
Cissie Patterson.
“Sena Airiška Kalė...”
“Blondiną Herojė...”
Liaudies Judėjimo Nesu

laikys.
Rašo R. MIZARA

“Blogumas manyje reiškiasi 
tame, kad aš esu pagiežinga 
sena airiška kalė. Negaliu 
aš su žmonėmis palaikyti

pusę metu...”
Šitaip kadaise yra pasisa

kiusi apie save Cissie Patter
son, neseniai mirusi 63 metų 
amžiaus dienraščio “Times- 
Herald” leidėja Washingtone.

šią jos kalbos citatą imu iš 
savaitraščio “Time.”

Mirusiosios laikraštininkės, 
—pagiežingos ir politikoje re
akcingos moteriškės,—gyveni
mas, be abejojimo, yra įdo-1 
mus.

Ji paliko apie 40 milijonų 
dolerių turto.

Ji gyveno palociuje, kuria
me dažnai vykdavo ištaigin
giausios vaišės ir orgijos.

, Prieš šitą moteriškę lenkda
vosi daug “didžiųjų” vyrų ir 
moterų; jos pokyliuose gerda
vo ir valgydavo statesmenai, 
politikieriai ir net tūli darbo 
unijų vadai.

Vieną kartą, rodydama tū
lam savo prieteliui pirštu į 
lėbaujančius jos palociuje 
svečius, Patterson’iūtė pasa
kė :

“Matai šituos kales vaikus, 
mano namuose šumijančius. 
Taip ilgai, kaip ilgiai pajėgiu 
juos šerti, girdyti šampanu ir 
vis turėti bankuose pinigų 
daugiau, nei jie, aš galiu nu
pirkti net jų sielas...”

Jai pačiai gydytojai drau
dė gerti alkoholinius gėralus, 
bet ji jų patarimo nepaisė: 
gėrė škotišką degtinę ir bran
giausi šampaną. Kodėl? To- 
<telr kad “aš noriu pamiršti 

bloguosius darbus, ku
riuos esu atlikusi...”

Jei tas turtas, kurį miru- 
- šioji Patterson’iūtė išeikvojo 

savo asmeninėms ambicijoms 
pareikšti, savo priešams pulti 
ir pažangiems žmonėms 
šmeižti, būtų sunaudotas nau
dingam tikslui. visuomenė 
šiandien mirusiąją gerbtų ir 
jos. žinoma, apgailėtų.

Dabar gi. . .

O štai kita Įdomi būtybė, 
einanti bjauresniais keliais.

Kalbu apie šnipę Bentley, 
kuri šiandien šmeižimu ir pro-1 
vokavimu nekaltu žmonių, bu
vusiųjų rooseveltiečių, komer
cinėje spaudoje heroje virto!

Ši “blondiną” (tokia, kaip 
juoda karvė) moteriškė sie
kias! ikąsti ne tiek Trumanui, 
kiek Progresyvių Partijai, ir, 
žinoma, tolydžio mano gra
žiai pasitarnauti republiko- 
nams.

Mirusioji Patterson’iūtė tu
rėjo užtenkamai drąsos prisi
pažinti. jog ji esanti “sena ai
riška kalė.”

Kyla klausimas: ką apie 
save pasakys .“geltonkasė” 
Bentley? Ar ji turės drąsos 
pasiimti nors dalelę tų šlykš
tybių, kuriomis svaido nekal
tus žmones?

Klystų tie, kurie manytų, 
jog vienas ar kitas šnipas bei 
provokatorius gali suardyti 

F masinį liaudies judėjimą
Darbininku judėjimas šni- 

pijados istoriją gerai žino.
Rusijoje, bolševikų partijo

je, ne sykį atsiraądavo pro
vokatorių, dėl kurių ^pasi
darbavimo” ne vienas revoliu
cinis veikėjas sveikatą’arba 
gyvybę prarado. • Nepaisant 
to, darbininkų judėjimas ėjo 
savo keliu.

Amerikoje šnipijada ir pro
vokacijos yra “labai madoje.” 
.Kapitalistai išleidžia milijonus 
dolerių šnipams “prisodinti” 
darbininkų organizacijose. 
Atsimenate, Tom Mooney da-

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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STALINAS KALBĖJOSI SU VAKARINIAIS TALKININKAIS
Jungtinių Valstijų, Anglijos Vengrų ReakcininkaiSuokalbiavę
Ir Francijos Atstovai 
Ilgai Tarėsi su Stalinu

Maskva. — Sovietų prem
jeras Stalinas dvi valandas 
tarėsi su Jungtinių Valsti
jų, Anglijos ir Francijos 
atstovais Kremliaus salėje 
rugp. 2 d. Nors apie pokal
bio turinį dar nieko oficia
liai nepranešta, bet supran
tama, kad buvo paliestas 
klausimas dėl važiuotės ati
darymo vakariniams talki
ninkams į Berlyną. Pasikal
bėjime dalyvavo ir Sovietų

Nesiseka Graikijos
Monarchist. Karas

Athenai, Graikija.—Grai
kijos monarchistai giriasi, 
kad jie užėmę dar kai ku
rias partizanų pozicijas 
Grammos kalnuose. Bet mo
narchist komandierius Ka- 
loreropulos tapo pavarytas 
už nepasisekimus tame ka
re.

užsienio reikalų ministras 
Molotovas.

Iš pasitarimo išėjo su 
linksmais veidais Jungtinių 
Valstijų ambasadorius gen. 
W. Bedell Smith, Francijos 
ambasador. įves Chataig- 
nau ir Anglijos ambasado
riaus pavaduotojas Frank 
Roberts.

Įvairūs dalykai, apie ku
riuos tartasi, . bus laikomi 
slaptybėje ,iki visi keturi di
dieji talkininkai sykiu duos 
bendrą pranešimą apie tai.

Po pasitarimo su Stalinu, 
trijų vakarinių talkininkų 
atstovai susirinko į “strate
ginę” savo konferenciją a- 
merikinės ambasados patal
poje.

Su Svetimais Kraštais Nuverst 
Liaudišką Vengrijos Respubliką

Budapest, Vengrija. — 
Reakciniai vengrai suokal- 
biavo su tūlais svetimais 
kraštais išžudyt Vengrijos 
Respublikos vadus, nuversti 
demokratinę vyriausybę ir 
užgrobt šalį, kaip praneša 
Vengrijos valdžia.

Suokalbininkai planavo, 
po respublikos, nuvertimo, 
sugrąžint buvusiems priva- 
čiams savininkams fabri
kus, perimtus į valstybės 
rankas, ir atgal atiduot 
dvarininkams žemes, kurias

vyriausybė padalino beže
miams ir mažažemiams.

•'Tarp įkaitintų yra ir El
mer Kiss, buvęs žemdirbys
tės ministerijos valdinin
kas, kuris persiuntinėjo šni- 
piškas žinias “tūlai sveti
mai valstybei.” Suokalbyje 
dalyvavo ir 61 kitas tos mi
nisterijos pareigūnas. Visi 
jie areštuoti ir kaltinami, 
jog, be kitko, nuvogė milio- 
ną dolerių pinigų, kuriuos 
vartojo sabotažo - kenkimo 
planams prieš valdžią.

Win. Z. Foster Šaukė Atremt 
Karo Kurstytojus, Kurie 
Stumia Šalį į Fašizmą

AMERIKOS GINKLAI PRIEŠ 
MALAJŲ PARTIZANUS

Kuala Lumpur, Malaya. 
— Pan-American lėktuvas 
atgabeno stambų krovinį a- 
merikinių šautuvų ir kitų 
automatinių ginklų anglams 
kovai prieš malajiečius par
tizanus. Laukiama daugiau 
ginklų iš Amerikos, kaip 
sakė Norman Cleavland, ve
dėjas amerikonų Consolida
ted Cinos kompanijos. Ang
lų kariuomenė ir policija tę
sia medžioklę prieš “raudo
nuosius.”

Žibalo Biznių Pelnai 
Pakilo 82 Nuošimčiais

New York. — Amerikos 
žibalo kompanijos gavo

ANGLIJA REIKALAUJA 
SULAIKYT ŽYDUS 
NUO PALESTINOS

Lake Success, N. Y.—An
glijos atstovas Jungt. Tau
tų Saugumo Taryboje ragi
no surasti kituose kraštuo
se vietas dėl 200,000 bena
mių Europos žydų, taip kad 
būtų sulaikytas jų keliavi
mas Palestinon į Izraelio 
valstybę.

Anglų atstovas kartu pra
šė padėti arabams, pabėgu
siems iš Izraelio užimtos, 
žemės. Anglija žada $400,- 
000 paramos tiem arabam, 
bet nieko nežada bena
miams žydams.

1

CIO PoL Komitetas Išmetė
Wallace’o Rėmėjus

Madison, Wis.— CIO Po
litinio Veikimo Komitetas 
Wisconsino valstijoj išbrau
kė iš savo tarpo septynis 
žymius unijistus, kurie 
slaptai rėmę Progresyvę 
Partiją, vadovaujamą Hen
rio Wallace’o. Tarp iš-

daugiau kaip bilioną dolerių brauktųjl, yra Edmund Bo-
gryno pelno per 6 pirmuo
sius šių metų mėnesius, tai 
yra 82 nuošimčiais daugiau, 
kaip per pirmąjį pernykščių 
pusmetį, bendrai imant.

Dvylikos žibalo kompani
jų pelnai daugiau negu pa
dvigubėjo, lyginti su pir
maisiais šešiais 1947 metų 
mėnesiais. Tatai rodo pačių 
kompanijų pusmetiniai ra
portai. • x

browicz, Phil H. Smith ir 
kt. .
Izraelis Protestuoja Angli

jai dėl žydų Belaisvių
Tel Aviv. — Izraelio val

džia vėl užprotestavo, kad 
Anglija laiko koncentraci
jos stovyklose Cyprus salo
je 10,000 žydų, kuriuos ang
lai suėmė bekeliaujant jiem 
į Palestiną.

OHIO MILICININKAI ARDO 
STREIKĄ DAYTONE

Dayton, Ohio. — Šio mie
sto majorui L. Lohrey pa
reikalavus, Ohio gubernato
rius Thomas J. Herbert pa
siuntė valstijos miliciją 
prieš Univis Lens fabriko 
streikierius. Day tono majo
ras šaukėsi-milicijos, kuo
met darbininkai, CIO Elek-

lyką ? . . .
Bet šnipai pasilieka šnipais, 

o darbininkų judėjimas, liau
dies judėjimas, vis žygiuoja ir 
žygiuos pirmyn Į s

trinininkų Unijos nariai, 
atmetė savo vadų sutartį su 
Univis kompanija ir nutarė 
tęsti streiką.

Gubernatorius, siųsdamas 
miliciją streiklaužiams gin
ti, nukalbėjo, kad tas strei
kas esąs “komunistų užma
čia.” Atvyko Kongreso At
stovu Rūmų Komitetas ir 
pradėjo tyrinėti ta trijų mė
nesių streiką. Komitetui 
pirmininkauja republikonas 
kongresmanas Clare E. 
Hoffman. • L ,•

Mt. Vernon Policija Išardė 
Wallace’o Klubo Pramogą

Mt. Vernon, N. Y.—Trys 
policininkai, stumdydami 
žmones ir grūmodami jiems, 
išardė Wallace’o i klubo su
ruoštą susirinkimą So. 7th 
Avenue bloke. Pirma negu 
susirinkimas buvo privers
tas išsiskirstyti, kalbėjo 
progresyvis kapiton. Hugh 
Mulzac, Wallace’o Naciona- 
lio Komiteto vice-pirminin- 
kas; David Margolis, Ame-

rikos Darbo Partijos kandi
datas į New Yorko valstijos 
seimelį, ir kt. Policija ypač 
puolė 1,000 žmonių minią, 
kuomet po prakalbų prasi
dėjo šokiai, kuriuose daly
vavo negrai sykiu su baltai
siais.

Wallace’o Klubas reika
lauja, kad miešto majoras 
Wm. H. Hussey ištirtų ne
teisėtus policijos veiksmus.

Užginta Japonam Streikuot;
Todėl Pasitraukė
Amerikonas Pareigūnas

Republikonai Geidžia, kad 
Plepalai Senate Užmuštų 
Visus Naudingis Kilius

išTokio. — Pasitraukė 
vietos amerikonas Jarties S. 
Killen, darbinio skyriaus 
galva talkininkų valdyboje 
Japonijoje, protestuodamas, 
kad japonų valdžia užgynė 
streikuoti savo darbinin
kams ir tarnautojams. Ja
ponijos valdžia vykdo gene
rolo MacArthuro įsakymą 
uždraust valdinių darbinin
kų streikus.

Kauyoši Dobaši, susisieki
mų darbininkų vadas, keti
na kelti valdinius darbinin
kus kovon prieš streikų ir 
bendrųjų (kolektyvinių) de
rybų užgynimą, i

Washington. — Republi- 
konas senatorių vadas Van- 
denbergas atmetė prašymą 
uždaryti trukdančias šne
kas demokratam senato
riam iš pietinių valstijų. 21- 
nas toks pietinis demokra
tas, pasivaduodami, nuolat 
plepa, kas papuolė, prieš 
sumanymą, siūlantį panai
kint taksus už teisę balsuo
ti federaliuose rinkimuose, 
tose valstijose. Republiko
nai tyči#, visų pirma pakišo 
tą siūlymą, kad tie demok
ratai bergždžiai sueikvotų 
visą specialės Kongreso se
sijos laiką.

Budenz “Sviečija” apie 
Vadinamus “Šnipus”

Washington. — Louis Bu- 
denz, persimetes iš komuni
stinio Daily Workerio re
dakcijos į katalikus, “svie- 
čijo” tyrinėjančiai Senato 
komisijai, būk valdžios tar
nybose dar esą tūkstančiai 
raudonųjų ir būk visur “pil
na komunistinių > Rusijos 
šnipų.”

(Gaudamas algą iš Daily 
Workerio, Budenz slaptai 
gerinosi kunigams. Kada 
jėzuitai jam užtikrino “pro
fesoriaus” vietą, tai Budenz 
viešai atsivertė į katali
kus.)

Francij osParyžius 
valdžia iškėlė šaunų bankie- 
tą atsilankiusiam Irano val
dovui Pahlevi.

Dunojus Dunojinems
ŠalimsI—Višinski

Belgrad, Jugoslavija. — 
Andrius Višinskis, Sovietų 
užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas, pasiūlė sutar
ties planą dėl laivų plaukio
jimo Dunojum ir dėl jo 
kontroliavimo. Višinsk i o 
plano pamatas yra, kad Du
nojų privalo kontroliuoti 
tiktai šalys, kurių žemė tie
siogiai sueina su ta upe. A- 
merikbs, Anglijos ir Fran
cijos atstovai reikalauja sau 
balso dėlei Dunojaus tarp
tautinio .kontroliavimo. '

/ K

Amerika siunčia dar 95 
oficierius Palestinon “padė
ti grafui Bernadotte vykdy
ti paliaubas tarp arabų ir 
žydų.”

ORAS. — Būsią lietaus.

New York. — Amerikos 
Komunistų Partijos pirmi
ninkas William Z. Foster, 
kalbėdamas dvidešim č i ai 
tūkstančių žmonių atidaro
majame partijos suvažiavi
me Madison Square Garde- 
ne, šaukė amerikiečius iš
vien kovoti už taiką. Jis, 
tarp kitko, pareiškė:,
* — Svarbiausias, lemia
masis klausimas šiemeti
niuose rinkimuose yra ka
ras ar taika.

