
tinklas profesinio apmoky
mo įstaigų.

18 amatų mokyklų, 3 ge- 
ląžinkeli’o ir 23 fabrikinio - 
gamyklinio apmokymo mo
kyklos^ ruošiami kvalifi
kuoti darbininkai 34 specia
lybėms. Situs mokyklos davė 
Latvijai apie 20 tūkstančių 
jaunų darbininkų. Tarp jų 
metalistų, poligrafistų, siu
vėju, radistų, operatorių* 
ryšininkų, stalių ir kit.

* # *

1126 pradinėse ir viduri
nėse Tarybų Estijos moky
klose neseniai pasibaigė 
mokslo, metai. 1 Praėjusiais 
mokslo metais respublikos 
mokyklose mokėsi 146 tūks
tančiai žnionių, Tai 25 tūks
tančiais žmonių daugiau ne
gu 1939 m.. Keliamuosius 
egzaminus laike , daugiau 
negu 72 tūkstančiai moks; 
leivių. Egzaminus brandos 
.atestatui laikė 2100 žmo
nių — dvigubaidaugįąų ne
gu pernai. Už labai gerą 
mokymąsi aukso medaliais 
apdovanoti 65 asmens, o si
dabro '— 43. > * *

Estijos TSR Ministrų Ta
ryba šiomis dienomis sutel
kė įžymiems žmonėms Ta
rybų Estijos premijas už 
pasiekimus mokslo bei išra
dimų srityse, už įgyvendi
nimą pažangių dafbo meto
dų pramonėj, keliant derlin
gumą bei vystant gyvulinin
kystę, o taip pat už laimė
jimus literatūros, liaudies 
švietimo, sveikatos apsau
gos bei sporto srityse.

Premijuotųjų tarpe yra 
šachtos “Kukruse” kalnaka
siai P. Oja,~G. Oderis, M. 
Ojala ir kit. Pirmoji premi
ja 10 tūkstančių rublių ver
tės suteikta Talino VI vidu
rinės mokyklos kolektyVui. ( 
Tarybų Estijos premija ap
dovanoti: nusipelnęs respu
blikos meno veikėjas Joha- 
nes Pyldro, grupė Vyruso 
mašinų - traktorių stoties 
darbuotojų,/ darbininkai ir 
inžinieriai, gamyklos “Vol- 

ir

dvigubai daugįąų ne

ta?’ poste Marta Raud 
kit.

Chicagos Žinios
Gąsdinimai Neveikia 
Ant Streikierių

American Car & Foundry 
Co., 2415 S. Paulina pereitą 
savaitę darė viską, kad pa
kenkti streikui ir jį pakrik- 
dyti, bet išėjo priešingai, čia 
streikuoja 1,200 darbininkų, 
kuriuos vadovauja Amakga- 
meifų lokaląs 453, tlAW-CIO. 
Streikas prasidėjo liepos 30 d.

Radijųšų žinios ir laikraš
čių aprašymai prielankiai, ir 
simpatiškai perstatė kompani
jos pusę ir ragino darbininkus 
grįžti prie savo užsiėmimo. 
Bet darbininkai yra gerai ap
sipratę su kompanijos gudry
bėmis.

Darbininkai negavę 'jokio 
algos pakėlimo iš American 
Car & Foundry Co., nuo ge
gužės 15, 1947 metų buvo pri^ 
versti streikuoti. 7

Šiame streike nėra klausi
mas sutarties, nes ji bąigsis 
geg. 15, 1949 m. Unija ir jos 
nariai, reikalauja 13 c. valan-

dai Rakėlinjo algos ir be fįb- 
kių. raiščių, kaip yra susitai
kyme Chrysler ir kitur.

Po masinio mitingo, kur virš 
800 narių balsavo už ir tik 16 
prieš, streikas buvo paskelb
tas. , .
Gazdinimai, 
Nuėjo Niekais

; Tuojaus po paskelbimo 
streiko kompanija visiems 
darbininkams pasiuntė •< laiš
kus, patariant jiems, kad vie
natiniai jie gaus savo užsili
kusią mokestį, jei jie atsilan
kys paskirtu jiem laiku, su
grąžins žymes-badges ir pasi
ims visus savo dalykus iš dirb
tuvės. A

Bet algų čekiai buvo išsiun
tinėti po to, kąip unija , pra-dk 
nešė šį dalyką Fed. Darbo 
skyriui apie Am. Gar & Foun
dry Co. skymą. *

Taipgi po paskelbimui strei
ko kompanijos pareigūnai pri
žadėjo unijai, jei pikietai jų 
boselius praleis į įmonę, jie 
neskebaus. Bet to žodžio ųę- 
pildė. ' •' ’ , •
Streikas Pasilieka Kietas

* ' * * i >

Kompanija iki šiol atsisako 
tartis su unija. B^t streikie- 
rių ūpas geras ir visi yra nu
sistatę kovoti iki nebus laimė
ta jų reikalavimai.

Streikieriai turi įsteigę savo 
buveinę, 2415 S, Paulina* prie
žiūroje Grover Bagby. O vir
tuvė randasi ir operuojama* 
2310 Blue Island avė. 5 •

James Mahacek, lokalp 453 
fin. sekr., Arthur Powe, Įler- 
bert Curtis ir Albert Hąll, va
dovauja pikieto ir šąlpoą ko
mitetuose. ' Liejikas. 

”---- f

Literatūros ir Meno Vakaras
ŠAKIAI. —: Apskrities laik

raščio “Tikruoju’ Keliu” re
dakcija šakių Kultūros namų 
salėje suruošė literatūros ir 
meno vakarą.

Programoje dalyvavo atvy
kę iš Kauno rašytojai: E. Si
monaitytė, V. Reimeris, A. 
■Churginas, Ę. Matusevičius, 
dto Jankauskas ip apskrities, 
jaunieji rašytojai. Po to įvyT T 
ko koncertas* kuriame dąlyvą' 
vo L/ęSR nusipelniusi artistė 
A. Staskevičiūtę,

A. Nąujokaitif

v
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Piknikas bus toje pačioje vietoję, kur buvo pernai

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

Iš visos apylinkės ir iš tolimesnių kolonijų traukite j Philadelphijos

D T 11II I IT 1 r 1 a. n 1 b ą
PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVĖS

Kadangi ant rytojaus bus Labor Day Šventė, tai yra puiki proga atvykti bu- 
sajs is kitų miestų. Todėl atvažiuoja bųsąi iš Brooklyn," Baltimore ir ii kįtitr.

