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Henry Wallace labai teisin
gai pareiškė, kad dabar mūsų 
šalyje gynimas Komunistų 
Partijos vadų, tai yra pirmo
sios linijos apgynimas Ameri
kos liaudies konstitucinių-de- 
mokratiniu laisviu. • v

Wallace priminė tą istori
jos faktą, kad hitleriškoj Vo
kietijoj. fašistinėj Italijoj, im
perialistinė) Japonijoj ir fa
šistų Ispanijoj, kaip tik liau
dis neteko laisvių tuo pat ke
liu. Valdonai pradžioje skel
bė karą komunistams, o vė
liau puolė bent kurį, kuris tik 
kitaip protavo, negu fašis
tams reikia.

★ ★ ★
Sunkios kovos yra Chinijos 

liaudies, bet liaudis kovas lai
mi. Kada buvo parblokštas 
Japonijos imperializmas 1945 
metais, tai Chinijos komunis
tai ir demokratai troško iš
vengti naminio karo. Jie siū
lė sudaryti koalicinę vyriau
sybę iš visų partijų, leisti 
liaudžiai pačiai išsirinkti to
kius žmones, kokiems ji pasi
tikės.

Bet reakcininkas generolas 
Čiang Kai-šekas„ kurstomas ir 
remiamas stambaus imperia
lizmo iš užsienio, apie tai nė 
kalbėti nenorėjo. Jis uždegė 
namini karą, sakė, kad “j du, 
o ilgiausiai j šešis mėnesius” 
sunaikins komunistus.

★ ★ ★
Dabar ir jis patsai ir jo 

kurstytojai mato, kaip jie 
perkainavo savo jėgas, kaip 
nedakainavo liaudies jėgų. 
Dabar jau apie 200,000,000 
Chinijos gyventojų yra išsi
laisvinę iš po kapitalistų ir 
dvarponių jungo ir turi savo 
tvarką.

Kova eina už visos Chinijos 
išlaisvinimą >š kapitalistų ir 
dvarponių ekonominio ir poli
tinio jungo, o kartu ir už ša
lies išlaisvinimą iš užsienio 
imperialistii, kurie ten viešpa
tavo ir dabar nenori pasi
traukti.

★ ★ ★
Waterloo miestelyj, Kana

doje. ponai ant tiek išsigan
dę darbininkų ir farmerių 
ženklo, kad jie nutarė iškirsti 
iš antkapio (paminklo) kūjo 
ir pjautuvo ženklą.

Toks ženklas yra ant žuvu
sio karo veterano Morris Wo- 
hansky antkapio. Reiškia, net 
ir po mirties “demokratai” pa
neigia žmogaus įsitikinimus.

★ ★ ★
Jugoslavijos buntauščikas 

Tito šaukia, kad jis yra kai
resnis už kairiuosius komunis
tus, kad jis šimtu nuošimčių 
eina užsienio politikos reika
lais su Tarybų Sąjunga.

Pabaigoje liepos Belgrade 
įvyks tarptautinė konferencija 
Dunojaus upės reikalais. Pa
tvatysime, kaip jo atstovai lai
kysis.

★ ★ ★
Kaip čia neseniai Tito buvo 

niekinamas ir puolamas. Na, 
o dabar, pažiūrėkite, kaip Ti
to “pasitaisė.” Jam Amerika 
ir auksą grąžino, ir džiaugia
si. kad jis prie “dvasios šven
tos” sugrįžo.

★ ★ ★
Stačiatikių bažnyčios vadai, 

susirinkę Maskvoje, pasmerkė 
Vatikano popiežių, kaipo 
krikščionybės priešą. Rezo
liucijoje sako, kad Vatikanas 
yra centras tarptautinių intri
gų, nukreiptų prieš darbo 
liaudį. Rezoliucijoje nurodo, 
kad popiežiai visados ėjo su 
galingais ir turtingais prieš 
darbo žmones. Rezoliucija 
baigiasi pareiškimu :

“Visi krikščionys, nepaisant, 
kokiai tautai jie priguli ir ko
kios religinės grupės yra, turi
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VAKARINIAI TALKININKAI SIŪLYSIĄ 
SOVIETAMS DERYBAS DEL BERLYNO, 
GAL IR DEL VISOS VOKIETIJOS
Amerikonai ir Anglai Uždraudė Savo Traukiniams Gabent 
Tarptautinius Krovinius,per Sovietinį Vokietijos Ruožtą

LONDON. — Pranešama, 
kad Jungtinės Valstijos, 
Anglija ir Francija atsar
giai siūlys Sovietų Sąjungai 
derybas dėl Berlyno, o gal 
sykiu ir dėl visos Vokieti
jos. Esą, amerikonų, anglų 
ir francūzų ambasadoriai 
tiktai gyvu žodžiu, bet ne 
raštu kvies Sovietų užsienio 
reikalų ministrą Molotovą į 
derybas. Nes žodžiu duoda
mus pasižadėjimus bei sta
tomas sąlygas galima leng
viau pakeisti, negu raštišką 
dokumentą.

(LONDON, liep. 27. — 
Amerikos, Anglijos ir Fran- 
cijos diplomatai žodžiu už
protestavo Sovietų ambasa
doriui dėl to, kad Sovietai

vis dar -neleidžia vakari
niams talkininkams trauki
niais ir automobiliais ga
benti maistą ir kitus reik
menis per sovietinį ruožtą į 
vakarinę Berlyno dalį, kuri 
užimta amerikonų, anglų ir 
francūzų.)

BERLIN. — Amerika ir 
Anglija uždraudė trauki
niams iš vakarinės Vokieti
jos gabenti bet kokius kro
vinius į sovietinį Vokietijos 
ruožtą arba iš sovietinio 
ruožto. Tas uždraudimas 
žymia dalim atkerta Šveica
riją, Čechoslovakiją, Lenki
ją, Skandinavijos kraštus ir 
Italiją nuo prekybos su So
vietų užimtąja rytine Vo
kietija.

Italijos policija ir armija atstumdinėja demonstruojan
čius proteste prieš pasimojimą ant Italijos vadovaujan

čio komunisto Palmiro Togliatti gyvybes.

Dešinieji Vyrauja ir Naujame 
Francijos Ministrų Kabinete

Sovietų Atstovai Nedaly
vaus N. Y. Oro Parodoj

WASHINGTON. — So
vietų ambasada nepriėmė 
pakvietimo stebėti didžiulę 
parodą virš New Yorko In
ternational lėktuvaikštės. 
Ta oro paroda prasidės at
einantį šeštadienį.

STREIKUOJA GRAIKI
JOS PAŠTININKAI

ATHENAL—Tęsia strei
ką valdiniai Graikijos paš
tininkai ir telegrafistai, rei
kalaudami daugiau algos.

Čiangas Geidauja 
Dewey'o Išrinkimo

NANKING, Chinija. — 
Čiang Kai-šeko tautininkų 
valdžia nusiminus ,kad chi- 
nų komunistai - liaudiečiai 
laimi pergalę po pergalės 
prieš Čiango armijas. Tau
tininkai tikisi, kad jeigu 
Amerikoj būtų išrinktas re- 
publikonas prezidentas, tai 
juo stipriau remtų Čiangą 
prieš komunistus.

Rašytojas G. B. Shaw 
92 Metų Amžiaus

AYOT ST. LAWRENCE, 
Anglija. — Garsiajam anglų 
rašytojui George Bernardui 
Shaw’ui suėjo 92 metai am
žiaus. Jis rašo naują knygą 
ir atsisakė pasirodyti repor
teriams.

Sovietai Neteise 21 
Vakarinių Šalių Šnipą

BERLIN. — Karinis So
vietų teismas rytinėje Vo
kietijoje nuteisė 21 asmenį 
už šnipinėjimą ameriko
nams, angjams ir francū- 
zams prieš Sovietų Sąjungą. 
Šnipai nubausti vidutiniai 
po 20 metų kalėjifno.

matyti, kad Vatikano politika 
yra pri’eš-krikščioniška, prieš- 
demokratinė ir tautoms žalin
ga.”

PROGRESYVIAI JAUNUOLIAI APGULA 
KONGRESĄ; REIKALAUJA PANAIKINT 
VERSTINĄ KARIUOMENES TARNYBĄ
Šimtai Progresyvių Jaunuolių Išmaršavo iš Philadelphijos 
I Washington^ Kovoti už Kainų Numušimą ir Kt. Reikalus

PHILADELPHIA, Pa. —
Kai tik Progresyviai Ame
rikos Jaunuoliai įsteigė 
naują savo organizaciją, 
šimtai jų tuo jaus sušoko į 
automobilius, autobusus ir 
traukinius, maršuodami į 
'Washingtoną daryti spaudi
mą specialei Kongreso sesi
jai, kad panaikintų žalingus 
įstatymus ,o išleistų naudin
gus.

Išleisti įstatymus prieš 
negrų linčiavimą ir prieš 
taksų ėmimą už teisę bal
suoti rinkimuose pietinėse 
valstijose;

Pana ikinti priešunijinį 
Tafto - Hartley’o įstatymą;

Numušti gyvenimo reik
menų kainas.

Jeruzalės Naujamiestis 
Priklauso Žydams, 
Pareiškė Izraelis

TEL AVIV. — Izraelio 
vyriausybė pareiškė, kad 
Jeruzalės naujamiestis su 
100,000 žydų priklauso Izra
eliui. Daug mažesniame Je
ruzalės senamiestyje arabai 
įsiveržėliai buvo beimą vir
šų pirm paliaubų.

Pernykštis Jungtinių Tau
tų seimas nutarė padaryti 
visą Jeruzalę, Bethlejų ir 
apylinkę tarptautine sritim.

Izraelis skiria karinį sa
vo gubernatorių žydų užim
tam Jeruzalės naujamies
čiui.

Komunistas Policijos Vadas 
Berlyne Pašalintas, Pagal 
Anglų-Jankių Reikalavimą

BERLIN. — Šio miesto 
majoro pavaduotojas Ferdi
nand Friedensburg suspen
davo komunistą miesto po
licijos galvą Paulių Mark
grafą, o jo vieton paskyrė 
policijos vadu socialistą 
Jansą Stummą. Supranta
ma, jog Markgraf pašalin
tas pagdl anglų - ameriko
nų paraginimą.

Sovietinis komendantas 
Berlyne, generolas Aleksan
dras Kotikovas reikalavo, 
kad veikiantysis Berlyno 
majoras visai išmestų iš po
licijos tarnybos Stummą, 
kaipo reakcininkų įnagį.

Karinė anglų vyriausybė 
viešai užgyrė komunisto po
licijos vado pašalinimą, o 
dešiniojo socialisto Stummo 
paskyrimą.

Žuvo 2 Jankių Ofįcieriai 
Su Lėktuvu Berlyne

BERLIN. — Pranešama, 
jog su nukritusiu transpor
to lėktuvu Berlyne sekma
dienį žuvo jankių leitenąm 
tai Charles H. King ir Ro- 
ber W. Stuber: Lėktuvas 
gabeno maistą ir kitus reik
menis į amerikonų valdomą 
Berlyno dalį.

PARYŽIUS, liep. 27. — 
“Radikalas” Andre Marie 
suorganizavo naują Franci
jos ministrų kabinetą vieton 
pasitraukusio klerikalo pre
mjero R. Schumano kabine
to.

Naujojo kabineto premje
ras yra Andre Marie; užsie
nio reikalų ministras — R. 
Schuman; premjero pava
duotojai — dešiniųjų socia
listų vadas Leon Blum ir 
klerikalas Pierre. - Henri 
Teitgen; teisingumo minis
tras — klerikalas Robert 
Lecourt; vidaus reikalų — 
socialistas Jules Moch; ka
ro ministras — radikalas 
Rene Mayer; finansų —

“nepriklausomingas” Paul 
Reynaud.

Naujajame kabinete yra 
ir fašistuojančių generolo 
de Gaulle šalininkų ir kitų 
dešiniųjų. Pats premjeras 
Andre Marie yra konserva- 
tas, nors ir vadinasi radika
lu.

Visos minimos partijos iš 
anksto susitarė, neįleisti ka
binetan nė vieno komunis
to, nors komunistai seime 
turi daugia'U atstovų, negu 
bet kuri kita pavienė parti
ja, v

Kairiųjų socialistų mažu
ma priešinosi tokiai kabine
to sudėčiai, kurią užgyrė 
dešinieji daugumos vadai su 
Blumu pryšakyje.

Filipinų Partizanai Valstiečiai
Atsisako Pasiduoti Valdžiai

šiuos žodžius berašant, 
pranešama, kad progresy
viai jaunuoliai “apgulė” se
natorius ir kongresmanus, 
reikalaudami sekamų daly- 
kų:

Panaikint verstino rekru- 
tayimo įstatymą;

Gandai apie Didelius 
Sovietų Armijos ir 
Oro Jėgų Pratimus

BERLIN, liep. 27. — An- 
glai - amerikonai paskleidė 
gandus, kad Sovietai daro 
didžiulius savo armijos ir 
oro jėgų pratimus “nuo 
Baltijos respublikų iki Ru
in u n i j o s ir Bulgarijos.” 
Amerikonai ir anglai sako 
apie tai sužinoję iš “vokiš
kų šaltinių.” Šnekama, kad 
Sovietai sutraukę d i d e lį 
skaičių smarkiausių rakieti- 
nių lėktuvų j Berlyno apy
linkę. -

Trūksta bet kokių oficia
lių patikrinimų tiems gan
dams.

MANILA. — Filipinų 
prezidento* Elpidio Quirino 
valdžia prieš kelias savai
tes paskelbė, kad jeigu vals
tiečiai partizanai Hukba- 
lahapsai suregistruos ir su
dės ginklus, tai valdžia at
leis jiem bausmes už kovą 
per paskutinius dvejus me
tus. Iki šiol pasidavė val
džiai tik Hukbalahapsų va
das Luis Taruc ir apie 100

partizanų. Bet kokie 55,000 
valstiečių partizanų palaiko 
organizuotas savo eiles ir 
atsisako ginklus suregis
truoti. Jie ketina tęsti kovą 
už didžiųjų dvarų žemių 
padalinimą bežemiams ir 
mažažemiams valstiečiams.

Pats Taruc, priimtas Fi
lipinų kongresan, kritikuo
ja valdžią, kad ji apleidžia 
vąrgingųjų valstiečių reika
lus.

PREZ. TRUMANO PASIŪLYMAI KONGRESUI
WASHINGTON, liep. 27. 

— Prez. Trumanas asme
niškai siūlė savo sušauktai 
specialei Kongreso sesijai 
negaišuojant išleisti įstaty
mus kainų kilimui suvaldy
ti ir gyvenamiems namams 
statyti su valdžios iždo pa
rama. Jisai sakė, kad jeigu 
infliacija - kainų išpūtimas 
nebus suvaldytas, tai Ame
rika negalės palaikyti pa
saulinę taiką (pagal Tru- 
mano - Marshallo planus 
prieš komunizmą).

Be to, prezidentas siūlė:
Sustiprinti rendų kontro

lę; įvesti kainų kontrolę 
produktams, kurių stokuo- 
ja; duoti paramos mokyk
loms, pakelti privalomą 
darbininkams algą iki 75 
centų per valandą, padidinti

senatvės pensijas 50 nuo
šimčių, pataisyti' įstatymą 
dl išvietintųjų priėmimo 
Amerikon, išleisti' įstatymą 
dėl sveikatos apdraudos, pa
naikinti Tafto - Hartley’o 
įstatymą, o jo vieton išleisti 
naują įstatymą, kuris įvestų 
bendradarbiavimą tarp dar
bininkų ir samdytojų, ir t.t.

