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Jugoslamja Internavo 7^^ Berlyno
Graiką Partizanus ’ J

Maskva.—Premjeras )Sta-

Kaip Izraelio Priešus

SOCIALISTAI NEDALYVAUSIĄ FRANCUOS KABINETE

Socialistų Partija ^tsisąkė miteto vadai stojoAiž Schu- Ii 
dalyvauti jo valdžioje. Tad mano siūlymą nekelti darbi-
Schumano kabinetas .būsiąs

gali 
prie

Wallace Atsisakė Kalbėti Miestuose, Kur Negrai Atskiriami 
Susirinkimuose nuo Baltųjų; Reikalavo Visiem Lygybės

“Mussolinio Lobis.*’ 
Tyeliava ir Kosenkina. 
“Dievui ir Tėvynei.” 
Naujosios Mados Šventieji. 
Charles E. Hughes.

Rašo A. BIMBA

ALABAMOS PILIEČIAI
SVEIKINO WALLACE’A

daugiau: man atrodo, 
to nesvietiško susirūpi- 
Naujienų redaktorius

Kur Būsite Šį Sekmadienį? Philadelplujoje ar Waterbury?
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Gadsden, Ala. — Henry 
Wallace, Progresyvių Par
tijos kandidatas prezidento 
vietai, rugs. 1 d. kalbėjo 500 
tvarkingos baltųjų ir negrų 
publikos, susirinkusios De
catur mieste prie teismo rū
mų. Paskui Wallace pasakė 
prakalbą Huntsville mieste 
nuo apskrities teismabučio 
laiptų. Čia daugiau kaip- 
1,200 negrų ir baltųjų ra
miai klausėsi jo kalbos ir 
dažnai delnais plojo.

Wallace atsisakė kalbėti 
Birminghame ir Gadsdene, 
Alabamoj, nes tų miestų 
valdovai įsakė atitverti neg
rus nuo baltųjų, kurie susi
rinks Wallace pasiklausyti.

Kalbėdamas Decature ir

t T
MS

Paryžius, rugs. 2.-— Kle
rikalas premjeras' Robertas , 
Schumąnas- žada sudaryt 
naują ministrų kabinetą be 
socialistų. Teigiama, kad

Athenai, Graikija. —Pra
nešama, kad Jugoslavija su
varė į koncentracijos1 sto
vyklą būrį graikų, partiza
nų, kurie pabėgo nuo Grai
kijos monarchistų -kariuo
menės. \ v * <’ X

New Haven, Conn.— Mi 
re Charles A. Beai^d, 73 me

Berlin. Amerikonai pa
sisavino 20 prekinių vagonų 
iš sovietinės Berlyno dalies, 
bet žadėjo atsiteisti..

JAPONIJA-MacARTHURO 
“DEMOKRATIJOS” ŠULAS

Tokio, Japonija. — Trejų 
metų sukaktyje nuo galuti
no Japonijos sumušimo ir 
pasidavimo, generolas Mac- 
Arthur pareiškė :>— Japoni-

mo principų. Pasak teismi
nio kaltinimo, tatai, girdi, 
reiškia, kad komunistų 
Partija esanti “sąmokslas 
jėga ir prievarta nugriauti 
Amerikos valdžią.”
Smerkia Uždraudimą Lais

vai Keliauti
A y

IKomunistų Partijos cent
ras pareiškė:

“Teisėjas Clancy, už
drausdamas Fosteriui, Den- 
nisui ir Winstonui išvykti iš 
New Yorko apskrities, 
skandališkai laužo pamati
nes konstitucines teises. Jis 
juos baudžia pirm teismo.

“Tas teisėjas savo spren
dimu stengiasi sulaikyti jų 
dalyvavimą s v a r b iajame 
1948 m. rinkimų vajujeA Tai

Washington? ? Karinio 
laivyno department, prane
šė, jog'bus pastatytas 65,- 
000 tonų laivas,kuris nešios 
rakietiniUs V atom-bombų 
lėktuvus. ‘Laivas bus 1,030 ■ 
pėdų ilgio ir >236 pėdų plo-. 
čio, plauks bent 33 mylias 
per valandą. To laivo įgu
loj bus 4,000 jūreivių ir o- 
ficierių. Planai jam gamina
mi jau nuo 1945 metų, lai
vas bus pradėtas statyt šį 
rudenį, bėt reikėsią 5 metų 
laiko, iki jis bus užbaigtas 
ir įrengtas.0 •

TRUMANAS PEIKIA 
TAFTO-HARTLEY’O 
ĮSTATYMĄ, BET...

Washington. — Prezid. 
Trumanas savo pareiškime 
dėl Darbo Dienos šventas 
peikė Tafto-Hartley’o įsta
tymą kaip neteisingą darbi
ninkams. (Bet Trumanas 
karščiausiai vykdo tą įsta
tymą, vartodamas teismų 
draugines prieš unijas ir 
streikus.) ?

Bosai Registruoja 
Darbininkus Draftui

Washington.—Daug kom
panijų įvairiuose miestuose 
vykdo rekrutavimo vyriau
sybės prašymą ir savo fab
rikuose registruoja jaunus 
vyrus verstinai kariuome
nės tarnybai. Vien tik New 
Yorke 100 kompanijų suti
ko darbavietėse registruoti 
juos draftui.

Arthur pareiškė r— Japoni
ja, Filipinai, ir Korėja suda
ro trikampę tvirtovę, girdi, 
“demokratijai apginti’’ To
limuose Rytuose (suprask, 
karui prieš Sovietų Sąjun
gų)-

——-------— .

Sutartis t^rp Lenkijos ir 
Sovietu Pravoslavę ■

V ar sava. — Lenkijos ru
sų pravoslavų bažnyčia pa
darė sutartį su Sovietų pra
voslavų bažnyčia; susitarė 
palaikyti artimus ryšius. 
Sovietinių pravoslavų baž
nyčios vadai, tačiau; pripa
žino savivaldybę rusų pra- 
vpslavų bažnyčiai' Lenkijo
je, kur yra 300,000 tos tiky-' 
bos žmonių.

Didžiausias Atom- 
Bombinis Laivas 

Washington?

Huntsville, Wallace pabrė
žė reikalą eiliniams pilie
čiams, baltiesiems ir neg
rams, laikytis vienybės ir 
lygybės. Jisai taipgi primi
nė, kad šalies valdžia kur 
kas naudingesnį darbą at
liktų, jeigu nešinkuotų sve- 
timienųkraštam bilionų do
lerių, pagal Marshallo pla
ną prieš komunizmą, bet 
statytų pietinėse yalstijpse 
vanden - elektros dirbyklas 
ir keltų ten apšvietą ir pra
monės darbus. O kas liečia 
komunizmą, tai trustai-jpel- 
nagaudžiai apšaukė ir pre
zidentą Rooseveltą komuni
stu todėl, kad jis valdžios 
lėšomis atliko naudingus vi
suomenei darbus, —- paste; 
bėjo Wallace. *" ,

1,948,000 Amerikonų 
Būsią Karo Jėgose

Reading, Pa. — Jungtinių 
Valstijų armijos sekreto
rius Kenneth C. Royall, kal
bėdamas čia bankiete, pra
nešė, kad iki 1949 m. birže
lio menesio bus paimti ka
rinėn tarnybon visi dabar 
registruojami jauni vyrai, 
apart tųx kurių draftavimas 
bus atidėtas. Per 10 seka
mų mėnesių Amerika padi
dins karines savo jėgas vi
su jnilionu rekrutų, taip 
kad birželyje kitąmet turės 
1,948,000 vyrų armijos, lai
vyno ir oro jėgose", sakė į 
Royall. /

■ ■
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MIRS ISTORIKAS 
CHARLES B1EARD >

New Haven, Cohn.—
___ r..... ’

tų„ žymus liberaiis Ameri
kos istorikas, parašęs apie 
30 istorinių knygų.

Maniau, kad bent jau mūsų 
kaimynas Juozas Tysliava ne
įsimylės į Kosenkina. Bet ap
sirikau. Dar kartą jo poetiš
ka širdis smarkiai suvirpėjo, 

, kaip to Stasio dainoje, krąu- 
' jas užvirė. Jis irgi’ apie ją 
rašo daug ir perša į didvyres.

Juozas visus moko niekuo
met neiti su velniu grybauti. 
Velnias tave apgaus! Tas tie
sa. Bet Juozas pats negyve
na pagal savo mokslą. Jis iš
ėjo grybauti, ir dar su Sijo
nuotu velniu! Laimėti nieko 
nelaimės, o pralaimėti gafi 

z Vjską.

Washington. —- Valdinė Ą j 
Civilės Orlaivijos komisija 
leido .lėktuvų linijoms pa
branginti keliones ord 10 
nuošimčių. Lėkimo mylia i- 
ki šiol lėšavo pušešto cento, 
o dabar lėšuos’6 centus.

New York. — Leonas 
Pressman, žymus advoka- -4 
tas, 'Progresyvių Partijos . 
kandidatas į Kongresą, tvfcę- 
tino, kad prezidentas Tru- 
manas, karinių Amerikos • 
jėgų sekretorius : Forrestal 
išvien' su Anglija “stengiasi 
pasmaugt jaunute Izraelio | 
valstybę;” todėl uždraudžia 
Izraeliui ginklus ir, grūmo
ja tūloms'mažoms šalims, 
kurios teikia Izraeliūi gih* 
jkių. . - > (
SIAUČIA NAUJAS VIE- \ fH 
SULAS LINK JUNGTINIŲ 
VALSTIJŲ

Miami, Fla. — Vienas vie
sulas praūžė jūron šalin 
nuo Floridos; bet Caribbean 
Jūroje kilo naujas Viesulas, 
kuris siaučia link Jungtiniu 
Valstijų. Šis viesulas dar fcž 
1,000 mylių nuo Floridos. į

New York. — Jungtinių 
Valstijų apskrities teisėjas 
John W. Cląncy, rugs. 1 d. 
atmetė trijų Komunistų 
Partijos vadų prašymą leis
ti jiems iki teismo laisvai 
keliauti Jungtinėse Valsti
jose. Kom... Partijos pirmi
ninkas Wm. Z. Foster, cen
tro sekr. E. Dennis ir orga
nizacinis sekretorius Henry 
Winston • prašė panaikinti 
pirmesnį leisėjo sprendimą; 
kuris1 uždraudė, kaltina
miems komunistų vadams 
bet kur kitur pasirodyti, a- 
part New Yorko apskrities.

Fosteris, Dennis; Winston 
ir 9 kiti Komunistų Parti
jos vadai traukiami teisman 
tiktai dėl to, kad ši partija 
laikosi marksizmo - leniniz-

Kaltina Andus-Amerikonus

Užginta Jankiam
Lėkt pet Singkiangą

Napking; Chinija.— Chi- 1 
ni jos -valdžia uždraudė* ame- 
rikdnų lėktuvam skraidyti 
per Sinkiangą, šiaurvakari
nę provinciją, gretimą So
vietam. Pagal senesnę Chi- 
nijos sutartį, bus leidžiama 
tik Sovietų lėktuvam‘laks- 
tyt per Sinkiangą. '
—......... 1 ... ..............................................  I1 .. ............................ ,

merikos gyvėpihie. Dar Pir
mojo Pasaulinio /Karo mėtų 
(1916 m.) Hughes Buvo rėpu- 
blikonų partijos kandidatu į 
prezidėntus., Paskui Hardingo 
prezidentavimo laikais ėjo 
valstybės sekretoriaus parei
gas. Vėliau tapo paskirtas 
Aukščiausio Teismo nariu ir 
pirmininku. '

Hughes visuomet buvo kon- 
servatyviŠky pažiūrų, atsida
vęs kapitaiižtno interesų gy
nėjas. • .

Jis tnirfe sulaukęs gražaus 
86 tųetą atnžiaus.

Nanking, Chinija. — Chi- 
rių komunistų -į liaudies ra
dijas iš šiaur. Šensi provin
cijos pranešė, kad jau į- 
steigta liaudiška valdžią 
šiaurinėje Chinijoje. Radi
jas pranašavo, kad .tokia 
valdžia ateityj bus Visoje 
Chinijoje. ,>

Šiaurinės Chinijos val
džią sudarė 528 atstovų sep 
mas, »kuris buvo išrinktas 
slaptais balsavimais. Seimo 
nariai. yra Demok^aUnės^ 
.Sąjungos žhioh^Wgyieji 
liberalui, komunistai, dar
bininkų ir valstiečių atsto
vais .

(Pirmiau pranešta, jog 
komunistų vadovaujami chi- 
nai liaudiečiai yra užvaldę 
ketvirtadalį Chinijos su 
trečdaliu visų šalies gyven- 
'tojų.) Į

STALINAS PAGERBĖ 
VELIONĮ ŽDANOVį

2 Didžiuliai Piknikai 
Laisvei Paremti 

‘ z *’ ! ’’ C
'. -H- . . :

šį sekmadienį, rugsėjų 5- 
tą (Sept. 5th) įvyksta du 
masiniai piknikai dienraš
čiui Laisvei purėmti.
Philadelphijos'/ rengiamas 

piknikas bus Črescent Pic
nic /Grounds, 56> Cornell 
Ave., Gloucester Heights, 
N. J. ■

Waterbury, Conn. Laisvės 
paramai piknikas bus Lie
tuvių Parke, Chestnut Rd., 
už Lakewood. ! 1

LIAUDIES VALDŽIA 
ŠIAURESCH1NIJ0J

■ . , . < • -L
sudarytas ii katalikų res- 
publikiečių, vadinamų radi
kalų ir kitų dešiniųjų. So
cialistų Partijos komitete 
kįlo kivirčai. DeŠi|iieji ko-

St. Louis. — Generolas 
Hoyt S. Vandenberg, kalbė
damas karo veteranams, pa
reiškė, kad Amerikos lėktu
vai ir lakūnai “gatavai pa
ruošti karui” bile valandą.

nįnkam algų abėlnai; kai
...

Mažiausia vieną sykį kiek
vieną mėnesį Naujienų redak
torius prisimena “Mussolinio 
lobį” ir gailiai apsiverkia.« O 
verkti yra ko: tas lobis ėmęs 
ir atitekęs tiems jo ir Mussoli- 
nįo mirtiniesiems priešams ko

munistams!
' .Buvę šitaip: Kai Mussolinis

. bėgęs iš Romos su savo meilu
že, turėjęs didžiulį maišą auk
sinių ir deimantinių daiktų. 
Partizanai bėgantį Musšolinf 
sučiupo ten kur nors už . Mila
no ir iš jo tą lobį atėmė. Ir 
taip komunistai “prlobo.” Da- 
būr u# tai Grigaitis jiems ne
dovanos iki savo gyvosios gal-

' vos.
Dar 

kad iš 
nimo 
gali gauti pavojingą priemėtį.

linas pirmoj vietoj stovėjo 
garbės sargyboj <prie velio
nio gen. A. A. Ždąnoyo, kū
no, pašarvoto Darbo Unijų 
Rūmuose.'Pro Ždąnoyo kaiv 
stą per dieną praėjo šimtai 
tūkstančių žmonių, pareikš- 
dami jam pagarbą. ;

Ždanovas Vadovavo Le
ningrado apgynimui ^nuo vo
kiečių, buvo Sovietų Komu
nistų Partijos sekretorius, 
žymus soviąjiihėS'tvyriausy- ■ 
bes vadas ir marksizmo-le
ninizmo teoretikas:

Washington.— Prez/Tpi- 
manas raportavo, kad Ame
rika "šimtais milionų dole- ; 
rių, duotų Chinijai ir Gral- > 
kijąį praeitą žiemą, 4<išg^- J 
bėjo tų šalių ūkinį gyveni
mą”. Jungtinės - Valstijos,* ? Lj 
xlar pirm Marshallo plano ; 
pinigų, per žiemą davė j 
$872,000,000 paramos reak
cinėms Graikijos ir Chinijos 7 ' 
valdžioms, sykiu ir AustrL 
jai, Italijai, Frakcijai ir sa- ® 
vivaldinei Triesto sričiai. ?'

'Jungt. Jaislijos Grūmoja 
Izraelio Rėmėjams

Geneva, Šveic. — Over
seas žinių agentūra sąkė, 
jog Amerika grūmojo baųp 
sti čechosloyakiją, Suomiją 
ir Šveicariją jeigu vis duos 
paramos Izraeliui, žydų 
valstybei Palestinoje. Tei
giami, kad Čechoslovakija 
palaiko specialę stotį, iš ku
rios lėktuvai neša Izraeliui 
ginklūs ir kitus reikmenis.

todėl, kad teisėjui nepatin- - 
ka jų politika.