; Philadelphia, Pa
® ' I

Įvyks Sekmadienį

RUGSĖJO 5 SEPTEMBER

F

U

buvo atlikta viena iš gra
žiausių ’ Čaikovskio operų’ 
^Eugenijus Onįeginas,” ljuT 
dija aukštą konservatorijos 
pedagoginio dųrbo lygį.

‘ Mužikintam operos paruo-*

KELROIMS: Važiuodami automobiliais laikykitės Crescent Blvd. (Route 130), 
5į ni^Iio^'ąuo De|ąwąre įtiver tilto. Važiuokite įįi Nichplson Rd., kur ant vieno 
kampo ynąjetty’s J^usięal Bąr, d knt kito Atlantic G as stotis; čia pasukite po 
dešinei ir ųž-vieno bloko pikniko vieta. ** f .

■ * v t < A ' z- ‘ . ■ F • . • X ’ • ■ * . *

Kurie važiuosite busais, tai nuo Market. St. Ferry paimkite po dešinei busą No. 2 
Gloucester Heights, dwis dayešJki vietos.

IĮ New Yorko, Elizabetho# ir Ne vark o
Circle (ratu apsisukimo) tėmykite Route 
dėlę patiltę’ąrti Čamdeno laikykitės po 
kite vietas,’ kaip aukščiau nurodytą.

> .......... ■

važiuokite Route No. 1 ir prie 8-čio '■ 5 
130 ir sukitės po kaifei. Pavažiavę di- 
kairęi, nopaleiskite Route 130 ir tėmy-

(

4jpusl.—-Laisvę (Liberty, Lith. Daily)—Kctv., Rugsėjo 2, 1948
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PHILADELPHIA, PACLEVELANDO ŽINIOS Wilkes-Barre, Pa.Bridgeport, Conn

Waterbury, Conn

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

EVergreen 8*9770

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

Tel. ST. 2-884Ž

piknikas 
Tęsis iki 
dalyvauti, 
(207-208)

155 Hungerford St 
- F. J. Repšys.

(206-8)

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinami} atlyginime.

Egzaminaoįam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Philadelphijos ir Apylinkės 
Lietuvių Didžiulė Iškilmė— 
Ląisvės Piknikas

Panevėžio apskr., Ramyga
los vftlsč.j Jotaiiiių klubas- 
skaitytai.^ąvyzdin^i papuoš
ta, regtliariai gauna naujas

Manila. — Potvyniai su 
naikino daug ryžių Filipi 
nų laukuose.

gražų pa
tu om pat 

dienraštį 
Rėngėjai.

Laįs- 
jokiy 
sugu- 
tuom

Tai vieta, kurioje jūs Jausitės kaip namie. Viskas patogu Ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas. /

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinlmas bei part. Pra* 
Some užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. •

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokllių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską. ' < » .
. Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

TELEPHONE 
STAGO >404*

Bijo Kalbos už Draugiškus 
Santykius su USSR

Belgrad. — Pranešama 
kad Albanija areštuoja re
miančius Tito jugoslavus. -

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką 1 patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai, įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti. 1

Valgykite Pietus pas i
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

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

VAKARIENE 85c
Iš 7-ių patrovų

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Manager / i 
JOHN A. PAULEY 

Licensed Undertaker

delį savo metinį pikniką, 
ris įvyks rugsėjo (Sept.) 5-tą, 
gražiame Gracodale Parke, 
Mountain Top, Pa.

Drs. Stenger & Stengi 
Optometrists 

394-398 Broadway

Washington. — Valdžia 
leido geležinkelių kompani
joms viso jau 42 nuošim
čiais pabranginti krovinių 
vežiojimą.

Bet šiemet Wall Stryto gro
bikams to humanisto prakal
bos uiž Amerikos gerus santi- 
kius su Tarybų Sąjunga ne- 
vien kad nepageidaujamos, 
bet ir pavojingos. Todėl, su- 
lyg United Press iš rugpjūčio 
24 pranešimu iš < Londono, J.

Grįžo iŠ Ligoninės
Draugė K. Romandienė, pa

buvusi trumpą laiką ligoninė
je, grįžo į namus, 562 East 
T17th St., kur ją daktaras at
lanko kas diena. Draugė Ro
mandienė sako, kad vaikšti
nėti dar negreitai galės. ( To
dėl, kuriems laikas pavėlina, 
atlankykime Romandienę.

J. N. S.

PRANEŠIMAI
- WORCESTER, MASS.

Darbo Dienoje (Labor Day), 
rugsėjo (b d., Olympia Parke, Liet. 
Sūnų if Dukterų Draugijos bus pa
silinksminimo programa; orkestrą 
gros nuo 3 iki 7 v. v., šeštadienį ir 
sekmadienį. LMS mokykla, įrodė 
mums kaip smagu yra praleisti lai
ką Olympia Parke. Kviečiame vi
sus dalyvauti, paremti draugiją. — 
D. J.- A (207-208)

Kalbės Antanas Bimba, 
Laisvės Redaktorius

Šį sekmadienį jis sakys pra
kalbą Laisvės piknike, Water- 
buryje. ' /

Piknikas įvyks sekmadienį, 
Rugsėjo 5. dieną (Sept. 5th). 
Ant rytojaus bus Labor Day 
šventė' Puiki proga iš toliau 
atvykusioms dalyvauti pikni
ke, nes ant rytojaus bus gera 
proga atsilsėti jei ir vėlai tek
tų sugrįžti.,

Piknikas bus Lietuvių Par
ke, Chestnut Rd., už Lake
food. Bus gera muzika šo
kiams. Taipgi bus gerų val
gių ir gėrimų.

Kviečiame visos Corih. vals
tijos lietuvius dalyvauti, šiame 
piknike. Turėsite 
si linksminimą ir 
kartu. paremsite 
Laisvę.

