
Šaukštas po Pietų.
Kur Dokumentai ?
Mėsa Atpigs—1950 m.!
Atombomba ir Socializmas.
Prelatas Šaudosi.

Rašo A. BIMBA

New Yorko valdžia ištyrė 
ir surado, kad ją didžiosios 
pieno kompanijos apgavo 
dviem milijonais dolerių. Jos 
per daug plėšė už pieną, kurį 
miestas perka ligoninėms, 
prieglaudoms, senelių na
mams ir tt.

Bet kiek iš to naudos? 
Kompanijos atsakė: Nenori
te, nepirkite. Mūsų kaina to
kia, ir that is all!

★ ★ ★
Grigaitis pasiskubino paad- 

vokatauti neurotikei Elizabeth 
Bentley. Ji esanti ir protin
ga, ir teisinga, ir nekalta, ir 
gera patrijotė. Visi kiti, ku
riuos toji. moteriškė apšmei
žė, esą melagiai.

★ ★ ★
Kodėl Bentley nepateikė 

jokių dokumentų įrodymui sa
vo sapaliojimų?

Grigaitis atsako: Ji nega
lėjo, nes, girdi:

“Argi valdžia, kuri pasi
samdė šnipą, leidžia jam iš
vogtus dokumentus laikyti pas 
save? Pirmutinė taisyklė šni
pų darbe—tai kad visos pa
slaptys. kurias jisai išgauna, 
būtų tuojau perduotos jai, ne
paliekant šnipo rankose jokių 
raštų. . .

“Todėl sunku ir tikėtis, tyad 
šnipas, pasitraukęs iš tarny
bos, galėtų parodyti kokių 
nors dokumentų, jeigu jisai 
nebuvo iš anksto sugalvojęs 
įduoti tuos, kurių naudai ji
sai dirbo...” (Naujienos, rug
pjūčio 10 d.)

» ★ ★ ★
Iš kur Grigaitis tiek daug 

žino apie šnipus ir šnipijadą? 
Kur to mokėsi ?

. ★ ★ ★
Mokėsi, matyt, daug, bet 

neišmoko apsisaugoti nuo tos 
pačios Bentley. Jinai ir jį 
apgavo. Jinai ir jį 'pastatė 
glušo rolėje—tokioje pat, ko
kioje jinai pati randasi.

Grigaitis nežinojo, kai rašė, 
kad Bentley giriasi, jog jinai 
beveik tris metus buvus mūsų 
FBI globojama, kai tebebuvus 
Sovietų pripažinta šnipe. Va
dinasi, ne tik jinai pati turėjo 
laiko iš anksto sugalvoti, bet 
jai padėjo galvoti ir Edgar 
Ilooveris, ir visas FBI, kaip 
pasilaikyti išvogtus dokumen
tus, kaip juos paslėpti, kaip 
jų neperduoti “valdžiai, ku
riai jinai šnipinėja.” O vie
nok neturi pateikus jokio do
kumento !

Džiaugkitės ir linksminkitės 
visi: šiemet javai puikiai už
derėjo. Turėsime daug kuku
rūzų ir kviečių. Auginsime 
daugiau gyvulių. Mėsa at
pigs : valgysime ir riebėsime!

Taip mums užtikrina mūsų 
žymieji ekonomistai.

Bet mėsutė atpigs tik apie 
1950 metus. Ką darysime per 
tuodu metu ? ,

★ # ★
Su išaušimu atombombos 

gadynės turi pasitraukti šalin 
revoliucijų ir socializmo gady
nė.

Taip griežtai teigia “New 
York Herald Tribune” ko- 
lumnistas Gill Bobb Wilson. 
Bet su jo nuomone nesutinka 
“Daily Workerio” kolumnis- 
tas Milton Howard.

WTlson teigia, kad valdžia 
labai lengvai atominę bombą 
galės pavartoti ir prieš savo 
revoliucijonierius. ' Kuris tik 
miestas pateks į revoliucijo- 
nierių rankas, jis bus atom
bomba sulygintas su žeme.

Howard sako, kad Wilson 
nesupranta nei socializmo, nei 
revoliucijos. Jis žiūri į soci
alizmą kaipo saujelės konspi- 
ratorių suokalbį, užkartą ant 
žmonių daugumos.

V (Tąsa 5-me pusi.)

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

No. 190

“Šnipų Karaliene ’
Tuščiai Plepa Apie 
“Sovietų Agentus”

I _______

Ližė Bentley Painiojasi 
Savo “Liudijimuose”

Washington. — Vadina
ma “šnipų karalienė,” Eli
zabeth Bentley pasakojo 
kongresmanų Neamerikinės 
Veiklos Komitetui, būk So
vietų ambasados sekreto
rius A. Gromovas davęs jai 
$2,000 ant gatvių kampo 
New Yorke 1945 m., girdi, 
už “patarnavimus Sovietų 
Sąjungai”; be to, Gromovas 
žadėjęs, kad Sovietų valdžia 
suteiks jai Raudonosios 
žvaigždės ordeną.

Pirmiau gi jinai sakė, būk 
Sovietai jau apdovanoję ją 
tuom-6rdenu.

Ta “svietkė” tvirtino, kad 
valdžios FBI agentai arti 
buvę ir matę, kada ji priė
mus $2,000 nuo sovietinės 
ambasados sekretoriaus.

Klausimas: Kodėl jinai 
tiesiog neperdavė tų pinigų 
FBI sekliams? Tai būtų bu
vę įrodymas.

Bet Elizabeth Bentley ši
taip nupasakojo: — Parsi
nešiau tuos pinigus į savo 
raštinę, įdėjau į “seifą”, o 
vėliau perdaviau FBI agen
tams.

Neamerikinis Komitetas 
taip pat kvotė Henry D. Co- 
llinsą, buvusi karinės ame
rikonų valdžios oficierių 
Vokietijoje. Ližė įtarė ir 
Collinsa, kaip, girdi, “sovie
tinių šnipų tarpininką.” 
Collins užginčijo tą pasaką.

3 Talkininkai Užšaldė 
Sovietines Markes 
Vakariniame Berlyne

Berlin. — Amerikonai, 
anglai ir francūzai, vakari
nės Berlyno dalies valdyto
jai, “užšaldė” sovietines 
markes bankuose toje mie
sto dalyje; taip pat uždrau
dė vokiškai Berlyno tary
bai siųsti vakarinių talki
ninkų markes į vyriausią 
miesto banką, esamą ryti
nėje, sovietinėje Berlyno 
dalyje; kartu jie sulaikė bet 
kokią piniginę apyvartą 
tarp vakarinės ir rytinės 
Berlyno dalių ir įsakė niies- 
to tarybai įsteigti atskirą 
iždą vakariniam Berlynui, 
kontroliuojamam anglų, a- 
merikonų ir francūzų.

M. J. Tobin—Naujas Darbo 
Department Galva

Boston. — Trumano pa
kviestas, M. J. Tobin apsiė
mė būti darbo departmento 
sekretorium vietoj mirusio 
Schwellenbacho. P i r miau 
Tobin buvo Mass, guberna
torius.

Batavia, Indonezija. — 
Rolandai skelbia, kad indo- 
nezų minia užpuolė maho
metonų bažnyčią arti Tašyk 
Malaya, Javos saloje, ir už
mušė 20 žmonių.

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Rugpiūčio-Aug. 13,4948 Metai XXXVIIL Dienraščio XXX.

Vakarų Talkininkai 
Abejoja, Ar Susitars , 
Su Sovietų Sąjunga
Sovietai Reikalauja Nesteigt Atskiros Vakarų Vokietijos 
Valstybės; Anglai-Amerikonai Atmeta Reikalavimą

Dešinėje: Laughlin Curie, buvęs prezidento Roosevelto asistentas, kuris kartu su ki- 
Kairėje trys Neamerikinio Tyrinėjimo- Komiteto nariai: Mundt, Rankin ir Paterson, 

tais Naujosios Dalybos veikėjais to komiteto kaltinamas.

Valdžia Duoda 21 Mil. 
Dot Laivų Kompanijai

. New York. — Amerikos 
valdžia padarė sutartį su 
Bethlehem Plieno — laiva- 
statyklų kompanija,'kad pa
statytų du greitus keleivi
nius laivus, po 20,000 tonų. 
Tje laivai taikomi ir kariuo
menei gabenti. Valdžia už 
tai primokės kompanijai 21 
milioną dolerių. Abudu lai
vai viso lėšuos $48,830,000.

«
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Unijos Vadovauja Ūkio 
Ir Pramonės Atkūrimui 
Rytinėje Vokietijoje

Berlin. — Vokiečių darbo 
unijos daugiausiai padėjo 
atkurti ūkį ir pramonę ry
tinėje Vokietijoje, kur so
vietinė vyriausybė davė 
joms plačias teises, — sako 
Hans Jendretzky, tų unijų 
sąjungos pirmininkas.— li
nijos vadovavo tokiem veik
smam, kaip dvarų žemės 
padalinimas bežemiams ir 
mažažemiams valstiečiams, 
trustų išskirstymas į savi
stovias pramones, įsteigi
mas patiem žmonėms pri
klausomų’įmonių ir t.t.

Washington. — “Ameri
kos Balso” radijas dvigubai 
pasmarkino priešsovietinę 
propagandą, s k 1 eidžiamą 
pasaulin įvairiomis kalbo
mis;

Roma. — Išvyko Italijos 
delegacija Maskvon derėtis 
del prekybos sutarties.

Californijos Progresyvių Partija Reikalauja
Suvųlstybint Visuomenės Aptarnavimo Įstaigas

------------------- © * • ©------------------------------------------------------

Sacramento, Calif. — Įvy
ko entuziastiškas Californi- 
jos Progresyvių Nepriklau- 
somingos Partijos suvažia
vimas. Kalbėjo visos šalies 
Progresyvių Partijos pirmi
ninkas Elmer Benson, bu
vęs Minnesotos valstijos gu
bernatorius; C .B. Baldwin, 
vyriausias progresyvių rin
kimų vajaus vedėjas, ir Ca- 
lifornijos CIO unijų vadai. 
Benson ir Baldwin lėmė, 
kad į Jungtinių Valstijų 
Kongresą bus išrinkta eile 
Progresyvių Partijos kan
didatų. ,

10 JANKIU PAREIGŪNU 
SUIMTA UŽ JUODĄJĮ 
VERSLĄ VOKIETIJOJ

Frankfurt, Vokietija. — 
Karinė amerikonų vyriau
sybė suėmė 10 savo civilių 
tarnautojų,’ kaip vagis ir 
juodosios rinkos biznierius. 
Jie vogę armijai atgabentus 
cigaretus ir kitus reikmenis 
ir pardavinėję juodajame 
markete. Vienas areštantų 
prisipažino, kad jis per 6 
mėnesius p a s i p i n igavo 
$100,000, vien ŠmUgėliuoda- 
mas jankių kariuomenės ci
garetus.

Mirė Pijus Krakaitis
(Telefonu pranešė K. Ste

ponavičius iš Cliffside, N. 
J.) ‘

Antradienį, rugp. 10 d., 
mirė Pijus Krakaitis, 57 m. 
amžiaus, gyvenęs Mt. Cle
mens, Mich, (arti Detroito). 
Bus palaidotas šeštadienį, 
rugp. 14 d., 10 vai. ryto.

Pijus Krakaitis buvo ilga
metis veikėjas pažangiaja
me lietuvių judėjime ir 
prieš keletą metų gyveno 
Chicagoje ir dirbo dienraš
čio Vilnies redakcijoje, taip
gi buvo Laisvės bendradar
bis.

Savu laiku Krakaitis bu
vo ir meno mėgėjas ir, re
gis, išvertė lietuvių kalbon 
kai kuriuos scenos veikalus. 
Žymiausias jo vertimas yra 
Maksimo Gorkio apysaka 
“Motinū.”

Velionis paliko liūdinčią 
žmoną ir dukrelę.

Wallace’o Partija Sulaiko 
Nuo Karo, Sako Benson

Bensonas sakė laikraščių 
reporteriams: — Jeigu ne 
Henry Wallace, progresyvių 
kandidatas prezidento vie
tai, tai ši šalis būtų ar£i 
karo —arba jau kare.

Suvažiavimas pagamino 
rinkiminę programą Cali- 
fornijos valstijai su tokiais 
reikalavimais:

Perimt valdžios nuosavy
bėn visuomenės aptarnavi
mo įmones — elektrą,‘gesą

Graikų Monarchistai 
Užėmę Alevitsa Kalną

Athenai, Graikija. — Mo
narchist - fašistų koman
da smarkiai pasigarsino, 
kad jie šturmu atėmę iš 
partizanų tvirtovišką Ale
vitsa kalną. Monarchistai 
sakosi tuo žygiu “užkirtę” 
partizanam pabėgimą į Al
baniją.

Partizanai atakvo • mo
narchists 5 kaimuose pieti
nėj Graikijoj.

Keistai Nušnekėjo 
Negry Priešų Kandi
datas į Prezidentus

Houston, Texas. — Kelių 
pietinių valstijų reakciniai 
demokratai neseniai nomi- 
havo South Carolinos gu
bernatorių J. Štromą Thur- 
mondą kaip savo kandidatą 
į Jurigt. Valstijų preziden
tus. Dabar Thurmondas ma
siniame susirinkime priėmė 
nominaciją. Jis sumetė į vie
ną maišą Trumaną, Henry 
Wallace’ą ir republikonų 
Tomą Dewey ir nušnekėjo, 
kad visi trys norį “susovie- 
tint” Ameriką. Thurmondo 
“Valstijinių Teisių” partija 
svarbiausiai reikalauja pa
laikyt negrų atskyrimą nuo 
baltųjų.

Varšava. — Lenkija ir 
Čechosloyakija netrukus pa
sirašys prekybos sutartį 5 
metams su $200,000,000 a- 
pyvartos iš viso.

ir kt.; įvest $100 mėnesines 
pensijas Californijos pilie
čiams, sulaukusiems 60 me
tų amžiaus; duot karo'Vete
ranam valstijinius bonus; 
panaikinti teismų indžionk- 
šinus prieš streikus ir t.t.

Suvažiavimas' pasmerkė 
demokratus ir republikonus 
kongresmanus ir senato
rius, kad jie specialėje Kon
greso sesijoje tik nusispjo
vė ant tokių daugumenės 
reikalų, kaip kainų kontro
lė ir gyvenamųjų namų sta
tymas'su šalies iždo paspir- 
čia.

London. — Anglijos ir 
Francijos diplomatai abejo
ja, ar jų ir Amerikos amba
sadoriai susitars Maskvoje 
su Molotovu, Sovietų užsie
nio reikalų ministru, kas 
liečia Berlyną ir kituš Vo
kietijos klausimus.

Pranešama, jog pokalbyje 
su Molotovu pirmadienį jis 
nedavė jokių nuolaidų, ku
rių pageidauja trys vakari
niai talkininkai.

Ketvirtadienį įvyko nau
jas jų pasitarimas su Molo
tovu, kurio pasekmės dar 
nežinomos.

(Washington. — Ameri
kos valstybės sekretorius 
Marshall trečiadienį pareiš
kė, jog ši šalis nenori susi
tarimo su Sovietais “tiktai 
dėl susitarimo”; reikalauja 
nuolaidų iš Sovietų pusės.)

Pranešama, jog Sovietų 
vyriausybė reikalauja, kad 
Amerika, Anglija ir Fran
ci j a atsisakytų nuo vakari
nės Vokietijos valstybės kū
rimo, atskirai nuo Sovietų 
kontroliuojamos ryti nes 
Vokietijos. Anglai - ameri
konai - francūzai atmetė šį 
reikalavimą ir steigs atski
rą vokiečių valstybę. — So
vietai stoja už vieną ištisinę 
valstybę visai Vokietijai, 
pagal Jaltos ir Potsdamo 
konferencijų nutarimus.

