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Pirmas Gražus Bandymas. 
Klausimai be Atsakymo. 
Baimė be Akių.
Troškimų Neužtenka.
Vienas Prieš Du. *
Pasielgta Nedemokratiškai.

Rašo A. BIMBA

Šį sekmadienį Usteryje pra
sidės Lietuvių Meno Mokykla. 
Ji tęsis dvi savaites. Tai bus 
pirmas toks didelis ir gražus 
bandymas rimtai pakelti mūsų 
menines jėgas.

Kiekvienas pažangietis vė
lina mokyklai pilniausio pasi
sekimo.

Mokyklai vieta parinkta la
bai tinkama. Usteriečiai yra 
darbštūs ir draugiški žmonės. 
Netenka abejoti, jog jie mo
kyklą nuoširdžiai parems.

pikčiau- 
kad 
Pa-

turi

lūs, 
jai ? 
žyti 
dėl

jis nori
laisvę ?

kiekvienam 
pasireikšti kaip 

Kodėl tuojau mus 
jei tik per plauką 

tikėjimą? Pasi-

Kun. R. Mikalauskas negalįs 
apsiginti “Dievo ir Bažnyčios 
priešų.” Jų esą visur pilna.

Kas blogiausia, girdi, kad 
jie visur kaišioja
sius” klausimus ir nori, 
kunigai jiems atsakytų, 
vyzdžiui, jie šaukia:

“Kokią teisę kunigas
kištis į mūsų spaudos re i La

kiausia žmonių klaidinto-
Kodėl jis nori suvar- 
žmogaus laisvę ? Ko- 

neleisti 
protui 
jis nori ? 
pasmerkti, 
paliečiame

• traukite, ne uolumas jus ver
čia, bet piktumas; jūs bijote, 
kad žmonės neatvertų akių ir 
nenusikratytų jungo, kurį vel
ka jau nuo amžių; bijote, kad 
kritika neatidengtų paslėptų 
nedorybės žaizdų ■ iš nuomo
nių Įvairumo visada išeina 
šviesa. Jei Bažnyčia pastaty
ta ant nesugriaunamų pama
tų, kodėl bijoti puolimo ir 
šmeižto? Tas tik atneš nau- 
—triumfus. Kodėl neleisti 
žiogui pažinti ir blogo, k'ad 
užsigrūdintų geisme?” (L. ž., 
rugp. 6 d.)

Visi klausimai geri ir pro
tingi Kun. Mikalauskas juos 

• atsakyti nepajėgia .

H i

žmonės sako, kad “baimė 
turi dideles akis.” Bet kun. 
Mikalausko baimė neturi jo
kių akių, yra visiškai akla. 

'Kunigas mano, kad savo para- 
pijonus gąsdinimu ir grumoji- 

. mais sulaikys nuo progreso.

Didžioji Indija yra labai to
limas kraštas. Jos gyventojus 
yra apnikę užsieniečiai misijo- 
nieriai. Jie nori išplėšti jiems 
jų tikėjimą ir įpiršti savo.

Katalikų bažnyčia užlaiko 
savo skaitlingą misiją. Tie
siai iš tos tolimos Indijos 
mums kunigas • J. Svirnelis 
prisiuntė savo aplinkraštį “Mi
sionierių Bendradarbis.” Su
žinome, kad ten veikia ir “In
dijos Lietuvių Saleziečių Mi
sija.” Tai pasekėjai Pranciš
kaus Saleziečio.

Kaip jiems'sekasi, nežinia. 
Jie sako, kad jie turi tik du 
siekimu: “Trokšti gero ir 
praktiškai Jo ieškoti, ir daryti 
gerą, kovoti ir dirbti už Kris
tų, bet visada švelniaj' ir 
draugiškai.”

Troškimai troškimais pasi
lieka, bet broliai Saleziečiai 
ne ten su jais pakliuvo.

Jie turėtų atsikraustyti A- 
merikon ir čionai išmokyti 
tuvius kuhigus švelnumo 
draugiškumo.

Ar gal jie nebeturi jokios 
vilties mūsų klebonus laimėti 
Kristui ?

lie-
ir

Chinijos valdžia patiekė pa
skutinių šešių mėnesių rapor- 
tą iš civilinio karo eigos. čiang 
Kai-šekui baisiai nesisekė. .lis 
pats sako, kad jis pihniau tu
rėjo trissyk tiek kareivių, kiek 
komunistai. O šiuo tarpu jau 
beturįs dusyk tiek. Vadinasi, 
prieš kiekvienų Liaudies Armi
jos karį čiang I<ai-šekas turi, 
Uu kariu.
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PUNTA MOTERŲ 
STREIKAS PRIEŠ 
MĖSOS PIRKIMĄ
Šeimininkės Daugely Miestą 
Pakilo Prieš Brangenybę

Chicago. — šeimininkių 
streikas prieš mėsos pirki
mą plečiasi Chicagoj ir ki
tuose Illinojaus miestuose. 
Streikuotojos prieš mėsos 
brangenybę rengia masi
nius susirinkimus ir de
monstracijas Galvestone, 
New Orleanse, Portlande,' 
San Franciscoj, Cincinnati 
ir kituose vidurvakarinių, 
vakarinių ir pietinių valsti
jų miestuose, taip pat Cam- 
dene ir Philadelphijoj.

Šeimininkių streikas kai 
kur daugiau negu pusiau 
sumažino mėsos pardavimą.

New York. — čia bent 
200,000 šeimininkių daly
vauja streike prieš mėsos 
pirkimą. Streikui vadovau
ja Rendauninkų ir Vartoto
jų Tarybos, turinčios 150,- 
000 narių.

Streikuojančios šeiminin
kės per telefonus ir lapelius 
ragina visas kitas nepirkti 
mėsos, iki bus kaina tinka
mai numušta.

3 Talkininkai Dar 
Tarsis su Molotovu

Maskva. — Pirmadienį 
Amerikos, Anglijos ir Fran- 
cijos ambasadoriai atėjo 
pas Sovietų užsienio reikalų 
ministrą Molotovą ir tris 
valandas su juom tarėsi. 
Pasitarimai lietė Berlyną ir 
visį Vokietiją. Pranešama, 
jog įvyks dar bent vienas 
trijų vakarinių talkininkų 
pokalbis su Molotovu, pir
ma negu bus šaukiama for- 
malė visų keturių didžiųjų 
konferen'cija.

IRANOnPOŪČŪOS 
VADAS VEIKS 
VOKIETIJOJ

Frankfurt, Vokietija. —- 
Amerikonų generolas H. 
Norman Schwartzkopf tapo 
paskirtas amerikinio ko- 
mandieriaus padėjėju Vo
kietijoje. Iki šiol generolas 
Schwartzkopf buvo karinės 
Irano žandarmerijos ko- 
mandierius.

ORAS.— Bendrai giedra.

Bet tuodu neatsilaiko prieš 
tą vieną!

Reikia manyti, kad už' ki
tų šešių mėnesių čiang Kai- 
šekas beturės vieną kareivį 
prieš liaudies vieną. Ir taip 
jo viešpatavimui galas ateis.

Varšavoje eina didelė tarp
tautinė jaunimo • konvėncija. 
Joje turi atstovus keturiasde
šimt trys šalys.

Bet mūsų vyriausybė neda
vė leidimo Amerikos darbo 
jaunimo atstovartis važiuoti 
konveącijon. Pasielgta nede
mokratiškai. Bijoma savo 
žmonių. Bijoma naujų idėjų.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c
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Apie 6,000 unijų delegatų ir kitų liaudies organizacijų atstovu, sumaršavę Į Wash- 
ingtoną, demonstravo reikalaudami, kad Kongresas išleistų pilietinių, teisių įstaty
mą, kad sugrąžintų kainų kontrolę, nupigintų gyvenimo reikmenis, kad išleistų įsta
tymą dėl gyvenamųjų namų statymo su valdžios parama ir kad valdžia ir Kon
gresas palaikytų ir sustiprintų rendų kontrolę.

Republikonai ir demokratai specialėje Kongreso sesijoje tuščiai paplepėjo ir išsi
skirstė, nęatsiliepdami į amerikiečių dauguomcnės reikalus.

AMERIKONŲ TEISMAS NEBAUDŽIA NACIŲ 
I. G. FARBEN ŠNIPŲ KOMANDIERIAUŠ

Berlin. — Karinis ame
rikonų teismas Nurnberge 
neskyrė jokios bausmės Ma- 
xui Ilgner’ui, kuris dirigavo 
vokiečių I. G. Farben trus- 
to šnipus prieš Ameriką ir 
kitus talkininkus Antraja
me pasauliniame kare. Ilg- 
nerib praleistą kalėjime lai
ką iki teismo amerikonai 
paskaitė užtenkama baus
me.

Ilgner karo metu pasiun
tė šimtus agentų į įvairius 
kraštus šnipinėti prieš A- 
meriką ir jos talkininkus,

Tarpt. Unijų Sąjunga 
Siūlo Ištirt Farben 
Fabriko Susprogimą

Paryžius. — Pasaulinės 
Darbo Unijų Sąjungos va
dai siūlėsi- ištirt, kodėl su
sprogo didysis chemikalų I. 
G. Farben fabrikas Lud- 
wigshafene vakarinėje Vo
kietijoje, francūzų užimta
me ruožte. Buvo nurodymų, 
jog fabrikas gamino eks- 
ploduojančius skysčius,zkaip 
kurą Francijos rakietom. Į- 
tarta, kad Farben fabrikas 
darė karinius chemikalus ir 
amerikonam bei anglam, 
kaip praneša žinių agentū
ra Telepress.

Amerikonų vyriausybė- 
Vokietijoj stengiasi paslėpti 
bet kokius savo ryšius su 
kariniais to fabriko dar
bais. Per šio fabriko eksplo
ziją ir gaisrus žuvo 500 iki 
600 darbininkų.

PERSKELTA MAISTO 
VALDYBA BERLYNE

Berlin. — Amerikonai, 
anglai ir francūzai įsteigė 
maisto administraciją sa!vo 
užimtai Berlyno daliai, at
skirai nuo Sovietų kontro
liuojamos rytinės miesto da
lies.

Jugoslavija sulaikė išva
žiavimus užsienin.

ardyti karui svarbius įren
gimus ir 1.1. Vyriausias 
Farben šnipų direktprius 
buvo Georg von Schnitzler, 
kurį už tai amerikinis teis
mas Nurnberge nubaudė tik 
5 metais kalėjimo.

Italijos Socialistų 
Vadas Nenni Maskvoj

London. — Maskvos ra
dijas pranešė, jog atvyko 
Italijos Socialistų Partijos 
vadas Pietro Nenni. Visų 
pirma jis buvo staptelėjęs 
Leningrade, kur stebėjo is
torines ir meniškas miesto 
įdomybes. Maskvoje Nenni 
aplankė Lepino paminklą ir 
įvairias įstaigas.

Nenni'o vadovauj a m a, 
Soc. Partija bendradarbiau
ja su komunistais.

Mirtini Monarchist^ 
Mūšiai su Partizanais

Athenai, Graikija. —Mo- 
narchistų kariuomenė'įtū
žusiai atakuoja partizanus 
Alevista kalne, 4,752 pėdų 
aukščio. Partizanai žūt-bū- 
tiniai ginasi. Generolas Van 
Fleet ir kiti amerikonų ofi- 
cieriai, stebėjusieji mūšį, 
dar'-netvirtina, kad monar- 
chistai paims tą svarbią po
ziciją.

Anglija Telkia Turkiją 
Prieš Izraelio Valstybę
. Teheran, Iran. — Angli

jos atstovai Viduriniuose 
Rytuose stengiasi visais ga
limais būdais neleistjsikurt 
Izraelio valstybei Palestino
je, — rašo laikraštis Rija
me Iran. Anglijos atstovas 
Irake tuo tikslu tarėsi su 
irakiečių, generolų Nuri 
Said; planavo įtraukti Tur
kiją į arabiškų šalių sąjun
gą prieš Izraelį. Tam prita
ria Transjordanas ir Ara
bija.

Schnitzlerio - Ilgnerio a- 
gentų sušnipinėtos žinios 
buvo perduodamos nacių ar
mijos komandai

Farben chemikalų ir ka
rinių medžiagų truste buvo 
įdėta gana daug amerikonų 
ir anglų kapitalo. Pagal ke
turių didžiųjų talkininkų 
sutartį, turėjo būti panai
kintą karinė Farben pra
monė. Bet Amerikos valsty
bės ir karo departmental 
šiemet kovo mėnesį nutarė 
pilnai atgaivinti Farben 
trusto darbus.

Gen. Markos Sako: 
Darom Didžią Nuostolių 
Monarchistams

Athenai, -Graikija.—Grai
kų partizanų vadas genero
las Markos pareiškė per sa
vo radiją:

— Grammos kalnyne mes 
atremiame beveik visas mo
narcho - fašistų sutelktas 
jėgas. Mūsų demokratinės 
armijos junginiai tuo tarpu 
atakuoja monarchistus pie
tinėje Graikijoje, Epire ir 
Rūmeli jo j. Mūsų kovūnai 
ten užėmė ištisas plačias 
sritis.

Grammos kalnyne mes 
pilnoje tvarkoje ir pagal 
planą pasitraukėme iš kai 
kurių pozicijų, kartu dary
dami priešui didelius nuos
tolius.

Dabar mes įsitvirtinome 
Grammos kalne, kur pernai 
kirtome fašistams skaudų 
smūgį.

IZRAELIS TEIS DU 
ANGLŲ ŠNIPUS

Tel Aviv. — Izraelio teis
mas tardys du suimtus ang
lus, kaip arabiškų . kraštų 
karinius šnipus prieš Izra
elio valstybę; paliuosavo 
tris kitus anglus, kurie bu
vo suimti kaip nužiūrimi 
šnipai.

Metai XXXVTIL Dienraščio XXX.

NEAMER1KIN1S KOMITETAS NIEKO 
NESUŽINOJO IŠ “SLAPTINGOJO 
LIUDYTOJO PRIEŠ ŠNIPUS”
Koral ir Perlo Nepatvirtino Jokią Neamerikinio Komiteto 
Įtarimą Prieš Vadinamus “Sovietą Šnipus” Washingtone

Washington. — Kongres- 
manų Neamerikinės Veik
los Komitetas trukšmingai 
garsino, kad rugp. 9 d. 
“slaptingas liudytoja^” pa
rodys ryšius, kuriuos tūli 
Roosevelto valdžios nariai 
palaikę, girdi, “su Sovietų 
šnipais ir Amerikos komu
nistų vadais”. Bet kai ko
mitetas ėmė klausinėti tą 
“slaptingą liudytoją,” Alek
sandrą Koralą, New Yorko 
miesto mokyklų tarybos in
žinierių, tai Koralas atmetė 
visus įtarimus ir nedavė jo
kių . atsakymų į komiteto 
klausimus. Koralas nurodė, 
kad jis turi konstitucinę tei
sę neatsakyti, nes atsaky
mai galėtų būti pavartoti

MALAJIEČIAI PASIGRO
BT ANGLŲ GINKLŲ
Singapore. — Malajų 

partizanai užpuolė anglų 
gumos (robo) plantaciją, 
pagrobė daug maisto ir gin
klų ir pasitraukė į raistus. 
Buvo nušautas plantacįjps 
viršininkas, kada jis grie
bėsi ginklo prieš malajie- 
čius.

Atmestas Amerikoną 
Planas dėl Dunojaus.

Belgrad, Jugoslavija. — 
Konferencijoj dėl Dunojaus 
amerikonai, anglai ir fran
cūzai siūlė pripažinti visiem 
kraštam plaukiojimo laisvę 
toje upėje.' Siūlymas atmes
tas 7 balsais prieš 3. Užgir- 
tas Sovietų sumanymas, kad 
Dunojurji gali naudotis ir jį 
kontroliuoti tik šalys, ku
rių žemė tiesioginiai susi
siekia su ta upe — Sovietai^ 
Jugoslavija ir kt.