Republikonų - demokratų 
šnekos, būk Sovietų Sąjun
ga norinti karo, yrą nesą
monė. Tikrieji kaltininkai, 
karo kurstytojai yra šios 
šalies ekonominiai viešpa
čiai, darbininkų išnaudoto
jai. Jie siekia ir visą pasau
lį užviešpatauti, nepaisyda
mi baisiųjų karo aukų.

Juk dvipartinė Trumano 
valdžia kartotinai atsisakė 
tartis su Sovietų Sąjunga.

Apie karinius tos valdžios 
pasišokimus liudija jos kie
tumo politiką prieš Rusiją, 
grūmojimai a t o m i nėmis 
bombomis, Trumano moky
mas ,ginkluoti įsikišimai į 
vidujinį įvairių kraštų gy
venimą — Italijoj, Graiki
joj, Chinijoj, Izraelyj ir ki
tur. Bet tautos, kurios su
mušė Hitlerį, nesutinka, 
kad Wall Strytas uždėtų 
jom savo jungą..

Nei Amerikos nei Euro
pos žmonės neleis Wall 
Stryto vadams užtraukti 
tokią karo tragediją ant pa
saulio.

Kuomet valdžia urmu a- 
reštuoja komunistų vadus, 
iš tikrųjų ji atakuoja platų
jį judėjimą dėl taikos, ypač 
naująją Progresyvę Parti
ją.

Valdžia nori įstatymais 
uždrausti Komunistų Parti
ją, kad galėtų tada terori
zuoti kiekvieną pažangų ju
dėjimą ir juo greičiau 
traukti į fašizmą ir karą.

Bet jeigu pasaulinėms tai
kos jėgoms nepavyktų sus
tabdyti šį stūmimą karau, 
tas kriminalinis karas nu
smelktų mirčiai patį kapi
talizmą. Sujudusios taikin
gosios žmonių masės tuo
met padarytų galą nusenu-

šiai kapitalistinei santvar
kai ir greičiau, negu bet , 
kada, dygiuotų prie neišven
giamo savo tikslo — socia
lizmo.

Eugene Dennis, Komuni- * 
stų Partijos sekretorius, sa
vo kalboj pabrėžė, jog karą 
kursto ir link fašizmo tem
pia “didieji vagys — mono- ’ 
poliniai pelnagrobiai ir mai
sto spekuliantai, milžiniški 
sukčiai.” > 1

Milicija Bombomis 
Blaško Streikierius

Dayton, Ohio.— Valstijoj 
milicija su tankais, ašarinė
mis bombomis ir pritaisy- . 
tais durtuvais blaškė ne tik 
streikierių pikietinin k u s 
prieš Univis Lens fabriką, 
bet ir šiaip žmones, susirin
kusius antrapus gatvės.

UŽDRAUDŽIA DARBININKŲ ^ 
SPAUDOS PIKNIKĄ

Pittsburgh. —Castle Sha
nnon Borough valdyba ne
davė leidimo metiniam dar
bininkiškos Spaudos piknir 
kui Park. Grove, vakarinėje 
Pennsylvanijoje. Tas priva
tus parkas jau pirm kelių' 
mėnesių buvo. parsamdytas 
piknikui ir sutartis pasira
šyta. Tarp apsiėmusių kal
bėti piknike buvo ir Wm. Z. 
Foster, Amerikos Komunis
tų Partijos pirmininkas.

Kaltina Amerikonus už 
Togliatti’o Pašovimų

Praga, Čechoslovakija. — 
Rumunijos radijas pasklei
dė Komunistų Žinių Biuro 
laikraščio. raštą, įtariantį, 
jog Wall Stryto doleriais 
buvo pąpirktas fašistas, ku
ris trimis kulkomis peršovė ‘ 
Palmiro Togliattį, Italijos 
komunistų vadą. Tas laik
raštis taipgi tvirtina, jog 
kariniai Amerikos šnipai 
užmokėjo japonui fašistui, 
kuris bomba sužeidė Japo
nijos komunistų vadą Kydi- 
chi Tokudą, b

ČIANG KAI-SEKAS PRARADO 
2,640,000 KARIUOMENES

Šanghai, Chinija. — Chi- 
nų komunistų - liaudiečių 
komanda pranešė, jog Čiang 
Kai-šeko tautininkai per 
dvejus , paskutinius metus 
prarado 2,640,000 kareivių 
ir oficierių. Liaudiečiai dau
giausia jų paėmė nelaisvėn.

Dabar liaudiečių valdžio
je yra daugiau kaip ketvir
tadalis visų Chifiijos gy
ventojų.

Chinų komunistų radijas 
sakė, jog per tuos dvejus 
metus jie neteko 810,000 sa-

vo kovūnų. Bet komunistų- 
liaudiečių laimėjimai dau
giau negu antra tiek pers
veria ju nuostolius.

Jie vien nelaisvėn paėmė G 
1,630,000 čiang Kai-šeko 
tautininkų. Bent pusė tų be
laisvių įstojo į liaudies ar
miją karui prieš Čiangą. Be 
to, 42,000 čiango kariuome
nės perėjo į liaudiečių pusę.

Bolivijos geležinkeliečių 
streikas sustabdė visus 
traukinius. *
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Neapgalvotas Apsitvėrimas
New Yorko mieste' laiko konvenciją New Yorko 

Valstijos Darbo Federacija. Spaudai praneša, kad šioje 
konvencijoje Federacijos vadai imsis tokio žygio, kokio ši 
organizacija nebuvo padarius per visus 82 metus savo 
gyvavimo. Jie priims rezoliuciją, kurioje būsią draudžia
ma rinkti unijos viršininkais bei atstovais į konvenciją 
tokius narius, kurie yra nariai Amerikos Komunistų 
Partijos. Vadinasi, ekonominėje darbininkų organizaci
joje bus statomos politinės kvalifikacijos..

Čia svarbu ne partija, bet pats principas. Unija yra 
ękonominė organizacija. Joje priklauso įvairiausių poli
tinių pažiūrų darbininkai. Kai atsiranda žmonių, kurie 

/ unijoje padalina narius į politines pažiųras ir vienoms 
pažiūroms suteikia daugiau privilegijų, negu kitoms, tai 
pastato į pavojų visą darbininkų solidarumo principą.

Šiandien, aišku, Federacijos vadams nepatinka na
riai, kurie yra įsitikinę komunistai. Bet kur užtikrini
mas, kad rytoj ar poryt toje pačioje Federacijoje nesusi
darys vadų klika, kurie savo viešpatavimui pavojų pama
tys republikonuose, arba demokratuose, arba socialistuo
se, arba progresyviuose? Jau sykį sulaužyta solidarumo 
principas, unija gali būti šiandien paversta vienos poli
tinės grupės instrumentu, o rytoj — kitos.

Federacijos vadai klaidingai protauja, jeigu jie ma
no, kad tuo neapgalvotu apsitvėrimu jie sunaikins ko
munistinių pažiūrų įtaką darbo unijose. Tie, kurie bus 
persekiojami, aišku, susiras naujus būdus priėjimui prie 
eilinių narių ir veikimui į juos. Argi tik unijos viršinin
ku arba delegatu esant galima paveikti unijos mases? 
Kas taip vaizduojasi, tas labai mažai tenusimano apie 

;■ idėjas. . 

►

Dar Viena Politinė Konvencija
Jau triukšmingai praėjo konvencijos republikoifų, 

demokratų ir progresistų. Pirmadienį New Yorke irfil- 
žinišku masiniu susirinkimu Madison Square Garden sa
lėje prasidėjo Amerikos Komunistų Partijos konvencija. 
Ji, tiesa, nesusilauks tiek dėmesio iš didžiosios spaudos, 
iciek gavo anos trys konyęncijos, bet tik dėlei to negalima 
mažinti jos svarbos.-Visose anose konvencijose buvo pri
siminta apie komunizmą ir komunistus. Ypatingai daug 
apie tai kalbėta senųjų partijų konvencijose. Nebuvo to
kio oratoriaus, kuris nebūtų pradėjęs ir baigęs savo pra
kalbą su pasmerkimu komunizmo ir komunistų.

Tas tik parodo, kad nors maža komunistų grupė, bet 
jos įtaka jaučiama visoje šalyje. Jaučiama ne komunistų 
skaičius, bet jų idėjos.

Ši komunistų konvencija įvyksta ir tuo momentu, 
kuomet iš senųjų partijų pusės yra aiškus pasikėsini
mas ne tik Komunistų Partiją, bet visą marksizmą už
drausti įstatymais. Suareštavimas partijos vadų, kalti
nimas jų suokalbyje spėka nuversti Amerikos valdžią, 
neišvengiamai bus jaučiama šios konvencijos darbuose. 
Vienas iš svarbiausių reikalų, be abejonės, bus aptari
mas kovos prieš tą pasikėsinimą ant partijos.

Iš partijos suvažiavimui patiektos rezoliucijos pro
jekto, kuris £ilpo angliškoje spaudoje, matosi partijos 
susidomėjimas visais klausimais, kurie šiandien stovi ne 
tik prieš Amerikos, bet prieš viso pasaulio žmones. Ko
munistai kalba apie naujo karo pavojų ir apie kovą 
prieš karo kurstytojus; jie karštai pritaria gimimui nau
jos politinės partijos; jie analyzuoja Amerikos darbo 
žmonių problemas šviesoje infliacijos, aukštų kainų, re-, 
akcijos aštrėjimo'ir t.t. Pagaliau jie žada toliau nešti 
socializmo vėliavą, kaipo vėliavą pilno Amerikos žmo
nių pasiliuosavimo iš kapitalistinio išnaudojimo.

>■
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Siekimas Pasaulinio Viešpatavimo
Kalbėjo gen. Carl A.. Spaatz. Jis buvo Jungtinių 

Valstijų karinių oro jėgų viršininkas. Dėl senumo iš tos 
vietos Spaatz pasitraukė. Bet jis pareiškė, kad Amerika 
jau pilnai viešpataujanti ant vandenų ir kad ji dabar 
turinti Riekti tokio pat pilno viešpatavimo ore!

Pasakyta trumpai ir drūtai. Gen. Spaatz išreiškė 
ne tik savo, bet abiejų senųjų partijų siekimus. Ameri
ka turi viešpatauti! Jos turi bijoti, visos kitos ša
lys. Taip pat, žinoma, jos žodžio turi visi klausyti.

Bet kokia Amerikos žmonėms nauda iš tokių kajbų 
ir tokių siekimų? Jie gali tikėtis tik vieno dalyko: Nau
jo karo. O naujas karas' reikštų nelaimę ir pražūtį.

Apie tai rimtai Amerikos žmonės pagalvos lapkričio 
rinkimuose. Galimas‘daiktas, kad daugelis jų susižavės 
viešpatavimo troškimo manija ir balsuos už tuos, kurie 

. norėtų Ameriką įtraukti į naujus konfliktus. Bet neten
ka abejoti, jog milijonai jų susipras laiku ir atmes naujo 

■ karo kurstytojus.
Amerikos žmonių šiuose rinkimuose laimė bus tame, 

kad jiems nebereikės pasirinkti iš dviejų blogų umažes
nį blogą.” Progresyvių Partija suteikia jiems progą tik
rai pasisakyti prieš abudu blogu. Balsuodami už Henry 
Wallace ir Glen Taylor, jie garsiai pareikš savo nusista
tymą prieš tuos, kurie norėtų šį kraštą padaryti tarp
tautiniu žandaru.
2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —Tree., Rugp. 4, 1948

(6-tasis STRAIPSNIS)
Philadelphijos Shibe Par

kas nėra joks parkas, o sta- 
diumas (ar stadionas), 
įsteigtas basebolei ar futbo
le! žaisti. Jis kur kas mažes
nis už niūjorkiškį Yankee 
Stadiumą ir Brooklyno Eb- 
bets Field.

Shibe Parke telpa apie 
33,000 žmonių, — tiek, sa
koma, jame yra sėdynių.

Liepos 24 d. — tai buvo 
šeštadienis — vakare čia 
įvyko trečioji Progresyvės 
Partijos suvažiavimo sesija, 
kurioje Wallace ir Taylor 
pasakė kalbas, pasižadan
čias priimti kandidatūras 
Jungtinių Valstijų. prezi
dento ir vice-prezidento vie
toms, kurioms pirmesnėj! 
suvažiavimo sesija jiedu no
minavo.

Žmonių susirinko nema
žiau 30,000; rengėjai teigė, 
jog buvo biskelį daugiau.

Minia didelė ir rinktinė.
Niekam nepaslaptis, jog 

čia dalyvavo nemažai publi
kos iš New Yorko, Conn, 
valstijos, New Jersey valsti
jos, ir visos Pennsylvanijos.

Atvyko specialūs trauki
niai, gabeną žmones; kai iš 
kur atpyškėjo busai, pilni 
progresyviečių.

Aikštės viduryje, centre, 
įtaisyta estradėlė, aplink 
kurią sukinėjosi “parinktie
ji.” Ten buvo dalis kores
pondentų (kiti korespon
dentai sėdėjo pačiame vir
šuje — Grand Stande — iš 
kur viskas matėsi, “kaip ant 
delno”). Ten buvo orkes
tras, choras, dainininkai ir 
vakaro kalbėtojai.

Jei rašyčiau apie kiekvie
ną numerį, sunuobodinčiau 
rašinį. Užteks priminti kai 
kuriuos.

Išstoja su kalba kongres- 
manas Vito Marcantonio. 
Jis kalba apie nepaprastą 
80-tojo Kongreso sesiją; jis 
smerkia reakciją, komunis
tų areštus, neseniai atliktus 
New Yorke ir kitur.

Dėl nepaprastos Kongre
so sesijos, kurią Trumanas 
sušaukė, Marcantonio pa
reiškia :

— Aš ir kongresmanas 
Isacson kovosime už mūsų 
platformoje įdėtus punktus 
žemesniuose Kongreso rū
muose, o senatorius Glen 
Taylor tą patį darys senate. 
Mes išdirbome tam reikalui 
programą; mes dėl jos ir 
kovosime. Bet jūs, Ameri
kos žmonės, privalote mums 
padėti tai įvykdyti gyveni
mam Vykite į Washingtoną 
masiškai ir reikalaukit sa
vo kongresmanų, 'kad jie 
balsuotų ir veiktų išvien su 
mumis/ Priminkite jiems, 
jog lapkričio mėnesį bus 
rinkimai...

Komunistų areštus jis 
griežtai smerkia.

Entuziazmas publi k ęj e 
milžiniškas, kokį tegali su
kelti tik Marcantonio.

Po. j o perstatomas didysis 
Paul Robeson.

Kontrastas tarp šitų vyrų 
didelis.

Marcantonio — smulkus, 
truputėlį palinkęs, fiziškai 
menkas vyrukas. Jo balsas
— tenoriškas, labiau lyriš
kas. kai jis pradeda kalbėti
— jo įkalba nebuvo rašyta,
— žmogus pagalvoji: ar jis 
šitoje didžiulėje minioje ne
paskęs, nepražus? z

Ir jis pradeda kalbą lėtu 
tonu, vos begirdimu. Ėet, 
klausyk ir žiūrėk: tonas 
pradeda kilti, žodžiai ima 
tvirtėti, faktai vienas po ki
to ryškėja, brandinasi. Jau 

ir gestikuliacija, rankų mo
stai, ima reikštis. Po penkių 
minučių šios smulkios žmo
gaus figūros judesiai suši
lę o' m b i n u o ja su jo 
kalba, su jo žodžiais. 
Sakiniai jau baigiasi aukš
čiausiu čiukuru’ir aidi bal
sas, pasiekdams • kiekvieno 
klusytojo ausis, priversda
mas jį, klausytoją, išvien su 
oratorium mestis į ekstazę... 
Tuomet nieko daugiau žmo
gus negirdi, kaip tik aplo
dismentų griausmus...