ATHENAI, Graikija. - 
9 “liberalai” seimo nariai 
grasino apleist savo vietas, 
jei “liberalas” premjeras 
Sofulis nepakels kviečių 
kainos.

NANKING. — Chinijos 
tautininkų valdžios pini
gai taip nupuolė, kad duo
da milioną chiniškų dolerių 
už vieną Amerikos dolerį.

Anglai-Amerikonai Jungi 
Tautose Uždaro Diskusijas 
Dėlei Nusiginklavimo

LAKE SUCCESS, N. Y.I 7

— Antrinis Jungtinių Tau
tų komitetas dėlei nusigink
lavimo 9 balsais prieš 2 nu
tarė atidėti neribotam lai
kui bet kokius to klausimo 
svarstymus. Komiteto pri
imta anglų rezoliucija sako, 
tik tada galima būsią kalbė
ti apie nusiginklavimą, kai 
“sugrįš tarptautinis pasiti
kėjimas.” Prieš tą rezoliuci
ją, 'protestuodami balsavo 
tiktai Sovietų Sąjungos ir 
Ukrainos delegatai.

Anglų - amerikonų blokas 
atmetė Sovietų delegato Ja
kovo A. Maliko pasiūlymą 
sumažinti ginklavimąsi ir 
karines išlaidas ir uždrausti 
atominių ginklų vartojimą.

Anglai iš Oro Degina 
Malaiiečių Kaimus

SINGAPORE. — Anglų 
lakūnai degina visus Malajų 
kaimus, kur tik nužiūri par
tizanus .Partizanai atakavo 
kelias anglų policijos stotis 
ir pasigrobė ginklų. Anglų 
kariuomehė ir policija ur
mu areštuoja žmones, beieš
kant komunistų.

ORAS. — Bendrai giedra.

Tie jaunuoliai dalyvavo ir 
Progresyvės Partijos suva
žiavime, kuris nominavo 
Henry Wallace kaip kandi
datą į Jungt. Valstijų pre
zidentus ir senatorių Gleną 
Taylorį į vice-prezidentus.

Po partijos suvažiavimo 
jaunuoliai atlaikė masinį 
savo susirinkimą Broad
wood Kotelyje, kur suėjo* 
daugiau kaip du tūkstan
čiai delegatų ir svečių - tė- 
mytojų iš 44 valstijų ir Pu
erto Rico. Susirinkime kal
bėjo Henry Wallace, Glen. 
Taylor, garsusis daininin
kas Paul Robeson ir jau
nuolių kalbėtojai.

Jaunuoliai išrinko nacio^___
nalį savo komitetą — du 
bendrus pirmininkus, Alvi
na Jones ir Christiną Wal
ker, ir po du komiteto na
rius nuo kiekvienos valsti
jos.

Kai kurie bepiniginiai 
jaunuoliai pardavė po pus- 
kvortę kraujo ligoninėms, 
kad galėtų apsimokėti mar- 
šavimo lėšas į Washingtoną.

Graikų Partizanai 
Nutrenkė Fašistus

ATHENAI, Graikija. — 
Monarchistai panaujino of- 
ensyvą prieš graikų parti
zanus Grammos kalnyne ir 
buvo užlipę ant Kleptis kal
no, bet partizanai per porą 
valandų nugrūdo juos že
myn. Monarchistai vartoja 
vis daugiau amerikinių ir 
angliškų lėktuvų ir patran-. 
kų prieš partizanus.

Daugumą Angly Visada 
Esą Nedavalgę

LONDON. — Daily Ex- 
press laikraštis apklausinė
je tūkstančius anglų, ar jie 
gauna gana valgyti. 53 iš 
kiekvieno šimto atsakė, kad 
jie vistiomet jaučiasi neda
valgę.

Dar 57 Rakietiniai Lėktuvai 
Siunčiami Vokietijon

WASHINGTON. — Jung- 
tinęs Valstijos pasiuntė dar 
57 smarkiuosius rąkietinius < 
lėktuvus į vakarinę Vokie
tiją. Siunčia ten ir naujus 
tuzinus didžiausių bomba- 
nešių B-29. Bus daromi ka
riniai oro pratimai.

DETROIT, — 5,500 me
chanikų “die” darytojų, CIO 
unijistai ,išgavo algos pakė
limą po 15 centų valandai.
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“Wallace arba Karas”
Progresyvės Partijos konvencija Philadelphijoje pra

sidėjo nepaprastai įspūdinga prakalba Charles P. How- 
ardo, laikraščių leidėjo iš Des Moines. Jis pasakė tai, kas 

' reikalinga pasakyti šiuo kritišku pasaulinės padėties mo
mentu.

Jo iškeltas šūkis bus išgirstas milijonų. Jis pasakė, 
kad Amerikos žmonės turi pasirinkti vieną iš dviejų: 
Wallace arba karą! Abi senosios partijos tempia Ameri
ką į naują karą. Jų užsieninė politika jau privedė prie 
“šalto karo.” Tasai šaltas karas gali bile dieną virsti 
karštu karu. O tai nereikalinga, tai galima išvengti. Jeigu 
Amerikos žmonės paliks galioje senąsias partijas, jie pa
statys į pavojų visą savo ateitį — ne tik savo, ne tik visos 
Amerikos, bet ir viso pasaulio.

Toliau Howard kalbėjo:
“Senosios partijos patiekia jums į padanges iškilu

sias kainas, mes gi siūlome jums atsteigimą kainų kon
trolės ir sumažinimą kainų. Jos patiekia jums Jim Crow 
Ameriką, mes gi sakome jums, kad tie, kurie nori pa
laikyti Jim Crow, yra kriminalistai ir mes pasižadame 
kovoti juos visais mums galimais būdais.

“Jos žada jums dėžines stubas ir parkuose suolus 
dėl gyvenimo, mes gi siūlome tuojau pravesti namų sta
tymo programą, kuri suteiks aštuonis milijonus naujų 
namų veteranams ir darbos žmonėms.

“Mes siūlome jums sveikatos apdraudos programą, 
minimum šimto dolerių per mėnesį senatvėje apdraudą, 

. pakėlimą minimum algų iki vieno dolerio per valandą, at
šaukimą Taft-Hartley įstatymo, atšaukimą drafto ir 
verstinos militarinės tarnybos.”

Jau pati trečiosios partijos konvencija griežtai sky
rėsi nuo senųjų partijų konvencijų. Tai pastebėjo How
ard, sakydamas: “Štai aš žiūriu skersai šią salę ir ne
matau nei vieno, kuris atsilieptų už du Pontą arba Mor
gana. Aš nematau tokio delegato, kuris kalbėtu už Ku 
Klūks Klaną...”

Į Progresyvės Partijos steigiamąją konvenciją susi- 
_rinko daugumoje paprasti žmonės, daugumoje darbo 

žmonės — žmonės iš darbininkų klasės, iš darbo iarmerių 
klasės, iš profesijonalų luomo, iš smulkiųjų biznierių luo
mo. Jie susirinko didžiam istoriniam darbui. Jie susirįnko 
sukurti naują, galingą politinį judėjimą, kurįs bus Ame
rikos žmonių priemonė kūrimui geresnės, šviesesnės at
eities.

Tegul Prabyla ir Darbuojasi Jaunimas
Progresyvė Partija ketina labai daug dėmesio kreip

ti į Amerikos jaunimo reikalus. Jau ir prieš konvenciją 
jaunimo judėjimas turėjo labai didelę įtaką. Ypatingo 
pasisekimo trečiosios partijos judėjimas ir Henry Wal
lace kandidatūra susilaukė studentijoje.

Apart to, kad jaunimą, kaip ir senimą, kankina 
aukštos kainos, ateities netikrumas, žemos algos, stoka 
gyvenimui namų, jaunimas turi dar kitą, dar baisesnį 
priešą senosiose partijose, atseit, karo pavojų; Kongresas 
priėmė drafto įstatymą. Jau tuoj prasidėjo jaunų vyrų 
registravimas. Už mėnesio jau jauni vyrai bus draftuo- 
jami armijom Jau įvesta verstinos militarinės tarnybos 
sistema. Nes niekas šiandien jauno žmogaus neklausia, 
ar jis nori stoti armijon, ar ne. Nors karo nėra, bet draf- 
tas gyvuoja!

Tai jaudina ir budina iš miego mūsų jaunimą.
Ir štai įsikūrė nauja politinė partija, kuri reikalau

ja drafto panaikinimo. Štai įsikūrė nauja partija, kuri 
patiekia taikos programą. Todėl natūralu, kad šioje par
tijoje Amerikos jaunimas mato savo ateitį. Natūralu, 
kad šitoje partijoje jaunimas sudeda savo viltis ir troš
kimus.

Iš šios konvencijos išaugo pastovi Nacionalė Jaunimo 
Organizacija. Gal ji nebus organiškai susijusi su naująja 
partija, bet ji su ja bendradarbiaus ir išvien kovos už vi
sus Amerikos žmonių interesus.

Apart kitų gerų reikalavimų, jaunimas stato reika
lavimą,- kad būtų leidžiama balsuoti kiekvienam ameri
kiečiui, sulaukusiam aštuoniolikos metų amžiaus. Jeigu 
septyniolikos arba aštuoniolikos metų jaunuolis gali 
mokslo siekti arba fabrike dirbti, tai kodėl jis negali bal
suoti, kodėl jis negali dalyvauti rinkime valdininkų? 
Klausimas labai rimtas. Naujoji partija šį jaunimo rei
kalavimą nuoširdžiai paremia.

te
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Priims Visus, Kurie Priims Programą
Komercinės spaudos korespondentai prisimygę rei

kalavo, kad Henry Wallace pareikštų, jog jis nenori ir 
nepriims rinkimuose komunistų paramos. Jis atsakė, kad 
jis niekada ir jokiu būdu nesutiks būti “redbeiteriu,” 
“raudonųjų raganų” medžiotoju. Jis labai teisingai pa
sakė, kad jis neatmesJų paramos, kaip neatmes paramos 
jokios kitos grupės, £uri priims naujosios partijos pro
gramą ir nuoširdžiai padės ją pravesti gyvenimam

“Redbeitinimas” tapo pamėgta priemone visų, kurie 
nori, kad Amerikos žmonės nebematytų tiesos, nesupras
tų savo reikalų. Jeigu ir naujoji partija užsiimtų tuoju 
negarbingu darbu, tai jinai niekuo nebesiskirtų nuo se
nųjų partijų.

Mačiau, Kaip Gimė Nauja 
Progresyvė Partija

STRAIPSNIS I-mas e ’
Traukinys tingiai sustojo.
Mes nenoriai lipome iš 

vėsinamo vagono, gerai ži
nodami, jog Philadelphijoj 
bus kur kas karščiau ir 
troškiau nei New Yorke.

Kiekviveną kartą, kai aš 
n u v y kstu Phįladelphijon, 
nejučiomis dirstelėju į di
dingą miesto rotušę ir virš 
jos besidairantį William 
Penną, tarytum patikrinti, 
ar jis dar vis tebestovi.

Taip, ir šiuo sykių Wil
liam Penn’as tebesidairė, 
lyg nujausdamas, kad po jo 
kojomis, čia žemai, karš
čio ir drėgmės kočiojamose 
gatvėse vyksta kas nors 
naujo, ligi šiol miestui ne
matyto.

Gatvėse ir krautuvių vit
rinose apščiai kyšoja iška
bų: “Welcome delegates.”

Pasuku į Broad strytą, 
rytų linkui, į Bellevue Strat
ford hotelį, kuriame yra vy
riausioji naujosios partijos 
būstinė, headquarters.

Man reikia pirmiausiai 
apsirūpinti spaudos atsto
vo dokumentais, gauti ko
respondento kortelę, su ku
ria laisvai galėčiau įeiti į 
visokius mitingus mitingč- 
lius, dalyvauti sąskridyj ir 
naudotis visomis akredituo
to spaudos atstovo privile
gijomis.

Tai padaryti ,žinoma, ne
buvo sunku.

Po to prasideda tikrasis 
darbas.

Nuvykau Philadelphijon 
ketvirtadienį, trokšdamas 
matyti, kaip gema partija 
—- didžiulė, masinė politinė 
partija.

Turime atsimint, jog par
tija negema tik pačiame są
skridyj arba suvažiavime. 
Suvažiavimas nieko negalė
tų atlikti, jei iš anksto ko
mitetų komitetai nesidar- 
buotų, -neveiktų, neformuo
tų planų, pagal kuriuos tu
rės suvažiavimas vykti. Juo 
pasekmingiau ir apdairiau 
veikia visoki komitetai pirm 
suvažiavimo, juo pats suva
žiavimas esti gyvesnis, sek- 
mjngesnis, sklandesnių ir 
našesnis.
Kada Prasidėjo Formuotis 

Naujoji Partija?
Naujosios, Progresyvės 

Partijos užuomazga prasi
dėjo daug anksčiau. Naujo-

partijos 
senai pa

partijos

įkurtas 
moterų 
grupių

Rašo ROJUS MIZARA 
sios, liaudiškos 
Amerikos žmonės 
geidavo.

Dėl naujosios
kūrimo, pavyzdžiui, net ir 
Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partija yra pasisa* 
kiusi jau senokai.

Visoki pažangūnai, viso
kių sluoksnių toliau numa- 
tą žmonės, veikėjai senai 
tokios partijos pageidavo, 
— partijos, kurią sudarytų 
darbo žmonės — darbinin
kai, farmeriai, intelektua
lai, biznieriai, — partijos, 
kuri būtų pažangi, anti-ka- 
rinė, anti - imperialistinė, 
anti-reakcinė ir kovotų už 
liaudies gerbūvį ir už švie
sesnį rytojų.

Dar praėjusiais metais 
kai kuriose valstijose ėmė 
organizuotis progresyvės 
partijos, reikšdamos pagei
davimo, kad juo greičiau 
būtų imtasi darbų naciona- 
lei, \visą kraštą apimančiai 
partijai kurti.

1947 m. gruodžio mėnesio 
29 d. ' Chicagoje Henry A. 
Wallace pareiškė, kad jis 
sutiks kandidatuoti naujo
sios partijos sąrašu Jungti
nių Valstijų prezidento vie
tai. Visa tai uždegė Ameri
kos liaudį noru ir entuziaz
mu naujai partijai organi
zuoti.

Po dviejų mėnesių sena
torius Glen Taylor paskel
bė, kad jis sutiks kandida
tuoti Jungtinių Valstijų vi- 
ce-prezidento vietai naujo
sios partijos sąrašu išvien 
su Henry A. Wallace.

Tuomet prasidėjo įtemp- 
tinesnis darbas visame 
krašte: visur kilo reikalavi
mai, kad naujoji partija bū
tų juo'greičiau įkurta ir 
kad ji dalyvautų lapkričio I skridin"siųsti tik valstijinės 
rinkimuose su savo kandi- | partijos arba (kur jų dar 
datais ne tik prezidento ir j nebuvo) komitetai. Šitie tai 
vice-prezidento vietoms, bet buvo pilnateisiai delegatai, 
ir su kandidatais į Kongre-1 Pašalinės organizacijos 
są ir kitoms vietoms

Tuojau buvo įkurtas Na
tional Wallace for Presid
ent Committee su savo vy
riausia būstine New Yorke. 
Iš čia plaukė visokios direk
tyvos ir propaganda per vi
są šalį dėl naujos partijos 
kūrimo.