“Šis .sprendimas 
suvaržo jiem galimybes ap
siginti teisirfe. Jis atima tr 
sę tartis su advokatais ir į- 
vairiais specialistais kitose 
vietose, rinkti aukas apsi 
gynimui ir kitaip renįgtia 
teismui. . . J______

“Toks teiąėjo sprendimas 
seka Tafto-Hartlęy’o įstaty- * 
mą ir indžionkšinus prieš 
darbo unijas. ’ Jis - panašiai 
varžo demokratines teises, : 
kaip kelių valstijų valdžios, 
kurios sauvališkai uždraudė ž;'J 
Progresyvių Partijai 
ti s£vo kandidatus rinki- :
mams. - •

“Ablavai prieš ‘raudoną* ; ' i 
sias raganės’, gąsdinimai 
sovietiniais Šnipais, Trnnja-’ 
no ‘ištikimybes’koštuvas ir 
teisminiai komunistų kalti* 
nimai — visa tai yražėnklai X 
gręsiančių fašizmo ir karo - 
audriu” *

ttolefiai, Girdi, “Išge&ėję” 
Graikiją ir Chiniją... :

Blokada Būsianti
Nuimta po 10 Dieną
-Berlin, rugs. 2.— Ameri

konai ir vokiečiai lemia, 
kad pę;r 10 dienų Sovietai a-v 
tidarys amerikonam, ang
lam, ir francūzam važiavimą 
traukiniais ir automobiliais 
per sovietinį ruožtą į vaka
rinę Berlyno dalį. Ta mies
to dalis, užimta trijų mini
mų vakarinių talkininkų. O 
rytine 'Berlyno /dalis yra 
kontroliuojama karinės So
vietų-vyriaušybės.

Šimtai Tūkstančių ?ro ^s<>s gatavai 
įi n .i • Paruostos Karui 
Prancūzą Streikuoja 
Del Algą Pakėlimo-

Paryžius.— Įsiveržė strei
kai visuose Franci jos kam
puose. Streikieriai reikalau
ja algos .priedų. O premje
ras Schumanas,, organizuo
damas naują ministrų kabi
netą, žadėjo nekelti algų. 
Generalė Darbo Konfedera
cija (unijų sąjunga), be kit
ko, paskelbė >40,000 audėjų 

’streiką Lillė; reikalauja pa
kelt darbininkam algą 34 
doleriais pėr mėnesį. f -

PALIUOSIJOTAS HITLERIO ' 
FINANSŲ VADAS '

Stuttgart, Vokietija. — 
Vokiečių apeliacijų ^teismas 
dėl nūnacinimo nusprendė 
panaikint bausmę Hjalma- 
rui Schachtui,/ Hitlerio fi
nansų ministrui, kuris buvo 
laikomas gabiausiu pinigų 
parūpinto jum nacių armi
jai-. - Pirmesnis teismas buvo 
pasiuntęs Schachtą kąlėji- 
man 8-iems metams.

. Tas mane veda prie pasta-, 
by apie naujosios mados šven- 

J tuosius. Pats savo akimis dar 
’; nenąėčrau, savo rankomis dar' 

' nečiupinėjau ir neskaičiau, 
bet iš So. Bostono Darbininko 
sužinome, kad kun. Prunskis 
parašė knygą. Toje knygoje 

l kunigas turi sudėjęs gyvenimą 
'jįr darbus žmonių, kurie visi 

visiems geriems katalikams 
I, reikalingi garbinti. Knyga va

dinasi “Prie"Vilties Kryžiaus.” 
y Pavadinimas, tiesa, visiškai’ 
žioplas. Viltis žmogui reiš
kia siekimą, kopimą aukštyn, 

0 o kryžius — kentėjimą, ne
laimę, vargą. Tai kaip 
žmogus .būti prikaltas 
‘Vilties kryžiaus”? ’

o ' A. * ★C. Tiek td dėl tų žodžių reikš
mių. Kun. Prunskis savo kny
goje įamžinąs vardus Krivic
ko ir KravČenko, kurie “ati 

į • sisveikino sir komunizmu,” tai 
yra, virto • išdavikais ir rene- 

A gatais. Vardus Podgaetzkio ir 
Koriakovo, kurie “ne tik atsi- 
palaidojo nuo komunizmo ‘ ir 

< bedievybės, bet ir priėmė ka
talikišką tikėjimą.”

Taip pat į Šventuosius kun. 
Prunskis savo knygoje nomi- 

' nuojąs atsivertėlius prie kata- 
; . likiško tikėjimoi Budenzą/ Ma-' 

tortas, Garcia, Dorothy Day,v 
* latvį Bilmanis, stačiatikį vys- 

.s kūpą Melitier, rabiną Zolli, 
na, ir mūsiškę amerikietę Kla- 

jįį^l’a Boothe Luce! , ,
* A 

į^jhAntradienį tapo palaidotas 
^.ffnarles R Hughes, buvusi 

x'^rgan žymi politine figūra Ą-

Kunigų Draugui šiandien re- 
' negatas Budenz yra žymiau

sias ir aukščiausias žmogus. 
; Atsižadėdamas komunistų ir 

^jsĮ»*rįąpdamas už pinigus kataliku, 
fro įsirašęs beveik - į šventųjų 

'ffF sąrašą. Tik dabar >, Budenz 
patapęs- naudingu žmogumi 

"r.- Dievui ir tėvynei!
★ ★ ★

, Draugo redaktorius tikrai 
' ; nori sekti Jėzaus Kristaus 

’ pėdomis. Visi žinote pasaką 
apie paklydusį avinėlį. Jo ne- 
laimė tik tame, kad jis džiau- 

; x giasi suradęs ne paprastą pa
klydusį nekaltą avinėlį, o su- 

. gedusį, visiškai* nusidvėjusį 
n aviną.

resnieji sakė, jeigu socialis
tai prisidės prie tokios val
džios, tąį dauguma darbi
ninkų paseks / komunistus, 
kurie reikalauja algų pakė
limo. ? v ' ;

• • ; • . • *' 3 ' Z

OęM-h Būsią šilčiau.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c
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Prezidentiniai Rinkimai

daug ko ma

Tai yra

bijau

basadoriai

Jii,

netu- 
tikslo

Visi tie spėliojimai neturi pamato. Tai tik pajaidų lie 
žuvių mankštinimasis. ‘

mzmas ne- 
/Sunąikf? 
mie$,tejiuį 
šimtėrjb?

nepakeltų 
būti aišku

bos nemokėjo). Šis Miluko 
vertimas yra geriausias iš 
visų trijų, .tik vis^dar ne vi- 
sąi tobulas, a , :

Maliau,’ kad Tamstai įdo
mų būtų žinoti, kaip aš čia 
gyvenu ir difbu. Mielas 
Daktare, dabar aš savo dar
bui matau didingą tikslų, 
jaučių, jog prisidedu prie, 
naujo gyvenimo' kūrybos.

1 tik tie bilijonai, kurie skiriami 
a eiti Amerikos žmonių gyvenimo 

tatynįui' namų, taisymui kelių, padidinimui

tinę markę. Norėdami pa 
sirodyti gudresniais diplo
matais už tų trijų šąlių di 
plomą.tus, klerikalai pasiro 
dė žįopliausiais pranašais.

Laiškas Buvusio Žymai 
Amerikiečio Lietuvio

C.I.Q
Jau seniai buvo numatoma, kad Industrinių Organiza

cijų Kongreso (C.I.O.) Pildomoji Taryba užgirs Tru- 
mano kandidatūrą. Buvo tik laiko ir formalumo klausi
mas. Štai kodėl Tarybos rugpjūčio 31 dienos nutarimas 
/Pramaną užgirti nebebuvo jokia naujiena. Naujiena bu
vo tik tas, kad Taryboje atsirado tiek daug opozicijos 
Philip Murray ir James' Carey politikai. Iš penkių dešim
tų Tarybos narių, dvylika balsavo prieš užgyrimą Truma- 
np. Šitie'dvylika Tarybos narių atstovauja daugiau kaip 
milijoną unijistų. ,

Po susirinkimo pats Murray pareiškė, kad jis nieko 
negalės padaryti, jog privertus tuos Tarybos narius ir 
jų pasekėjus eilinius narius pildyti Tarybos daugumos 
nutarimą. Kongreso konstitucija’suteikia kiekvienam na
riui laisvę politiniai protauti ir balsuoti taip, kaip jis iš
mano. (

Pildomosios Tarybos susirinkime balsavo už Progresis- 
tų Partijos kandidato Henry Wallace užgyrimą šių de
šimties unijų vadų: K I
, lt ’ ; ,

United Electrical Workers Union
American Communications

pildo jų skundus ir te-
< ♦ *1 7 i rĄ ** • j . _.

.... .. . J:

, aktingesmus musų

mažiausio zeųies. kampęnp, 
kuriame komunistai, būtų 
turėję vadovybę, o šiandien 
yra ištisos šąlys, kurių liau
dies pryšąkyje stovi tie po
piežių prąlį^tj komunistai 
ir kuria liaują gyvenimą. '

Taigi, jeigu Barnabas ro
kuotus! su tiesa, su faktais, 
tąi atvirai pripažintų, kad; 
prietarams ir reakcijai lai
mėti kovą nėra jokios vil
ties. Mokslas, tiesa, žinoji
mas paima viršų. '

ktirie šiandien išleidžiami užsienyje palaikymui milita 
rižmo ir reakcijos^ £!f ’ 1
afpsiginklaviinui, praą

/reikalams — si _ .. ..
Vartojaniųjų daiktif gamybos, mokslui ir apšvietai, pama
tysime, kaip tuo j. išsispręs visa eilė naminių problemų.

. To negali nežinoti CIO vadai. Jie tai puikiai žino, be,t 
su tikslu įpiršti unijų nariams‘Trumąno kandidatūrą, jie 
nukreipia jų mintis nuo pačių .didžiausių problemų. .

ratelis, 
,P. “šykš- 
S. '-Jonlcus.

NOBS POPIEŽIŲ PRA
KEIKTAS, BET JIS AUGA 
.... Lietuvių Žinių bendradar
bis M- Barnabas gieda apie

• Krekenavos biblio-
' TEKOJįį ■'

. Panevėžio apskr., Krekena
vą valstybinė biblioteka turi 
2,050 knygų, ( /

Prie bibliotekos suorganizuo
tai * >mend v saviveiklos 
kurią pastatė Puškino 
tąjį riterį?’.

Food,' Tobacco and Agricultural Workers
Fur and Leather Workers

‘ * » X

Furniture Workers H ■
■ - •

Marine. Cookk and Stewards
' Mine, Mill and Smelter Workers

United Office'and Professional Workers
United Public Workers
Vadinasi, CIO eilėse Progresistų Partijos įtaka labai 

didelė. Tie, kurie balsavo už Trųmano kandidatūrą, nela
bai tesidžiaugia<sąvo ląimėjimiu Jie žinč, kad lapkričio 
rinkimuose jų eiliniai nariais neis su jais. Paimkim tokias 
unijas, kaip United AutoWorkers, Packinghouse Wor
kers, Maritime Workers, Josę pažangusis judėjimus la
bai ątiprus. Tik pagalba dolerių ir teroro jose įsigalėjo 
dešinioji vadovybė. Tai puikiai žino Reuther ir Curran. 
Jie nesitiki savo narius paveikti taip, jog jie balsuotų ne 
ųž Wallace, bet už Trumaną. : ' r •

na'unijistus, kaj jis rašo, kad šių metų prezidentiniuose 
rinkimuose visi klausimai labai aiškūs, atseit, jie “sukąsi 
apie musų namines problemas— kaip mes kovosime? in
fliaciją, kaip laimėsime pakankamai gyvenimui namų, 
kbkjus taksus»turėsimą mokėti, kaip bus atšinėšapia lin
kui darbo unijų.” Tie visi klausimai, tiesa, labai svarbūs; 
Bet nė valandėlei nereikia mažinti svarbos mūsų užsie
ninės politikos klausimų. Jie tolygiai svarbūs. t .

- Labai daug mūsų naminių problemų išplaukia iš mūsų 
užsieninės politikos? Kiekvienas, kuris nešioja galvą ant 
pečių, žino, jog, pavyzdžiui, beveik visos mūsų šiandieni
nės naminės problemos išplaukia iš mūsų militarinio ruo-

geras, naudingas, nes jį jau 
seniai amžinai prakeikę po
piežiai. Barnabas rašo:

Pirmą kartą buvo pa
smerktas 1846 m. Encikliką 
‘‘’Qui pltiribus” Popiežiaus Pi
jo IX. Po jo sekė eilė naujų 
pasmerkimų \ iki Leono XJJI 
encikliką “Quod Apostoličr 

’muneris” 1878 m. >•,
Paskučiausiai atąistinį ko

munizmą pasmerkė Pijus XI 
1937 m. enciklika “Divini 
Redemptoris/’ kurioje sako
ma: “Komunizmas yra sa
vyje nedoras ir negali būti 
jokio bendradarbiavimo sū 
juo iš pusės tų, kurie nori iš
gelbėti krikščioniškąją civi- 
tižačiją?’ Sbbiali^fftds buvo 
pasmerktas 1931 jm. pnciklh 
ka ^iįuadragesimo Ąnno.”

• Tąigi, prąkėįktas yra nė iiU ' bet ir sb’

APIE LIETUVIŲ PERSE
KIOJIMĄ BRAZILIJOJE

Urugvajaus lietuvių Dar
bas rašo: l

Kuo prąsikalto 11 lietu
vių, jau pusmetis uždarytų 
Brazilijos kalėjimuose? 'Už 
ką jie kankinami tamsiuose, 
drėgnuosevkalėjimu urvuo
se, atplėšti nuo savo šeimų, 
atskirti nuo ' laisvės? Kuo 
jie kaltinami?

Į šiuos klausimus Brazi
lijos žvalgyba atsakytų: 
“tai preišvalstybiniąi agita
toriai, tai pavojingi vidaus 
tvarkai komunistiniai atei
viai!”

Į šiuos klausimus lietuviš
kieji fašistai, tariu tiesio
giniu šnipiados pasitarnavi- 
mu kalinami mūsų broliai ir 
sesės, atsakytų: “tai baisūs 
komunistai, dalydavę A- 
merikos lietuvių I-me kong
rese, pasisakę už Tarybų 
Lietuvą!”*

■ Dėl kaltinimo komunisti- 
tiniais veikėjais Brazilijos 
reakcionieriai neturi jokios 
medžiagos, jokių įrodymų, 
nes šie lietuviai tokiais ne
buvo, neveikė nei jokioje 
slaptoje politinėje, veikloje. 
Negali jiems primesti nei 
mažiausio kaltinimo ir už 
tai, kad jie dalyvavo para
mos judėjime karo sunai
kintai savo ^tėvynei, judėji
me, kuris tuo metu buvo le
galiai formalizuotas Brazi
lijos valdžios .įstaigose.

Visa krūva suverstų niek
šingų provokacijų prieš pir
mąjį P; A. L. kongresą, yra 
grynai fašistinės policijos 
darbas. Nei kongreso disku
sijose, nei jo rezoliucijose 
nebuvo ištartas bent vienas 
žodis prieš šių kraštų val
džias bei vyraujančias san
tvarkas' Buvūpašišakytd ir 
numatyta pasmarkinti veik
lą tiktai prieš mūsų tautos 
išdavikus, prieš smetoninės 
Lietuvos likučius — iš se
niau čia esančius ir atbė
gančius. Tatai ne tik" niekas 
nebando nuslėpti, bet prie
šingai, tokios orientacijos ir 
veiksnio v laikosi ir laikysis 
visa didžioji išeivijos/dalis, 
entuziastiškai sutikusi mu
sų. kongreso tą kryptimi 
priimtas rezoliucijas.