Paul-Robeson — milžinas 
savo išvaizda. Kas Robeso- 
ho nematė ir jo balso negir
dėjo, nematė ir negirdėjo 
reto žmogiško grožio, gam
tos pagimdyto ir didžiulių 
pastangų ištobulinto.

Šis vyras, " atrodo, turi 
sukaupęs savyje visą pa
saulio meną ir žiniją.

Jis stovi prie mikrofono 
be judesių r ramiai, kukliai, 
tarytum slopindamas tai, 
kas jame yra didelio ir gra
žaus.

Jo boso balsas tvirtas, gi
lus, žavingas ir malonus.

Du žmonės, dvi figūros: 
vienas — politikas, kitas — 
pasaulinio masto meninin
kas.

Ir kaip visa tai susikom
binuoja!... ’

Žmonės laukia dainos, bet 
Paul Robeson sako kalbą.

Šį suvažiavimą jis skaito 
nepaprastu Amerikos liau
dies žygiu (be abejojimo, 
Paul Robeson tame teisin
gas). Bet neužtenka tik su
važiuoti ir nutarti: reikia 
nutarimus gyveniman pra
vesti. O tai — milžiniškas 
uždavinys ir didelis darbas, 
kuris teks atlikti ligi lap
kričio 2-rosios.

Po to dainininkas paten
kina publiką: sudainuoja jis 
jai dvi dainąs, — sudainuo
ja, kaip ir visuomet, artis
tiškai.

Perstatomas radijo ko
mentatorius,'berods Vilniu
je gimęs, William Gailmor.

Kiekvienas, kuris šį vyrą 
pažįsta, suprato, kuriuo tik
slu jis buvo čia iššauktas.

Reikalingi pinigai, o Wil
liam Gailmor žino, kaip jų 
prašyti, kaip juos gauti.

Progresyviame amerikie
čių judėjime Gailmor yra 
tas, kas lietuviuose Leonas 
Prūseika. Jis moka sude
rinti politinius terminus su 
doleriais; jis žino, kaip iš
dėstyti žmonėms tuojau tinę 
ir tolimesnę situaciją, kuri 
pareikalaus tiek ir tiek lė
šų propagandai, apšvietaį 
ir kitiems reikalams.

Gailmoro balsas tvirtas, 
gražus ir žodžiai plaukia iš 
burnos taip lengvai, tary
tum jų savininkui nereikia 
nei galvoti nei dėti bet ko
kių pastangų jiems svetur 
paleisti. *

— Wallace ir Taylor,— 
sakė jis, — privalo kalbėti 
žmonėms per radiją, jei jie 
nori patekti į Baltąjį Namą. 
Bet jie negalės kalbėti, jei 
nebus pinigų. Bepig Tru- 
manui ir Dewey’ui. Jiems 
pinigų duos jų Wall stryto 
“dėdės”, kiek tik reikės, ir 
jie galės per radiją kalbėti, 
kada tik norės, nors tai bus 
apgaulingos kalbps...

— Kiek, manote, šį vaka
rą bus surinkta? — klausiu 
greta manęs sėdinčiojo laik
raščio- korespondento iš 
Trenton, N. J.

Žmogus pagalvojo.
-UMfenau, apie 30 tūks

tančių dolerių. Spėju, po do
lerį nuo kiekvieno asmens, 
— atsako jis.

Aš ginčijau, sakydamas, 
jog turėtų surinkti nema
žiau 50-60 tūkstančių dole
riu.

Gailmoras pirmiau s i a 
kreipėsi į tuos, kurie gali 
aukoti po $1,000.

— Ar ne per daug moja- 
si apžioti? — klausia mano 
kaimynas.

Atrodė, taip.
Bet po pusvalandžio pa

aiškėjo, kad abu klydome: 
apie desėtkas asmenų auko
jo po vieną tūkstantį dole
rių!...

Paskui sekė po penkis 
šimtus, o vėliau — po šim
tą.

Net ir dramaturge Lil
lian Hellman paaukojo po
rą šimtų!

Buvo ir daugiau intelek
tualų, aukojusių po šimtą, 
po kelis; tik, tūli jų, prašė 
neskelbti jų pavardžių.

Vėliau sekė “smulkūs”: 
po kelias dešimts, po de
šimt, po dolerinę...

Kai viskas buvo baigta, 
paaiškėjo, jog tą vakarą bu
vo sukelta 80 tūkstančių do
lerių !

Tai milžiniška suma, pa
rodanti ,kaip žmonės pasiti
ko naująją partiją ir savo 
kandidatus!

Kandidatai
Pirmutiniu, aišku, buvo 

iššauktas kandidatas vice
prezidento vietai Glen Tay
lor.

Dar jaunas, čiuplus,. auk
štokas vyras, daugiau pana
šus į aktorių, negu į politi
ką —aktorium jis ir yra bu
vęs.

Stovėdamas estradoj vie
nui vienas, Taylor, rodosi, 
nežino, ką pradėti nei kaip 
pradėti.

' Minia vis ploja, sveikina, 
šaukia: “We want Taylor!
We want Taylor!”

Pagaliau ir jis suploja 
rankomis.

Publika apsiramina.
Tuomet jis pradeda kalbą 

anekdotu “apie rusus.”
Jis buvo viename Soviet- 

American Friendship pa
rengime, kur dalyvavo ir T. 
Sąjungos ambasadorius Pa- 
niuškinas. Kai publika pra
dėję ambasadoriui ploti, 
Paniuškinas ir pats pradėjo 
tai daryti/''Taylor klausė 
ambasadoriaus Paniuškino, 
kodėl jis taip daro. Užklaus
tasis atsakė: Tarybų Sąjun
goje visuomet taip esti. Kai 
asmuo yra pagerbiamas plo
jimais, tai ir jis pats ploja, 
parodydamas, jog jis publi
kos pagarbą įvertina... Ki
tais žodžiais: publika ploja 
tau, tai tu tuo patim atsi
mokėk publikai!...

(Pabaiga rytoj)

Dalis Fordo darbininku, išėjusių balsuoti už CIO United Auto Workers uniją ir uni-

Sicilijoje Parameto kai
melyje dvi šeimos liūdi savo 
duondavių — juos, valstie
čių sąjungos organizato
rius, iš pasalų pašovė dvari
ninkų samdyti banditai. Tu
rine šiauriniame priemies
tyje motina su trim vaikais 
liūdi savo apskurusiame a- 
partmente; tėvą per pasku
tinius streikus nušovė kara
binieriai.

Sicilijoje kaitra. Valstie
čiai - pusininkai prakaitą 
lieja smėlėtoje ir akmenuo
toje žemėje. Dvarininkai y- 
ra išvažiavę į pajūrius, kur 
jie maudosi melsvame Vi
duržemio vandenyje. Turine 
fabrikai vėl dirba, po to 
kaip darbininkai juos buvo 
perėmę trims dienoms. Kai 
kur sienos apšlakstytos 
kraujais. Ten buvo įsiver
žusi policija...

Prie Italijos kranto arti
nosi laivas, tarp kurio ke
leivių radosi grupė, kurie 
save vadina “Amerikos dar
bininkų vadais.” Aukštas 
pasipūtęs Luigi Antonini 
saldžiai šypsojosi; jis. ne
mažai prisidėjo prie balsų 
pirkimo paskutiniuose rin
kimuose Italijoje; žemas, 
tvirto sudėjimo, garbiniuo
tais plaukais ir kiauliškomis 
mažutėmis akytėmis D. Du- 
binskis, kurį Amerikos Ka
talikų Veteranai apdovano
jo medaliu už jo kovą prieš 
komunizmą, —Jis čia irgi 
jaučiasi lyg savas, nes jo 
unijos didelės sumos plaukė 
Italijon gelbėti kampaniją 
prieš liaudies frontą; ir, — 
Lovestpnas, liesas intelektu
alinių bruožų vyras su aki
niais, už kurių jis tarsi sle
piasi. Ir neveltui: jo sąži
nę daug kas griaužia.

Jie vadina save darbinin
kų vadais. Bet jų planai 
padaryti. Jie nevyks Sicili- 
jon, jie nestebės valstiečių 
gyvenimo. Jie nevyks į Tu
rino fabrikus, kur kostiu
mai gali susitepti. Jie nesi
kalbės su Italijos Generali
nės Darbo Konfederacijos 
vadais. Ne, jų planai kito
kie. Jie kalbėsis su vidaus 
reikalų ministru Scelba, ku
rio policininkai ir karabi
nieriai skaldo darbininkų 
galvas per demonstracijai, 
kurio šnipai iš pasalų palei
džia šūvius į valstiečių ęr- 
ganizatorius. Jie matysis su 
Saragato adjutantais, tais, 
kurie pašvenčia visas savo 
energijas unijų skaldymui. 
Jie matysis su klerikalais ir 
liberalais, jie gers Romos ka 
vinėse šaltą vyną ir stebės 
Vezuvijų Neapolyje.

Planai buvo viliojanti.

Lovestonas šluostėsi aki
nius. Tolumoje jau matėsi 
krantas. Antonini saldžiai 
šypsojos.

Taip, planai gan malonūs. 
Bet dar vienas punktas yra, 
jų kelionės ’’piece de resis
tance”, kulminacinis punk
tas, čiukuras: jie vyks į 
juodojo, internacionalo šir
dį, jie aplankys pasaulinės 
klerikališkos reakcijos svar
biausi atstovą, jie gaus au
dienciją pas jo šventenybę, 
jie bus priimti popiežiaus!...

Lovestonas, buvęs Ameri
kos komunistų vadas, Du- 
binskis, kuris save iki šios 
dienos vadina socialdemok
ratu. Antonini, kuris irgi 
save skaito kokiu tai socia
listu. Štai jie buvo, štai jie 
tyliai stovėjo Vatikane po
piežiaus būstynės prieangyj. 
Jie tik šnibždėjosi. Štai koks 
tai monsinjoras, ir štai po
piežius. Antonini nusileidžia 
ant kelių. Dubinskis kaip ir 
'bando tą patį padaryti. Lo- 
Vestonas nejaukiai sukinė
jasi. Popiežius prieina. Jis 
paspaudžia jų rankas. “Aš 
tikiu, kad Amerikos ir Ita
lijos darbo žmonės taikiai 
gali gyventi krikščioniškos 
labdarybės ir žmonių meilės 
brolijoje.”

Tie trys Amerikos darbi
ninkų judėjimo geltonieji 
atskalūnai ir degeneratai, 
be abejo jautė, kad tai jų 
karjeros viršūnė, kad juo
dojo internacionalo švento
vių šventovė juos, geltonuo
sius, priima kaip vertingus 
talkininkus.

Sicilijos laukuose liejau* 
prakaitas ir klebonas kw 
nors maloniai šnekučiuojasi 
su dvarininku, kurio agen
tai pašovė valstietį. Turine 
tebeliūdi nušauto darbinin
ko žmona.

Dubinskis ir Antonini, ir 
taipgi Lovestonas, betgi, 
jaučiasi neramūs. Kuomet 
nors jie už tai atsakys.

A.

Cliffside, N. J.
Liepos 28-tą Albertas ir 

Clare Bakūnai susilaukė du
krelės, devynių ir pusės sva
rų. Jai vardą davė Loraine. 
Jinai — trečia jų šeimoje, vy
resnės dukrytės Sandra ir Ka- 
-ren džiaugiasi kartu su tė
vais. Linkime laimingai iš- ‘ 
auklėti.

Buvusiems tuo metu atosto
gose “senukams” Adelei ir 
Jeronimui Bakūnams buvo 
maloni staigmena sugrįžus 
rasti naują anūkę. R.



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?

...................... ... ■ ■ ■ x"-—---------------- ------------------ --

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

I

Ko Ištikro Reikalauja Sau 
Ir Kitoms Amerikietėms 
Moterys Komunistes
Kožnas komercinis laikraštis, kožna komercinė radio 
programa šiandien rėkia ant komunistų, apšaukinėja 
juos raudonais ir visokiais. Įdomu, ko ištikro reikalauja 
patys komunistai, ypatingai tos “raudonosios” moterys? 
Štai kelios ištrazikos iš grupės Los Angeles komunisčių 
rašto, išspausdinto angliškam darbininkų savaitraštyje 
The Worker, rugpjūčio I-mos laidoje:
—.. . MES PRIVALOME 
PRIEŠINTIS nuomonei, 
nuolat brukamai buržuazi
nėje propagandoje, būk mo
terys jau atsiekusios pilno 
išsilaisvinimo ir kad’ nebe
likę ko daugiau laimėti. Tą 
aiškinimą remia istoriniu 
laimėjimu buržuazinių tei
sių moterims, — tai yra, 
turėti parduoti ar atiduoti 
nuosavybę, balsuoti ir kan
didatuoti į urėdus, ir tt., 
taipgi pelningai dirbti. 
Nors klasinėje visuomenėje 
visos moterys bendrai būna 
priespaudoje, .šiandieną 
ypatingai privalome kovoti 
už tikrą lygybę ir teises 
darbininkėms ir masėms 
biednuomenės .. .

Centrinė darbininkių pro
blema yra ta, kad jas dis
kriminuoja kiekviename 
darbo procese. Tą faktą 
ryškiausia pabrėžia vyriau- 
sis požymis pokariniame 
samdyme: jos tapo beveik 
visai išstumtos iš tų indus
trijų ir lavintų darbų, į ku
riuos jos pirmu kartu buvo 
įėjusios karo metu. Visose 
Iltyse, įimant profesijas, 

atribotos prie menkai 
apmokamų, mažai išsilavi
nimo reikalaujančių darbų, 
tradiciniai vadinamų “mo
terų darbais.”

Moterys dabar sudaro 
apie 28 nuošimčius visų 
darbininkų, šešiais nuošim
čiais mažiau, negu karo lai
ku, tačiau trimis nuošim
čiais daugiau už pirmkari- 
nį laikotarpį. Vienas treč
dalis moterų dirba tuo pat 
išrokavimu, kaip ir vyrai, 
išlaikymui savęs ir šeimų.

Tačiau, šiandien atakos 
ant jų teisių ir progų dau
gėja. O tai reiškia daugiau 
negu vien tik tradicinį tiks
lą nalaikvti pelningą dar-
bminkų klasės padalinimą., motinystės
Jas apsaugojantieji įstaty
mai yra, puolami valstijų ir 
federale skale, grąsinant jų 
darbo sąlygas prilyginti 
praėjusio šimtmečio sąly
goms. Moksle ir mokyme 
amatų vis daugiau kreipia
ma į “specialę,” ribotą pro
gramą moterims studen
tėms. Vienok virš visko, 
net jų teisė dirbti atakuoja
ma; skelbiantieji, kad “mo
ters vieta namie” randa 
sau stiprios paramos.