Š. m. balandžio mėn. 11 
dieną Chicagoje įvyko pla
ti konferencija, kurioje bu
vo pagrįsti pirmieji organi
zaciniai pamatai naujam

judėjimui.
Chicagoje buvo 

jaunimo komitetas, 
komitetas, tautinių 
komitetas, unijistų komite
tas — vis tam pačiam tiks
lui: ruoštis prie Aidžiosios 
konvencijos, kurioje būtų 
įkurta naujoji partija ir 
oficialiai nominuoti kandi
datai.

Po to kiekvienoje pasky
roje valstijoje imtasi dar
bo įšauktos konferencijos, 
suvažiavimai; ten, kur rei
kėjo, buvo renkami piliečių 
parašai naujoms partijoms 
legalizuoti.

Per trumpą, palyginti, 
laikotarpį visoje eilėje vals
tijų buvo įkurtos naujos 
progresyvės partijos ir jos 
legalizuotos.

Tūlose valstijose labai 
sunku naujai partijai įsi
kurti ir būti pripažintai le
gale. Kai kur teko eiti net 
į teismus — pavyzdžiui, 
Ohio valstijoje.

Tose valstijose, kur nebu
vo ligi šiol galima įkurti 
naujos partijos, buvo įkurti 
platūs Komitetai Wallace’ui 
Išrinkti.

Kaip matome, judėjimas 
prasiplėtė per visą kraštą, 
per visas valstijas, visuose 
miestuose ' ir Jungtinių 
Valstijų teritorijose: Hava
juose, Alaskoje, Virgin 
Salose ir Puerto Rike.

Viskas, ko dabar reikėjo, 
— sušaukti sąskridin atsto
vus arba delegatus ir ben
drai nustatyti naujai parti
jai pagrindus: priimti kon
stituciją, duoti jai vardą, 
nominuoti kandidatus ir 
pateikti rinkiminę platfor
mą.

Delegatus tegalėjo šin są-

Pašalinės
siuntė savo atstovus, kurie 
turėjo suvažiavime balsą — 
galėjo kalbėti — bet netu
rėjo teisės balsuoti. Šitie, 
antrarankiai delegatai buvo 
vadi narni observuoto jais 
(observers).

Kiekvienos valstijos dele
gacija turėjo savo pirminin
ką, kuris, reikalui prisiėjus, 
suvažiavimo metu, oficialiai 
tarė žodį visos saviškės de
legacijos vardu. O jeigu kil
davo dėl pačios suvažiavimo

•u

paradas. Atsisakydami praryti Taft- eiko paradas. Atsisakydamieiko
Hartley Įstatymo drausmėmis pacukruotą dvieją centą priedą, šie CIO United Elec
trical, Radio & Machine Workers trys šimtai nariu sustreikavo prieš Ray-O-Vac Co. 
Williamsport, Pa. Kompanija atsisakė pripažinti unija, tikėdamosi, kad tas įstaty

mas sulaikys nuo streiko.

eigos koks nors nesusiprati
mas, kuris reikėjo išspręsti, 
tuojau suvažiavimo pirmi
ninkas sušaukdavo ant es
trados visų delegacijų pir
mininkus ir su jais klausi
mą išspręsdavo.
' Suvažiavimui besi arti
nant, buvo paskirti specia
liai komitetai visokiems su- 
važiaviminiams r e ikalams 
spręsti. Į komitetus įeidavo 
iš kiekvienos valstijos ma
žiausiai po vieną atstovą.

Tarp kitų komitetų buvo: 
Rengimo Komitetas, Man
datų Komitetas, Nominaci
ją Komitetas, Konstitucijai 
Gaminti Komitetas, Plat
formai paruošti Komitetas. 
Juos sudarė rinktiniausi as
menys. Visi šitie komitetai 
suskrido prieš suvažiavimą 
ir jie dirbo, ruošdami būti
nus suvažiavimui metmenis 
bei planus, pagal kuriuos 
suvažiavimas, turėjo būti 
vedamas.

Ar dabar aišku, kodėl šis 
didžiulis suvažiavimas per 
porą gerų dienų tiek daug 
atliko didžiulių darbų?

Gera pradžia lyginasi pu
sei pasibrėžto darbo, sako 
žmonės.

Taip buvo ir čia.
Dirba, Kaip Bitelės • •.
Ties Bellevue Stratford 

viešbučiu stovi nedidelis 
sunkvežimėlis su didžiuliais 
garsiakalbiais. Jo viršuje 
trys jaunuoliai dainuoja po- 
puliares dainuškėles, pritai
kytas suvažiavimui, akom
panuodami banjo muzika.

— Šeštadienį nepamirški
te Shibe Parko! — retkar
čiais jie primena stovinčių
jų būriui ir praeiviams. — 
Pirkite tikietųs pas mus!. .. 
Shibe Parke matysite, ko 
nesate matę!...

Lendžioju • aš didžiulio 
viešbučio plačiais korido
riais. Delegatų jau daug. 
Kiekvienas kuo nors užim
tas: bėga, skubi. Trečiaja
me aukšte kiekvienas kam
barys — kokio nors komite
to posėdžiais užimtas. Vi
sur, tačiau, žmonės manda
gūs ir sutinka patarnauti, 
padėti tiems, kipne to rei
kalingi.

Prieinu prie informacijų 
biuro ir klausiu:

—Kada atvyks Mr.. Wal
lace?

— Rytoj, -— atsako. — 
Rytoj, beje, čia pat jis tu
rės pasikalbėjimą su spau
dos ir radijo atstovais, — 
svarbų pasikalbėjimą. Pra
šome ir tamstą ten būti.

— Ačiū!
Jaučiu, kad.šis Wallace’o 

pasikalbėjimas su spau
dos korespondentais bus la
bai įdomus, nes prieš tai 
jau girdėjau kai kuriuos 
laikraštininkus apie tai kal
bant ir besiruošiant ten bū
ti.

Viešbutyj vyksta posėdis 
darbininkų - unijistų vei
kėjų. Kambarys per mažas, 
negalima įtilpti.

Tuomet nusitariu vykti 
į Auditoriją, kurioje tęsia
si Rinkiminės Platformos 
Komiteto konferencija.

Philadelphijos Municipal 
Auditorium, kurioje vyko 
naujosios partijos suvažia
vimo sesijos, yra nuo mies
to centro tolokai — vakari
nėje miesto dalyje, ties 34- 
ta gatve. Graži ten aplinka. 
Ten Pennsylvanijos Uni
versiteto pastatai, ten mu
ziejai, ten ir auditorija.

Auditorija didelė — sa
koma, iš viso joje telpa 14,- 
000 žmonių. Ji man kur kas 
gražesnė už niūjorkiškį 
Madisoh Sq. Gardeną — 
jaukesnė, gražesnė.

Greta/auditorijos ten pat 
yra daugybė salių ir sale-

lių, rūmų ir rūmelių.
Didžiojoje salėje (ne au

ditorijoje) tęsiasi rinkimi
nės platformos komiteto 
konferencija, kurioje daly
vauja keletas šimtų žmonių.

Čia suvyko visokių orga
nizacijų atstovai pateikti 
savo sugestijų, sumanymų, 
kurie, jų nuomone, turėtų 
būti įjungti į rinkiminę 
platformą.

Suvyko čion žmonių ir su 
prastais siekimais — žmo
nių, trokštančių pakenkti 
suvažiavimui, jam išjuokti, 
pažeminti.

Štai, atsistoja Americans 
for Democratic Action at
stovas Loeb*. Šis asmuo bu
vo prisiųstas čion naujosios 
partijos judėjimui išniekin
ti.

ADA skaitosi liberalais, 
pažangūnais, bet tai nieko 
bendro neturi su liberaliz
mu ir pažanga. ADA no
rėjo demokratams įpiršti 
Eisenhowerį, bet kai tas 
jięms nepavyko, tai ir pa
siliko it koki siratos, be sa
vo kandidato.

Spėjama, kad jie remsią 
Dewey, nes Trumanu jie 
labai nepasitenkinę.

Na, ir šitos grupės atsto
vas pradėjo čia savo kalbą, 
atkreiptą išimtinai prieš 
komunizmą, prieš Tarybų 
Sąjungą, prieš naująją 
partiją.

Sulyg kalbėjusiu: jei 
naujoji partija pasmerktų 
komunizmą ir Tarybų Są
jungą, tuomet ADA ją rem-

Kokia komedija!.. .
Baigė “svečias” kalbą 

keistoje aplinkoje: nieks 
nei žodelio, nieks nesuplo
jo. Delegatų veiduose tik 
šaiži šypsena;- svečiai irgi 
skersakiuoja į žmogų, kuris 
buvo atnešęs , naujai parti
jai viską, ką demokratai ir 
repųbĮikpnai turi 'blogiau
sio, ir jis tai siūlė naujaj 
partijai už vaistą!

Pirmininkauja žymusis 
rooseveltietįs, Dr. Rexford 
Guy Tugweil, Chicagos uni
versiteto profesorius, buvęs 
Puerto Rico gubernatorius. 
Pirmininkas keletą sekun
dų tyli, žiūri į publiką. Pas- • 
kui jis ramiai, ne piktu to
nu, atsako ADA atstovui, 
tarp kitko, pareikšdamas:

— Tamsta su savo pro- . 
grama atvykai ne į tą vie
tą; reikėjo važiuoti į Alba
ny miestą ir visa tai įteik
ti republikonų vadui...

Publikoje nuaidėjo juoko 
banga, aplodismentų. “Sve
čias” susigėdino ir vyko sa
vais keliais.

Po to sekė konstruktyvės 
diskusijos.

Gilaus įspūdžio manyje 
paliko šitos diskusijos. Be
veik kiekvienas, ėmęs balsą, 
kalbėdamas, įnešė ką nors 
naujo, konstruktyvaus, 
naudingo visuomenei.

Iš tų visų diskusijų, su
manymų, įnešimų bus su
daryta rinkiminė platforma 
ir pasiūlyta sekmadienį vi
sam suvažiavimui apsvars
tyti ir priimti.

Rinkiminės platformos 
klausimu tęsėsi diskusijos 
net per tris dienas: trečia
dienį ir ketvirtadienį pra
plėstame mitinge, konfe
rencijoje, o penktadienį —* 
tik rinkiminės platformos 
sudarymo komiteto narių 
posėdyje, prie uždarų durų.

Sesijai užsidarius, vykstu 
atgal į viešbutį, . į miesto 
centrą, ieškodamas lietuvių 
atstovų. Deja, jų ketvirta
dienį nesutikau.

Penktadienio 
siu spaudos 
kur Wallace 
nešimą.

Apie tai 
straipsnyje.

rytą vyk- 
konferencijon, 
padarys pra-
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 
da galingas, o galingas tada, kada orga* 
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Progresyvės Partijos įkū
rime, didžiosios konvencijos 
suorganizavimo darbuose,

MHiTWB
Argentinos Lietuvės Minėjo 
Savo Organizacijos Sukaktį

ft**: ' * K

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

Progresyvės Partijos Eilėse 
Matysime Daug Moterų

ft

*
i

Birželio mėnesio 20-tą 
argentinietės lietuvės minė
jo sukaktį nuo įsisteigimo 
Argentinos Lietuvių Sąjun
gos moterų skyriaus. Apie 
to skyriaus siekius ir nuo- 
veikius jos pasisako Argen
tinos lietuvių liaudies laik
raštyje Vienybėje:

Šių metų birželio mėne
sio 20 dieną sukanka lygiai 
dvieji metai nuo A.L.S. “L. 
L.” Moterų Skyriaus įsi
steigimo. Ta proga norėtų
si išsireikšti nors dalinai 
apie moterų nuveiktąjį dar
bą laike tų dviejų metų.

Du metai atgal, dėka 
progresyvių moterų mylin
čių organizacinį darbą ir, 
kurios jau veikė Sąjungos 
eilėse, tapo sušauktas skai
tlingas lietuvių moterų su
sirinkimas. Tame moterų 
susirinkime buVo priimta, 
kad būtų įsteigtas Moterų 
Skyrius, kuriame jos galė
tų veikti savistoviai orga
nizaciniame veikime. Tuo 
laiku svarbiausia mūsų už
duotis buvo Tėvynei para
mos darbas, kuris buvo at
liekamas po vadovybe Ar
gentinos Lietuvių Komisi
jos Tėvynei Remti. Šioje 
šakoje moterys pradėjo ak
tyviai veikti, steigdamos 
visose lietuviais apgyvento
se apylinkėse moterų dir
bančių paramos darbe gru
pes. Kame ištikrųjų vėliaus 
pasirodė, kad moterys labai 
daug prisidėjo ir išplėtė šį 
taip svarbų ir humanitariš
ką darbą paramos mūsų 
broliams Lietuvoje.

Nors dar prieš Moterų 
Skyriaus įsisteigimą dau
gelis moterų jau darbavosi 
paramos darbe, bet šis dar
bas kur kas daugiau prasi
plėtė, kuomet jos pradėjo 
veikti organizuotoje formo
je, grupuodamosios į dide
snes ar mažesnes grupes. 
Nežiūrint kasdieninio mo
ters ruošos darbo, vogda- 
mos savo poilsio valandas, 
jos mezgė, siuvo, rinko au
kas, ruošė siuntinius ir tt., 
kad daugiau padarius, 
daugiau prisidėjus su savo 
parama nukentėjusiems 
mūsų broliams ir sesėms 
gyvenantiems tėvynėje. 
Kad daugiau apibudinus to 
darbo svarbą ir padidinus 
paramą, jos ruošė įvairius 
parengimus, draugiškas su
eigas, vermutus, arbatėles 
ir tt. Jos dėjo pastangas iš
aiškinti mūsų tautietėms 
sunkų žiauraus karo laiko
tarpį, kurį turėjo pergy
venti mūsų tėvai, motinos, 
broliai ir sesės. Fašistinių 
budelių žiaurumus, kurie 
siautė mūsų tėvynėje; Lie
tuvos liaudies kovas,. parti
zanų narsumą, Tarybų Są
jungos liaudies kovingumą 
ir herojiškus žygius tarybi
nės armijos, kuri sugebėjo 
išvanoti iš savo žemės sli
binišką priešą nacifašizmą 
ir sunaikinti jį jo paties 
lizde Berlyne. Moterys 
apart savo darbo ir aukų 
prisidėjo prie Lietuvon iš
siųstų siuntinių. Vien tik iš 
parengimų, padarytų Mo
terų Skyriaus vardu, prisi
dėjo su 706 pesu pasira
šant į Albumą išleistą A. 
L. K. Tėvynei Remti.

Užbaigus siuntinių pa
ruošimą, moterys nenuleido

Eiisio ir Victor Rivera (dešinėje), 11 ir 9 metu, jo tėvo unijos siunčiami atostogų 
pirmu kartu savo gyvenime pamatys užmiesti. Mažesnieji broliukai ir sesutės džiu
giai stebi jų pasiruošima. Šios didžiulės šeimos tėvas, narys AFL Hotel & Club 
Employes Lokalc 6-to didžiuojasi esąs unijistu ir džiaugiasi, kad jo sūneliai susipa

žins su unijizmu sau smagiu būdu.

išleidus 
Moterų 
nupirk-

paskirtos 
aplanky- 

tautiečių,

Tik Viena Šešeriukė

tinge didžiojoje sporto are
noje Shibe Park dalyvavo 
tūkstančiai moterų. Jų vei-

rankų ir tęsia savo organi
zacinę veiklą apšvietos . ir 
kultūros lauke.