RONKONKOMA
> 8684

, Mrs. Nellie Dauenhauer
R.F.D. 1, Box 3Ž5, Stone Ridge, N. Y.

Telefonai High Falls 3185
Kelrodis: \ Short line, bus iš pixie Hotel, 8th Ave. 

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

5 d. rugsėjo, nedėlioj, vi
sais keliais mūsų progresyve 
visuomenė važiuos į Laisvės 
pikniką. Tai bus sąskridis, tai ! 
bus suvažiavimas, tai bus de
monstracija prieš ueakciją,’ 
prieš fašizmą, priespaudą -ir! 
neteisybę, čia suvažiuos gra-j 
žiausia dalis visuomenės, čia! 
bus rinktinė publika. Kie‘k-5 
vienas lietuvis, kuriam apei-i 
na žmonijos geresnis rytojus, 
kuris trokšta žmonijai gero— 
būtinai dalyvaus šiame pikui-!

remia Wallace ir Taylor ant 
Suvienytų Valstijų prezidento 
ir vicę-prezidento. Taigi, vi
si, jauni ir seni, į istorinį Lais
vės, pikniką.

Turčių klasė, nustebo, kaip 
galinga ir sąmoninga buvo 
konferencija trečios Progresy
vių- Partijos, kuri' pastatė 
Wallace ir Taylor ant prezi
dentinių rinkinių. Atsilanky
dami į Laisvės pikhiką, męs, 
lietuviai, parodysime savo są
moningumą, savo prisirišimą 
prie dienraščio, kuris, lyg ta 
kalėdinė žvaigždė, rodo mums 
išsiliuosavimo kelią iš ekono
minės ir politinės verguvės.

Rengėjai deda visas savo 
pastangas, kad šį Laisvės nau
dai rengiamą pikniką padary
ti vienu iš pasekmingiausių. 
Rengėjai yra sumobilizavę ,75 
darbininkus ir darbiifinkes. 
Dirba visi, visi deda pastan
gų, kad piknikas būtų , vienas 
iš pasekmingiausių, kada nors 
pirmiau buvusių. Dirbą vyrai 

'išsijuosę, bet mūsų moterys, 
mūsų draugės, nešą daugiau 
atsakomybės ir darbo ant savo 
pečių nęgu vyrai. Jos yra 
prisidėję prie paties rengimo 
piknilw, »jo£ gamins valgius, 
patarnaus visiems ir visoips. 
Yra" užsakyta 50 svarų maltos 
mėsos dėl hamburgerių; taip 
pat yra užsakyta 1,500 “hot 
dogs,” sale lietuviškų dešrų, 
kopūstų ir kitų dalyku. Kas 
gi tą x darbą padarys? Ogi 
moterys. Kas gi dirbs prie 
baro ? Šalę vyrų . yra apsiė
musių 15 moterų dirbti prie 
baro. Tai tokią rolę ir* atsa
komybę lošia mūsų draugės 
moterys. Moterys žino ir su
pranta savo privalumą, jos ži
no savo pareigas, jos turi dau
giau draugiško širdingumo ir 
atjautimo, todėl prie tokių 
aplinkybių, mes iš kalno gali
me pasakyti, kad jūs būsite 
visi priimti gražiausiai, paval
gydinti gardžiausiai, pavai
šinti, geriausiai. Taigi iki pa
simatymo ! ’• •

Antanas Mockatis.

Šunelis irgi išėjo protestuoti 
prieš , aukštas mėsos kainas, 
kadangi ir jam dėl aukštų 
kainų mažiau tenka mėsos ir 
kaulų. Greta to, gal jis nu
jaučia, kad išalkę mėsos žmo

nes gali ir jj suvalgyti.

knygas ir laikraščius. Skaityk
los sienlaikraštyje “Nauja va
ga” rašoma aktualiausiais 
darbo valstiečių klausimais.

Vien, tik, gegužės mėnesį 
skaitykla organizavo .daugiau 
kaip 10 paskaitų ūkinėmis ir 
politinėmis temomis.

J. Strelčiūnas.

MONTELLO, MASS. *
Liuosybės Choro metinis pikni

kas įvyks rugsėjo 4, 5, 6 dd. Liet. 
Taut. Namo Parke, ant Keswick 
Rd., prie Winter St. Šeštadienio 
vakare, rugsėjo 4 d., bus krutamu 
paveikslų vakaras ir draugiškas 
pasilinksminimas. . Sekmadienį, rug
sėjo 5 d., piknikas prasidės kaip 
vieną vat dieną. Muzikalėj progra
moj dalyvaus Norwoodo Vyrų Gru
pė, bus įvairaus sporto programa. 
Pirmadienį, Labor ' Day 
nuo pietų. Šokiai 4 vai. 
vėlumos. Prašome visus 
nes įžangą nemokamai.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Faktiškai yra patirta, kad 
lietuviai savo š č y r u m u , 
teisingumu stovi labai aukštai. 
Kadangi šis piknikas rengia
mas paramai dienraščio 
vės, tai negalės būti 
stebuklų, kad žmonės 
žės, suvažiuos iš visur, 
parodant .savo meilę, savo pri
sirišimą prie dienraščio, kurį 
jie taip myli. Šiandien, kada 
reakcija kelia savo galyą, ka
da Amerikos fašistai nori už
imti Hitlerio ir Mussolinio vie
tą, mums, teisingiems žmo
nėms, nėra kitos išeities, kaip 
vienytis. Pryšakyj mūs stovi 
mūsų, nualintų žmonių, drau
gai ir prieteliai—Henry Wall
ace ir senatorius Taylor, tai 
yra amžinos atminties drau
gai prezidento Roosevelto. Ne
žiūrint, kad šiandieniniai rau- 
donbaubiai ir fašistai juos va
dina komunistais, todėl, kad 
jie nešoka pagal Wall St. mu
ziką, šie garbingi vyrai turi 
pakankamai drąsos priešintis 
fašizmui, kuris visu smarkumu 
kelia aukštyn galvą. Taip 
pat mes, lietuviai, kurie myli
me teisybę, kurie neapkenčia
me fašizmo, turime vienytis, 
šis Laisvės naudai rengiamas 
piknikas tai parodys. Taip, 
kaip Wallace ir Talor kovoja 
Amerikos darbo žmonių gy
venime, taip ir mes, lietuviai, 
turime paremti Lajsvę, kuri