SUDARYMAS JAI GA
LIMYBĖS tapti finansi
niai nepriklausoma, sugrą
žinimas moters, visuomeniš- 
kon gamybon masine' skale 
prie kapitalizmo sudaro 
pamatą — bet tiktai pama
tą—jos išsilaisvinimui. Pri
valome vesti specifišką ko
vą pagerinti darbininkės 
padėtį. Vienu pirmiausių 
žingsnių ton linkmėn yra 
padarymas jos reikalavimų 
reikalavimais viso darbo 
unijų judėjimo, o tame pro
cese laimėti moterims lygią 
pilietybę unijose, daugiau 
moterų unijų vadovy
bėje, taipgi tuoj autinę aty- 

. dą organizavimui moterų.

tikroji • lygybė 
reikalauja dau- 

atsiekimo tos

klausimu 
išskyrus

Vienok 
moterims 
giau, negu 
pat padėties mokinimęsi, 
samdyme, algose, ilgalai
kio darbininko teisių pa
aukštinimuose ar atlei
džiant iš darbo. Privalome 
siekti prašalinimo' pačios 
pirmiausios kontradikcijos, 
kapitalistinėj sistemoje pa- 
stojančios moterims kelią į 
progresą:, jeigu jinai dirba, 
ji negali eiti šeimos parei
gų, o jeigu užsiima šeima, 
tuomet jis negali dirbti ir 
tapti nepriklausoma.

Moters laisvė dirbti ir, 
kas lygiai svarbu, dalyvau
ti progresyvių veikime, re
miasi ant jos atsakomybių 
link vaikų, priežiūros ir 
darbo namuose.

KŪDIKIŲ PRIEŽIŪRA 
YRA svarbiausia problema, 
kuri jungia darbininkes ir 
moteris namuose; yra dau
giausia rūpimu 
visoms moterims
mažą grupę turčių. Karo 
metais 
programa susiedijose buvo 
pradėta per vėlai ir per 
mažai, o po karo buvo pa
leista žūti be bendros ko
vos. Progresyviai atsinešė j 
tą klausimą kaipo svarbų, 
vienok tiktai kaipo šaluti
nį (liečiantį vaikų gerovę, 
jaunukų prasižengimus, ir 
t.t.), kuomet reakcionieriai, 
kurie visuomet priešinosi 
tai programai, gerai su
prato tos programos būti
niausią ryšį su padėtimi 
moterų mūsų visuomenėje. 
t

Kol vaikų priežiūra ne: 
taps visuomenės socįale at
sakomybe, kol darbininkė 
negaus mokesties už moti
nystės laikotarpį, kol nepa
liaus jos diskriminavę dėl 

i ar vedybų, tol 
moterys neturės lygių tei
sių su vyrais — neturės jų 
darbe nei visuomenėje.

Kas liečia stubos darbą, šertą, ar bile kada, dieną, 
jis tebėra “stulbinantis ir 
gniuždinančia kartėle” di- tui. 
džiumai moterų, priešginy- < 
be aukštai 
produkcijos gadynėje. Rei-| daugeliui, galima bananių

kūdikių priežiūros

mechanizuotos

kalavimas
gyvenamų ----- rc x------------ _7.
gal bus artimiausiu keliu po daugiau, pagal skonį. ’

v'i s u omeniškų 
namų projektų

Rankdarbių ir Meno Paroda
Jau laikas pradėti rim-. 

tai rengtis meno parodai, 
kurią rengia Lietuvių Me
no Sąjungos trečia apskri
tis, bendrai su Liet. Lit. 
Draugijos Moterų Komite
tu ir Dailininkų Sąjunga, 
nuo 10 d. spalių iki 14 d. 
lapkričio, Lietuvių Kultū
ros Centre, New Yorke.

Moterims čia bus daug 
darbo, nes, apart rankdar
bių, mes turime rūpintis ir 
vaikučių darbų pasirody
mu. /

Draugės, kurios manote 
[prisidėti su savo įvairiais

link išeities šiuo klausi-
mu ..

Prisipažinsiu: visame
komunisčių rašte neradau 
nieko tokio, kas man nepa
tiktų. Apsižiūrėjau aplink 
save, nusigandus, kad gal ir 
aš patapau kokia baisiai 
raudona. Dar kartą pergal
vojau viską čia minėtą: rei
kalavimą moterims lygios 
teisės į mokslą, profesijas, 
amatus, darbus; gauti lygų 
atlyginimą už lygų darbą; 
kūdikiams gerą priežiūrą; 
palengvinimą namų ruošos; 
gauti geresnius namus. Ar
gi visa tai raudona? Jeigu 
taip, tai ir aš tokia.

M-tė.

Legališka Prostitucija
Pagarsėjusiame turčiams 

divorsų malūne, Reno, Ne- 
vadoje, prieš keletą savai
čių teisėjas patvarkė, kad 
vieša prostitucija gali vėl 
pradėti .biznį.

Prostitucija ten buvusi 
legalizuota per apie 80 me
tų. Tačiau karo laiku, neno
rėdami, kad eiliniai žmonės 
pasipiktintų aukštuomenės 
gyvenimu ar nepabandytų 
patys taip gyventi, milita- 
riškos vyriausybės pareigū
nai buvo įsakę panelių pir
kimo turgų uždaryti.

Dabar suvažiavusieji ten 
divorsuotis ponai “liūdnai” 
jaučiasi be panelių per 6 sa
vaites, o pelnagrobiai labai 
norėtų iš to pelnikautis. 
Tačiau miesto gyventojai 
protestuoja. Jie sako, jeigu 
eilinis pilietis gali palaukti 
pusę amžiaus, o kartais ir 
visą amžių belaukdamas 
uždarbio, kuris leistų šei
myniškai gyventi, tai ponai 
gali palaukti tas kelias sa
vaites.

Šeimininkėms
BANANĖS SU PIENU IR 
ICE CREAMU

1 gerai prinokusi bana
na

ice
1 puodukas pieno
3 šaukštai vanilla 

creamo.
Išspausk bananą per sie- 

tuką, užpilk" pienu ir gerai 
išplak. Supilk į aukštą stik
lą, įdėk ant viršaus ice 
creamą, ant viršaus uždėk 
po uogą (vyšnią ar straw
berry). Ir turi gana skanų 
ir maistingą užkandį. Gali 
naudoti po valgio, kaipo de- 

kaipo gerą pridėčką mais-

Čionai kiekis paduota tik 
vienam asmeniui. Darant 

arba ice creamo dėti ir kiek 
po mažiau per asmenį, ar 

rankdarbiais arba vaikučių 
meniniais bandymais, tuo
jau praneškite 3-čids aps
krities sekretorei Mildred 
Stensler, 134 W. Northfield 
Avenue, Livingston, N. J. 
Kuo. greičiau žinosime, kiek 
kūrinių turėsimė, tuo leng
viau bus mums pradėti pla
nus.

Čia 
minti 
šiaip 
tams kelti šį klausimą mi
tinguose ir raginti moteris 
prisidėti šiame darbe. / 

Parodos Komitetas.

norime taipgi pri- 
moterų klubų bei 

organizacijų komite-

Gimimai Jungtinėse 
Valstybėse

1944 metais Jungtinėse 
Valstijose kas 16 minučių 
gimė kūdikis. Tai yra veik 
po keturis kas valandą. Ar
ti dviejų milionų gimė ligo
ninėse, tai buvo du trečda
liai visų gimimų Ameriko
je.

Vienoje Magee ligoninė
je, Pittsburghe, tais metais 
gimė 3,131, kas dieną virš 
8 nauji piliečiai.

1943 metais gimimai vir
šijo pastaruosius 10 metų, 
būtent ant kiekvieno tūks
tančio gyventojų gimė po 
22 kūdikiu, o 1944 metais 
gimė tik po 21 ant. tūks
tančio. Buvo spėjama, kad 
pirmais metais po karo 
gimsią nuo 5 iki 10 nuošim
čių daugiau, negu paskuti
niais karo metais, o po to 
smarkiai mažėsią.

Johanna.

Šaukia Prie Tvarkos
Japonės, pre kybininkų 

žmonos, pasimojusios savo 
vyrus prijaukinti, padaryti 
naminiais. Jos pareikalavu
sios, kad jie vakarais iš dar
bo pareitų namo, kad neiš
gertų daugiau ketvirtadalio 
kvortos degtinės pirm parė
jimo namo, kad jas nepra
vardžiuotų.

Turint pinigėlius savo 
rankose, esant aplink daug 
mergužėlių be vyrų (jų vy
rus išmušus kare), mato
mai, ponams nesunku nusi
raminti kur nors kitur, sa
vo poniules užmiršti.

Padėka už Dovanas
Laisves Pikniko, Atsibuvu
sio Liepos 4-tą, Maynarde, 

Moterų Stalui Dovanos
Į mūsų prašymą parem

ti moterų stalą, draugės- 
draugai gražiai atsiliepė. 
Todėl moterų stalas buvo 
turtingas įvairiausiu mais
tu ,kaip tai, sūriais, kuge
liais, pudingais, k i auši- 
niais, lietuviškomis pupo
mis ir kitokiais įvairiais 
skanumynais.

So. Bostono ir Worceste- 
rio LLD moterų kuopos pri
kepė grūzdų.

So. Bostono' draugės mo
terų stalui davė dovanas: 
S. Shukienė, R. S, B. Chu- 
berkiai, V. Norbutienė, Ma
ry Mockus, Mary Vasi
liauskaitė, M. Dombraus- 
kai, A. Sabulienė, J. Dra
gūnas, U. Kavaliunienė, -J. 
Shukis,*C. P. Žukauskai, F. 
F. Shapokai, L'. Zelson, S. 
Reinardas,- P. T. Nukai, M. 
Užunaris, G. Lekas, J. H. 
Žėkoniai, J. Mickevičius, 
Tamašauskienė, A. Buivi- 
dienė, drg. Butkai.

Draugės norwoodietės: J. 
Družienė, S. Budrevičienė, 
M. Trakimavičienė, Kra
sauskienė.

J. Pasternak iš Walpole.
O. Zalubienė, iš W. Med

way. ,
K. Mineikis iš So. Bos

ton.
D. Yelskienė, worceste- 

rietė.
Draugės stoughtonietės: 

A. Petrukaitienė, M. Jatu- 
lienė, U. Klabienė, M. Stul- 
gaitienė, O. Norkienė.

Draugės montellietės: B. 
Gutkauskienė, O. Klitnienė, 
A. Kukaitie.nė, O. Eudei- 
kienė, U. Zaleskaitė, A. 
Kangisirienė. Drg. montel- 
lietė pinigais $1.50.

Dovanas išleidimui auka
vo:

V. Vaškienė, Quincy, 
Mass., puikų rankomis ap
dirbtą rankšluostį.

G. Lekas taipgi davė gra
žią dovaną. Prie jų dau
giausia pasidarbavo A. 
Freimontiene, jai padėjo B. 
Chubėrkienė.

Labai ačiū visoms - vi
siems, kurie aukavo, dirbo 
ar kokiu nors būdu prisi
dėjo prie šio didelio darbo.

H. Tamašauskienė.

Smulkmenos
Rašo Johanna

Nemėgink atrakinti pra
eities vartų su praeities 
kraujais apskretusiu surū
dijusiu raktu.

Senieji idealai gali būti 
tokie netikę, grubūs ir ne
reikalingi, 'kaip kad esti se
nieji parėdai.

★ ★ ★

Pasaulis šiandien taip 
pat sukasi, kaip Galilejo 
laikais, todėl nesibaiminki
te, kad ir moterys kartu su 
juo sukasi.

1920 metais Oklahoma 
valstija išrinkto antisufra- 
gistę savo atstovu į J. V. 
seimą (kongresą). Ji iššau
kė moterų pasipiktinimą, 
kada ji balsavo prieš gim
dyvių bilių, ir kuomet ji 
balsavo prieš visokią pini
ginę paramą sugrįžusiems 
iš tarnybos kareiviams. Ji 
teisinosi, kad ji išrinkta ne 
kaipo moteris, bet kaipo 
žmonių atstovas, ir kaipo 
tokis ji veikianti, nesiskai- 
tydama su moterimis neigi 
su veteranais.

Today’s Pattern

Atskįro apatinio sijonuko 
(galima vartoti ir tokios ma
dos viršutiniam) forma 9140 
gaunama 24 iki 32 dydžio 
(juosmens dydis). Tą pat sis
temą vartojant galima pail
ginti trumpas pernykštes.

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

Pasikalbėjimas Su Silvija 
Kairiūkštyte — Repatrijante 
Iš Francūzijos
1948 m. birželio mėn. iš Paryžiaus į Tarybų Lietuvos 
sostinę — Vilnių atvyko Silvija, Kairiūkštytė, žymaus 
Lietuvos medicinos veikėjo, Vilniaus Universiteto medi
cinos fakulteto dekano, LTSR Mokslų, Akademijos nario 
— korespondento Jono Kairiūkščio duktė. J iruti Tarybi
nio Informacijos Biuro korespondentui papasakojo apie 
savo gyvenimą, už tėvynės ribų ir apie savo įspūdžius 
atvykus į Vilnių.

Prieš ketverius metus 
patekau į nagus vokiečių 
“Arbetsamtui,” — papasa
kojo Kairiūkštytė, — ir 
mane išsiuntė darbams į 
Švarcvaldą. Čia sanatorijo
se gyveno tuo metu hitleri
nių generolų žmonos, ku
rios šitame užkampyje gei
bėjos! nuo oro /antpuolių. 
Devynis mėnesius aš jas 
aptarnavau, dirbdama po 
tryliką valandų per parą: 
man teko skusti bulves, 
plauti indus, skalbti balti
nius, Baigiantis karui 
Švarcvaldą užėmė prancū
zai ir mane nugabeno į 
Freiburg - Breizgau stovy
klą. Šioje stovykloje man 
vėl teko patirti bado ir pa
žeminimų. Po dviejų mėne
sių man pavyko išvykti į 
Prancūziją. Tikėjausi, kad 
čia man seksis geriau.
' Aš tada dar nežinojau, 

ką reikia daryti, kad galė-J 
čiau grįžti į tėvynę. Aš gal
vojau, kad esanti palikta 
pati savo likimui.

Prancūzijoje M a kkone 
bandžiau studijuoti akuše
rijos mokykloje, bet turė
jau mokslą nutraukti, ka
dangi neturėjau lėšų. Krei
piausi į lietuvių pašalpos 
fondą. Lietuviams buvo ži
noma?, kad šis fondas turėjo 
pakankamai pinigų ir galė
jo sušelpti besimokinantį 
jaunimą. Tačiau Paryžiuje, 
kada kreipiausi į šio fondo 
valdytoją Bačkį, buvusį 
buržuazinės Lietuvos pa- 
siuntiųybės Paryžiuje pata
rėją, šis manęs nė nepriė
mė.

Sužinojęs, kad mano tė
vas, profesorius Jonas Kai
riūkšti^ liko tarybinėje Lie
tuvoje ir dirba tėvynėje 
savo darbą, Bačkys ir klau
sytis nenorėjo apie pašal
pos suteikimą.