Trys vakariniai taikiniu-
— ■ .-,— ■ ■■»...
Sovietai Pratęstuoju, 
Kad MacArthur užgynė 
Japonam Streikuoti

Tokio. — Generolas A. P. 
Kislenko, Sovietų atstovas 
talkininkų kontrolės komisi
joj Japonijoj, užprotestavo, 
kad generolas MacArthur 
uždraudė japonų valdžios 
darbininkų unijom strei
kuoti. Sovietai per gen. Kis
lenko pareikalavo, kad gen. 
MacArthur atšauktų tą už
draudimą. Sovietinis protes
tas sako:

MacArthur, uždrausda- ' 
mas tom unijom streikus ir 
bendras derybas su valdžia, 
laužo Potsdamo sutartį ir 
Tolimųjų Rytų Komisijos 
nutarimą; jis. padeda slo
pinti ir demokratinių orga
nizacijų veikią.

Pelnai Trigubai Aukščiau 
Pakilo, Negu Algos

Washington. — Valdžios 
ir kompanijų skaitmenys 
rodo, jog korporacijų pelnai 
pakilo 90 nuošimčių 1945- 
1947 metais, o darbininkų 
algos tiktai 30 nuošimčių.

Munich. — Amerikinio 
teismo sprendimu, tapo pa* 
karti du vokiečiai, kurie a- 
piplėšė ir nužudė vieną be
namį žydą.

kai reikalavo, kad Sovietai 
pirma atidarytų jiems va- 
žiuotę per sovietinį ruožtą 
į Berlyną, ir tiktai po to jie 
sutiksią eiti į formalę visų 
keturių didžiųjų talkininkų 
konferenciją. Sovietai siūlę 
pirma paskirti konferenci
jai dieną ir vietą, ir tik tuo
met Sovietai praleisią vaka
rinių talkininkų traukinius 
ir automobilius į Berlyną.

Manoma, kad Amerikos, 
Anglijos ir Francijos amba
sadoriai prašys naujo pasi
matymo su Stalinu, jeigu 
jiem nepavyks paskutinis 
pasitarimas su Molotovu.

3 TALKININKAI STABDO 
SOVIETINI MAISTĄ 
VAKARINIAM BERLYNUI

Berlin. — Komunistinis 
vokiečių laikraštis Neues 
Deutschland rašo: — Sovie
tai prigabeno j Berlyną tiek 
kviečių, kad užtektų visiem 
berlyniečiam išmaitint per 
40 dienų. Bet amerikonai, 
anglai ir francūzai grūmo
dami uždraudė vokiečiam 
eiti iš vakarinio Berlyno, j 
rytinę, sovietine miesto dalį 
ir gauti kviečių bei kitų 
maisto produktų.

Rankinas Pyksta, Kad Gen. 
Eisenhower Nemato Pavojaus

Tupelo, Miss. — Ręakci 
nis demokratas kongresma- 
nas Rankinas pasmerkė ge
nerolą Eisenhowerį, Colum- 
bijos Universiteto preziden
tą, už tai, jog Eisenhoweris 
sakė: Gąsdinimai sovieti
niais šnipais yra tyčia išpū
sti, kuomet negręsia Ameri
kai .joks tikras pavojus. 
Rankinas sakė: Jeigu Ei
senhoweris būtų geras, tai 
pats padėtų raudonuosius 
gaudyti...

Jankiai Užkirtę Sovietam 
Telefonus iš Berlyno

Berlin. —.Karinė Sovietų 
vyriausybė kaltino ameriko
nus, kad jie užkirtę sovieti
niams pareigūnams pasikal
bėjimus telefonais, einan
čiais per amerikinę Berly
no dalį; tuo būdu esą per
traukti susisiekimai/telefo- 
nais su tūlomis Sovietų už
imtomis Vokietiįos dalimis.

Havana, — Kuba. — Apsi- 
maskavę plėšikai pagrobė 
pusę miliono dolerių iš čio- 
naitinio Kanadiečių Banko.

Turin, Italija.— Artimuo
se Alpių kalnuose atrasta 
griuvėsiai amerikonų armi
jos transporto lėktuvo, su 
kuriuom pernai žuvo 22 
žmones.

ORAS.—Būsią lietaus.
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Ne Viskas Tvarkoj American Veterans 
Committee Viduje

Tuojau, kai tik baigėsi antrasis pasaulinis karas ir ka
riai pradėjo būti paleidžiami iš ginkluotų pajėgų, Jung
tinėse Valstijose įsikūrė American Veterans Committee. 
Tai buvo organizacija, iš kurios kariai tikėjosi labai 

' daug; tai buvo daug gero žadanti organizacija.
Tuojau AVC organizacija išaugo į 100,000 narių. Sto

jo jon veteranai tūkstančiais.
Šiuo metų, skelbia Daily Worker, AVC teturi tik virš 

20,000 narių.., • ' 7
Kodėl?
Bene viena iš vyriausiųjų priežasčių bus ta: AVC va

dovybė pradėjo skirstyti narius į gerus ir blogus, į baltus 
ir raudonus. Ji pradėjo sijoti narius; raudonbaubizmas 
kaikur ėmė vyrauti. To viso pasėkoje organizacija na
riais mažėjo.

Šiomis deinomis AVC vadovybė nusprendė pašalinti iš 
šitos organizacijos John Gates, Daily Workerio redakto
rių,'buvusį karo metu ffarašiutininką.

AVC vadovybė tai padarė dėl to, kad John Gates yra 
Daily Workerio redaktorius, komunistas ir nesęniai bu
vęs FBI areštuotas.

John Gates buvo geras karys. Kai jis kariavo su prie
šu, nebuvo tuomet klausiama, kuo jis tiki: socializmu ar 

. kapitalizmu? Jis kariavo, kovojo, vargo išvien su kitais 
milijonais karių,-o šiandien, kaip matome, jam' jau nėra 
vietos veteranų organizacijoje tik dėl to, kad jis stoja už 
socializmų!

AVC galėtų būti labai didelė, įtakinga organizacija. 
Bet jei ji tokia norėtų būti, ji privalo ^atsižadėti raudon- 
baubizmo. Jos eilėse turėtų būti vietos kiekvienam ka
riui, kovojusiam bendrąjį priešą karo metu.

Gaila, kad AVC vadovybė pasirinko tokį kelią, kokį 
pasirinko.

Garsiakalbiai Rinkiminėje Kampanijoje
Progresyvių partijos veikėjai Trenton, N. J., kadaise 

• naudojo miesto gatvėse garsiakalbius (loud-speakers), 
per kuriuos jie sąkė kalbas.
. Kalbėtojai buvo suareštuoti ir nubausti, nors paskirto
ji jiems bausmė buvo teisėjo suspenduota.

Tuomet nusmerktieji apeliavo į federalinį teismą vie
tos apylinkėje. Teisėjas Philip Forman pasakė: suareš
tuotieji buvo nelegaliai nubausti.

Teisėjas Foreman priminė, jog mūsų krašto Aukščiau
siojo Teismo sprendimas, padarytas š. m. birželio mėnesį,' 
aiškiai nusako, jog piliečiai turi pilną teisę naudotis gar
siakalbiais miesto gatvėse.

Taigi šito klausimo išsprendimas tik pasitvirtino, pa
ryškėjo.

Varžymas naudotis garsiakalbiu, — varžymas laisvės 
žodžio, skelbė teismas.

Vadinasi, šių metų rinkiminėje kampanijoje garsia
kalbiai bus naudojami plačiai. Sutinkame, garsiakalbių 
naudojimas ne visur ir ne visada yra naudingas: sakysi
me, ties ligoninėmis arba vėlai naktį išimtinai rezidenci
niuose rajonuose. Bet juk garsiakalbių naudotojai, be a- 
bejojimo, į tai atsižvelgs. , •

Šiemet, tenka manyti, garsiakalbis bus “didelėje ma
doje’’ Progresyvių Partijai. Jos veikėjai, jos kalbėtojai 
juk leisis didžiuliu darban ir norės pasiekti juo didesnį 
skaičių žmonių su savo programa, su savo kandidatų 
vardais.

Demokratams ir republikonams garsiakalbiai mažiau 
reikalingi: už juos kalbės radijas, už juos kalbės komerci
nė, stambioji špauda. ,

Kitaip yra su Progresyvių Partija: ši partija, ir jos 
kandidatai yra ir bus šmeižiami iki lapkričio mėn. 2 die
nos. Dėl to ji turės gyvu žodžiu atmušti tuos melus ir 
šmeižtus; ji turės pasiekti naujus milijonus žmonių.

Na, o garsiakalbis, kaip tik'ir bus ta priemonė, kuri 
padės .jiems tai padaryti.

KANADIEčIAI APIE 
MŪSŲ NAUJĄJĄ 
PARTIJĄ

Kanados lietuvių Liau
dies Balsas (rugp. 6 d.) 
gražiai atsiliepia apie susi- 
organizavimą Progresyvių 
Partijos Jungtinėse Valsti
jose. Nepaisant visų priešų 
pastangų naujos partijos 
gimimui pakenkti, laikraš
tis sako, “jos konvencija pa
rodė, kad šis judėjimas yra 
daug platesnis ir daug 
reikšmingesnis, negu iki šiol 
buvo manoma net pažan
giuosiuose rateliuose.”

Toliau Liaudies Balsas 
rašo:

Konvencija parodė, kad 
šiame judėjime dalyvauja 
didelė dalis demokratų, uni
jų vadų ir intelektualų, kaip 
ir pažangiečių. Progresyvė 
Partija, kuri buvo pagimdy
ta šioj konvencijoj, apima 
visus sluogsnius ir visus de- 
mokratiškesnius elementus.

Šios partijos gimimas yra 
daug didesnis, negu kad bu
vo demokratų ir republiko
nų partijų, ši partija iškar
to stojo kaip galinga jėga. 
Demokratų ir republikonų 
partijos negalės numoti su 
ranka. Jos įtaka jau dabar 
didelė, o kai prasidės rinki
minės prakalbos, ji dar la
biau išaugs. Nebus perdėta, 
jei pasakysime, kad valdžia 
rimtai išsigandusi, 
ant komunistų
yra tampriai susirišusi 
šios partijos atsiradimu.

Henry A. Wallace gali kai 
kam atrodyti “raudonųjų 
agentu,” -. bet istorija savo 
laiku jį gali įrašyti kaip Jef- 
fersoną ir Lincolną. Henry 
A. Wallace pradėjo judėji
mą, kuriam priklauso ateitis. 
Iš Progresyvės Partijos plat
formos matosi, kad ši partija 
apima viską, kas šiandien 
yra geriausia ir kilniausia. 
Jeigu ji laimėtų ir įgyvendin
tų šią platformą, Amerika 
vėl pagarsėtų po visą pasau
lį kaip laisvės ir demokrati
jos šalis.

Mums, kaip Jungtinių 
Valstijų kaimynams, labai 
svarbu sekti Jungtinių Vals
tijų politiką, nes nuo jos la
bai daug priklauso ir mūsų 
šalies gyvenimas.

Ablava 
veikiausiai 

su

JAU LEIS KELIS METUS 
RAMIAI PAGYVENTI...

Mūsų klerikalams nepa
tinka, kad tarptautinė at
mosfera kartais atvėsta ir 
naujo karo pavojus šiek tiek 
susimažina. Draugo bend
radarbis Vyt. Arūnas labai 
nusiminusiai rašo:

Nesenai 
kiai patys 
tik todėl, 
šiuo metu,
tykiai, kurie buvo gan smar
kiai įtempti tarp Krdmliaus 

rašėme, kad 
susi-normuos 
kad niekas, 
nenori karo.

įvy- 
vien 
bent 
San-

Australiečių Balsas Jungtinėms Tautoms 
e

. Queenslundo, Australijoj, Darbo Taryba pasiuntė te
legramą Australijos ministrų pirmininkui, reikalaujant, 
kad jis, savo ruožtu, įsakytų Australijos atstovui Jungti
nėse Tautose užprotestuoti prieš komunistų vadų areš
tus Jungtinėse Valstijose. .

Organizuoti Australijos unijistai skelbia, kad, jeigu 
Jungtinėse Valstijose nebus leista žmonėms, komunis
tams, kalbėti ir tašyti už socializmą, toks dalykas blogai 
atsilieps visam pasauliui. Jeigu dėl to, kad komunistų 
vadai stoja už socializmą, bus areštuojami ir kalinami, 
tai kur nueis Amerika, kur nueis pasaulis? -

Dėl to šis Australijos darbininkų žygis tenka skai
tyti labai rimtu ir laiku padarytu. Amerikos darbo unijos 
galėtų pasekti australiečių pavyzdžiu.

Kariai su šautuvais ir kulkosvaidžiais, pilnoje karinėje ąpremgoje, saugo Univis fa
briką Daytone, kur streiko metu firma verbavo streiklaužius. Kariai yra nacionalės 

gvardijos, kurią pasiuntė Ohio gubernatorius.

ir vąkarų sąjungininkų, jau 
atsileidžia ir sukelia opti
mizmo, kad pagaliau bus 
rastas koks nors kompromi
sas, kuris leis mums kelis 
metus ramiai pagyventi.

Sakau “kelis metus,” nes 
niekad mes nepatikėsime, 
jog su rusais bus galima su
gyventi, gerai pažįstant jų 
visas klastas ir siekimus. (D., 
rugp. 9 d.)
Labai dėkui, kad Arūnas 

sutinka jau leisti ramiai pa
gyventi nors keletą metelių. 
Jis pats prieš keletą dienų 
pranašavo greitą ir kruvi
ną konfliktą dėl Berlyno. 
Draugas sušilęs ragino mū
sų vyriausybę Sovietams nė 
per nago juodymą nenusi
leisti. Draugas reikalavo; 
kad Amerika, Anglija ir 
Francūzija tuojau ginklais 
veržtųsi linkui Berlyno, 
nors tai reikštų naują pa
saulinį i kruviną konfliktą. 
Gerai, kad šiek tiek atvėso...
LIETUVIAI BRITŲ 
ZONOJE VOKIETIJOJ

Brooklyno Amerika pa
tiekia sekamų davinių:

1948 m. birželio 1 d. britų 
zonoje stovyklose gyveno 
15,94 4 lietuviai ir 768 lietu
viai su DP teisėmis už. stovy
klos ribų. Be šių, yra keli 
šimtai Didžiosios Lietuvos ir 
net keli tūkstančiai Mažosios 
Lietuvos lietuvių be DP tei-

britų
buvo mena. Visi žino, ir patys ko- 
tarpe munistai to neslepia, jog jie 
latvis

siu. Visų tremtinių 
zonoje ■ birželio 1 d. 
208,631 as m e n y s, jų 

•90,430 lenkų, 31,661 
ir 7,746 estai.

Lietuviai suskirstomi
mis grupėmis: iki 16 m. vai
kų 32.1%, nėščių moterų ir 
motinų su vaikais iki 6 ,m.
11.4%, invalidų, ligonių, se-| 
nelių 6.7% ( darbingų 49.8 i 
nuošimčiai. ,

.v v. .v . .. I

Išvažiavo is britų zonos: i 
sausio mėn,. 315, vasario 

’218, kovo ‘ 367, balandžio 
298, gegužės 256, iki birže-j Neseniai vyriausybė sulaikė 
lio 1 d. viso 1,454. i dvyliką Komunistų Partijos

Repatnavo sausio men. 22 žymiausių vadų, ir apkalti
no juos siekime spėka apsi- 

; dirbti su kapitalistine san
tvarka, spėka nuversti pa
čią valdžią ir įvesti “komu- 

” Iš val-

lietuviai, 37 latviai, 2 estai; 
vasario 35 lietuviai, 46 lat
viai, 5 estai; .kovo 24 lietu-, 
viai, 27 latviai, nė vienas es
tas; balandžio 81 lietuvis, 45
latviai, 2 estai; gegužės 136 cistinę diktatūrą.
lietuviai, 56 latviai, 13 estu.' dzios pusės padaryti konk- 
Per šiuos metus iki birželio 1 ! retus . _ _
lietuviai, 56 latviai

d. repatriavo viso 298 lietu
viai, 211 latvių, 21 estas.

Iki gegužes 15 d. skrynin
go komisijos apklausinėje 
11,494 lietuvius. IRO globai 
nepriimtinų terado tik 18. 
Už stovyklos ribų iki gegu
žės 15 d. apklausinėti 1,317 
lietuvių, iš jų 853 IRO pri
imti globoti.

ŠALČIAI ARGENTINOJE
Buenos Aires, Argentina. 