Laivastačiai Išgavo 
Algos Priedą

Camden, N. J. — CIO 
Laivastačių Unija sutiko su 
Bethlehem korporacijos pa
siūlymu pridėti jiem po pus- 
dešimto cento algos valan
dai. Ši sutartis paliečia 
28,000 darbininkų, dirban
čių Bethlehem laivastatyk- 
lose Philadelphijos srityje, 
New Yorke, Bostone ir Bal- 
timorėje.

Generalis Prokuroras per 
“Klaidą” Apšmeižė Įstaigą

New York. — Generalis 
Jungt. Valstijų prokuroras 
T. Clark andai paskelbė 
spaudoj Amerikonų-Rusų 
Institutą, kaip “neištiki
mą” Amerikai įstaigą. In
stitutas užprotestavo, nuro
dydamas, kad jis yra tik 
kultūrinė įstaiga ir neužsi
ima politika. Tad Clarkas, 
laišku atsakydamas, rašo, 
kad jo' raštininkai, girdi, 
per klaidą įtraukę institutą 
į neištikimųjų surašą.

kaip savęs įkaltinimai.
Kitas Neamerikinio Ko

miteto išbūbnytas liudyto-" 
jas buvo Viktoras Perlo, 
kuris tarnavo įvairiose ka
riniai - valdinėse įstaigose. 
Perlo taipgi nedavė komite
tui pageidaujamų atsaky
mų.

Elizabeth Bentley, išgar
sinta kaip “šnipų karalie- J 
nė”, pasakojo, būk Koralas 
ir Perlo perdavinėjo kari
nes Amerikos slaptybes So
vietam bei komunistų va
dam per kokius tai “Džia- '' ,. 
kius, Alekus bei Džanus.” 
Bet jinai negalėjo pasakyti 
nė vieno tų (matyt, išgalvo
tų) žmonių pavardės.

Perlo pareiškė, jog visi į- , 
tarimai prieš jį yra tik “iš
mistai tūlų asmenų, kurie 
nori pasigarsinti ir ieško 
sensacijų.”

Dabar Perlo yra Progre
syvių Partijos darbuotojas.

Parinktas Fašistas _ 
Nušaut Togliatti

* Iv c "Vlį

San Francisco, Calif. — 
CIO Laivakrovių Unijos de
legatai pranešė iš Italijos: 
— Iškyla aikštėn faktai, jog 
fašistiniai italų dvarininkai, 
remiami de Gasperio val
džios; pasiuntė savo įrankį, 
kad nušautų Italijos komu
nistų vadą Palmiro Toglia
ttį. Sovikas buvo “liosais” 
parinktas.
. (Trimis kulkomis peršau
tas Togliatti, seimo narys, 
baigia išgyti.)

500,000 VOKIEČIU 
STREIKAVO PRIEŠ 
PRANCŪZUS

Frankfurt, Vokietija. — 
Pusė miliono vokiečių dar
bininkų, telefonistų, moky
tojų ir kt. streikavo 24 va
landas dėl to, kad francū
zai savo užimtoje Vokietijos 
dalyje ardo 38 fabrikus ir 
ima jų mašineriją į karinius 
atpildus.

Partizanai Sužeidė Jankiu 
Pulkininką Graikijoje

Athenai, Graikija. — Per 
mūšį tarp Graikijos monar- 
chistųjr partizanų arti Ju
goslavijos sienos tapo sužei
sti amerikonas pulkininkas 
Jack Durneli ir vienas an
glų oficierius. Jiedu davi
nėjo monarchistų kariuo
menei nurodymus, kaip 
atakuot partizanus, ’ iki 
partizanų ugnis pakirto 
juos.

' Roma. — Italų valdžia 
teigia, kad Italija dabar tu
ri 46,822,000 gyventojų, o 
1936 m. turėjo 42,000,000.
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Samarinas, McMillin, Bucar'iūtė
Komercinė spauda entuziastiškai paskelbė “nepaprastą 

žinią”: Tarybų Sąjungos pilietis, Michailas Ivanovičius 
Samarinas, mokęs tarybinių tarnautojų vaikus New Yor
ke, ieškąs Jungtinių Valstijų “protekcijos” ir atsisakąs 
grįžt Tarybų Sąjungom

Ant syk Samarinas patapo didvyriu (komercinėje 
spaudoje) ir dabai padoriu žmogumi dėl to, kad jis atsi
sako grįžti savo gimtoj on šalin.

Jis, kaip skelbia spauda, pasiduosiąs valdiškų organų 
“globai” ir, galimas daiktas, net būsiąs pašauktas kur tai 
“liudyti”, ką nors provokuoti, kas dabar pas mus yra la
bai madoj.

Jeigu iš tikrųjų Samarinas, nieko šelmiško neatlikęs 
tarybinėms įstaigoms, gražiuoju pasilieka Amerikoje 
gyventi, — nieko nauja, nieko baisaus. Juk kiekvienas 

•asmuo turi teisę pasilikti gyventi ten, kur jis mato ge
riau ir kur jis jaučiasi atliksiąs naudingesnio darbo vi
suomenei. Padoraus žmogaus pareiga juk ne tik gyven
ti, — jo pareiga gerai, nuoširdžiai darbuotis visuomenei, 
kad padarius pasaiilį gražesnį, laimingesnį busimosioms 
kartoms.

O jęi Samarinas nusitarė pasilikti čia gyventi tik tam, 
kad jis (dėl savo nusikaltimų) jau nebegali grįžti Tarybų 
Sąjungon, — tai jis nėra vertas gero žmoghus vardo. Ar
ba: jeigu Samarinas pasilieka čionai gyventi tik tam, 
kad įliejus daugiau (visokiais kvailais plepalais) aliejaus 
į neapykantos prieš Tarybų Sąjungą ugnį, tai jis tuomet 
atlieka blogą darbą, nevertą gero žodžio.

Kodėl komercinė spauda šiuo Samarino “žygiu” taip 
apsidžiaugė?

Mums atrodo, kad ji- turi labai trumpą atmintį*.
Tik visai neseniai net du amerikiečiai, užėmę svarbias 

vietąs diplomatiniame Amerikos korpuse Maskvoje, atsi
sakė grįžti Amerikon. Jie nutarė pasilikti Tarybų Są
jungoje, ten dirbti, ten gyventi.

Skaitytojas dar nepamiršo Annabellos L. Bucar, admi
nistracinės asistentės Amerikos ambasadoje Maskvoje. 
Ši moteriškė pasiliko Maskvoje, atsisakydama tarnybos.

Skaitytojas, veikiausiai, Nepamiršo ir James M. Mc
Millin, tarnavusiojo Aniėrik'os ambasadoje Miaskvoje mi- 
litarinės atašės raštinėje, — jis taipgi pasitraukė iš tar
nybos, pareikšdamas, kad apsigyvens Tarybų Sąjungoje 
ir kovosiąs už taiką.

Matot, kokie svarbūs du amerikiniai tarnautojai atsi
sakė grįžti Amerikon. Samarinas, palyginti su tais 
dviem, — yra nulis.

Ar dėl to Tarybų Sąjungos spauda kėlė džiaugsmingus 
skandalus? Nieko panašaus. Buvo pažymėta, kad šiedu 
asmenys pasilieka Tarybų Sąjungoje ir užteko!

Joki komitetai jų nešaukė “liudyti” ir jokio dėl to 
. skandalo niekas niekur nesukėlė.

'Tiems amerikiečiams socialistinė santvarka pasirodė 
geresnė už kapitalistinę ir dėl to jie drąsiai nusitarė ten 
pasilikti ir gyventi.

Ar jūs manote, jog suminėtieji buvo paskutiniai?
Dar ne vienas panašiai padarys. ,
Galimas daiktas, jog dar ne vienas gali atsirasti ir Sa

marinas.
Bet dėl to skandalyti tegali tik neišmanėlis.

Arabiškam Laikraščiui 50 Metų
, Mažai kas iš skaitytojų žino, kad New Yorko mieste 
išeidinėja arabų kalboje dienraštis, pavadintas “Al-Ho- 
da” (atsieit:“Vadovybė”).Šiam laikraščiui šiemet sukako 
50 metų amžiaus. <

’ “Al-Hodą” leidžia ir redaguoja Salloum A. Mokarzel, 
lebaniečių kilmės arabas. Laikraštį daugiausiai skaito 
syrijiečiai ir lebaniečiai. Sakoma, dienraštis turįs pre
numeratorių visame pasaulyje ir ypatingai Lebanone ir 
Sy rijoj.

Prieš metų eilę šis dienraštis įsitaisė arabišką lynoti- 
pą, kas padėjo jam gerokai sutvirtėti. Privalome atsi
minti, jog arabų abėcėlę sudaro ne raidės, bet savotiški 
hieroglifai, kuriems lynotipas pritaikyti nebuvo lengva.

“Al-Hoda” nėra liaudiškas laikraštis, nes jis leidžia
mas “bizniškais pagrindais” ir taikstosi “prie aplinky
bių.” Jis mėgdžioja stambiąją kapitalistinę amerikinę 
spaudą. • ,

O vis tik įdomu, kad toks laikraštis gyvuoja New Yor
ke ir jau gyvuoja net pusę šimto metų. >

Klerikalai Pasirašė Sau Himną
Chicagos Marijonų Drauge skaitome:

, “Atsisakom nuo savo tėvynėš,
Nuo tėvų, nuo brolių, nuo tautos,
Mes nepaisom lietuvių tautybės,
Nei namų, nei Jaukų Lietuvos’...”

Draugo peckelis, kuris tai parašė, primena, jog, girdi, 
“lietuviški bolševikai... neturi savo himno,” todėl jis 
jiems siūlo viršminėtą nevalyvą žodžių mišinį.

Bet jis, tasai peckelis, suklupo: “lietuviški bolševikai” 
turi himną: tie, kurie gyvena Amerikoje, gieda ameriki
nės tautos himną ir, lietuviškoše sueigose, gieda Lietu-
2 pusk—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—.TreG, Rugp. 11, 1948

Kas Ką Rašo ir Sako i

KAIP BUVO SUSITIKTI 
GRĮŽUSIEJI LIETUVON?

’Vilniaus Tiesoje (birželio 
22 d.) telpa didelis' atvaiz
das skaitlingo būrio lietu
vių, sugrįžusių iš Vokieti
jos. Laikraštis sako, kad 
Vilnių pasiekė birželio 20 
dieną net penki šimtai grįž
tančių jų. Jų tarpe, kaip jau 
žinoma, buvo ir žurnalistas 
Oškinis.

Sugrįžusieji buvo Vilniu
je iškilmingai pasitikti. >A- 
pie tas iškilmes Tiesa ra
šo:

Birželio men. 20 d. iš an
glų ir amerikiečių okupaci
nių zonų Vokietijoje ■ atvyko 
į Tėvynę 500 lietuvių. Su- 
grįžusiuosius į Tėvynę sutiko 
Repatriacijos skyriaus' prie 
Lietuvos Ministrų Tarybos 
viršininkas Slavinas, Lietuvos 
PSCT pirmininkas Baranaus
kas, Lietuvos Tarybinių Ra
šytojų Sąjungos pirmininkas 
Šimkus, partinių, tarybinių ir 
visuomeninių mūsų respubli
kos organizacijų atstovai. 
Vokiškųjų fašistinių grobikų 
jėga ištremtųjų tarybinių pi
liečių mitingą, skirtą sugrįži
mui į Tėvynę paminėti, ati
darė Tarybinių Rašytojų Są
jungos pirmininkas J. Šim
kus. Jis karštai , pasveikino 
tautiečius ir palinkėjo sėkmės 
laimingai sugrįžus į Tėvynę.

Mitinge kalbėjęs Lietuvos 
PSCT pirmininkas B. Bara
nauskas papasakojo apie tai, 
kaip Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės kovoja dėl stalininio 
penkmečio plano įvykdymo, 
apie socialistines lenktynes, 
išsivysčiusias mūsų krašte, 
apie darbininkų, kolektyvi
nių ūkių valstiečių ir darbo 
valstiečių atsidavusį darbą.

—Didžiuliame kūrybinia
me darbe ir jūs, neginčija
mai, užimsit4;savo vietą, — 
pareiškė 'B. Baranauskas.,— 
T ary b ų šalyj e- n ėr d; ne darbo. 
Kiekvienas iš jūsų būsite ap
rūpinti tokiu darbu, kuriuo 
jūs galėsite atnešti kuo dau
giausia naudos valstybei ir 
kuris jums kuo daugiausia 
teiks asmeninio pasitenkini
mo.

Baranauskas kvietė grįžu
sius tarybinius piliečius ’ kuo 
greičiau įsijungti į karo su
griautojo mūsų respublikos 
liaudies ūkio atkūrimo ir iš
vystymo darbus.

Grįžusiųjų vardu kalbėjo 
žurnalistas Vincas Oškinis:

—Negaliu žodžiais1 išreikš
ti to džiaugsmo, kurio kupi
nos mūsų širdys, — pasakė 
jis.—Mes — namuose. Mes 
— Tėvynėje, vėl laimingoje 
tarybinėje šeimoje! Daug 
metų mes svajojome apie šią 
valandą, ir štai ji atėjo. Su
sitikimas praėjo taip, kaip 
mūsų buvo lauktas. Kiek 
rūpinimosi ir domėjimosi ma
tome kiekviename žingsnyje. 
Dabar kiekvienam iš mūsų 
aišku, ko ^iekė provokato
riai, pasakodami mums viso
kias pasakas apie badą, esą 
viešpataujantį Tarybų Sąjun
goje. Jie norėjo . iš mūšų 
išplėšti Tėvynę! Bet mes ne
patikėjome šioms pasakoms, 
nepasidavėme provokacijai. 
Dabar mes akivaizdžiai įsiti
kinome, kokia šių šlykščių 
prasimanymų vertė. Maisto 
produktai ir pramoninės pre
kės Tarybų Sąjupngoje par
duodamos laisvai, be korte
lių. Tą, ką mes pamatėme

čia, Tėvynėje,' mes parašysi
me savo tautiečiams, kurie 
dar skursta stovyklose. Te
gul jie sužino teisybę!

—Mes širdingai dėkingi 
tarybinei vyriausybei, vi
siems tarybiniams žmonėms 
už šiltą priėmimą. Lietuvių, 
grįžusių šiandien į Tėvynę, 
vardu pasižadame garbingai 
dirbti draugiškoje tarybinių 

- tautų šeimoje, atiduoti visas 
jėgas'mūsų karštai mylimai 
tarybinei Tėvynei!

Džiugiai ir sujaUdintai re
patriantai glaudžiomis greto
mis apsupo juos sutinkančius 
tarybinius atstovus. Kiekvie
nas skuba papasakoti apie 
tai, kas jam teko pergyven- 

* ti pirmiausia vokiečių kator
goje, o vėliau — stovyklose 
išvietintiesiems. Paniekini
mas, alkis ir šaltis—visai tai 
paliko neišdildomą, žymę re
patriantų veiduose.

Bet ne apie tai kalba jie 
dabar. Ir patys jauniausi, 
ir pagyvenę žmonės, ir sene
liai — visi pasakoja apie tai, 
kaip sunku būti toli nuo savo 
Tėvynės,, kokia kančia jausti 
save žmogumi, netekusiu vi
so brangiausio — Tėvynės.

Išvietintųjų stovyklose lie- 
1 tuviai buvo verčiami užmirš

ti savo gimtąją žemę, kalbą, 
savo kultūrą. Jie nematė 
laikraščių, išleidžiamų Tary
bų Lietuvoje, neturėjo knygų 
gimtąja kalba.