Tad’, prieš ' ką nusidė j o 
pažangieji Brazilijos lietu
viai? Nusidėjo, pirmoje vie
toje, Tietuviškiesiems fašis
tams, kurie dabar kelia 
džiugesio orgijas matydami 
kaip Brazilijos reakcionie
riai r r ; '
rorizuoja kolonijos Sųheš 
niuš, ; / J’ - ' ‘
tautiečius

President, GEORGE KURAITIS; Secr.-Treasurer, NICK PAKALNIŠKIS
' ’ ' < Editdr, ROY MTZARA

VEIKIAUSIA ’

. Kunigų praūgas* rašo: .
Negrįžtant prie ginčo, dėl 

- Berlyno ~ mdnetos, pastebėsi- 
<me tiktai, kad rusai Visą lai
ką. siekė, jog jų markė būtų 
pripažinta vieninteliu pinigu 
gąliojančių feerlyne, kas Teis
tu, jiems vieniems kontro
liuoti įBerJyną ir vakarų są
jungininkai turėtų išsinešdin
ti laukan. Bet šie nutarę ne
pasiduoti ir nepalikti berly
niečius 
punktą 
užsispyrimfi. Visą laiką gynė, 
pabrėž-d^hni, kad Berlyno 
problema nėra vien t(!chniš- 

'ka ir lokalinio pobūdžio, bet 
kartu susiduria su jų vyriau
sybių peiitįka. , ? ••

piplomatiniai stebėtojai.
Maskvoje sako, jei vakarų 
šąjUngininkai būtų sutikę nu
silenkti, aišku, kad soviete 
tuojau pat būtų nuėmę blo
kadą nuo Berlyno. Bet są
jungininkai nutarė', kas ne
atsitiktą, pasilikti Berlyne, 
net k jtei maisto pristatymą 
tektų, tęsti oro ‘keliu ištisus 
m'ėtūs. j šitoks 1 jų 5 pasiryži
mas privertę Staliną susiįnąs- 
tyti ir suformuluoti naujas 
idėjas. '(J)., rugp. 30 d.)

Kaip atrddę, tai' Draugo 
pranašai bus prašovę pro 
šalį. Paskutiniai Įiranešiniai 
iš Maskvos^ ir Bėriy.no 
bą, kta^erika, Anglija J,!*

TEISINGAS MOKSLI
NINKO PATARIMAS

Tie, kūrie mano, kad jie" 
gali išnaikinti komunistus, 
gyvena kvailių rojuje. Jie 
vėlina žmonijai nelaimės ir 
pražūties.

Kanados lietuvių Liau
dies Balsas rašo: 

t

''Mes jau esame minėję,“kad 
blaivai protaujantis žmogus 
šiandien turi pripažinti, jog 
komunizmas yra reiškinys, 
kurio negalima ignoruoti. 
Tikkd 'demokrato užduotis 
yra siekti susitarimo ir ko
operacijos. Nusistatymas, 
jog kapitalizmas ir konluniž- 
mas negali būti viename pa
saulyje,' veda prie katastro
fos., šiomis dienomis tą idė
ją patvirtino žymus moksli
ninkas. * o

Aną dieną, kalbėdamas 
Geneva Parke, prie, Qouchi- 
ching ežero, Visuomenes Rei
kalų Institute, Dr. Goodwin 
Watson, pagarsėjęs New 
York o psichologijos profėso- 
rius, pareiškė: “Jeigu mes 
negalime išnaikinti komuhis- 

, tus visoje žemėje, o aš ne
manau, kad mes galime, tai 
me^> ir komunistai turimo gy
venti kartu.”

Jis sako, kad tas reiškią, 
: jog komunistai turi būti 

traktuojami kaip lygūs pilie
čiai, kaip tokie pat žmonės, 
turį daugelį tokių pat siekių 
ir idealų. Reikia daryti 
skirtumą “tiktai tarp jų ir 
mūsų doktrinų.” Kitais žo
džiais, kovoti politiniai, o ne 
asmeniškai diskriminuoti.

Tas pat tūriT būti ir tarp- 
į tąutine papėde.Yra ' kvai- 

lyste' bandyti1" traktuoti ko
munistų vadovaujamas* vals
tybes kaip kokias raganas, 
kurios seniau buvo degiha- 

* mos ant laužų/’ Toksvatsine- 
šimaš tiktai'blogins padėtį ir 
gali privesti prie didesnės 
katastrofos .*

Dr. Watson sako, kad ir 
sumušus (militariniai) Tary
bų Sąjungą, kqmu 

. b ūtųs ųnai k i ntas.
nimas miestų ir 
skurdą padidintų 
pai. O kad tas 
kapitalizmo, gali 
kiekvienom.

Dr. Watson sako'dar, kad 
kaip Tarybų Sąjungos sočia* 
listinė tvarka,- taip ir kapi
talistinė tvarka yra daug to
liau nuo tikros demokratijos, 
negu kad jos viena nuo ki
tos. Kitais žodžiais sakant, 
amerikinė kapitalistinė tvar
ka yra arčiau taip vadina
mos komunistinės diktatūros, 
negu tikros demokratijos. 
Jeigu vanoti kitą,-tai reikią 
pačiam būti švariu. ' 
/ Valstybininkams reikia įsi
gilinti į pasaulio istoriją,J pa
žinti tas sociąles jėgas, ku- 

. rios suka' istorijos ratą. Ki
taip, jie pražudys pasaulį.

cializmaSi Barnabo suprati
mu, peklon Sis ir tie, kurie 
tiki sdciąĮįzpiū. Jįs rįšo: ,

Nors sočializmas turi ir 
gerų pusių, tačiau eina prieš 
tikėjimo tiesas. Religis soci
alizmas ir krikščioniškas soci
alizmas yra prieštarauk antys 
teyminąi, tad jokiu būdu ne
gali būti tuo pačiu, laiku ge
ras katalikas ir tikras socia
listas. šios dvi srųvės sudarė 
komunizmą, trečiąjį Mask
voj internacionalą, ir socia
lizmą, antrąjį Amsterdamo 
internacionalą. •

Pijus XII dar kartą pa
smerkė Markso socializmą 
1942 m. / ■ ' <

Todėl bažnyčia esanti pa
siruošus nėmielaširdingai 
kovai su komuųizmū-socia- 
lizmu. Barnabas neabejoja, 
kad bažpyčią/; tą kovą lai
mės

Kaunas, 
Donelaičio 28-a, bt. 4 

1948. VI. 15.
Gerb. Dr. A. L. Graičiūnas, 
902 McAlister Aye., 
Waukęgan, Ill., USA
Gerbiamas ir mielas 
Daktare,

Nepyksi, manau, kad taip 
retai teparašau Tamstai,.— 
vis tie mano darbai ir, pri
sipažįstu, pradėjęs senti, 
lyg ir sutingau laiškams ra
šinėti. Dėl to ir sąžinė ne
rami: Tamsta mane vis ap
lankai su savo mielais laiš
keliais ir su iškarpomis? p 
aš lig šiol neprisiruo.šiau 
padėkoti.

Paskutines Tamstos (at
siųstas man iškarpas apie 
Ievutės Vestuves su Racke- 
felleriu rodžiau Tamstos sū
nui inž. Vytautui ir jo žmo
nai Unei Babickaitei, su ku
kiais kartais tenka pasima
tyti. Jiedu buvo užėję pas 
mane, kalbėjome, žinoma, a- 
pie Tamstą ir apie įvairius 
dalykus, kurie mup bendrai 
domina.

Neseniai skaičiau Uptono 
Sinclairo “The Jungle” (jau 
bene trečią kartą). Iš Tam
stos paskutinio laiško su
pratau, kad Tamstai buvo 
tekę prisidėti prie tos kny
gos parašymo. Malonėk 
man, mielas Dautare, para
šyti visa, ką tiktai atsime
ni iš to, kaip Uptonas Sinc- 
lairas, gyveno Packingtow- 
ne, kaip jis bendravo su lie
tuviais etc. Tai būtų įdomu 
prie .recenzijos paskutinio^ 
vertimo (“Džiunglės”), ku
rį padarė A. JMiįūkąs Lietu
voje ir kuris išspausdintas 
jaū šiais 1948 m 
trečias tos knygos vertimas 
(pirmą vertimą padarė be
ne Juozas Laukis, išleido 
Jonas/“Naujokas, o antrą 
vertimą padarė Kazys Pui- 

■da 1908 m. Lietuvoje, rodos, 
iš sutrumpinto Vokiečių ver-

Tokio jausmo seniau 
rėjau ir savo darbui 
nemačiau. AJei šiais laikais _ 
yra dar įvairių gyvenimiš
kų trūkumų, tai tą reikia 
suprasti ir aiškinti, kaip ka
ro pripieštų negerovių ir 
sunkumų išdavą. Svarbiau
sia yra tai, kad visa,- ką 
mes dirbame iryko pasiekia
me, yra visos ^iūsų liaudies 
gėrovei ir ateičiai, o ne tik
tai siauram savanaudžių jr 
išnaudotojų rateliui*. Aš as
meniški gyvenu gerai ir( 
sočiai, dirbu, kiek galėda
mas,-kiek jėgos leidžia. Iš 
Bibliotekos pasidalinau, nes 
ten‘man per daug užimda
vo laiko, o aš norėjau atsi
dėti grypai literatūriniam 
darbui. Nelabai seniai bai
giau versti T. Dreiserio ro
maną “Genijus”, o dabar 
pradėsiu, rodos, versti Up
ton Sinčlairo “W o r 1 d’s 
End’/ Be to, paruošiau 
spaudai monografiją apie 
mūsų neužmirštamą 'Miką 
Petrauską. Tai bus knyga 
apie 200 psl., kurioje tilps 
.keli straipsnįai apie šį mūsų 
didį kultūros darbininką ij. 
muziką., Lygiagrečiai bu? 
išleisti' ir jo ' smulkesnieji 
muzikiniai kūriniai, apie 70 
jo sukomponuotų dainų, šo
kių etc.'Tuo būdu Tarybinė 
visuomenė pagerbs šį mūsų 
didį darbuotoją ir pirmosios 
lietuvių liaudies operos “Bi
rutės* autorių. ’

Prie tų visų savo darbe
lių dar ruošiuos rašyti' savo 
atsiminimus 
čiau, nemažai ir žinau? tad 
ir nesinorėtų ’ nusinešti to 
vjso į tolimą kiekvieno žmo
gaus kelionę, iš kurios jau 
- -Mau « 

jėgos leidžia, visuomenės 
gyvenime, skaitau paskai
tas, dalyvauju Kauno Mies
to Darbo Žmonių Deputatų 
Taryboje, kaip žmonių iš
rinktas deputatas. Dalyvau
ju Rašytojų Sąjungoje ir 
stebiu mūsų naują gyveni
mą, kuris visai tautai teikia 
plačiausių galimybių Ugdyti 
ir tobujinti ąavo literatūrą, 
.savo Švietimą ir kultūrinį 
klestėjimą.

Žinai, mielas Daktare, tu
riu į Tamstą prašymą, tik 
nelabai tedrįstu 
kad. tai sudarytų Tamstai 
.išlaidų, o pinigų Tamstai 
tam reikalui pasiųsti nega
lėčiau. Gal atsilyginčiau 
knygomis, jei parašytum, 
kokių knygų norėtum. Man 
reikia kelių • knygų anglų/ 
kalba, būtent šių:

, 1; U p t o n Sinclair ' — 
“World’s Ena” ir kitų iš .tos 
serijos, išėjusių vėliausiais 
laikais;

2. T. Dreiser paskutinį 
prieš jo mirtį parašytą ro
maną; .

3. — Naujausius Heminį- 
wayo ir Steinbecko roma
nus. .

Jei .galėtumėt padaryti 
man tokią paslaugą^ būtų 
labai gerai ir, žinoma, bū
čiau dėkingas.

O tuo tarpu priimk,' mie
las Daktare, mano geriau
sius linkėjimus ir sveikini
mus ir rašyk man, kai tik 
užeiną noras ir gera nuotai
ka. Man Tamstos laiškai vi
sada yra pageidaujanti ir 
refreshing. < '

Spaudžiu dešinę, Tams
tos, kaip visada

K. Vatras-Račkauskas!.
P. Sr Jei turite įdomesnių 

iškarpų, siųskite^ bus už 
tai nuoširdus ačiū. Mano 
.adresas: Kaurias,.Donelaičio 
g. 28:a, bt. 4. ‘ ’.VJI

Remonto Darjbai 
Kauno ^Elevatoriuje

KAUNĄS.—Kauno 'elęvatę-* 
rius sparčiai ruošiasi naujo 
derliaus priėmimui, šiuo me
tu' Čia vyksta kapitaliniai re
monto .darbai. Baigiama at
remontuoti 15 sėklą valymo 
mašiną. 12-kąi mašinų atlie
kamas eilinis remontas. Prie 
remonto dirbąs mechanikas 
želionka visų mašinų remontą 
įsipareigojo atlikti pirma nu
statyto laiko.

Al f. Skudutis.

laįmėę, sako, todėl, 
jai padedą "Visagalis 

Dievas” (L/Ž/ rugp. 27 d.) 
' očia turime reikalą su visa 
eile neaiškumų. Pats Barna
bas pripažįstą, kad komuni
zmas bei socializmas išaugo 
į labai platų judėjimą. Reiš
kia, jis turi pripažinti, kad 
popiežių prakeikimai nieko 
negelbėjo. Juo daugiau kei
kė, tuo daugiau komuniz
mas— sociąližmas augo.

Kitas dalykas: Jeigu ir su 
Visągalinčiojo Dievo pagal
ba bažnyčia, tai 
yra, popiežiai tam 
šąjudžiui negalėjo iki šiol 
pastoti kelią, tai kvaila sa
kyti, kad ateityje bus ge
riau. Faktas yra, kad pas
kutiniais keletti desėtkų me- 
4sų tos jėgos/kuriąs atsto
vauja kunigija ir ' kiti iš
naudoto jai, . pratanda pozi
cijas vieną po kifįį. Ppęš

Kr Po Ždanovo Mirties
Iš Maskvos pranešta, jhg pasimirė gener. ždanovas, gy

nėjas Leningrado, Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos 
sekretorius ir politinio biuro narys, vienas žymiaūsių ka
rininkų ir propagandistų. ' Mirė vos sulaukęs 52 metų 
amžiaus. Aišku, kad jo netekimas yra skaudus smūgis 
Tarybų'Sąjungos žmonėms ir jų partijai.

Bet Ždanovo mirtis nepakeis Tarybų Sąjungos' nei na
minės, nei užsieninės politikos. Tai turėtų būti aiškų 
kiekvienam. Tą politiką nustato ne vienas Stalinas, ne 
vienas Ždanovas, ne vienas Molotovas. Ji nustatoma ko- 
lektyvės vadovybės.

’ Tačiau tai nieko nereiškia komercinės spaudos redak
toriams. Jie vėl paleido oran šjmtus pranašysčių. Viena, 
girdi, Stalinas nebeteko “įpėdinio.” Ždanovas turėjęs už
imti Stalino vietą; kai Stalinas numirs. Antra, ž.danovas 
buvęs žymiausia figūra Kominforme, kuris veda kovą su 
maršalu Tito. Toji kova dabar veikiausia turėsianti liau-

Mrs. Iva Toguri D’Aquino, 
transliavusi japonų angliškas 
programas, taikymas ameri
kiečiams karo Jaiku, tuomi 
paskilbusi, kaip “Tokyo 
Rose,” areštuodinta ir parve
žama j Jungtines Valstijas 
stoti į teismą. Jinai, mūsų ša
lies i pilietė, agitavusi prieš 
mus' karo laiku,, iki šiol tebe

sinaudojo pilietinėmis 
' laisvomis.
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ALDLD Reikalai
Rašo P. KARECKAS

Amerikos Gražių Tradicijų Teršėjai

raudon

WATERBU R Y, CONN
■** . • .r /

stambus odos

LAISVES PIKNIKAS
Rengia Waterbury Lietuvių Organizacijos paramai dienraščio Laisves

PROGRAMAS

LAISVES CHORAS

ANTANAS BIMBA
Kalbės piknike

Tarybų valdžia 
džiausią rūpestį

Mūšy Spaudos Vajai
Spalio mėnesį prasideda va 

jai už, atnaujinimą senų pre

ir gavimą naujų 
dienraščių Laisvės 
Taip pat ir Kana-

vad. Wilma Hollis, 
iš Hartford, Conn

Kas privertė prezidentą 
Trumaną šaukti specialę Kon
greso sesiją? Aišku, kad tai 
išsiplėtimas Wallace vadovau
jamo progresyvių judėjimo ir 
atsiradimas Progresyvių Parti-

VILIJQS CHORAS
■> ' ■’ • ’ ‘ - •• • r

1. Gertrude Uliriskaitės 
iš Waterbury, Conn.

Jie manė, 
bus geresni 
įsitikino, kad kaip 
nai, taip Tfumano 
naikina velionio 
palikimą, puola jo 
eina prieš liaudies 
žmonės mato, 
suka ratą atgal 
to> kad dabar niekinami ga
biausi šalyje mokyti žmonės, 
kurie dėjo pastangų sužinoti; 
gamtines galybes ir pervesti 
žmonių gerovei; Vifci mato, 
kad’ net sąžiniški kunigai' m 
.tie apšaukiami eretikais, prieš 
juos kurstomos gąuįos. Ar 
tai norima ; grįžti prie tų lai
kų, kada' fanatikų gaujos mo
kytus žmopęs užmušdavo ak
menimis? f Ar tai grįžtama 
prie to, kada pagal vyskupo 
arba jo teismo valią būdavo 
mokslo žmonės deginami ant 
laužų?