— Šalčiai pasiekė čia 24 
laipsnių. Sušalo 3 žmonės 
priemiestyje.

Amerikos Komunistų Partijos 
Konvencija

Ši vasara yra politinių 
konvencijų vasara. Pir
miausia republikonai, pas
kui demokratai, vėliau pro- 
gresistai, o šiomis dienomis 
savo konvenciją atlaikė ir 
komunistai. Pastarųjų kon
vencija nebuvo tokia dide
lė, taip plačiai išreklamuo
ta; kaip anos trys, tačiau, 
istorijos šviesoje, jos svar
ba ne mažesnė. Jos darbai 
ir nutarimai atkreips daug 
dėmesio. Vienu dalyku A- 
merikos komunistai tikrai 
negali skųsties, tai, būtent, 
jų ignoravimu. Tiesa, de
vyniasdešimt devyni nuo
šimčiai raštų ir kalbų apie 
juos yra prieš juos nu
kreipta, bet niekas negali 
sakyti, kad jie ignoruoja
mi, kad jų nepaisoma, kad 
jie yra pamiršti. Kalbama 
ir rašoma perdėtai, išpūstai, 
padidintai. Tikslas, žinoma, 
aiškus: komunistus persta
tyti tokiais baisiais žmonė
mis, kad nuo jų šalintųsi 
masės. Tačiau jei vis tiek 
tos masės neišsigąsta ir ne- 
sišaljna, tai jau čia nekalta 
anti-komunistinė propagan
da: čia jau bus nuopelnas tų 
idėjų, kurias tie komunistai 
skelbia ir atstovauja.i

Tai tikrai stebėtina feno- 

savo partijoje neturi nė viso
šimto tūkstančių narių, o 

tok10- įįek (jaUg apie juos įr dčlei 
’ jų diskusijų, riksmo ir ala- 

1 so! Paskutiniais ' laikais 
‘ komercinė spauda ir radijąs 

šitiek daug apie juos šneka, 
jog atrodo, kad neužilgo čia 

i jau visai kapitalistinei san- 
,: io tvarkai bus galas.

Neužtenka propagandos.

žygiai Komunistų 
Partiją padaryti nelegališ- 
ka organizacija, uždrausti 
jai viešai veikti ir skelbti 
savo idėjas. Republikonų 
valdomas Kongresas neatsi
lieka nuo demokratų valdo
mos administracijos. Komu
nistus “tyrinėja” Senatas ir 
Atstovų Rūmai. Visoje A- 
merikos istorijoje jokia kita 
politinė grupė nebuvo taip 
ujama, kaip šiandien yra u- 
jami ir persekiojami komu
nistai.

Tai šitokioje atmosferoje 

šitie komunistai laikė savo 
partijos konvenciją. Iš pra
nešimų galima spręsti, kad 
ji buvo nedidelė, kukli. Jo
je reguliariškų delegatų te
buvo du šimtai penkiasde
šimt. Bet ji buvo atidaryta 
Madison Square Garden sa
lėje rugpjūčio 2 dieną ma
siniu mitingu, kuriame da
lyvavo virš dvidešimt tūks
tančių New Yorko žmonių. 
Čia ir vėl tapo įrodyta, kad 
komunistų idėjos turi laimė
jusios daug didesnes' mases, 
negu jų organizacinės jėgos.

Ar komunistai 'išsigandę 
to aštraus ant jų puolimo? 
Ar jie traukiasi iš kovos 
lauko? Ką parodė jų kon
vencija?

Konvencija parodė, kad 
komunistai nė nesapnuoja 
apie nusileidimą reakcijai. 
Priešingai, jie svarstė ir 
kalbėjo apie naujus didelius 
žygius, apie dideles kovas, 
ne tik apie apsigynimą, bet 
ir apie išplėtimą savo veiki
mo visose srityse taip, jog 
būtų galima pasiekti naujų 
laimėjimų. Jie kalbėjo apie 
stiprinimą savo organizaci
nių eilių,' apie įtraukimą 
naujų tūkstančių darbinin
kų, darbo farmerių ir darbo 
inteligentų į savo partiją. 
Jie kovos už teisę legališkai 
gyvuoti ir veikti. Jie gins 
savo vadus teismuose. Jie 
neužleis nė mažiausių pozi
cijų be aštriausio pasiprie
šinimo.

Jie teigia, jog šita jų ko
va už teisę reikšti savo nuo
monę, priešingą valdančio
sioms klasėms ir jų parti
joms, yra kova visos demok
ratijos, visų žmonių už savo 
politines teises ir civilines 
laisves. Tegul šiandien re
akcija laimės kovą prieš ko
munistus, tegul ji uždarys 
Komunistų Partiją, tegu] 
komunistai bus paversti 
“antraklasįais * piliečiais”, 
kas beliks iš Amerikos de
mokratijos? Argi ne to pa
ties tuojau susilauks naujo
ji partija? Argi ne tuo keįju 
laimėjo fašizmas Vokietijo
je ir Italijoje?

Todėl komunistai savo 
konvencijoj ir nutarė kreip
tis' į Amerikos žmones ir 
perstatyti jiems visą padė
ties rimtumą. Ir tie du de- 
sėtkai tūkstančių žmonių, 
kurie dalyvavo jų konvenci
jos atidarymo susirinkime, 
vienu balsu jiems, pritarė.

Komunistų Partijos kon* 
vencija plačiai kalbėjo apie 
naujosios Progresistų Par
tijos atsiradimą ir apie ko
munistų santykius su ja. Jie 
ir čia neslepia savo pažiū
rų. Jie pasakė, kad jie ener
gingai ir viešai remia ir 
rems tos partijos visus žy
gius, kurie suderinami su 
Amerikos darbo žmonių rei
kalais. Jie pareiškė, kad ne 
su viskuo sutinka, ką skel- 
bia naujoji partija ir jos 
kandidatai. Pavyzdžiui, jie 
teigia, kad yra nesąmonė 
.kalbėti apie“progresyvį ka
pitalizmą”, arba kad kapi
talistinėje santvarkoje bus 
galima prašalinti visus ka
pitalizmo negerumus. Ko
munistai sako, kad visus 
tuos didžiuosius Amerikos 
žmonių reikalus bus galima 
pilnai ir galutinai išspręsti 
tik visuomenę perorgani
zuojant socializmo pama
tais. Bet ar dėlei to komu
nistai turėtų šaltai ir beša
liškai žiūrėti į visą tą nau
ją, platų Amerikos žmonių 
sambrūzdį? Ne, negali. Jie
jame aktyviai dalyvaus ir 

padės jam kovoti už jo iš
statytus greituosius reika
lavimus. Tie reikalavimai, 
išdėstyti Progresistų Parti
jos platformoj, yra naudin
gi Amerikos darbo žmonėm 
ir visam kraštui.

Tiesa, Komunistų Partija 
šiemet nestatys savo kandi
datų į prezidentus ir vice
prezidentus; tiesa, ji rems 
kandidatus naujosios parti
jos, tačiau ji rinkimuose 
dalyvaus kaipo nepriklauso
ma, atskira, savistovi parti
ja. Konvencija priėmė pla
čią rinkiminę platformą, 
kurioje kalbama daug pla
čiau negu Progresistų Par
tijos platformoje. Komunis
tai rinkiminėje kampanijoje 
kels aikštėn senųjų kapita
listinių partijų nepaisymą 
žmonių interesų ' ir rodys 
tikrąjį kelią į gyvenimą be . 
vargo, išnaudojimo, karų 
ir priespaudos. Jie sakys, 
kad visi tie reikalavimai, 
kurie sudėti į Progresistų 
Partijos platformą; yra ge
ri ir naudingi, juos reikia 
remti ir už juos reikia ko
voti, bet Amerikos žmonės 
neturi pamiršti, kad tiktai 
socializmas galų gale išves 
juos iš visų kapitalizmo ne
laimių.

Komunistai savo konven
cijoje kalbėjo apie suleidi- 
mą giliau savo organizaci
jos šaknų į sunkiosios pra
monės centrus. Jie stengsis 
laimėti partijai naujų na
rių plieno, gumos, automo- 

Ibilių, anglies, tekstilės pra
monėse. Didmiesčiąi ir di
dieji pramoniniai centrai po 
šios konvencijos susilauks 
komunistų speciališko 'dė
mesio. . *

Ypatingo dėmesio susty 
lauks ir pavertgosios negrų 
masės pietinėse valstijose ir 
tokiu.oše miestuose, kaip 
Chicaga ir New Yorkas, kur 
gyvena ir skursta šimtai 
tūkstančių juodosios odos 
žmonių. Tie, kurie žino A- 
merikos komunistų istoriją, 
stebisi tais pasisekimais, 
kurie jų laimėti veikloje 
tarpe negrų masių. Šioje 
konvencijoje gera dalis de
legatų buvo vyrai ir mote
rys, daugumoje jauni žmo
nės, iš negrų masių. Jie į- 
ėjo į visas konvencijos ko
misijas. Jie aktyviškai da
lyvavo visuose konvencijos 
darbuose.

Komunistų Partijos kon
vencija nutarė išleisti platų 
manifestą į Amerikos žmo
nes. Tame manifeste jie iš
dėstys savo pažiūras visais 
amerikiniais ir pasauliniais 
reikalais. Jame jie nušvies 
savo trijų dešimtų metų is- - 
to riją. Konvencija nutarė 
1949 metais plačiai atžymėti • 
Komunistų Partijos trijų 
dešimtų metų sukaktį. Kaip 
žinoma, Komunistų Partija 
susiorganizavo 1919 metais.

*

Pagaliau ši komunistų 
konvencija parodė didelę jų 
eilėse vienybė. Konvencijo
je nepasirodė ne mažiausių 
ženklų pasidalinimo bei ne
santaikos.

Kaip atrodo, tai Ameri
kos Komunistų Partija pa- 
simojusi ateinančiame lak 
kotarpyje padaryti dadg 
progreso, aukščiau pakalti 
savo ideologinę įtaką žmo
nių masėse ir sustiprinti sa
vo organizacines eiles. J

ZRcp.

New York<^ Pramonių 
serai Stryte nusmuko 
iki batyndžio mėnesio laips
nio.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt, Rugp. 13, 1948



TAIKA, LAISVĖ IR GAUSA
Progresyvių Partijos Platforma

NEW YORKO VALSTIJA DIDELĖ IR 
GRAŽI VAKACIJOMS

(Tąsa) 
MONOPOLIJOS JĖGOS 

PALAUŽIMAS
Monopolijos kilpa ant ekonomijos turi 

būti palaužta, kad demokratija išsilaiky
tų ir ekonominis planavimas taptų gali
mu. Patyrimas parodė, kad anti-trusti- 
niai įstatymai ir valdžios reguliavimai 
savaime nėra pakankami, kad sulaikyti 
monopolijų augimą. Vienintelė išeitis 
yra svarbiausių ekonominių sričių visuo
meniška nuosavybė.

Progresyvių Partija praves tokius vi
suomeniškos nuosavybės įstatymus, ku
rie bus reikalingi, kad atiduoti į liaudies 
rankas tas kontrolės galimybes, kurios 
būtinos gausos ekonomijos operavimui, 
Kaipo pirmas žingsnis, didieji bankai, 
geležinkėliai, prekybinis laivynas, elek
tros jėga, ir dujų pramonė, ir industri
jos, kurios vyriausiai priklauso nuo val
džios lėšų, turi būti suvisuomenintos.

Mes planuojame sutvirtinti anti-trus- 
tinius įstatymus, monopolijai aprėžti li
kusiose industrijose.

Mes reikalaujame tuojau panaikinti 
diskriminacinius bagažo mokesčius 
(freight rates), kurie palaiko Wall 
Streeto belaisvėje Vakarus ir Pietus.

Pajūrio žibalo versmės priklauso liau
džiai, ir mes stojame prieš žibalo kompa
nijų bandymus jas pasivogti. Mes rei
kalaujame federalinės kontrolės tokiems 
resursams.

Mes reikalaujame atmesti Bulwinkle 
įstatymą, kuris pastato geležinkelius 
virš anti-trustinių įstatymų.

DARBAS •
Progresyvių Partija pripažįsta, kad 

nuo pat savo ankstyviausių istorijos pe
riodų organizuotų darbininkų judėjimas 
vadovavo kovoms už demokratinius ir 
humanitarinius siekimus. Organizuoti 
darbininkai lieka Amerikos demokrati
jos siekimui nugarkauliu ir teisėti dar
bininkų reikalavimai turi ypatingą svar
bą Progresyvių Partijai.

Mes manome, kad kiekvienas ameri
kietis, kuris dirba už pragyvenimą, tu
ri nepaneigiamą teisę prie įeigų, kurios 
Aprūpintų jį ir jo šeimyną aukštu gyve
nimo standardu. Bet aukštas gyvenimo 
standardas negali būti palaikytas, jėi 
nuo organizuotų darbininkų yra atima
mos teisės streikuoti ir vesti derybas ko
lektyviai.

Mes reikalaujame tuojau panaikinti 
Tafto-Hartley įstatymą ir vėl įgyven
dinti Wagnerio ir Norris-LaGuardia 
įstatymų principus. Tie įstatymai yra 
būtini, kad atgaivinti organizuotų dar
bininkų lygybę kolektyvinėse derybose, 
ir, kad neprileisti, idant biznis naudotų 
valdžią diktatūros virš darbininkų suda
rymui streikų uždraudimais.

Mes reikalausime,- kad darbininkai, 
dirbą visuomenės valdomose industrijo
se, turėtų teisę organizuotis, vesti kolek- 
tyves derybas ir streikuoti. Mes reika
laujame sudaryti kolektyvių derybų ma
šineriją ir federaliniams tarnautojams.

Mes remiame visų už algą dirbančių
jų, įskaitant ir federalinius tarnautojus, 
teisėtus reikalavimus dėl aukštesnių al
gų ir pagerintų darbo sąlygų. Mes rei
kalaujame įvestu minimalę vieno dolerio 
($1) algą valandai, vienodo mokėjimo 

' įvedimo už vienodą darbą, neatsižvel
giant į amžių, lytį ir kitas savybes.

Mes stojame prieš valdinį streiklau- 
žiavimą, kuris pravedamas, perimant 
streikuojamas industrijas ar įmones po 
aiškinimu, kad tai “federalinis operavi- 
mas,” kai tuo tarpu pelnai eina į priva
tinių savininkų kišenę.

• Mes reikalaujame įvesti ir griežtai 
laikytis federalinių ir valstijinių įstaty
mų, kurie pakankamai užtikrintų sau
gumą ir sveikatą angliakasių, uostų 
darbininkų, geležinkelininkų, prekybinio 
laivyno jūrininkų ir visų kitų industrijų 
darbininkų saugumą ir sveikatą.

Mes reikalaujame pakeisti geležinke
lių darbo įstatymą ir geležinkelių pensi
jos įstatymą, kad suteikti teisę geležin
keliečiams turėti tikrai kolektyvines de
rybas, apsaugoti jų teisę streikuoti ir 
suteikti jiems pensijas po 30 metų dar
bo. Mes reikalaujame federalinių įstaty
mų, kad pagerinti geležinkeliečių darbo 
sąlygas, sutrumpinant jų darbo- dienos 
valandas ir užtikrinant pakankamas 
.įgulas traukiniams.

Mes aktyviai remiame priemones pa

laikyti ir pagerinti darbo sąlygas 12 mi- 
lionų baltakalnierių ir profesinių darbi
ninkų, kurie neorganizuoti, ir kurie la
biausiai nukentėjo po dabartine inflia
cija.

Mes reikalaujame tuojau baigti Na- 
cionalės Apsaugos Departmento prakti
kuojamą “saugumą,” kuriuomi darbi
ninkai privatinėse industrijose su val
džios kontraktais yra dedami į juodus 
sąrašus.

Progresyvių Partija pripažįsta, kad 
farmerių gerbūvis yra glaudžiai susijęs 
su vartotojų gyvenimo lygiu. Mes todėl 
atmetame senųjų partijų “valgykite ma
žiau” politiką ir skelbiame mūsų pasiry
žimą išvystyti planuojamos ekonomijos 
ribose ilgos perspektyvos pilnos gausin
gos žemės ūkio gamybos programas, su
sijusios su apsaugos priemonėmis far- 
meriams ir mūsų gamtos turtų apsaugai.