Modernlškat įrengtos Koplyčios 

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

TeL MArket 2-5172

Anglikonų bažnyčios archi- 
vyskupas . Hewlett Johnson 
yra retenybė tarpe ’aukštų 
dvasiškių. Jis yra pasauliniai 
liaudies mylimas žmogus kai
po nenuilstantis veikėjas už 
taiką ir žmonių gerovę. Tas 
senelis archivyskupas važi
nėjo daug kartų po Tarybų 
Sąjungą, kad susipažinti su 
jos žmonėmis ir tvarka. Jis 
parašė kelias kiiygas.apie Ta
rybų Sąjungą, iš kurių viena 
jo knyga “Tarybų Galybė” 
yra išversta į lietuvių kalbą. 
Jis daugelį kartų atvažiavęs j 
Jungtines Valstijas gyvu žo
džiu kalbėjo. Jis kalbėjosi 
su prezidentu Trumanu apie 
galimybę suderinimui gerų 
santykių tarpe tų dviejų galin
giausių valstybių, kad išven
gus baisaus karo ateityje. Bet

KELRODIS: Iš Wilkes- 
Barre važiuokite Ashley High
way iki Mountain Top, vadi
namo Ashley Highwa; 
Plains. Privažiavę 
sukite po kairei į pirmą kelią, 
tai yra White Haven Road j 
Gracedale. Tuojaus po kairei 
matysite Gracedale Parką.

Kurie neturite automobilių., 
tai galėsite nuvykti nusamdy
tu autobusu, kuris išvažiuos 
12 vai. dieną, nuo kampo E. 
Market ir So. Sherman St. 
Malonėkite pribūt laiku.

Turėsime skanių valgių, vi
sokių išsigėrimų ir gerą muzi
ką šokiams. Esame prisiren
gę visiems draugiškai patai* 
nauti. Todėl visus kviečiame 
į šį pikniką linksmai ir drau
giškai, praleisti laiką tyrame 
ore. • ''

Taigi, nepamirškite šio sek
madienio (Sept. 5th). A n it 
rytojau busz Labor Day šven
tėt Galėsime linksmintis iki 
vėlumai. ■. /

Lauksime visų gerų lietuvių.
Rengimo Komisija.

J. J. Kaškiaučius, M. D.
580 Sommer Avenue, 

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

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti per ;PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 854 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

V. autoritetai atsisakė' išduoti 
vizą archLvyskupui JohnsonPi 
atvykti į mūsų šalį.

Johnsonas, negavęs leidimo 
vykti į J. A. Valstijas, pa
reiškė : “Dabar yra aišku, kad 
jie, J. V. autoritetai, nepa
geidauja draugingų santikių 
su Sbvietų valdžia. Tai taip ir 
bus išaiškinta 'nevien Rusijoje, 
bet daugelyje pasaulio šalių, 
kuriose mano vardas yra la
bai gerai žinomas.” i

Tai prie ko dasigyvenome, 
nebetekome progos išgirsti to 
žymaus humanisto kalbos uiž 
taiką.
Biskutis nuo Pikieto

Trečiadienį, rugpjūčio 25, 
Progresyve Partija buvo . iš
stačius! pikietą prie Cleveland 
Union Stockyards, ant W. 65 
St. Pikietuotojų su įvairiomis 
iškabomis prieš \ peraukštas 
mėsos kainas susirinko apie 
30, tarpe kurių buvo moterų 
didžiuma.

Pikieto laikas buvo nusta
tytas nuo pirmos iki trečiai 
valandai po pietų. ‘’Bet pasi
taikius tą dieną dideliam, 97 
laipsnių, karščiui, kada saulu
tė begailestingai kaitino ir 
daugumą iš moterų suvargino, 
todėl pikieto vadovė sutaikė 
pikietą, pasakė trumpą pra- 
kalbėlę, pranešė, kada bus 
kalbama per radiją ūiž mėsos 
pirkimo boikotą ir po to pi- 
kietininkai išsiskirstė.

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Ęatrovų Gerai Suderinto Valgio 51.60

LDS ir LLD apskričiai Con
necticut valstijoj rengia šaunų 
spaudos paramai pikniką rug
sėjo (Sept.) 5 d., Waterbury, 
Conn. Tai .bus turbūt' paskuti
nis platus ir įvairus piknikas 
šiame sezone. Waterburieciai 
surengia gerą programą ir 
gražiai dalyvius’ aptarnauja. 
Todėl, tikimasi, kad ir šiuom 
kartu s(avo pareigas atliks tin
kamai. Tad mūsų visų pri- 
derystė tinkamai šį parengi
mą paremti dalyvaujant jame 
ir stengtis visus tuos gerus 
žmones' kurie neturi “maši
nų” rasti priemonių juos at
gabenti į šį pažmonį.

M'es, bridgeportiečiai saVo 
dalį atliekamfe organizuodami 
busu atvežti visus norinčius 
tame piknike dalyvauti. Pra
šome visus, kurta norėsite va
žiuoti busu užsisakyti vietą iš- 
kalno, kad vėliaus dėl vietų 
stokos nereikėtų pasilikti na
mie. Vietas užsisakykite pas 
A. Raguską, P. Baranauską, 
A. Švėgždą, J. Mockaitį arba 
,pas C. Barolį Lietuvių Kliube.

- Kelionė ten ir atgal $1.25. 
Busas išeis nuo Lietuvių Jau
nų Vyrų Salės, 407 Lafayette 
St., 1 vai. dieną.'

J. J. Mockaitis.

(BIELIAUSKAS) .

Laisniuotas Grabams
Liūdesio valandoje taoipkitfc pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas Ir už prieinamą kata*.
" Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodanx*

Mylimiem. Pašarvoti
660 CRANDST. BROOKLYN, N. Y;

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

■■■■SSMBH Laidotuvių
I >1 rėk t .orius

Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS

• •

Telefonuokite dieną ar naktį 
EVergreen 7-4774

; □>«□
Naujai, išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato

giai gali atiduoti paskutinį pagarbą .savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

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

Asmenifcki aptarnavimai suteikiama šeimom sUlyg parei
kalavimo. lįūsų telefonas niekad nemiega.