■ Turint omenyje galimy
bę pasitaikyti nelaimin
giems atsitikimams mūsų 
parengimuose ir piknikuo
se, Moterų Skyriaus pas
tangomis yra įsteigta pir
moji pagalba “botiquin,” 
kuriąja rūpinasi draugės 
paskirtos tam darbui, kad 
suteikti pirmąją pagalbą 
nelaimei ištikusiam tautie
čiui ar tautietei. — Apart 
rūpesčių savo1 kolonijoje, 
Moterų Skyrius nepamir
šo prisidėti prie lietuviško 
radijo pusvalandžio, trans
liuojamo Montevidėjuje, ir 
laikraščio ‘‘Darbas” savo 
žodžiais ir nors mažomis 
piniginėmis aukomis.

A.L.S. “L.L.” 
Spaudos Bonus, 
Skyrius pasistengė 
ti jų už $100.

Skyriuje yra 
draugės rūpintis 
mu ligos ištiktų
teikiant joms moralę para
mą, o reikalui esant rūpin
tis ir materiale jų padėti
mi.

Nemažai moterys yra 
prisidėjusios ir prisideda 
prie A. L. S. “L. L.” patal
pų sutvarkymo ir jų pa
puošimo, ten jų yra daug 
prisidėta prie pagražinimo 
ir sutvarkymo mūsų ben
drų sueigų vietovės. Atsi
lankančių narių patogumui 
ten esama virtuvė yra pa
naudojama visuomenės' la
bui, ten moterys paruošia 
šiltą arbatą, sandvičius ir 
kitus užkandžius. Taip dir
bančioms moterims jau pa
sisekė įsigyti daug reikalin
gų virtuvei dalykų, kurie 
yra kaipo Sąjungos turtas. 
Prie to dar, paskutiniu lai
ku, iš gauto pelno sugebė
jo paremti laikraštį “Vie
nybę,” įteikiant jo paramai 
šešiasdešimts pesų.

Kaip praeityje, taip ir 
ateityje Moterų Skyrius tu
ri daugybę darbo mūsų kul
tūrinio veikimo dirvoje. 
Nors šiandieną yra nutarta 
ir vykdoma gyvenime mūsų 
kultūrinis ir apšvietos la
vinimasis, ruošiant paskai
tas ir naudingų knygų 
skaitymą, bet •tuomi turi 
būti dar daugiau susirūpin
ta, reikalinga didesnio atsi
dėjimo ir organizuoto tria
so. Kadangi A. L. K. Tėvy
nei Remti plečia savo vei
kimą didindama narių skai
čių, tad ir čia didelė darbo 
dalis priklauso moterims, 
kurios turi rūpintis, kad 
neliktų nei vienos tautietės, 
kuri nebūtų A. L. Komisi
jos Tėvynei Remti narė.

Baigiant, noriu pažymėti, 
kad, nežiūrint mūsų atsie- 
kimų, dar yra daug darbo, 
kad praplėtus mūsų kultū
rinį ir organizacinį veiki
mą. Ir prie to darbo visos 
lietuvės turi įsitraukti. Tų, 
kurios aktyviai dirba, jų 
pareiga didinti mūsų orga
nizacijos eiles. O tas, kurios 
dar nėra narėmis, kviečia
me stoti į Moterų Skyrių ir 
dirbti bendrai, kad sustip
rinus mūsų organizuotą 
veikimą ir praplėtus kultū
ros’ir apšvietos darbą mū
sų kolonijoje.
• Moterą Skyriaus Kor-tė.

Rašo JOSEPHUS
Trinukų ir ketveriukų 

gimimas jau nėra labai di
delė retenybė. Sakoma, jog 
Dr. Hellin, žvelgdamas gi
mimų statistiką, suradęs, 
jog trinukų gimimas pasi
taiko tarpe 7,700 gimimų;, 
ketveriukų pasitaiko vienas 
gimimas tarpe 6,000,000 
gimimų, ojpenkeriukų, kaip 
Dionne . mergaitės, vienas 
gimimas tarpe 500,000,- 
000. O kaip su šešeriukais? 
Juk jų irgi yra pasaulyje. 
Taip, yra, bet jau labai di
delė retenybė. Rekorduota 
medikalė istorija, sakoma, 
pažymi tik šešis šešeriukų 
gimimus pasaulyje.

Tapo surasta, jog Ameri
koje šiuo metu gyvena tik 
viena moteris, gimusi šeše- 
riukuose. Ji yra 81 metų 
amžiaus, gyvena prie Silver 
ežero, New Yorko valstijoj, 
— tai Alincia Bushnell 
Parker.

Bushnell’iu šeima gyveno 
Chicagoje. 1866 metais 
rugsėjo 8 dieną gimė jiems 
šešeriukai — trys bernai
čiai ir trys mergaitės. Jiem 
vardai buvo duoti Alberto, 
Nobęrto ir Loberto, o mer
gaitėms -— Lucy, Alice ir 
Alinčia.* . . * •

Loberto numirė už 7 mė
nesių nuo gimimo dienos, o 
už mėnesio vėliau numirė 
Lucy; kiti užaugo ir dagy- 
veno net senyvą amžių. 
Noberto numirė 1905 m., 
Alberto buvo 74 metų am
žiaus, kai mirė, o Alice 
Bushnell.Hughes mirė Ari
zonoj tik pora metų atgal. 
Alincia tebegyvena.

Tuo metu, kai BushnelF- 
ių šeima susilaukė šešeriu
kų, tokios retos žinios iš
garsinimas buvo labai men
kas. Tada neveikė radio, 
kuris tokią žinią būtų pa
skelbęs, kaipo pasaulinę ži
nią. Laikraščių sindikatas 
tada nesiuntė Chicagon sa
vo agentų, kad nutraukti 
šešeriukų paveikslus ir ap
rašyti jų atėjimą į pasaulį, 
kaip kad dabar siuntė šim
tus reporterių aprašyti gy
venimą Ievutės Paulekiū- 
tės, ištekančios ' už Rocke
fellers. Tada nebuvo iš
vystytas filmavimas, ir še
šeriukų gimimas, nebuvo 
parodytas ekrane. Tada ne-

atlankė Bushnell’ių n'amelio 
skaitlingi būriai lankytojų- 
stebėtojų. Vadinasi, dėme- 
sis tokiam retam įvykiui 
buvo labai menkas.

Būshnell’is buvo knygve- 
dys. Jo šeimai teko gyventi 
ne tik Chicagoje, bet ir ke
liuose kituose miestuose. 
Šešeriukai į aukštumas ne
iškilo. Gyvenanti Parker’ie- 
nė per 35 metus ėjo kas
dien į dirbtuvę, Perry Knit
ting Mills, pėsčia padary
dama po keturias mylias 
kelionės kasdien.

WASHINGTON. — Dar
bo Biuro, statistikos skel
bia, kad pragyvenimas pa
brango 9.3 nuošimčiais per 
metus laiko, 28.8 nuošim
čiais nuo 1946 birželio ir 
74.1 nuošimtį nuo 1939 me
tų rugpjūčio.

Spėka Vienybėje
Skiliuriui besiartinant 

prie mirties, jis sukvietė 
savo sūnus ir anūkus prie 
savęs, ir kiekvienam paei
liui padavė pundelį vilyčių, 
liepdamas jas perlaužti.

Vienas po kitam Skiliu- 
rio sūnūs išbandė savo spė
ką,. ir vienas po kitam pri
pažino, kad tvirtybė vilyčių 
esanti už jų spėką tvirtes
nė.

Tuomet Skiliurius paėmė 
vilyčias į savo rankas ir iš
traukdamas po vieną savo 
silpnais pirštais sulaužė, 
patardamas:

“Tėmykite, mano sūnūs, 
i kad ir jūs, lyg tos vilyčios, 
būsite stiprūs tik tolei, kol 
būsite drauge — pasiskirs: 
tę būsite bespėkiais.”

Johanna,.

kaip kad ir pačioje pirm to duose žėrėjo šventiška nuo- 
nematytai ugningai ener
gingoje masinėje konvenci
joje, jos veiksmuose, žymų 
vaidmenį vaidino moterys.

Apie jas angliško darbi
ninkų dienraščio Daily 
Worker . korespondentas 
konvencijoje Joseph North 
pasakė:

“Jokia politine konvenci
ja neturėjo tiek moterų de
legačių, kaip šioji. Atrodo, 
kad jos čia sudaro pusę pu
blikos. Daugiausia jaunos 
moterys, skoningai apsiren
gusios, blondinės, brunetės, 
tūlos su kūdikiais. Viena 
delegatė iš New Yorko at
sivežė savo kūdikį pintinėje. 
Kūdikis padabintas jos (de
legato) ženklu.”
- Moterys sudarė 27 nuo
šimčius ten dalyvavusių 3,- 
240 delegatų ir alternatų. 
Ir stebėjojuose, svečiuose, 
kaip kad ir masiniame mi-

Šeimininkėms
šį Skyrių Veda E. VITART

Mano Draugai
Rašo Dr. Baltrušaitienė
Mano draugais, buvo tie, 

kurie teikė alkstančiam kū
nui ir sielai tą peną, kuris 
aukli, tvirtina ir užgrūdi
na.

Mano draugais buvo tie, 
kurie davė progą augti ir 
bujoti besivystančiam su
pratimui apie visatą, žemę, 
jos tvarinius, žmogaus kil
mę ir rolę, kurią jis lošia 
visatoje; tie, kurie supažin
dino mane su gamtos įsta
tais ir žmogaus daromais 
žabangais.

Mano draugai ' auklėjo 
mane, o aš auklėjau juos 
be prietarų, be veidmainys
tės be išrokavimo lėšų ar

taika, ryžtas laimėti su * 
Wallace ir Taylor, su jų 
pažangia liaudiška platfor
ma.

Tūkstančiai konvencijoje , 
dalyvavusių . moterų, kaip 
kad ir šimtai tūkstančių 
negalėjusių čia atvykti, nuo 
dabar iki’ lapkričio 2-ros 
paaukos visą savo liuoslai- - 
kį, daugelis aukos pasilsio 
valandas gavimui juo dau
giau balsų už Progresyvės 
Partijos vyriausius kandi
datus ir už vietinius kandi
datus į senatą, kongresą, į 
valstijų seimelius, į miestų 
įstatymdavystes ir valdvie- 
tes.

Į partijos visašališką ko
mitetą įeina trys moterys 
žymios darbuotojos — Eli
nor Gimbel, Ada B. Jack- 
son, Ruth Young.

Daugelis kitų žymių mo
terų įeina į partijos valsti- , - 
jų ir miestų komitetus.

Taip pat visus, net pa
čius geriausius optimistus 
nustebino masinis bendrai 
jaunimo dalyvumas kon
vencijoje, 
vairuotojas būdingai; tai' 
pavaizdavo P r o g r esyvės 
Partijos konvencijos daly
viams, sakydamas:

— Atvažiuojančius į anas 
dvi konvęncijas “senas tar*-r 
bas” atvežęs prie sales dar 
turėjau iš taksiko iškeldi-' 
nėti, o atvykusieji šion iššo- 
kinėja mašinai nešėjus 
sustoti.

Tuomi jis pavaizdavo 
Progresyvės Partijos jau
natvę ir ateitį, o senųjų 
šlubavimą į praeitį ir už
mirštį.

Nuostabi konvencija pra- 
ėjo. Prasideda darbymetė 
už konvencijos platformą ir 
kandidatus — už taiką ir 
gerovę.

Vienas taksiko .

Today’s Pattern

centus, 
numerio 
Amelia 
Street,

RAUGINTI KOPŪSTAI
Paprastai kopūstai Ver

dami Su kiauliena ir gana 
riebiai. Žinoma, lietuviai 
didžiumoje prie tokių pri
pratę. Kaip kam gerai ir 
tokie, ypač jauniems žmo
nėms. Bet daugeliui^ pagy
venusių viduramžių jau 
yra gana sunkūs viduriam. 
Jų skilvis labai sunkiai 
virškina tokius kopūstus, 
riebalais permirkusius.

Viduramži.ams asmenims 
kopūstus geriau išvirkit be 
kiaulienos. Nusipirkit viš
tienos . sparnukų ir kaklų 
(gali būti ir kitokios mė
sos). Jei daug darai, prie 
to gali dar jautienos kaulą

Jei kopūstai ilgai rau
ginti, pirm virimo nuplauk 
su šaltu vandeniu.

Taip virti bus gana ska
nūs. Ir kuomet tokius pa- 
prasite valgyti, nenorėsite 
riebiai virtų.

TOMAČIŲ ŠALTA 
SRIUBA

Gatava šalta tomačių 
sriuba išeis paskaninta 
įplakus šaukštą rūgščios ar 
saldžios suplaktos grietinės. 
Ir taip pat, kaip ir į'barš
čius, tinka supjaustytas 
agurkas, biskelis priesko
niui ir pagražinimui už- 
dulkinta raudonųjų pipirų

Vienų tornadų (pomido
rų) Sunka (juice, ne sriu
ba) taipgi išeina skani 
įplakus grietinės. Kartais 
rūgštis grietinę sutraukia, 
Reikia maišyti ne grietinę 
pilant į visą tomaičių sun
ką, bet į grietinę po biskį 
dadedant sunkos ir vis pla
kant.

Patirštinti ir paskaninti 
sunką, kam. išgalima, gerai 
tinka.žalių kiaušinių gerai 
išplakti tryniai. Tinka ir 
baltymai, bet baltymus de
dant šaltasriubėn reikia 
pirm dėjimo išplakti, po 
biskelį dadedant pieno ar 
sunkos užvirti ir tik atšal
džius sumaišyti su sunka. 
(Staiga ir be priemaišų vi
rinamą kiaušinio baltymą 
sutrauks).

Lengviausia pasidaryti 
tomačių sunkos gėrimas su 
šaltame, įplakta į sunką. 
Bene skoningiausias būna 
“hazel nut ice cream” prie
maišas prie' sunkos. Tačiau 
turint vartoti • su svečiais, 
patartina vengti riešutinių 
šaltainių, nes'krislai riešu
čio vieniems gali pasirody
ti įtartini' , esant nešvara, 
gadinti apetitą, o kitiems, 
ypač negaliųtięms gerai su
kramtyti? riešutai visuomet 
sudarys viduriųdsę dujų.

Be riešutų skoningiausi 
tomačių gėrimui “aiskri- 
mai” būna “butter-scotch” 
arba “vanilla” skoniais.

Mano draugais yra tie, 
kurie moka blaivai pro
tauti ir gyventi, kuriems 
daugiau rūpi visuomeninis 
labas, negu asmens gerovė.

Mano draugais yra visi 
tie, kurie kryžiavojami už 
savo progresyvius įsitikini
mus ir kurie kryžiavojami 
už tai nedejuoja.