Mes stojame už šeimos dydžio farmą, 
kaip pagrindinį vienetą Amerikos žemės 
ūkyje. Farmerių Namų Administracija 
(FSA) turi būti išplėsta, kad padėti pa
kankamomis paskolomis bežemiams, ma
žažemiams, pusininkams ir sugrįžusiems 
veteranams tapti farmeriais-savinin- 
kais. Farmeriai, kurie tik dalinai iš sa
vo ūkio gyvena, turi gauti pagalbos ta
pimui pilnais gamintojais. Kur farme- 
riavimas negali patiekti pilnų įeigų šei
mynai, pridėtiniai darbai žemės konser
vavime ir viešuose projektuose turi būti 

z įvesti, 'c »
Mes siūlome kaipo pagrindinį siekimą 

federalėje farmų programoje, kad visos 
farmerių šeimos galėtų uždirbti mažiau
siai $3,000 per metus. Mes atmetame 
didžiojo biznio bandymą sumažinti vie
nu trečdaliu tautos farmerių skaičių.

Mes stojame už penkerių metų pro
gramą, pagal kurią farmeriai gautų kai
nų kompensaciją nemažiau kaip 90 nuoš. 
Pieno farmeriai turi gauti daugiau ne
gu 90%.

Mes reikalaujame, kad visi pagrindi
niai farmerių auginami augalai būtų 
apdrausti nuo gamtinių nelaimių, kurių 
farmeriai negali kontroliuoti.

Mes stojame už tarptautines sutartis 
dėl maisto ir pasaulinę maisto tarybą 
J.' T. Maisto ir ’Agrikultūros Organiza
cijoj, kad palaikyti pastovumą pasaulio 
rinkose ir perkelti maisto kiekius iš per
teklingų vietų į ten, kur maisto stokuo- 
ja. ’ ,

Mes stojame už ilgos perspektyvos na- 
cionalę žemės politiką, kad sulaikyti kor
poracijų (trustų) farmų vystymąsi ir 
farmas, kurių savininkai patys jų neap
dirba. Tokia politika ypatingai svarbi 
Pietuose, kad kelti teisėtą žemės ūkio 
plėtojimąsi ir suteikti žemės bežemiams.

Pirmenybė žerhės pirkime - plotuose, 
kuriuos sudaro upių klonių projektai, 
turi būti duodama nuomininkams, pusi
ninkams ir smulkiesiems farmeriams.

Mes skaitome aukščiausios svarbos 
dalyku, kad konservacijos, gamybos, 
rinkų ii: kainų tvarkymo programos bū
tų demokratiškai tvarkomos išrinktų 
farmerių komitetų atstovų, kaip tai bu
vo AAA programoje.

Mes stojame už laipsniškus žemės mo
kesčius ir už 160 akrų ribą visuomeniš
kos irigacijos naudojime.

Mes remiame farmerių ir vartotojų 
kooperatyvus, kaip labai svarbų atsaky
mą į monopolijos kontrolę virš kainų ir 
rinkų. Mes stojame prieš didžiojo biznio 
dabar varomą mokesčių (taksų) ' vajų 
kooperatyvams takšnoti.

Mes remiame pilną farmų elektrifika
ciją. RE A linijos ir jėgos gamybos prie
monės turi būti išplėstos, ir upių-klonių 
projektai’ dėl jėgos ir irigacijos turi būti 
praplėsti kuo greičiausiai. >

NEPRIKLAUSOMAS BIZNIS'
Progresyvių Partija tiki, kad nepri

klausomi biznieriai gali išsilaikyti tiktai 
ekonomijoje, kurioje nėra monopolijų 
dominavimo, kur darbininkai ir farme
riai gauna įeigas, kurios yra pakanka
mos visų pageidaujamų reikmenų nu
pirkimui.

Mes planuojame įdrąsinti ir apsaugo
ti nepriklausomą biznį, patiekiant pa
kankamo apyvartai kapitalo ir vystymo 
paskolas žemais nuošimčiais, duodant 
mokesčių palengvinimus ir nepriklauso
mam ir smulkiam bizniui valdžios kon
traktų teisėtą dalį.

(Bus daugiau)

Garsusis britu rašytojas Bernard Shaw, kuris neseniai 
švente savo 92-rą gimtadieni. Čia jis matomas su bu
vusiu Amerikos bokso čampionu Tunney (kairėje) ir 

jo palydovais. Šhaw remia Wallace’ą.

Rašo D. M. šolomskas

(Tąsa)

Rinkimams Besiartinant
Besiartinant prezidentiniams rinkimams, kai kurių 

vietų lietuviai amerikiečiai jau subruzdo darbui.
Pavyzdingiausiai, rodosi, ligi šiol veikia Connecticut 

valstijos lietuviai, kur gyvena mūsų Komiteto pirmininkė 
Christina Staneslow (Stanislovaitienė).

Iš Connecticut valstijos daugiausiai suplaukė Komite
tui aukų rinkiminei kampanijai vesti. Ten prieš keletą 
savaičių įvyko didžiulis lietuvių piknikas, davęs nemažai 
pelno; ten žmonės aukoja ir asmeniškai.

Šitie pinigai bus sunaudoti, žinoma, rinkiminei litera
tūrai leisti.

Liepos 17 d. ten įvyko visos valstijos lietuvių atstovų 
konferencija, kurioje buvo sudarytas specialus rinkimi
niais klausimais besirūpinąs komitetas. Jin įeina:

WALTER BRAZAUSKAS, iš Hartfordo, pirmininkas.
V. J. VALLEY, iš New Britaino, sekretorius.
J. ŽEMAITIS, iš Hartfordo, iždininkas.^ • '

' Vice-pirmininkais: JOS. KUNCAS, iš New1 Haveno, S. 
MIZARA, iš Tdrringtono, J. MARSHALONIS, iš Bristol, 
B. VIKŠRIEN®, iš New Haven: vienas vice-pirmininkas, 
bus darinktas iš Waterburio.

Linkime Komitetui sėkmingai darbuotis.
Beje, Connecticut valstijos lietuviai baigia iš

platinti 1,000 egz. “Henry A. Wallace ir Naujoji Partija” 
brošiūros.

Kitų valstijų lietuviai turėtų pasekti Connecticut vals
tijos lietuvių pavyzdžiu.

NACIONALINIS LIETUVIŲ WALLACE-FOR- 
PRESIDENT KOMITETAS.

Lietuvos {infos
Mokslinės Tarybos 
Išvažiuojamoji Sesija

MARIJAMPOLĖ. — Vystosi 
kultūrinis gyvenimas ir Tary
bų Lietuvos apskrityse, buvu
sioje visų užmirštoje “provin
cijoje.” štai Marijampolės 
medicinos gyvenime buvo 
reikšmingas įvykis: čia įvyko 
Lietuvos TSR Sveikatos Ap
saugos Ministerijos mokslinės 
tarybos išvažiuojamoji sesija.

Su dideliu susidomėjimu iš
klausė suvažiavę iš visos ap
skrities gydytojai vyriausiojo 
respublikos stomatologo pro
fesoriaus čepulio, Vilniaus ir 
Kauno universitetų 'medicinos 
fakultetų, vaikų ligų, katedrų 
vedėjų dr. Baublio ir prof. 
Matulevičiaus pranešimų. •

’.1 ■ ★ ★ ★ ‘
Žemė Atkovojama iš Vandens

KURŠIAI. — Skalaujamas 
Kuršių marių, kertąmas Mini
jos ir kitų upių, didžiulis der
lingų pievų plotas yra nuola
tiniame pavojuje: kai tik van
dens lygis pakyla ir iš jūrų 
papučia vakarys — šis plotas 
apsemiamas vandens. -

Vokiškieji okupantai pada
rė didelę žalą buvusiai čia 
nusausinimo sistemai. Tad 
dabar tenka nemaža padėti 
darbo, siekiant ją atstatyti. 
Praėjusiais metais buvo per
duota eksploatacijon pirmoji 
vandens kėlimo stotis Šilutės 
apskrityje, o šią savaitę me
lioratoriai, vykdydami dvisa- 
vaitininką, pasiekė naujo lai
mėjimo: baigė atstatyti penk
tą vandens kėlimo stotį!

Dabartiniu metu yra toliau 
vykdomi kanalų valymo ir py

limo remonto darbai.
Taip kovojama dėl 8,000 

hektarų pievų, į kurias šie
nauti vyksta ne tik vietos tary
binių ir kolektyvinių ’ūkių bri
gados, bet ir -žmonės iš kai
myninių apskričių.

.Kai tik pievas ima semti, 
vanduo, į darbą paleidžiami 
kėlimd stočių siurbliai, kurie 
iš teritoriją raižančių kanalų 
išsemia vandenį ir išpila jį jū
ron. Tuo pat metu vanduo 
iš pievų subėga į nusekusius 
griovius. Taip per gegužės 
mėnesį viena tik Uostadvario 
stotis išsėmė 1,019 tūkstančių 
kubinių metrų vandens, atka
riaudama 1,732 hektarus že
mės.

Plečiama Kinofikacija
VILNIUS. — Tarybų Lietu

voje "veikia 168 kino-tedtrai— 
keletą kartų daugiau, negu 
prieš karą. Ligi metų pabai
gos respublikoje jau bus 180 
kinoteatrų. Kaimo gyvento
jus aptarnauja 99 kino taškai, 
platus “keliaujančių” kinų 
skaičius.

Tačiau tarybinių žmonių 
kultūriniai poreikiai vis didė
ja, tad kinofikacijos darbuo
tojams iškyla vis labiau atsa
kingi uždaviniai: dar labiau 
išplėsti kaimo žiūrovų aptar
navimą, gerinti filmų demons
tracijos kokybę, repertuarą 
ir tt. šie visi klausimai buvo 
aptarti šią savaitę įvykusiame 
apskričių ir miestų kinofika
cijos skyrių vedėjų pasitarime. 
Pagrindinį pranešimą padarė 
ministras M. Meškauskienė. 
Po to įvyko diskusijos.

Saratoga Springs — sveika- i 
tos šaltiniai yra 40 mylių į 
šiaurius nuo Albany miesto. 
Tai vieni iš svarbiųjų Jungti-* 
nių Valstijų mineralinių van
denų šaltinių.

čia New Yorko valstija 
įsteigė parką, kuris apima 
340 ketvirtainių akrų žemės. 
Bendrai yra 160 iš žemės be
siveržiančių mineralinių van
denų fontanų ir šaltinių. Mi
neraliniai vandenys yra nevie
nodi, bet vyriausiai jie dali
nasi į tris rūšis ir numeriuoja- 
mi No. 1, No. 2, No. 3.

čia yra laboratorijos, įmo
nės, kur milionai bonkų to 
vandens supilama, uždaroma 
ir siuntinėjama po visą šalį. 
Čia yra ir special ės maudy-1 
nės, arba “dumblo vanos” • 
sveikatai. , Sakoma, kad velio
nis prezidentas Roose’veltas, 
kada jis dar buvo New Yorko 
valstijos gubernatoriaus vie
toj, tai daug pasidarbavo šio 
parko reikalais.

Saratoga Springs miestelis 
nedidelis, apie 15,000 gyven
tojų. Bet vasarą čia suvažiuo
ja daug žmonių, vieni gydy
tis, kiti “pralobti;” mat,- 
miestelio pašonėje įrengta 
arklių lenktynių vieta, į ku
ria sutraukia dešimtis tūks
tančių žingeiduolių. z

Vykstant iš Ballston Spa ke
liu No. 50, pirmiausiai pa
siekėme vieną vandens šaltinį, 
kur yra mineralinis vanduo 
No. 3. Kaip anais metais ra
dome grupes žmonių, taip ir 
dabar. Vieni geria, kiti pilasi 
į bonkas vežtis į namus. Gi iš 
žemės veržiasi ir veržiasi per 
įtaisytas rynas miberalinis 
vanduo, tai stipriau, tai silp
niau, tartum žemės krūtinė 
alsuotų.

Aš jau besiraukydamas iš
gėriau .vieną stiklą. šoloms- 
kienė paragavo ir išpeikė, su
tikdama geriau kavą gerti, ne
gu šias gyduoles. D-gė .Sar- 
gelienė prisiminė:

—Kažin ką pasakytų dak
taras Kaškiaučius, ar verta šį 
vandenį gerti, ar ne ?

— -Gersiu dar vieną, kad jau 
gerti, tai gerti,—drąsinau. Tik 
mano sankeleiviai neperdaug 
ūpo turėjo. Bet šiaip žmone- 
liai, daugiausiai New Yorko 
gyventojai, tai gėrė ir “gydė
si” girdami.

Iš miško pasukome į par
ką, kuris gražiai įrengtas, kur 
daug didelių valdiškų namų. 
Vienas ar du yra pavesta ka
ro veteranams, kur jie laiko
mi ir taiso sveikatą. . Kiti ki
tokiems reikalams. Beeidami 
išsikalbėjome, kad “purvo 
vanas” imti negali be gydy
tojo nurodymo. Ten slaugės 
prižiūri, kam kokių vanų rei
kia ir kiek laiko gali į parą 
tas vanas imti. Sutikome, kad 
veikiausiai \Dr. J. J. Kaškiau
čius pirma mus ištyrinėtų, ar 
mums reikalingas tas sveika
tos vanduo ir kiek kuriam ir 
kokio gerti. Na, bet jeigu 
šimtai žmonių geria ir jiems 
“į sveikatą,"” na, tai kuomi 
mes blogesni?

Einame į gražiai įrengtą na
mą, kuriame į tris, vietas po 

.stiklais muša iš žemės šalti
niai, smarkiai trykšdami ir 
kristališkai tėkšdami vandenį. 
Čia prie vieno jau ir patar
nauja, už 10 centų bonką par
duoda.

Moteriškė klausia, kokio 
norime. “Stipriausio,” — at
sakiau jai. -Gauname “sti
priausio.” Geriame; kaip gra
žiame name, prie gražaus ba
ro, tai nef tas “stipriausias” 
jau “gardesnis” už No. 3, nors 
tikrumoje buvo tas pats.

Išsigėrę, nusipirkę veštis į 
namus, vykstame toliau.x Sar- 
gelienė pasiūlė vykti į “gai- 
žėrius.” Vykstame į mišką, 
čia vienoje vietoje trykšta iš 
žemės fontanais nedidelė

sriovė, o štai kitur jau 
gan stipri. Ant vienos to
kios sriovės išmūrytas pa- • 
statas, vienoje pusėje iš 
“kranų” bėga vanduo, o kito
je pusėje mūro žmonės: tai 
prisilenkia, tai staigiai atšoka, 
tai kitas net abiemis rankomis 
už nosies nusitveria.

čia prie “gaizerių“ surado
me žymiai daugiau žmonių, 
mat, buvo pora autobusų su 
jaunuoliais, kuriems jų vadai 
aiškino mineralinių vandenų 
reikšmę, ir visi ragavo.

Ragavome ir mes ir jau gy
rėme, kad “daug gardesnis.” 
Na, pagaliau nusprendėme ir 
mes antroje pusėje mūro įsi
jungti į būrį. Mat, ten yra 
įtaisyta apvali skyliukė, kaip 
grąžtu išgręžta. Pro ją iš 
žemės veržiasi stiprus oras. 
Vieni sako, kad “sainisų” ligas 
gerai gydo, kiti, kad išgydo 
nuo “šieno ligos”; kiti dar 
kitokius “stebuklus” suranda.

Na, kad kiti patraukia orą, 
tai kodėl ir mums neišbandy
ti? Priartėjau ir pasilenkęs 
kad jau patrauksiu, tai bro
lyti, net akyse paraudonavo. 
Na, tai “macis,”—sakau prie- 
teliams. Kiek atsipeikėjęs ir 
dar kartą, ir dar. Bet jau 
buvau atsargesnis.

Apžvelgę Saratoga Springs 
mineralinius vandenis, “pasi
sotinę,” nuvykome apžiūrėti 
Saratoga ežerą. Ežeras virš 
4 mylių ilgio, gražiais kraš
tais, apaugęs medžiais, o visi 
pakraščiai pilni didesnių ir 
mažesnių vasarnamių. Ben
drai, įdomus ežeras, kaip ir 
kiti New Yorko valstijos eže
rai aukštutinėje dalyje.