Joseph Garszva 
v . •

Undertaker & Embalmer

IDEALIŠKA VfETA 
VAKACIJOMS

(SHALINSKAS) r ' . V
Funeral Home 

84-02 Jamaica Avenue 
x Opposite Forest Parkway 

, WOODHAVEN, N. Y 
Suteikiam garbingas laidotam*

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

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

arti maudynių.

KULTŪROS - ŠVIETIMO 
DARBUOTOJŲ PASI

TARIMAS
MAŽEIKIAI. — 'Apskrities 

kultūros švietimo darbo sky
rius vieną k^rtą per metų ket
virtį organizuoja bendrus aps
krities kultūros - šviętimo dar-' 
buotojų pasitarimus. šiomis 
dienomis įvyko antrojo metų 
ketvirčio eilinis pasitarjmąs 
Mažeikiuose; kuriame dalyvavo 
daugiau kaip 80 klubų - sljaity-l 
klų ir bibliotekų vedėjų.

Susirinkusieji ąu įdomtanu' 
išklausė pranešimą apie tarp-: 
tautinę padėtį. Plačiai buvo su-j 
pažindiriti .su spaudos uždavi-* 
niais penkmečio plano įvykdyk 
me per ketverius metus ta iš-! 
aiškinti pagrindiniai sienlaik-, 
raščio organizavimo klausimai.,' . I

Po pranešimų; klubų - skaity-j 
klų ir bibliotekų vedėjai pla
čiai pasidalino savo darbo pa
tyrimu. Apskrityje pirmaujan
čios Viekšnių bibliotekos vedė
jas drg. Geležinis -papasakojo 
apie lektorių grupes ir bibliote
kos tarybos veiklą, apie darbą 
su valsčiaus klubų - skaityklų 
vedėjais. Viekšnių valsčiaus, 
Užliekinės klubo - skaityklos 
vedėjas, komjaunuolis drg. Juš
ka papasakojo, kaip klubo - 
skaityklos aktyvas atlieka apy-1 
linkės valstiečių tarpe aiškina
mąjį darbą kolektyvinių ūkių 
klausimais. Apie klubų - skai
tyklų ir bibliotekų uždavinius 
paširuošiant it nuimant derlių 
kalbėjo apskritie? kultūros- 
švietimo skyriaus vedėjas Ru
peika. f *

Kultūros - švietimo darbuoto
jai įsipareigojo dar labiau plė
sti kultūrinę veiklą.

į A.

Paul Gustas Funeral Home 
INC.

Wall Stryto grobikams, kurie 
ryžtasi sutriuškinti Tarybų 
Sąjungą ir pasigrobti visą pa
saulį, archi-vyskupo Johnso- 
no misija nepageidaujama.

Šiemet Amerikos-Sovietų 
Draugingumo Draugija pa
kvietė archi-vyskupą Johnso- 
ną, kad jis atvykęs į Jungtines 
Valstijas pasakytų kelioliką 
prakalbų. Johnsonas sutiko. 
Cleveland© Amerikos - Sovietų 
Draugingumo Taryba irgi bu
vo purendavusi Cleveland© 
Auditorijos Music Hall John- 
sono prakalboms ant lapkričio 
18-tos dienos.

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

. ..................  I -'V'■ -1' 1 ■' ir. . .... j n................ ...... ....

5pu»l.—Laisvo ( Liberty, Lith. Daily)-*-K^tv.4 Rugeejo 2, A948

NEWARK, N. J.
Sibtyno Choro repeticijos įvyks 

rugsėjo 1 d. Visi Choro nariai pri
būkite laiku. Choristai žinote, kad 
mes apsiėmę daugelyje vietų daly
vauti, o laikas labai trumpas. ~ 
Paul Casper. (206-207)

, HARTFORD, CONN. '
Sekmadienį, rugsdjo (Sept.) 5 d., 

1948ą’Laisvės Choras , rengiasi va
žiuoti i spąudos pikniką, kuris įvyks 
Lietuvių Parke, Chestnut Hill Rd., 
tyaterhųry, Conn. Todėl, kyri^ no
rite važiuoti husais, tai tuojau už
sisakykite sėdynes, nes tai jau bus 
paskutinis piknikas (išvažiavimas). 
Bušai išeis nuo Laisvės Cjhoro .sve
tainės, 
7-6126.



1 . : < r tl * ‘

Majoras Atleido iš 
Darbo 16 Asmeny

Tikrieji Liberalai 
0 Balsuos už Wallace

Liberal Partijos narių dide- 
į‘ \. - lis skaičius balsuos už Wall- 
py ące, kaip parodė pirm prima- 
L- v Hes pravesti tos partijos na- 
F * nų apklausinėjimai New Yor

ko mieste. Nežiūrint, kad tos 
t* partijos viršūnės savo konven- 

cijoje šį trečiadienį, New 
Yorke, oficialiu savo kandi- 

' : datų tikisi pastatyti Trumaną, 
Ir,. ' ’ . Tikrieji liberalai nesivaržo 

peržengti savo partijos ribas, 
kuomet pamato kitose partijo- 

. se gerą siekį. Pavyzdžiui. 
/ f rinkėjai parašų po peticijomis 

už sugrąžinimą 5 centų fėro 
patyrė, kad 85 nuošimčiai at-

Tik Savaite Liko Iki Wallace-
’ -v

Taylor Masinio Mitingo
Jeigu reakcijos apaštalai, 

darbo žmonių ir liaudies prie
šai puola Progresyvių Partijos 
ir Amerikos Darbo Partijos 
kandidatą Henry A. Wallace 
su tomatėmis ir kiaušiniais, 
tai New Yorko liaudis, desėt- 
kai tūkstančių darbo žmonių, 
pasitiks Wallace ir Taylor 
daugtūkstantinėje minioje 
Yankee Stadiume rugsėjo 9- 
tą..