. šių metyj lapkričio rinkimai, 
gali ponams parodyti,, kad 
žmonės nenori grįžti prie tos 
reakcijos, kad Žmonės nori ei
ti pirmyn, prie geresnio, ma
lonesnio gyvenamo.

Kaip matome; tai reakcinin
kai Washingtone mepamislina, 
kad Progresyvių Partija su
trauks į savo eiles didžiumą 
piįįečių ir laimės. Aš nesu 
jokia pranašas, bet esu stipriai 
įsitikinęs, kad Henry Wallace 
ir Glen Taylor bus sekami 
mūsų'prezidentas ir vice-pre- 
zidentas. žinoma, gali būti ir 
taip, kad rjnkimus laimės 
Trumanas, tik jokiame atsitL 
kime ne Dewey, bet po rin
kimų kaip Kongrese, taip Se
nate nei republikonai, nei de
mokratai z neturės didžiumos. 
Įstatymų leidimo įstaigose bus 
didžiuma Progresyvių Parti
jos žmonių. / •
' Tik’ Henry Wallace yra tas 
Amerikos žmonių vadas šioj 
padėtyj, kuris kovoja už gra
žias tradicijas ir demokratines 
laisves, kuris gelbėja garbin
gą Amerikos vardą. Jis $ian- 
dįpn kovoja-.prieš tuos, kurie 
Visokiais būdais teršia gražias 
tradicijas ir niekina Amerikos

Tik po to, kaip reak-

Jėga atplėštas nuo Lietu
vos, dviejų dešimtmečių bė
gyje Vilnius buvo ponų Len
kijos pavergtas, šie metai 
fcuvo miesto pramonės ir 
kultūros smukimo metais. 
Lenkijos imperialistų pas
tangų dėka, Lietuvos liau
dies tautinės * kultūros lop
šys, daugelio amžių buvusi 
Lietuvos sostinė pavirto ei
liniu buržuazinės Lenkijos 
provincijos miestu. Pagal 
biudžetinius a s i gnavimus 
komunalįniam ūkiui ir švie
timui Vilnius buvo priskir
tas prie Lenkijos paskutinės 
jųpstos.
f, Tik 1939 metais buvo at

statytas teisingumas. Tary
binė Armija išlaisvino Vil
nių iš ponų Lenkijos jungo. 
Tarybų Sąjunga grąžino 
Lietuvos liaudžiai jos seną
ją sostinę. •
^Tėvynės karo laikotarpy
je vokiškieji okupantai pa
darė didelę žalą Tarybų 
Lietuvos liaudies ūkiui ir 
pirmoj eilėję jos sostinei — 
Vilniui. Vokiečiai sunąikino 
Ąpie 40 procentų gyvenamo
jo ploto, sugriovė visas ko
munalines įmones, beveik 
visus fabrikus ir gamyklas. 
Jie- susprogdino visas moks
lo įstaigų, bibliotekų, moky
klų, ligoninių patąlpas.

Vokiškieji - fašistiniai 
grobikai, taikydami savo 
smūgį į respublikos širdį, 
norėjo išnaikinti lietuvių 
tautą. Piktybinis fašistų no
ras neišsipildė. Tarybų Są
jungos broliškų tautų re
miami, lietuviai su nematy
tu istorijoje pakilimu pradė
jo atstatyti savo tėvynę.

Tarybų Sąjungos vyriau- 
$be suteikė didelę paramą 
lietuvių tautai. Per trumpą 
laiką Tarybų Lietuva tvir
tai stojo ant kojų.

Naujam gyvenimui atgi
mė ir senoji Lietuvos sosti-

visokiėm^ isterijos
.baubiu” išątpjimams bus pa
darytas galas, tada visame 
pasaulyje žnionės vėl su pa
garba tars Amerikos vardą.

Susnikų Jurgis.

56-toji konvencija, Wiscon
sin© Darbo Federacijos kate
goriškoje formoje pasmerkė 
Mundto-Nixono raganišką bi- 
lių. Jei tas bilius taptų įsta
tymu, tai būtų parauti civilių 
laisvių pagrindai.

Federacijos 'prezidentas 
George Haberman pareiškė: 
“Jūs žinote, kad aš neremip 
komunizmą. Bet aš kovosiu 
prieš tos rūšies bilius. Jei
gu jiems (reakcininkams) .pa
sisektų atimti kotnunistanįs 
teisę balsuoti, tai vėliau jie 
atimtų tą teisę ir darbui, ir 
farmeriams ir smulkiems biz
nieriams.”

Hėlsingi, SuomijaA-Dau< 
giąu kaip 10,000 darbinin
kų marsavo gatvėm iš, mi
nėdami į30-meti'nę suomių 
Korūunistų Partijos sukak-

bų aikštėje,' pavasarį buvo 
pradėtas 40-50 metų me
džių sodinimas. Bandymas 
puikiai pasisekė. Jis buvo 
pasisavintas iš maskviečių, 
kurie jau ne pirmus metus 
sėkmingai persodina me
džius^
'1 Geležinkeliečiai t v a rko 

aikštę prie stoties. Sostinės 
Leninp rajono darbo žmonės 
tvarko^Jaunimo ir Puškino 
sodus. Kelius tūkstančius 
valandų atidirbo Vilniaus 
universiteto dėstytojai „ir 
studentai. Kauno gamykla 
“Metalas,” įsijungusi į vi
sos liaudies statybą, prista
to miestui liejinius. Kiek
vienas metalininkas įsipa
reigojo atidirbti po 8 va
landas laisvu nuo pagrindi
nio darbo laiku sostinės už
sakymams atlikti.

Statyboje dirba ne tik 
miesto darbo žmonės. Nese
niai čia atvyko ir* šimtai

Išgirskite Antano Bimbos prakalbą, dšg ihskite gražių liaudies dainų 
programą, paremkite savo dienraštį Laisvę.

S , (Ant rytojaus
ĮŽANGA 40c (taksai .įskaityti)

mano, kad su .“raudonųjų 
baubais,” karo isterija apgaus 
Amerikos žmones.

Reakcininkams viskas rau
dona, net jų pačių skūra jiems 
atrodo pasidarė raudonesnė. 
Jie nenori suprasti liaudies 
reikalus. . Jie mano, kad vi
sokiais trukšmąis apie “raudo
nuosius” ir “šnipus” privers 
piliečius pamiršti neišpasaky
tą pragyvenimo reikpienų 
brangumą ir kitus jų reikalus. 
Jie apsirinka. Po antros lap
kričio jie pamatys, kad Ame
rikos žmonės kairėj a.

Republikonai mano, kad jei
gu žmonės prieš du metus 
daugiau balsų atidavė, kaip 
už demokratus, tai ir dabar 
už juos balsuos. Jie apsirin
ka. Prieš du metus žmonės 
balsavo už republikonus ’to
dėl, kad buvo nusivylę Trumą-, 
no administracijos žygiais, 

kad republikonai 
Dabar piliečiai 

republiko- 
šalininkai 

Roosevelto 
šalininkus, 

reikalus, 
kad abieji jie 
. žmonės ma

li abermanas įspėjo konven
cijos delegatus: “Mes gyve
name neramiais laikais. Mes 
esame lyg ir pereinamam pe
riode nuo demokratijos į kor- 
poratyvį fašizmą. Raudonsil- 
kiniai tyrinėjimai Washingto
ne reikia imti su geroku 
žiupsniu druskos. Reįkia įsi
gilinti į 80-to Kongreso re
kordą, tai prašosi išvadą, kad 
korporatyvis fašizmas įvyks 
anksčiau’ komunizmo.” ♦

Konvencijos delegatai suti
ko su savo prežidentu ir be
veik vienbalsiai pasisakė prieš 
Mundto-Nixono bilių.

Wisconsin© Komunistų Par-/ 
'tija pareiškė pasitenkinimo 
tuo teisingu f)arbo federaci
jos nusistatymu. Savo pą- 
reiškime Komunistų Partija 
sako, kad bendri darbipinkų 
judėjimo reikalai daug laimė
tų, jeigu organizuotas darbas 
užsistotų už traukiamus atsa
komybėn Komunistų Partijos f 
vadus. ' k

Kaltinimai^ daromi komunis-. 
tams, neišlaiko jok ids. kritikos. 
Teismai, niekad nepasmerkė 
komunistų už jų veikimą. Ne
pasmerkė nei Aukščiausias < 
Teismas, nes komunistai nie
kad nevartojo jėgos. R.’’

rodo di- 
sostinės 

darbo žmonių sveikata. Visų 
gydymo įstaigų atstatymas 
buv.o atliekamas pirmoje ei
lėje. Dabar 57 miesto svei
katos įstaigos teikia nemo
kamą pagalbą gyventojams.

Greta sostinės liaudies 
ūkio vystymosi, vystosi ir 
kultūros statyba.

Įsteigta Lietuvos TSR 
Mokslų Akademija, turinti 
11 mokslinių - tyrimo insti
tutų. Mloksliniąi darbuotojai 
savo veiklą tampriai suriša 
su liaudies ūkiu. Išnaudoda
mi neribotus galimumus ty
rimo darbui atlikti; jie sėk
mingai dirba tėvynės iy 
liaudies gerovei pakelti.

Smetoninėj Lietuvoj buvo 
tik. viena aukštoji mokykla 
ir nežymus' skaičius pradi
nių ir vidurinių mokyklų. 
Dabar universitete, pedago
giniame, dailės ir juridinia
me institutuose mokosi šim
tai mergaičių ir jaunuolių. 
10 viduriniose technikinėse- > 
mokyklose, gimnazijose, fa
brikinio - gamyklinio apmo
kymo ir pradinėse mokyk
lose mokosi dešimtys tūks
tančių darbo žmonių vaikų. 
. Vilnius tapo tikrąja Ta
rybų Lietuvos respublikos 
sostine. Jis pavirto pažan
giosios socialistinės pramo
nės ir kultūros mieštu.

TSR Sąjungoj vyriausy
bė ir asmeniškai Josifas 
Stalinas teikia didelį dėme
sį Vilniaus atstatymo ir iš
vystymo reikalui. 1948 me
tų kovo 20 d. sostinės gyve
nime įvyko didelis įvykis. 
TSR Sąjungos Ministrų Ta
ryba priėmė nutarimą dėl 
tolesnių priemonių Lietuvos 
sostinei atkurti ir išvystyti, 
šis nutarimas nustato mies
to vystymosi gaires per ar
timiausius metus.

Stalino pasirašytą nutari
mą Vilniaus darbo žmonės 
ir visa Lietuvos liaudis su
tiko su dideliu džiaugsmu ir 
įkvėpimu. Respublikos dar
bo žmonės skaitlinguose mi
tinguose, atsakydami į sta
lininį rūpinimąsi lietuvių 
liaudimi, pareiškė norą ak
tingai dalyvauti sostinės at
kūrime.

— Vilniaus atkūrimas 
— visos lietuvių liaudies 
reikalas! —vieningai pa
reiškė Kauno “Metalo” ga
myklos. darbi įlinkai; Patrio-( 
tinis šūkis rado karštą .pa-’ 
ramą visoje respublikoje. 
Tūkstančiai Lietuvos darbo 
žmonių nutarė padėti mies
to atkūrėjams. ~

Vilniečiai pasižadėjo ati
dirbti miešto statybose, ne
mažiau kaip po 50 valandų 
kiekvienas.

Per trumpą laiką gyven
tojai jau atidirbo daugiau 
kaip 1 milijoną valandų. 
Pasodinta daugiau kaip 4 
tūkstančiai medžių, 28 tū
kstančiai jaunų eglaičių, 19 
tūkstančių dek oratyvinių 
krūmų,. 717 tūkstančiai kv. 
metrų gazonų.- < Nuvalytos 
griuvėsių krūvos, kurių vie
toje jau statorui nauji pa
statai. .

Prie Neries pakrantės 
nuvalymo dirba Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos 
institutų kolektyvai. Vaka
rais čia galima matyti dir-. 
bant žiląplaukį mokslinin
ką ir bibliotekininkę, jauną 
aspirantą ir laborantę. Vi
si laksiu Akademijos kol
ektyvo nariai, jau atidirbo 
po 20 valandų. * " / *

Didžiausioje mieste, Tary-

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

numeratų 
skaitytojų 
ir Vilnies, 
doje nuo 15 d. spalių iki 15 
d. gruodžio turės Vajų Liau
dies Balsas, kad gauti naujų 
skaitytojų, atnaujinti pasibai
gusias prenumeratas ir su
kelti finansinės paramos.

Jungtinių Valstijų demokra
tinio nusistatymo lietuviai ne 
vien gražiai paremia savo 
dienraščius Laisvę ir Vilnį, bet 
padeda ir kanadiečiams išlai
kyti Liaudies Balsą. *

Mūsų centras ragina visas 
kuopas, visus veikėjus ir vei
kėjas Energingai pasidarbuo
ti vajaus laiku, kaip skaityto
jų reikale, taip ir finansinės 
paramos darbe.

Kas Parėmė Aukomis?
/ •

Lietuvių Literatūros Draugi
jos Apšvietos Fondą ir knygų 
reikalus parėmė sekamos or- 
ganizacijps ir nariai1:

Leon Peters iš Los Angeles 
prisiuntė . $46. Aukas sukėlė 
draugai losangeliečiai savo 
pramogėlėje.

ALDLD 6 Apsk., per J. A. 
Bekampis, Phila., prisiuntė 
aukų $25.;

A. ir J., Griniai, Thompson, 
Ohio, cper J. .Rūbas aukavo 
$3.30.

K. Plačenis, Toledo paau
kavo $2. ir Ona Marozienė, 
Waterbury aukavo $1. '

Visiems už aukas tariame 
širdingai ačiū! Popieęas ir ki
tos spaudos reikmenys daug 
pabrango, šięmet knygą lei
džiame gausiai paveiksluotą, 
tas jos išlaidas padidina dau
giau, kaip, $300. Prašome ir 
ateityje paremti organizaciją 
pagal išgalę.

D. M» ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekr.

46 Ten Eyck St.
Brooklyn. 6, N. Y.

Day šventė, bus progos pasilsėti) f . ' .
į PRADŽIA 1 VAL. DIe!ną

čių. Nemenčinosjir Rešeskės 
valsčių valstiečiai padeda 
atstatyti' gyvenamuosius na
mus Antakolio, Serąkauskfy 
Subačiaus ir Gedimino gat
vėse. Rešeskės valsčiaus In- 
gonių kaimo' valstiečiai pa
dėjo atstatyti vokiečių su
sprogdintas gimnazijos pa
talpas.’ ./

— Praeis kiek laiko, — 
sako duonos a u g intojaę 
Stanislovas Maksimovičius, 
— ir gal būt, šioje gimna
zijoje, kurią aš padedu at
statyti, ateis mokytis ir ma
no vaikai, kurie dabar lan
ko apylinkės mokyklą. O 
tuo Idiku mūsų Vilnius taps 
puikiausiu miestu.

Sąžiningai, ^su meile dir
ba lietuviai, atkurdami sa
vo sostinę. Kaip ir S. Mak
simovičius, jie mato Vil
niaus ateitį. Jie mato mies
tą puikiu ir žydinčiu; daug 
įkartų gražesniu, negu jis 

Vilniaus apskrities valstie- huvo Anksčiam .

.Dar*dešimts kuopų yra, ku
rios nemokėjo nei už vieną 
narį 1948 metais, Tai nedi-- 
dėlės kuopos, bet jau iki šiol 
galėjo pasimokėti. Gi duok
lių mokėjimo pratęstas laikas 
tik iki 1 d.,spalių.

„Yra dar nemažai narįų, ne- 
pasimokėjusių duokles ir tose 
kuopose, iš kurių jau .gauta 
duoklių. Tik apie 100 kuopų 
pilnai duokles sumokėjo. Dar 
virš 70 kuopų, kurių narių 
yra skolingų.

Centro Komitetas prašo vi
sus narius sumokėti duokles 
rugsėjo mėnesį.

Knyga ir Šviesa
Šių metų knyga bus gera. 

Jos pagaminimo^ darbas varo
mas pirmyn. Labai norime, 
kad apie lapkričio pradžią bū
tų gatava. Labai būtų ge
rai, kad visi nariai pasimokė- 
tų duokles, tai kuopai būtų 
galimar vienu kartu pasiųsti 
reikalingą kiekį knygų. Tas 
su.taupintų centre darbp ir 
•paštos išlaidų.

iumalo" šviesos No. 3 jau 
atspausdintas ir greitai bus 
išsiuntinėtas. Nariai, kurie 
persikėlė gyventi į naują vie
tą, tai prašomi tuojau praneš
ti į centrą savo seną ir naują 
.antrašą, taipgi pažymint kuo
pos numerį.