Ten, Kur Mirė Kovotojai už 
' Mūsų Laisvę

Juozas SargeŲs sako: “O 
į dabar vyksime į Bemis Heights 
istorišką parką, kur ikmeriko^ 
revoliucionieriai sumušė bri
tus/1 '

Sutinkame ir vykstame į tą 
istorišką vietą. Bemis Heights 
kalnas, tai vieta, kurią išrinko 
pusiau lietuvis, pusiau lenkas 
Tadas Kosciuško ir kur buvo 
sulaužytas nugarkaulis Angli
jos karališkai kariaunai 1777 
metais. Mūšiai ant Bemis 
Heights istorijoje žinomi, kai
po “Battles of Saratoga/ ar
ba “Battles of Stillwater.”

šie mūšiai įvyko 25 mylios 
į šiaurius nuo Albany, 1777 
metais, rugsėjo 19 ir spalių 
7 dienomis. Istorikas New
ton B. Drury ir buvęs vidaus 
reikalų sekretorius Karolį L. 
Ickes rašė, kad mūšis prie Sa
ratoga buvo sprendžiamas lai
mėjimas Amerikos Revoliuci
jos ir smūgis Anglijos impe
rialistic viešpatavimui Ameri
koj. »

Ten, kur amerikiečiai revo
liucionieriai 1777 metais kovo
jo, mirė ir laimėjo, dabar įs
teigtas National Historical 
Park, kuris apima 1,430 ket
virtainių akerių žemės.

Ir štai mes Stovime ant Be
mis Heights, kur buvo vyriau
sias punktas Amerikos jėgų 
komandieriaus šiame fronte ge
nerolo Horatio Gates, štai sto
vi paminklas generolui Tadui 
Kosciuško, kuris būdamas ir 
karinis inžinierius išrinko šią 
poziciją Amerikos jėgų perga
lei. šta.iz paženklinimas, kur 
buvo generolo Kosciuško ko
mandos punktas. O štai stovi 
paminklas ir generolui Bene
diktui Arnoldui, kuris čionai 
pasižymėjo prieš britus, buvo 
sužeistas į koją. Vėliau genero
las Benediktas Arnoldas liko 
Amerikos Revoliucijos išdavi
ku ir pabėgo pas britus.

1776 metais Amerikos žmo
nės sukilę prieš Anglijos tiro
niją liepos 4 dieną paskelbė 
savo nepriklausomybę. Angli
jos karalius ir kiti valdonai nei 
negalvojo, kad • atsisakyti nuo 
Amerikoj kolonijų.

(Daugiau bus)
3 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt, Rugp. 13, 1948
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PARYŽIAUS ŽLUGIMAS
3-30-48 —113— Istorine Apysaka VertS K. BARTKUS

Iš Brazilijos

(Tąsa)
Pasaulis Liusjenui gražėjo; žmonės 

darėsi mieli. Daug kartų jis gelbėjo 
draugus; atlikdavo tą paprastai, negal- 
damas. Pamatęs jūrą, jis apsidžiaugė — 
vadinas, Alfredas išsigelbės!... 0 kas 
jam Alfredas? Archeologas, kapų kirmi
nas, kvailiukas, kuris tiki teisingumu ... 
“Ne, — kalbėjo jis sau, — ne tas svarbu. 
Alfredas geras žmogus.” Niekad anks
čiau negalėjo ateiti Liusjenui į galvą to
kie paprasti žodžiai; jis brangino žmo
nes už sąmojų, už blizgesį, už talentą. O 
dabar sakė: “ geras žmogus ...” Ir stai
ga nurausdavo: prisimindavo Žanetos 
akis prie vaistinės, iškankintas Mūšos 
ašaras arba didžiulę lovą Dženi miega
majame, panašią į paauksuotą katafal
ką.

Nedideli būriai, pasilikę krante, su- 
laikinėjo priešą. Tai buvo paskutinė eva
kuacijos diena.'Tarp kopų'vyko smulkūs 
susidūrimai: šliaužė, gainiojo vienas ki
tą, mušė granatomis, kulkomis, durtuvu. 
Ir drebėjo, saulės peršviečiami, rausvi 
rūko stulpai.

Liusjenas pakilo į smėlio kalvos viršū
nę; atsigulė. Iš čia jis matė drėgną smė
lį. Tolumoje šliaužė pusnuogiai žmonės; 
šokinėjo į vandenį. Daugelį ištikdavo 
kulkos. Pakildavo vanduo, tarsi didžiulė 
žuvis taškytųsi. O toliau tryško fontanai 
— nuo sviedinių. Tik beviltiška drąsa 
gelbėjo žmones. Ir kiti — dar drąsiau 
dar beviltiškiau — ant paskutinės kopų 
virtinės šautuvų ugnimi pasitikdavo 
priešą. Pasirodė vokiečių lėktuvai. Ap
mėtė bombomis krantą, vandenį. Pradė
jo temti; jūra pasidarė purvina, šalta.

• Sausoje žolėje Liusjenas pamatė šal
mą: žemai šliaužė vokiečiai. Nejausda
mas savęs, Liusjenas pašoko, riktelėjo, 
švystelėjo bombą. Riktelėjo kopos. Nu- 

> skardeno aidas; jį nustelbė batarėjų 
griausmas. Tada priešais Liusjeną ėmė 
bėgti vokietis. Bėgo ir Liusjenas, klimp
damas smėlyje. Jie griuvo vienas ant ki
to, tarsi apsikabino.

Paskui Liusjenas neprisiminė, kaip 
jis susidorojo su vokiečiu; atsiminė tik 
tiek, jog sunku buvo jį atplėšti — vo
kiečio ranka įkibo į kaklą. Ranka buvo 
laiba ir stipri su išsipūtusiomis gyslo
mis. Liusjenas neramiai pagalvojo: na
gai — nenukarpyti... O į veidą jis ne
pažiūrėjo. Velniop!

Štai ir nėra paskutinės granatos. 
Liusjenas nubėgo šaltu smėliu — jūra 
taipgi nuslūgo. Atrodo, nepribėgs ... 
Paskui šoko į vandenį, ėmė plaukti. Jis 
nesigelbėjo; jis skubėjo į kulkas, į svie
dinius. Burna buvo skausmingai praver
ta nuo įtempimo. O rudi plaukai mirgė
jo, kaip ugnis.

Mirtis vėl nusisuko: jis priplaukė an
glų katerį. Jam. davė kelnes, viski plėčką. 
Jis išgėrė ir nusikeikė — sapnas baigėsi. 
Anglas vaikiška šypsena, laužydamas 
prancūziškus žodžius, tarė:

— O dabar reikia nugalėti...
Liusjenas linktelėjo galva; pats sau 

jis pridūrė: “Reikia gyventi, tai leng
viau, lengviau ir sunkiau .. .”

ir negalėjo. Už ką mirė Pjeras? Ši min
tis nedavė jai ramybės. Ji stengėsi pri
siminti jų retus, bet karštus ginčus. 
Pjeras buvo susižavėjęs politika, tikėjo 
revoliucija, pergyveno, lyg savo skaus
mą, kiekvieno ispanų miestelio žlugimą. 
Ji su juo nesutiko, bet jautė, kad jis de
ga, ir dažnai jam pavydėjo. Kai jis iš
vykdavo į Barseloną, ji jaudindavosi, 
kaip pamišusi, laukdavo skambučio, kal
bėdavo sau — gali užmušti... O dabar 
jis persiskyrė su ja be žodžių, be vilties; 
ėjo, kaip pasmerktasis. Stotyje pasakė: 
“Tai ne mūsų karas...” Ir štai jį Užmu
šė svetimam kare. Ąpie ką jis galvojo 
paskutinę minutę? Apie Anjesą, apie 
Dudu? Ar apie kitokį karą; “tikrąjį”? 
Bergždžiai norėjo Anjes£ su juo susi
taikyti, suprasti, išgirsti, kur teisybė. 
Kėlėsi, ėjo prie Dudu lovos, ilgai klausė
si vaiko kvėpavimo, tas bus, jei ir Dudu 
užmuš? . .. Tai viskas, kas jai beliko— 
iš to gyvenimo, iš to pavasario...

O rytą ji žvaliai įeidavo į klasę; ir nie
kas nesuvokdavo, ko pilnos buvo jos nak-

žmogus, galiu 
aprašyti šio 
padėtį.
teko plačiai

tik pa-
krašto

apvaži-
Vie-

Priėjęs 
Duryse 

prašo

Nustebusios kaimynės šnibždėjosi: 
negalėjo suprasti Ajijesos ramumo. Vie
ni gėrėjosi: “Na, ir charakteris!”, kiti 
piktinosi: “Nusispiaut jai dėl vyro...” 
Ji taisė sąsiuvinių klaidas, piešė lapus 
,ir kuokelius, tvarkingai valė butą, mez
gė Dudu kelnaites. Atrodė, niekas nepa
sikeitė nuo tos dienos, kada buvo atneš
tas -geltonas valdinis paketas. Jai išmo
kėjo šešis šimtus frankų (tiek buvo ski
riama už žuvusį maitintoją), pasakė: 
“Pasirašykite.” Plunksna nesugirgždė
jo ; ir Anjesos akys buvo sausos. . Dudu 
klausinėjo, kur tėtis. Jis atsakydavo: . 
“Greitai atvažiuos.” Rytą ji vesdavo Du
du pas senutę Melani; ta dabodavo vai
ką.. Ir Melani, žiūrėdama į Dudu, dažnai 
kukčiodavo. Jis klausdavo: “Ko verki?” 
Ji atsakydavo: “Dantį skauda.” Anjesa 
niekad neverkė. Anksčiau tik Pjeras 
suvokdavo jos dvasinę jėgą, sakydavo: 
“Priešais kulkas, eitų ...” Sielvartas ir 
vienatvė pakeitė net jos išorę: geros 
trumparegės akys pasidarė šiurkščios; 
anksčiau ji būdavo susigūžusi, dabar lai
kėsi tiesiai. Kūmutės liežuvavo: “Žydi! 
Pamatysite- — greitai ras kitą vyrą ...”

Anjesa neverkė ir naktimis. Ji gulėjo 
atvertomis akimis, bergždžiai svajoda
ma užmigti; norėjo suprasti, kas įvyko,

Ištvermė buvo įgimta; ją paliko An- 
jesai kartos, įpratusios sunkiai dirbti, 
kovoti dėl duonos kąsnio, netekti arti
mųjų, kartos, panąšios į Paryžiaus prie
miesčių namus, į kuriuos buvo įsigėrę 
gatvių mūšių dūmai. Kažkada tėvas pa
sakojo, jog kare jis visą laiką dirbęs: lo
pęs kelnes, gaminęs žiebtuvėlius, taisęs 
valstiečių namų langus, valęs šieną; 
juokdamasis, jis pridėdavo: “Štai ir iš
gyvenau . . .” Taip dabar gyveno Anje- 
sa.

Gatvėse pasirodė pabėgėliai. Pamačiu
si sušaudyta dėže automobilį, iš kurio 
žvalgėsi vaikai, Anjesa krūptelėjo. Ji 
nepagalvojo nei apie Pjero žuvimą, nei 
apie likipią, kuris, gal būt, laukia Dudu; 
bet vis dėlto suirzo; ta apdraskyta maši
na buvo jos naktų tęsinys.
z Vėl langus apklijavo siauromis popie- 

rio juostomis. Anjesa sugalvojo sudėtin
gą raštą: langas tarsi apšarmojo rožė
mis, žvaigždėmis, palmėmis. Dudu pa
klausė: “Kas čia? ...” Ji atsakė: “Lėk
tuvai” ir tuoj pataisė: “Tai sodas...” 
Atėjo galvon Pjero jaunuoliškos eilės— 
jis jai kartą skaitė:

Prieš mirtį žmogus sapnuoja spielčius> 
Įmantriai siuvinėja žiema .. .
Slinko dienos; pabėgėlių rinkosi vis 

daugiau ir daugiau.■' Pasirodė Lilio gy
ventojai, Valansjeno audėjai, Lanso kal
nakasiai, Pikardijos valstiečiai. Moky
klą, kurioje dirbo Anjesa, pavedė pabė
gėliams. Ir Anjesa karštai atsidavė nau
jam darbui. Ji persikėlė į mokyklą su 
Dudu; slaugė ligonius, rinko maistą ir 
vaistus, ruošėsi. Jos rankose atsidūrė di
džiulė -šeima. Ji turėjo guosti, klausytis 

- ilgų painių pasakojimų. Furmi darbi
ninkų kolonijos moteris tvirtino: “Sep
tintą valandą ... O aš žinojau, kad jie 
atskris,” Ji nenorėjo skirtis su vaikiška 
servetėle, apskretusia rudu krauju; sa
kė: “Jis valgė avižienę. Žvėrys!...” 
Belgė, angliakasio žmona, pasakojo An- 
jesai, kad kelyje netekusi savo penkerių 
metų dukters. Senis iš Rūbe ieškojo mar
čios ir vaikaičių. Anjesa klausinėjo: 
‘Kodėl pasitraukėte?” Vieni atsakinėjo: 
“Baisu! Jie.skraido žemai. Šalia mūsų 
pataikė ...” Kiti kalbėjo: “Su bošais gy
venti? Ne, mes jau pamokyti. Aname 

, kare jis ketverius metus valdė mus. Pa
ryžiuje nežino, o mes žįnome.' Tada jie 
Rūbe įkaitus sušaudė, O pas mus atvedė 
Fransua ir Menilį:, “Kąskite sau duobę.” 
Ir užmušė. Vaikų nepagailėjo, prakeik
tieji ...” Kai kurie prisipažino: “Pama
tėme, jog visi bėga, tai ir pasileidome...” 
Viena darbininkė keikėsi: “Atėjo Berže. 
Mūsuose visi žinojo, kad jis fašistas. Rė
kauja: “Greičiau nėšdinkitės. Užmuš.” 
O pats pasiliko — vokiečių sutikti. Išda
vikai!” v .

Pabėgėliai dažnai keitėsi; ešelonus iš
siųsdavo į pietus; atvažiuodavo kiti. Tik 
senis Rike užsisėdėjo: negalavo, vos pri- 

. sikasė iki Paryžiaus. Jis pasakojo Anje- 
sai:

— Mano senė mirė anksčiau. O sūnų 
paėmė į kąrą, nežinau, ar jis gyvas. Aš 
gyvenau vienas. Atėjo kaimynai,-sako: 
“Bošai eina. Išvažiuokim.” Turėjau grą- 

? žiu triušių. Palikau jiems triušius. O šuo 
su maniui nusekė, nuostabus šuo. Jo var
das Foletas. Dvylika ųietų pas mąne, 

(Daugiau bus) '

Iš Padangės Rio Grande de 
Sul Provincijos, Erechim 

Apskrities
Man teko susipažinti su ke

liais egzemplioriais dienraščio 
Laisvės. Pavartęs juos, gerai 
išsiskaitęs jų turinius, supra
tau, kad ’ Laisvė yra mano 
draugas. Nors esu jį pamilęs, 
tačiau negaliu prisidėti prie jo 
išlaikymo, nes gyvenimo ap
linkybės nedaleidžia man. Tik 
galiu prisidėti su dalele pa
prasto turinio, nes esu maža
mokslis 
prastai 
žmonių

Man
nėti Brazilijos kraštus, 
nos vasaros laiku pasitraukiau 
45 kilometrus nuo stoties pro
vincijos gilumon, ne per toli
mą kelionę. Lietus pradėjo 
lyti. Pasuku iš vieškelio į ša
lį, už poros kilometrų, ma
tau, stovi bakūžė, 
prie jos riktelėjau, 
pasirodė šeimininkas,
įeiti. Įsmukau į vidų ir nir 
stebau: pilnas namas žmonių, 

Šeimininkas patraukė suo
liuką ir liepė sėstis. Atsisė
dau, pradėjome su šeimininku 
kalbėtis apie gyvenimą vie
nam, nes šios vietos buvo ne
pereinami miškai. Užklau
siau šeimininko, kiek jis me
tų čia gyvena. Pradėjo pa
sakoti :

—Jau 16 metų, kaip čia gy
venu. 25 metai, kaip vedęs, 
esu tėvas 18-kos vaikų.