Jų vaikai negalėjo7 moky
tis, nes stovyklose nebuvo 
mokyklų. Dėl to visiškai aiš
kus tėvų ir vaikų džiaugs
mas, kai jie sužinojo, kad 
Tarybų Lietuvoje kiekvienas 
gali tapti mokytu, kad mo
kyklose dėstoma gimtąja 
kalba, kad išleidžiami dešim
tys įvairių laikraščių lietuvių 
kalba, kad leidyklos kiekvie
ną mėnesį dideliais tiražais 
išspausdina geriausių tarybi
nių rašytojų knygas.
j Godžiai klausosi repatri
antai tarybinių piliečių pasa
kojimų af>ie gyvenimą Tary
bų Lietuvoje. Atvykusius 
viskas domina :. kaip gyvena 
darbininkai, valstiečiai, ar 
sunku įgyti kvalifikaciją, 
Įstoti į aukštąją mokyklą, ar 
ras jie darbą pagal savo-spe- 
cialybes. 1 .

Išgirdę, kad kiekvienas ta
rybinis pilietis turi teisę įsto,- 
ti į aukštąsias mokyklas,.kad 
valstybė moka studentams 
stipendijas, kad fabrikuose 
ir gamyklose reikalingi įvai
rių specialybių žmonės, kad 
visose įmonėse yra techniki
nio minimumo kursai,- kur 
nekvalifikuoti darbininkai 
įgauna specialybę — repatri
antai karštai dėkoja už pa
aiškinimus ir čia pat prade
da svajoti apie tai, kaip jie 
pradės gyventi Tėvynėje.

Senas Klaipėdos žvejys VI. 
Cvitis sako: >

—Man 66 metai. Nema
ža vargo teko man pergy
venti. Ypatingai daug var
go teko patirti vokiečių ne
laisvėje. Bet pasižadu, kad 
visas savo jėgas atiduosiu sa
vajai mylimajai1 Tėvynei.

Repatriantai išvyko į gim
tuosius \.miestus ir kaimus: į 
Klaipėdą, Šiaulius, Panevėžį, 
Vilnių. 1

Berlin. -— Sovietinė -vy
riausybe suėmė kelis polici
ninkus, perėjusius iš angliš
kai - amerikinės Berlyno 
dalies į sovietinę miesto da
lį.

TAIKA, LAISVE IR GAUSA 
. 5 ' i , /•»*.’ ’ * . • • ii «,* * v

Progresyvių Partijos Platforma
(Tąsa)

Tiktai Progresyvių Partija gali pa
naikinti monopolijų jėgą ir grąžinti val
džią į Amerikos žmonių rankas. Nes 
mūsų partija yra partija, 'kuri nėra su
gadinta privilegijų; ji nėra pasižadėju
si tarnauti jokiems specialiams intere
sams, yra laisva nuo mašininės kontro
lės, ir atvira visų rasių, spalvų ir tiky
bų amerikiečiams.

Progresyvių Partija yra veiksmo par
tija. Mes stengiamės . per demokratinį 
procesą ir per kasdieninę veiklą vesti 
Amerikos žmones link šių principų įvyk
dymo. x

Mes prašome paramos sekamai pro
gramai:

------------------------------c-- 
vos himną — “Lietuva, tėvyne mūsųrtu didvyrių žeme.” 
Lietuvos bolševikai gieda “Lietuva tėvyne”, taipgi ų* vi
sasąjunginį himną.

Be himno pasiliko klerikalai ir tie, kurie šmeižia, vi
saip bjaurodami Tarybų Lietuvą. Jįie šiandien, jei įmany
tų, Tarybų Lietuvą supliaškintų vienos atominės bombos 
liepsnose. Todėl jiems labai tinka “Atsisakom nuo savo 
tėvynės.” Jiems tinka staugti alkanų vilkų balsais, ste
bint, kaip Tarybų Lietuvos liaudis, be ponų ir fabrikan
tų, pati kurią laimingą, gyvenimą ir šviesesnį, gražesnį 
rytojų. ' -r

Bliaukite, ponai, klerikalai, savo dainuškėlę iki dar ga
lite kiek nors subliauti! g

Mes jums nepavydime. •.-< -r. ■ . .. „

Taika
Progresyvių Partija tiki, kad pastovi 

pasaulinė taika yra galima šiame pa
saulyje tiktai per pasaulinius įstatymus. 
Tolimesnė anarchija tarp valstybių, šia
me atominiame amžiuje, gręsia pavoju
mi visai mūsų civilizacijai ir žmonijai 
sunaikinimu bendrai.

Vienintelė kita išeitis, apart karo, yra 
ta, kad nepriklausomos suvereninės vals
tybės atsisakytų jėgos vartojimo prieš, 
viena antrą ir, kad jos priimtų pasau
linių federalinių įstatymų principą, ku
rį pravestų federalinė pasaulio legisla- 
tūra su aprėžtomis, bet pakankamomis, 
jėgomis žmonijos bendram gerbūviui iš- . 
saugoti.

Tokia taikos struktūra gali būti iš
plėsta, padarant Jungtines Tautas efek
tinga jėga tarptautiniam bendradarbia
vimui. Tai gali būti pasiekta, atstatant 
didžiųjų valstybių vienybę, darbuojantis 
už bendruosius tikslus.

Po Franklino Roosevelto mirties šis 
principas buvo" išduotas iki tokio laips
nio, kad tai ne tiktai paralyžiuoja Jung
tinių Tautų Organizacija, bet gręsia vi
sam pasauliui nauju karu, kuriame nega
li būti pergalės, ir nuo kurio mažai žmo
nių teišliktų. Už efektingos Jungtinių 
Tautų Organizacijos glūdi tolimesnė pa
saulinės valdžios galimybė. ’ x

dabartinės tragiškos 
karo galimybės pabaigimo yra bendra 
Tarybų Sąjungos ir Amerikos Jungtinių 
Valstybių atsakomybė.

Mes pageidaujame .daugiau politinių 
laisvių ir ekonominės demokratijos visa
me pasaulyje. Mes.tikime, jog karas tarp 
Rytų ir Vakarų reikštų fašizmą ir mir
tį visiems. Mes kartojame, jog taika yra 
pirmoji sąlyga žmonijos išlikimui.

Mes tikime, kaįp Henry Wallace, kad 
“tarp Amerikos Jungtinių Valstybių ir 
Tarybų Sąjungos nėra'tokių nesusipra
timų, kurie turėtų būti išspręsti jėga ar- 

• ba baime ir, tolygiai nėra tokių' nesusi
pratimų, kurie negalėtųbūti išspręsti 
taikiomis derybomis. Nėra nei vieno to
kio amerikinio principo ar visuomeninio 
dalyko, kaip lyginai nėra tokio rusiško 
principo ar visuomeninio dalyko, kurį 
reikėtų- paaukoti tam, kad šaltasis karas 
būtų pabaigtas ir pradėtas taikos ir pa
prastojo eilinio žmogaus amžius.”

Mes smerkiame anti-sovietinę isteri
ją kaip monopolijų, militarizmo ir-reak
cijos kaukę. Mes reikalaujame, kad nau
ja taikos trokštančių žmonių vadovybė 
mūsų šalyje, — kuri turi daugiau atsa
komybių prieš pasaulį, nes jos jėgos stip
resnės negu Tarybų- Sąjungos, — stotų 
vadovauti ir pravesti be užgerinimo ir 
be kardo žvanginimo nuoširdų, pasiryži
mo pilną bandymą išlyginti dabartinius 
nesusipratimus, kad vyrai ir moterys 
visame pasaulyje galėtų su pasitikėjimu 
žiūrėti į ateitį link kūrybiškos ir pasto
vios taikos visame pasaulyje.

Nusiginklavimas .
Progresyvių Partija darbuosis per 

Jungtinių Tautų Organizaciją'už pasau
linį nusiginklavimą susitarimu uždraus
ti atomines bombas, bakteriologinį karą 
ir'kitas masinio naikinimo priemones; 
už panaikinimą egzistuojančių atominių 
bombų rezervų ir už sudarymą Jungti
nių Tautų kontrolės, įskaitant ir inspek
ciją, atominės energijos gamyboj; už pa
prastojo ginklavimosi drastišką sumaži
nimą, sulyg rezoliucijomis, jau praves* 
tomis Jungtinių Tautų Generalinėje 
Asamblėjoje.

Vokietija ir Japonija
Progresyvių Partija ■ reikalauja ben

dradarbiauti su mūšų karo laikų sąjun
gininkėmis, kad' greit sudaryti taikos a 
sutartis su suvienyta.-Vokietija ir Ja-

ponija. Pagrindiniai reikalavimai Vokie
tijos klausimui išspręsti yra denazifi- 
kacija ir demilitarizacija, karo krimina
listų nubaudimas, žemės reforma/ de- 
kartelizacija, sunkiosios industrijos su- 
valstybinimas, bendra Keturių Didžių
jų kontrolė Ruhro srityje, reparacijos 
nacinės agresijos aukoms, ir galutinas 
pripažinimas Oderio-Neissės linijos kai- * 
po Lenkijos vakarinio rubežiaus.

Tuo pagrindu Progresyvių Partija 
reikaląuja greito taikos sutarties suda
rymo ir visų okupacinių karinių jėgų iš
traukimo.

Panašiais principais turi būti vado
vautasi ir ‘Japonijos klausimą spren
džiant.

Izraelio Valstybe
Progresyvių Partija reikalauja tuo- 

jautinio de jure pripažinimo Izraelio 
’ valstybei.

Mes reikalaujame, ’ kad Izraelis būtų 
priimtas į Jungtines Tautas. Mes reika
laujame prezidentinio paskelbimo, nu- 
imančio diskriminacinį ginklų embargo, i

Mes reikalaujame , pripažinti Izraelio 
valstybės sienas, kaip jos buvo numatė 
tos Jungtinių Tautų padalinant Pales
tiną. Mes raginame, kad Jungtinės Val
stijos imtų vadovavimą reikalavime eko- * 
riominių ir diplomatinių sankcijų prieš 
tas šalis, kurios kaltos agresijoje ar ag
resijos palaikyme prieš Izraelį.

Mes remiame greitą gausios finansi
nės pagalbos suteikimą Izraeliui be poli- . 

‘tinių išlygų.
Mes stojame prieš bet kokį bandymą' 

kištis į Izraelio suvereninę teisę tvarky- 
' ti savo imigracijos politiką.

Mes kreipiamės į Jungtinių Valstijų 
valdžią, kad ji suteiktų laivų ir kitų su
sisiekimo priemonių žydų tautybės išvie
tintiesiems perkėlimui iš Europos į Iz
raelį, kurie to trokšta,

Mes remiame, Jungtinių Tautų ribose, 
Jeruzalės sutarptautinimą ir šventųjų 
vietovių apsaugą. f

i Tolimieji Rytai
Progresyvių Partija remia Azijos tau

tų kovą už nepriklausomybės pasiefyima 
ir perėjimą iš fėpdalizmo į naują/ erąį 
Mes smerkiame dvipartin^ karines ir 
ekonominės intervencijos politiką, besi- 
siekiančią tų liaudies judėjimų sutriuš
kinimui, Pasaulio taika ir gerovė negali 
būti pasiektos, jei Kinijos, Indonezijos, 
Malajų ir kitų Azijos šalių kova nebus 
laimėta ir jos nesuras sau vietos, kaip 
lygios tarp lygių, tautų šeimoje.

Mes reikalaujame tuojautinio Ameri
kos karių ištraukimo ir bazių palikimo 
Kinijoje.

Mes reikalaujame sustabdyti finansi
nę ir karinę pagalbą Čiang Kai-šeko dik
tatūrai.

Mes sekame F. D. Roosevelto politiką, 
reikalaudami demokratinės * koalicijos 
valdžios sudarymo Kinijoje. Mes reika^. 
laujame paramos ir plaęioą pagalbos

1 davimo tokiai vyriausybei.
Mes remiame Korėjos žmonių pastan

gas sudaryti tautinę vienybę. ir tokią 
vyriausybę, kurios jie pageidauja. Mes 
reikalaujame greito bendro karinių oku
pacinių jėgų ištraukimo.

Kolonialės ir Priklausomos Tautos
Mes tikime, kad žmonės visur pasau

lyje patys turi teisę tvarkyti savo liki
mą. Puerto Rico gyventojai turi , teisę į - 
nepriklausomybę. Amerikos J. V. žmo- / 
nės turi sAvo uždaviniu padėti Puerto. 
Rico žmonėms, kad jie būtų pastatyti- į 
ekonominio laimėjimo kelią.

Mes reikalaujame, kad Bell Trade 
Aktas, liečiąs Filipinų salas, būtų pa
naikintas ir kad kitos visos sutartys, ne
lygiomis padarytos, su ekonominiai silp
nesnėmis valstybėmis, būtų atšauktos.

Mes raginame prie bendradarbiavimo 
su kitomis šalimis Jungtinėse Tautose, K 
kad panaikinti kolonijų sistemą visose 
formose ir kad pravesti gyveniman sa- 
vystovumo ir apsisprendimo teisę tarp 
Afrikos, Azijos, Vakarų Indijos ir kitų 
kolonialinių sričių tautų. >

Mes remiame suvienytų valstybių sie
kius, tokių tradiciniai prispaustų ir iš
skaidytų tautų, kaip airių, armėnų ir 
kitų. ’ \ į

Lotynų Amerika
.. Progresyvių Partija ragina sugrįžti 
prie F; D. Roosevelto gerų kaimynų pro
gramos santykiuose su Lotynų Amerikos 
valstybėmis. * ■ i . .?

(Bus daugiau) , ' " <
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(Vertė T. Rostovaitė)MJ AUGER

Darbo zmoguĄyra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

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

Dūmai vėjuje darbų ir mūšių.
O tai reiškia — Stalinas budrus.
O tai reiškia: (kad sustingtų lūpos, 
Kad tik priešams riksmo neišgirst...) 
Tu tiesi, nė karto nesuklupus,
Kojom apanglėjusiom žengi.'

* * *
, Kaip pašalę!
. ' Koks šviesus tas kelias,

Rytmetinis, kaip tava lemtis!
Kad greičiau !

O ne — dar visas galas ...
, Ne, negreit...

Nud slenksčio."..
šis takelis

"Vyry Viršenybė 
Pas Pažangiečius

Paskutiniais 
mažai knygų ir 
pasirodė Amerikoje, kurie 
nurodo Amerikos moterų 
nelygybę įvairiose gyveni
mo srityse. Tie visi raštai 
arba leidiniai, dažniausia 
rašyti iš buržuazinio taška- 
regio, sąmoningai ir kar
tais nesąmoningai paslepia 
tikras tos nelygybės prie
žastis.

Kad pilna moterų lygybė 
gali būti pasiekta tiktai po 
socializmu, tie visi raštai 
žūt būt stengiasi paslėpti. 
Tas išaiškina, kodėl tikro
sios priežastys atsargiai 
maskuotos ir užgniaužtos.

Ekonominė Nepriklau
somybe

Amerikos istorijoje mo
terų kova už pilną lygybę 
ir laisvę ėjo ranka rankon 
su kova už demokratiją 
bendrai. Bet negalima pa
neigti, kad paskutiniu lai
ku valdančiai klasei pasi
sekė moterų kovą dalinai 
paralyžiuoti. Tuo tarpu, kai 
moterų teisės dar toli nėra 
pasiekusios lygybės laips
nio, buržuazinė propaganda 
joms diena iš dienos kala į 
galvą, kad jos jau yra pil
nai “emancipuotos,” 
jos visame kame jau yra 
Ivp-ios su vyrais.