Mano * draugai nesidį- 
džiuoja prieš silpnesnį su
pratimu, jie pamoko, pa
vyzdžiu kelia jo lygį kartu 
bendradarbiauti ir tuomi 
auklėtis.
' Mano draugai, kad ir pa
vargę, atranda laiko skai
tyti, kas dedasi pasaulyje 
šiandien ir kas 'dėjosi va
kar, ir išvedimus padaryti, 
kas bus ryt dienąt

Mano draugai neįsižei
džia oponento neteisingais 
užmetimais, — tankiausia 
neverta į tai atydos kreipti. 
Gamta užgydys opas, jeigu 
jas užlaikysi švarias.

Kai mano draugus pa
tinka nelaimė, mano siela 
serga.

Kai mano draugai veikia 
visuomenės gerovei, ’mano 
'siela dainuoja. Ir kuomet 
mano draugus persekioja 
už jų tyrus įsitikinimus, aš 
su jais energingoje ištver
mėje.

Aš turiu daug draugų, 
■— mažai asmeniniai pažįs
tu — aš jaučiuosi laiminga 
tarpe jų.

Jaunuolei sukneles 
9390 gaunama 10 iki 16 dy
džio.

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

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Treč., Liepos 28, 1948
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PARYŽIAUS ŽLUGIMAS
3-30-48 —99— j • — j j Vertė K. BARTKUS Ž

(Tąsa)
Tačiau Deseris įtraukdavo galvą į pe

čius ir žiūrėdavo į ją geromis, drumsto
mis seno šuns akimis. Tuomet ji apkabin
davo jį, kartodavo jausmingus abstrak
čius žodžius. Jis kuždėdavo: “Žaneta!” 
Tai buvo jo užkeikimas, tarsi Žaneta ga
lėtų jį išgelbėti. Jis žinojo, kad tiktai ji 
riša jį prie gyvenimo, o mirties jis da
bar bijojo dar labiau, ne skausmo, bet 
tuštumos, — nebus nieko, nei gero, nei 
blogo, ir dėl to norėjosi staugti.

Jis dažnai sakydavo sau, kad žudo Ža
netą; ryždavosi palikti ją, ištverdavo ke
letą savaičių, paskui staiga žadindavo ją 
naktį, įbėgdavo išsiblaškęs, klausdavo: 
“Galima?” Ji glostydavo jo šiurkščius 
žilus plaukus, o iš didelių išsigandusių 
akių riedėdavo ašaros.

Gegužės pirmą dieną Deseris susidū
rė su Meže. Tai įvyko “Karltono” bare.

— Man sakė, kad jūs negaluojate, — 
tarė Meže.

— Ne, aš jaučiuosi puikiausiai.
— Sveikata — visų svarbiausia, ypač 

mūsų laikais ... Ar jūs žinote, kuri šian
dien diena? Gegužės pirmoji. Ir niekas 
apie tai negalvoja. O prisimenate, kaip 
praėjusiais metais mes jaudinomės, lau
kėme streikų, demonstracijų? Papras
tas šiokiadienis. Nėra gero be blogo. Jūs, 
atrodo, su manim nesutinkate?

Meže taip dažnai vadindavo Deserį 
“raudonuoju,” kad pats patikėjo jo su
kurtu mitu. O Deseris abejingai atsakė:

— Ramu... Beveik perdaug...
Gatvėje jį sustabdė jaunutė gėlių par

davėja:
— Pirkite gludučių! Dvidešimt sū. 

Atneša laimę...
Ji turėjo graužiko dantis ir užguitas 

akis. Jis paėmė puokštę dar neprasisklei- 
dusių žalių gludučių. “Atneša laimę .. .” 
Ne, neatneš!... Meže šypsena, gėlių 
pardavėjos akys, Žaneta... Ir išeities 
nėra. Užmuš. Ką? Žanetą, jį, visus .. . 
Jis godžiai gėrė konjaką prie pastolio. 
Radijas birbė:

Laimė stovi prie šaltinio,
Laimės niekur, niekur nėr .. .

Po savaitės Deseris susitiko Žanetą. Ji 
praėjo nepastebėjusi jo; ėjo ir šypsojosi. 
Jis suprato: be jo ji atgyja. Laikas baig
ti ! ^*W^J

Daug kartų Deseris įkalbinėjo Žane
tą persikelti. Ji atsisakinėjo. Ji gyveno 
vis tam pačiam senučiam viešbutyje prie 
Bonaparto gatvės. Jis gerai žinojo ir 
puošnią šeimininkę, apsibarsčiusią mels
va pudra, ir tamsius vingiuotus laiptus. 
Kiekviena pakopa — dusulys ir abejonė. 
Koridoriai dvokė išviete, kvepalais, vir
tuve. Žanetos kambarys buvo siauras, il
gas. Viršum židinio Dafnis pusę, am
žiaus bučiavo bronzinę Chloją. Kas gyve
no Čia anksčiau? Menininkas, svajojęs 
pagarsėti, sąskaitininkas, įsimylėjęs 
gražuolę iš “Folie Bergere,” išsigimėlis 
su fiksatuaru ir ryškiais kaklaraiščiais? 
Arba vokietis emigrantas, akuratiškas ir 
išsiblaškęs, be teisės apsigyventi? Nak
timis jis išsiimdavo atvirlaiškį su Man
heimo vaizdu ir, nusiavęs pusbačius, 
žingsniuodavo iš kampo į kampą.. . Ta- 

'Hie blogai išvėdintame kambaryje vie
natvė kaupėsi, tirštėjo.

Deseris ramiai pasakė:
— Mes neturime daugiau susitikti.
Jis buvo paruošęs šią frazę. Bijojo, 

kad ji paklaus “kodėl” arba'pažiūrės'į 
jį; tuomet jis neištvertų. Bet Žaneta 
nusigręžusi pasakė “taip.” Ji pamanė: 
“Nieko nebeliko, netgi apgaulės. Taip 
geriau!...” O jis stebėjosi savo ramu
mu: juk tai mirtis, ir nebaisu ...

'Buvo šilta gegužės naktis. Viršum ap
temdyto miesto daugėjo žvaigždžių. Žy
dėjo kaštanai. Kaimyninės bažnyčios ku
rantai rūpestingai skambino ketvirčius.

— Naktis įsimylėjusiems, — šyptelė
jo Deseris. Jis stovėjo prie lango.

-— Įsimylėjusių nėra. Yra žvaigždės, 
medžiai, eilės. Štai, Deseri, mudu ir pa
senome !...

— Jūs nė nepradėjote gyventi. Aš 
jums sutfukdžiau. Daugiau ir nebetruk
dysiu, ir nebegyvensiu ...

Paskutiniai žodžiai ištrūko prieš jo 
valią; jis supyko ant savęs — skundžia
si.. Ji pagalvos — maldauja. Jis visuo
met žinojo, kad meilės negalima pirkti 
už pinigus; negalima jos pirkti ir aša
romis. O Žaneta, nepastebėdama jo su
sijaudinimo, atsakė: * •

— Man nesinori gyventi. Kažkada no

rėjosi . .. Nepavyko ... O jums? .. .
— Aš bijau mirti.. . Tai yra, negaliu 

suprasti, kaip tat — numirti... .
Jis buvo beketinąs išeiti, kaip ėmė 

kiaukčioti zenitinės; tarsi ruja pasilei
do, ir loja, loja ... Į minkštą aksominį 
dangų įkiboc prožektoriai. O sirenos 
kraustėsi iš proto; jų kaukime buvo kaž
kas gyvo, žvėriško. Žaneta paklausė:

— Kas tat?
— Greičiausia, pradžia. Pavasaris... 

Aš jums sakiau — naktis įsimylėjusiems. 
Jie manė, kad vokiečiai sėdės ir lauks. . 
Meže spindėjo: “Kaip ramu!” Pasigailė
jimo verti žmonės! ... Ne, blogiau — iš
davikai ... O tarp kitko, vistiek.. . Ža
neta, nejaugi jūs visai nebijote mirties?

Ji atsakė tvirtai, netgi sausai:
— Ne.
O zenitės vis griaudėjo.
Pagaliau pavojus baigėsi. Deseris sė

dėjo krėsle prie lango; paprašė leisti pa
silikti iki ryto. Ėmė čirškėti paukščiai: 
paprasti, vaikiški garsai. Įžambūs spin
duliai, ilgi šešėliai. Vėsu. Nuvežė vaisius 
į turgų. Praėjo pieno pardavėja. Ir De- 
seriui pasirodė, kad nieko nebuvo — nei 
naktinio pavojaus, nei pasiaiškinimo. 
Jis pažiūrėjo j Žanetą; ji miegojo; jos 
veidas buvo ramus, abejingas. Jis pama
nė: kai akys užmerktos, ji paprasta... 
O Žaneta, tarsi atspėjusi per miegą jo 
mintis, pabudo, pažiūrėjo. Jis nusigręžė. 
Ji linksmai tarė:

—7 Labas rytas, Deseri!
Gal būt, ir ji pamiršo viską? Pro lan

gą atskrido moksleivių juokas:
— Jeigu mane pašauks Begemotas — 

skandalas . . .
— Man — uždaviniai su baseinais .. . 

O mes nuėjome į kiną — “Mirties pabu
čiavimas” . ..

Paskui ėmė šriiaukroti radijas: “Pasi
girdus trečiam signalui, bus lygįai sep
tynios valandos ir viena minutė . .. Duo
dame rytines žinias ... Šiandie naktį vo
kiečių kariuomenė įžengė į Olandiją ir 
Belgiją .. .”

Žaneta riktelėjo, pribėgo prie, lango. 
Gatvėje stovėjo moteris su pintine, klau
sėsi radijo. “Parašiutininkų būriai nu
mesti į Olandijos teritoriją . . .” Moteriai 
iškrito pintinė, ir grindinyje pabiro | 
stambios blyškiai rausvos žemuogės. De
seris pasisuko į Žanetą:

— Aš jums sakiau, kad tai pradžia . ..
Po langu, prie laikraščių kiosko, bū

riavosi žmonės: darbininkai, prekiauto
jai, moterys. Visi svarstė įvykius.

— Kaip, keturioliktais .. . Gali čia at
eiti .. .

— Jie ten įklimps. Gal būt, kad netgi 
paims Olandiją. 0 kas toliau? Mums tik 
geriau. —

— Rašė, kad olandai viską užtvin- 
dys...

— Maža ką rašo! Už rašymą moka ... 
O vokiečiai gali nusileisti parašiutais .. . 
Tiesiai į Marso lauką .. .

Deseris užtrenkė langą:
— Kiek apgaudinėjo tuos žmones! — - 

Jisfr atsisėdo į krėslą: Sunkiai kvėpavo. 
Skaudėjo petį, ranką. — Žaneta, pažvel
kite į mane! Juk aš bijau jūsų akių .. . 
Klausykite! Klausykite atidžiai!... Aš 
taip pat apgaudinėjau .. . Gal net dau
giau už kitus .. . Norėjau išsaugoti... 
O ką išsaugoti? ... Tessą ... Štai ir at
pildas!.,. Nežinau, kas bus su mu
mis .. . Ateis Hitleris.. . Tuomet — ga
las Prancūzijai'. .. Pjeras buvo teisus .. . 
Jis man sakė: “Meskite!...” Aš negy
vas. .. Bet užmušė ne mane, o Pjerą...' 
Žaneta, kad tik jus neužmuštų!... Na, 
sudie!... Matote, su kuo supuolė mūsų ’ 
persiskyrimas? Efektinga, kaip teatre... 
O iš tikrųjų, paprasta . . . Ir-baisu ...

Jis kalbėjo kurčiai, be ryšio. Paskui7 
užsidėjo skrybėlę ir, jau stovėdamas 
tarpduryje, pabučiavo žanetos ranką; la
bai pasilenkė. Ir pabučiavime, ir sulenk
toje nugaroje, rankos drebėjime pasireiš
kė jausmo galia, skausmas, neviltis. ..

— Žaneta, aš išrūpinsiu jums pasą, 
vizą. Išvažiuokite! Kuo toliau, į Ameri
ką...

Ji papurtė galvą: ne. Ji perdaug pa
vargo .. . Bet dabar, jai nepakeliamai 
gaila visų: ir olandų, ir žmonių, kurie 
tebeklega po langu, ir Deserio. Labiau 
už visus jai gaila Deserk). Galvoja — 
jis viską gali. O jis nelaimingesnis už ją 
— vergas, lėlė, šešėlis. Ir pirmą kartą ji 
kreipėsi į jį'“tu”:

(Bus daugiau)'

LDS SEIMUI PRAĖJUS

Liepos 15 d. čia pasibaigė 
LDS 8-tasis seimas. Per išti
sas penkias dienas seimo lai
kotarpio įvyko visa eilė šei
miniu pramogų. Kaip svečiai 
delegatai, taip ir vietiniai 
draugai, kurie lankėsi tose 
pramogose, jaučiasi pilnai pa
tenkinti, bet tuom pačiu kartu 
ir gerokai išsieikvoję. To vi
so triukšmo pėdsakai jau pa
sirodė. Liepos 18 d. dieną 
įvyko visų trijų LLD kuopų 
bendras piknikas Centro nau
dai, ir nežiūrint nepaprastai 
gražaus oro, piknikas buvo 
menkas ii\* nedavė pageidauja
mų pasekmių. Tam priežas
tis—šeiminiai pokiliai. Jeigu 
seimas būtų įvykęs, kaip jis 
originaliai buvo suplanuotas, 
liepos 4 d., būtų buvęs bent 
savaitės laiko,tarpis poilsiui, 
bet kuomet seimas-tapo nukel
tas savaite vėliau, su šiuom 
pikniku tolyn pabėgti nebuvo 
galima. Tačiau komisija pa
reiškė, jog ji dėl pastangas, 
kad šią vasarą įvyktų kitas 
bendras piknikas Centro nau
dai, su geresnėmis pasekmė
mis.

★ ★ ★

Du Svarbūs Piknikai

Rugpjūčio (Aug.) 1 d. tu
rėjo įvvykti Moterų Kliubo 
piknikas, bet jos tą dieną per
leido LDS beisbolės tymui, 
kuris ir rengia pikniką. Mū
sų beisl\olininkai tampriai su
sirišo su LDS jaunuolių kuo
pa, Lyros Choru ir abelnai su 
visu vietos jaunimu, todėl nu
matoma, jog bus skaitlingas ir 
gražus pažmonys. Be to, ne
žiūrint brangios pikniko vie
los, į šį pikniką nebus jokios 
įžangos.

Kitas piknikas įvyks rugpiū- 
čio 15 d.- Tai bus mūsų spau
dos piknikas. Šis piknikas bus 
ne tik clevelandiečių, bet ir 
visos apylinkės metinė sueiga. 
Jame dalyvaus ne tik Akrono 
bei Youngstowno "lietuviai, bet 
ir visi apylinkės ūkininkai, ku
rie yra nuolatiniai mūsų spau
dos rėmėjai.

Šie abu piknikai Įvyks Mac- 
kinpon darže, 2295 G.reėn 
Rd., ii* tai jau bus paskutiniai 
tojo vietoje šią vasarą. Spau
dos piknike dainuos abu vie
liniai chorai ir kalbės- “Vil
nies” redaktorius L. Prūseika.