Kodėl, reikalinga, kad narys 
praneštų ir kuopos numerį? 
Sakysime, narys , persikėlė į 
naują vietą Chicago j, kur yra 
apie dešimts kuopų. Jeigu jis 
praneša tik antrašą, nepažymi 
kurioj kuopoj priklauso, tai 
priseina1 jo j ieškoti po visas 
kuopaą, nes kiekvienos kuopos 
narių antrašai vedami atski
rai. -Toki atsitikimai apsun
kina centrą. . *

* ^Lietuvos Liaudis Atsistato 
Savo Sostinę

Progresyvių Partija sponta
niškai auga.' Dar taip jaunas 
judėjimas, o jau jis turi mil
žino jėgą. Prie šios partijos 
vis daugiau jungiasi piliečių, 
ji auga kasdien tūkstančiais 
naujų narių. ' ♦

Na, tax išsigando visi tie, 
kurie nesirūpina Amerikos 
žmonių gerove. Jos bijosi re
akcininkai iš demokratų ir re- 
publikonų partijų. Jos bijosi 
ir prezidentas Trumanas. Jis, 
it turėjo ką'nors daryti, veik
ti, kad pasidaryti argumentų 
būsimų rinkimų kampanijai.

Bet ar demokratai ir repu
blikonai teisingai, įvertina 
Progręšyvių . Partijos rolę ir. 
jėgas? žinoma, kad neteisin
gai. Tą liudija ir jų elgęsis 
laike Kongreso specialūs sesi- į vardą 
jos, Jie labai klysta, kada I cija bus nugalėtą, kaip tiems

Per pokarinius metus Vil
niuje atstatyta daugiau 
kaip 130 pramonės įmonių. 
Jų tarpe 
avalynės kombinatas “Tig
ras,” galanterijos kombina
tas “Raudonoji, žvaigždė,” 
siuvimo, trikotažo ir kondi
terijos fabrikai. Staklių ga
mybos fabrikas “Žalgiris” ir 
elektromotorų fabrikas “El
fą” — tai pirmagimiai nau
jų pramonės šakų, kurių ne
žinojo buržuazinė Lietuva.

Prieš paskelbiant tarybų 
-valdžią z Vilniuje buvo 30 
'lakstančių bedarbių. Socia
listiniame Vilniaus mieste 
nedarbas likviduotas. Kiek
vienas* čia dirba pagal savo 
specialybę. Visoje respubli
koje žinomi Vilniaus 5 bro
lių Žalalių vardai. Buržua
zinėje Lietuvoje jie sunkiai 
dirbo už duonos kąsnį stam
biųjų žemvaldžių ūkiuose. 
Prie tarybų valdžios jiems 
atsivėrė kitas gyvenimas. 
Dirbdami “R a u d onosios 
Žvaigždės” fabrike, broliai 
tapo stachanovininkais. Jie 
jau įvykdė savo penkmeti- 

į nįus planus. Kiekvienas jų 
Uždirba per mėnesį ne ma
žiau 2,000 rublių.

Pakitėjo ir darbo žmonių 
buities sąlygos. Per šiuos 
metus mieste atstatyta 160 
tūkstančių kv. metrų gyve
namojo ploto. Iš pogrindžių 
ir bakūžių darbininkai per- 

•sikėlė į naujus, namus. Pa
naikinus kortelių sistemą ir 
įvykdžius pinigų reformą 
žymiai pagerėjo sostinės 
darbo žmonių materialinė 

[Būklė.

. New York. — Lemiama,- — 
kad1 Darbo Federacijos tro- 
kininkų streikas gali taip • 
pat apimti New Jersey ir 
Connecticut valstijas. \ 1
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i BRAZILIJOS DETROITO

(Tąsa)
Dabar valandėlei įsivaizduokite, 

kad' laimi Anglija. ^ai katastrofa. Čer
čilis niekad nedovanos mums už separa- 
tines paliaubas. O de Golis susirišęs su 
tamsiais elementais. Manęs nenustebins, 
jei jis ims tartis su komunistais. Taip, 
taip, iš tų žmonių galima tikėtis visko!

, Aš geriau vertinu vokiečius — tai bu
vusieji priešai, bet garbingi žmonės. Gal 
būt, Peirutonas arba vakarykščiai de
putatai svyruoja. Aš jau pasirinkau. 
Mes, iš tikrųjų, ^turime padėti vokie
čiams ne formaliai, bet iš visos širdies, 
štai kas! Kaip jūs manote, pulkininke?

Moro tingiai atsakė: '
— Aš jau jums sakiau, kad mėnuo 

šviečia atspindžio šviesa. Sunku ginčy
tis prieš faktus". Aišku, jeigu vokiečius 

‘ sumuš, su mumis elgsis nesivaržydami.
Aš taip pat manau, kad geriau gyventi 
Burbulyje, negu kyboti medyje.c

Po kelių dienų generolas Lerido su
ruošė mažutį pikniką; su Sofi ir pulki
ninku išvyko į kalnų ežerą. Mašina jie 
privažiavo iki kaimo, iš ten takeliu nu
ėjo prie ežero. Peizažas truputį privertė 
Lerido susimąstyti: pilki akmenys buvo 

' ’Suversti tarsi iš anksto sugalvota ne
tvarka. To reginio niūrumo nešvelnino 
nei medis, nei gėlės. Tik kur-ne-kur tarp 
akmenų augo šiurkštūs, dygūs krūmai, 
pilki, kaip ir viskas aplinkui. Pilkas bu- 

* vo vąnduo. Lerido pamanė: taika po ka
pituliacijos. Kažkodėl prisiminė žalią 
mišką Ardėnuose, mergaitę'be kojų...

Jie buvo pasiėmę šaltus pusryčius. 
' Moro padavė generolo žmonai dėžutę su 
įcukrintais kaštanais: '‘Vietinis išdirbi- 
ny's.” Išmintingoji Sofi atsiduso: bepro
tis — tokiu metu išleisti aštuoniasdešimt 
frankų saldainiams!...

Pasirodė saulė. Ežeras paraudo. Leri- 
r do nurimo, netgi sušvelnėjo: .

• — Gamta — tai absoliutinė jausmų 
L lygsvara....
-----Sofi niūniavo Mignon ariją. Moro 

žvilgčiojo į ją švelniai ir pašaipiai: būsi, 
s vištele, mano t., O Lerido snaudė: oras 

buvo, kaip stipri užpiltinė, — linksmi
no ir silpnino.

Išgirdęs sujaudintą adjutanto balsą, 
Lęrido rte iš karto susivokė, kur esąs.'O 
kai atsipeikėjo, suriko: t

\ — Kas jums leido? ... Šiandien sek
madienis ... Kaip bebūtų, mes ne fron
te!.. .

<— Ponas generole, nelaimė atsitiko ...
Įvykio kaltininkas, Sujaukęs sekma

dieninį generolo poilsį, iuvo du šimtai 
aštuoniasdešimt septinto fronto pulko 
kapralas, anksčiau “Senos” fabriko dar
bininkas Legre.

Iki gegužės Legre sėdėjo konclageryje 
netoli Briansono. Kalinius vertė tempti 
akmenis ant kalno. Kuriam galui — to 
niekas nežinojo. Legre ne’sipiktino, nesi
ginčijo su kareiviais, saugojusiais kali
nius.* Kažkas jame nutrūko. Jis buvo ty-;, 
lūs; akys*pasidarė liūdnos ir tuščios; 
veidas apaugo žila šiurkščia barzda.

Gegužės mėnesį kareivius netikėtai 
paleido: pulkininkas pasake/jiems kalbą, 
keletą sykių pakartojo:* “Prancūzija ser
ga.” Paleistuosius nusiuntė prie Italijos 
sienos. Legre grąžino net .kapralo ženk
lus. Savo likimo permainą jis, priėmė, 
kaip nelabai įdomų įvykį. Bet perskaitęs, 

.. kad vokiečiai įėjo* į Belgiją, atsitokėjo, 
ėmė darytis panašus į buvusį Legrė, agi- 
tatorių ir kovotoją. Kitaip dabar spaudė 

• šautuvą ir tik aiihanavo, kad nesiunčia 
jo pulko į’šiaurę. 1

Jis norėjo patekti. į frontą; bet mūšio 
pasisekimu netikėjo, yisąz šią žiemą lage
ryje jis galvojo vieną: apakino Prahcū- 
ziją, užkalbėjo, ,ąpkvaišinp<U dideĮeš-ša- 
lies padarė Monako! Ir ta nuoskauda 
taip jį prislėgė, kad jis netikėjo prisikė
limu. Neilgai teko jam spėlioti: po-mė
nesio Prancūziją užpuolė italai. Legre • 
pulkas stovėjo prje mažojo Sėn-Bernaro.

, Legre gynė fūrtį ; '
Keturias dienas italai pliekė uraganiš- 

ka ugnimi, bet gynėjai laikėsi. Atėjo ato- 
dvėsio diena. Ątndšė karšto valgio. Laik
raščių nebuvo. Leitenantas, atvykęs iš 
Šamberį, pasakojo, kad vokiečiai užėmę 

’ Paryžių. Niekas nežiną, kur prancūzų 
vyriausybė.

kareiviai-'suūžė :
— Gal ir nėra jos...

■h- 'Tur būt, fašistai pagrobė valdžią

— Lavalis, Dorido, visa gauja.
— Atseit, turime mirti už Lavalį? Ne

noriu! • . \
Legre karščiavosi: 4
— Bailinies? Už Lavalį niekas , nenori 

mirti. Tik iš kur tu žinai, kad dabar La- 
valio vyriausybė? “Kalbama”? Maža kas 
kalbama ... Lavalis nemėgins kariauti. 
Jis ir Musoliniūi savas žmogus... Mes 
nežinome, kas ten ... — Legre parodė į 
vakarus. — Bet kas priešais mus — štai 
tą gerai žinome. Čia negalima suklysti. 
Kaip *sau norite, bet aš fašistų neleisiu.

Valandėlei užsidegė jo tuščios akys: 
sielvartu ir pykčiu.

Draugai palaikė‘Legre. Kitą rytą ita
lai pasiūlė pasiduoti. Prancūzai atsisakė. 

~Jie išsilaikė dar penkias dienas, atkirsti 
nuo pasaulio.

Lyg per sapną Legre išgirdo: “Paliau
bos pasirašytos ...” Ir tada jis nusikei-; 
kė: “Dabar tai Lavalis!...” Jie išėjo ir 
pamatė šalia prancūzų pulkininko du 
italus. Kažkas sumurmėjo: “Makaroni- 
ninkai...” Legre vėl užgeso. Jis tylėjo.'

Jo batalionas atsitiktinai nepakriko. 
Stovėjo jie Kiermon-Ėerane. Palei mies
tą buvo didžiulis šaudmenų arsenalas. 
Neaiškiai, kaip šviesa pro vandenį, -žo
džiai pasiekė Legre sąmonę. Jis girdėjo, 
kaip majoras pasakė leitenantui Brezje: 
“Trečiadienį atiduosim vokiečiams.”

Buvo karšta naktis po lietaus, kuris 
neatgaivino gamtos. Legre stovėjo sar
gyboje. Galvojo apie Žozėtę. Ji jam nė 
karto nebuvo parašiusi. Gal Ir rašė, laiš
kai neatėjo. O dabar ir pašto nėrar Trau
kiniai neina. Viskas pakriko, kaip Legre 
gyvenimas. Kur Mišo? Kur partija? Gal 
būt; šalimais: kaimyno širdyje. Gal būt, 
toli... Viskas įvyko, kaip jie buvo nu
matę: atėjo hitlerininkai, rado čia drau
gų, padėjėjų, liokajų. Net baisu — kaip 
tiksliai apie tai rašė “L’Huma,” prieš 

\ dvejus metus. O kiek vąrgo!... Nunio- 
; kojo kraštą. Vokiečiai viską išveža: *stak- > 

les, cukrų, batus. Belaisvių jie nepaleis., 
O jei Mišo pateko į jų rankas? ... Dabar 
jie pasuks prieš anglus., 0 taškui prieš 
rusus. Žiurkės, alkanos žiurkės! Nejau
gi viskam žūtų: darbas, heroizmas, net ir 
paprastas žmogaus gyvenimas? ...

Taip prasidėjo naktis: ilgomis niūrio
mis mintimis. Tai buvo ne pirmoji kan
kinanti Legre naktis. Dieną jis mėgino 
kalbėti: klausinėjo kurčiu, sukrėstu bal
su, žiūrėjo tuščiomis akimis, žmonės ty
lėjo : visi buvo sukrėsti, parblokšti to, kas 

z įvyko; ieškojo giminių; ieškojo pastogės ' 
ir duonos; niekas nemąstė apie tragedi- 
ją —:'ją'gyveno.

Bet kai aušra praskyrė medžius, Leg
re galvoje subrendo sprendimas. Jis gi; 
mė ne jo valią; nebuvo nei pasvertas, nei 
patikrintas: Jį diktavo širdis. Jį prinoki- 

•no visos ,tos beprotiškos savaitės, nerei
kalingas forto gynimas,, pabėgėlių skun
dai, klajojusių aplink miestą benamių ii; 
alkanų kareivių pasakojimai, akiplėšiš
ki, be t 'bailūs majoro žodžiai: “Trečiadie
nį atiduosim.” Ne, jie< neatiduos, ir anie 
negaus! t '

Legre pasiuntė tris kareivius į miestą. 
Leįtenantas Ęrezje miegojo namie. Ap
linkui-nebuvo ne dvasios. Legre žuvo vie
nas, žuvo paprastai, kukiai, nuoširdžiai 
— kaip gyveno. Sproginąs sukrėtė visą 
apylinkę. Paukščiai išlakstė iš medžių. 
Plytų fabrike, buvusiam už trijų kilo
metrų nuo arsenalu, suskambėjo langų 

' stiklai. ■ *' / >
Kai generolui Lerido’pranešė įvykį, jis 

ranka uždengė veidą. Sprogimas, jam at
rodė didesnė tragedija, negu Prancūzijos 
žlugimas. Juk už sprogimą baus jį . • • 
Vokiečiai niekad Lnepatikės, kad tai —# 
piktadario aktas. Pikapas suvers viską 
Lerido-^.p? -

Lerido staiga prisiminė ežerą, pilką ir 
nejaukų, akmenis, akmenis. Jis tštrė So
fi: ' .• . \ • •'

— Viską susprogdino.' Viską subom
bardavo. Netgi gamtą.\Netgi širdį . %.
46 "’V' "

Žolįjo susitvarkė: “La Voix Noūvelle” 
pradėjo eiti. Paryžiuje, Iš Viši plaukę 
frankai, iš (vokiečiųžol^p įgaudavo mar
kes. Bet storulis skundėsi, kad pasiun
tinybės vokietis Zyburgas esąs šykštus 

' ir niauriai dvokiąs: “pasodinkit jį į vU- 
ną narVą su šešku, tai ir šeškas ūž-

tinybės vokietis Zyburgas esąs šykštus

ną narVą su šešku
aIuct » Z

(Bus daugiau)

Už Ką Kalinami
Musu Broliai Brazilijoje ?

Kuo prasikaltę 11 lietuvių, 
jau pusmetis uždarytų Bt-azilb 
jos kalėjimuose ? Ūž ką jie 
kankinami tamsiuose, drėg
nuose kalėjimų urvuose, at
plėšti nuo savo šeimų, atskir
ti’nuo'laisves? ’ Kuo jie kal
tinami?

Į šiuos klausimus Brazilijos 
žvalgyba atsakytų: “Tai prieš
valstybiniai agitatoriai, tai pa
vojingi vidaus tvarkai komu
nistiniai ateiviai!”

Į šiuos klausimus lietuviškie
ji fašistai, kurių tiesioginiu 
šnipijados pasitarnavimu ka- 
liriami mūsų broliai ir sesės, 
atsakytų': ‘“Tai baisūs komu
nistai, dalyvavę P. Amerikos 
lietuvių 1-me kongrese? pasi
sakę už Tarybų Lietuvą!”