Karo periodas ypatingai 
padėjo tai buržuazinei pro
pagandai. Moterys buvo

Brooklyno Pirmoji 
Negrė Kandidatė

fl1

Pažvelgė akies kraštu mergaitė, 
Vos blakstienas praskleidė, tikriau . .. 
Vokiškas, kimias lojimas aidi-— 
Karininkas tarpduryje jau.
Du kareiviai nuo suoliuko kelias, 
Atsisėdęs ant klišos kėdės, ’ • 
Jis paklausė:—Kurgi jūsų Stalinas? 
Atsakei tu:

—Budi ir budės. 
Mūsų Stalinas prie darbo.

Reiškia:
Dar virš žemės supasi aušra. 
Rausta dūmai. ,

Tai—pradėta aiškiai 
Darbo ir kovų diena tyra.
Moteris prie staklių sudėtingų, 
Lūpose—sučiauptas graudulys, 
Rankomis, įpratusiom prie lingės, 
Ima plienines naujas dalis.
Semaforai,

■bėgiai,
stotys slenka, 

Stinga žvyre ratų čirpesys, 
Rūpestingai susisupę tankai 
Pamaskvin, į darbą skuba vis. 
Ir vaikai, kurie tėvų neteko, 
Atsibunda tolimuos namuos. 
Jie pasaulyje neturi nieko, 
Be tėvynės.

Ji sušildys juos.
Ji nupraus, paglostys jiems galvelę 
Ir apaus veltiniais—te neliūs! * 
Pieno duos ir pasodins prie stalo. 
O tai reiškia — Stalinas budrus.
O tai reiškia:

pagal horizontą, 
Kur nuskęsta saulė vakarais, 
Begalėk nusitęsiančiam fronte 
Kaujaši tarybiniai kariai. 
O tai reiškia:

lig širdies plakimo, 
Kai krūtinė dega troškuly, 
Savaitėm juodom atsitraukimo 
Pergale tikėti dar gali. x
O tai reiškia, kad lėktuvai mūsų 
Plėšo drąsiai debesis skaidrius.

laikais ne-Į Tik gaila, labai gaila, kad 
ir straipsnių | tik mažas skaičius moterų 

tą programą pažįsta. Pro
gresyvių Partijos platfor
ma pasiekia tik tuos žmo
nes, kurie skaito pažangią 
spaudą arba, kurie specia
liai stengiami įdomumo dė- 
liai, ją gauti. Bet kiek yra 
motinų,—darbininkių, far- 
merių žmonų ir kitų, kurios 
apie ją nežino.'

Jos nežino, kad Progresy
vių Partija kovoja už jų 
reikalus, kad stoja už viso
kius palengvinimus darbo 
moterei, tuo tarpu, kai se
nos partijos apie tai nei ne
prisimena.

Vyrų Viršenybe
Bet reikia pripažinti, 

kad minčių apie vyrų “vir
šenybę,” ir tokios mintys 
yra pagrindas moterų nesu
sipratimo, yra ne tik pas 
konservatyves grupes, bet 
ir pažangiečiuose, — nors 
ne tokiu žymiu laipsniu.

“Daily Workeryje” pas
kutiniu laiku skaitytojų 
balsų skyriuje eina diskusi
jos, kurios rodo, kad net 
kai kurie komunistinių nu
sistatymų skaitytojai nėra 
laisvi nuo tos “vyriškos dis
kriminacijos.” Žurnalistė 
Margaret Krumbein tame 
pačiame laikraštyje ilgame 
straipsnyje nurodo, kad 
Amerikos moterys jokiu bū
du neturi gėdytis dėl savo 

ime.
, jei ne mote

rys, Amerikos darbininkų 
unijizavimas būtų buvęs 
daug sunkesnis. Pirmieji 
CIO streikai auto industri
joje 1936-tais ir 1937-iEais 
metais buvo sėdėjimo strei
kai. Darbininkai liko fabri
kuose. Moterys tada paro
dė savo heroiškumą pralau- 
žydamos policijos sargybos 
linijas ir atnešdamos savo 
vyrams, broliams ir sūnums 
maistą į fabrikus, demons- 
truodamos ir tt.

Bet, nors atrodo, kad vi
si vyrai darbininkai turėjo 
džiaugtis tokiu moterų vei
klumu, taip nebuvo. Kaip 
Margaret Krumbein nurodo, 
nekurie streikieriai skundė
si, kad “tai ne moterų dal
bas.” Taipgi, kuomet tais 
pačiais metais moterys ta
bako darbininkės streikavo 
Detroite, nemažas skaičius 
vyrų pikietavo fabrikus ir 
reikalavo, kad ten buvusios 
moterys (tai ir buvo sėdė-Įneš pažiūras jis tiktai pu- 
jimo streikas) eitų namo. 
Girdi, “taip streikuoti mo
terims netinka.”

Su laiku, žinoma, moterų 
lygybės klausimas CIO uni
jose pasidarė geriau su
prastas, bet nereikia many
ti, kad šiandien unijose jo
kios diskriminacijos nėra: 
jos yra tiek ir tiek.

Teisingas Aiškinimas
Kai kada tenka girdėti 

moteris sakant: “Tai kas, 
kad mes kovojame pažan
giame judėjime, jeigu mū
sų pačių draugai vyrai iš 
aukšto žiūri į mus .. .”

Tai, žinoma, neteisingas 
priėjimas. Jei vienas kitas 
vyras pažangiame judėji
me iš aukšto žiūri į moteris 

Mes esame tikri, kad su drauges, jis nėra pilnai šu
tais programos punktais sipratęs, jis yra po klaidin- 
sutiktų kiekviena Amerikos gomis įtakomis. Diskusuo- 

hnoteris, kiekviena motina, jant su tokiu draugu teisiu-

kad

plačiai įsitraukusias indus- rolės darbininkų judėji 
t^ijon. Jos gavo gan geras . Ji nurodo, kad jei ne m
algas. Propaganda apie 
“galutinai pasiektą lygybę” 
atrodė turinti ir pagrindo, 
Bet štai karas perėjo. Mo
terys vis labiau išstumia
mos iš darbų industrijose.

Amerikos negrės yra 
ypatingai paliestos to pro
ceso. Karo metu milionai 
negrių moterų pirmu kartu 
savo gyvenime tapo fabrikų 
darbininkėmis, vietoje bu
vimo namų ruošos tarnaitė
mis. Dabar negrės, yra stu
miamos atgal į tarnaičių 
vietas, į plovėjas, virėjas.

Karo metu mūsųs šalyje 
buvo susidarę vaikų poilsio 
centrai, kuriuose motinos 
galėjo savo vaikus palikti 
einant į darbus. Mes per 
kelis karo metus turėjome 
daugiau vaikų darželių, 
žaidimo aikštelių ir t.t. Da
bar tos visos įstaigos laips
niškai mažėja; o ne daugė
ja..

Progresyvių Partija savo 
platformoje reikalauja, kad 
federalės ar valstijos val
džios pinigais būtų steigia
mos vaikų poilsio vietos, 
kur dirbančios motinos ga
lėtų savo vaikus palikti be 
rūpesties. Platforma taipgi 
reikalauja, kad 13 savaičių 
prieš gimdymą nėščioms 
motinoms būtų suteiktos 
apmokamos atostogos ir ly
giai taip 13 savaičių po 
gimdymo. Progresyvių Par
tija savo platformoje taipgi 
reikalauja, kad darbo žmo
nių šeimos gautų iš valdžios 
kompensacinius a 11 ygini- 
mus pagal vaikų skaičių, 
kad mediciniškas ir kliniki
nis aptarnavimas motinom 
būtų nemokamas'ir laisvai 
visoms prieinamas.

" /

Hmm

Šeimininkėms
Šį Skyrių Veda Et V.

OMLETAS SU VARŠKE
su fPuodukas varškės 

Smetona ' -
4 kiaušiniai
2 sukapoti svogūnai 
gerokas šaukštas sviesto 
apie pora šaukštų suka

potų petruškų
pusė šaukštuko druskos, 

kiek pipirų
2 šaukštai pieno
2 šaukštai vandens.
Kiaušinių trynius atskirk 

nuo baltymų. Išplakus try
nius, pilk pienų, vandenį ir 
visus kitus dalykus, išsky
rus petruškas. Išplak gerai 
baltymus, supilk viską prie, 
baltymų. Įkaitink blėtą su’

gas' aiškinimas jam būtų, 
kad per savo diskriminaci-

čia reakcijos dūdon, nors 
pats to nejaučia.

Apie vyrų “viršenybę” 
prieš moteris Leninas ka
daise rašė:

“Labai mažai vyrų, kad 
ir proletariato, jaučia, kiek 
pastangų ir sunkenybių jie 
galėtų sutaupyti moterims, 
jeigu nesigėdytų pridėti sa
vo ranką prie ‘moteriško 
darbo.’ Bet ne, tai yra prieš 
‘vyro teisę ir įprotį’...”

Kaip matome, Leninas 
rašė tokiu, berods, kasdie
nišku klausimu, kaip vyrų 
pagalba moterų naminiuo
se darbuose. Didžiajam re
voliucijos vadui tai buvo he 
menkniekis, o svarbus klau
simas.

Tie pažangiečiai vyrai, 
kurie dar turi kokių nors 
“vyrų viršenybės” iliuzijų, 
turėtų tą Lenino citatą at
siminti. ' Darbiete.

Ligi stulpo—
Kaip visa būtis ...

Reikia, reikia ligi ten nueiti,
Toj ilgoj kelionėj nepargriūt...
Gal... Jinai kažin kada juk skaitė ...
Gal įvyks stebuklas dar ...

Gal būt....
Taip, gyvent...

Paskui — nebegyventi . . .
šviesą jaust...

Paskui — apakt...
klaidu ...

Ko senutė pradeda verkšlenti?
Kas ją skriaudžia? Dėl manęs graudu !
Kam gailėtis?

Nebebus juk nieko—
žemės, nei skausmų ...

Ak, žodis “būt”....
Bus šviesa,

ir žmonės tie, ir sniegas, 
Viskas, kaip dabar.*

Negali būt!
Jeigu laip pro kartuves į rytus 
Eiti tiesiai — ten brangi Maskva, 
Jeigu “mama” kuo garsiau surikus f.. 
žmonės žiūri.

Dar mintis gyva ...
—Ei, piliečiai,

Nestovėkit tykiai!
(Aš gyva dąr — gyvastis balse). 
Nuodykit juos, deginki žudykit... 
Mirsiu aš, bet nugalės tiesa!

sviestu, supilk viską, dėk į 
pečių ir kepk apie 10 minu- 
tu ne per karštame pečiuje 
(apie 350 F.}. r

Petruškas geriausia už
barstyti, kuomet kepsnį iš
irusi iŠ pečiaus, dedant ant 
stalo.

BLYNAI SU OBUOLIAIS
Joks kitas valgis nepava!- 

duoja mėsos. Tačiau bram 
gurnui verčiant, daug kam 
prisieina apsirubeži u o t i 
pirkime mėsos. Ypatingai 
reikia daugiau visokio įvai-, 
rūmo valgiuose ten, kur pri
sieina ilgiau pabūti be mė
sos dėl streiko prieš aukš
tas kainas ar dėl nedatek- 
liaus.

Naujieji obuoliukai tur
guose gauna prieinamomis 
kainomis. Kepti pečiuje jie 
dar-per menki, o valgyti 
žali, didžiumai, per rukštūs. 
Liekasi virti sosą arba pa
naudoti priemaįšui prie sa
lads. Ir paskanina , blyne
lius. Paprastiems (greit pa
daromiems) blynams porai 
asmenų imti:

3 ar 4 smulkiai supjausty
ti ar stambiai tarkuoti o- 
•buoliai (pirm to išpiausčius 
šerdis)

pusė šaukštuko druskos
3 kupini šaukštai cukraus

2 kiaušiniai
4 šaukštai miltų.-1.
Sumaišius, su šaukštu dė

ti į skauradoje jau užviru
sius riebalus.

v

Gerai išplaktą trynį dėjus 
pirma, o taip pat išplaktą 
baltymą paskiausia įmaišius 
į tešlą, blynus pagerina. Ta
čiau neturint daug laiko, 
gaminant valgį parėjus iš

Skaitykite Progresyvių 
Partijos Platformą!...

vairo žmonių gerovei, 
kuo greičiau, tuo ge- 
Ada yra puiki kalbė- 
galinti kalbėti lygiai

Laisvėje pradeda tilpti 
Progresyvių Partijos pilna 
platforma. Visos Moterų 
Skyriaus skaitytojos yra 
raginamos tą platformą a- 
tydžiaį skaityti. Ji per ke
lias dienas tilps kasdieninė
se laidose.

Ypatingai moterų skai
tytojų dėmesis yra atkrei
piamas į tuob punktus, ku
rie liečia moterų problemas. 
Progresyvių Partijos plat
forma smulkmeniškai išdės
to, kaip laimėjusi Progre
syviu Partija padėtų darbo 
moterims sveikatos, gimdy
mo, -darbo lygybės, laisvės 
ir kituose opiuose klausi
muose.

Pataisa
Šio skyriaus laidoje 

rugp. 4-tą, .po antrašte 
“Smulkmenos”, Johannos 
rašte pas mus įvyko klaida. 
Atsiprašome. Pirmasis pa- 
ragrafgas turėjo būti: t —v

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

uz

Yokohama, Japonija. — 
Karinis amerikonų teismas 
tardo kareivį Williamą C. 
Manis’ą. Kareivis įkaitin
tas, kad nužudęs katalikų 
kapelioną; kunigą kapitoną 
Johną A. Ryaną.

darbo, užtenkamai geri iš
eina ir virš paduotu grei
tuoju būdu.

Tuo pat būdu galima var
toti ir persikus (pyčes). /

i /
Pirmu kartu'savo istori

joje Brooklynas tūri negrų 
rasės asmenį savo kandida
tu į-kongresą. Ir dar svar
biau, kad tas asmuo yra mo
teris. Negrė, moteris yra' 
Brooklyno dešimto kongre
sinio distrikto kandidatė į 
Amerikos kongresą, — kas 
buvo beveik neįsivaizduoti
na keli'dešimtmečiui atgal, 
tampa realybe dabar.

Ta kandidatė yra Ada B. 
Jackson, liesa, išraiškos 
pilnų akių moteris, kuri at
rodo kaip kiekviena kita ne
turtingo distrikto mulatė 
motina. Jos šviesiai gelsva 
oda yra raukšlėta ir aplink 
akis dar mažesnės raukšle
lės rodo, kad ji dažnai ir 
gardžiai juokiasi. Ada Jack- 
son yra dviejų vaikų moti
na, šeimininkė, tyli moteris, 
bet taipgi kovotoja, nepa
laužiama kieta kovotoja už 
darbo žmonių reikalus. Jei 
Brooklyno darbo žmonės 
dešimtame kongresiniame 
distrikte ją išrinks, jie tu
rės jos asmenyje atsidavu
sią jų reikalų gynėją.

Ant ALP Sąrašo
Nereikia nei sakyti, kad 

ši liaudies reikalų gynėja 
kandidatuoja ant Amerikos 
Darbo Partijos sąrašo: AL- 
P. Ada Jackson yra didelė 
Wallace’p ir Taylorio gar
bintoja. Ji jaučia, kad tie 
du Amerikos liaudies vadai 
kada nors ateis prie vai-' 
džios 
— ir 
riau. 
toj a,
mažam būreliui žmonių kur 
nors Brooklyno metodistų 
bažnyčios rūsyje, kaip ir 
dešimties tūkstančių miniai 
Madison Square Gardene.

1 Kalbėdamasi praeitos sa
vaitės pabaigoje su spaudos 
atstovu apie savo' priešrin
kiminę kampaniją, Ada 
Jackson sakė:

“Aš esu liaudies tarnybo
je. Kuomet aš matau dis
kriminaciją prieš žydus, i- 
talus ar kitas mažumas, aš 
galiu puikiai juos užjausti, 
nes aš žinau, kas reiškia bū
ti diskriminuojamu. Tai tas 
pats bizūnas,, kuris smogia 
visiems, — ir aš manau, kad 
visi kartu turime protestuo
ti.”