, Parodęs pirštu į jau pagy
venusią moteriškę, pasakė:

—ši—mano žmona.
Jinai buvo italų tautybės. 

Jis yra brazilas, geltonveidis, 
savininkas 100 hektarų že
mės. Jų namas iš skaldytų 
lentų. Grįčioje nėra grindų. 
Vietoje pečiuko sukaltos/ ke
turios lentos, pripilta žemių, 
ant jų užkūrę ugnį valgyti 
verda. Namo ' ilgis 4 metrai 
per 5 metrus. Lovos nematy
ti nei vienos.

Pradėjau įdomautis' ąpie 
produktų kainas, kiek už juos 
valstietis gauna: 60 kilų ku
kurūzų maišas 2 kruzeirai, 
pašolių (pupelių) maišas 10 
kr., kviečių maišas 20 kr., 
gyvos kiaulės kilogramas 40 
centavų.

O viskas, ko valstiečiui rei
kia pirktis, brangu: manu
faktūros ” (audeklo) metras 
kelnėms 4 kr., marškiniams 
metras 5 kr., 24 kilogramų 
maišelis druskos 18 kr.

Tuo pačiu laiku Erechim’e 
produktų kainos buvo tokios: 
kukuruzų maišas $8; pašoliai 
$20; kviečiai $40; kiaulės gy
vos kilogramas $1.50; manu
faktūros metras kelnėms $2; 
marškiniams metras $1.50; 
druskos maišelis '$8.00.

Tai buvo Getulio “demokra
tijos“ laikais.

Pratrūko karas Europoje, 
palietė ir mus skaudžiai. Rū
bai pakilo be jokių ribų, 8 
kartus daugiau. Valdžia ne
kreipė į tai domės. Prekybi
ninkai (negosiantai) plėšė 
kiek jie norėjo.' Visi dejavo 
ir dejuoja.

Pasklido per laikraščius ži
nios, kad po , karo bus bąlsą- 
vimas. Pakilo liaudies ūpas, 
tik kalba: “po balsayimų'bus 
geriau.“ Pasirodė ( liaudies 
didvyriai. Pradėjo raginti 
liaudį balsuoti už jų nurody
tus kandidatus. Valdžia iš
leido įsakymą—beraščiai neis 
balsuoti. Atėmė iš jų teises, 
pamynė visą liaudį po kojo- 
njis. Iškėlė imperializmą ir 
smuklininkus į viršų. Brazili
jos liaudis provincijose beveik 
visi beraščiai.

Prislinko paskutinis mėnuo 
prie balsavimo, pasigirdo kan
didatų vardai: Gaspar Du
tra esąs'tautos ’ vyras. Apie 
Adųąrdų Gomez niekas nieko 
nesako, tyku visai. Tik spau
dą kolioja visaip, bauginą ųž 
jį nebalsuoti, nes jis yra ko
munistas, esąs draugu Stali
no,1 kuris “beveik visą Ęuropą 
išžudęs.“ "

Jau įr paskutinė savaitė. 
Rinkimų visi laukia su di-

džiausiu entuziazmu.
Pasklista žinios, kad iš 

Santa Maria atvažiuos vysku
pas. Klausiu vieno valdinin
kėlio :

—Ką vyskupas darys atva
žiavęs ?

—Vaikus dirmavos ir žmo
nėms, nurodys, už ką balsuoti.

—Gerai. Pažiūrėsime, kas
bus toliau,—atsakiau jam.

Prisiartino trečiadienis. Sek
madienį turi vykti balsavi
mai. Aš pamaniau, kad gal 
ta “šventoji asaba” nebeat
vyks.

Trečiadienio vakarą italai 
laksto be kvapo, šaukdami, 
kad ketvirtadienį dešimtą va
landą atvažiuos vyskupas. Ir 
aš nuėjau pasiklausyti. Jau 
radau gerą būrį susirinkusių 
ir vis dar rinkosi, žmones su
statė iŠ abiejų pusių kelio. 
Stovėdami eilėse vieni šneku
čiuojasi, kiti rūko, treti raiti 
laksto žiūrėti, ar jau atva
žiuoja.

1 išgirdome automobiliaus 
birbimą. Kad pradės rėkti: 
“Klaupkitęs!“ žmoneliai 
puolė ant kelių, o mašina 
dūzgė, kaip ta gyvatė, 
mūsų šalį, privažiavo
bažnyčios. Iš mašinos išlipo 
keli “dūšelių ganytojai.“ Jų 
rūbai buvo kunigiški, o burnos 
politiškos. Nepasakė nė vie
no žodelio apie Jėzaus moks
lą. O gal užmiršo, ar nenorė
jo—kas juos žino. Visame 
pamoksle buvo koliojama ir 
purvinama komunistinė parti
ja, o Rusiją apvertė aukštyn 
kojomis tūkstančius kartų. 
Taip ir pasibaigė pamokslai.

Po pabaigos, pasisuko į du
ris, įėjo į bažnyčią su keliais 
jų batų laižytojais, užsidarė 
duris, prabuvo valandą laiko. 
Ką jie ten kalbėjo, tik jie ži
nojo. Paskui pranešė: Kas 
turite dirmavoti vaikus, eikite 
į bažnyčią. Už kiekvieno vai
ko “vįeros patvirtinimą“ paė
mė po $6.00.

Pabaigęs savo darbą išvyko 
kiton vieton. Tokiu būdu ap
važinėjo visas bažnyčias.

Sekmadienį gyventojai vyks
ta balsuoti; ir aš sykiu su jais

susitarė slap- 
keliose vietose, 
60 nuošimčių
Būk tai buvo

------------------------- --

par- 
pra- 
pro 

prie

einū pasižiūręti. Patyriau, 
kad visi keliai buvo užimti 
sargybos ir iš balsuotojų ati
minėti visi balotai (balsai) su 
kitais kandidatais, tik buvo 
paliekami Dutros. Taip pra
ėjo valstybiniai rinkimai po 
provincijas.

Po valstybinių, laukėme bal
savimų provincijose. Pasiro
dė įžymūs du kandidatai — 
Paskvalin ir žiubin. Walter 
žiubin persistatinėjo liaudies 
vyru, paveiksluose atiduoda 
liaudžiai pagarbą su iškeltu 
kumščiu. O kaip paėmė vir
šų, uždarinėjo visus komite
tus (sedulas), komitetų virši
ninkus sukimšo į kalėjimus, iš
skaidė darbininkų grupes, kad 
darbininkai negalėtų susitarti 
streikuoti.

Darbininkai 
tai, streikavo 
reikalaudami 
pakelti algas,
laimėję, valdžia davė įsakymą 
grįžti į darbą, būsią išpildyti 
reikalavimai.

Po streiko Walter žiubin 
nuvyko pas prezidentą Dutrą 
susitarti apie tai. Praslinkus 
dviem, trims mėnesiams iš 
valdžios atėjo patvirtinimas 
retam darbininkui pakelti 25- 
kis nuošimčius. Toks jų buvo 
laimėjimas.

Tačiau ir už tuos trupinius 
imperialistai, buožės rėkia 
gerkles atidarę — žiubinas 
nemoka valdyti! Dėl ko da- 
leido streiką? Kas nenori 
dirbti, treikėjo iššaudyti, kaip 
šunis.

Visi liaudies laikraščiai ta
po uždarinėti, veikia reakcija 
po visą Rio Grande de Sul 
provinciją.

Šioje provincijoje smulkūs 
ūkininkai daugiausia turi po 
valaką žemės. Yra kur nekur 
dvarininkų, vadinasi posijos. 
Jų žemė apaugus mišku. Jiems 
valstybiniai mokesčiai menki. 
Jiems nereikia kelių taisyti, 
nes jiems kelių nereikia, jie 
gyvena miestuose.

O smulkiesiems ūkininkams 
nuo valako 6 dienos ant kelio 
dirbti; už ratus $50.00; už 
valaką apskrities mokesčių 
$100.00; ligoninei $10.00; mo
kyklai ’ $6.00; valstybiniai to
kie pat, kaip ir apskrities 
mokesčiai.

šis kraštas daugumoje ap
gyventas italais, bisk| mažiau 
vokiečiais, lenkais, kur ne kur 
rusds, ukrainietis ir lietuvis, o 
brazilų yra tik saujelė. Ita
lai labai pasitiki savo dvasi
ninkais, tarp jų yra labai iš
platintas laikraštis 'Korreio 
Riograndensi iš Garibaldes 
spaustuvės kunigų seminarijo
je.

Smulkieji ūkininkai neturi 
jokių organizacijų. Jų gy
venimas ir prakaitas labai iš- 
naudotas buožių ir prekybi
ninkų. ūkininkų gaminių kai
nos nepastovios, labai svyruo
ja į visas puses.

Gydytojai, vaistininkai ir li
gonines susiorganizavę sti
priai, kartą pas juos patekęs, 
išeini plikas, mokestys* jiems 
nesiskaito šimtais, ale tūks- 
tančiais. Tiesa, Brazilijos pi
nigai teturi mažą vertę.

Kada mes pabaigsime tuos 
vargus ir aimanavimus ?! 
Slenka gandai, kad vėl būsiąs 
kąrąs,, trečiasis pasaulinis ka
ras. Mūsų imperialistai, buo
žės, prekybininkai, Romos pa
storiai deda pastangas, varo 
stiprią propagandą už karą. 
Jie skelbia greit sutriuškinsią 
sovietiškas valstybes ir liau
dies demokratijas ir nušluosią 
nuo žemės paviršiaus tų šalių 
visus žmopes sų atominėmis 
bombomis. O tuomet tikisi ir 
savo šalių žmones pasiimti vi
suotinoj vergijon. Tačiau, jei 
mes, darbo žmonės, būsime 
vieningi, niekas mūs neap
veiks, jų skirtoji mums dalis 
jiems patiems paklius.

Raudongrybis.
1948-5-13.
90,000 Rublių Pelno

KAUNAS.—Ypatingos pre
kybos universalinio magazi
no rūbų siuvimo kombinato 
kolektyvas iki birželio 10 die
nos davė daugiau produkcijos, 
negu numatyta metiniame ga
mybos plane. Be to, palyginti 
su šių metų pirmais mėnesiais, 
žymiai sumažinta gaminių sa
vikaina ir gauta apie 90,000 
rublių pelno.

šiomis dienomis, kombinatas 
pradėjo marginti šilkines ska
reles ir moteriškas nosinaitėj 
Už aukštą x gaminių kokybę 
kombinatas gavo padėkas.

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

PIKNIKĄ
PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVĖS

Piknikas bus toje pačioje vietoje, kur buvo pernai

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

Gera Sale Šokiams. Gera Muzika.
Kadangi ant rytojaus bus Labor Day š ventė, 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 180)/- • 
5 mylios nuo Delaware River tilto. Važiuokite iki Nicholson Rd., kur ant vieno J 
kampo yra Betty’s Musical’ Bar, o ant kito Atlantic Gas stotis; čia pasukite po • 
dešįųei ir už vieno bloko pikniko vieta. , z •

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

Iš New Yorko, ĘĮįzabętho ir New ark o 
Circle (ratų apsisukimo.) tėmykite Route 
dėlę patiltę arti Camden'o laikykitės -po 
kite vietas, kaip aukščiau nurodyta.

važiuokite Route No. 1 ir prie 3-čio 
130 ir sukitės po kairei. Davažiavę di- 
kairei, nepaleiskite Route 180 ir tėmy-

............... —.............. "a-<. v'rw',".'į. i , ."’r.1’j . »i <'■ u—yfffw
4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Rugp. 13, 11



CHICAGOS ŽINIOS
PLEČIASI KOVA PRIEŠ 
AUKŠTAS KAINAS 1

Kuomet demokratai ir re- 
publikonai kelia politines sor- 
kes kongrese, įnirtosios chica- 
gietės pradėjo kovą prieš 
aukštas kainas.

Pereitą ketvirtadienį South 
Sidėj l-mam ir 2-ram kongre
siniam distrikte, taip lygiai 
West Sidėj 6-tam ir North Si
dėj 13-tam d įstrik tuose Mote
rys už Wallace iššaukė *tų 
apylinkių moteris tą dieną ne
pirkti mėsos. Visose paminė
tose apylinkėse atsiliepimas 
buvo stebėtinas.

5-tam Warde Progresyvės 
Partijos moterys plačiai de
monstravo prieš aukštas kai
nas. Daugelyje vietų turėjo 
prie didesnių skersgatvių sta
lus. ir rinko parašus ant peti
cijų reikalaujant iš Kongreso 
imtis griežtesnių žingsnių.
Hyde Park Gestapas 
Terorizavo Moteris

Ant 55-tos ir Kimbark Avė.,

“chainstore” manadžeris buvo 
pasišaukęs Hyde Park polici
ją, kuri jau pagarsėjo savo 
geštapiniais darbais užpuoli
me studentų susirinkimo ir du 
jų nariai -— kap. Matt Mur
phy ir sarž. Joseph Brady— 
yra patraukti atsakomybėn.

Pribuvę gestapininkai rei
kalavo iš moterų leidimo, nors 
jom buvp aid. Robert Mari
am prižadėjęs parūpinti. Kuo
met moterys nepaisė policijos 
grūmojimų, kai musę kandę 
Hyde Parko gestapininkai ne
drįso pulti pikieto.

Moterys turėjo iškabas ir 
vaikų karietėles apdekoravę 
□balsiais reikalavimui kainų 
kontrolės. Viena ant karietė- 
lės iškaba sakė:

“5th Ward Progressive Par
ty Demands Roll-Back on 
Prices.”

“We Are Not Buying till 
Meat Prices Stop Flying,” ki
ta žymėjo.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE Į 

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 

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

PIETŪS 60c. VAKARIENE 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-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 šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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. Venion St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

-- —   - -   m —■ >—«    "      

į August Gustas I 
i BELTAIRE FLORIST Į 

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

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

ir tt., telefonuokite į
SHoreroad 8-9330 į

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, ! 
H ko jūs reikalausite. 1
( . Specialistai Pritaikymui |
, šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 1 
i Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS į 
n FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. ■
Į —---- --  ------  -----  ------  ------  --------- ---------  ------  ------  - ----  -- ------ ----  --  ---- --  ----  -- ----  -- ---- -- ----  --  ---- -- ----------- >$•

Pasakiškas Kainų Iškilimas
Jungtinių Valstijų Darbo 

Statistikos Biuras pats iškelia, 
kad kainos yra. iškilę neribo
toje aukštumoje. Pavyzdžiui, 
Chicagoje pragyvenimas pa
lyginus su prieškariniu yra 
pakilęs ant 176 nuošimčių, 
kitais žodžiais, veik d u 
kartu, kas buvo prieš karą. 
Tą visą padarė dvynių par
tijos kongrese panaikinę kai
nų kontrolę, kurios dabar sor- 
kes kelia viena prieš kitą ir 
spiauna ant (žmonių reikalų ir 
kylančių kainų.

Maisto kainos sulyg mini
mo DS Biuro dabar yra 221 
nuoš. aukštesnės už prieška
rines; drapanų kaina pašokus 
ant 199%; rendos pakilę 131 
nuoš., palyginus su prieškari
nėmis. Kiaulės parduodama 
rekordine kainą, virš $31 už 
100 svarų Chicagos jarduose. 
Todėl ir ne dyvai, kad mote
rys, vadovaujamos Progresy
vės Partijos, kyla visoje ša
lyje.
Kova Plečiasi Visoj Šalyj

Michigano valstijoje ne tik 
Detroite, bet ir visoj valstijoj 
pasiekia net mažus miestelius. 
Neva liberališkas “Sun-Times” 
šiaip perstato dalyką dėl 
aukštų kainų. E^ Kalama
zoo, Mich., vienas bučeris 
pradėjęs duoti “aspirin tab
lets” su kiekvienu mėsos pir
kiniu kostumerkai, nes šių 
dienų mėsos kainos jom teikia 
nuolatinį galvos skaudėjimą. 
Bet vargu su “aspirinomis” 
šis galvos skaudėjimas bus 
pašalintas. Taipgi šis didla- 
pis užvardina šią kovą “sijo
nų revoliucija.”

Bet “sijonų revoliucija” 
plečiasi, nes ji turi plačios 
reikšmės. Kova prieš aukš
tas' kainas, matome, plačiu 
baru ' vystosi Kalifornijoje, 
Oregone, New, Yorke, Bosto
ne, skersai ir išilgai visą šalį.
Masės Atsako
Raudonbaubiams

Plačios Amerikos masės, 
vadovaujamos Progresyvės 
Partijos, reikšmingai atsako 
Washington© AntinĄmerikinio 
komiteto . raudonbaubiams, 
kurie šiuo momentu su ko- 
merciitie spauda tveria šnipų 
isteriją, kad nukreipus masių 
kovą nuo aukštų 'kainų, trū
kumo butų ir .civilių laisvių.

Amerikos masės pradeda vis 
aiškiau įžiūrėti, kad 12 komu
nistų yra klastingai įkalinti ir 
nauja keliama isterija prieš 
Roosevelto šalininkus, yra 
Wallstrycio platus suokalbis 
prieš visą progresyvę Ameri
ką.

Po šiuom suokalbiu prieš 
Roosevelto ir Progresyvės Par
tijos darbuotojus neamerikinis 
komitetas nori padėti reakci
ninkams pervaryti Senate fa
šistinį Mundt-Nixon bilių.

Štai kur tos skelbiamos šni-\ 
pijados visas suokalbis užsi
veria. S.

Erevan. — Sovietines Ar
mėnijos mokslininkai atka
sė liekanas tvirtovės ir pa- 
locių, statytų pirm 13 šim
tų metų.

New York. — Oro para
de virš Idlewild lėktuvų 
stoties sudužo radijo vai
ruojamas lėktuvas, be žmo
gaus jame.

PHILADELPHIA, PA.
Paramai dienraščio Laisvės 

piknikas jau čia pat. Pikni
kas atsibus"nedėlioj, 5 d. Sep
tember, visiems žinomam par
ke, Crescent Picnic Ground, 
Cornell Ave., Gloucester 
Heights, N. J . z

Kadangi ant rytojaus yra 
šventė—Labor Day, tai svečių 
bus iš visur. Miestai, kaip 
Brooklyn, Baltimore, prisius 
po 2-4 busus. Bušai bus iš 
Chesterio, Shenandoah, Pa., ir 
iš kitur. Draugai Valiukai iš 
Wilkes-Barre, Pa., jeigu ne
galės suorganizuoti busą, tai 
tikrai atpyškės 2-3 mašinos. 
Draugas Ragažinskas iš Frack
ville, Pa., mano suorganizuo
ti būrį frentų ir atvažiuoti j 
pikniką.< Draugas Ragažinskas 
iškalno padavė lietuvišką ski
landį ir prisiuntė pavaišinti 
pikniko darbininkus.

Draugės ir draugai, šiemet 
Laisvės naudai surengtas pik
nikas bus vienas iš didžiausių 
ir iškilmingiausių. Kaip Lie
tuvoj žmonės iš visų kraštų 
traukdavo į Alvitą ant atpus- 
kų, taip ir į šį pikniką mūsų 
publika rengiasi iš visų apy- 
linkinių miestų ir miestelių. 
Tai bus viena iš didžiausių 
sueigų, kada nors surengtų. 
Pergyvename vieną iš svar
biau gyvenime momentų, visi 
rengiasi, susieiti krūvon, paro
dydami savo solidariškumą, 
savo prisirišimą prie dienraš
čio, -kuris jiems taip labai 
brangus. Iš pranešimų mato
me, kad draugų bus iš visur. 
Darbo žmonės myli savo dien
raštį ir savo atsilankymu jie 
jį paremia. Tai bus sąskri- 
dis, parengimas, kokio dar 
mes nematėme pirmiaus.

Pikniko rengimo komisija 
tą viską permato ir daro .vis
ką, kas tik galima, kad at
silankiusią į pikniką publiką 
patenkinus.' Išrinkta puikiau
sios gaspadinės, kaip tai: A. 
Zalner, H. Mattis, M. Pajuo- 
dienė, V. Urbonienė, M. A- 
braitienė, kurios pagamins 
piknikui valgius. Bekampis 
pristatys visus valgius ir, gė
rimus. Visa mėsa, hot dogs 
bus pirmos klasės, taip pat ir 
gėrimai. Visi svečiai bus gra
žiai priimti, pavaišinti ir pa- 
valgydint.

Apgailėtina, labai apgailė
tina, kad drauge Tureikienė 
negali prisidėti prie to viso 
prakilnaus darbo. Ji būdavo 
visur, be jos nebuvo sureng
tas nei vienas parengimas. 
Draugei Tureikienei buvo pa
daryta neseniai operacija ir 
dėlei to ji negalės prisidėti 
savo darbu, nors yra vilties, 
kad galės dalyvauti piknike.

Komisija turi ant listo 50 
darbininkų ir darbininkių. 
Kadangi tikimasi turėti publi
kos tarp 2,500-3,000, tai ko
misijos supratimu dar trūks
ta darbininkų. Komisija už
imta perdaug darbu, kad ga
lėtų pasiekti kiekvieną ypa- 
tiškai, komisija prašo visų 
draugų ir'draugių, kurie gali 
kuom nors prisidėti prie dar
bo, lai praneša: A. Zalner, 
1009 Jackson, Philadelphia; 
telefonas 8-7226. Pas draugę 
Zalner yrą visas headquarte- 
ris Laisvės pikniko., čia bus 
gaminamas valgis, iš čia išeis 
visos direktyvos pikniko rei

kale, čia darbo yra begalinė 
baisybė. Kurie galite prisidė
ti kuom nors su darbu, mel
džiame atsikreipti pas drau
gę Zalner.

Rengimo komisija mato “pa
vojų,” mato prisiartinančią 
didelę žmonių minią. Kad ją 
patenkinti, prie esamų stalų 
parke nutarė pasamdyti dar 
extra 75 'stalus ir 200 krėslų. 
Lietuvių Republikonų Susivie
nijimas, viena iš didžiausių ir 
turtingiausių Philadelphijoj 
pąšelpinių organizacijų, kuris 
turi turto apie $150,000, pa
skolino dėlei pikniko esamus 
savo stalus. Ačiū, labai ačiū!

Antanas Mockaitis.

Shenandoah, Pa.
Mrs. Matilda Tuleikiene iš

važiavo į Willies Eye Hospi
tal, Philadelphia,. Pa., kur jai 
daktarai atliks operaciją ant 
akių.

Giminės ir draugai yra pra
šomi draugę M. Tuleikienę 
aplankyti sulyg jūsų išgalės.

M. Tuleikiene yra ilgametė 
“Laisvės” skaitytoja ir rėmė
ja. Savo jaunesnėse dienose 
buvo gabi darbuotoja ir ne
nuilstanti mūsų klasės darbi
ninkė. St. Kuržinskas.

Baltimore, Md.
PASKUTINIS PRANEŠIMAS

Reikale važiavimo į Laisvės 
pikniką rugsėjo 5 Philadel- 
phijon turime tiek pranešti, 
kad busų organizavimas eina 
prie pabaigos. Kurie manote 
važiuoti, bet dar neturite įsi
giję tikietų, tai malonėkite 
tuojau įsigyti. Paskubos prie
žastis tame, kad vėliau kaip 
dvi savaitės prieš pikniką eks
tra busų nebus galima gauti.

Todėl maloniai prašome ne- 
sivėlinti su įsigijimu tikietų. 
Kaip jau kelis kartus buvo 
sakyta, tikieto kaina į abi pu
ses $3.50, kuriuos galima gau
ti pas P. Paserskį, 4319 Park
wood -Ave., arba šaukite Ha
milton, 8476; pas V. Stanke
vičių, 111 S. Pappleton St., ir 
pas kitus LLD 25 kuopos na
rius.

Bušai į pikniką išvažiuos 
sekmadienio rytą, 5 rugsėjo, 
kaip 7:30, nuo Lietuvių Salės. 
Labai maloniai prašome visų 
pasažiefių pribūti laiku, kad 
neįvyktų susitrukdymo.

Kurie važiuosite mašinomis, 
dėlei kelrodžio sekite phila- 
delphiečių pikniko garsinime 
nurodytas taisykles.

LLD 25 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyko 9 rugpjū
čio. 'Narių atsilankė nemažas 
būrelis, todėl ir reikalai buvo 
gyviau svarstomi. Tarp kitko, 
nutarta surengti dar vieną 
pikniką šį sezoną, kurio lai
kas ir vieta bus pranešta vė
liau. Sekantis kuopos susirin
kimas įvyks 13 rugsėjo. Na
riai, malonėkite neužmiršti.

SUMAŽĖJO ANGLIES Iš- 
KAŠIMAS ANGLIJOJ

London. — Praeitą savai
tę Anglijoj iškasta tik 2,- 
373,600 tonų anglies, tai ma
žiau, negu bet kurią kitą sa
vaitę per paskutinius 12 me
nesių.

PRANEŠIMAI
PATERSON, N. J.

Lietuvių LLD 84 kp. ir rusų, len
kų ir ukrainų IWO kp. rengia ben
drą pikniką. Rugp. 22 d., Rusų Par
ke, W. Patčrson, N. J. Kelrodis: 
Važiuokite No. 4 busu ant Croos ir 
Market Sts., išlipkite ant McBride 
Ave., du blokus pravažiavę High 
Bridge. Iš kitur atvažiavę automo
biliais į Singac klauskite High 
Bridge, McBride Ave., W., Pater
sort ir ten surasite pikniką tris blo
kus pavažiavę į kalną, Russian Hall 
ir Parkas. Pelnas nuo pikniko bus 
skiriamas dienraščio Laisvės popie- 
rio Fondui. — Rengėjai. (189-190)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 . kp. susirinkimas įvyks 

rugp. 15 d., 11 vai. ryto, 3014> Ye- 
mans. Visi nariai būkite laiku, nes 
yra svarbių reikalų aptarti. Atsi
veskite ir naujų narių. — Sekr.

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kp. rengia pikniką, rupg. 

15., Mrs. Geležinienės gražiame 
Shore, 10 vai. ryto. Turėsime skanių 
valgių ir įsigėrimų. Busas išeis nuo 
Liet, salės, 853 Hollins St., 11 vai. 
ryto. Kurie norėsite važiuoti, malo
nėkite būti laiku. Kelrodis: Auto
mobiliais važiuokite Eastern Ave. 
iki North Point Rd. Važiuokite 
North Point keliu iki Bay Shore 
kelio; Bay Shore keliu'pavažiuokite 
mailę iki Grace Ave; Privažiavus 
Grace Avė., reikia sukti į kairę ir 
pavažiavus du bloku reikia sukti į 
dešinę, čia rasite pikniko vietą. — 
Rengėjai. (189-190)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Atominės energijos atradi
mas kaip tik turės priartinti 
socializmą. Atominė energija 
privafiško kapitalo rankose 
reiškia mirtį ir išnykimą vi
siems.

So. Bostono Darbininko re
daktorius prelatas Urbonavi
čius smkrkiai barasi ant tų 
piliečių, kurie nebalsuoja, kai 
ateina rinksimai. Tas gerai.

Bet tuojau jis pereina prie 
gryniausios nesąmonės. Jis 
nebalsuojantį pilietį lygina 
prie “kareivio, kurs karo me
tu slepiasi nuo kariškos tar
nybos.” Ir sako: “Tai ver
tas sušaudymo bėglys — de
zertyras.” (D., rugp. 10 d.)

Tokių “dezertyrų” esąs vi
sas šimtas tūkstančių tik vie
nam Bostone. O kiek jų vi
soje Amerikoje? Milijonai ir 
milijonai.

Aišku, kad visus juos iš
šaudyti nepajėgtų net ir toks 
energingas vyras, kaip šis 
prelatas iš Darbininko redak
cijos.

Alger Chapman, valstijos 
mokesčių komisionierius, buvo 
paskirtas Dewey priešrinkimi
nės kampanijos vedėju.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964 
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Matthew.
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiška! 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinama atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172 / j
............ .............- " —-y

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
! Telefonuokite dieną ar naktį n

EVergreen 7-4774 t ’

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

u Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas n 
p kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. n
i Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parėk, | 
u kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. |
a>-«—•—«—M—■—M—<■—u—u—M—M—m—■—•

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

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
a

Puikiausias valgis, didelis, oringas kambarys, 
arti maudynių.

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

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

ir W. *42nd St. Išlipkite Rosendale. Arba imkite 
lai^ą nuo. W. 42nd St. įr išlipkite Kingston Point.
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Worcester, Mass.
APIE MENO MOKYKLĄ
Selčmadienį, 15 d^ rugpjū

čio, Olympia Parke prasideda 
dviejų savaičių Meno Moky
kla. Worcesterieciai laukia 
atvykstančių mokinių. Aišku, 
kad tai bus labai svarbi mo
kykla, kurioje bus svarbių pa
skaitų. Laike jų galės ir taip 
publika dalyvauti ir pasiklau
syti.

Susipažinimui mokyklos da
lyvių su worcesterieciais, šeš
tadienį, 21 d. rugpjūčio ren
giamas bankietas thme pat 
parke. Bankiete svečiai duos 
gražią programą. Worceste- 
,rieči<ai-ir visos plačios apylin
kės lietuviai kviečiami daly
vauti. Bankieto pradžia 6 
vai. vakare.

Mokyklos' užbaigai rengia
mas piknikas sekmadienį, 29 
d. rugpjūčio, Olympia Parke. 
Čia programoje dalyvaus ne 
vien mokyklos dalyviai, me
niškos grupės, bet dalyvaus 
chorai iš Hartfordo, Waterbu- 
rio, Montello,Norwoodo ir 
Bostono. Visi ir visos ruoš- 
kites į šiuos parengimus.

M. S.

NUSKENDO KONSULAS, 
LIPDAMAS LAIVAN♦

Rotterdam, Holandija. 
Amerikos konsulas G. M. 
Donaldson bandė įlipt į pra
dėjusį plaukt iš uosto ame
rikinį laivą; nukrito vande
nin ir nuskendo.

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

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniaotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos / 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
. ;.-7-

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Rugp. 13, 1948



Soc.-demokratai 
Už H. Trumanę

‘Nepirkit Mėsos,9 Šaukė Pikietes; 
Mėsos Boikotas Vis Labiau Auga

Komunistas Newtonas
Iškilmingai Pagerbtas

kad Lomakinas atmetė miesto vy- 
užpultas riausio teismo kvietimą prista- 

klapčiukų, i tyti mokytoją Oksaną Stepa- 
Stepanova, 

reikalais. ■ kaip yra žinoma, yra ta TSRS 
atėjo į konsulato mokyklos mokytoja, 

pasigrobę balta-

Unijistas Apkaltina TSRS Generalinis Konsulas
Oppenheim ą-Collins a Atmeta Kvietimą į Teismą

CIO departmentinių krautu- j -------------
vių darbininkų unijos organi-į Tarybų Sąjungos generalinis 
zatorius Eugene Bell pareis- konsulas New Yorke Jakovas 
kė vyriausiame teisme, 
jis Brooklyne biTvo 
savininkų ir jų
kai įėjo į Oppenheimo-Collin- novą Kosenkina. 
so krautuvę unijos : 
Bell liūdijo, kad jis 
krautuvę patikrinti, ar teisin- kurią buvo 
gi pranešimai, jog AFL toje gvardiečiai, ir kurią iš jų na- 
krautuvėje pradėjo 
zuoti savo paralelinę 
Prieš tai, kaip jis turėjo lai- • 
ko pasikalbėti su darbiniu-' 
kais, savininko sūnus Green- teisėjas S. Dicksteinas. 
fieldas. krautuvės detektyvai dangi yra tarptautinis nuosta- 
ir prižiūrėtojai jį įspaudė į tas, kad teismo ir policijos 
eleveiterį ir liepė nešdintis. pareigūnai neturi teisės įeiti

Kai Bell pabaigė savo liū-; i svetimos valstybės konsulato 
dijimą, Oppenheimo advoka- pastatą, tai šis pašaukimas 
tas reikalavo, kad liudijimas Lomakinui buvo įteiktas prie 
nebūtų priimtas, nes 
turi bendro 
simu,” kuris 
ri ar neturi 
krautuvę.

Teisėjas savininkų advoka
to protestą atmetė.

organi-'gų išlaisvino pats konsulas su 
uniją. ; savo padėjėjais.

Įsakymą pristatyti ją teis
me pasirašė vyriausio teismo 

Ka-

jis ne
su esminiu klau- 
yra, ar CIO tu- 
teisės pikietuoti

konsulato durų. Ten pat Lo
makinas spaudos atstovams 
pareiškė, kad jis pašaukimą 
ignoruos ir Kosenkinos nepri- 

Kosenkina yra Tary- 
ir konsu-

Keltuvų Operatoriai 
Dar Tęsia Savo Streiką

statys.
bu Sąjungos pilietė 
lato samdinė.

Kosenkina> buvo 
| mokytoja TSRS
pareigūnų vaikų mokyklėlėje. 
Neseniai ji rengėsi grįžti na-

chemijos 
konsulato

mo, bet baltagvardiečiai ją 
pagrobė ir nuvežė į taip va
dinamą Tolstojaus farmą prie 
New Yorko, kuriai vadovauja 
grafienė Teistoj. Baltagvar
diečiai teisinasi, kad Kosenki- 
na kreipėsi į juos pagalbos, 
nes ji bijanti gYįžti į TSRS. 
Vienok, pasikalbėjime su 
spaudos atstovais tuoj po iš
laisvinimo Kosenkina pareiš
kė, kad ji baltagvardiečių bu
vo laikoma jėga ir kad ji Lo- 
mak in u i ir kitiems nariams 
yra dėkinga už išlaisvinimą.

Konsulato traukimas teis
man buvo išgautas teisme pa
stangomis žinomos anti-tarybi
nes organizacijos, kuri save 
vadina Common Cause. Prie 
tos organizacijos priklauso 
tokie seni Sovietų ėdikai, kaip 
Adolph Berle (socialdemo
kratas), Arthur Bliss Lane, 
buvęs JAV ambasadorius Len
kijoje, žurnalistė 
Thompson ir kiti, 
nizacija teigia, kad 
na dabar konsulate
jėga prieš savo norą, ir kad 
ji konsulate yra “terorizuoja
ma.”

Dorothy 
Ta orga- 
Kosenki- 
laikoma

pa-19 didžių Manhattan o 
statų keltuvų (eleveiterių) 
operatoriai vakar sustreikavo. , 
Keltuvų operatorių unija1 
(AFL) paskelbė streiką, nes; 
pastatų savininkai atsisakė 
pasirašyti naujus 
su algų pakėlimu, 
kai reikalauja $5 
tę algos pakėlimo.

Keltuvų l_____ .__ _
turtinguosius ponelius ir po-P<0 susirinkimui vadovauti, 
niutes, kurie gyvena tuose di- j Sekr. N. Nagulevičiūtė per- 
džiuose miesto centro apart- 'Skaitė piotokolą, kuris buvo 
mentiniuose namuose, laiptais į priimtas, poliau sekė valdy- 
lipti į kelių dešimčių aukščių bos narių raportai, kurie paro- 

< tolį.

IŠ AIDO CHORO SUSIRINKIMO

kontraktus
Darbinin- 

per savai-

šių metų rugpiūčio mėn. 6 
(penktadienį) įvyko Aido 

Choro narių svarbus susirinki- 
: mas.

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkė E. Mizarienė ir, na-

streikas privertė ! r*ams pareiškiant norą,, ji suti-

Raleigh, N. Carolina. — 
Nuo kūdikių paralyžiaus čia 
mirė' jau 69.

am- 
8th

Paul Narbut, 65 m. 
žiaus. Gyveno 104 North 
St., Brooklyne. Mųė .namuo
se, rugpjūčio 10 d., 10 vai. 
ryto. Kūnas pašarvotas grab. 
J. Garšvos koplyčioj, 231 Bed
ford Ave*., Brooklyne. Laido
tuvės įvyks rugpjūčio 13 d., 
Šv. Traicės kapinėse. Velionis 
paliko, nuliūdime žmoną Kons
tanciją, sūnų Povilą, dvi duk
teris Akvilę ir Lucillę ir tris 

» anukus. Laidotuvių apeigomis 
rūpinasi grab. J. Garšva.

dė Aido Choro finansini sto
vį ir aktyvumą mūsų pažan
giam veikime.l °

Įvykusioje Dainų Dienoje, 
Waterbury, Conn., Aido Cho
ras gražiai užsireprezėntavo; 
taip pat buvo išreikštas pagy
rimas Tony Navikui už darbš
tų pasidarbavimą kelionės su
tvarkyme autobusu.

rengimo komisiją sudaro: P. 
Grabauskas, V. Žilinskas, S. 
Pužauskaitė, O. Baltrušaitytė, 
E. Mizarienė, T. Navikas ir H. 
Feiferienė.

Svarbiausia šio susirinkimo 
tema buvo: Aido- Choro daly
vavimas tarptautiniamę meno 
festivalyje, kuris įvyks spa
lio 12 d. (Columbus ■ Day), 
Madison Square Garden, N. 
Y. šį festivalį organizuoja 
tautinių Grupių Komitetas už 
Wallace’a. E. Burba patiekė 
visas informacijas apie festi
valio eigą, o E. Mizarienė 
kalbėjo apie svarbą ir būtinu
mą dalyvauti. Visi nariai 
vienbalsiai sutiko.

Be abejo, tai bus didelė 
garbė Aido Chorui 
tokiame sąskridyje 
didelis įnašas mūsų 
viam judėjime.

Toliau buvo pranešta apie 
rengiamą bendrą pikniką Ai
do ir Sietyno Chorų. Bilietai 
jau prirengti ir juos tvarkyti

Ilerbert Newtonas, žinomas 
negras komunistas, kuris mirė 
penktadieni, trečiadienį buvo 
iškilmingai palaidotas. New
tonas, žinomas jaunas negras 
mokslininkas, buvo per visą 
gyvenimą atsidavęs komunis
tinio judėjimo narys. Jis mi
rė turėdamas 44 metus am
žiaus. . Koplyčioje kalbėjo ne
grų komunistų vadas William 
Pattersonas ir kiti veikėjai.

Newtonas pasižymėjo kovo
se bedarbės, WPA ir krizio 
laikais. Vienu laiku jis bu
vo Kompartijos nacionalio 
komiteto nariu. Bedarbės 
laikais jis daug kartų vado
vavo demonstracijoms ir daug 
kartų buvo policijos brutališ- 
kai sumuštas. 1931-mais me
tais jis kartu su penkiais ki
tais negrais buvo Georgijuje 
teistas už rasinės diskrimina
cijos įstatymų laužymą ir bu
vo nuteistas pusei metų. Jis 
kalėjo Fultono kalėjime.

1938-tais metais jis vadova
vo mokytojų demonstracijai ir 
buvo policijos taip sumuštas, 
kad. ilgoką laiką turėjo pra
leisti ligoninėje. Jis nuo to 
laiko niekad pilnai nepasvei
ko ir tas sumušimas, mano
ma, atsiliepė į jo bendrą svei
katą ir privedė prie anksty
vos mirties.

Newtono palaikai siunčiami 
į jo gimtąjį Bostoną, kur jis 
bus palaidotas.

Adolph Perle pareiškė, kad 
New Yorko taip vadinamoji 
liberalu partija (socialdemo
kratai) rems Trumaną atei
nančiuose rinkimuose. Libe
ralu partija yra ant tiek pa- 
jėginga New Yorke, ant kiek 
ji turi tokius organus, kaip 
žydu “Forvertsą” ir kelius ki
tus.

Socialdemokratai, sakė Ber- 
le, griežčiausiai kovos prieš 
Wallace’o judėjimą. Libera
las, kuris balsuoja už, Wall
ace’a, sakė Berle, išduoda vi
sus liberalizmo principus.

Berle kalbėjo New Yorke 
viešbutyje grupei prie liberalų 
partijos arti esančių unijistų. 
Jis nieko nesakė apie kovą 
prieš republikonus ir visą savo 
kritikos ugnį taikė kairie
siems.

Policija Atidengė Turčių 
Prostitucijos įstaigą Čia

Policija atidengė prabangų 
prostitucijos namą, kurio kli
entai turčiai mokėdavo 
šimtą doltrių už vizitą, 
namas buvo netoli
avė., ant* 65-tos gatvės, 
mo savininke .Miss 
ir įtariamos prostitutės 
suimtos.

Kaip pranešama, į tą 
gą eidavo žinomi New 
ko turtuoliai. Namas
prabangiai mebliuotas ir iten 
radosi geriausi gėrimai. Suim
tos prostitucijoje įtariamos 
mergaitės visos teisinasi, “kad 
jos modelės.

po 
Tas 

penktos 
Na-

Reynolds 
buvo

įstai-

buvo

dalyvauti
ir kartu
progresy-

Elizabeth Taylor ir Robert Stock filmoje “A Date With Judy.”

šimtai mo- 
siuntinėja 

savo nares 
daugelyje

sininkus, bet prieš didžias 
kompanijas. Patys mėsinin
kai pageidautų, kad kainos 
kristų, nes tada jie parduotų 
daugiau mėsos.

Vakar (ketvirtadienį) dides
niuosius mėsos marketus pi- 
kietavo ir Brooklyne. Pikie- 
tavimą organizavo Nuominin
kų Taryba, Moterų Kongresas 
iiį kitos organizacijos.

bent 
ir ra-

ir va-

Tuo tarpu, kai 
terų organizacijų 
atsikreipimus į 
boikotuoti mėsą,
vietų moterys pradėjo mėsos 
parduotuves pikietuoti. Ame
rikos Moterų Kongresas iš
siuntė raginimą į visas mote
ris pačioms nepirkti mėsos ir 
įkalbinėti savo drauges ne
pirkti. Kiekviena Moterų 
Kongreso narė yra raginama 
telefoniniai pašaukti 
penkias savo drauges, 
ginti jas nepirkti mėsos.

100 moterų užvakar
kar pikietavo didį mėsos tur
gų East Side apylinkėje. Mo
terys pikietės vežimėliuose 
vežėsi savo vaikus, nešėsi vi
sokius užrašus ir nepaliauja
mai šaukė choru : “Nepirkite 
Mėsos!...”

Moterų Kongresas tuo tar
pu praneša, kad mėsos kai
noms vis kylant didžių korpo
racijų pelnai didėja, štai kaip 
pelnėsi didieji mėsos trustai:
Swift:

T946 m.
$16,394,739 

Armour:
20,791,128 

Wilson:
8,311,560 

Cudahy:
6,720,586

--------------------------------------- n

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.

B
1947 m. 

$22,334,977

22,950,269

12,448,823

7,121,707'
šalia Moterų Kongreso dėl 

mėsos boikoto darbuojasi visa 
eilė kitų svarbių organizacijų, 
tarp jų galingas ir daug narių 
turintis Tarptautinis Darbinin
kų Ordinas (IWO). 1WO 
išleido pareiškimą, kuriame 
sakoma, kad boikotas nu
kreiptas ne prieš mažus mė-

RANDAVOJIMAI
Pasiranduoja fornišiuoti kamba

riai vedusiai porai arba pavieniams. 
East New Yorke, arti Clevelapd St. 
Stoties. Dėl daugiau informacijų ga
lite bile laiku skambinti telefonu. 
APplegate 6-8487. (190-191)

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D.
223 $outh 4th Street 

BROOKLYN. N. Y.
ii—2 dienom Valandos. į6_8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

REIKALAVIMAI
9

Reikalinga vedusi pora (lietuviai) 
prižiūrėti vienos šeimos namą, sa
vininkas yra gydytojas. Atlyginimui 
gaus 7 kambarius ir $200 į mėnesį. 
Vieta randasi gražioj rezidencijoje. 
Dėl daugiau informacijų, prašome 
kreiptis pas Joe Kunigonis, 377 So. 
4th St., Brooklyn, N. Y, Dvejais 
laiptais aukštyn, po kaire. (189-191)

Olga Baltrušaitytė išdavė 
gražų raportą iš Progresyvūs 
Partijos įsteigimo konvencijos, 
Įvykusios Philadelphijoj. Ji
nai ir Sylvia Pužauskaitė buvo
delegatės, atstovaujančios Ai-į bei platinti sutiko. Tony Na- 
do Chorą. ' jvikas, o skelbti spaudoje—IT.

Rudens sezono parengimo 
komisija pranešė, kad buvo 
ieškojusi operetės perstaty
mui scenoje, bet pasirodė, kad 
jau trumpas laikas beliko iki 
nustatytos datos ir nebūtų ga
lima tinkamai- paruošti. Vie
na iš narių davė įnešimą pa
daryti paminėjimą atžymint 
Ddžiojo New Yorko apsivie- 
nijimo 50 metų sukaktį. Įne
šimas buvo, priimtas ir nutar
ta rengtis prie šio parengimo. 
Darinkta komisija dviem na
riais daugiau. Taigi šio pa

Brooklyniečiai!
VAŽIUOKIME Į PHILADELPHIJOS 

PIKNIKĄ!

Yra pasamdyti 3 busai važiavimui į philadel- 
phiečių rengiamą Laisvės paramai pikniką. Tuo
jau įsigykite busų tikietus. x

Piknikas įvyks rugsėjo-Sept. 5 d., ant ryto
jaus bus Labor Day šventė. Turėsite progos pa
silsėti, kad ir vėliau sugrįšite. '

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

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

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

DANTŲ GYDYTOJAS g

Dr. A. Petrikaj
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6808

Valandos: I
( X— o VaKalc

Penktadieniais uždaryta.

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

Iš senų padarau; 
naujus paveiks- 

k lūs ir krajavus 
R sudarau su ame- 
Kl rikoniškais. Rei- 
H kalu! esant ir 
■ padidinu tokio 
r dydžio, kokio pa- 
T geidaujama. Tai

pogi atmaliavojų 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

PEIST LANE 
DRVGS, Ine.

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

Brooklyn, N. Y.

Feiferienė. šis piknikas įvyks 
rugsėjo 19 d., Lindene, N. J.

Kalbėta apie įvykstantį LMS 
festivalį Bostone. Nutarta, 
kiek sąlygos leis, dalyvauti.

Svarstyta apie įvykstančius 
meno mokyklos kursus. Buvo 
noras pasiųsti nors vieną mo
kinį nuo Aido Choro. Nors ir 
buvo išdalintos visiems aplika
cijos, bet nė vienas iš narių 
neįteikė išpildytos blankos at
gal. Pats Choras taip pat ne
galės dalyvauti šių kursų už
darymo programoje, nes turi 
užtektinai darbo ir privalo vi
su spartumu ruoštis prie ru-. 
dens sezono parengimų.

Dabar vasaros metu,, aidie- 
čiai nelabai lankėsi į pamo
kas. Todėl buvo duotas įne
šimas paraginti Choro narius 
—- tiek jaunuosius, tiek se
nuosius, laiškų formoje. 
Ypatingai dabar, kuomet 
rengiamės prie savo nuo
latinio rudens parengimo, vi
si aidiečiai turėtų dalyvauti 
pamokose ir būtinai atsivesti 
draugų.

Taigi, daug nutarimų pa
daryta, daug užsibrėžta;—da
bar belieka dirbti ir juos įgy
vendinti. H. F.

. Peter Kapislcas

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
i ANTANAS LEIMONAS
! Savininkas £

306 UNIQN AVENUE ;
GERAI PATYRĘ BARBERIAI Ę

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G. 
f Tel. EVergreen 7-6238

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

PARDAVIMAI
Pasinaudokite Proga. Parsiduoda 

4 šeimų mūrinis namas, 2 aukštų, 
su garadžiu 2 karam. Vienas apart- 
mentas tuščias. Yra visi moderniniai 
Įrengimai, pats namas dar naudas. 
Parduodame be agento už labai, pri
einamą kainą. Prašome kreiptis: 
106-16 — 
L. I., N. Y.

76th St., Ozone Park, 
(190-192)

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

puikiausia Lietuvių restauracija brooklyne

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

• Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moterišku ir Vyriškų 
Laikrodžiu 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 •
i

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
Brooklyn, N. Y<

Telefonas STagg 2-2173

701 Grand Street

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Rugp. 13, 1948