Del kaltinimo komunistiniais 
veikėjais Brazilijos reakcionie
riai neturi jokios medžiagos, 
jokių įrddynuj,«nes šie lietu
viai tokiais nebuvo, nevėiįė 
nei jokioje slaptoje veikloje. 
Negali jiems primesti nei ma
žiausio kaltinimo ir ųž tai, 
kad jie dalyyavo paramos ju
dėjime karo sunaikintai savo 
tėvynei, judėjime, kuris tuo 
metu buvo legaliai formali
zuotas Brazilijos valdžios 
įstaigose. <

Visa krūva suverstų niekšin
gų provokacijų' prieš pirmąjį 
P. A. L. kongresą, yra grynai 
fašistinės - policijos darbas. 
Nej-kongreso diskusijose, nei 
jo rezoliucijose nebuvo ištar
tas .bent vienas žodis prieš šių 
kraštų valdžias bei vyraujan-

, ......   i
čias santvarkas. Buvo pasisa
kyta ir numatyta pasmarkin
ti Veiklą tiktai prieš mūsų 
tautos išdavikus, prieš smeto
ninės Lietuvos Įįkučius ■— iš 
seniau čia esančius ir atbėgan
čius. Tai ne tik niekas neban
do nuslėpti, bet priešingai, to
kios orientacijos ir šikšnio 
laikosi ir laikysis visa didžioji 
išeivijos dalis,^entuziastiškai su
tikusi mūsų kongreso ta kryp
timi priimtas rezoliucijas.

Tąd, prieš ką nusidėjo pa
žangieji Brazilijos lietuviai? 
Nusidėjo, pirmoje vietoje, lie
tuviškiesiems fašistams, kurie 
dabar kelia džiugesio orgijas, 
matydami kaip Brazilijos re
akcionieriai pildo jų skundus 
ir terorizuoja \ kolonijos žy
mesnius tautiečius.

Skubiai ištieskime solidarią 
savo ranką mūsų broliams ir 
sesėms, kankinamiems Brazili
jos kalėjimuose! ^vystykime 
visame pasaulyje, kur tik ran
dasi Lietuvos išeivių, platų 
sąjūdį reikalaujant Brazilijos 
valdžios išteisinti nėkaltus lie
tuvius kalinius: arba juos pa
leisti, arba sugrąžinti kartu 
su jų šeimomis Lietuvon.

Padėkime t savo tautiečiams 
Brazilijoje! Greta solidarios 
veiklos už jų išlaisvinimą, pa
lengvinkime jų kančias su me
džiaginę parama!

Kovokime vis smarkiau prieš 
snietohinės L^tovos likučius, 
tiesioginius kaltinihkuis Uz pa
leistas represijas prieš lietu
vius , darbininkus, prieš lietu
vius savo tėvynės patriotus!

* . ' '' U. IX 'r. \ c*

MONTREAL, CANADA
Sūnu-Dukterų Draugija 
Rengusi įsigyti Nuosavybę

Čia 'gyvuojanti didžioji 
Montrealo Liebuvių Sūnų ir 
Du kter ų PaŠalpinė Draugi j a, 
kuri šį pavasarį jau švėn^e 
dvidešimts metų‘ gyvavimo, su
kaktuvės ir tūli virš 700 na
rių, pagaliau nusprendė’ eiti 
prie įsigijimo nuosavybės — 
įsigyti namą^ su svetaine.,

Tas klausimas jau buvo se- 
nai keliamas ir. nariuose kal
bant pavieniais bei karts nuo 
karto pakėlus draugijos susi
rinkimuose, visuomet buvo ge
ras pritarimas. * Bet - niekad 
rimtai klausimas nebuvo pa
imtas. Tačiau valdyba,ma
tydama tikrą' narių susirūpi
nimą dęl įsigijimo nuosavos 
svetaines, rųgpiūcio 20 d. su
šaukė ekstra narių susirinki
mą vien tik tam klausimui pa
gvildenti. Nors buvo papras
tai darbo (penktadienio) va
karas ir ' neišpasakytai oras 
'šiltas, bet narių atsilankė ga
na skąitlingąi.. Nuodugniai iš- 
diškusavę visas problemas ir 
didelę svarbą, k4d tokiai di
delei pąšąįpos draugijai būti- 

inai reikia įsigyti,nuosaVą sve
tainę, nariai entuziastiškai 
pritarė, kad didžioji Sūnų- 
Dukterų PaŠalpinė Draugija, 
nariams turint noro', neabejo
tinai gali įsigyti.'

šiame" susirinkime padary
tas ir rimtas žingsnis prie to. 
Nutarta pradėti kelti fondą. 
Žinoma, kadangi pirmas to
kios rūšies susirinkimas, to
dėl nebuvo galima pilnai vp 
sas smulkmenas išdiskusuoti; 
ir padaryti planus bei kelius, 
kokiais būdais pinigai bus su
kelti? šiuo tarpu buvo paim
ti tik pasižadėjimai ir, reikia 
pasakyti, kad pradžia būvo la
bai drąsinanti.v Didelė dalyva
vusių. dauguma pasižadėjo' po 
$ioo, po $200, o kiti s net ir 
po $500. ‘Daugifinas pasiėmė 
blankas aplankyti kitus na
rius, kurie nedalyvavo, irjgau- 
Į i ij "jų pasižąd ėjimus, 'kiek. 
jie galės prisidėti, prie s^kėlk> 
mo fondo namo įsigijimui.
' ^Reikia tvirtai pabrėžti, kad 
piiiigai, kuriuos' .jia r i a i į ve z- 
dins, tai nebus aukos*ar vi
siškas jų atidavimas. Kuomet 
susidarys ganėtinas skaičius 
narių ir pąnaši. pasižadėjimais 
suma pinigų, tuomet' vėl bus

kibias tada liarliU, jtpatin-

giri tie; kurie bus pasiruošę 
įvezdinti pinigų nutars kaip 
kelti fondą: paskolų formoj, 
akcijomis (Šerais), ar kaip ki
taip. Taipgi jie. ir tik jie, 
suformuos; / jokiais pagrindais 
pinigus- keltį,’ juos laikyti ir 
kur bei kokios nuosavybės įsi
gijimui panaudoti.' 1 > ’• »

Galima manyti, kad Sūnų- 
Dukterų pašalp\nė Draugija, 
pasimojus šį žygį, pilnai pa
jėgs pravesti; gyvenimam Ir

DETROITO DIENYNAS
* Prisiartina 14* d. rugsėjo, 

tai diena rinkimų “Primaries” 
Michigan valstijoj, žinoma ir 
miestui Detroitu!..

Visą svarbą balsuotojai tu
ri atkreipti į rihkimus miesto 
Tarybos nario “City Council
man” ir 16-to kongresinio dis- 
trikto. •

Tai tik tos dvi vietos šiuo
se rinkimuose yra svarbios.

Į iV-tą kongresinį distriktą 
šį sykį kandidatuoja valstybi
nio seimelio sekretorius Stan
ley Nowak ant demokratų ba
loto prieš reakcionierių J. Le
sinsiu.

Kun. Chas A. Hill kandi
datuoja į miesto tarybą.

Abu viršminėti kandidatai 
yrą remiami į minėtas įstaigas 
per Progrešyvių Partiją Mi
chigan valstijoj.

Nepamirškite eiti balsuoti 
primaries ir paduoti savo bal
są už demokratą Stanley No
wak į 16-tą kongresinį ‘ dis
triktą ir nepartinę miestb* ta
rybą — City Council už Chas 
A. Hill.

Tai už tuos du žmones bal
suojant bus rėmimas pręgreso 
ir pažangos, nes abu yra gerai 
žinomi 'uolūs šalihinkai unijų 
ir prieš Hartley-Taft įstatymą.

Progresyvių Partija turės 
savo suvažiavimą po ■ prima
ries, 18 dieną rugsėjo, Detro
ite. Organizacijos ir drau
gijos turi pasiųsti savb atsto
vite ir delegatus į tą suvažia
vimą. ' ‘ .K>

Šiame klausime buvo rašy
ta tam tikrą laiką atgal, bet 
ne* pro šalį priminti, kad jei
gu dar neturite gavę “creden
tials” arba paliudymo blanką 
dalyvauti suvažiavime, tai pa
šaukite telefonu WOodward 
50697, arba laišku, 421 Reid 
Bldg., 138 Cadillac Square,

Detroit 26, Mich.
Per šį suvažiavimą bus 

skirti visi kiti į visokius urė
dus kandidatai.

nu-

Nelabai sklandžiai sekasi “F. 
X. Martel iš'AFL ir WMtėr 
Reutheriui iš*UAW-'CĮO nu
tempti narius už Trumaną.

Kaip tik paskilbo žinios, 
kad tie asmenys padarė tą žy
gį užkviečiant prez. H. Tru- 
maną kalbėti • Detroite, tuo- 
jaus apie Šimtas lokalo prezi
dentų ir kitų žymių unijos vei
kėjų pasiuntė telegramas H.

iiarlki,’ ypatin-

jai reikalinga. Atsižvelgiant į 
Montreąlo mieste gyvenančių 
liefuyii? stalčių, D. L. fc < 
taūfo Neprigulmingo Klubo, 
su kuriuo Šūnų-Dukterų Drau
gija labai broliškai sugyvena, 
svetaine negali sutalpinti vi
sų Montrealo lietuvių. D. A.

Trumanui, jeigu jis išdrįs va- j 
žiuoti į Detroitą, tai turės 
batuoti Su Henry Wallace, 0^ 
jeigu atsisakys debątuoti, tai 
— bus tūkstantiniai pikietuo- 
tas per jo prakalbau sw skel
bimu už Henry Wallace ir 
Progresyvių Partiją. • v 

★ ★ *
Detroite bandys užvest 

taip vadinamą “curfew” prieš 
jaunuolius, kurie dar neturi 
18-kos metų. Mat, perdaug 
būk “zutsiuterių” priviso. Tą 
sumanymą įteikė policijos re- 
akcijonierius viršininkas H. 
Toy.

Ką tas viršininkas ištikro su 
majoru turėtų daryti, tai*pa
leisti beveik visą policijos 
personalą ir patiems atsista
tyti.

Jeigu jau priviso kur to bru- A 
do, tai policijos -.departmente, 
nes tai paprastas dalykas, kad. 
pelicistai išžagina mėfgihas 
policijos automobiliuose. Dėl 
svieto akių /dūmimo nuteisia 
juos prašalinti, bet p<> neku-į 
rio laiku majoras juos vėl at
gal į darbą grąžina.•

Nugi, tie jaunuoliai tik mo
kinasi to visko iš policijos, na, 
kad policistam galimai, tai ko- 
dėlviiems turi būti užginama?

Baisiai biauri mūsų miesto 
demokratų su republikonąls 
politika. ' 7

Didelį jie rodo pavyzdį jau- 
“‘mui, kaip jis neturėtų ei

°ElXsi 

giai kaip Romos ktmigai —- 
‘neatkreipk atydos ką aš da
rau, bet daryk ką

ncių nimui, Kaip jis n< 

ubo, tik jaunimą nbri

daryti
l tau sakau 
Politicos.

I

J;-' < :

i Philadelphia,
Iš visos apylinkes ir iš tolimesnių kolonijų traukite į Philadelphijos

PIKNIKĄ
PARAMAI1PJĘNRAŠCĮO 1ĄISVĘS

/ ■ Piknikas bus toje pačioje vietoje, kur buvo pernai

Crescent Picnic Grounds
CQRNELt AYEJŠUĘ L " GLOUCESTER HĘIGUTS, N. J.

(ieva Salė Šokiams. Gera Muzika.
Kadangi ąųjį rytojaus bu^ Labor Day šventė, tai yra puiki progą,atvykti;bu5 
sais iš kitų miestų. Todėl atvažiuoja busai iš Brooklyn, Baltimore ir iš kitur.

, IVyM SeMliailieni

RUGSĖJO 5 SEPTEMBER
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K.ĘLROPI$: Važiuodami automobiliais laikykitės Crescent Blvd. (Route 130), 
5. mylias nup Deląyfaiįė Riy.br ^įto. Važiuokle' iŲ Nicholson Rd., kur ant įdehb 
l^amjįb yęą feetty’s/Musical o ant kito Atlante .Gas stofis; čia pasukite po
dešinei ir už vieno bloko jukniko vieta.
' i ' L » ‘ i « > 1 C* ■ t Į n * M f f I |> t ’ 1 * f •_ t ' , ♦

Kurie važiuosite busais/tai nuo MĮarket St. Ferry paimkite po dešinei busą No. 2 
Gloucester Heights, kurte daveŠ iki vietos; ' ' n

Iš New Yorko, Ęlįząbetho ir Newarko važiuokite Route No. 1 ir prie 3-čio 
Circle (r^tu apsteukįįnd)^ tėrpykite Routę 130 ir sukitės po kairei. Davažiavę dl- 
del^ pūriiįę a?tį! pamdeno laikykitės kairei, nepaleiskitė Route 130 ir tėmy* 
kite vietas, kaip aukšČiąu nurodyta.

1 ■ ■, i, — h p

• ’ / 4pūsl.—Laisvei Liberty, Lith. Daily)—-Penkt. Rugsėjo 3,
'-v .fu-sčšair-■■ •■r!

HE



LAWRENCE,XMASS

Waterbury, Conn

Clevelando Žinios
omi

Tel. EVergreen 8-9770

Liūdnoje valandoje simpatiškai

prieinamą atlyginimą.

Paul Gustas Funeral Home

šiais 
Valst.

Didelis Vežimas
Šviežio Medaus

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

mokslo
Dailės 

naujus

vedė- 
suor
Dur

WĄSftimTON. — Val
džia lail$o sandėliuose 45 mi

Moderniškai Įrengtos Koplyčh

426’ LAFAYEi^E ST
Newark 5, N. J. *

TeL MArket 2-5172

Joseph ferszva 
Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.1113 Mt. Vernon St 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

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

Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimas bei part, pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Šalę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos ūž viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. ✓
» •' j • > .' • ‘ b *..

RONKONKOMA
8684

Mes manome, kad šitokiu bū(įu bus lengviausia ir 
praktiškiausia visą brošiūrą pasekmingai paskleisti.

' Gavę pinigus, brošiūros gavėjai tuojau turėtų juos,

Matthew j 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

sos. Progresyviai reikalauja 
leist ją pardavimui. .

lapkričio, Maple /Parke. Pra
džia 3 vai. po pietų, žinoma, 
laikas jau rudens, bet gražių 
dienų pasitaiko. Gi jeigu ir 
vėsu būtų, tai Maple Parke 
yra graži ir tinkama svetai
nė, oras aplinkui tyras ir ma
lonus. Prašome nepamiršti ir 
dalyvauti. S. Penkauskas.

Praga. — Supkiai serga 
bUVęs čechoslovakijos pre
zidentas Ėd. Beneš.

ir Naujoji Partija.” Brošiūros atspausdinta gerokas skai
čius ir ji jau yra siuntinėjama po visas kolonijas.

Kaip ši brošiūrą pasekmingiąu platinti? Kas daryti, 
kad ji kuo veikiausiai būtų pasldeista?

Komitetas, neturėdamas orgaritzacijų adrestį, bro
šiūrą siuntinėja pavieniams asmenims. Mes pasitikime, 
kad jie, gavę brošiūrą, tuojau imsis darbo.

Praktiškiausia brošiūrą platinti bus šitaip: tegu 
kiekvienas, kuris yra gavęs brošiūros, nueina į LDS, į

Koplyčias suteikiam nemdkąiųai 
■ -X visose dalyse miešto. “ ‘

TeL Virginia 7-4499

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

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

arti maudynių.

LAISVĖ
427 ‘LORIMER STREET 
. BROOKLYN, N. Y.

Maskva. — Pašalinti trys 
Sovietų Mokslų Akademijos 
nariai už neteisingą aiškipi- 
mą apie tėvų ypatybių per
ėjimą vaikams. J

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

dienraščįo skaitytojai tą gali 
padaryti. Dienraščiui pagal
ba labai reikalinga.

Rangoon. — Burmos vai 
džia skelbia, kad jos ka 
riuomenė nukovė kelis de 
mokratinius sukilėlius.

Kaip Pasekmingiau Platinti 
Rinkiminę Brošiūrą

tegu nusineša brošiūros. Reikia paprašyti, kad organi
zacijos nariai tuojau paimtų brošiūrą platįnti. Daug 
bus tokių narių, kurie, gavę brošiūros keletą Egzemplio
rių, ūž juos tuojau ir užsimokės (brošiūros kaina 5 cen
tai), o kurie neužsimokės ant syk, padarys tada, kai bro
šiūrą parduos. Na, ir jie sugrąžins pinigus ten, kuę rei-

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

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

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

z ’ SWersrii gatvės nuo Armdry * 5
LIETUVIS LAJ3NIUQTAS GRABORIUS 

Telefonuokite dieną ar naktį 
EVęrgreen 7-4774

Naujai ištįekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato* 
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose* namuose be ekstrą išlaidų.