★ ★ ★
Mirė Drauge Julia 
Kanapeckienė \

Liepos 22 d. palaidojome 
dratigę J. Kanapeckicnę. Su

jos mirčia visos vietinės pro- 
gresyvės organizacijos nusto
jo brangios narės. Jinai pri
klausė Moterų Kliubui, Lietu 
vių Darbininkų Pašelpinei 
Draugijai, LLD 22 kuopai ir 
LDS 55-tai kuopai. Drg. J. K. 
ir jos visa* šeima yra gražiai 
sutapę su, mūsų organizacijo
mis, o ypatingai su LDS! Ant 
kapų J., žebrys pasakė atatin
kamą prakalbą, nušviesdamas 
velionės organizacinius dar
bus, ir kvietė susirinkusius 
stoti į tas organizacijas, iš ku
rių jinai taip netikėtai ir su
laukus vos 58 metų amžiaus 
tapo mirties išplėšta. Paliko 
didžiausiame nuliūdime savo 
vyrą Kazimierą, keturiaš duk
teris, tris sesutes Clėvėlande, 
dvi Lietuvoje, vieną brolį Cle- 
velande ir vienrt Detroite, ku
ris irgi dalyvavo laidotuvėse. 
Laidotuvėse labai gražiai ir 
mandagiai patarnavo A. Vil
kelienė.

Wallace ir Taylor tlždėfi ant 
Baloto Ohio Valstijoj

Liepos 23 d. laikraščiai ir 
radijas paskelbė Ohio aukš
čiausio teismo nuosprendį, jog 
Wallace ir Taylor bus uždėti 
ant baloto Ohio valstijoje. 
Kaip žinoma, valstijos, sekre
torius Hummell buvo pasimo
vęs jų prie to neprileisti, čia 
tai dar vienas laimėjimas 
prieš reakcijos pasimojimus, 
ačiū pastangoms vietinio 
Wallace for President Komi
teto.

★ ★ ★
Wallace Balsuotojų Kliubai

Kiek matosi iš spaudos, tai 
daugelyje vietų jau gyvuoja 
ir veikia Wallace balsuotojų 
kliubai. Clevelande jau irgi 
•keli desėtkai draugų bei drau
gių išpildė kortas įstojimui j 
minimą kliubą. Penktadienio 
vakare, liepos 30 d., įvyks to 
kliubo narių susirinkimas, ku
ris apkalbės tos kampanijos 
reikalus ir tęs tą darbą iki 
sėkmingos pabaigos. Susirin
kimas įvyks LDS Kliube, E. 
79th St. Kviečiami ir nena- 
riai atsilankyti. J. Žebrys.

Atstatytas Viešbutis
UKMERQiL — Apskrities 

Vartotojų Kooperatyvų Sąjun
ga baigė atstatyti viešbutį ir 
atidavė jį eksploatacijon.

Viešbutyje — 26 vietos. Jis 
užima antrąjį aukštą. Apa
čioje įrengta užkandinė. Vieš
bučio viduje—pavyzdinga šva
ra ir tvarka. Kambariuose 
įrengti radijo taškai.

DIENRAŠTIS LAISVĖ 
$2 Trims Mėnesiams

Specialis pasiūlymas užsisakyti dienrašti Laisvę 
vasaros sezonu. Užsisakykite trims mėnesiams 
už $2. šis pasiūlymas yra tik iki 1 d. rugsėjo- 
September.

Ką jums duos dienraštis Laisvė, turint savo 
namuose kasdien? Štai ką:

Jį jums duos žinias apie visą pasaulį iš poli
tinio, ekonominio ir kultūrinio žmonių gyveni
mo.

Jūs kas dien gausite moksliniu informkcijų 
apie išradimus, technikoje atsiekimus bei tobuli
nimosi, medicinoje, chirurgijoje atsiekimus ir tt.

Laisvė duos jums piukiausių patarimų apie 
sveikatą. Dr. Kaškiaučiaus vedamas sveikatos 
skyrius Laisvėje yra tikrai daktaras namuose, 
kur ateina dienraštis Laisvė.

Laisvė paduoda daug svarbių žinių iš Lietu
vos. Naujoje santvarkoje sparčiai kyla Lietuvos 
žmonių gyvenimas. Dygsta nauji fabrikai, auga 
mokyklos, biednubmenei ten prieinamas moks
las.

Kasdien gaudami ir skaitydami dienraštį 
Laisvę jūs rasite daugybę svarbių raštų, kuriais 
jūs labai domėsitės. Užsisakykite dienraštį 3 
mėnesiams'už $2 ir jūs jį taip pamylėsite kaip 
jį myli tūkstančiai tų, kurie jau skaito jį.

r
Tuojau rašykite sekamu antrašu:

♦ LAISVĖ
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

So. Boston, Mass.
Pasarga * mūsų draugams 

kaslink klaidingų gandų, ku
riuos skleidžia priešai, kad vi
si, kurie balsuos už Progre- 
syvę Partiją ateinančiuose rin
kimuose. tai yra, kurie pla
nuoja balsuoti, to negalės pa
daryti, nes, • girdi, nebus su
rinkta Massachusetts valsti
joje pakankamai parašų dėl 
naujos partijos uždėjimo ant 
baloto.

Netikėkite, draugai, — mes 
sunnksime pakankamai para
šų ir visos kalbos yra veltui. 
Mums buvo paskirta surinkti 
52,000 parašų, bet bus su
rinkta mažiausiai 100,000. Tai 
matote, kokie klaidinanti yra 
tie gandai.

Visi draugai ir simpatikai, 
kurie nori teisingai žinoti apie 
Progresyvę Partiją, turėtų 
lankyti susirinkimus ir mitin
gus. Jei lankysite susirinki
mus, jūsų negalės klaidinti 
nei priešų spauda nei jų me
lai. A. Dambrauskas.

Waterbury, Conn.
VIEŠA PADĖKA

Dėkui visiems draugams ir 
draugėms, kurie ir kurios ap
lankėte mane ligoninėje ser
gantį. Labiausiai dėkoju bro
liui Karoliui ir jo dukrai ‘ir 
kitiems draugams. Ačiū drau
gams V. Jakuboniui, J. Vala
vičiui, Ed. Jasiūnui, M. Vai- 
tonaitei, A. Shutts. Taip pat 
ačiū už atvirutes K. Jankeliū- 
hienei ir Strižauskų šeimynai.

Ligonis, aplankytas draugų 
ir artimų, daug geriau jau
čiasi ir kartais net visai pa
mirštą sergąs.

J. Krapnitskag.

Kanados Lėktuvo Nelaimėje 
Žuvo 28 Žmonės

RIMOUSKI, Quebec. — 
Sudužo didelis keleivinis 
Kanados lėktuvas. Žuvo visi 
28 jame buvusieji žmonės, 
daugiausiai miškų darbi
ninkai. Nelaimė' įvyko dėl 
ūkanoto lietaus.

kjį

Mainieriai!
Shenandoah Kviečia Jus Į

PIKNIKĄ!
Važiuokite į šenandoriečių pikniką. Padarykite 
šį pikniką skaitlingu visos apylinkės *sąskridžiii! 

Paremkite dienraštį Laisvę!

PIKNIKAS ĮVYKS SEKMADIENĮ

Rugp. 1 August
FIRE CO. GROVE 
Brandonville, Pa.

Bus skanių užkandžių ir visokių gorimų. Tu
rėsite puikių pasimatymų su daugeliu seniai 
matytų.

Šis piknikas yra paramai dienraščio' Laisvės. 
Infliacija sunkiai spaudžia Laisvę, pagelbėkite 
dienraščiui Laisvei atsilaikyti prieš infliaciją, 
dalyvaukite šiame piknike.

ggfl-— --. " --------- ---.25

CHARLES J. ROMAN Į
(RAMANAUSKAS)

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

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

IDEALIŠKA VIETA
V AKACIJOMS

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

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

arti -maudynių.

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

Telefonas High Falls 8185
Kelrodis: Short line bus iš Dixie Hotel, 8th Ave.

ir W. 42nd St. Išlipkite Rosendale. Arba imkite 
laivą nuę W. 42nd St. ir išlipkite Kingston Poipt.
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MIAMI, FLORIDA
Dabartiniu laiku Miami vie

tiniai gyventojai išvažiuoja į 
šiaurines valstijas pasisvečiuo
ti, o iš šiaurinių valstijų ne- 
kurie atvažiuoja praleist va- 
kacijas Miamėj. Gegužės 
mėnesį draugai Valiulioniai iš
važiavo į Kanadą. Taipgi, sa
kė, apsilankys New Yorke ir 
gal kur kitur. Mes pasigen- 
dam draugų Valiulionių, nes 
jie labai nuoširdūs žmonės. 
Visuomet maloniai patarnauja 
dėl darbininkiškų reikalų. 
Anksti pavasarį gražiai pasi
darbavo dėl surengimo pikni
kų, kurie davė gražaus pel
no, tai buvo galima arba, sa
kant. draugijos turėjo progą 
nupirkt Šerus dėl Kultūrini? 
Centro įstaigos. Draugai Va
liulioniai brooklyniečiams pla
čiai žinomi kaipo rimti ir nuo
širdūs darbuotojai nuo pat 
jaunystės dienų. ' Taip ir da
bar visuomet prisideda fi
nansiniai ir moraliai geriems 
tikslams.

Dabar pažiūrėsim, kas at
važiavo į Miami. Dar balan
džio mėnesį atvažiavo draugė 
Stankūnienė iš Worcester, 
Mass., tik ant vakacijos, bet. 
Stankūnienei labai patiko ma-! 
lonus Miami oras, tai atrodo, 
kad jau apsigyvens, nes nusi
pirko nuosavą namą. Su pra
džia liepos turėjom svečių iš I 
Pittsburgh, Pa.,— Mr. ir Mrs. 
Derivis su dukrele ir giminai
tėmis, kurių pavardžių neat
menų. Mums buvo labai ma
lonu pasimatyti su minėtais 
svečiais, šiaip Miami šiuo 
tarpu nieko ypatingo, pusėti
nai šilta, bet nešilčiau, kaip 
šiaurinėse valstijose. Kartais 
palija, bet šiemet daug ma
žiau lietaus, negu praeitą va
sarą. Miamėj atrodo, kad la
bai graži vasara. Norėčiau 
pastebėti tiems, kurie dar 
nesate buvę Floridoje, ir 
tiems, kurie atvažiuojate tik • 

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETUS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišlnimas bei parč. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojanie dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių, 
žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

/

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

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

ir tt., telefonuokite 
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
\ FUNERAL ROME, Inc., 354 Mąrcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį r

EVergreen 7-4774 i ,

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

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

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

.iri- —MrMKTnrn-TT— “ — “ —

ant trumpo laiko, tai ne
prisikraukite daug drabu
žių, nes kaip vyrai, taip ir 
moterys neimkite sunkių, 
puošnių drabužių, nes nėra 
kada nešiot puošnius drabu
žius. Praktiškiausia papras
ti lengvi mazgojami vasari
niai drabužiai. Taipgi, leng
viau ir kelionėj, nes ilga ke
lionė ir taip nuvargina. Na, 
ir kam gi reikalinga tąsyt 
veltui drabužius vieta iš vie
tos, — tai bereikalingas dar
bas ir apsisunkinimas. Kuo
met svečiai atvažiuoja į Mia
mi arba į kitus Floridos mies
tus, tai vieniem patinka, ki
tiem nepatinka; bet teisingai 
žiūrint, kaip vienur, taip ir 
kitur, apart gero oro, daugiau 
nieko nėra. Dabar paimkim 
kad ir Miami. Tuose distrik- 
tuose, kur jau apgyventa ir 
gyvena patys savininkai, ku
rie netingi dirbt apie namus, 
tai kiekvienas išgražina savo 
nuosavybes, kaip geriausiai 
gali. Taipgi, kurie finansiniai 
išgali, tai pasisamdo darbinin
kus apžiūrėt. Gražiai apžiū
rėtose vietose tai malonu žiū
rėt, bet kuriose vietose mies
tas turėtų apžiūrėt, tai ten la
bai liūdnas vaizdas. Nes Mi
ami neturi gražių parkų sve
čiams atvažiavusiems pąsisė- 
dėt. Toks miestas, kaip Mia
mi, taip pagarsėjęs bizniškai, 
tai turėtų būti pagarsėjęs gra
žumu, švarumu ir visais abel- 
nai parankumais, kas tik rei
kalinga dėl nuolatinių miesto 
gyventojų ir dėl svečių, kurie 
suvažiuoja laike žiemos ir da
ro biznį, suvežą daug pinigų, 
bet visa bėda tame, kad mies
to viršininkai bereikalingai pi
nigus eikvoja tarp savęs, pe
šasi už suktybes. Peštynės 
dar ir dabar eina tarpo miesto 
viršininkų. Miami Beach ne
priklauso prie miesto, turi sa
vo atskirą administraciją, tai

VAKARIENE 85c
Iš 7-ių patrovų

ten visai kitokia tvarka, daug 
geriau sutvarkyta viskas.

Kitas gražus priemiestis Mi
ami Shores taipgi turi atskirą 
valdybą ir tas skyrius labai 
gražiai apžiūrėtas. Bet pats 
biznio centras, kuris turėtų 
būti gražiausias ir visi paran- 
kumai būtų tinkamai prireng
ti, tai visokiais šlamštais ap
mėtyta ir sveikatos depart- 
mentas nieko nedaro. Nei 
mentas neverčia ir nebando 
miestas, nei sveikatos depart- 
tuščių lotų savininkus versti 
išvalyti tuos lotus, kur pri
auga visokių krūmokšnių ir 
tarpe tų visokių biaurių žo
lių yra visokių vabalų. Ki
tuose Floridos 'miestuose, kiek 
yra žinomą, tai miestų virši
ninkai; matomai, daugiau do
mės kreipia dėl pagerinimo 
miestų, negu Miami. Kiek 
girdėt, tai Orlando, St. Pe
tersburg, Jacksonville, tai jau 
ten visai kitaip prižiūrimi 
miestai. O Miami,—tai tik 
biznis. Gal būt todėl čia vis
kas labai bizniška, kad dau
giausia suvažiavę visoki buvę 
biznieriai, kurie jau pasiliuo- 
savę nuo darbo ir biznio. Vis
ką būtų galima tinkamai su
tvarkyti, jeigu patys gyvento
jai daugiau rūpintųsi savo rei
kalais. Žarija.

Chicagos Žinios DETROITO ŽINIOS
“Chicago Star” Areštavimą 
Kotnunistų Skaito Aktu 
“Politinės Desperacijos”

Fcderalės valdžios įkaitina
mas komunistų vadų buvo 
“aktas politinės desperacijos,” 
“Chicago Star,” anglų kalba 
progresyvus savaitraštis smer
kia savo editoriale.

Editoriale sakoma:
“Tai nėra čionai supuolimas, 

' kad šie areštai įvyktų vidu
ryje rinkimų kampanijos, ku
rioje abi senosios partijos yra 
susirūpinusios nukreipti žmo
nių dėmesį nuo tikrų dalykų.

“Tai nėra vienatinis atsitiki
mas, kad tie areštai, po džiu- 
rės įkaltinimo kibo j ę virš me
tus laiko, būtų įvykinti da
bar, kuomet dalykai Berlyne 
taip išpūsti ir pilnoj propor
cijoj priruošti karo krizei...

“šie areštai yra aktas po
litinės desperacijos. Jie’taip
gi atidengia dvynių partijų 
administracijos būdą, kuri ga
tava griebtis fašistinių meto
dų pasilaikymui savęs galio
je.”