Gyvenimas Paryžiuje bu
vo labai sunkus. Prancūzų 
rinkoje nemaža amerikiečių 
prekių, bet kainos tokios 
aukštos,'kad nėra ko svajo
ti apie įsigijimą padores
nio drabužio, ar sotesnio 
valgio. Greta nepaprastos 
prabangos, kuria naudojasi 
amerikiečiai ir anglai, ta
me pačiame Paryžiuje vieš
patauja didžiausias % skur- 
,das, neviltis, badas. Pasta
rųjų kategorijai priklauso 
Paryžiuje bei Prancūzijoje 
gyvenantieji lietuviai, žino
ma, išskyrus puikiai įsitai
siusį Bačkį ir jam panašius 
didelius ponus. Bačkys ir jo 
kompanija varo prieš Tary
bų Lietuvą didžiausi'ą pro
pagandą. Jų leidžiamuose 
laikraščiuose spausdinamos 
tokios nesąmonės, kad Lie- 
tuyoje uždarytos visos baž
nyčios, jose įrengti teatrai 
ir klubai, kad iš jų išvary
ti visi vyskupai ir kunigai. 
Dabar įsitikinusi vietoje 
galiu pareikšti, kad tai me
3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—• Tree., Rugp. 4, 1948

las ir šmeižtai.
Paryžiuje ieškojau dar

bo. Turiu mašininkės diplo
mą, gerai moku prancūzų 
kalbą,. galėjau rašyti maši
nėle. Bet užteko pasakyti, 
kad aš ne prancūzė ir •— 
baigta! Užsieniečiams da/- 
bo prancūzai neduoda, nes 
jų pačių yra daug bedar
bių.

Nuveikus didelius sun
kumus, man pasisekė susi
rašyti su tėvu Vilniuje. Jis 
ragino tuojau grįžti namo. 
Kreipiausi į Tarybų Sąjun
gos konsulą Paryžiuje, ku
ris mane aprūpino kelionės 
bilietu. Iš Paryžiaus išvy
kau ekspresu per Belgiją, 
pasiekiau Brunsvigą, tary
binės okupuotosios Vokieti
jos zonos sieną. Per Berly
ną pasiekiau Brandenbur
gą, kur prisijungiau prie 
didelės grįžtančių tėvynėn 
lietuvių grupės. Mes toliau 
keliavom per Lenkiją bei 
Baltarusiją.

Ir štai mes atsidūrėhie 
tėvynėje. Mus sutiko labai 
svetingai. Tėvai sutiko ma
ne išsiilgę, tėvelis nepa
prastai nudžiugo, kad, pa
galiau, duktė atsirado.

Tarybų Lietuva man pa
darė puikų įspūdį. Jau spė
jau pasižiūrėti, kaip grei
tai atsistato mūsų sostinė. 
Aš jau visur pabuvojau; 
buvau teatre, mačiau operą 
“Eugenijus O n i e ginas,” 
kurią pastatė Vilniaus kon
servatorijose studentai, bu
vau muziejuje ir kitose vie
tose.

Kada aš pamačiau pilnas 
krautuvių lentynas pramo
nės prekių, maisto produk
tų ir sužinojau, kad visa 
tai galima pirkti be korte
lių, mano nustebimui nebu
vo galo. Aš dabar supran
tu, kaip biauriai meluoja 
Bačkys ir jam panašūs, pa
sakodami apie badą Lietu
voje. skleisdami pikčiausius 
šmeižtus prieš Tarybų Lie-, 
tuvą, kad sukliudyti lietu- 
.viams pasiekti tėvynę. .

Rudenį pradėsiu studi
jas, imsiuosi darbo, nes no
riu išreikšti didelę padėką 
tarybinei tėvynei už malo
nų priėmimą, už paramą, 
kurios dėka po ketverių me
tų bastymosi svetur aš vėl 
laimingai pasiekiau namus 
ir savuosius.

Newyorkietė B e r n i ce 
Quimby paskirta protesto- 
nų labdarybės agentūrų fe
deracijos kūdikių priežiū
ros direktore.

200,000 Benamiu
Apskaičiuojama, kad vien 

New Yorke randasi 200,000 
benamių veteranų su savo Šei
momis. Dauguma jų gyvena 
susispaudę su giminėmis arba 
barakuose, rūsyse ar gara
žuose.
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3-30-48 /storinė Apysaka Vertė K. BARTKUS

(Tąsa)
Stovėjo pusvalandį: nuleido padangą, 

o atsarginės nebuvo. Prie generolo priė
jo sena valstietė; jos tamsiai rudas, 
raukšlėtas veidas buvo panašus į žemę; 
ji verkė ir priejuoste šluostė akis.

— Kodėl kareiviai traukiasi? .. . Pa
lieka mus ...

De Vise atsakė:
• — Nusiraminkite! Aš senas žmogus

ir senas kareivis, aš nemoku meluoti... 
Mes iš čia nesitrauksime ... Ir jūs nęsi- 
traukite ...

Prie Granže generolas riktelėjo šofe
riui: “Stok!”

— Pone prefekte, kur vykstate?
Aukštas, elegantiškai apsirengęs žmo

gus su raudona rozete prie atlapo sutri
ko; jis išlipo iš automobilio; nukrito pir
štinė. Mašinoje sėdėjo jauna moteris, 

*- apsupta skrybėlių ir dėžučių; prefektas 
bėgo, stengdamasis pralenkti pabėgėlius.

— Aš ...
De Vise subaubė:

• — Aš tuojau pasakysiu, kas jūs. Jūs 
— bailys!

Prefektas pakėlė nuo žemės pirštinę_ 
ir, stengdamasis pasirodyti ramus, net
gi abejingas, atsakė:

—■ Aš vykdau vidaus reikalų ministro 
įsakymą? O dėl padaryto įžeidimo, pri
imdamas dėmesin jūsų garsią praeitį. ..

Jis nebaigė — de Vise tvojo jam į vei
dą. Dama suspiegė:

— Gastonai!.. . — Ir, pasisukusi į 
generolą: — Mėsininkas!

De Vise iš karto pamiršo nemalonų 
susitikimą: svarstė rytdienos operacijos

• šansus. Vokiečiams lengviau — viena 
vadovybė ... Kodėl generolas Gortas ne
užklausė jo?... Sako, kad ir belgai vei- 
kią savarankiškai. Anarchija!... Bet 
rinktis netenka... Anglai sulaikys, ma
žų mažiausia, aštuonias divizijas ... kad ’ 
tik aviacija neapgautų . ..

jfis paaiškino generolui Vinjo atakos 
planą; tas tylėjo. De Vise ryžosi jį pa- 
Skatinti: •

— Svarbiausia, nekreipkite dėmesio į 
Paryžių: ten prisikrovę kelnes. Jie ma
nė, jog karas — tai debatai, trys Hitle
rio kalbos, šešios — Daladje. Viskas, ką 
jie padarė — ištisa kvailystė. “Žygis” į

• Olandiją... Vokiečiai puikiai žinojo,
• kad mūsų silpnoji vieta — 9-j i armija...
• O Lerido? Juk .tai svodbinis generolas!... 

Bęt dabar numatomas persilaužimas. 
Anglų aviacija; veikia puikiai. Belaisviai 
patvirtina, kad jų nuostoliai rimti. Ara- 
so rajone jų tankai atitrūko nuo pėsti
ninkų. Aš viliuos, kad mums primes de 
Golio brigadą. Daug kas priklausys nuo 
to, kaip baigsis rytdienos operacija. Jei
gu jums pavyks prieiti iki Kambre .. .

taip išbėgios kareiviai.... Pone genero-
le!.. .

De Vise linkterėjo galva ir nusisuko: 
leitenanto žodžiai jį sujaudino.

— Į 42-ąją diviziją.
Pasuko Peronos link. Generolas įjun

gė radiją. Paryžius griežė - fokstrotus. 
De Vise pasuko rodyklę. Pranešimas 
prancūzų kalba iš Štutgarto: “Olandų 
armijos likučiai, kurie dar priešinosi, 
vakar kapituliavo. Mūsų dalys paėmė 
miestą Sen-Kenteną ir plačiu frontu 
slenka tarp Lilio ir Peronos. Nuo puoli
mo pradžios mes paėmėme šimtą dešimt 
tūkstančių belaisvių, neskaitant olandų, 
ir didelį kiekį ginklų. Šveicarijos žurna
listų pranešimų, Paryžiuje viešpatauja 
panika. Daugelis ministrų jau paliko so
stinę. Didelėje kalboje, paskirtoje pakto 
metinėms, grafas Čiano pareiškė: “Ita
lija negali pasilikti nuošalyje ...”

De Vise susimąstė. Galimas daiktas, 
ryt jie bus Peronoje. Dalykas eina prie 
atomazgos. Kuo Veiganas geresnis už 
Gameleną? Žmonės įvairūs, bet jų pri
gimtis ta pati — kabinasi į praeitį, ne
nori suprasti, kad laikai kiti... O tvar
ko negabūs juokdariai? Jis prisiminė 
pasikalbėjimą su Tessa — “kariškiai tu
ri išblukti” .. . Vokiečiai jau galėjo pa
imti Paryžių... Jie nori sunaikinti gy
vąją jėgą. Ar duos ką nors rytdienos 
operacija? Aplinkui bailiai, panašūs į 
Vinjo. O kiek jų tarpe išdavikų? .. .

Jis pasuko rodyklę į “Paryžius.” Dik
torius pakiliu balsu pranešinėjo: 
“Šiandien Čerčilis pareiškė: “Prancūzi
jos vadovai davė man iškilmingą pasi
žadėjimą — kas beatsitiktų, prancūzai 
kausis ligi paskutiniųjų.” De Vise nusi
šypsojo’— kas gi jam tai pažadėjo? Gal 
būt, Tessa? Na, taip, pasakė su patosu: 
“Kausimės ligi paskutiniųjų,”. o pats 
pabėgo su savo poniute. Kaip tas prefek
tas... Viena yra tikra: armija privalo 
kautis ligi paskutiniųjų. O jie nenori 
kautis .., Ką svajoja Pikaras’ arba Vin
jo? Kapituliuoti. Reikia duoti pavyzdį, 
mirti iš pareigos ..’. Tegu vaikaičiai ži
nos, kad tuo prakeiktu laiku būta ir tik
rų prancūzų. De Vise prisiminė akiniuo-’ 
tąjį leitenantą: kažkas suspaudė gerklę. 
Sau de Vise tenorėjo vieno — garbingos 
mirties. Nesąmoningai pakartojo mal
dos žodžius, kaip kartodavo juos', vaiku 
būdamas, prieš sunkius egzaminus. Jis 
nepastebėjo, kaip jie įvažiavo į Peroną. 
Adjutantas ’tarė:

— Keistas dalykas — jie buvo įsikū
rę mokykloje. ..

Paklausti nebuvo ką — miestelis bu
vo lyg išmiręs. Tikriausiai, bijo bom
bardavimų. Išvirtę namų viduriai truk
dė važiuoti toliau. Generolas išlipo, apsi-

Tūkstančiai 18-mečių vaikinėlių suskubo Įstoti į mili- 
tariška tarnybą savanoriais vieniems metams, kad ga
lėtų vėliau išvengti drafto 21 mėnesio laikotarpiui. 
Draftuos (verstinai ims tarnybon) suėjusius 19 metų 

tuos, kurie nebus Įstoję savanoriai.

SKAITYTOJŲ BALSAI

Lietuvos Žinios

Vinjo jį pertraukė. Tai buvo gražus 
\ senis mergiškai rausvos spalvos veidu ir 

visiškai baltais ūsais.
— Aš sakiau generolui Ramilje, kad 

be pastiprinimo mano divizija nepajėgi 
net gintis. Tris dienas mes nematėme 
mūsų lėtuvų. Jūs sakote — jų tankai 
atitrūko... kas iš to? Mūsų'patrankos 
nepramuša šarvų. Jūs tatai žinote, kaip, 
ir aš. Vakar mes netekome trijų tūks-

• tančių dviejų šimtų žmonių. Kareiviai 
demoralizuoti. Vadai nevykdo įsakymų. 
Kai matai, kokiu greičiu jie eina pir

tį. myn .x..
De Vise trenkė kumščiu į stalą: pele

ninė nulėkė ant grindų.
— Mudu ne posėdyje! Kas per šne

kos? ... “Eina pirmyn ...” Aišku, kol 
jie nesutinka pasipriešinimo. Ir jus sa
kote, jog karininkai nevykdo įsakymų! 
Aišku! — Kas duoda jiems pavyzdį? 
Jūs. Aš jums kalbu apie atakos planą, o 
jūs knirkiate. Atiduosiu jus teisman. 
Gėda, turėdamas tokią biografiją, elgia- 

f tės, kaip vaikas. r
De Vise dar sykį pakartojo 11-osios 

divizijos uždavinį ir išėjo. Generolas 
Vinjo tarė savo adjutantui:

— Pulti mes negalime. O kas bus tei
siamas, tai mes dar pamatysime ...

Vienuoliktosios^divizijos štabas buvo 
- įsikūręs didelėje ‘ fermoje. Šeimininkai 

išvyko. Po kiemą slampinėjo vištos, rū
pestingai ieškodamos pabirusių grūdų. 
O tarp vištų stovėjo jaunutis leitenantas 
su akiniais; jis buvo nupudruotas kelio 
dulkėmis. Pamatęs generolą de Vise, jis 
pridėjo ranką prie kepurės ir ėmė labai 
greitai kalbėti:

—Pone generole,, įsakykite pulti. Ki-

žvalgė. Iš tarpvarčio pažiūrėjo senė?
—Senute, ar nežinote,'kur čia gyvena 

kariškiai?
Moteris parodė į meriją ir pravirko. 

De Vise perėjo tuščius kambarius. Ant 
grindų buvo primėtyta popierių, šalmų, 
kuprinių. Jis pasiuntė adjutantą paieš
koti, o pats nutarė palaukti; atsisėdo 
ant didelio stalo, uždengto juoda cerata. 
Išsiblaškęs pažiūrėjo: kažkieno gimimo 
pažymėjimas. Vėl susimąstė; pamatė sa
vo namelį Valianse. Vaikaitė, jo mylimo
ji, žaidžia su kačiuku ... Daugiau jis jų 
nepamatys ... Teliko viena — garbingai 
numirti...

Jis sunkiai pravėrė akis — buvo beuž- 
snūstąs iš nuovargio. Priešais jį stovėjo 
vokiečiai: karininkas, keletas kareivių. 
Vokiečių pulkininkas buvo su randu vei
de. Sublizgėjo monoklis. Įžūliai išsišiep
damas, laužydamas žodžius, jis pasakė:

— Jei neklystu, generolas de Vise? 
Turiu garbės paliudyti gilią pagarbą. ..

20— Buvo išdavimas. .. Mirtis yra ne
pakankama bausmė už padarytas klai
das . .. Atsiminkite — mūsų kareiviai 
miršta kovos lauke. .. Mes sunaikinsime 

bailius ir išdavikus!... Jeigu Prancūzi
ją gali išgelbėti tiktai stebuklas, aš ti
kiu stebuklu!

Kai Reino baigė, senatoriai manda
giai ėmė ploti. Tai buvo seni, prityrę po
litikai; jie suprato, jog kabinetas‘greitai 
lėks. O Puže deputatų ložėje verkė. Žur
nalistai šaipėsi, žiūrėdami į barzdotą 
svajotoją, kuris turkiško šilko skarele 
šluostė akis.

(Bus daugiau)

MTS Parama “Aušros” 
Kolektyviniaįm Ūkiui

PAGĖGIAI. — Didžiulę‘pa
ramą “Aušros” kolektyviniam 
ūkiui suteikė Pagėgių mašinų- 
traktorių stoties mechanizato
riai. Jie savo traktoriais čia 
ne tik parengė dirvą, bet ir 
padėjo įsėti vasarines kultū
ras. Dabartiniu metu šiame 
ūkyje dirba traktorininko Sta
sio Rudmiko vairuojamas 
traktorius. Juo jau įdirbta 
kelios dešimtys hektarų ko
lektyvinio ūkio pūdymo. Pū
dymo arimo planas jau bai
giamas vykdyti.