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

* Asmeniški aptarnavimai suteikiama Šelmėm sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega., < r ~

NAUJOS MEDICINOS 
KNYGOS

VILNIUS. — Išėjo iš spau
dos Visasąjunginės * Medicinos 
Mokslų Akademijos tikrojo na
rio prof. Gromaševskio “Ben
droji epidemiologija” lietuvių 
kalba. s

Čreitu. laiku knygų rinkoje 
pasirodys LTSR Mokslų Aka- 
demijps tikrojo nario prof. St. 
Banaičio mokslinis veikalas 
“Traumatjnis šokas eksperi
mentinėje klinikoje ir karo 
lauko' chirurgijos praktikoje.”

Bitininkas” Kuncius pristatė 
didelį vežimą šviežio, tikro 
bičių medaus.

PUSGALIONIS $2.25
" KVORTĄ $1.35

Budavokite savo sveikatą 
tikru bičių > medum. Kreipki-

stituto tarybinių dailininkų lai
da, išauklėta socialistinio rea
lizmo *dvasia į mūsų tarybinį 
meną, be abejonės, įneš daug 
naujumo ir pagyvėjimo.

. V. Laucius.

Manager

JOllN A. PAULEY
Licensed Undertaker

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE 
’ <,f v <• . r 1 r t A

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 

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

,DVIEM PAMAINOM
KAIŠIADORYS, Žaslių vals 

čiaus Vaidžionių durpyno 
jas drg. Misevičius gerai 
ganizavo durpyno darbą, 
pyne dirbama dviem pamainom.

Našiu darbu pasižymėjo an
trosios pamainos darbininkai 
Bakalinskas, M. Butkevičius ir 
J. Fanina. Jie kasdien įvykdo 
po pusantros išdirbio normos.

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

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 4 d., 7=30 'v. v. • Toj pačioj 
vietoj. Susirinkime dalyvaukite vi
si, nes tdrime daug svarbių reika- 
lų.v Būkite ir tie, kurie manotp va
žiuoti autobusu į Laisvės pikniką. 
J. Degutis , praneš apiė kelionę į pik
niką. Busas išeis iš Harrisono, nuo 
kampo 4th ir Davis Streets, 9 vai. 
ryto

. Per visą savaitę b'uivo neiš
pasakytai karštas oras ir la
bai žmones privargino. Sek
madienį LDS 31 kp. Oakvillėj 
rengė pikniką, kuris įvyko 
Viktoro Plioplio f arm oje, po 
gražiais medžiais, labai gra
žioj vietoj. s

žmonių privažiavo ir jie 
gražiai laiką ‘ praleido tinka
mai aptarnauti iš rengėjų pu
sės. Susirinkę buvo patenkin
ti, ypatingai po taip karšta 
oro čia buvo patogu.

Buvo ir programa, dėl ku
rios susirinkusių daugelis ne
pasitenkinę. Aš nežinau iš 
kur pirmininkas T. Visockis 
gavo teisę duoti kalbėti pabė
gėliui? Kiek žinau, tai LDS 
nariai neturi jokio reikalo su 
tais pabėgėliais,, kurie niekina 
Lietuvos žmones. Man pasa
kojo, kad tas pabėgėlis apga
vo rengėjus, jis įsiprašė pasa
kyti kelis žodžius lietuvių rėi-' 
kąlais, o vėliau kurstė vienus 
prieš kitus, nes tai jų tikslas.

Na, klaida padaryta, ma
nau, kad ateityje oakvifliečiai 
bus atsargesni, šio miestelio 
lietuviai per daugelį rųetų ėjo 
su progresyviais, tikiu, kad jie 
ir ant toliau tuo garbės keliu 
eis.

Kas dėl tų pabėgėlių, kurie 
nori pakenkti Amerikoje pro
gresyvių lietuvių veiklai, tai 
galima iškalno pasakyti, kad 
jie savo* tikslo nepasieks.

. Waterburietis..

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LDS 5 kp. ^susirinkimas įvyks 
rugsėjo 8 d., 8 vai. vak., 735 Fair
mount- Avė. Visi nariai ateikite į 
susirinkimą, yra daug svarbių rei
kalų / apkalbėti, taipgi bandykite 
gauti nors po vieną naujė narį,’ kad 
kuopa heitų žethyn. nariais, bet aug
tų. -^-P. Walantienė, šekr.

' (208-209)

Susiėjau su d. Antanu Ras- 
kow ir pasikalbėjome apie 
bendrą darbininkų judėjimą 
ir progresyvių veiklą. Bekal
bant apie aukštas kainas ant 
pragyyeninVo x reikmenų, tai 
prieita ir prie dienraščio Lais
vės Popieros Fondo. #

Aišku, kad popieras ir ki
tos spaustuvės reikmenys la
bai pabrangę ir laikraštį ne
galima pagaminti su sepomis 
išlaidomis. Tarėmės, kad kiek
vienas skaitytojas, geras dar
bininkų spaudos rėmėjas gali 
į metus paaukoti dolerį, kitą 
ir dėl to nebūtų nei kiek bied- 
nesnis, o laikraščiui susidary
tų didelė parama.

Draugas Raskow įteikė man 
dolerį ir paprašė pasiųsti 
dienraščiui Laisvei. Na, - aš 
nuo savęs pridėjau du dole
rius, tai jau susidarė —‘ trys 
doleriai. Manau; kad ir kiti

Kadangi šjuom tarpu 
dienraščiui labay, reikia 
pinigų, lai duodame di
delę nuolaidą ant svarbių 
knygų. , f

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

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

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

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

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

(kamp. $8th Rt.) 
z ' 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 taipgT galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave./Brooklyn, N. Y.

F. W. Slialins 
; (SHALINSKAS) ■ 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ąvenue 

Opposite 'Forest Parkway 
WPOPHAYEN^Ji. Y 

Suteikiam garbingas laidotuves

Kitas labai svarbus paren
gimas bus, tai lietuvių Lite
ratūros Draugijos 37 kuopos 
ir Liet. Darbininkų Susivieni
jimo 125 kuopos bendras pa
skutinis vasaros sezono .pik
nikas.

Jis atsibus sekmadienį, 7 d.

NAUJI KADRAI
* 1 PIENININKYSTEI

KAUNAS. Išleidžiamuosius 
egzaminus Belvederio Pieni
ninkystės technikume laiko 26 
mokiniai. Iš jų egzaminus ge
riausiai' laiko Didžiojo Tėvynės 
karo ‘dalyvis drg. E ringis, drg. 
Baužinskas ir kiti.

Būsimieji /specialistai, išlai
kę egžanriinus, atliks 10 savai
čių praktiką stambesnėse Lie
tuvos pieninėse ir ruošis diplo
miniam darbuL A. Kalnius.

Liūdesio -valandoj Jcreip- 
■-kitės prie manęs dieną ar 

naktį, greit suteiksime 
mbdernišką patarnavimą. 

Į Patogiai ir gražiai moder
niškai* ‘ įruošta mūsų šer- 

Į meninė. Mūsų patarnavL 
i mu ir kainomis būsite pa

tenkinti. J

Progresyvių Partijos Lietu
vių Skyrius rengia prakalbas 
ir (koncertą. Įvyks sekmadie
nį, 3 d. spalių Liet. Piliečių 
Kliubo Svetainėj, 2 vai. po 
pietų. Bus puikus programas.

Geri kalbėtojai išaiškins, ko
dėl kiekvienas demokratinis 
ir pažangus pilietis privalo 
balsuoti mž Progresyvių Par
tijos kandidatus. Visi ruoš
kitės dalyvauti.

Nauja tarybiniu 
laida

VILNIUS. — 
metais Vilniaus 
Institutas išleido šešis 
tarybinius dailininkus, apgynu
sius diplominius darbus socia
listine tematika.

Tapytojas L. Katinas savo 
diplominiame darbe “Depo — 
penkmetis per ketverius metus” 
vaizduoja geležinkelio depo 
dirbtuvės, kuriose montuojami 
nauji garvežiai. Darbaš atlik
tas su dideliu įsijautimu, ro
dantis. darbininkų pasiaukojan
tį darbą atstatant vokiškųjų 
okupantų sugriautą pramonę. 
B. Jacevičiūtė savo tapybinia
me darbe “Naujas derlius ko
lektyviniame ūkyje” parodo tik 
ką susikibusį kolektyvą, kuria
me valstiečiai veža pirmąjį der
lių. Dailininkė pirmoji mūsų 
respublikoje sukibė panašios 
tematikos darbą, kuriame atsi
spindi naujasis gyvenimas lie
tuviško peižažo fdne. įdomus 
taip- pat jauno tapytojo J. Do
vydaičio darbas “Janonis sve
čiuose,” kuriame parodomas re
voliucinis lietuvių poetas vals
tiečio troboje, kurioje jis skai
to sšivo kūrinius. Realistiškai 
atliktos valstiečių figūros, ibei 
lietuviškosios trobos vidus pa
veikslą padaro suprantamą žiū
rovui. Be to, tai vienintelis di
desnis darbas, vaizduojantis 
Janonio gyvenimą.

Taip pat šiais metais institu
tą baigė pirmoji respublikoje 
teatro dekoratorių laida. Jau
nasis dekoratorius D. Žilys sa
vo diplominiame darbe žemai
tės “Kurmelis” ' sukūrė būdin
gus to laiko kaimui scenovaiz
džius ir parodė neabejotinų ga
bumų dirbti mūsų scenos me
no srityje. P. Radzevičiaus sce
novaizdis diplominiam darbui 
Osirovskio dramai “Audra” pa
sižymi geru ’teatro technikos 
apvaldymu įr teikia žiūrovui 
malonų įspūdį. Jaunas 'škulp- 
torius R. Pet 
niame darbe “Prieš ataką” 
vaizduoją kovai ’ pasiruošusį 
tarybinį'karį. Skulptūra pa
minklinio pobūdžio ir gali bū
ti pritaikyta aikščių papuoši
mui., ’ ■

šiais metais y. V. Dailės In-

PIETŪS 60c.
. Jš 5-iiį patrovų

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

Pirmadienį, 6 d. rugsėjo, 
įvyks metinis darbininką pik
nikas. Jis įvyks Russian pic
nic Ground, Rįdge & Bid- 
dulph z Roads, Parma. Buts 
skanaus maisto, tinkamų gėri
mų, gera muzika ir įvairių 
žaislų. Įžanga tik'25 centai 
ypatai. z . . k

Pasiekti vietą galima: iš 
miesto žerhutinės dalies Pearl- 
Broadview limited^ > bušais iki 
Biddulph Rd., rtuo ten trans- 
portaciją parūpinu rengėjai. 
Prašome atsilankyti.

Rengėjai.

Jeruzale. — Izraelio vals
tybė kaltina arabus, kad jie 
52 kartus sulaužė paliau
bas, atakuodami žydus.

Arabų ir žydų kariuome
nė sutiko . pasitraukti iš 
Raudonojo Kryžiaus vieto
vės Jeruzalėje.

MQNTEJ-LO, WĄSS.
Liuosybes Choro metinis pikni

kas įvyks rugsėjo 4, 5, 6 dd. Liet. 
Taut. Namo Parker ant Keswick 
Rd., prie Winter *St. šeštadienio 
vakare, rugseję 4 d., bus krutamu 
paveikslų vakaras ir draugiškas 
pasilinksminimas. ‘ Sekmadienį, rug
sėjo 5 d., ..piknikas prasidės kaip 
vieną va^ dieną. Muzikalėj progra
moj dalyvaus Norwood© Vyrų Gru
pė, bus įvairaus spdrto programa, 
pirmadienį, Labor Day, piknikas 
nuo pietų. Šokiai 4 vai. Tęsis iki 
vėlumos. < Prašome visus dalyvauti, 
nes įžangą nemokamai., (207-208)

HARTFORD, CONN.
jSekipadienį, rugsėjo (Sept.) 5 d., 

1948, Laisvės Choras Tengiasi va
žiuoti j spaudos pikniką, kuris Įvyks 
Lietuvių Parkė, Chestnut Hill Rd., 
Waterbury, Conn. Todėl, kurie no? 
ritė važiuoti bupais^ tai tuojau už
sisakykite sėdynės, /nes tai jau bus 
paskutinis piknikas (išvažiavimas). 
Bušai išris nuo Laisvės Choro sve
tainės, ,155 Hungęriord St. Tel. 
7-6126. — T. J. ’RebŠys;;/-^'t> ' ’

(206-8)

Chappels, o finansų sekretorė 
rimer ̂ Street, Brooklyn* N. Y.

Komitętas, gavęs pinigus už brošiūrą; tuojau leis 
daugiau rinkiminės literatūros lietuvių kalboje.

Prašome ir raginame visus, kuriems brošiūra buvo 
pasiųsta, tuojau imtis darbo ją pąskleisti. j'

Connecticut valstijoje šibs broŠiūdos- buvo įteikta 
platiųtojams visas 1,000 kopijų. * ; h

Pasitikime, kad šitaip darbuodamiesi, mes pasiek
sime didžiulių laimėjimų..* ' ’

‘ ' Nacionalis Lietuvių
Wallace for President
Komitetas. . '

Dr$. §teęgęr & Skpger 
.Optometrists 

391-398"Broadway

•V. w. Z. (208-209)

WORCESTER, MASS.
Darbo Dienoje (Ląbor E>ąy), 

rugsėjo 6 d., Olympia Parke, Liet. 
Sūnų ir Dukterų Draugijos bus pa
silinksminimo prograirha; Orkestrą 
grips nuo 3 iki 7 v. v., šeštadienį/ ir 
sekmadienį. LMS mokykla įrėdė 
mūmš kaip smagu yra praleisti lai
ką Olympia -Parke. Kviečiame vi
sus dalyvauti, paremti draugiją. — 
D. J. ; k < (207-208)

MATTHEW K HALLA£
x (BIELIAUSKAS)

Laisniaotas Gripais *
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus * 

•Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Ihiildai {rengtos Dri Koplyri^ pąoįainoe 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
6fio GRAND m; BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
1 ^rektorius

---------------------------- -i----r—-----—------ ,--------  >■ į?

J. J. Kaškiauęius, M. D.
■*

530 Summer AVenu^ ‘ •W.

NeftikA X ’ •
HUmboldt 2-7964 į

»»u /k'i ~ j l u*., i.1
J T* 1
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CENTRAL BROOKLYN

TONY’S

Valandos

Peter Kapiskas

Telefonas Virginia <3-5397
NUPIGINTAS PARDAVIMAS

ITUANICA SQUARE

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

ROBERT LIPTONvisokių valgių

701 brand Street

kerštinčius, kadangi 
, žymus kriminalinių

Dailiy Moteriškų ir Vyrišky 
Laikrodį Didelis Pasirinkimas

Newyorkieciai'Parodys, Kad 
Liaudis Wallace’ą Myli

-

Nežinomas vyriškis, apie 37 
metų, mirė nušokęs ar. nukri
tęs iš penkto aukštą 460 Cher
ry. St., New-Yorke.

PUIKIAU 3IA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUK STIENQS PIETUS SEKMADIENIAIS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Junfe Jo Reikės

Už 5 Centų Fčrą
Peticijos, reikalaujančios 

paleisti piliečiams nubalsuoti 
5 centų fėro klausimą* nuneš
tos į City Clerk raštinę rugsė
jo 2-ros popietį.
F Paskelbdamas peticijų įtei
kimą,. kongresmanas Vito 
Marcantonio, Amerikos Darbo 
Partijos pirmininkas, pareiš
kė, jog jo partija, kuri tas 
peticijas išleido, visi dirbusie
ji parašų rinkime iri pasirašiu
sieji ^‘užtikrina New Yorko 
liaudžiai galutiną žodį tame 
svarbiame duonos ir sviesto 
klapsime, padarydami jį svar
biuoju klausimu rinkimų kam
panijoje.” ;

Formaliai įteikti peticijas 
buvo paskirtas atstovingų pi
liečių komitetas, 'tarpe kurių 
radosi kongresmanas Leo 
Isacson, valstijos senatorius 
Kenneth Sherbell, assembly- 
manas Samuel Kaplan, kaun- 
silmanas Eugene P. Connolly, 
Ada B. Jackson, Leon Straus, 
Lee Presman, Irma Lindheim, 
James Malloy. -

Sumušė Advokato 
Dukterį ?

Ofisų - bildinge, '*475 Fifth 
Ave., tapo sužeista Joan Po- 
lakoff, 22 metų, nežinomo, vy
riškio suduota galvon brūk
liu. Ją nuvežė į ligoninę.

Mergina 'su Jaunesnėmis se* 
serimis buvusi atėjusi pas tė
vą,, tenaf turintį-savo raštinę. 
Jinai tuo tar^u vejusi į moterų 
kambarį gale ikoridoriaus, o 
sesuo ėjusi už akelių žingsnių 
paskui jos. Vyriškis išėjęs iš 
už durų ir tvojęs;. Išgąstyje, 
jos- sesuo nespėjusi įsižiūrėti 
blogdario, jis gr e it paspruko.