Jos kampanijos vedėjas, 
Anthony Tulli pareiškė 
spaudai:

“Tik pažvelgkite į jos 
kampaniją del vietos New 
Yorko miesto taryboje 
1947-tais metais. _ Raudon- 
ėdžių puolama ir šmeižia
ma ji gavo visoje apskrityje 
net 135,957 balsų. 10-tasis 
kongresinis distriktas api
ma pirmą, septynioliktą ir 
Aštuonioliktą asemblinius 
distriktus. Ada Jackson.bu
vo laimėtoja septyniolikta
me distrikte, kuris rube- 
žiuojasi su negrų apgyven
tu Stuyvesant kvartalu.

i

Ada Jackson yra puikiai 
žinoma Brooklyne plačiųjų 
gyventojų sluoksnių tarpe. 
Ne vien jos politiniai rėmė
jai, bet priešai ją gerbia, 
nors priešrinkiminėje kam
panijoje, kaip galima tikė
tis, ji vėl bus biauriai šmei
žiama, Koks yra jos popu-

liarumas, rodo sekantis fak
tas:

“The Brooklyn Eagle”, 
vietinis konservatyvus laik
raštis, pravedė tarp savo 
skaitytojų balsavimą: kas 
yra labiausiai dabartiniu 
laiku Brooklynui pasidarba
vusi moteris? Ir dauguma / 
Brooklyno skaitytojų balsa
vo už Ada Jackson, kuri . 
gavo vardą “Brooklyn’s 
Fighting Lady.”

Pažangiečių Jėga
Mrs. Ada Jackson žymiai 

prisidėję prie pažangiųjų 
jėgų stiprinimo Brooklyne. 
14-tame kongresiniame dis
trikte, kuris yra vienų bal-' 
tų apgyventas, Ada Jack- 
son energinga kampanija 
padėjo kongresiniam kandi
datui Rabinowitzui gauti 
20,800 balsų. Pati Jackson 
toje srityje kandidatavo į 
miesto tarybą. Jį pasakė la
bai daug prakalbų prieš 
proporcinio atstovavimo pa
naikinimą ir jos kampanija 
išjudino visą sritį balsuoti 
ne tik už miesto tarybos 
kandidatus, bet ir už kong
resinius. i

23-iame ašembliniame dis
trikte Ada Jackson kampa
nijos dėka Amerikos Darbo 
Partija tapo pirmoji parti- , 
ja, pralenkdama demokra
tus • ir republikonus. ALP 
gavo 14,882 balsus,'demok
ratai 14,627 ir republikonai < 
2,534. Prieš tai Amerikos 
Darbo Partija tame dis
trikte beveik visai negavę 
balsų. Kitas ALP stiprėji
mo požymis tame distrikte 
yra klubų augimas. Dabar, . 
kuomet PCA įsilieja į ALP, 
nariu skaičius sieks apie 1,- 
500. ”

Galimybė Laimėti
Brooklyne visi pripažįsta,* 

kad kuomet lapkričio 2-ros 
dienos rinkimai ateis, Ada 
Jackson turi lygų šansą lai
mėti rinkimus prieš demok
ratų kandidatą A. L. Som- 
ners, kruis turi ir “Libera-: 
lų Partijos’’ (socialdemok
ratų) paramą. Republikonų 
kandidatas, Arthur Hirsh, 
nei kampanijos neveda: jis 
žino, kad jam jokios vilties 
nėra.

Ada Brooklyne gyvena 
jau 27 metai. Ji yra veiku
si beveik kiekvienoje liau
diškoje ir pažangioje orga
nizacijoje, perėjusi daugybe 
kampanijų ir pažįsta savo 
liaudišką Brooklyną kaip 
savo penkiūfc pirštus.

Ada Jackson, ištikima 
Amerikos liaudies dukra 
per' ateinančius rinkimu?/ 
bus svarbus faktorius New 
Yorko ir ypatingai Brook
lyno rinkimuose. Kaipo vie
na svarbiausiu Progresy
vių Partijos vėliavos nešė
jų, ji stovi pirmose taikos 
ir liaudies gerovės kovos ei
lėse. S.

i

&
I

Kinijos Moterys
Kai kuriose atsilikusiose 

srityse kinų moterys iki 
Šios dienos tebetiki, kad vai
kystėje suvaržant mažais 
bateliais kojas ir nelei
džiant jom augti, gracioziš- 
kas grožis užtikrinamas.

Liaudies valdomose srity
se tas barbariškas paprotys 
visai panaikintas.

3 pu«l.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Rugp. H, 1948 
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(Tąsa)
Maršalas jus vertina. Dabar jūs galite 
išgelbėti Paryžių. Aš kalbu ne apie pa
sipriešinimą ... Aišku, ministrų tarpe 
yra blaivių žmonių. Vakar de Monzi siū
lė .pradėti pasitarimus. Bet Reino sukan
do žąslus ... Ir, be to, negalima pamirš
ti Mandelio vaidmens. Tai piktasis 
Prancūzijos genijus. Jis nori ginti Pa
ryžių. O tas reiškia sostinės sugriovimą 
ir nematytas skerdynes: komunistai su
sidoros su “versaliečių vaikaičiais” — 
taip tie ponai išsireiškia. Jūs turite di
delį autoritetą, jūs turite pareikšti vy
riausybei, kad kariniu požiūriu Pary
žiaus gynimas —'utopija. Tuo jūs su
teiksite Prancūzijai didelę paslaugą. •

Pikaras atsiminė ryškią liepos mėne
sio saulę, kumščius prie Triumfo arkos, 
raudonas vėliavas...

— Gerai. Aš atliksiu savo pareigą. 
Mes pamėginsime sulaikyti priešą. Bet 
jeigu jie pralauš Veigano liniją, aš pasi
sakysiu už pasitraukimą nuo Paryžiaus. 
Miestą reikia atiduoti priešui visiškai 
tvarkingą, su policija sargyboje — iš
saugoti Paryžių vaikams, vaikaičiams.
24

Karo fabrikų apsauga buvo pavesta 
elzasiečiui Vaisui — jį priglaudę Gran- 
delis. Vaisas veikė energingai; jis pa
siūlė prefektui į fabrikus siųsti agentus: 
persirengę policininkai turėjo kovoti su 
sabotažu. Žvalgybininkai visai nesupra
to gamybos; jie erzino darbininkus ne- 

v vykusiomis pastabomis, rėkavimais, gra
lį* • sinimais.
J Ypač iššaukiamai elgėsi policininkai 

Meže aviacijos fabrike. Jie areštavo dar
bininkę, kuri įpykusi suriko: “Jauni... 
Geriau kariauti eitumėt!... Vokiečiai 
jau Bove .. . Argi nematote, kad jūs 
trukdote dirbti?..Protokole buvo pa
rašyta, kad darbininkė mėginusi suga
dinti stakles. ;‘ * V . I .

Buvo tvanki, audrą pranašaujanti 
diena. Balta šviesa akino; visi duso. Me- 

i~—* že fabrike ūžė susijaudinę ^darbininkai: 
j vokiečiai einą prie Paryžiaus! Kareiviai 
J sako, kad nesą lėktuvų. Turtuoliai 

t sprunka. O kas išValgys košę? .. .
Pietų pertraukos metu darbininkai su

sirinko plynoje vietoje šalia fabriko, 
.t * Tarp gargožių augo muilės. Darbininkai 
• ■ - . • kalbėjosi apie Hitlerį, apie šnipus, apie 

greitą atomazgą.
Slaptos komunistų organizacijos sie- 

la buvo jaunas tekintojas Klodas. Fabri- 
z ke jis pradėjo dirbti sausio mėnesy; bet 

išsyk pasidarė sąvas.
‘ Klodo nepaėmė į karo tarnybą: jis 
sirgo aštrios formos džiova. Akių bliz
gėjimą buvo galima palaikyti sielos 
.įtempimu — Klodas ir iš tikrųjų degte 

į , degė; bet garsus trūkčiojus- kvėpavimas 
į išdavė ligą.

Tai buvo svajotojas, kuris naktimis 
ryte rijo knygas — Tolstojų ir Floberą, 
Šolochovą ir Malro. Prieš penketą metų 

V jis dažnai vaikščiodavo į Kultūros Na- 
£ mus. Susipažino ten su Liusjenu. Kartą 
p jiedu sušneko. Liusjenas vis kartojo apie 
Į/ ?,: “amžinąją audrą.” Klodas jam nedrą- 

, šiai atsakė: “Aš jus gerbiu, jūs viską 
žinote. Bet to maža... Mano nuomone, 

| poetas turi būti sąžiningas žmogus. Tie- 
" sa?....” Liusjenas pagalvojo: “Miesčio- 

• nis! .•..” Klodą pamilo Vajanas; klausi- 
f 'nėjo: “Juk tu rašai eiles? Jaučiu, kad 

rašai...” Klodas tylėjo. Jis iš tikrųjų 
' rase; bet gėdijosi prisipažinti — eilės 

būdavo keistos; pats nesuprato, kodėl 
c / 'taip rašo. Pradėdavo aprašinėti streiką, , 

( ‘ bet’ staiga pasirodydavo degąs papartis
> drėgname miške arba laivo rykai. Saky- 
I L- davo pats sau: išdykumas! ...

Prieš dvejus metus mėgino prasmukti 
į Ispaniją; prie sienos jį sulaikė ir grą- 
žino j Paryžių. Tuomet jis dirbo “Senos” 

-fabrike. Legre sakydavo: “Tu svarbiau
sias mūsų agitatorius.” Klodas mokėjo 
įtikinti žmones; nors atrodė neryžtingas,' 
nepaprastai kuklus. Kalbėdamas niekad

; 'z griežtai netvirtindavo; atrodė, jis/ klau- 
y, sine ja pokalbininką, kaip turėtų būti. Jo

‘ kalbos manieroje, netikėtose pauzose,

■L
&

kankinamam ieškojime žodžių buvo kaž
kas vaikiško, labai nuoširdaus. Ir juo ti
kėdavo. 1

Karui prasidėjus, Klodą areštavo; jis 
atsėdėjo keturis mėnesius. Išleido jį, gy
dytojui apžiūrėjus. Jis žinojo, kad dar
bo negaus: bet jam pasisekė — Mėžė fa-

brikas samdė tekintojus. Kontoroje pa
žiūrėjo į pasą: “Klodas Diuvalis,” ir pri
ėmė — argi maža Diuvalių!... Jis grei
tai sukniedijo slaptą grupę.*

Darbininkai apstojo Klodą ■■— ką jis 
pasakys?...

— Kuo Reino geresnis už Daladje? — 
taip pradėjo Klodas. — Parduos , jie 
mus ...

Jis užsikosėjo. Vienas darbininkas pa
sakė:

— Laikraščiai rašo, kad jie neva norį 
gintis. Rašo, jog kareiviai neprivalą to- 
liaibtrauktis. O prie Paryžiaus, pats ma
čiau, kasa griovius ...

— Jeigu nori gintis, mes dirbsime j .. 
kaip velniai dirbsime. Tiesa? Jam, Meže, 
vis tiek — jis ir prie Reino uždirbs, ir 
prie Hitlerio. O man tie lėktuvai — kas 
kita ... Galima miestą nuo’bombų išgel
bėti. -Galima Prancūziją išgelbėti... 
Kalbėjausi su kareiviais, jie klausinėja: 
“Kurgi mūsų aviacija? ...” Vokiečiai 
pabėgėlius š^tudo, o mes naikintuvų ne
turime. Mes privalome padėti karei
viams. Tegu tik jie šnipus pašalina. Su 
tais niekšais negalima dirbti. Ar ne tie
sa?

Nutarė pasiųsti delegaciją. Ji pareiš
kė, kad fabriko darbininkai sutinką pa
didinti gamybą ir reikalaują išvesti iš 
cechų policininkus’. Vaisas pažiūrėjo į 
Klodą ir mandagiai šyptelėjo:

— Dėkoju. Paryžiaus darbininkų pa- 
triotizihas man gerai žinomas. Kiekvie
nas lėktuvas artina pergalės valandą. O 
kalbant apie “persirengusius policinin
kus,” kaip jūs teikėtės išsireikšti, tai jie 
pasiųsti į cechus. vieninteliam tikslui — 
išgaudyti persirengusius komunistus. 
Tikiuosi, jūs mane supratote?

Mėlynos Vaiso akys susitiko su Klodo 
akimis. Klodas nusisuko.

Išėjus Meže fabriko delegatams, atėjo 
kiti: visos didžiosios įmonės pareiškė sa
vo sutikimą pailginti darbo dieną ir rei
kalavo padaryti galą policijos išsišoki
mams. '.

Vaisas nuvyko pas Meže: norėjo įspė
ti, kad išimsiąs šimtą keturiasdešimt 
darbininkų. Abejingai žvilgtelėjęs į są
rašą, Meže tarė: • ’

— Specialistai... Tiesa, dabar visa 
tai neturi reikšmės. Pasakykite, beje, 
kaip jūs ketinate įvykdyti evakuaciją?

— Darbininkus teks išprašyti laukan. 
Kuo mažiau bus jų tarpuvaldžio laiku, 
tuo geriau.

— Aišku. Bet aš nenorėčiau, kad jūs 
evakuotumėte įrengimus. Tai sunku ir, 
iš esmės, nenaudinga.

Vaisas nusišypsojo:
— Labai malonu, ponas Meže, kad jūs. 

nepasidavete panikai. Visą laiką man 
tenka susidurti su žmonėmis, kurie visiš
kai neteko galvų. Būkite ramus — įren
gimų mes neliesime.

Klodą suskubo įspėti. Vartai buvo už
daryti. Draugai padėjo jam perlipti 
aukštą tvorą. Jis išgirdo švilpukus,* spė
jo nubėgti iki lūšnos. Ten gyveno sku
durininkai. Tarp skudurų krūvų sėdėjo 
senė/ Ji suriko:1 “Parašiutininkas!.” 
Klodas tyliai pasakė: “Tylėk. Aš prancū
zų darbininkas...” ir moteris jį paslė
pė. Grėsmės vis nebuvo. Klodas duso ma
žoje kamarėlėje tarp skarmalų ir dulkių. 
Reiktų įspėti draugus... Jis apsižvalgė. 
Nieko nėra.. . Nusikasė iki “Tėvo Juže- 
no” kavinės — ten susirinkdavo drau
gai. • ■ .

Kavinė buvo dviejų kambarių. Pirma
jame stovėjo cinkuotas bufetas; ten už
eidavo pripuolami svečiai, gerdavo alų, 
plepėdavo su šeimininku “tėvu Juženu.” 
Tai buvo geraširdis storulis, viena lie
mene, be švarko, juodais tankiais ūsais. 
Jis dievino du asmenis: savo žmoną, 
ūsotą storulę, ir Morisą Torezą. Pasidi
džiuodamas sakydavo: “Trisdešimt sep-' 
tintaisiais velodrome aš po mitingo pri
ėjau prie Moriso, ir jis paspaudė man 
ranką ...” Tėvas Juženas žinojo, kad už
pakaliniame kambaryje renkasi komu
nistai: nieko ten neleisdavo; sakydavo: 
“Bilijardas užimtas” ... O aplink■ bili-y 
jardo stalą, įsikarščiavę kilnodami laz
deles, rajonų atstovai svarstydavo parti
jos direktyvas.