Aišku, čionai buvo daugiau 
duoti smūgį ne Komunistų 
Partijai ir prieš jos vadus, 
prieš kuriuos įkaltinimai yra 
dirbtiniai, bet trečiajai parti
jai ir jos suvažiavimui Phila- 
delphijoj, kur buvo nominuo
tas Henry Wallace kandida
tu į Jungtinių Valstijų pr.ezi- 
dentus ir senatorius Glen Tay
lor—į vice-prezidentus.

Abi senosios partijos mato 
sau didžiausį pavojų trečiosios 
partijos judėjime. Amerikos 

'liaudis nori taikos ir susitari
mo su Sovietų Sąjunga’ Pro- 
gresyvė Partija, vadovauja
ma Henry Wallace’o, stoja už 
susitarimą ir bendradarbiavi
mą su Tarybų Sąjunga.

WasRingtono administracija 
su Trumanu ir Dullesu prieš
akyje pridengė tyčiomis karo 
krizį Berlyne ir su to krizio 
pagalba ir puolimu ant Ame
rikos komunistų vadų yra jos 
planas ir pastangos išsprog
dinti trečiosios partijos kon
venciją Philadelphijoj.

Senas priežodis sako: kas 
kasa kitam duobę, tas jon 
pats įkrinta. Taip bus ir su 
Trumano ir Dulleso partijo
mis.

“Pain in the Neck”
FRANKFURT, Vokieti

ja. — Karinis Amerikos 
gubernatorius Vokietijai 
generolas Lucius Clay su
sirgo kaklo neuralgija.

“j. J. Kaškiaučius, M. D.|
" 530 Summer Avenue, t
•• Newark 4, N. J. į
•j HUmboldt 2-7964 į

“Iki virėjas neišpildys Taft-Hartley affidavit©, James, 
aš negaliu su tavimi diskusuoti tavo algos klausimo.”

Daugelis nori žinoti apie 
naujosios partijos reikalus ir 
kokios . perspektyvos Wall- 
ace’ui ir Taylor’ui laimėti rin
kimus. Vieni spėja, kad ne
gali laimėti; kiti sako, jei ir 
nelaimėtų, tai labai daug bal
sų gaus naujosios partijos 
kandidatai.

Tuom reikalu aš noriu pa
sakyti, kad mes visi turėtume 
kiek smarkiau dirbti toje 
kampanijoje. Laikas trum
pas. Lapkričio 2-ra diena 
greit ateis. Mes, pažangie
čiai, turėtume nuo dabar vi
sas savo jėgas įtempti, kad 
laimėjus “Wallace’ui ir Tay
lor’ui” kuodaugiausiai balsų, 
nes ba'lsas už Wallace bus 
balsas už taiką; balsas už 
Wallace bus balsas prieš re
akcionierius abiejų senųjų 
partijų, tarp kurių, beje, 
šiandien nėra jokio skirtumo, 
nežiūrint jų prižadų. Visos 
mūsų organizacijos turėtų 
darbuotis, kad kliubai už 
Wallace būtų gyvi ir veiklūs.

Dar kartą primenu, kas jau 
buvo pranešta, kad piknike 
ateinantį sekmadienį turėsime 
vieną iš geriausių kalbėtojų 
ir visiems verta vien dėl to 
dalyvauti “Vilnies” piknike.

★ ★ ★
Reikalauja Atlyginimo 

Motinai

Kiek laiko atgal jau- buvo 
rašyta, kaip mūsų miesto po- 
licistai brutališkai nužudė 
jauną, 15 metų, negrą Leon 
Mosley. Tatai įvyko birže
lio 4 d. Policistas Louis Me
las! laukia teismo. Jis kalti
namas žmogžudystėj.

Nežinau, ar kuri iš lietuvių 
organizacijų tarė protesto žo
dį prieš tokį brutališką nu
žudymą jauno negro. Civil 
Rights Congress išvystė platų 
liaudies judėjimą, kad nu
bausti kaltininką, kad sustab
dyti tokį nežmonišką policijos 
elgesį. Pasėkoj to, policistas 
Louis Melasi tapo apkaltintas. 
Bet kitam policistui, prieš ku
rį buvo reikalautas varantas, 
būtent John Bolend, kuris 
taipgi prisidėjo prie nužudy
mo Mosley, kaip paaiškėjo 
koronerio tyrinėjime, polici
jos kbmisionieriaus Toy buvo 
vėl leista eiti savo pareigas.

Dabartiniu laiku nužudyto 
vaiko motina išvyko į Chica- 
gą. Jai buvo surinkta aukų, 
kad galėtų išvykti iš Detroito, 
kad kiek pamiršti savo skau
džiai pergyventas valandas 
ir pailsėti.

Komitetas dabar reikalauja 
miesto tarybos atlyginimo mo
tinai už jos sūnelio gyvastį. 
Bet ar miesto taryba darys ta
me ką nors, sunku pasakyti. 
Kol kas net ir taip , vadinami 
“darbininkų draugai” nieko

nedaro tame. Reikalavimas 
buvo įteiktas tarybos prezi
dentui George Edwards. Jis 
dar nieko nedąrė, kad tarybai 
įteikus reikalavimą. .

Visų dorų žmonių pareiga 
šiame klausime prisidėti, kad 
teisingas komiteto reikalavi
mas būtų pravestas.

Šeimininkė Apsiverkė
Aną dieną, laukiant, kad bu- 

čeris man patarnautų, mačiau, 
kaip šeimininkė apsiverkė. Ji 
paprašė zupei kaulo. Kada 
bučeris jai atkirto nuo blauz
dos šmotą kaulo, moteris pa
klausė, kiek kainuos. Buče
ris atsakė: “98 centai.” Mo
teris pabalo ir ašaros pradėjo 
riedėti iš akių. Ir ištikro 
skaudu darosi, kada už kaulą 
reikia tiek mokėti. Atsimenu, 
kad tokį pat kaulą gaudavome 
už 15 arba 20 centų.

Susitikusi su drauge, kuri 
seniau dalyvavo kovose prieš 
aukštas kainas, klausiu, kodėl 
dAbar nieko nedaroma. Juk 
dar niekad tokio brangumo 
nebuvo. Atsakė, kad reikia 
visoms siųsti į Washingtona 
protestus, reikalavimus sulai
kyti pelnagrobius nuo kėlimo 
kainų ir bombarduoti Truma
no sušauktą specialę Kongre
so sesiją-su rezoliucijomis, te
legramomis ir atvirutėmis. Or-, 
ganizacijos turi siųst masinius 
reikalavimus.

Tai tiek šiuo kartu.
Slaputė.
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Dienraštjs Laisvė ,išleis la
bai reikalingą žodyną, ku
ris turės virš 25,000 žodžių. 

Vadinsis:
/

Angliškai - Lietuviškas 
ŽODYNAS 

English-Lithuanian 
DICTIONARY

Šis žodynas greit bus pra
dėtas spausdinti ir jis bus 
gatavas į pabaigą šių metų.

Žodyno Kaina $4.00 
Iš anksto užsisakantiems 

$3.0Q
, Kurie esate užsisakę šį žo

dyną ir užsimokėję po $3. 
būkite kantrūs, palaukite

1 dar keletą mėnesių ir gau-
■ site žodyną.
I Kurie dar nesate užsisakę, 
I užsisakykite tuojau. Pasi- 
Į naudokite nuolaida kainoje, 
j Siųsdaihi užsakymus ir ,
j pinigus už žodyną, r
I adresuokite: n
I

| LAISVĖ
l 427 Lorimer Street
Į Brooklyn, N. Y<

Lowell, Mass.
Rengiamas Gražus Piknikas
Šiemet “Laisvės” piknikas 

liepos 4-tą, Maynard, Mass., 
buvo didelis ir gražus ir to
dėl gerai nusisekęs.

,Mes, lowellieciai, suorgani
zavome gerokai žmonių ir juos 
nuvežėm į tą gražųjį pikniką 
dideliu busu.

Viso piknike buvo 14 auto
busų. Tačiau ne visos dides
nės kolonijos taip pasidarba
vo, — kitos pasitenkino tik 
automobiliais suvažiavę. Tai, 
visgi, negerai. Tokiu būdu 
visų norinčių važiuoti į pikni
ką nepaimsi.

J pikniką nuvažiuoti, reikia 
visus būdus pavartoti, ne vien 
automobilius.

šį sekmadienį, rugpjūčio 
(Aug.) 1, grupė jaunimo, ku
ri darbuojasi dėl Wallace’o 
rinkimo kampanijos, rengia 
labai gražų pikniką Freema- 
no giraitėj, Westford, Mass. 
Tai bus tikrai smagus pikni
kas, nes ten suvažiuos jauni
mas ir senimas, o tas' sudarys 
gerą įvairumą.

Kad daugiau žmonių galėtų 
nuvažiuoti, yra rengiamas bu- 
sas, kuris 12 vai. dienos pa
ims žmones nuo Kliubo sve
tainės, 14 Tyler St., ir visus 
nuveš į pikniką ir vakare par
veš namo tik už 60 centų į 
abi puses.

Taigi bus visiems proga nu
važiuoti ir pasibūti gražiame 
piknike.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

1 Egzaminuojant Akis, 
! Rašome Receptas
i Darome ir Pritaikome Akinius

i Drs. Stenger & Stenger
I Optometrists'
Į 394-398 Broadway 
j Brooklyn, N. Y.
I Tel. ST. 2-8342

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatlftkal 
Ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172
------------------ -------------------—'■*

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

HELP WANTED—MALE 1 
REIKALINGI VYRAI

STALIORIAI
Patyrę prie krautuvėm rakandų 

PATERSON RACK MANUFACTURING CO. 
NYA Camp

NORTH HALEDON. N. J. 
(Važiuokite ekspresiniu autobusu iki Patar

son, tada No. 42 iki krautuvės)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

KIŠENIŲ --SIUVĖJAI 
pamIjšAlų siuvėjai

NUGARŲ SIUVĖJAI
ABELNAI OPERATORIAI

Prie vyriSkų ton koatų.
NUOLATINIS DARBAS.

GERA ALGA.
Daug virSlaikių.

Apmokamos vakacijos ir legraičs Šventės.
y GOODSTEIN 

MANUFACTURING CORP.
45 W. 18th St., N. V. C.

(182)

Rengiamas ir Kitas Piknikas

Kadangi šiemet buvo šal- 
! tas pavasaris ir ankstyvesni 
piknikai negalėjo įvykti, todėl 
pasinaudosime nors dabar 
gražiomis ir, šiltomis dienomis 
pasibuvimui žalioje girioje — 
piknikiniilose išvažiavimuose.

Lietuvių Piliečių Socialia 
Kliubas rengia savo šių metų 
pirmą pikniką paskutiniam 
sekmadienyje sekamo mėnesio, 
t. y. rugpjūčio 29 d. Taipgi 
Freemano giraitėj, Westford, 
Mass. Iš Chelmsford Center 
reikia imti kelią 27 ir pava
žiavus apie keturias mylias, 
dešinėje randasi pikniko vieta. 
Apie tai bus daugiau.

Pranešėjas
J. M. Karsonas.

F. W. Šhalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenuė 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 

VAKACIJOS
Treasure Island Lodge ;
305 East 17th Avenue

N. Wildwood, N. J.

ANNA SAKALAUSKAS ;
(prop.)

Kambariai ir apartmen-; 
tai su privatinėmis maudy-; 
nėmis. Innersprings matre- 
sai. šiltas ir šaltas vanduo.^ 
Dienom, savaitėm ar mene-!; 
siui.
Šaukite Wildwood 2-2652 
arba rašykite dėl kainų. Į

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINE, VYNAS ir 

ALUS

Kanados
Black Horse Ale i 

Joseph Zeidat, Jr.:
411 Grand Si.
Brooklyn, N. Y;

I
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Lietuviai Kliaučiai 
Ruošiasi Piknikauti

Lietuvių Amalgameitų 54-to 
Lokalo piknikas įvyks šį šešta
dienį, liepos 31-mą, Dexter 
Parke. Turės gerą orkestrą 
šokiams. O į svečius ruošiasi 
ištisos šapos savo grupėse, su 
geromis vaišėmis. Vaišių vi
sokių turės ir patys rengėjai.

Piknikai), kaip visuomet, 
kviečia ir ne kriaučius? Kvie
čiami visi, kas tik nori turė
ti smagų popietį ir vakarą su 
kriaučiais.

Lankėsi Laisvėje '
Gale praėjusios savaitės I/- 

vės įstaigoj lankėsi profesorius 
B. F. Kubilius ir jo draugas 
daktaras Struik iš' Bostono. 
Svečiai vyko į Progresyvūs 
Partijos konvenciją Philadel- 
phijoje. Jiedu abu yra vei
klūs Wallace į prezidentus 
judėjime. Vykdami į svarbų 
sąskridį, neaplenkė ir žymios 
lietuvių įstaigos.

★- ★ ★
Liepos 26-tą Laisvės įstaigą 

aplankė ilgamečiai jos skai
tytojai ir prieteliai Aleksan
dras ir Magdalena Valilioniai 
iš Miami, Floridos. Seniau 
buvę Brook lyno ir apylinkių 
gyventojais, jie neužmiršta 
savo senų draugų, kiekvieno 
atsilankymo į šiaurryčius pro
ga atlanko laisviečius.

Valilioniai šį kartą lankėsi 
ir ilgokai pabuvojo pas josios 
sesąrį su šeima. Kanadoje. 
Čionai atlankė josios dėdę į 
Kazį Viltrakį, Laisvės skaity
toją ir organizacijų narį. 
Taipgi svečiavosi pas ilgame
čius savo draugus Vincą ir 
Anastaziją Paukščius. Atlan
kė Lietuvai pagalbos darbo 
buvusią čampionę mezgėją K. 
Petlitzkipnę ir kai kuriuos ki
tus. šiomis dienomis ruošėsi 
grįžti j. Miami.-

Valilioniai, beje, atlankė ;r 
Lietuvių Kultūrinį Centrą. Ap
žiūrėję, labai juomi apsidžiau
gė. Sako, pirkinys puikus. 
Tik reikia visiems brooklynie- 
čiams jo gerove rūpintis. Mes, 
miamiečiai, jums pagelbėsime, 
pareiškė Valilionienė. Jų, 
kaipo namų savininkų ir buvu-' 
šių biznierių, žodis tūo klausi
mu turi daug svorio.

New Yorko policijos komi- 
sionierius Wallander raudasis 
ligoninėje po operacijos.

Carroll Glenn, smuikininkė 
gros Čaikovskio Concerto to 
kompozitoriaus muzikos pro
gramoje Lewisohn Stadiume 
šio ketvirtadienio vakarą, lie
pos 29-tą. Eugene List toje 

pat programoje skambins 
piano solo.

Brooklyn© Lietuviai Pradės 
Ruoštis Rinkimams

Pirmuoju politiniu didžiojo 
Brooklyno-New Yorko lietuvių^ 
šūviu bene bus Lietuvių Wall
ace for President Klubo ma
sinis mitingas - prakalbos, 
įvyksiančios šio ketvirtadienio 
vakarą, liepos 29-tą, Lietuvių 
Amerikos Piliečiu Klubo salė-
.1 e.