Kolektyvinio ūkio valstie
čiai, MTS padedami, sėkmin
gai ruošiasi busimojo 'der
liaus nuėmimui. Jau atre
montuotos kelios kertamosios 
ir pi almamosios mašinos. Pa
rengta darbui nemažas kiekis 
ir kito inventoriaus.

Parama Fabrikui
KLAIPĖDA. — Piritas—ge

ležies ir sieros junginys sieros 
rūgščiai gaminti. Klaipėdos 
superfosfato fabrike “Arto
jas” ir celiuliozės fabrike su
vartojami dideli kiekiai Uralo 
kalnų pirito. Iš jo gaminant 
sieros rūgštį, pasilieka daug 
atliekų. įmonės vadovybė nu
sprendė iš šių liekanų, kuriose 
yra daug geležies, pradėti 
ochros dažų gamybą. Šie da
žai naudojami medžiui ir me
talui dažyti. Bet kokiu būdu 
iš liekanų pašalinti likutį sie
ros, kurios čia dar būna iki 
2-3 procentų ? Kaip organi
zuoti dažų gamybą? Ir ar jų 
savikaina nebus per aukšta?

Šiomis dienomis į. Klaipėdą 
atvyksta Mokslų Akademijos 
Chemijos ir Cheminės techno
logijos Instituto direktorius 
prof. K. Daukša. Nuvykęs į 
vietą, jis ištirs pirito liekanas, 
padės minėtų fabrikų inžinie
riams apsvarstyti ir organi
zuoti technologinį dažų gamy
bos procesą, rasti racionališ- 
kiausią gamybos būdą.

★ ★ ★ 
Medicinos Mokslo 
Darbuotojų Suvažiavime

RYGA. — Rygoje pasibai
gė. Pabaltijo medicinos moks
lo darbuotojų suvažiavimas ir 
išvažiuojamoji TSRS Medici
nos Mokslų Akademijos sesir 
ja, kurios' darbuose dalyvavo 
ir Tarybų Lietuvos • mokslo 
darbuotojų delegacija.

Sesijos dėmesio centre bu
vo chemioterapijos klausimai. 
Pranešimus apie gydymą sul- 
famidiniais preparatais pada
rė TSRS Medicinos Mokslų 
Akademijos tikrieji nariai ir 
nariai-korespondentai profeso
riai Moškovskis, Jermoljeva, 
Karasik, Stradinš, ‘Speranskis, 
Lebedeva ir kt.

Su dideliu susidomėjimu bu
vo išklausyti Lietuvos Mokslų 
Akademijos tikrojo nario prof. 
S. Banaičio pranešimas apie 
sulfamidų vaidmenį chirurgi
joje; ir jungtinis profesoriaus 
B. Sideravičiaus ir daktarų 
Levino , ir Jofės pranešimas 
apie venerinių ligų .gydymą 
sulfamidais.

Baigiamąjį žodį pasakė 
TSRS Medicinos Mokslų Aka
demijos viceprezidentas' aka
demikas Kuprijanovas.

Tarybų Lietuvos mokslo dar
buotojų delegacija aplankė 
Rygos klinikas ir institutus, 
gydomuosius kurortus Jūrma
lą ir Kemerį.

AR PADARĖ GOTWALDAS 
KLAIDĄ?

“Laisvės Nr. 143 d. Bimba 
Krisluose kalbėdamas apie 
naująjį Čechoslovakijos pre
zidentą Gotwalda ir jo priė
mimą — išklausymą arkivys
kupo Josep Beran maldos, sa
ko, kad Gotwaldas padarė 
klaidą, betgi, Gotwaldas pri
vertė ir arkivyskupą taip pat 
daryti klaidą — vyskupas, 
melsdamasis už Gotwaldą^ su
laužė bažnyčios viršylų frontą 
prieš .komunistus, nes bažny
čios viršūnės frontas buvo ir 
yra: tik keikt ir kovot komu^ 
nistus tegalima, o arkivysku
pas Beran meldėsi už juos. 
Taigi, jis sulaužė bažnyčios 
viršūnių frontą; taigi, Got
waldas, taip sakant, susitiko 
arkivyskupą pusiaukelyje; gi 
d. Bimba ir kiti “Laisvės” re
daktoriai nei iš šio, nei iš to, 
ėmė rašyti dievą su didžiąja 
(D) raide, tai kągi, ar jau jūs 
pripažįstate dievo būtybę ? 
Lietuviški klebonai visuomet 
pykdavo ir retkarčiais išme-

tinėdavo progresyviams, kam 
šie nepripažino dievo būtybės 
ir, suprantama, dievą rašė su 
mažąja raide (d). O ką ga
vo už tą nuolaidą lietuviškiem 
klebonam mūsų redaktoriai?

Panevėžietis.

KELIŲ REMONTO TALKA.
Prasidėjus mėnesinei kelių 

remonto talkai, Kauno • apskri
tyje sparčiais tempais vyksta 
kelių remonto darbai, kuriuose 
gausiai dalyvauja darbo vals
tiečiai.

Numatyta atremontuoti 600 
km. vietinės reikšmės kelių, pa
ruošti 13,510 m3 žvyro, iškasti 
675 km. griovių, .paruošti 325 
m3 miško medžiagos tiltų re
montui.

Kelių taisymo talka pačiam 
įkarštyje. Jau. išlyginta virš 
180 km kelių, iškasta apie 110 
km griovių, suvežta arti 2,600 
m3 žvyro ir paruošta 230 
m3 miško rpedžiagos.

Kelių remonto darbuose pir
mauja Vilkijos ir Jonavos vals
čiai. •

Detroit. Micb
METINIS IŠVAŽIAVIMAS 
f ARŽUOLYNĄ

Literatūros Draugijos 52-ros 
•kuopos nariai, taip lygiai ir 
visi pritarėjai, turės gerą pro
gą praleisti dieną tarpe labai 
puikių ąržuolynų sekantį ne
dėldienį, 8 dieną rugpjūčio 
(August).

Šį išvažiavimą rengia LLD 
52 kp. pas vienus iš savo na
rių, del. SmitreviČius, ant jų 
farmukės. Draugai . Smitrevi- 
čiai, kol gyveno Detroite, labai 
daug darbavosi dėlei kuopos 
labo, o labiausiai draugė Smi- 
trevičienė dirbo mūsų spaudos 
labui.
' Manoma, kad visi kuopos 
nariai daro kuodidžiausias pa
stangas, kad nukeliauti sekan
tį nedėldienį pas SmitreviČius 
ant jų farmos ir praleisti pui
kiai laiką tyrame aržuolyno 
ore.

Kadangi LLD 52 kp. ren
gia tą išvažiavimą kuopos 
naudai, tai komitetas sako, 
kad visi atkeliavusieji į tą iš
važiavimą bus viskuom aprū
pinti. Bus užkandžių, taip ly
giai ir pavįlginimui gomurio, 
kuris, žinoma, vasaros laiku 
ieško sau visokių skirtingų pa- 
krapinimų.

Mano supratimu, bus daug 
geriau po aržuolynu pažaisti 
tame išvažiavime, negu kur 
nors surūkusiame ir sušvinku- 
siame Detroite*!

Kelias irgi nesunku surast. 
Jų farmukė rančjasi 18536 Jilm 
Daly Road, Romulus. Pasiekti 
tą vietą galima sekamai: va
žiuojant Michigan, reikia da- 
važiuoti Sibley Road, pasukti 
po kairei ir važiuoti iki Jim 
Daly Rd. ir pasukti po kai
rei porą blokų ir bus Smitre- 
vičių vieta, arba, kurie va
liuos Dix Rd., taipgi reikia 
važiuoti iki Sibley Rd., pa
sukti po dešinei iki Jim Daly 
Rd., ir vėl po dešinei ant Jim 
Daly porą blokų iki farmos.

Taigi, nepamirškite visi būti 
sekantį nedėldienį, 8-tą dieną 
Augusta, kuopos išvažiavime 
pas d d. SmitreviČius. ,

LLD 52 Kp. Kvieslys?

Athenai, — Graikijos mo- 
narchistai nusmerke mirti 
dar vieną demokratą.

Manila.— Iš ligonines pa
bėgo 60 vadinamų nepagy
domų raupuočių.

2, „ /

Athenai. —• Graikų par
tizanai suardė karinį mo- 
narchistų traukinį

Du Didieji
I PIKNIKAI •
: DARBO DIENOS ŠVENTĖJE ĮVYKSTA DU
• DIDELI PIKNIKAI PARAMAI ■

i Dienraščio Laisves
• Tiedu piknikai įvyks sekmadienį

Į RURSĖJO - SEPT. 5
į PHILADELPHIJOJE ir WATERBURYJE
•
• Tai svarbūs įvykiai rytams. Jau laikas samdy- 
; tis busus ir rengtis vykimui į vieną ar antrą iš 
j -šių paslinkšminimų. * *

Philadelphia, Pa.
Piknikas bus toje pačioje vietoje, kur pernai 

buvo.
Crescent Picnic Grounds

56 Cornell Ave. Gloucester Heights, N. J.' .

BUS MUZIKA ŠOKIAMS IR BUS ĮVAIRIŲ
UŽKANDŽIŲ IR GĖRIMŲ 1

--------■ » «--------

Waterbury, Conn.
Lietuvių Parke, Chestnut Hill Rd.

(Už Lakewood Ežero)

TAIPGI IR ČIA BUS MUZIKA IR PASIVAI-
ŠINIMAM SKANŪS VALGIAI IR GĖRIMAI

Visi rūpinkimės, kad šiedu piknikai pavyktų, ' • 
kad mūsų dienraštis gautų iš jų pelno. ;

4 pusi.—^Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Tree., Rugp. 4, 1948
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Demaskuoja Men sc vikis ko jo 
Organo Provokacinę Žinią
CHICAGO. — Trečiadienį 

ryte iš Detroito grįžo namo L. 
Prūseika, kuris ten dalyvavo 
piknike ir pasakė kalbą apie 
svarbesniuosius šios dienos 
klausimus.

Iš Detroito grįžo Gegužiai, 
Vėgėla, Šiubeikienė, Bagdona
vičius, Baniai, Embroze, kurie 
taip pat dalyvavo piknike ir 
kurie parsivežė iš Detroito 
gražiausių įspūdžių.

Parvykęs namo L. Prūseika 
pareiškė, kad spaudos pikni
kas pavyko visais atžvilgiais. 
Progresyvė spauda gaus sau-' 
nios paramos. Ir jisai pats Į šlamšte 
gavo daug aukų, šėrininkų, 
skelbimų “Vilnies” kalendo- 
riun.

Pikniko gaspadorium buvo

Dr. M. Palevičius. Jis ir jo 
pagelbininkai - pagelbininkės 
darbavosi didžiausia energija.

“Vilniai” paramos iš pikni
ko šiemet bus daugiau negu 
pernai.

Antradienio vakare įvyko 
“Vilnies” skaitytojų susirinki
mas, kur L. Prūseika raporta
vo apie mūsų spaudos reika
lus.

Būnant Detroito, Prūseika 
su JočioniU aplankė sunkiai 
sergantį Pijų Krakaitį. Jo li
ga labai sunki.

Vakar vienam menševikų 
s (“Naujienose”) 

spausdinta biauri 
korespondencija iš 
apie “Vilnies” pikniką, 
priambryta šlykščiausių

vokacinių nesąmonių, būk Dr. 
Palevičius nedalyvavo pikni
ke, nes pas jį būk buvus pa
daryta krata (šeštadienį), 
būk piknike visi buvo išsigan
dę, nes Federalio Biuro agen
tai traukė paveikslus.

Tai yra provokacinis prasi
manymas nuo pradžios iki ga- I • t
lo. Kaip gi Dr. Palevičius nc- 

-zbuvo piknike, kuomet tūks
tančiai žmonių matė jį 
pikniko gaspadorium.
ke dalyvavusi publika 
labai gerai nusiteikusi.
daug ir plačiai kalbėta apie 
Henry Wallace ir bendrai 
apie Progresyvę Partiją.

Menševikiško šlamšto melai 
yra juodašimtiškai provokaci
nio charakterio.

CLEVELAND© ŽINIOS Detroit, Mich

melaginga 
Detroito 

Ten 
pro-

IR VĖL BOSTONAS KVIEČIA Į

PIKNIKĄ!
SEKMADIENĮ

RUGPJ. 8 AUGUST
Lietuvių Tautiškam Pušyne

MONTELLO, MASS.
BUSAS IŠVAŽIUOS 1 VAL. DIENĄ 

NUO 318 BROADWAY, SO. BOSTONE
Dainų Programa: So. Bostono Choras, vado

vybėje Stasio Pauros; Norwoodo Vyrų Grupe;
. Gros gera Orkestrą.

Bus kilbasų pietūs ir kiti užkandžiai ir gė
rimai.' Pelnas skiriamas užlaikymui buveinės, 
kurią naudojasi ir dalis Mass, lietuvių pasitari
mams - konferencijoms.

Visus kviečia So. Bostono
Lietuvių Piliečių Klubas.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

buvus
Pikni- 
^huvo
Buvo

Rep.

Chicagos Žinios
Raidžių Nupirkimui 
Pietamerikiečiams 
Fondas Jau Auga

Kaip,jau yra žinoma,
darbininkai 
raides Uru- 

laikraščiui 
reikalinga

Nemalonus Atsitikimas 
Šermenyse

Trečiadienį čionai Staigiai 
mirė Mrs. Bagdon, kuri buvo 
K. P. narė. Ji buvo čionai gi
musi ir vedusi su slavų kilmės 
vyru. Sekmadienį piknike 
dalyvavo ir dirbo. Sako mir
ties priežastis buvo karštis.

Draugė Bagdon buvo darbš
ti darbininkė moteris, dirbo 
savo klasės naudai ir rėme 
progresyvį judėjimą. Iš jau
nu dienų buvo išauklėta ka
talikiškoj įr religiškoj dvasioj, 
bet gyvenimas ją pakeitė į 
progreso pusę. Ji vėliau ėjo 
su juom smarkiais žingsniais 
pirmyn. Įstojo Komunistų Par
ti j on, skaitė literatūrą ir lavi
nosi sulyg išgalės.

Būdama katalikė 
vaikus toje dvasioje: 
nūs ir dvi dukteris,
kęitus savo pažvalgas į pro- 
gresyvę pusę d. Bagdon buvo 
padarius testamentą, kad ji 
būtų palaidota laisvai ir be jo
kių religinių ceremonijų.

Kuopos draugės ir draugai 
buvo prirengę kalbėtojus jos 
prideramam atžymėjimui ir 
laisvam palaidojimui. Bet vai
kai sužinoję užsispyrė savaip 
palaidoti ir čia velionės drau
gai turėjo nusileisti. Ir taip 
vaikai palaidojo savo laisvą 
motiną su religinėm apeigom.

Velionės Bagdon draugai 
susirinko ant kapinių, kur ji 
buvo plaidota į amžino atilsio 
vietą. Jie nedalyvavo 
vartos ceremonijose.

konvenciją Philadelphi- 
Veikėjos-vekėjai: Marie 
Marie. Prince, Joseph 
nuo Elektros, unijų;

Maliorių

Oficialia Atsišaukimas

“Vil-

išaugino 
tris sū- 
Bet pa-

82 'Delegatai
Dalyvavo Konvencijoj

Clevelando unijos ir progre
syvės masinės organizacijos 
pasiuntė 82 delegatus perei
tą savaitę į Progresyvės Par
tijos 
j on. 
Reed 
Gres
Courtney Ward 
(AFL) distrikto sekretorius; 
industrialistai David Morge- 
stern ir Don Rothenberg; Dr. 
Calvin Hall ir daugelis žymių 
asmenybių.