Pasitiks su pirmaisiais gla- 
dijolų žiedais iš savo darželio,

su dainomis ir muzika, kadan
gi jie savo drąsa ir ryžtingus 
mu yra to verti, o jų progra
ma yra mūsų programa — pai
kos, 'demokratijos ir gausos 
programa.

Lietuvių Wallace for Pre-/ 
sident Klubas ragina visus da-A 
lyvauti mitinge. '

'Klubas, beje, turi mitingo 
tikietų ir kitos medžiagos. 
Įsigykime pas L. W. for Pre
sident Klubo narius!

New Yorke Pikietavo 
Tūlas Drafto Stotis

lankytų Liberalų Partijos bal- 
/ suotojų pasirašė peticijas, nors 

•f j. joą/buvo išleistos. American 
Labor Partijos.

Rugpjūčio 28-tą laisviečius 
atlankė Juozas Budrevičia, 
žymus muzikos ipokytojas ir 

? orkestrininkas, iš Qhicagos. 
Svečias žadėjo apsigyventi di 
džiajame Brooklyne-New Ybr- 
ke ir mestis į muzikos darbą 
kai tiktai ras tą, ko žmogui* 
reikalingiausia — tinkamą jo 
profesijai ir gyvenimui butą. 
Jis dairosi bent poros-trejeto 
kambarių, kuriuose galėtų pa- 
.sitalpinti su savo mylimais 
draugais — muzikos instru
mentais. Šių draugelių jisai 
atsigabenęs užtenkamai “ap-
ginkluoti” visą orkestrą.

7, Budrevičia 
pamatyti ir i 
nj Centrą —

buvo nuvykęs 
pamatyti ir Lietuvių Kultūri- 

____ _ • Liberty Audito- 
Į>® riją. Tokią įstaigą turint, sa

ko muzikas, tik dainuoti, gro- 
ę „ ti, vaidinti, veikti! Ji yra pui- 
t ? kiu akstinu burtis į grupes, 

• / patiems auklėtis mene ir kul- 
, toroje ir auklėti kitus.

> Svečias-muzikos srityje turi 
daug įgimto talento, žinių ir 
praktiško patyrimo. * Pirm 
apie 20 metų jisai gyveno 
Brooklyne ir. tuomut^jau mobiT 

? lizavo, mokė ir patsai grojo
■ Kanklių (Orkestre.

Išvykęs Chicagon, Budrevi
čia veikėjau daugeliu meno 
grupių, tarpe tų ir paskilbu- 
siaihe orkestre, kuris žvaigž- 

. džiavo ten įvykusioje Pasau
lio Parodoje.

Gręta darbo su muzikantų 
i grupėmis, Budrevičia - taipgi 

mok‘o studentus groti daugeliu 
instrumentų. O nuliekamu 

/ nuo mokymo laiku »mėgsta Jž- 
siimti “gydymu” sužeistų in
strumentų, sužinoti jų ypaty
bės, istoriją, sudominti muzi
kos vertybėmis jaunimą ir vi
sus, kas myli grožę. Prie ati
tinkamo mūsų visų susidomė- 

' j»mo ir kooperacijos, reikia ti- 
^‘kėtis,' Budrevičia galės įnešti 

daugjnaujo lietuvių' meno sri-
, tyje.-z-' •

Skaitantiej^Angliškai 
, Special© : angliško darbinin

kų dienraščio The ’ Worker 
sekmadieninė laida, skirta at
žymėti darbininkų per metus 

? sutiktas svarbiausias proble- 
'j mas ir atsiekimua, taipgi iš 

darbininkų istorijos praeityje, 
Hįeis iš spaudos gale šios sa- 

L Vaitės.
• Lietuviai to laikraščio sklei- 

ėjai taipgi užsisakė pundą, 
įgykite pas juos, Williams- 
iirgo organizacijų patalpose, 
alėsite gauti pradedant rug- 

^Jjo 2-ros vakaru. Ir kas sa
vaitė ..čia galima gauti nusi
pirkti pavienių kopijų. Kai
na sekmadieninės laidos 10 
centų, kasdieninės po 5 c.

50,000 Piliečių Pasirašė
Už 5 Centų Fėrą

Amerikos Darbo Partija 
skelbia, kad jos išleistas peti
cijas už sugrąžinimą 5 centų 
fėro pasirašė virš 50 tūkstan
čių piliečių.' Ta skaitlinė bu
vo gauta jau pirm rugpjū
čio 31-mos sugrąžintomis pe
ticijomis.

Peticijas įteiks, miesto se
kretoriui (Cįty Clerk’ui) šį 
penktadienį.

Peticija dar neišsprendė fė
ro klausimo. Ji tik reikalauja 
uždėti ant baloto piliečių per- 
balsavimui siūlymą sugrąžinti 
5 centų fėrą. Tą klausimą 
balsuoti turės teisę visi pilie-

čiai — visi, kurie užsiregis
truos, pradžioje ateinančio me
nesio, kada bus piliečių persi- 
registravimas. z >

Nubalsavimu už peticiją pi
liečiai ne tiktai sugrąžintų 5 
centų fėrą, bet ir uždraustų 
valdininkams bile kada ateity
je jį pakelti be leidimo pilie
čiams . perbalsuoti.* Tas punk
tas labai svarbus, kadangi šį 
kartą majoras O’Dwyer su gu
bernatoriumi Dewey ir trans
portininkų viršininku Quill su- 
inžinieriavo pakėlimą fėro 
prieš miesto gyventojų norą, 
jų neatsiklausę.

Panaikino Auto Taksus Šapose Registruos 
Draftui

Prasidėjus registracijai 
draftui praėjusį pirmadienį 
New Yorke kelios drafto sto
tys buvo pikietuojamos. 