Kai įėjo Klodas, jis rado Žiūlį iš 
“Gnomo” fabriko. Paskiau atėjo kiti. Vi
si kalbėjo apie areštus: policija suėmusi 
septynis šimtus darbininkų,,

(Buš daugiau)r; B#
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CHICAGOS ŽINIOS
PROGRESYVES PARTIJOS 
MITINGAS VISAPUSIAI 
BUVO SEkMINČAS

f v

Vytautas Yotka ir Franas 
Mikužis patiekė plačius 
raportus iš istorinės 
Philadelphijos konvencijos.

Lietuvių Auditorijon susirin
ko skaitlingai žmonių, ypatin
gai jaunimo,' išklausyti dele
gatų raporto iš Progresyvių 
Partijos konvencijos.

Pirmiausiai kalbėjo Frąnas 
Mikužis, dailiai nuaugęs šešių 
pėdų vyras ir veteranas. Jis 
žymėjo naujos partijos kom 
venciją, taip kaip jis ją ma
tė; kaip kartu pats entuzias
tingai joje gyveno/

Pasak Mikužio, Progresyvių 
Partijos konvencija buvo vi
sos Amerikos plačiųjų sluoks
niu, masių išraiška. Jis sakė: 
miestas ir ūkis, profesija ir 
mokslas, vyrai ir moterys,'bal
ti ir juodi, čiagimiai ir svetur- 
gimiai, jaunimas ir suaugusie
ji visi turėjo lygų balsą, 
tverdami naują Progresyvitj 
Partiją.

Todėl ji buvusi tokia entu
ziastiška, neprilygstanti pirm 
jos Atsibuvusiom dvynių parti
jų konvencijom. Mikužis pa
brėžė,rkajl Progresyvių Parti
jos Ipnfencijoj negrai ir ki
tų mažumų delegatai jautėsi 
lygūs piliečiai ir turinti ly
gų balsą tvėrime naujo isto
rijos lapo Amerikoj.

Mikužis nušvietė, kaip kon
vencijos “keynote” kalbėtojas 
Charles P. Howard, Iowa ad
vokatas ir laikraščio leidėjas, 
jautėsi Progr. Partijos kon
vencijoje. Franas sakė, “How
ard labai teisingai apsklembė 
savo, rasę - negrus ir Pro
gresyvių Partijos konvenciją 
šiais žodžiais: . “Mano šiąnakt 
stovėjimas prieš jus pasako 
pilnai,’ kokia yra mūsų parti
ja.* Aš pirmu kartu savo gy
venime jaučiuosi esąs žmogus 
visame didume’.”

Franas pridūrė, tai čia ir 
bus raktas į tą paslaptį, ko- 

^el per visas tris dienas ener
gija ir entuziazmas pas de
legatus ne tik .neišsisėmė, bet 
augo vis didyn. Konvencijoje 
dalyvavę 3,24()''delegatų ir vi
sas tūkstantis svečių.

Henry . Wallace ir Taylor 
Shibe Bali Parke klausėsi 33,- 
000 entuziastiško svieto. Tūks
tančiai parke šokę “snake 
dance” iš entuziazmo, išklausę 
Progresyvių Partijos kąųdida- 
tų prakalbas.
Progresyvių Partijos
Platforma

Vytautas Yotfya, taipgi gra
žiai nuaugęs vyras ir vetera
nas, kalbėjo apie reikšmę 
Progresyvių Partijos platfor-’ 
mos, kuri talpina savyje 7,000 
žodžių ir apima visas sritis 
Amerikos gyvenime.

Progresyvių Partijos', rinki
minė platforma storai pabrė
žia, pasak Vytauto. Yotkos, tą 
pagrindinį šios gadynės dėsnį, 
kad dvi santvarkos gyvuoja 
vienam ir tam pačiam pasau
lyje. Tos dvi skirtingos san
tvarkos turi santykiauti, turi 
bendradarbiauti. Progresyvių 
Partija savo platformoje sto
rai pabrėžia už bendradar
biavimą ir susitarimą su ‘So
vietų Sąjunga abiejų šalių ge
rui ir išlaikymui taikos:

Šalies.Jr žmonių gerovės rei
kalu: Panaikinti bent kokią 
diskriminaciją, persekįojimą 
dėl tautybės, rasės, religijos 
bei įTolitihių pažiūrų; ’ teikti 
paramos farmeriams; užtikrin
ti $100 pensijas per mėnesį 
sulaukusiems 60 ar daugiau 
metų amžiaus; pastatyti 5 mi- 
lionus nebrangių namų; įves
ti kainų kontrolę; sutvarkyti 

Taksus pagal išgalę mokėti ir

Teisių klatisimu : Panaikin
ti valdžios darbininkų kaman
tinėjimus; atmesti Taft-Hart- 
ley įstatymą; .atmušti ’Mundt- 
Nixon biliųkovoti už koiis-* 
titucįnes teises komunistams ii* 
prieš deportavimus; teiaes vi
soms mažumoms.

Progresyvių Partijos

skiriasi
Dvynių 

turčių intere-

nuo 
p ar

grama griežtai 
dvynių partijų, 
tijos tarnauja 
sams, mažai grupei žmonių, o
naujoji atstovauja didelę di
džiumą Amerikos liaudies.

Protarpyje kalbėjo Vincas 
Andrulis ir Alice Yorfik apie 
Progresyvių Partijos rolę ir 
mūsų, progresyvių lietuvių, 
užduotis šiuo laiku.

Houston,, žebraitis, kuris 
kandidatuoja nuo Progresyvių 
Partijos į apskrities bailiffo 
urėdą, pirmininkavo 
gražiam ir 
gui.

Žebraitis 
vius siųsti
kius ir telegramas savo kon- 
gresmanams reikalaujant 
baigti “fiasco,” kuris tęsiamas 
kongrese, o imtis 
kuriems kongresas 
šauktas.

Aukų padengimui
rinkusieji suaukavo $87.45. 
Literatūros Progresyvių Parti
jos, ypatingai • brošiūros — 
“Henry A. Wallace ir Nau
joji Partija,” paskleista ne
mažai. Reporteris.

Didelis Bus Piknikas
Sekmadienį, 15 d. rugpjūčio, 

Lighthouse Grove Parke, Sta
tion 24, East Hartforde įvyks 
labai gražus piknikas. Jį ren
gia bendrai Lietuvių Literatū
ros Draugijos ir Lietuvių 
Draugiško Susivienijimo aps
kritys.

Apart valgių ir gėrimų, žais
lų ir įvairumų, bus graži mu
zikais programa, šokiams gros 
gera orkestrą. Prakalbas sa
kys: D. M. šolomska’s iš Brook- 
lyno ir (Christina Stanislovai- 
tienė iš Waterbury. Dainuos 
Laisvės Choras, vadovystėje 
Wilma Hollis ir Vilijos Choras 
iš Waterbury, vadovystėje G. 
Ulinskaitės. , 1

Busas iš Hartfordo išeis 1 
valandą po pietų, nuo Laisvės 
Choro svetainės, 155 Hunger
ford St. Visi ir visos dalyvau- 
kįte piknike. Rengėjai.

Worcester, Mass
LMS 2-ros Apskr. Pranešimai

. Be abejo, Massachusetts 
valstijos lietuvių visuomenė 
jau yra .gerai supažindinta 
per pažangiąją spaudą apie 
būsiančią Meno Sąjungos Mo
kyklą, kuri 15 d. rugpjūčio 
prasidės ir tęsis iki 29 d. rug
pjūčio, Olympia Parke, Wor- 
cesteryj.

Prisirengimo darbas gražiai 
ir sistematingai vedamas per 
Trečiosios Apskrities Komisi
ją. Massachusetts valstijos 
menininkams tenka tik su 
jais kooperuoti, Draugai wor- 
cesteriečiai atlieka patį sun
kiausi darbą, tai aprūpinimą 
mokinių ir parengimų darbą. 
Kitų mūsų pareiga, tai kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti į 
parengimus.

LMS 2-ros apskrities komi
tetas širdingai prašo visų 
kolonijų pažangią visuomenę 
paremti parengimus ir susi
pažinti su jaunomis meniško
mis jėgomis. §tai parengi
mai :

Susipažinimui su ■mokiniais 
rengiamas bankietas šeštadie-

nį, 21 d. rugpjūčio, Olympia 
Parke. Bus' įdomi dailės pro
gramą. Pildys patys mokiniai. 
Gros gera orkestrą. Tyrame 
ore visiems bus patogu susi
rinkti. Tikslas gražus. Ban
kietas prasidės 6 vai. vakare.

Mokyklos užbaigai rengia
mas piknikas sekmadienį, 29 
d. rugpjūčio, Olympia Parke. 
Bus graži programa, kurią su
darys mokyklos dafyviai. 
Taipgi dalyvaus iš Hartfordo 
Laisvės Choras, Waterburio 
Vilijos Choras, iš Montello — 
Liuosybės Choras ir iš Nor- 
woodo—Vyrų Choras, iš Bos
tono — Laisvės Choras, ir tt. 
Ruoškitės visi ir visos daly
vauti. M. S.

Vietos anglų laikraštis 6 d. 
rugpjūčio rašo, kad policinin
kas John J. Carey areštavo 
Mi's. Mary Rudokas (Rudo
kiene). Sakoma, kad policija 
pas ją atrado namų ruošos ir 
kosmetikos daiktų, kuriuos ji 
nemokamai paėmus iš 
krautuvių nuo Main 
vienos nuo Front St.

Mrs. Rudokienė yra
ja tūlame moterų kliube, ku
rį Amerikos Lietuviš labai 
mėgsta aukštinti. Bevardis.

SKAITYKITE IŠ TARYBŲ 
LIETUVOS KNYGAS
Mūsų knygynas ga7o apie keturiasde

šimt skirtingų pavadinimų knygų iš Ta
rybų Lietuvos, kaip tai:

Mokslo klausimais, apysakų, atsimini
mų, istorinių raštų ir bendrai grožinės 
literatūros.

Knygos gražiai padarytos. Kainos že
mos. Galite nusipirkti atsilankant asme
niškai arba išsirašyti.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės
- pas mus.

Siunčiant užsakymus kartu siųskite 
Money Order arba banko čekį.

Philadelphia, Pa.

PIKNIKĄ
PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVES

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

Gera Salė Šokiams. Gera Muzika.(f c‘ . i ; ' ’ 1
\

Kadangi ant rytojaus bus Labor Day Šventė, tai yra puiki proga atvykti bu- 
sais iš kitų miestų. Todėl atvažiuoja busai iš Brooklyn, Baltimore ir iš kitur.

Įvyks Sekmadienį

RUGSĖJO 5 SEPTEMBER
KELRODIS: Važiuodami automobiliais laikykitės Crescent Blvd. (Route 130),

5 piylios nuo Delaware River tilto. Važiuokite 'iki Nicholson Rd., kur ant vieno 
kampo yra Betty’s Musical Bar, o. ant kito Atlantic Gas stotis; čia pasukite po 
dešinei ir už vieno bloko pikniko vieta. , . ‘ '

Kurie važiuosite bdsais, tai nuo Market St. Ferry paimkite po dešinei busą No. 2 •
Gloucester Heights, kurte daveš iki vietos.

Iš New Yorko, Ėlizabetho ir Newarko
Circle (ratu apsisukimo) tėmykite Route 
dėlę patiltę arti Camdeno laikykitės po 
kite vietas, kaip aukščiau nurodyta.

važiuokite Route No. 1 įr prie 3-čio * 
130 ir sukitės po kairei. Davažiavę di- . • 
kairei, nepaleįskite Route 130 ir tėmy-

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Tree., Rugp. 11, 1948



Hartford, Conn Montello, Mass'
Sekmadienį, rugpjūčio 15 

dieną, Lighthouse Grove Par
ke, Station 24, East Hartforde, 
įvyks labai svarbus piknikas. 
Jį rengia bendrai LLD ir LDS 
apskritys. Pradžia 11 valandą 
dieną. •
Dainuos Vilijos Choras, vado

vystėje G. Ulinskaitės iš Wa
terbury ir Laisvės Choras, va
dovystėje Wilma Hollis iš Hart
ford.

Prakalbas sakys D. M; Šo- 
lomskas iš Brooklyno ir Chris
tina Stanislovaitienė iš Water
bury. Jie kalbės apie svarbius 
pasaulinius reikalus ir Progre
syvių Partijos uždavinius būsi
mais rinkimais.

Šokiams grieš gera orkestrą. 
Turėsime skanaus gėrimo ir 
gardžių valgių., Visus ir visas 
kviečiame iš visos plačios apy
linkės dalyvauti.

Iš Hartfordo bus busas, ku
ris išeis nuo Laisvės Choro 
Svetainės, 155 Hungerford St., 
1 valandą po pietų.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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 jyyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksmint). Nesigailėsite.

Salę išnuornuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. ‘ 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

<»►

Telefonas Poplar 4110

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774'

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

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

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

—^—^—,1 .. .............. r ,

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

I

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

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

arti maudynių.
%

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

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

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

Teko sužinoti, kad į pikniką 
rengiąsi busais atvykti iš Brid
geport, New Haven, Waterbury 

gal būti, dar iš kitų kolo- 
Automobiliais rengiasi

ir
mjų.
atvykti iš plačios Conn, valsti
jos ir iš kitų net valstijų. Pra
šome visus ir visas dalyvauti 
piknike.

9-tų 
Gali- 
2:30 
7 iki

Susirgo Laisvės Choro narys 
S. Makoveckas. Jam buvo pada
ryta dvi operacijos. Randasi 
Hartford ligoninėje, ant 
lubų, kambario No. -950. 
ma lankyti po pietų nuo 
iki 3:30, o vakarais nuo 
8 vai.

dirb-Liepos 25 dieną darbe, 
tuvėje F. J. Repšiui sužeidė 
kairę ranką. Daktaras pripaži
no, kad kaulas skilo. Sako, kad 
negalės dirbti apie 6 savaites 
laiko. Gyvena 896 Broad St.

J. Bagdoną ištiko nelaimė, 
sužeista kairioji koja. Kol kas 
randasi namie, 461 Zion St. 
Pažįstami ir draugai aplanky
kite. Sergantiems linkiu grei
tai pasveikti. 7v.

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Š. m. rugpjūčio 2 d. Liet 
Taut. Namo mažojoje svetai
nėje įvyko* LLD 6-tos kuopos 
narių mėnesinis susirinkimas, 
šį sykį susirinko nemažas 
skaitlius narių, kurie rimtai 
svarstė šių dienų bėgančius 
reikalus.

Išklausius pildomojo komi
teto raportus pasirodė, jog 
mūsų kuopa randasi gerame 
stovyje. Finansų raštininkas 
pranešė, kad beveik visi kuo
pos nariai yra pasimokėję sa
vo duokles už šiuos metus, ir 
kad kuopos reikalams pakan
kamai yra pinigų pas kasie- 
rių. Narių ūpas, taipgi, atro
dė žymiai pakilęs, neatsižvel
giant į šiltą orą.

Kada susirinkimas atėjo 
prie naujų sumanymų, tada 
svečias prof. B. F. Kubilius is 
Bostono buvo perstatytas tar
ti keletą žodžių. Jis darė pra
nešimą Amberland Radio 
Programos reikaluose. Savo 
trumpoje kalboje jis palietė 
pačius svarbiausius ir tuoj au
tinius reikalus, kurie rišasi su 
lietuvių kalboje radijo pro
gramos pusvalandžiu. '

Sulyg jo kalbos visiems bu
vo aišku, kad WV0M radijo 
stoties šeštadienio pusvalandį 
turės palaikyti lietuvių pažan
gioji visuomenė. Kiekvienoje 
lietuvių kolonijoje turėtų 
būti įsteigti pastovūs • ko
mitetai, kurie rūpintųsi su
teikti ne tik materialinę, bet 
ir moralinę paramą. Amber- 
land Radijo Programos oro 
bangomis tarnaus plačiai lie
tuvių visuomenei: parūpins 
klasikinės muzikos ir dainų 
programą; suteiks visų šalių 
vėliausias žinias iš svarbesnių-

Pasinaudokite Siąja
i ;

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 knygas gausite tik už 
$1. Persiuntimą apmo
kėsime.