Visų čionai nėra vietos įvar
dijimui. Tiek reikia pridėt, 
kad vietos didlapiai nepasi
tenkinę, kaip delegatais, taip 
pačia / partija. Mum' darbo 
žmonėm tuo geriau, jei stam
baus biznio organai išeina 
prieš.

Michigan Valstijos 
Konvencijai

Pagal tarimą Centralinio 
Komiteto Progresyvės Partijos 
nutarta, kad suvažiavimas 
Progresyvės(Partijos Michigan 
Valstijos atsibus šeštadienį, 10 
vai. iš ryto, 18 dieną rugsėjo, 
Mirror Ballroom, dėlei nomi- 
navimo sekančių urėdų:

Prezidento Suv. Valstijų
V. P. Suv' Valstijų
^lektorius dėl Prezidento 

Vice Prezidento
Valstijos Gubernatorių
Leitenantą Gubernatorių

(Se-

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

KIŠENIŲ SIUVRJAI 
PAMUŠALŲ SIUVĖJAI 

NUGARŲ SIUVĖJAI 
ABELNAI OPERATORIAI 

Prlė vyriikų top koatų.
NUOLATINIS DARBAS.

GERA ALGA.
I Daux virSiaikių.

Apmokamos vakacijos ir tegalės Šventėt.
GOODSTEIN 

MANUFACTURING CORP.
45 W, 18th St, N. Y._ O.

ir Mich, z 
kuoaiškiau 
kad Denio

PIETŪS 60c.
Iš* 5-ių patrovų

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

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

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę Išnuomuojame dėl puotų, pokillų, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

August Gustas |
BELTAIRE FLORIST i

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

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

ir tt., telefonuokite |
SHoreroad 8-9330 1

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, ! 
t ko jūs reikalausite. 1

Specialistai Pritaikymu* į
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams Į 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS ? 
‘ FUNERAL HOME, Ine., 354 Marty Ave., Brooklyn, N. Y. •

A

■ — - — ■ — M               ■ —      W M M M M—

pato-

Paul Gustas Funeral Home
INC. '

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. 1 
Skersai gatves nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

ĖVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos
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. »

nies” ir “Laisvės’ 
pasiryžo nupirkti 
gvajaus lietuvių 
“Darbas.” Tam 
sukelti apie penkis* šimtus do
lerių.

“Vilnies” darbininkai jau 
sudėjo pradžiai $35.00, paau
kaudami po penkinę sekanti: 
Pranas Kirka, Petras šoloms- 
kas, Feliksas Stąsiukėlis, Jo
nas Jokubka, Antanas 
kas, Jonas Karvelis, 
Zalkus.

Iš pašalinių prie šio 
prisidėjo Jurgis šarkiūnas su 
penkine. Tai pirmutinis paša
lietis, kuris atsiliepė į atsišau
kimą.

Viso jau sukelta $40.
Tikimasi, kad atsilieps ir 

daugiau gerų draugų ir pažįs
tamų vilniečiams, ir supras jų 
troškimus.

čekius tam tikslui galima 
siųstu Petro Šolomsko vardu, 
“Vilnies” adresu.

Valu-
Petras

fondo prie-

12:15 
radijo 

Pereitą

Užuojauta Kanapeckų Šeimai
Julės Kanapeckienės laido

tuvės atsibuvo liepos 22 d. po
piet, iš Wilkelio koplyčios į 
Highland kapines. Jos kars
tą palydėjo 26 automobiliai. 
Julė Kanapeckienė po tėvais 
buvo Levaniūtė. Paliko savo 
gyvenimo draugą, keturias 
dukteris ir žentus; tris sese
ris šioj šalyj ir dvi Lietuvoje; 
taipgi du brolius Vincą ir Juo
zą Levanus.

Didelė užuojauta Kanapec- 
kui, dukterims, žentams, se
serims šioje liūdesio valando
je.
miai 
lej.,

O tau, Julia, ilsėtis ra- 
šios šalies pilkoj žeme- rv

Brooklyno Pakalniškiai 
Svečiuojasi Chicagoje

Nikas ir Frances Pakalniš
kiai ir jų sūnelis iš Brook
lyn, N. Y., svečiuojasi pas Pa
kalniškienės tėvelius šešel- 
gius.

Nikas yra dienraščio “Lais
vės” spaustuvės technikas. Jis 
su žmona darbuojasi progre- 
syvėse organizacijose, ypatin
gai dainoje ir vaidyboje. Ni
kas yra gabus aktorius.

Pakalniškis su savo uošviu 
šešelgiu lankėsi “Vilnies” 
įstaigoje ir matėsi su visais 
bendraminčiais spaustuvės ir 
redakcijos darbininkais.

Niko brolis Pranas, buvęs 
brooklynietis, su savo žmona 
ir jos tėvais Zablackais dabar 
gyvena Floridoje ir nemanąs 
daugiau grįžti į šiaurryčius.

Tąja proga Pakalniškis pa
liko tridolerinę 'sustiprinimui 
dienraščio.

Penktadienį svečiai grįš na
mo prie kasdieninių darbų ir 
pareigų.

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.

Literatūros Draugijos 10 kp. svar
bus' susirinkimas jvyks rugp. 4 d., 8 
vai. vak., 735 Fairmount Ave. Rei
kės aptarti svarbius reikalus. Taipgi 
laikas ir apie didjjį pikniką pakal
bėti. Būkite susirinkime laiku. — 
Korn. /(181-182

CIO Politinės Veiklos 
Komitetas be Gyvumo

Sekmadieniais, kaip 
popiet, yra duodamos 
programos per CIUC.
sekmadienį kalbėjo CIO Poli
tinės Veiklos Komiteto dabar
tinis CIUC y administratorius 
James Quinn. Jis atstovauja 
CIO dešinįjį sparną, po to kai 
buvęs direktorius Louis Hahn 
pasitraukė su savo štabu ir nu
ėjo veikti už Henry Wallace.

šį kartą Quinn nevartojo 
raudonbaubizmo. švelniai kri
tikavo republikoųų vedamą' 
politiką, kaip jos programą, 
taip ir 80-tam Kongrese jų 
veiklą. Apie demokratus nie
ko nesakė. Neigi pasakė, ko
kius kandidatus PVK rems.

Prie to, ragino visus regis
truotis, kurie gali balsuot ir 
neva užsiregistravę.

Pagalios neiškentė ir užsi
puolė ant Robin Hood vaikų 
kempės, kuris yra užlaikoma 
CIO progresyvių ir 1WO šal
pos organizacijos. Toji kem
pė bepartyvė ir gali vaikai čia 
atostogauti be jokių diskrimi
nacijų. Vaikai yra mokinami 
supratimo savo klasės reikalų.

Quinn paėmęs deglosios drą
są pradėjo ieškoti čionai ko
munistų, ar kartais ją nedomi
nuoja raudonieji.

Neseniai mirė gabus unijis- 
tas ir darbuotojas Alex Balint. 
Jo žmona liko su dviem vai
kučiais varge. CIUC mitinge 
buvo įnešta paaukoti iš iždo 
jos paramai, kad ji galėtų gin
tis nuo bado. Įnešimas at
mestas dešiniųjų. James Quinn 
pareiškė, kad čia tokie įne
šimai ne vietoj.

Alex Balint buvo kairiojo 
sparno veikėjas^ tai kas tokio, 
jei jo žmona liko varge?

Valstijos Sekretorių 
cretary of State)

Generalį Prokurorą
Valstijos Iždininką
Suvienytų Valstijų Senato

rių.
Taipgi, nutarta, kad tik tie, 

kurie turės mandatus iš savo 
klubų ir draugijų ir organi
zacijų į Progresyvės Partijos 
Suvažiavimą, turės teisę kal
bėti įr balsuoti suvažiavime.

Mandatus visos organizaci
jos turi įsigyti ne vėliau kaip 
10 dieną rugsėjo, kreipda
miesi į Partijos Centralinę 
Kontorą, 421 Reid Bldg., 138 
Cadilac Square, Detroit, Mich.

Taipgi, , mandatuoti atstovai 
kokusuos pagal savo distriktus 
į kongresines atstovybes, taip 
lygiai į Valstybinių Senatorių 
ir atstovų distriktus. ’

Sykiu bus priimta Platfor
ma Progresyvės Partijos šiame 
suvažiavime.

Michigan Valstijos 
Komitetas Progresyvės 
j os:

žygius gavimui mandatą virš 
nurodytu antrašu ir pasiųsti 
delegatus į Progresyvės Par
tijos suvažiavimu 18 dieną 
rugsėjo, Detroit,

Nes kiekvienas 
šiai gali matyti,
kratų ir Republikonų Partijos 
veda< liaudį į kuo didžiausią 
inflaciją, kad bilijonus turtuo
liai galėtų susižerti atgal, ve
da prie naujo pražūtingo ka
ro ir kracho — pasekme ku
rio bus naujos “Hoovervilles” 
su visomis vargo pasekmėmis.

Net ir “Free Press,” vieti
nis dienraštis, turėjo galų ga
le pripažinti, kibirus purvo iš
liejęs, kad Karolis Marksas 
teisybę pasakė, kad mes ei
nam prie kapitalistinės dikta
tūros. J. Danta.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Centro
Parti-

Pirm.

Matthew 
BUYAUSKAS

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

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

KĄINA $35 Į SAVAITĘ s
Puikiausias valgis, didelis, oringas kambarys, 

arti maudynių.

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

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

ir W. 42nd St. Išlipkite Rosendale. Afba imkite 
laivą nuo W. 42nd Št. ir išlipkite Kingston Point. -

d

šių metų birželį kainos 
213.9 nuošimčius virš 
taip vadinamų “nor- 
laikų” 1935-39 metų

Laidotuvių Direktorių*

26, Mich.

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja už 

' prieinam* atlyginimą.

MAISTO KAINOS PASIEKĖ 
AUKŠČIAUSI LAIPSNĮ

Maisto kainos New Yorko 
mieste pasiekė aukščiausį 
laipsnį iš visų buvusių bile ka
da mieste, sako valdinio Dar
bo Departmento statistikų biu
ras,
pasiekė 
buvusių 
mališkų 
kainų.

Aukščiausia pakilo> kainos 
būtiniausių pamatinių pro
duktų — mėsos, paukštienos, 
kiaušinių, šiek tiek prieina
mesnėmis pasidarė kainos tū
lų sezoninių daržovių ir vai
sių, tuomi prilaikant bendrą 
nuošimtį nuo dar aukštesnio 
laipsnio.

ALLEN SAYLER, 
CLYDE SMITH, Rast.

421 Reid Bldg.
138 Cadilac Square - 

Detroit
Į virš tilpusį. atsišaukimą 

turėtų atkreipti dortię visos 
lietuvių organizacijos, jeigu 
per klaidą laiško į savo drau
giją arba klubą negavo,' tai 
neatidėliotinai po pasirodymo 
šio atsišaukimo spaudoje imti

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

- ■ x 1 1
1 . . 1

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N.

TeL MArket 2-5172

Berlin. — Anglai sako, 
daug sovietinių pareigūnų 
žmonų ir vaikų esą iškrau- 
stoma iš Berlyno į Sovietų 
Sąjungą.

Pasinaudokite Šią ja 
Proga

Kadangi Šiuom tarpu 
dienraščiui labai reikia 
pinigų, tai duodame di
delę nuolaidą ant svarbių 
knygų.

Poeto Stasio Jasilionio- 
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 khygas gausite tik už 
$1. Persiuntimą apmo
kėsime.

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

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

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. ¥. ,

Tel. ĖVergreen 8-9770

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

f—————-—
į Egzaminuojant Akis, 
Į Rašome Receptus
} Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

. 394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842 • •
■nt—nšjn

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ /
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

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

rr.n-jin i'.j.i

RONKONKOMA
8634

telephone
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
, (BIELIAUSKAS)

, Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus Užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 

' • Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Rugp. 4,



‘laisvės Traukinys”
Išvyks Ketvirtadienį

Lietuviai Bus Atstovaujami 
Wallace’o Garbes Festivaly

18,000 Entuziastiška Minia Kompartijos 
14 KonVencijos Iškilmingame Atidaryme 
-----------------------------------------------------------------Hi ■ ' ' -_______________________ S—--------------------------------------------------

Policijos Auka
Dar Pavojuje

26

girto rasistinio policinin- 
Kings ligoninėje randasi 
mirties. Jo brolis Leonas, 
veteranas, kurį fa's pats

s
Virš 18,000 asmenų pirma-1 tojai nurodė, kad Wall Stree- 

dienio vakare pripildė Madi
son Square Gardeną, kur vy
ko Amerikos Komunistų Par
tijos 14-tosios konvencijos iš
kilmingas atidarymas.

Sve i k i n d amas k o n yen ė i j ą
miesto

komunistas
išreiškė ap- 
jis negali 

konvencijai 
kurių ji, kaip

■ newyorki(*čių vardu, 
I tarybos narys
Benjaminas Davis 
gailestavimą, kad 
oficialiai įteikti 
miesto raktų,
Amerikos darbo žmonių atsto- 

; ve, taip užsitarnavo. Miesto 
raktai, sakė Davis, dabar yra 
rezervuojami tokiems tituluo
tiems atmatoms, kaip Jugo
slavijos eks-karaliui Petrui, 
Lenkijos generolui Borui ir ki
tiems, kuriuos ištrenkė Euro
pos liaudis.

Konvencijos pagrindinę kal
bą pasakė Kompartijos sena
sis pirmininkas William Z. 
Fosteris. Nors Fosteris yya 
žilagalvis senis, jo balsas 
skamba tvirtai ir nevirpančiai. 
Jo kovinga liepsnojanti kalba 
uždegė susirinkusius delega
tus ir tūkstančius svečių en- 

. tu'ziazmu ir pasiryžimu (pla-

Policininko Pašautas 
Negras Arti Mirties

Alfonso Lipscomb, jaunas
metų amžiaus negras vetera
nas, kuris be jokios provoka
cijos buvo Brooklyne pašau
tas 
ko, 
arti 
irgi
policininkas pašovė, gerėja. 

Girtasis policininkas Koga
nas, jaunas rekrutas tik su 
dviem mėnesiais tarnybos, bu
vo suimtas ir atleistąs iš par
eigų. Bet bijoma, kad poli
cija dės pastangų jo neišduo
ti teismui ir pilnai nenubausti.

Civilių Laisvių Kongresas 
yra surinkęs pareiškimus iš 
liudininkų, kurie tvirtina, kad 
šaudymas buvo pradėtas be i 
mažiausios priežasties. Al-1 
fonso ir Leonas stovėjo prie 
savo namų, kuomet Koganas ■ ...........................
prisiartino svyruodamas ir įsa- '"“į t!) ^alba skaitykite 
kė jiems įeiti į koridorių. Po 

pasigirdo šūviai. . 
buvo civiliuose dra-'

pirmojo puslapio pranešimuo- 
|se).