Į Pikietas prie Haaren High 
iSphool, /59 th St. ir 10th. Avė., 
■ vyriausia buvo atkreiptas 
prieš skirstymą į juodus ir 
baltus armijoje — prieš segre
gaciją. Pikietas prie Wash
ington Irving High School, Ir- 

fving Place ir 16th St., dau
giau pasisakė ir bendrai prieš 
draftą.
’ Pirmą dieną registrantų li
nijose vyriausia stovėjo vete
ranai, jau atbuvusieji karinė
je tarnyboje karo laiku, ta
čiau dar neperžengusieji 25-6 
metų, ,drafto amžiaus rubežių. 
Veteranai ypatingai nepaten
kinti ijų iš naujo varginimu 
eilėse. Daugelis per dantis 
prakošia:

“Tikėjausi atstovėjęs ir už
baigęs anais metais?1

Sekamomis trimis savaitė
mis visoje šalyj^ tikisi sure
gistruoti apie 9 milionus vy
rų, 18 iki 25 metų (skaitosi 
25 iki sueina 26-ši). šaukti 
pradės lapkričio mėnesį, vei
kiausia, po rinkimų. Manoma, 
kad pirmu pašaukimu paims 
apie 10,000 vyrų—tiek žadėjo 
reikalauti iš Parenkamosios 
Tarnybos vyriausis armijų vir
šininkas generolas 
Bradley.

Mūsų vaikinėliai, 
pienburniais iki 21
turį teisės balsuoti už savo ša
lį, tačiau bus šaukiami tar
nauti militariškoje tarnyboje, 
o gal ir kariauti, jeigu karo 
kurstytojams tuo tarpu pavyk
tų sukurti karą. T^—as.

šešiolika miestavos korpora
cijos inspektorių, dirbusių 
Department of Water Supply, 
Gas and Electricity darbuose 
gavo nuo majoro pranešimus, 
jog jie atleidžiami iš darbo.

šie buvo pirmieji darbiečiai, 
majoro kerštavimo aukos, at
leisti dėl to, kad ALP atsi
sakė priimti į savo kandidatus 
jo pasiūlytą kandidatą į teisė
jus Mullen. Darbiečiai pasta
tė savo kandidatu O’John 
Rogge.

Mažiausia pasakant, — pi
gus elgesys. Kas galėtų da- 
leisti, kad tiek kartų naudo
jęsis darbiečių parama asmuo 
galėtų taip žemai nusilenkti. 
Ne tiktai kada nors naudoję
sis, bet naudojąsis ir dabar 
darbiečių parama daugeliui 
demokratų kandidatų, kurie 
be darbiečių paramos nebūtų 
išrinkti. Mesti iš dąrbo parti
jos eilinius yra labai diktato
riška, artima nagaikai meto
dą. <

Atleistųjų algos yra nuo 
$1,080 iki $1,800 metams — 
tik algelės.

Gal majoras mano tuomi 
priversiąs šokti pagal jo dū
dą? .Abejotina. Jei ir rasis 
koks “ubagas dvasioje” — vi
sur tokių randasi, — tačiau 
didžiuma jų bus pilno laiko 
agitatoriais už Wallace.

Ar Jau Turite Bušo Bilietą į 
Philadelphijos Pikniką?

Piknikas Įvyks Sekmadieni, prieš Labor' Day

RUGSĖJO 5 SEPTEMBER 
Aht rytojaus pę pikniko Labor Day šventė. Turėsite 

progos pasilsėti. Tuojau įsigykite buso bilietą.
BILIETAS $3.25 Į ABI PUSI Z ,

Eusai išeis 9 vai. iš ryto, nuo Laisvės Salės, ' 
419 Lorimer St., Brooklyiie.

| CENTRAL BROOKLYN

I
j Busas išeis nuo

Napoleono Leitos Krautuvės, 56 Hudson Ave.
Buso tikietų centralbrooklyniečiai gali gauti pas

Į Napoleoną Leitą, pas J. Jušką, batų krautuvėje, 
187 Sands St., pas K. Bender j ir J. Žemaitį.

I , BUSAS IŠEIS 8:30 IŠ RYTO

I * KAINA $3,25 ASMENIUI i.

Visi centralbrooklyniečiai yra prašomi tuojau 
įsigyti bilietus.

K
GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

Valandos:

TONY’S A
UP-TO-DATE .

BARBER SHOP 
ANTANAS LE1MONA8 

Savininkas
306 UNION ĄVENUE
GERAI PATYRĘ BARBENTAI

ext,

Omar N.

skaitomi 
metų, ne-

New Yorko Miesto Taryba 
15 balsų prieš du nubalsavo 
panaikinti seniau nutartus už
dėti ant automobilių specialius 
taksus.. Keleviniai buvo ap- 
taksuoti po $5, komerciniai po 
$10. •

Stanley Isaacs, nepriklauso
mas rępublikonas, kalbėjo 
prieš panaikinimą tų taksų 
argumentuodamas, kad jeigu 
jau išgalime panaikinti spe-* 
eialivs takaus, tai panaikinki
me ir aptaksavimą važiuojan
čių šutvėmis, kurie per nelyg 
aukštai aptaksuoti.

Isaacs 'tuo atžvilgiu yra tei
sus. Subway važiuotojai, ku
rių didelė didžiuma yra bied- 
nuomenč ir eiliniai darbinin
kai, pakėlimu fėrp tapo ap
taksuoti mažiausia '$30 me
tams. Automobiliais naudoja
si darbininkų daug mažesnis 
skaičius, taipgi ir aptaksavi- 
mas būvo tiktai šeštadalis to, 
kiek aptaksuotas subway ke
leivis. Tad buvo neteišiPga 
vieną paliuosuoti, kitą palikti 
apkrautu. , ‘

Kaunsilmanai. aišku, nebū
tų norėję nei eilinių auto sa
vininkų paliuosuoti nuo taksų. 
Bet kad norėjosi paliuosuoti 
kompanijas, valdančias šimtus 
ir tūkstančius komercinių au
to ir sunkvežimių, tad norint 
kompanijoms patarnauti rei
kėjo taksus panaikinti, nes ne
turėjo būdo juos išskirti.

Paštas Praneša
Brooklyn© pašto viršininkas 

Edward J. Quigley praneša, 
kad pirmadienį, Darbo /šven
tę, paštininkai nedirbs. Išne-1 
šios tik special delivery laiš
kus. Veiks tik centraliAis paš
tas prie Washington ir John
son Sts. Veiks tik du jo sky
riai : parduos štampas ir 
ims siuntinius. '

pri>

Ilgoms eilėms vyrų laukiant 
drafto registracijos, pykstant 
dėl bereikalingo neaprokuoto 
gaišinimo ir varginimo, praė
jusį antradienį/ antrą registra
cijos dieną, arinijos viršenybė 
patvarkė padauginti registra
cijos punktus.