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

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

' ■ j i
• . <

jų įvykių; paskelbs draugijų 
ir organizacijų įvairius paren
gimus; praneš-' varduvių 
sukaktuves ir pasveikinimus.

Taipgi, užkvies mūsų cho-, 
rus, kvartetus, solistus ir ki
tokio talento artistus meni
ninkus dalyvauti mūsų Ginta
ro Radijo Programoje. Tas, 
žinoma, suvienys mūsų jėgas 
kultūrinio darbo srityje.'

Kuopos nariai matė reika
lą ir išrinko keturis asmenis 
į pastovų komitetą, kuris dar
buosis lietuvių radijo reika
luose. Ir susirinkimui pasibai
gus, naujo komiteto nariai sy
kiu su prof. Kubilium turėjo 
platų pasitarimą kaslink tuo- 
jautinių komiteto pareigų.

S. B.

Waterbury, Conn.
• 1 . v «.

Po mėnesinio ■ susirinkimo 
Lietuvių Piliečių Kliubo, lai
kyto penktadienyj, rugp. 6, 

,kalbėjo Dr. John Staneslow 
apie Wallace’o programą ir 
apie siekius People’s Party of 
Connecticut.

Jisai' paaiškino apie dviejų 
senųjų partijų supuvimą ir 
veikimą bendrai prieš žmonių 
gerovę. Jisai įrodė, kaip tos 
partijos privedė prie aukštų 
kainų pragyvenimo ir prie to
kios Stokos stubų, kad jaunie
ji veteranai ir kiti neturi kur 
gyventi. Taipgi, paaiškino 
apie Taft-Hartley įstatymą ir 
kokią žalą tas įstatymas daro 
darbininkų judėjimui: Taipgi, 
daktaras paaiškino apie svar
ba 1948 metų balsavimo ir 
reikalą pasirašyti po peticijo
mis, kad uždėti People’s Party 
kandidatus ant baloto.

Dr. Staneslow yra narys L, 
P. P. Kliubo per 20 metų, 
bet vienas iš ten esančių pro
testavo, kam leidžiama jam 
kalbėti! Sakė: “Nereikia 
Amerikoj bolševizmo.” Mat, 
žmogus prisisiurbęs paperka
mos spaudos žodžių.
"Daktaras Staneslow paklau

sė, kiek kainos nupultų ir 
kiek stubų būtų pastatyta, jei
gu kiekvieną komunistą Ame
rikoj padėtų į kalėjimą? Aiš
ku, kad nieko tas nepadarytų. 
Aišku, kad šūkis “komunis
tas” yra vartojamas tik tam, 
kad nukreipti žmonių dėmesį 
nuo jų pačių interesų.

po to kitas narys atsistojo 
ir sako: “Nereikia, kad val
džia mums statytų stubas. Kas 
turi pinigų, tas pasistato. Na
mų statymas pabrango tik dėl 
to, kad darbininkai perdaug 
algos nori. Taip pat su au
tomobiliais. Kas turi pinigų, 
tas nusiperka, jeigu ne naują, 
tai vartotą automobilį.”-.

Ot, ir davė patarimą! Bet 
kur gauti $10,000, kad pasi
statyti gerą stubą, ir kur gau
ti $2,000 dėl automobilio? 
Taipgi, nepasakė, kaip išmai
tinti ir aprengti pačią ir porą 
vaikų iš $40 į savaitę. :

Po diskusijų Dr, Staneslow 
surinko porą tuzinų parastų po 
peticija. Petras Yuskevičius 
pasirašęs po peticija įteikė 
$10 auką dėl Lietuvių Nacio- 
nalio Komiteto ir pažadėjo vė
liau dar didesnę sumą paau
koti. £)t, kad tokių vyrų, kaip 
Yuskevičius, būtų daugiau, o 
tokių nesusipratėlių, kaip tie, 
kurie prieš darbininkus kalbė
jo, rųažiau' Ten'Buvęs.

Lawrence, Mass.
Rugpjūčio 4 dieną teko būti 

Nashua, N. II. Ten susitikau 
pažįstamus ir paklausinėjau, 
kaip eina darbai. Sakė, kad 
nelabai dirba katininės dirb
tuvės. Fabrikai perėjo į kitų 
fabrikantų rankas, tai visus 
senus darbininkus, .kurie turi 
65 m., atleidžia iš darbo. Taip
gi paleidžia iš darbo ir tuos, 
kurie jau yra išdirbę fabrike po 
41 metus. Jiems, tartum pa
juokai, mokės po vieną dolerį 
į mėnesį per du metus, kaipo 
“pensiją,” o įprie dirbo virš 
41 metus, tai gdus po $200 
per 2 metus, o paskui — lai 
gyvena iš Dievo valios.

Vienas iš senų darbininkų 
buvo nuėjęs pas valdininkus 
pasiskųsti, .tai Jam atsakė, 
kad valdžia jokio bendro ne
turi su kompanija. Na, ir kaip 
čia' kur užtarimą gausi, jeigu 
tie patys fabrikantai ir valdi
ninkai. New Hampshire—tai 
republikonų valstija. Jie išsi
renka kongresmanus, senato
rius ir kitus valdininkus. Jie 
(ateinančiais rinkimais nori ir 
šalies prezidentą išrinkti savo 
partijos žmogų.

Žinoma, laike rinkimų repu- 
blikonai, kaip ir demokratai, 
daug gero žada piliečiams, 
bet kada rinkimus laimi, tai 
piliečius pamiršta, šiemet pi
liečiai turi Progresyvių Parti
jos kandidatus ir turėtų .visi 
darbininkai už juos balsuoti, 
ųes šie kandidatai tikrai yra 
liaudies prieteliai. Todėl, ka
da bus balsavimai, tai balsuo
kite už Henry Wallace, Glen 
Taylor ir kitus Progresyvių 
Partijos kandidatus.

Jūs gerai atsimenate velio
nio prezidento Roosevelto’lai
kus, kaip jis darbavosi, kad 
išgelbėti šalį iš hoovervilių ir 
palikto republikonų partijos 
vargo.

Bet kada Rooseveltas numi
rė, tai Mr. Trumanas pažadė
jo eiti Roosevelto keliu, bet 
netrukus išvaikė velionio 
draugus ministrus, o į Baltąjį 
Nąmą pasikvietė poną H. 
Ilooverį ir iš jo visokių pa
siūlymų priėmė. Gi Hoove- 
ris yra liaudies priešas, jis 
neapkenčia darbininkų', far- 
merių ir liaudies laisvės. Jis 
nenori ir taikos.

Matote, po to Mr. Truma
nas taip šalį tvarko, kad vieš
patauja isterija “raudonųjų” 
gaudymo,’ gyvenimui namų 
stoka, o stato daugiau ir dau
giau karo laivų, ginkluoja ir 
kitas kapitalistines šalis Ame
rikos ginklais, o lėšas paden
gia piliečiai, mokėdami aukš
tus taksus . Iš šios padėties ša
lį gali išgelbėti ne republiko
nų ir demokratų kandidatai, o 
tik Progresyvių Partijos kan
didatai.

Lawrence Gas and Electric 
Co. daugiausiai taksų užmo
kėjo. Reiškia, ji pasidarė di
delių pelnų. Sekanti po jos 
buvo American Woolen Co., o 
toliau sekė kitos.

Lawrence Gas Cof^įmo- 
kėjo $286,789.80; American 
Woolen Co. — $196,879.14; 
Pacific Co.—$93,796.92; Ar
lington Co.—$71,888.40. Taip 
yra su jų taksais. Pasidaro 
didelius pelnus, bet kada dar
bininkai pareikalauja pakelti 
algą, tai bosai pakelia triukš
mą, kad jie “neturi iš ko mo
kėti didesnes algas.” Darbi
ninkai tik su unijų pagalba 
dar šiaip taip apgina savo rei
kalus.

American Woolen Co. suma
žino darbininkų skaičių dar
be, kaip kurie departmental 
dirba jau tik po 3 dienas į 
savaitę, taip, kad darbininkai 
mainais dirba, vieni vieną sa
vaitę, kiti kitą. Na, ir gy
venk, darbininke, kada už mė
sos svarą reikia mokėti po $1 
ir daugiau, brangūs rūbai ir 
aukštos rendos.

S. Penkauskas. 
----------------------------------i-..........

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

Newark 4, N. J.
į HUmboldt 2-7964 j

Cleveland, Ohio
Trumano Evangelija Vienaip, 

Kainos Kitaip
Kada prezidentas Trumanas 

sakė savo “evangeliją” apie 
kainų kontrolės uždėjimą, mū
sų miesto Pieno Asociacija' nu
tarė pakelti pieno’ kainas du 
centu ant kvortos. Reiškia, su 
rugpiūčio 1 diena turėsime mo
kėti po 22 centus už kvortą 
pieno. Paskui seks kėlimas 
kainų ir ant visų pieninių pro
duktų. ’ Asociacijos . pirminin
kas taipgi pareiškė, kad trum
pu laiku bus pakelta kainos 
dar vienu centu.

Ohio Farmers Milk Co. pre
zidentas Lynn Jennings sako, 
kad kiekvieną sykį kai tik pa
keliama pieno kainos, tai pirki- 
kai pieno sumažėja penkiais 
nuošimčiais, kartais net iki 
10%. Jis betgi dumia akis, kad 
pakėlimas reikalingas, nes ūki
ninkai turį gauti bent 13 cen
tų už pieno kvortą.

Čia tai jau tikrai akių dū
mimas. Viena, jei ūkininkai 
gautų po 13 centų, tai kur ki
ti 10 centų? Ar kompanijos, 
kurios tik paima pieną iš ūki
ninkų, turi gauti net 10 centų 
už kvortą?

Antra, ūkininkai sako, kad 
jie gauna tik po kelis centus 
už kvortą, o ne po 13 centų.

Gal būtų gerai pravesti boi
kotas pieno pirkimo, bet svar
biau reikalauti Trumano, ir jo 
administracijos, kad netik kal
bėtų prieš aukštas kainas, bet 
ir darytų ką nors jų numuši- 
mui.

$80,000 Policijos Leitenanto 
Raketas

Liepos 26 džiurė 10 balsų 
pripažino, kad policijos leite
nantas Ernest Molnar protek- 
tavęs didelį raketą ir surinkęs 
iš to $80,000. Jam daryti aštuo- 
ni kaltinimai ir džiūrė patvirti
no tai. Bausmė kol kas dar ne-

PAMOJIMAI
Aš, Ona Račkaitytė, pajieškau 

Zuzanos Vaitekaitytės, nuo Sere
džiaus miestelio. Prašau jos atsiliep
ti, arba kas žinote kur ji yra, pra
nešti man, už ką būsiu dėkinga. 
Mrs. Anna Mitkus, 759 Bergen St., 
Newark 8, N. J. (186-188)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

a — M M m — M — MN — • —■ —« ——

Egzaminuojarn Akis, I
Rašome Receptas i

Darome ir Pritaikome Akinius i 

Drs. Stenger & Stenger Į
Optometrists • |

394-398 Broadway į 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

RONKONKOMA 
8634’

■ —— *

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Rugp. 11, 1948,

paskelbta, Bet manoma Bus di
delė.

Iš eilės seks kiti trys — jo 
pageljjininkai.

Wallace ant Baloto
Ohio. Valstijos Aukščiausias 

Teismas atmetė valstijos sekre
toriaus Hummel padiktavimą, 
kad Wallace ir Taylor negali 
būti ant baloto Ohio valstijoj. 
Taigi, Wallace ir Taylor yra 
mūsų valstijoj ant baloto.

Progresyviai laimėjo svarbią 
kovą, dabar liko sunkiai padir
bėti. Atminkite, kad senosios 
partijos dirba išsijuosę už sa
vus kandidatus. Mums reikia , 
dar daugiau dirbti už progre
syvius kandidatus.

Mažai ką Prigavo
Vienas “Cleveland Press” re- . 

porteris rašė, kad dvylikos ko
munistų vadų areštas New 
Yorke buvo suplanuotas Tru
mano administracijos sykiu su 
Progresyvių Partijos suvažia
vimu, kad tuo pakenkti tam » 
suvažiavimui. Tas planas bet
gi nepavyko. Konvencija, sa
ko jis, buvo gyva, skaitlinga.ir 
entuziastinga.

Tokiais gudravimais valdžia 
mažai ką prigauna.

V. M. D.

PRANEŠIMAS
PHILADELPHIA, PA.

Labai svaraus susirinkimas! LLD 
narių Bendro Komiteto ir Laisvės 
rėmėjų. Didysis Laisvės piknikas 
jau čia pat, o prisirengimas ir svar
bių reikalų aptarimas, skubus ir bū
tinas. Todėl draugai žinanti tą di
delę svarbą, būtinai dalyvaukite 
šiame mitinge, kuris fvyks rugp. 12 
d., 8 vai. vak. 735 Fairmount Ave. 
— Korn. (187-188) . '

Matthew 
BLIYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai Įrengtos Koplyčios

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

F. W. Shalins 
(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

BAR & GRILL 
LIETUVIŠKA ALUDE 
DEGTINE, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

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

TELEPHONE
STAGG 2-5043
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Benamiai Užėmė Butų 
Departmento Raštines

šimtai benamių užvakar ir 
» vakar užėmė butų skyriaus 

raštines ir koridorius Chaniho 
pastate. Butų Skyrius (Hous
ing Authority) sako, kad tai 
nebuvo organizuotas žingsnis, 
bet kad šimtai benamių, lau
kiantieji atsakymo koridoriuo
se, prarado kantrybę ir pra
dėjo veržtis į raštines. Kiti 
atsisėdo ant grindų koridoriu- 
se ir pareiškė, kad jie nesi
judins. kol negaus buto sau 
ir savo šeimai.

Benamiai kiekvienas laik
raštininkams patiekė savo pro
blemos beviltingumą. Kai ku
rie butų ieško jau antri ar 
treti metai, nuo to laiko, kai 
jie buvo demobilizuoti. Dau
guma benamių, kurie dalyva
vo toje akcijoje, buvo vetera
nai.

Suėmė Darbininkiškojo 
Laikraščio Pardavėjus

Neuniformuoti policininkai 
Brightone suė*riiė du “Worke- 
rio” pardavinėtojus, Rosen- 
steiną ir Levittą. Jie abu bu
vo apkaltinti laikraščių parda
vinėjime be leidimo ir “be
tvarkėj” sudaryme ant šali
gatvio.

Abu suimtieji nurodė, kad 
jie laikraščius pardavinėjo per 
savaičių savaites ir niekas 
jiems netrukdė. Po ilgo aiš
kinimo abu buvo paleisti; bet 
jiems pagrasinta daugiau 
“Workerio” neparduoti.

Nurodoma,, kad policija to
kiu būdu bando bauginti dar
bininkiškų laikraščių pardavi
nėtojus.

Tarsis su Unija Operos 
Neuždarymo Problemomis

Metropolitan operos direk
cija, kuri pranešė, kad atei
nantį rudenį ir žiemą nebus 
sezono, dabar pasirengusi tar
tis su darbininkų ir muzikų 
unija. Sakoma, kad unija tu
rinti planus, kaip operą palai
kyti.