Mitinge brooklyniečiai ne 
tiktai išgirs apie įvykusį Pro
gresyvūs Partijos užgimimą 
Philadelphijoje, apie dar nie
kad nematytą jauną ir ug
ningai entuziastišką konvenci
ją ir jos darbus, bet taip pat 
turės progą ir prisidėti pla
navime klubo veiklos ateičiai.

O veikti reikia greit, kadan
gi nuo šio susirinkimo bus li
kę tik -trys mėnesiai iki 
rinkimų, įvyksiančių lapkričio
2-rą.

Ypatingai mažai laiko belie
ka iki piliečių registracijos, 
įvyksiančios spalių mėnesį. O 
nuo registracijos priklauso ga
vimas balsų.

Taigi, visi Lietuvių Wallace 
for President Klubo nariai, vi
si klubo prieteliai ir rėmėjai 
ateikite į prakalbas šio ket
virtadienio vakarą. Draugams 
taipgi norime priminti, jog* 
dar yra lapelių, garsinančių 
prakalbas.

f
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Daug Teatrų 
Tebebuvo Šilti

Praėjusi pirmadienį 83 
RKO ii- Loew’s teatrai vis dar 
tebebuvo šilti sustreikavus šal
dymo sistemos prižiūrėtojams. 
Kitų teatrų didžiuma jau bu
vo susitarę su darbininkais.

Nosis Ilgesnė už Save
Karo kurstymo dienraštis 

newyorkietis Daily News nie
ko neužuodžia savo pašonėje, 
tačiau raito nosį sakydamas, 
kad jam baisiai atsiduoda iš 
Ilgosios Salos, kur nors iš po
nų rezidencijų.

Nejaugi ir ponai jiems pra
dėjo atsiduoti, juk jiems po
nai visuomet kvepėdavo, tik 
darbininkai atsiduodavo kuo 
negeru? Kas čia pasidarė? 
Nusprendžiau tą visą mali- 
malienę perskaityti.

Didis Perkūne! Tai rusai 
užleidę poku visą Long Is
landą. Jie, mat, nusinuomoję 
savo tarnautojų UN štabe šei
moms vasarvietei milionierių 
rezidenciją prie Glen Cove. 
Atsimenate, tai tie patys, ku
rių, kaip sakė pernai ta pati 
spauda, moterys nuogos mau
džiusiosios ir beveik sutram
džiusios, pastačiusius į ketu
ris vėjus visą tenykščių ir su
bėgusių iš visur žiūrėti į ruses 
ponų dorą. Tiesa, rusų kai
mynai to nežinojo iš prakti
kos, sužinojo tik iš New Yor
ko komercinės spaudos. -

Viskas, anot tų peckelių, ką 
tik mūsiškiai ponai ant Long 
Island padaro, kvepia, o rusų 
—atsiduoda.

. Mūsiškiai valdininkai ponai 
norėję ten įeiti, paknaisioti po 
rusų rezidenciją, apsaugoti 
rusus nuo rusų, bet trys ru
sės užblokavusios kelią ir pa
sakiusios: mes jau esame pa
kankamai paaugę patys sau 
tvarką ir švarą palaikyti.

Mūsų ponai likosi nenuėję 
toliau.

--Baisu, — riktelėjo mūsų 
spauda, — tie rusių sijonai 
tikra geležinė užlaida. •

Ta rūpestis mūsiškių saugo
ti rtisus nuo jų pačių “poko” 
biskį keistoka, uoslė dar keis
tesnė.

Pavyzdžiui, mūsų mielasis 
Newton upelis, rubežiuojantis 
Williamsburgą su Maspethu, 
po visą šalį yra paskilbęs sa
vo nemaloniu poku. Paklausk 
apie jį. bile ko, kas yra kada 
nors važiavęs per jį iš Willi
amsburg© į Maspethą, tuojau 
surauks nosį. Bet mūsų po
nai “neužuodžia.” Kada tūks
tančiai susiedijos gyventojų 
reikalauja apšvarinti tą ir ki
tas panašias mieste esančias 
vietas, tai spauda tam “netu
ri vietos,” o nuėjus delegaci
joms pas valdininkus jų “nė
ra namie.” Visai nebandoma 
tūkstančių savų gyventojų 
uoslę apsaugoti.

Kaip išaiškinti tą keistą mū
sų laikraštininkų ir valdinin
kų uoslę link' rusų, gyvenan
čių pono rezidencijoje už
miestyje, plačiame, atvirame

Krautuvių Darbininkai 
Apsiskundžia Publikai

Kada krautuvių darbinin
kams padėtis pradeda blogė
ti, jie, kaip ir visų šapų darbi
ninkai, pirm visko apsiskun
džia savo Šapos komitetui, o 
tas padėties gerinimo parei
kalauja iš samdytojų. Kada 
komitetas nebeįveikia blogu
mų, eina į centralinę unijos 
įstaigą. O kada bosų “ragu
čiai,” patepti Taft-Iiartley 
įstatymo, užaugo taip dideli, 
jog bosai nebesiskaito nei su 
visa unija, tuomet krautuvių 
darbininkai kreipiasi į visuo
menę.

Tokios padėties prispirti, 
Oppenheimo Collins depart- 
mentinių krautuvių darbinin
kai išleido lapelius, kuriuose 
apsiskundžia publikai, kad 
firma:

—Nedamoka savo darbinin
kams, kurių didžiuma yra iš
dirbę jau po 10 iki 25 metų, o 
tebegauna žemiausias depart- 
mentinių krautuvių industri
joje algas.

—Atsisako tartis su legaliai 
pripažinta savo darbininkų 
unija ir ignoravo valdinės N, 
Y. Valstijos Tarpininkavimo 
Tarybos paraginimą tartis su 
unija.

,—Skleidžia spaudoje įžei- 
dinėjančius girdus tikslu iš
vengti diskusavimo tikros pa
dėties, būtent: aukštesnių al
gų, geresnių sąlygų ir užtikri
nimo darbo.

—Persekioja darbininkus 
kampanijoje sudaužyti darbi
ninkų uniją, o įsteigti kompa- 
nišką uniją.

Darbininkai sako, jog pu
blika pagelbėtų jiems susitar
ti su firma be streiko, jeigu 
tuojau parašytų firmai laišku
tį, paraginantį tartis su Dept. 
Store Employes Unijos Loka
lu 1250. Firmos krautuvės 
raštinės randasi 485 Fulton 
St., Brooklyne, ir 33 West 
34th St.. New Yorke.

Senoji unijos su firma su
tartis baigsis 31-mą liepos.

VAISIU SRIUBOS 
KARŠČIUOSE

Turbūt visoms šeiminin
kėms jau žinomi šalti barš
čiai vidurvasario sezonu. 
Pagyvenusios ilgiau Lietu
voje arba kad ir anksti iš- 
vykusios, bet prie mamyčių 
augusios moterys taipgi ži
no iš praktikos pagamini
mą įvairių girų, gaivinan
čiai skoningų ir stiprinan
čių. Yra ir amerikietiškų 
lengvai ir greit pagamina
mų sriubų ir gėrimų.

lauke ?
Atrodo, kad atominei bom

bai subliuškus, nebeveikiant 
kurstymui karo prieš Tarybų 
Sąjungą, ponai savo spaudoje 
pasigamino smirdalę bombą. 
Tačiau vargiai /rasis mūsų ša
lyje tokių “ubagų dvasioje,” 
kurie tikėtų, kad su ta jų 
bomba būtų galima, paskelbti 
ir laimėti karą. Rykštė.

Vaikas Buvo 
įstrigęs Tarpsieniu

Brooklypietis Robert Mar
tino, 6 metų, su kitu berniu
ku mėtė guminį sviedinuką, 
kuris, pagaliau, pataikė įkristi 
į siaurą tarpsienį. Vaikas be 
didelio vargo dasibruko 7 co
lių pločio tarpsieniu kelias pė
das pirmyn, tačiau dar .nepa
siekęs sviedinio pasijuto įkliu
vusiu, negalinčiu judėti pir
myn, nei atgal.

Pribuvo policistAs, patarė 
vaikui teptis paduotais rieba
lais ir bandyti stumtis atgal, 
tačiau išeiti nepavyko. Tuo
met policija su kaltais turėjo 
praplatinti tarpsienį, kad ga
lėtų vaiką ištraukti.

Pagulėjęs ligoninėje, apsi
raminęs, vaikas pirmiausia 
'klausė motinos—kur yra ma
no sviedinys.

Sviedinys, pasirodo, mažo 
vaiko gyvenime yra labai 
svarbus turtas, už jį jisai pa
neša visokių nelaimių.

Iš Atostogų
Sveiki, laisviečiai! Vakaci- 

jas praleidžiame Chicago j su 
tėvais. Nickie Jr. turi gerus 
laikus, nes čia yra daug vie
tos jam pabėgioti.

Pakalniškiai
Nick, Frances ir Nickie Jr.

Frances originaliai yra chi- 
cagietė šešelgytė. Atkviestą 
į Brooklyną dirbti LDS Cen
tre, brooklyniečiai ją pasisa
vinome. Ji dainuodavo Aide, 
veikė Lietuvai Pagalbos Ko
mitete, buvo jo iždininke. Da
bar, išėjusi auginti Nickie Jr., 
taipgi tebepasilieka su mumis, 
nes Niek dirba, yra labai rei
kalingas dienraščio Laisvės 
spaustuvėje ir yra dienraščio 
direktoriuose, taipgi dalyvau
ja vaidyboje. Tad su tėvais 
tenka pabuvoti, nuvežti Nickie 
Jr. atsipažinti Su jo “senu
kais” tiktai atostogomis.

Linkime džiaugsmingai pa-, 
buvoti, gerai pasilsėti ir lai
mingai sugrįžti!

ANDREWS BASE, Md. 
— Keturi rakietiniai anglų 
lėktuvai čia akrobatiškai 
skraidė, darydami įspūdį 
Amerikos karininkams.

Ar Jau Turite Bušą?
Du didieji Laisvės paraįmai 

piknikai Įvyks sekmadienį 
prieš Labor Day šventę, rug
sėjo 5 d. (Sept.. 5th). Vienas 
bus Philadelphijoje, kitas Wa- 
terburyje. 

t

į kuri iš tų dviejų piknikų 
jūs važiuojate? Ar jau pasi- 
samdėte busą? Jei turite pa- 
sisamdę busą, ar pranešėte 
per dienraštį Laisvę, kad bu- 
su važiuojate į pikniką?

Labai svarbu iš anksto in
formuoti visuomenė ir iš anks
to suregistruoti vykstančiu į 
viena ar antrą iš minėtų pik
nikų. <

Šie du piknikai yra svarbus 
dalykas mūsų dienraščiui. Jei 
jiedu pavyks, tai dienraščiui 
bus didelė atspirtis prieš in
fliacija. Todėl rūpinkimės, 
kad tiedu piknikai pavyktų.

Dr. A. Petriką 
Atostogauja

Praėjusį šeštadienį išvyko 
dviem savaitėm atostogų Dr. 
A. Petriką. Jis išvyko į Adi
rondack's kalnynus ir sugrįš 
tik rugpiūčio men. 9 dieną.

Iš atostogų Dr. Petriką, ra
šo R. M i žarai:

“Važiuodamas atostogų (šeš
tadienį) klausiausi radijo 
transliavimų apie Progresyvės 
Partijos konvenciją Philadel- 
phijoj ir, prisipažinsiu, jog 
jos dalyviams (kartu ir tau) 
pavydėjau tokio entuziastingo 
sanskridžio!

“Vakare klausiausi Wall- 
ace’o kalbos transliavimo.

“Matysimės, kai grįšiu Broo- 
klynan rugpiūčio 9 d.”

SVEIKSTA
Blanche E. Senkevičienė pa

starosiomis savaitėmis buvo 
smarkiai susirgusi, šiuo tarpu 
jos sveikata pamažu gerėja, 
tačiau gydytojo kol kas už
drausta iš namų eiti, ypatin
gai laiptais lipinėti. O laip
tų ten nemažai. Senkevičiai 
gyvena apartmentiniame na
me, 393 So. 3rd Street, Brook
lyne. 1

Linkime greitai pasveikti.
Senkevičienė keliais pasta

raisiais metais dirbo su pre
kyba surištoje, industrijoje ir 
veikliai dalyvavo paskilbusia- 
fne unijos 65-me lokale. Da
bar ji norėjo mestis į talką 
Wallace for President judėji
mui, bet liga laikinai sutruk
dė. R.

t
Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS 

BAR & GRILL 
/

Degtinės, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES 
★ '

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

restaurant!
Steven Augustine & Frank Sank©

: SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

į Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTl 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
: z Tel. EVergreen 4-9612 5

Delegacijoje Pas Majorą Bus 
Žymūs Visuomenininkai

Liepos 29-tos rytą žymių 
Williamsburgo ir viso miesto 
piliečių, delegacija, su assem- 
blymanais Austinu .ir Gittle- 
sonu, taipgi kandidate į kon- 
gresmanus Ada B. Jackson 
priešakyje, lankysis pas ma
jorą O’Dwyer reikalauti teisė
tumo Miltonų byloje ir su
stabdyti policijos žiaurumą.

Civilių Teisių Kongresas, 
kuris vadovauja šiai bylai ir 
informavo majorą apie atvyk
stančią delegaciją, praneša 
spaudai, kad suinteresuotų 
civilių teisių gynimu organi
zacijų nariai ir visi asmenys 
susirinks prie City sllall, New 
Yorke, laike delegacijos ten 
lankymosi.

Delegacija lankysis pas ma
jorą 1 1 valandą.

taip pat ir masiniame mitinge. 
Jeigu prieš porą savaičių ne
gras darbininkas galėjo būti 
Williamsburge nušautas nu- 
garon ant savo namų slenks
čio, rytoj gali tapti nušautu 
bile kas kitas, jeigu šaudymo 
nesu stabdy sime.

b 
DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street I---

BROOKLYN, N. Y. S
Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: į 1— 8 vakare
Penktadieniais uždaryta.
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Masinis Raporto Mitingas GERI PIETŪS!
Sugrįžę nuo majoro, dele

gatai raportuos Williamsbur
go. publikai tą patį vakarą, 8 
vai. Raporto masinis mitin
gas įvyks Public School 19 
patalpose, kampas So. 3rd ir 
Keap Sts., Brooklyne.

Civilių Teisių Kongresas 
sako, jog labai svarbu masių 
išstojimas prie City Hali, o

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

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

JONAS STOKES
" 512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

į GYDYTOJAS

| S. S. Lockett, M. D.
į 223 South 4th Street
§ BROOKLYN, N. Y. f

■■ D—2 dienom £> Valandos: i „ o , . ci I 6—8 vakarais į
i Ir Pagal Pasitarimais. E
5 Telefonas EVergreen 4-0203 >

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

A. Kalinauskas
Parduoda naujas ir taiso 

sekamas mašinas:
Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.
Kreipkitės: 

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

Telefonas Virginia 3-5397

r—

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai, ku-1 
dikiam reikmenys, jvairūs daik-J; 
teliai, ligonių kambariui reikme-j 
riys už grieštai žemas kainas, j 

b --------------- 'l
RECEPTŲ SPECIALISTAI. JĮ

MAX PEIST, Ph. G., ? 
i EDWIN LANE, Ph. G. : 
j Tel. EVergreen 7-6288
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NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moterišku ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

♦ > Vėliausios Dienos
•• Didelis Pasirinkimas Rėligijinių Daiktų.
• •

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas STagg 2-2173
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