Partijos generalinis sekre-
sekundės
Koganas i ± ai U |Ud
bužiuose ir savo aukoms nei įorjus Dennis nurodė savo kal- 
neparodė 
tifikacijos ženklo, 
jauni veteranai ir 
klausę jo įsakymo, jie turėjo; 
teisę tai daryti, nes jis neįro 
dė esąs policininkas. 1

Ketvirtadienį, 6:30 ryto, 
New Yorko išvyksta Wash- 
ingtonan specialus “Laisvės 
Traukinys,” kuriuomi vyks 
tūkstančiai* newyorkieciu reL 
kalanti, kad kongresas pra
vestų civilių laisvių Įstatymus.

Traukinys išvažiuoja iš 
Pennsylvania, stoties ir prie jo 
prisidės. vagonai 7:20 Newar- 
ke ir 8:05 Trentone. Bilietas 
į abi pusi kainuoja $10 ir jų 
galima užsisakyti Civilių Lais
vių Kongreso raštinėje, 205 
42nd St.

Traukiniu vyks delegatai 
įvairių masinių organizacijų ir 
jie aplankys atstovų butą bei 
senato narius, Į kuriuos ban: 
dys daryti spaudimą.

iš
savo dainas, šokius, tautinius 
rankdarbius, kūrybą įvairiose 
meno srityse ir tt. 
(Amerikoje gimusių 
grupė) turės savo 
šokikus.

Kolumbuso diena
ta tam festivaliui, nes ta šven
tė savimi simbolizuoja įvairių . 
šalių masių imigrantų prisidė
jimą prie Amerikos pažangos.

bus
Ko-

Nisei 
japonų 

tautinius

Reikalavimai
Baigti Terorą

pasirink-to konspiracija įtraukti šalį į 
naują pasaulinį karą nueis 
niekais, jeigu liaudis bus pa
kankamai tvirtai organizuota, 
jeigu, karo išvengimo jėgos ne
sileis bauginamos ir terorizuo
jamos.

Neįleido Užsieniečių

Anksčiau buvo pranešta, 
kad konvenciją pirmame iš
kilmingame atidarymo. mitin
ge Madison Square Gardene 
sveikins Britanijos ir Fraricū- 
zijos atstovai, abu parlamento 
nariai, komunistai. Bet, kaip 
pasirodė, Amerikos konsulatai 
Londone ir Paryžiuje atsisa- 

duot.i jiems pasus.
Radijo

Radijo 
transliuoti 
eigą, kaip 
su senų partijų konvencijomis. 
Vienok, kad nuduoti šiokį tokį 
“bešališkumą,” ABC perdavė 
Fosterio kalbą, — bet dau
giau nieko. 1 Ir prie to buvo 
padarytas dar trinkis: Prieš 
Fosterio kalbą ant tos pačios 
stoties buvo perduota valan
dos ilgio programa “Komuniz
mas, JAV Veislės,” “dramati
zuota” su muzika ir deklama
cijomis montažinė programa, 
neva “dokumentuota,” kurio
je Komunistų Partija buvo 
apšmeižta kaip šnipų, degene
ratų ir diktatūros šalininkų

k ė
“Transliacija”

tinklai atsisakė 
visą konvencijos 

tai buvo padaryta

O’Dwyeris Turi Imtis 
Žingsnių Tuo Reikalu

Darbininkų laikraštis “Dai
ly Workeris” savo vedamaja
me straipsnyje antradienį nu
rodo, kad O’Dwyeris yra tie
sioginiai atsakomingas už da
bartinę policinio teroro bangą 
prieš negrus. Jeigu O’Dwye
ris norėtų, sako tas laikraštis, 
jis gali įsakyti policijos komi- 
si on i erių i Wall an d erių i su vai-' 
dyti rasistinius mušeikas, -ku
rių pilna policijos depąrtmen- 
te.

Tuo tarpu NeVv Yorko ne
gruose auga judėjimas už 
Wallanderio pašalinimą. 
“Wallanderis turi pasitrauk
ti,” yra sloganas, kuris dabar 
kartojamas negrų masiniuose 
'mitinguose Harleme ir kitose 
miesto dalyse.

Yra gerai žinoma,,kad Wal
landeris atvirai ragina polici
ninkus žiauriai elgtis su ne
grais. Jo įsakymai dažnai yra 
“apsieikite su jais be ceremo
nijų.”

Vertingosios Filmas 
New Yorko Teatruose

Tarp pažymėtinų filmų, ku
rios dabar rodomos New Yor
ko teatruose, randasi tarybinė 
filmą “Nėra Didesnės Mei
les” (“No Greater Love”), 
Stanley teatre, francūziška fil
mą “Kepėjo Žmona” (“The 
Bakers Wife”) Irving Place 
teatre, ir “Nelegalieji” (“The 
Illegals”), pusiau-dokumenta- 
linė filmą apie žydų nelega
lų keliavimą Palestinon, rodo
ma Ambassador teatre.

praneša 
tautiniu 
Kahnas, 
tautinių

' Dešimtys New Yorko. tauti
nių grupių bus atstovautos 
margame meno festivalyje už 
Wallace’o garbę, kuris 
pravestas spalio 12-tą, 
lumbuso dienoje.
_ Lietuviai yra tarp iniciato
rių to festivalio ir Amelia Bur
ba liepos 28-tos pasitarime 
tuo reikalu buvo išrinkta ren
gimo komiteto iždininke. Ta
me pasitarime, kaip 
Progresyvių Partijos 
grupių direktorius A. 
dalyvavo beveik visų
grupių atstovai. Kelvin Smith, 
gerai žinomas^ Broadway vei
kėjas, buvo išrinktas festivalio 
direktorium.

Lietuviai buvo atstovauti 
Lietuvių už Wallace’ą Komi
teto veikėjos Amelijos Burbos, 
ant kurios buvo uždėta parei
ga rūpintis to festivalio išsiša
kojusiais finansiniais reikalais.

Rugsėjo 15 diena yra pasku
tinė data, kuomet norinčios 
dalyvauti grupės gali užsire
gistruoti.

Kaip praneša lietuvių ko
mitetas, bent vienas didis lie
tuviškas choras dalyvaus pro
gramoje, atstovaudamas mūsų 
tautos muzikalinius gabumus. 
Kitos tautinės grupės patieks

Skaityti Uždrausta?
Jeigu jūs kada nors vaikšto

te šaligatviu ir skaitote laik- • 
rasti, jūs faktinai nusižengia
te New Yorko įstatymams. 
Bent taip sako “The Americ
an Magazine,” kurių tyrinė
tojas tą surado senuose New 
Yorko miesto statutuose.

Mes niekad dar negirdėjo
me, kad kas nors būtų suim
tas dėl skaitymo laikraščio 
vaikštant šaligatviu, bet sta
tutas, iki šiol nepanaikintas, 
aiškiai sako, kad tai yra nu
sidėjimas, už kurį asmuo turi 
būti nubaustas.

DANTŲ GYDYTOJAS S

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street K

BROOKLYN, N. ,Y.
Tel. Evergreen 7-6868

Valandos: j?“1*1*®
įl— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
llllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllim

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

L lūs ir krajavus 
m sudarau su ame- 
Hi rikoniškais. Rei- 
Mkalui esant ir 
H pa d i dinų tokio 
& dydžio, kokio pa- 
r geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
{vairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Mariem St., Brooklyn

Kampas Broadway ir Stone Avė., prie 
Chnuncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

Colombia. — Traukiniam 
susikūlus, užmušta 15 žmo
nių; sužeista 120.Pieno Kainos

Vėl Pakeltos
savo policijos iden-, į»oje, kad pravesti komunistų 

Jeigu abu : are§taį yra ne ]<as kitas, kaip 
r nebūtų į dūmimas publikai, norė

jimas atitraukti žmonių dėme
sį nuo kriihinalinių didžiojo 

i kapitalo užsimojimų, — 
' karo rengimo.

Kas Vartoja Jėgą?
Dennis nitrodė, kad 

i imant komunistus valdžia 
kaltina jėgos vartojimo ragi- 

i nime. Bet tikri jėgos varto- 
! tojai yra reakcija. Kada lai
kas ateis, sakė Dennis, apie 
tai’ liudys tūkstančiai ir milio- 
ni liudininkų. Mes liudinin
kais .pašauksime Mrs. Ingram 
ir jos sūnus, Willie Miltono 
motiną, ir kitus negrus, kurių 
artimuosius ir mylimuosius 
lynčiavo ar legaliai' nuteisė 
mirtimi už menkus nusikalti
mus.

Ir į istorijos rekordus, sa
kė Dennis, taipgi bus įkergti 
karo kiršinanti Hooverio, Dul- 
leso, Bullitto, Bymeso ir 
Hearsto pareiškimai, — ir ta
da tegul pasaulis sprendžia, 
kas ragina jėgos vartojimo.

Aploduoja Suimtuosius
Ant platformos radosi dau

guma Komunistų Partijos Na- 
cionalio Komiteto narių, ku
riuos neseni/ū suėmė FBI 
agentai kaip “valstybės grio
vėjus.” Jie dabar visi paleis
ti po užstatu. Konvencijos 
dąlyviai tuos vadus, — Foste- 
rį, Dennisą, 
Winstona . ir 
griausmingais aplodismentais.

Konvencijos vyriausiu slo- 
ganu buvo taika. Visi kalbė-

CIO Streikuoja 
Pas* Oppenheim

■T Streikas pirmadienį prasi-! 
dėjo Oppenheimo - Collinšo 
Manhattan© ir Brook lyno de- 
partmentinėse krautuvėse. Sa
vininkai paskutinį momentą 
atsisakė tartis su CIO krau
tuvių pardavėjų unijos 1250- 
tu lokalu. Kompanijos sam
dyti autobusai po pietų ve
žė skebus į NLRB būstinę, 
kur turėjo vykti rinkimai. 
Kompanija prieš darbininkus 
remia savo “uniją,” kuri save 
vadina Retail Clerks Interna
tiona) Association. ' 

1250-tasis lokalas atsisakė 
įteikti priesaikas, kad vadai 
nėra komunistai, kaip tai rei-

. kalauja Tafto Hartley įstaty
mas. Oppenheimo firmos va
dovybė naudoja * tą rau d ©ne
etiškai unijos . laužymo kam
panijai. Kuomet pirmadienį 
streikieriai masiniai pikietavo 
krautuves, savininkai ant sie
nos iškėlė didžiulį užrašą 
“Reikalas sukasi aplink komu
nizmą.”

Rumunijos valdžia perė
mė j savo rankas visas re
ligines mokyklas.

nuo

Siri
jų os

Williamsoną, 
kitus sutiko

Brooklyniečiai!
VAŽIUOKIME Į PHILA JeLPHUOS ■

' PIKNIKĄ!

Yra pasamdyti 3 busai važiavimui į philadel- 
phiečių rengiamą Laisves paramai pikniką. Tuo- 

• jau įsigykite busų tikietus.' ' ' ,
Piknikas įvyks rugsėjo-Sept. 5 d., ant ryto

jaus bus Labor Day šventė. Turėsite progos pa
silsėti, kad ir vėliau sugrįšite.

Busai išeis 9:30 vai. ryto. Iš Parko grįš 7:30

KAINA $3.25 Į ABI PUSI
Kiekvienais metais turime keblumų su pasivė

linusiais įsigyti bilietus. Paskutinę dieną subėga 
norinčių važiuoti. Nedarykite tos klaidos šiemet. 
Įsigykite bilietus iš anksto. Tuojau kreipkitės į 
Laisvės raštinę ir nusipirkite buso bilietą.

Bauginimai Nepadėjo

Per savaites prieš konven
ciją reakciniai elementai 
skleidė visokius gandus, kad 
konvencija bus užpulta, kad 
joje bus pravedami areštai ir 
tt. Geltonoji spauda New 
Yorke vede demagogiškiausią 
kampaniją. Ja norėta įbau
ginti lankytojus ir sumažinti 
jų, skaičių. Bet Madison 
Square Gardenas buvo pilnas, 
ir įėjusieji dar mokėjo už bi
lietus. R.

AFL Konvencija po 
Raudonėdizmo Ženklu

Tik neseniai oficialė svei
katos departmento statistika 
rodė, kad New Yorke didelis 
nuošimtis darbo'žmonių vaikų 
negauna pakankamai pieno. 
Jie negauna pieno, nes tėvai 
negali pirkti jo vis kylančio
mis kainomis. Ir štai praeitą 
pirmadienį pieno kainos visa
me Didžiajame New Yorke 
vėl pakilo vienu centu.

Pirmosios kainas pakėlė 
Sheffield . Farms ir Bordens 
didžiosios kompanijos, ir jas 
seka dabar ir mažesnės kom
panijos, kurios nuo jų pri
klauso.

Pieno kompanijos jau apie 
du • mėnesiai atgal pradėjo 
skelbti, kad jos rengiasi kai
nas kelti. Vartotojų organi
zacijos rengė protestus, bet, 
kaip matyti, jie nepaveikė, 
nes dėl kainų kėlimo kompani
joms leidimą dabar davė Agri
kultūros departmentas.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas įvyks 
rugpjūčio 5 d., Laisvės salėje, 7:30 
v. v. Pasistengkite visi nariai daly
vauti, nes šiame susirinkime delega
tai išduos raportus iš LDS 8 Seimo. 
Taipgi prašome pasižiūrėti j mokes
nių knygutes, kad nesušispenduotu- 
mėt. — M. Stakovas, prot. sekr.

(182-183)

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

' Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

? GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.

Valandos: ! dienom ;
į į 6—8 vakarais į
i ♦ z >
į Ir Pagal Pasitarimais. ?
| Telefonas EVergreen 4-0203 >

TONY’S

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.I., N.Y.

Telefonas Virginia 3-5397

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

kaltinami komuniz- 
kurie kaltinami, są
vadai, buvo matyti 
Gegužės demonstra-

New Yorko valstijos AFL 
konvencija, čia prasidėjusi 
pirmadienį, visa randasi po 
raudonėdizmo ženklu. Kon
vencijos komisija atsisakė įsi
leisti. 29 pažangius delegatus, 
kurie yra 
me. Tie, 
kė AFL 
Pirmosios
cijose, Wallace’o konferencijo
se ir tt.

Konferenciją atidarant, aš
triai anti-komunistinę ir karo 
kiršinančią kalbą pasakė kar
dinolas Spellmanas, kuris ne
seniai lankėsi Franco Ispani
joje ir Salazaro Portugalijoje. 
Spellmanas yra žinomas kaip 
pro-fašistinių jėgų rėmėjas ir 
Franco draugas.

Tarybinė Filmą Stanley 
Teatre Apie Karo Laiką

Stanley teatras dabar ro
do tarybinę filmą “No Great
er Love” (“Nėra Didesnės 
Meilės”), kurioje vaidina gar
sioji artistė Viera Marietska- 
ja. Filmą yra apie praeitą ka
rą ir apie nacinės okupacijos 
laikus Tarybų Sąjungoje. Kar
tu su ta rodoma'ir kita*filmą, 
“Ravaged Earth,” apie Kini
jos kovas prieš japonus.

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RKEINGOLD ’ 
BEER & ALES

BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

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 Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

50,000 Stebėjo Parodą
50,000 asmenų pirmadienį 

stebėjo oro parodą Idlewild 
aerodrome, kuri sekhiadienį 
dėl lietaus dalinai buyo atidė
ta. Svarbiausią parodos dalį 
sudarė akrobatika. “Jet” tipo 
orlaivių pasirodymai, helikop
teriai ir parašutistų šokimai.

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS 
/ i

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių * *
ATDARA ŲIENA IR NAKT| t DIENA^ SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612 

i

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės '

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N.

Telefonas STagg 2-2173
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