Įsakyta registruoti šapose 
ten, kur dirba 50 ar daugiau 
rjęgįstrupjamų1 amžiąūs Xy^nu./

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas įvyks 
rugsėjo 2 d., Laisvės salėje, 419 
Lorimer St. Pradžia 7:30 v. v. Visi, 
nariai prašomi dalyvauti, nes mūsų 
kuopos susirinkimuose visuomet bū
na svarbių reikalų išspręsti. Taipgi 
pasižiūrėkite, kad nesusispenduotu- 
mėt. — M. Stakovas, pro t. .sekr.

(206-207)

PE1ST EANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewe$ St.

Brooklyn, N; Y.

Leonard Saletsky ir Leonard 
Kajnihsky, 20 metų, areštuoti 
Coney Islande. Juos kaltina, 
kad jie sėdėdami automobiliu- 
je darę marijuaną cigaretes.

MASPETH, L. I.
LDS 14 ir LLD 138 kuopų bend

ras susirinkimas įvyks. rugsėjo 2, 
Rusų salėje, 56-58 61st St., 8 v./v. 
Dabar visi jaty atlikote vakacijas, 
pasilsėjote,v ir jau laikas stoti į vei
kimą. Visi būkite šiame; susirinki
me, nes yra svarbių reikalų aptari
mui. — V. Kartonas, org. (206-207)

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, ivai 
teliai, ligonių kambariui/reikme
nys už grieštai žemas kainas, f

RECEPTŲ SPECIALISTAI

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

Tel. EVergreen 7-6288

daik-

tERI PIETOS!
Kada norite gerą piety, 

’ , kreipkitės j \

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

Savininkaš '
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
, mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių' 
gražus pasftnkimaa. j

g'".......... . ‘ ' I
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Sveikina iš Atostogų
Geriausių linkėjimų visiems 

iš Naujosios Škotijos.
Eva ir Rojus Mizarai.

Į

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS 
KOMUNISTAI ŠTURMUOJA BERLYNO VALDYBOS NAMUS 
TARPTAUTINE BAŽNYČIŲ KONFERENCIJA AMSTERDAME - 

LOMAKINAS IŠPLAUKIA ŠVEDIJOS LAIVU.

E“"'^ T> A Q O XT” NEWSREEL THEATREJvJL L> /V 0 U I Brpadway-ir 46th Street

Trijy Fronty Ataka 
Ant Darbininkę 
Teikia Naują Pamoką

? Ryikalirigasvy
rui. Pageidaūjarina, kad ' būtų vgėlima 
ir valgį pasigaminti. Prašau kreip
tis: J. B., 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. . (206-208)

...

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves-; 
tuvių, kitokių

A. Kalinauskas
Rugpjūčio 30-ta New Yorke 

pažymėta trimis aršiomis ata
komis ant darbininkų fronto;

Komercinė spauda su 
džiaugsmu atžymėjo apmėty- 
mą kiaušiniais darbininkų ir 
liaudies kandidato Wallace, 
O Daily News dar reikšmin
gai dadėjo: “Ir New Yorke 
metama tomatės.”

Majoras išmetė iš darbo 16 
asmenų kerštaudamas už dar
bininkų partijos viršenybės 
nenusilenkimą jo policinei ko
mandai.

Policija antru kartu užpuolė 
Fairchild Camera and Instru
ment Corp, šapos streikuojan-? 
čių darbininkų pikietą ir vėl 
areštavo 3 pikietuotojus.. ,

Praėjusį penktadienį prie 
tos pat šapos buvo areštuota 
11 darbininkų;

šapa randasi 88 - 06 Van 
Wyck Boulevard,,. Jamaica, 
Apie 400 * darbininkų išėjo j 
streiką. Pasinaudodami Taft- 
Hartley įstatymu ir žvarbiai?, 
reakcijųs vėjais, bosai', su re-" 
akcijos ir policijos pagalba, 
pasimojo sunaikinti uniją, kę
sams pavyko grupę sugrąžinti 
į darbą, suburti juos į kom- 
panišką uniją, kufi skelbiasi 
teisėta. O prieš pikietuojan- 
čiuš unijisius bosai pastatė 
policiją, kurią jūs ir aš savo 
taksais užlaikome apsaugai 
miesto nuo blogdarių.

Klysta, • kas galvoja, jog 
(Įar.bininkai visą tai skaito de
mokratija ir kad jie kada nors 
nepanorės tikresnės demokra
tijos! L. K. N.

Parduoda naujas ir taiso 
sekamas mašinas:

Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Teleyisioii ir Radios.
Kreipkitės: 

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

Telefonas Virginia 3-5397

PANTŲ GYDYTOJAS

Dr. _A. Pętrika
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y. Z

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:V M 4 1--- g Vakare

Penktadieniais uždaryta.
I •' ■ 1 ’

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

k lūs ir krajavus 
n sudarau su ame- 

rikoniškais. Rei-;
M kalni esant ir 
fpadidinu tokio’ 
j dydžio, kokio pa- 
r geidaujama. Tai-' 

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES /
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway Ir Stone Ave., prie 
' 1 Chauncey St., Bjoadway Line.

Tel., GLenmore S-6191

BAR & GRILL 
L ; LIETUVIŠKA ALUDE / 
L DEGTINE, VYNAS ir ! 
; • 1 ' ALU's J: 
; . V j i;

Kanados 
į Black Horse Ale 
Joseph Zeidat, Jr.

411 Grand St 
Brooklyn, N. Y.

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai įr Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

TeE EVergreen 4-8174

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio 

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dairų Moteriškų ir Vyrišky ■ 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
• ■ ' ■ ■ . r •'■■■' i ' ' •. -

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS /PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiękvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTJ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL EVergreen frtyM .

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ii* Paauksuotų Džiū- 
' lerių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS
' ' Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktų 

Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas STagg 2-2173

6 pu«l.—Laisvi (Liberty, Lith. Daily)—Ke t v., RuCH}o 2, 194
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