Direkcijos pirmininkas G. 
A. Sloan pranešė muzikų uni
jos pirmininkui H. R. Kaine, 
kad derybos gali būti prade
damos. Operos direkcija yra 
paskelbusi, ,kad sezono nebus 
dėl finansinių sumetimų. Nors 
pareiškime tas nebuvo pasaky
ta, bet duota suprasti, kad 
unijos dalinai kaltos. Bet uni
ja iš savo pusės atmeta kal
tinimą ir sąko, kad ji prie fi
nansinio krizio nei aukštesnių 
algų reikalavimu nei kitokiu 
būdu neprisidėjo.

ieško 
vieną

Mėsos Boikotavimas Prasideda; 
Krautuvės Yra Pikietuojamos

mėsos trustų kišenes, jiems, 
mažiesiems mėsininkams, visai 
nepadeda. Jack Kranis, New 
Yorko mėsos parduotuvių sa
vininkų organizacijos prezi
dentas, atstovaujantis 25,000 
mėsininkų, pareiškė, kad jis 
pilnai pritaria boikotui.

“Jeigu šeimininkės pas mus 
nepirks mėsos,“ jis,sakė, “di
dieji trustai gal bus priversti 
nužeminti kainas, ir mes, mė
sininkai, tada ir geriau galė
sime prekiauti.“

Brooklyno atstovas kongre
se Emanuel Celler pareiškė, 
kad jis pilnai remia boikotą. 
Jis ragino New Yorko ir Broo
klyno moteris boikotuoti mėsą 
per mažiausiai dvi savaites, 
kad mėsos kompanijos tikrai 
pajustų boikoto ^skaudulį.

Savo pilną' pritarimą boi-

Mėsos boikotas vakar pra
sidėjo oficialiai New -Yorke. 
Mėsa boikotuojama, kad nu
mušti jos kainas, kurios ne
paliaujamai kyla.

Nuomotojų Nuomos ir Butų 
Taryba, didžiausia vartotojų 
organizacija, atstovaujanti 
150,000 narių, vakar paskel
bė, kad ji vadovaus boikotui. 
Visos narės šeimininkės vakar 
gavo raginimą nuo savo orga
nizacijos nepi/kti mėsos prie 
jokiu aplinkybių.

Boikoto mintis, kaip jau bu
vo pranešta, pirmiausia kilo 
Texase. Pažangios moterų 
organizacijos New Yorke prie 
boikoto prisideda. Siūloma 
tokia sistema: kiekviena boi
kotui pritarianti moteris pa
šauks telefonu penkias savo 
drauges, ragindama jas prisi
dėti prie boikoto, — ir taipgi 
kiekviena šaukti penkias k i- j kotui taipgi išreiškė Amerikos 
tas.

Prie boikoto prisideda 
tik vartotojai, bet ir kai 
rios mažesnės krautuvės. Ma
žieji mėsininkai jaučia, kad 
didieji pelnai, kurie plaukia į

ne
k u-

Policija Jėga Išvaikė 
Protesto Susirinkimus

būstinės ant
Mitingas buvo 

protestas

šeši policininkai pirmadienį 
išvaikė protesto mitingą, kuris 
buvo laikytas prie jūrininkų 
unijos (NMU) 
17-tos gatvės,
sušauktas kaipo 
prieš policijos brutalumą nu
žudant jauną negrą komunis
tą Williamą Miltoną.

Mitinge, kuris vyko gatvėje, 
kalbėjo NMU organizatorius 
William McCarthy ir Miss 
Marion Schmulter, brooklynie- 
tė.

Kuomet McQarthy pradėjo 
aiškinti, kaip policininkas iš 
užpakalio šovė į nieko nenusi- 
kaltusį Miltoną, keli policinin
kai puolė kalbėtoją ir jį nu
traukė nuo platformos, kuri 
buvo gatvės kampe. Kiti po
licininkai puolė Miss Schmul
ter. Kai keliolika jūrininkų 
bandė užpultiesiems ateiti į 
pagalbą, policija, pradėjo 
naudoti lazdas. Abu kalbėto
jai ir keli jūrininkai buvo su
imti ir nuvežti į policijos sto
ti-

12 valstijų policija 
plėšikų, kurie apiplėšė 
Newarko svaigalų užeigą ir 
nušovė savininką Peter New
comb.

Serga LDS-iete Jonelunas
LDS Builders kuopos narė 

Olga Jonelunas serga ir ran
dasi Long Island College li
goninėje (Henry & Amity 
stotis, Brooklynas), kur ji dar 
liksianti' aštuonias .savaites. 
Lankymosi valandos: antra
dieniais ir penktadieniais 7-8 
vakare, trečiadieniais ir sek
madieniais 2-3 popiet. Wardo 
numeris gali būti sužinotas 
prie informacijos stalo.

LDS nariai raginami aplan
kyti minimą ligonę.

Brooldyniečiai!
VAŽIUOKIME Į PHILADELPHIJOS 

PIKNIKĄ! .

3

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
$

t

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.

Darbo Partijos kongresina- 
nas iš Bronx Leo Isacsonas. 
Jis kaltino kongresą nieko ne
daryme kainų klausime ir sa
kė, kad vartotojai turi paim
ti dalykus į savo rankas.

Paneigė Užstato Teisę 
Suimtajam Komunistui

Guss Hall, Ohio Komunistų 
Partijos pirmininkas, buvo su
imtas čia trečią kartą, ir nors 
jis Ohio teismuose jau du kar
tu patiekė kauciją, iš jo buvo 
reikalauta pakartotinai $5,000 
sumą patiekti. Nors Hali sto
jo už savo pirmos kaucijos 
teisę, galų gale Civilių Laisvių 
Kongresas turėjo tą sumą pri
duoti. Pasėkoje Hali penkias 
valandas radosi vienutėje.

Hali naujas suėmimas pa
darytas ant techniško prieka
bio, kad, atvykus į Kom
partijos konvenciją New Yor
ke, jo Ohio kaucija daugiau 
negalioja.

Hali pareiškė, kad tas ma
žas techniškas priekabis yra 
naudojamas tiktai jo bylos 
sensacinimui spaudoje, kaip 
jo “ieškojimas” Ohio valstijo
je turėjo tą pačią prasmę. 
FBI jį ieškojo privatiniuose 
namuose ir net vaikų vasari
nėse stovyklose, kad sudaryti 
įspūdį, jog jis slapstosi. Fak- 
tinai jis tuojau nepasidavė, 
nes nesirado Ohio valstijoje.

Oppenheim Reikalauja 
Uždraust Pikietavimą

taipgi iškėlė, kad

vis-

SPROGIMAS

s

TONY’S
Valandos:

ra-

BAR & GRILL NUPIGINTAS PARDAVIMAS

BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174

Mirė

ROBERT LIPTON
Brooklyn, N701 Grand Street

Telefonas STagg 2-2173282 UNION AVĖ.

6 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Rugp. H, 1948

Queensbridge namų projek
te nuomininkai rengia protes
tų mitingus prieš nuomų aukš
tinimų.

Degtines, Vynai ir Alus 
. ° RHEINGOLD 

BEER & ALES

atvesdavo vyrus 
ją prie prostituci-

* •
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

■ /
ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

* Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

''raukiu paveikslus familijų, ves- 
uviu, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau

BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9612

•7

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

BROOKLYN, N. Y.
> ji—2 dienomValandos. Į 6_8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais.
| Telefonas EVergreen 4-0203

......  ............................. ■ - - . ----------------------------------- — ■■■----------------------------- r

AVC Nori Pašalinti DW 
Redaktorių John Gates
- Amerikos Veteranų Komite

to (AVC) New Yorko skyrius 
planuoja pašalinti iš savo tar
po John Gates’ą, “Daily 
Worker” redaktorių. Gates, 
kuris pereitame kare tarnavo 
armijoje, buvo AVC nariu nuo 
pat tos organizacijos įsikūri
mo. Jis taipgi yra Ispanijos 
civilio karo veteranas. Ten jis 
Lincolno brigadoje tarnavo 
kaip pulkininkas.

Gates, apklausinėjimas įvyks 
šio mėnesio 21-mą.

Oficialus AVC aiškinimas 
yra, kad tos organizacijos 
konstitucija stoja už “privatinę 
iniciatyvą ekonomijoje,” o 

komunistai tą; neigia. Gates 
pareiškė, kad jeigu laikytis to 
nuostato, AVC turėtų pašalin
ti ne tik komunistus, bet ir 
socialistus, nes teoretiniai 
jie ir tiki į dabartinės kapi
talistinės tvarkos panaikini
mą.

Paul Robeson Dainuos 
Negrų Teisių Koncerte

žinomas dainininkas Paul 
Robesonas rugpiūčio 28-tą 
dainuos Toddesville kurorte 
prie New Yorko koncerte, ku
rį rengia Menininkų Komite
tas už Negrų Teises. Koncer
tas įvyks po atviru dangumi.

Robesonas dainuos Ameri
kos ir tarptautines darbinin
kiškas dainas, šalia jo pro
gramoje dalyvaus ir kiti žino
mi menininkai.

Toddesville yra dvi mylios 
nuo Peekskill.

Centraliniamec pašte „butelis 
plaukų dažų ir baltinimo pu
dros dėžutė nukrito arti viens 
kito, butelis sudužo, skystimas 
susimaišė su pudra ir sprogi
mas įvyko. Nors iškilo nema
ža liepsna, bet niekas nenu
kentėjo. ■ ■ "■ • A

DANTŲ GYDYTOJAS j

Dr. Ą. Petrikai
221 South 4th Street 1

BROOKLYN, N. Y. g 

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

Penktadieniais uždaryta.

Ketvirtadieni Kalbės 
Šolomskas LLD Kuopai

Ketvirtadienį, rugpiūčio 12 
d., 8 vai. vakare, Laisvės Sve- 
taineje įvyksta Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 1 kuopos 
susirinkimas. Apart kitų rei
kalų, taipgi prisirengimo va
žiuoti į dienraščio Laisvės 
pikniką, įvykstantį Philadel- 
phijoj, Di. M. šolomskas aiš
kins, ka reiškia tas '“raudo
nųjų” gaudymas ir ta isterija 
apie “šnipus.” Visi nariai ir 
simpatikai prašomi dalyvauti 
laiku. Organizatorius.

14 m. Mergaitė Buvo Motinos 
Versta Prie Prostitucijos

Policija suėmė 31 motų am
žiaus Helen March, nes, kaip 
skundėsi jos 14 metų duktė, ji 
ją vertė užsiiminėti prostitu
cija. Duktė Mąrgareth pa
sakojo policijai, kad motina į 
apartmentą 
ir versdavo 
jos aktų.

Policija
Helen March Miami, Florido
je, turi ištaigingą prostituci
jos namą, kur ji uždirba tūks
tančius per savaitę.

Dalykas buvo iškeltas į pa
viršių, kuomet motina prane
šė policijai, kad jos duktė pa
bėgo. Pasirodė, kad ji pabė
go šešius kartus per paskuti
nius metus. Kuomet policija 
ją surado pasislėpusią kitoje 
miesto dhlyje, ji pasakojo 
ką apie savo motiną.

FBI Padeda •Baltagvardiečiams 
Terorizuoti TSRS Piliečius; 
Neišduoda Pagrobtojo Samarino

Po to, kaip Tarybų Sąjun
gos generaliniam konsului 
Lomakinui pasisekė išlaisvinti 
mokytoją Kosenkiną iš balta
gvardiečių rankų, dabar jų 
•nelaisvėje lieka kitas'mokyto
jas, — Michailas Ivanovičius 
Samarinas.

Kosenkina ir Samarinas abu 
buvo generalinio konsulato ir 
kitų TSRS pasiuntinybės tar
nautojų vaikų mokyklėlės mo- rius Paniuškinas tarp kito pa-

Kadangi mokyklėlė reiškė, kad laikant Samariną 
šiomis die-' pagrobtą, FBI laužo tarptau

tinius įstatymus ir JAV-TSRS 
sutartis.)

Kosenkina dabar randasi 
konsulate ir rengiasi grįžti na
mo. Nors Nęamerikinio Vei
kimo Tyrinėjimo Koimiteto na
rys Mundt reikalauja Kosen- 
kinos “liudyti” šnipų gaudinė- 
jimo apklausinėjime, konsula
tas pareiškė, kad ji to nedalys 
ir komitetas neturi teisės iš 
jos to reikalauti.

(Washingtone ambasado-

PAGERBIMO PIETŪS
♦

' Amerikos-Tafybų Sąjungos 
Draugingumo Taryba rengia 
pagerbimo pietus savo vyriau
siam direktoriui Richardui 
Morfordui. Morford as yra. 
nuteistas trims mėnesiams ka
lėjimo už Ne-amerikinio kon
gresinio komiteto “paniekini
mą.“ Jo byla eina į apelia
cijos teismą.

'-■■■■.................. ■;■■ ■ i

GERI PIETOS!
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.

kytojai. 
likviduojama, jie 
nomis turėjo grįžti namo.

Geltonojoje spaudoje tilpo 
pareiškimas, kuris, kaip 'teigia 
tie laikraščiai, buvo padary
tas Samarino. Tame pareiš- 
kifme jis smerkia TSRS ir at
sisako grįžti namų. Konsula
to atstovai, betąi, pareiškė, 
kad Samarinas yra pagrobtas, 
kaip buvo Kosenkina, ir kad 
jis randasi nelaisvėje kur nors , 
pas baltagvardiečius. Konsu
latas sako, kad nors Federa- 
lis Tyrinėjimo Biuras (FBI) 
žino apie baltagvardiečių te- 

f rorą, jis nieko nedaro ir tam 
dar padeda.

(Washingtone( TSRS amba
sadorius Paniuškinas oficialiai 
protestavo prieš Samarino. pa
grobimą.)

Pranešama, kad Samarinas 
randasi kur nors New Yorke 
po FBI globa, o jo žmona 
Klaudia ir trys vaikai kur 
nors farmoje prie New Yorko 
pas baltagvardiečius, kurie pa
sižadėjo “savo gyvastimi ją 
apginti.“

Samarinas, jo žmona (kuri 
ir mokytoja) ir Kosenkina 
turėjo išplaukti laivu “Pobie- 
da“ su kitais mokytojais, kai 
baltagvardiečių teroristiniai 
konspiratoriai įsimaišė ir juos 
pagrobė.

naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau suz ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio. koUio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway Ir Stone Ava., prie 
Chauncey St., Broadway Lina.

Tel. GLenmore 5-6191

A. Kalinauskas
Parduoda naujas ir taiso 

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

Television ir Radios.
Kreipkitės:

104-12 - 111 th Street , 
Ozone Park 16, L.L, N.įf 

Telefonas Virginia 3-5397

PEIST LANE
DRUGS, Inc

405 SO. 4th ST
Cor. Hewes St.

Brooklyn,xN. Y

Oppenheimo - Collinso kom
panija toliau tęsia savo ban
dymą sulaužyti CIO uniją. Tos 
didžios krautuvės direkcija 
dabar kreipėsi į teismą su rei
kalavimu uždrausti pikietavi
mą.

Kompanija remiasi aiškini
mu, kad CIO krautuvės samdi
nių neatstovauja, nes daugu
ma balsavo už AFL. • CIO 
betgi nurodo, kad balsavimai 
negali būti skaitomi. legaliais, 
nes CIO visai nebuvo ant ba
loto, — mat, tos unijos vir
šininkai atsisakė padaryti 
anti-komunistines priesaikas.

Stanislovas Palakaitis, 58 
amžiaus. Gyveno 70-40— 

57th Rd., Maspeth, L. I., mi
re rugpiūčio 9 d. Queens Ge
neral Ligoninėj, kūnas pašar
votas Bieliausko Koplyčioje, 
bus palaidotas rugpiūčio 42 
d. Kalvarijos Kapinėse. Pa
liko nuliūdusius sūnų Stanley 
ir 2 dukteris: Helen Mara- 
sich ir Mary Belskis, ir 3 anū
kus, taipgi ir tolimęsnes gimi
nes. Laidotuvių apeigas pri
žiūri graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

m.

Ęeter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

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

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės




