
Ir Amerikiečiai ne Aniolai.
Spaudos Piknikas., 
Vėl Puodas su Katilu. 
Persūdyta Nuomonė. 
Naujos Rūšies Žmogvagystė.

Rašo A. BIMBA

Tik dabar iš Washington© iš
girstame, kad prieš keletą mė
nesių Amerikos laivyno atašė 
Įeit. Robert Dreher buvo Sovie
tų apkaltinta šnipinėjime ir 
“išprašytas” iš Maskvos. Tai 
iškilo tik tada, kai Maskvos ra
dijas priminė pasauliui, jog 
amerikiečiai ir nėra aniolai, ir 
jie užsieniuose turi ir užlaiko 
šnipų armiją.

Kodėl tik dabar Amerikos 
žmonėms pranešta? Kodėl taip 
gražiai tylėjo ir valdžia, ir ko
mercinė spauda, ir didžiosios 
žinių agentūros?

★ ★ ★
Garbė toms kolonijoms, ku

rios nepraleis šios vasaros, ne
surengusios pikniko Laisvės 
naudai. Connecticut valstijos 
spaudos piknikas įvyks Water
bury. Philadelphijos spaudos 
piknikas įvyks G 1 o u c ester 
Heights, N. J. Abudu piknikai 
įvyks tą pačią rugsėjo 5 dieną.

Didelio pagyrimo užsitarnau
ja LDS trečiosios apskrities 
veikėjai, kurie nutarė rugsėjo 
12 dieną Cranford, N. J. su
rengti Laisvės naudai pikniką. 

Visi laisviečiai visur prašo
mi šiuos piknikus plačiai iš
garsinti.

Labai gerai, žinoma, kad val
stybės prokuroras Clark smar
kiai pakritikavo kongresinius 
“šnipų medžiotojus.” Jis, kaip 
ir pats prezidentas, tuos visus 
tyrinėjimus pavadino republi- 
konų supuvusia silke.

Tik ponas prokuroras pa
miršo prisiminti apie savo pa
našius griekus. O jis jų papil
dęs nemažai, ir nė kiek ne leng
vesnių !

Ne kas kitas, kaip tas pats 
<ęiark veda Valdžios tarnauto
juose raganų gaudymą. Jo ko
mandoje buvo sudaryta Grand 
Džiurė, kuri išdavė apkaltini
mus prieš Komunistų Partijos 
vadus. Jo įsakymu tie vadai ta
po suareštuoti ir bus teisiami.

★ ★ ★
Visiems tiems Clark žygiams 

pilnai pritarė prezidentas Tru- 
manas. Vadinasi, šių dviejų vy
rų kritika nėra nuoširdus ban
dymas pastoti kelią isterijai. 
Jie kritikuoja republikonų blo- 
fą, bet nieko nesako apie savo 
blofą. Kitais žodžiais, čia toji 
pati sena vaina tarpe puodo ir 
katilo.

Tos vainos nebūtų, jeigu ne
būtų rinkimų. Rinkimuose se
nųjų partijų politikieriai patei
sina kiekvieną blofą bei apga
vystę.

★ ★ ★
Metodistų bažnyčios kunigas 

Frederick Brown turi labai 
prastą nuomonę apie savo bro
lius amerikiečius. Jis teigia, 
kad jie “prarado tikėjimą pa
tys į save, į savo vadus, į Die
vą ir į teisingumą.”

Kad tokių netikusių ameri
kiečių yra nemažai, tai, žino? 
ma, švenčiausia tiesa. Bet kai 
šis kunigėlis nepadaro labai di
delės išimties, jis savo nuomo
nę keleriopai persūdo.

★ ★ ★
Didele dauguma amerikiečių 

yra geri ir padorūs žmonės. 
Tiesa, jų daugeliui komercinė 
spauda ir radijas apsvaigino 
galvas, bet tiktai laikinai. Jie 
ilgainiui susiras teisingą kelią. 
Labai daugelis jų jau dabar 
tuo keliu eina. Tą tiesą labai 
gražiai paliudija galingas nau
josios partijos judėjimas. z

★ ★ ★
Kai rimtai žmogus pamisliji, 

tai prieini išvados, kad mes 
šiuo tarpu turime reikalą su 
naujos rūšies , žmogvagystė. 
Kas liūdniausia, tai, kad tai 
yra skaitoma labai garbingu 
užsiėmimu. * *

Pavyzdžiui, pasimaišė Ame
rikoje Tarybų Sąjungos, Lenki
jos, čechoslovakijos arba ku-
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Kailiamainis Budenz 
Suklupdytas
Priverstas Pripažinti, jog 
Neišduoda Savo Tautos

Honolulu. — Valdžia ve
da bylą prieš suspenduotus 
mokytojus dr. Johną E. 
Reinecke ir jo žmoną. Svar
biausiu “svietku” pastaty
tas Louis Budenz, kuris pa
sakojo, būk komunistai pa
vojingi Jungtinių Valstijų 
santvarkai.

Mokytojų advokatas' Ri
chardas Gladstein pareika
lavo įrodymų ir perskaitė 
tam tikrus Amerikos Ko
munistų Partijos konstitu
cijos paragrafus. Vienas tų 
paragrafų įsako išmest iš 
partijos tokius narius, ku
rie skelbs jėgos - prievartos 
naudojimą prieš Amerikos 
valdžią.

Klausimais spiriamas prie 
sienos, Budenz labai neno
romis pripažino, jog Ko
munistų Partijai priklausy
ti nereiškia būti neištikimu 
savo šaliai.

. Pirmiau Budenz turėjo 
darbą komunistinio laikraš
čio N. Y. Daily Workerio 
redakcijoj, kol jėzuitai pa
siūlė jam pinigingesnę vie
tą jėzuitiškame Fordham 
Universitete. Jis ėmė algą iš 
Daily Workerio, iki jam bu
vo užtikrintas “profeso- 
riaus džiabas” Fordhame.

WALLACE KALBĖS 
PIETŲ VALSTIJOSE

New York.—Henry Wa
llace, Pregresyvių Partijos 
kandidatas į prezidentus, 
pradės šio mėnesio gale 
prakalbų maršrutą pietinė
se valstijose. Bendruose 

i baltųjų ir negrų susirinki
muose jis kalbės ypač apie 
šiuos reikalus: Įkūnyti pil
ną negrų lygybę su baltai
siais ; sustabdyti karinę 

į propagandą prieš Sovietų 
Sąjungą; pažaboti gyveni
mo reikmenų kainas; įsta
tymais užtikrinti demokra
tines teises visiem.

Malajiečiai Baudžia 
Išdavikus

Malajai. — Žochor pro
vincijoj malajiečiai patrio
tai užmušė tris vyrus kaip 
anglų šunuodegius, savo 
tautos išdavikus, ir prika
bino jiem raštelius: “Toks 
likimas visiem Judošiam!”

Kas Nemoka Pinigų 
Skaityti?

Washington. —- Prezid. 
Trumanas raportavo, kad 
Jungtinių Valstijų ižde bū
sią pusantro biliono dolerių 
nepritekliaus per metus. 
Republikonai kongreso na
riai sako, jog prezidentas 
slepia 6 bilionų dolerių 
perviršių.

New York.— Dar pabran
go “kenuoti” valgiai.

Garsusis artistas Paul Robeson, viduryje, didingas ir drąsus, pirmauja šioje lobbyist.? 
grupėje, nuvykusioje į Washington rugpiūčio 5-ta protestuoti kongreso specialūs 
sesijos neveikimą liaudies reikalams. Delegacijose iš keliolikos valstiją atvyko į ka
pitelių apie 4-5 tūkstančiai haud.es atstovų. Jie smerkč kongresa, kad jis neveikė 

sulaikyti kainas nuo kilimo, aprūpinti žmones butais, apsaugoti civiles teises.

KOMUNISTŲ PARTIJOSWadITtEISMAS ATIDĖTAS
Visi kaltinamieji yra pa

leisti po penkių tūkstančiu 
dolerių kaucijos kiekvienas

New York. — Komunis
tų Partijos vadai, kurie 
prieš keletą dienų suareš
tuoti ir apkaltinti siekime 
“nuversti valdžią jėgos ir 
prievartos pagalba,” reika
lavo, kad jų teismas būtų 
atidėtas iki po prezidenti
nių rinkimų, tai yra, iki 
lapkričio 23 dienos. Bet tei
sėjas Medina jų reikalavi
mą atmetė. Jis pareiškė: 
“Juo greičiau ši byla bus 
išspręsta, tuo sveikiaus bus 
visiems.” Tačiau teisėjas 
sutiko nukelti teismą iš 
rugpjūčio 23 dienos į rug
sėjo 27 dieną. Tas duos ko
munistų advokatams dau
giau laiko priruošti apsigy
nima, vApie Tarybinę Mokytoją Trukšmas Mažėja

Jau mažėja komercinėje 
spaudoje ir per radiją su
keltas sensacijų trukšmas 
apie iššokusią iš Tarybų 
Sąjungos konsulato moky
toją Kosenkiną.

Tarybų Sąjungos genera- 
lis konsulas Jakov Loma
kin buvo pasišaukęs spau
dos atstovus ir ne vien žo
džiu, bet raštišką pareiški
mą korespondentams išdali-

Policijos Šneka
Maskvos radijas sakė, jog 

New Yorko policija mėgino 
savo žodžius įdėti burnon 
Kosenkinos, iššokusios pro 
konsulato langą ir susižei- 
dusios tarybinės mokytojos.

Ottawa. — Jungtinių Val
stijų ginkluotų’jėgų minis
tras James For ręstai (Wall 
Stryto žmogus) lankėsi pas 
Kanados karo ministrą.

Viena. — Vengrija išvijo 
Amerikos atstovybės narį 
Harrisoną Lewisą, kaip 
veiklų liaudiškos respubli
kos priešą.

Detroit. — CIO Automo
bilių Darbininkų unijos pir
mininkas Walter Reuther 
pranešė, kad ta unija turi 
jau apie milioną narių.

Kaip jau žinoma, apkaltinti 
yra šie: William Z. Foster, 
Komunistų Partijos pirm.; 
Eugene Dennis, Komunistų 
Partijos generalinis sekre
torius, ir partjjos tarybos 
nariai: Benjamin J. Davis 
(New Yorko miesto tarybos 
narys), Henry Winston, 
John Williamson, Robert 
Thompson, John Gates, Gus 
Hall, Gilbert Green, Carl 
Winter, Irving Potash ir 
Jack Stachel.

Komunistai reikalavo tei
smą atidėti iki po preziden
tinių rinkimų, matyt, tais 
sumetimais, jog atėmus po

no.
Jis kartotinai pabrėžė, 

kad Oksana Kosenkova bu
vo išvesta iš lygsvaros ir 
todėl iššoko pro langą, kad 
išvengti tų nemalonumų, 
kuriuos jai sudarė policija, 
reporteriai, konsulatą ap
supusi nužiūrima minia ir 
nuolatinės istorijos komer
cinėje spaudoje ir per radi
ją. Po to, kai ji buvo sų pa
galba svaigalų įčirskimų 
nugabenta į baltagvardie
čių farmą, ten verčiama 
dirbti virtuvėje, iš ten iš
laisvinta, konsulatą nuola
tos apgulę laikė nužiūrimi 
žmonės. Pareiškimas sako, 
kad ją tas baisiai nervino 
ir išvedė iš lygsvaros.

Vice-konsulas Zot I. Če- 
purnich griežtai užginčijo 
ir melais išvadino tą,, kas 
buvo rašyta komercinėje 
spaudoje, būk ligoninėje 
Kosenkiną sakius jam į 
akis, kad jis nelaisvėje lai
kęs ją konsulato įstaigoje. 
Čepurnichas pareiškė, kad 
tai'yra provokatoriški ir 
melagingi prasimanymai.

Tuo kartu jau ir New 
Yorko ^komercinėj spaudoj 
ir radijuose atslūgo pasa
kos, kad būk Kosenkiną ati
dengs kokius tai “Sovietų 
šnipų” veiksmus. Jie tik 
tvirtina, “žiūrėkite, kad 

litikieriams raudonbaubiz- 
mo įrankį rinkiminėje kam
panijoje.

Atidėjimui iki po’ rinki
mų labai griežtai pasiprie
šino * valdžios prokuroras 
McGohey. Girdi, jeigu mes 
teismą atidėsime iki po rin
kimų, tai laike rinkimų ko
munistai' varys kaip tik to
kią agitaciją, už kurią jie 
tapo suareštuoti !

Kaltinamųjų advokatas 
Abraham Unger nurodinė
jo, kad apsigynimo priruo- 
šimui reikės mažiausia de
vyniasdešimt dienų. Bet 
teisėjas Medina palaikė 
prokuroro pusę ir nesutiko 
komunistų reikalavimą pil
nai patenkinti.

[Sovietų pįlietė nenori namo 
grįžti.”

Ir New Yorko policija 
sakosi “ištyrusi” Kosenki
nos dalyką ir viską pasiun
tusi Valstybės Departmen
tal. Kaip tas “tyrinėjimas” 
buvo atliktas, jau aišku, 
nes ta pati policija buvo 
įsiveržusi į konsulatą ir 
tuo paneigusi tarptautines 
neliečiamybės teises.

Izraelio Talkininkai
f

' Tel Aviv. — Viena bedu
inų klajūnų - bandaganių 
arabų gentė prisidėjo prie 
Izraelio kovai prieš įsiver
žusias Palestinon arabiškų 
kraštų armijas. Į Izraelio 
kariuomenę įstojo ir grupė 
čerkesų, kurių .protėviai 
pirm daugelio-metų persi
kraustė iš Kaukazo į šiau
rinę Palestiną.

ALBANIJA UŽGINČIJA 
ĮTARIMUS

Tirana. — Albanijos val- 
Jžia užginčija anglų-ame- 

ikonų pasakojimus, būk 
perbėgę Albani j on graikų 
partizanai šaudę per sieną 
į Graikijos monarchistų ar
mija.

-y- - j- - - . - - -  - t
ORAS. — Būsią lietaus.

Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.

Graikų Monarchistų
Ofensyvas Atmuštas

. ____________________ ._ «

Partizanai Atremia Monarchistus Grammes Kalnyne;
Muša Juos Vidurinėje ir Pietinėje Graikijoje

Athenai, Graikija.—Grai
kų partizanai pavertė lavo
nais tūkstančius monarcho- 
fašistų Grammos kalnyne, 
kaip rašo specialus prane
šimas New Yorko Daily 
Workeriui. Niekur fašistai 
nepralaužė partizanų fron
to, sako Laisvosios Graiki
jos radijas. Žlunga ameriko
nų generolo Van Fleeto įsa-

Alhanja Užginčija Graikų 
Monarchistų Paskalos

*

London. — Valdinė Alba
nijos žinių agentūra užgin
čijo, Graikijos monarchistų 
pasaką, būk perbėgę Alba- 
nijon graikų partizanų jun
giniai ir šaudą per sieną į 
Graikijos monarchistus.

Guatemalos Darbininkai 
Remia Izraelį

Guatemala. — šio kraš
to darbo Federacija prisidė
jo prie Centrinės ir Pieti
nės Amerikos darbininkų 
unijų atsišaukimo remti 
Izraelio’ valstybę prieš jos 
užpuolikus-arabiškus kraš
tus.

PO SUNKIOS LIGOS 
MIRE BABE RUTH

New York. — Rugpjūčio 
16 dienos vakare Memorial 
ligoninėje po ilgos ir sun
kios ligos mirė visoje Ame
rikoje žymiausias beisboli- 
ninkas Babe Ruth. Ypatin
gai jaunųjų žmonių jis bu
vo neapsakomai gerbiamas 
ir mylimas. Milijonai jau
nuolių norėdavo sekti jo pa
vyzdį ir tapti beizbolės “ka
raliais.” Bet nė vienas tos 
aukštumos šiame sporte ne
buvo pasiekęs ir, galimas 
daiktas, dar negreitai atsi
ras toks jaunuolis, • kuris 
taip atsižymės.

Babe nesveikavo jau gan 
ilgai, o paskutiniais pora 
metų jau sunkiai sirginėjo. 
Jo sveikatą suėdė ir gyvybę 
sunaikino nuožmusis vėžys. 
Vėžio liga jam įsimetė j 
kaklą ir jokios pastangos 
nebegalėjo ją nugalėti. O 
pastangų buvo dedama 
tiek, kiek gal joks kitas 
žmogus nebuvo bandomas 
išgelbėti. Visi vėliausi ko
vai su vėžio liga išradimai 
buvo išbandyti, bet viskas 
buvo veltui.

LENKIJOS DERLIUS 
DVIGUBAI DIDESNIS
Varšava.—Lenkijos žem

dirbystė ministerija prane
šė, jog šiemetinis jos/ der
lius antra tiek geresnis, ne
gu pernykščias..

Chicago. — Sustreikavo 
45,000 darbininkų, CIO u- 
nijistų, prieš International 
Harvester (žemės ūkio) 
įrankių septynis « fabrikus 
Chicagoj ir kitur.
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kytas monarchistų o£ensy- 
vas.

Vidaus reikalų ministras 
Kostas Rentis ir karo mini
stras Georgas Stratis skel-< 
bia, jog Grammos kalnai 
“per daug kalnuoti.” Todėl 
monarchistam vis dar ne
vyksta partizanus nušluo
ti.

Tuo tarpu partizanai ata
kuoja monarchistus Thessa- 
lijoj, vidurinėje ir pietinėje 
Graikijoj. Premjeras Sofu- 
lis pranešė, kad reikės daug 
karo jėgų iš Grammos kal
nų permesti į vidurinę ir 
pietinę Graikiją. Partizanai 
grūmoja ir pačiai sostinei 
Athenams.

“Šnipą” Tyrinėtojai 
Uždaro Savo Kermošių

......... ............ /

Washington. — Kongre- 
smanų Neamerikinės Veik
los Komitetas uždarė savo 
tyrinėjimus prieš buvusius 
neva sovietinius šnipus pre
zidento Roosevelto valdžio
je. Daug pakvaitusio truk- 
šmo buvo sukelta, bet jokio 
įrodymo neatrasta prieš 
tuos žmones.

ISPANŲ RESPUBLIKIEČIŲ 
RADIJAS VEIKIA

San Sebastian, Ispanija. 
— Slaptas respublikiečių 
radijas priešingomis oro 
bangomis nustelbė Franko 
fašistų radiją ir skleidė 
kalbas už demokratinę res
publiką prieš fašizmą.

KAS KVIETĖ TRUMANA 
DETROUAN KALBĖTI

Washington. — Prezid. 
Trumanas Darbo dienoje 
kalbės Detroite. Jį kvietė 
toki darbo unijų vadai, 
kaip Walter Reuther, kuris 
bando pataikyt pavėjui pū
sti.

Sovietinis Apsigynimo 
Laivynas Ugdomas

Maskva. — Sovietinė vi
suomenė rugp. 15 d. iškil
mingai minėjo savo karinio 
laivyno šventę. Admirolas 
Ivanas Jumaševas rašė 
Pravdoje, kad Sovietų są
junga paspartino karinių 
laivų statybą, kuomet ame
rikonų vadovaujami impe
rialistai taip grūmojančiai 
šūkauja prieš sovietinę šalį. 
Maskvos spauda sako, So
vietai nieko neužpuls, bet 
yra įsitikinę, jog palaidos 
bile priešą, kuris pakels 
kardą prieš juos.