Daleidžiama,upkad kartais 
galėjęs Vbūti kWš:^)iMn.s.Wnt 
jos t^vd 
tėvas yri 
bylų advokatas

Trokmanų Streikas 
Plinta

REIKALAVIMAI
Reikalingas/, kambarys vienam vy

rui. Pageidaujama, kad būtų galima 
ir valgį pasigaminti; Prašau kreip
tis: J. B., 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. (206-208)

Kas jau kartą važiavo į 
Laisvės pikniką Philadelphi- 
joje, tas žino, kaip gražūs į 
tenai važiuojant matosi lau
kai. Ir taip pat žinę, kaip 
smagu būna piknikauti, pasi
matyti su iš kelių valstijų su- 
vykusiais senais draugais, įsi
gyti naujų pažinčių? Jų ne
reikia raginti, šis priminimas 
tiems, kurine dar nevažiavo 
mūsų ekskursijoje.

Philadelphiečių ir apylin
kės miestų lietuvių rengiamuo
se piknikuose dalyvauja daug 
svečių iš visos rytinės Penn- 
sylvanijos. Suvyksta masiniai 
patys philadelphiečiai, tie A- 
merikos lietuvių pažangiojo 
judėjimo pionieriai. Pribūna 
būriais baltimoriečiai. Taipgi 
sutinkame svečių iš mūsų ša
lies sostinės Waghingtono, iš 
Virginijos, Delaware, New

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

fotografas
Trauklu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių

Parduoda‘naujas ir taiso 
sekamas mašinas:

Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.

Fay Bailin, 38 metų, graži 
rausvaplaukė, areštuota ir ap
nakvinta kalėjime už apraižy- 
mą peiliu savo buvusių meilu* 
žio Murray P. Nossiter* fabrV 
kanto, kad jis pradėjo apsi
leisti meilėje. Nossiter, vedęs 
vyras, su ja bendravęs per 11 
metų. >, . t

Kanados 
Black Horse Ale 

Joseph Zeidat, Jr 
v lįll Grand St

Kreipkitės: 
101-12 - lilth Street

Ozone Park 16, L. I., N: Y;

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

progos pasilsėti. Tuojau įsigykite buso bilietą.
BILIETAS $3.25* I ABI PUSI

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

Aukštos Rūšies Dziūlerių Sandelio 
Susidedant iš Daimantų, Platiną, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

t Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

v., Komercinė, milionierių kon- 
' troliuojama New Yorko spau

da džiaugiasi reakcininkų ku- 
kluksiškomis pastangomis su- 
kurąjytų grupelių asmenų ata
komis ant liaudies preziden
tinio kandidato Wallace. Tuo- 
jmi nori sudaryti nuomonę, 

<• v būk žmonės jo nekenčia.
Newyorkiėčiai žino, kad 

* sauja sukurstytų ar pasamdy- 
aį.- tų asmenų neatštovauja pieti- 

‘Ūių ^valstijų žmonių nuomonės, 
kaip kad neatstovauja ir ma- 

' ,sįų newyorkiečių nuomonės. 
. *Tie šaldros buvo sumobilizavę 

kelis t desėtkus netašytų pus- 
iv berniukų neleisti Wallace’ui

. / kalbėti Brooklyne. Bet kadan- 
?^gi masės buvo su juomi, jo 

f; balso negalėjo užgniaužti.
-y* Už savaitės ketvirtadienį,' 

rugsėjo 9 - tą, masės didžiojo
- Brooklyno-New Yorko žmonių 

I-' dar kartą parodys savo- pasiti
kėjimą mūsų demokratija, rū
pestį išsaugojimui žodžio ir 
susirinkimų laisvės. , Parodys, 
kad jie trokšta išlaikyti tai-

LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINE, VYNAS it 

ALUS

grupių Jr pavienių.
Iš senų padarau 

1 naujus paveiks- 
K. lūs ir krajavus 
n sudarau šu ame- 

rikoniškais. Rei- 
81 kalui esant ir 
©padidinu tokib 
■T dydžio, kokio pa- 
r geidaujama. Tai- 
' pogi atmaliavoju 

įvairiom (spalvom.
JONAS STOKES

S12 Marion. St.,' Brooklyn 
Čatnpas Broadway ir Stone Ave„ prie 

Chauncey St., Broadway Line.
Tel. GLenmore 5-6191

Busas išeis, nuo « . ‘
Napoleono Leitbs Krautuvės, 56 Hudson Ave.

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

187 Sands St., pas K. Benderpir J. Žemaiti.
BUSAS IŠEIS 8:30 Iš RYTO '

KAINA $3.25 ASMENIUI
Visi centralbrooklyniečiai yra .prašomi tuojau 

įsigyti „bilietus. .’

Peter

KVi’ISKAS

Ar Jau Turite Buso Bilietą j 
Philadėlphijos Pikniką?

Piknikas Įvyks Sekmadieni, prieš Labor DayKelias New Yorko ligoninėse 
Siaučiąs Narkotikų 
Raketas

New Yorko? ligoninėse prieš 
tūlą laiką pradėję pranykdi- 
nėti vaistams vartojamų nar
kotikų sandėliai. Pradėjo ty
rinėti. Areštavus vieną nu
žiūrėtą jaunuolį ir vieną su
augesni tarnautoją, būk radę 
60 tabletėlių morfino ir codei« 
no. Viso areštų jąu buvę 12.

Prasikaltime ęsą įvelti dau
giausia reguliariai kriminalis
tai, kurie į ligoninės įsigavę 
falsifikuotais gimimo metri
kais ir kitais dokumentais. 
Tačiau esą ir rėgūlia'rių tar
nautojų įtraukta. Tūlos ligo
ninės įtraukia. vyriausią f slau
gė, kuri pavaduodavusi iš dar
bo tas slauges, kurių žinioje 
rasdavosi tas vaistas; kad ga
lėtų pasiimti tų vaistų ir par
duoti nelegaliame turguje.

Sakoma, esą įtraukta net 
daktarų. Tūli daktarai ir 
slaugės susitaupą sau tų ta
bletėlių užrašymu, ligoniams 
mažiau reikiamos dozės^ O 
kiti, patarnautojai, tiesioginiai 
pasigrobdami, perduodami 
narkotikų pardavinėtojams iš- 
laukyje ir dalydamiesi pelnu. 
Pastarieji gauną nuo $2.T>0 iki 
$5 už tabletėlę. • ' ' . '

OISTERIŲ SEZONAS '
Long Island pajūriuose šį 

sezoną tikisi sužvejoti 10-ties 
milionų vertės oisterių, speci
aliai tam. augintų ir \ pęnėtų 
per o metus. <

' Kas galėtų manyti, kad ma
žyčiui oisteriui reikia ilgiau 
augti už didelį jautį iki už
augina geriausį oisterio “stei-

Bejėgė... vieniša ... ji per telefo
nų girdėjo planą jai nužudyti!

B A R B A RA STANWYCK 
BURT LANCASTER 

“SORRY, 
WRONG NUMBER”

M Perstato Paramount
• * Scerioje asmeniškai ,♦

Cfcnnen Cavallaro Sr Orkestrus 
ir The Martin Brothers 

dar Ir Larry Storch. 
PARAMOUNT'

.__ Times Square _______

Albert Yankauski, 26, metų 
amžiaus,’ gyvenęs 288 Suydąm 
St., Ridgewoode, mirė rug
pjūčio 31 d., Veteranų ligoni
nėje. KŪn^’s ilsisi namię. Bus 
palaidotas sešta^įėnį, rugsėjo 
4 d„ šv. Jono kapinėse, pa
liko liūdės^je tėvus Petrą ir 
Agotą Yahkauskus, 8 įseserių 
iyibtoiį. šetmehų aj>ėjgąd ve
da laidotuvių direktoriui Juo- 
žkB Garšva. : V

GERI PIETUS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis *

Savininkas

Atvykęs iš Chicagos į Brook- 
lyną, entuziastingasis styginių 
orkestrų mokytojas drg. Bu- 
drevičius jaučiasi brooklynie- 
čiais. labai nusivylęs.

■ Kiekvienam iš kitur atvyku
siam labai daug padeda šil
tas vienminčių draugiškumas. 
Budrevičius gi čion atvyko ne 
kaip eilinis asmu.o, bet kaip 
labai čia reikalingas orkestri- 
ninka’s. dargi tūlų asmenų 
laiškais kviestas. Ir atvyko 
jis ne tuščiomis, bet su dau
geliu įvairių instrumentų.

Ir stygininkams ir bendrai 
menininkams pritiktų d-gu Bu- 
drevi.čium ir jo atsivežtu lo
biu pasidžiaugti, šildai jį su
tikti ir visame jam pagelbėti. 
Bent jau vy turinčiam būtų 
reikėję: tuojau sušaukt pasiti
kimo ir pasitarimo susirinki
mėlį'. Bet..; atvažiavo, tai 
atvažiavo, težinosi. . .

Apie savaitę čia išbuvęs, 
drg.- Budrevičius pasijuto taip 
svetimu, kad išrodo, jog, jei 
ne yisas didysis jo bagažas, 
jam norėtųsi tuojau grįžt at
gal Chicagbn. Ten, anot jo, 
“nors kambarius turėjau, o 
tais pinigais,' kuriuos išleidau 
visko1 persiuntimui, būčiau ga
lėjas bent porą mėnesių pra
gyvent.”

Pirm visko, d-gui Budrevi- 
čiui reikalingas kambarys ar 
mažas apartmentukas nebran
gia Tenda, kur pats, kaip ne- 
išteklingas, galėtų pasigamint 
valgį. Reikia ir darbą tuoj 
susirasti. Draugiškas meni
ninkų rūpestis galėtų jam ta
me padėti.

Būkime gyvais ir draugiš
kais—dėl visu bendro labo!

Kadangi viso to išlaikymas 
galimas tik su Wallace’u, tad 
brooklyniečiai ir newyorkie- 
čiai, tame skaičiuje ir lietu
viai, masiniai dalyvaus Wall- 
ace’o su Taylor’tl pasitikiftio 
masiniame mitinge. Bet kad 
užtikrinti dalyvumą, įsigyki- 
me tikietus iš anksto.

Masinis mitingas, su nepa
prasta meno programa ir su 
kandidataiš,' taipgį kitais pa
sauliniai ^askilbusiais asmeni
mis kalbėtojuose, įvyks šio 
mėnesio 9-tos vakarą, Yankee 
Stadiume, Ne*y'Yorke. Lietu
viams* taip pat Reikėtų masi
niai dalyvauti. -

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.' t

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS UEIMONAS

. Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

RESTAURANT
Steven Augustirie & Frank Sanko 

.■■.... 'J . - SAVININKAI ' ' '

lų, bendrai turinčių 50,000 
narių, susirinko į Pennsylva
nia Hotel ketvirtadienio rytą 
tartis “eisime ar neisime strei
kam” ;

Daugelis prokių išvežiotųvių 
uždarytos. Trijų didžiųjų kom- 
paniškų krautuvių firmų — 
Atlantic .ir Pacific, H. C. Bo- 
hack Co., ir'Roulstoh Bros.— 
sandėliai uždaryti. Nei vienas 
trokmanas neatėjo dirb.ti tre
čiadienio rytą. O tai rodfo, 
kad darbininkai ryžtasi ne
grįžti į darbą be pergalės.
Už Ką Streikuoja?
Kas Jau Pasiūlyta* Jiems?

Darbininkai reikalauja algų 
pakėlimo, kitas svarbias pro
blemas pavesti arbitracijąi 
spręsti sąlygomis senojo kon
trakto, išsibaigusio pirmadie
nį, taipgi reikalavo gerovės 
fondo. '

Bosai buvo sutikę pridėti po' 
15 centų per valandą, bet 
darbininkai aprokąvo^ kad 
akyregyje jau, aukštai pakilu
sių < ir vis tebeleidžiamų kilti 
kainų toks priedas neatneš 
pakankamai maisto ant .ių 
šeimos stalo. O visų kitų reft 
kalavimų vykdymo bosai atsi
sako. ' •. v
Ar Ištiesy Teamsteriai
Perdaug Uždirba?

Gaunamosios algos nebūtų 
blogos, jeigu jos būtų Visuo
met pilnos, bet to nėra. 
Teamšterių, kaip kad ir' lai- 
vakrovių (longshbremenų) 
darbas nėra normalus. Visuo
met reikia į jį eiti,-prie jo 
būti prisirišus, bet ne visuo
met tenka išdirbti pilną ląiką 
ir gauti pilną »algą. Ir* valan
dų prisieina- visokių darbui; 
yra pavojų tapti užpultiems 
naktinėse kęlionėae. ar ' su 
brangiomis prekėmis.
. Jeigu išdirba pilną laiką, 
40 valandų, teamsteri^ da
bartinė alga yra: platformi
nių ir pagęlbininkų; $53.90; 
vairudtoj (j 1-nos tonos troko 
$64.90; 2 torių $65.9.0; 3 tonų 
$66.90; 4 tonų $67.90; .,5 tot 
nų $68.90 ir pusaštuntos to
nos $71.40.

<£ G/?/£L ,
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOUr
BEER & ALES i

Jersey ir iš toliau. '
Iš Brooklyno važiuosime bu- 

sais. Būrys važiuosiančių jau 
yra užsisakę vietas. Likusių 
vietų skaičiug busuose mažė
ja. Tad tie, kurie dar netu
rite, užsisakykite tuojau. Iš 
anksto užsisakant, galėsime 
užtikrinti vietą.

Bušai išeis:
Nuo Napoleono Leitos krau

tuvės, 56 Hudson Ave., 8:30 
ryto. *

Nuo Laisves salės, 419 Lo
rimer St., 9 vai. ryto.

Neapsigaukite: Piknikas 
įvyks ne Labor Day, bet sek
madienį prieš Labor Day, rug
sėjo 5-tą. O sugrįžę iš' pik
niko galėsime dar gerai išmie
goti sekamą rytą, o k£m ūpas, 
ir pasimaudyti pirmadięnį po 
pikniko.

Keltuvas Užmušė 
Darbininką

■ Vienas darbininkas Peter 
Lazaros tapo užmuštas, o An
drew Dorvas kritiškai sužeis
tas, ■ o kiti du sukrėsti keltu
ve T. & A. Coffee Co. įstai
goje, 464 Greenwich St., New 
Vorke. Anot firmos -viršinin
ko George K* Stratis’o, keltu
vo atsvara atitrūkusi. Dėl to 
keltuvas nukrito nuo antro 
aukšto j skiepą, o toji sunk- 
mena nukrito ant keltuvo ir 
įsilaužė per keltuvo stogą.

Sunkvežimių vairuotojų, 
krovėjų ir tos srities darbinin
kų New Yorke streikas plinta 
ir -stiprėja nežiūrint Taft- 
Hartley įstatymu sudarytų 
unįjoms skerspainių. Teams
teriai savo kovingumu ir veik
lumu apsaugo savo pozicijas.
—Niekas iš *mūs streiko ne

laiko švente, — pasakė vienas 
jaunas lietuvis teamsteris, — 
niekas jo nesitiki praleisti pa
jūriuose. Kiekvienas einame 
pareigas sargyboje savo dar
bo. Neinformuotus ieškančius 
darbo teisingus žmones infor
muojame apie padėtį, o sam
dytų galvažudžių streiklaužių 
bosai neras pakankamai prisi- 
samdyti. Policijos taipgi ne
išteks pastatyti, , prie- kožno 
sunkvežimio.

Teamsteriai, naciai garsaus 
kovingumu lokalo 807, išėjo 
streikan trečiadienį. Prie tų 
12,000 žadėjo prisidėti nariai 
lokalų 816 ir 282.

Atstovai kūų 11-kos loka-

Pundeliai Oro Paštu
New Yorko generaliniame 

pašte su rugsėjo 1 diena pra
dėjo priiminėti siuntimui oro 
kaštu pundelius. Seniau tokį 
siuntimą * palaikydavo’ tiktai 
siuntiniams į užsienius. Suin
teresuoti ras pašte langutį su 

! Air Parcel Post informatore 
apie kainas, siuntinių formą, 
šyorį ir kitką.

417 Lorimer Street 
Laisvės Name

Brooklyn, N?Y. •

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas. <

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221. South 4th Street

c. BROOKLYN, N. JT- .

' Tel. EVčTgfeen 7-0868

' Valandos: . .

Penktadieniai'! uždaryta.

Amerikos Darbo Purtija Mūsų Laukia Smag 
Ir Piknikas Sekmadienį!

Kiekvieną Hieną yra didelis pasiri

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVėrgreen 4-020S

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys# Įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žarnas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288
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