Maskva. — Sovietinėje 
kontrolėje esama, šiaurinė 
Korėjos pusė rinks senatą 
rugpjūčio 25 d. Pietinė to 
krašto pusė yra amerikonų 
valdoma. •

haud.es
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Didžiulių Darbų Akiregyje
Išspausdinome mes Laisvėje Henry A. Wallace’o kal

bą, sakytą Shibe Parke (Philadelphijoje), išspausdinome 
ir Progresyvių Partijos platformą - programą.

Tikimės, jog skaitytojas visa tai perskaitė. O kuris ne
perskaitė, nepastudijavo Laisvėje, turės progos susipa
žinti ’Su tais dokumentais, kai jie, — ištisai ar sutrum
pintai, — bus išspausdinti paskyriame leidiny j.

Rinkiminių dokumentų, — literatūros, — skaitymas, 
žinoma, yra vienas dalykas, o rinkiminis darbas — kitas. 
Darbuotojas, kuris žada daug veikti rinkiminėje kampa
nijoje, privalo pirmiausiai pats susipažinti su visa me
džiaga, su programa tos partijos, kuriai jis dirba, taipgi 
su programa tų partijų, prieš kurias jis dirba. Jis priva
lo būti susipažinęs su kandidatais, su jų pažiūromis, su 
jų praeitimi, su jų visuomeniniais darbais. Tik tuomet 
asmuo gali pasekmingai veikti.

Kiekvienas iš progresyvių žmonių norės, kad už Wal- 
lace’ą ir Taylorą būtų paduota daugiausiai balsų; kiek
vienas norės, kad Wallace būtų išrinktas krašto prezi
dentu. Balsų gavimas, piliečių Įtikinimas, kad jie balsuotų 
už Wallace’a, yra didžiulis darbas.

Daugelyj kongresinių distriktų šiemet teks agituoti 
žmones balsuoti už pažangius kandidatus į Kongresą, b 
kada pilietis balsuos už pažangius kandidatus į Kongresą 
ar valstijinių seimelių narius, jis, aišku, drauge balsuos 
ir už Wallace’a.

Paimkime praktišką pavyzdį. Štai, Bronxe (N. Y.) 24- 
tame kongresiniame distrikte praėjusį vasario mėnesį į- 
vyko rinkimai. Darbiečių kandidatas Isacsonas buvo iš
rinktas Kongresam, už Isacsoną buvo paduota balsų dau
giau, negu už demokratų ir republikonų partijos kandi
datus sudėjus sykiu. ■' * ,

Gavę skaudų smūgį, demokratai ir republikonai tame 
distrikte susivienijo ir lapkričio mėnesio rinkimuose jie 
statys jau tik vieną kandidatų sąrašą. Prie jų prisideda 
liberalų partija. Vadinasi, trys partijos susivienijo vie
nam reikalui: darbiečiui Isacsonui nugalėti!

Galite suprasti, kiek t,uostančiu dolerių kapitalistinės 
partijos išleis tame kongresiniame distrikte, kad pasiekus 
laimėjimą!

Apskaičiuojama, jog kalbamajame distrikte yra 120,- 
000 balsuotojų. Jeigu jie visi balsuos, tai reiškia, kad už 
Isacsoną turėtų būti paduota nemažiau 60,000 balsų! Jis 
turi gauti apie 20,000 balsų daugiau, negu gavo vasario 
mėnesį!

Kaip tai pasiekti?
Darbu, ryžtingu, nenuilstamu darbu.
Amerikos Darbo/Partija ryžtasi rugsėjo ir spalių mė

nesiais pastatyti apie 2,000 darbuotojų, — nuolatinių- 
darbuotojų, kurie lankytų žmones, kurie suteiktų jiems 
literatūros, kurie šviestų juos, kad lapkričio mėnesį jie 
balsuotų už Isacsoną.

Šiame distrikte, kaip matome, bus koncentruojamasi 
vyriausiai už Isacsoną, nepaisant to, kad turėsime ir ki
tus kandidatus — turėsime kandidatus į valstijinį sena
tą, seimelį, taipgi bus Wallace ir Taylor. Dirbant už Isac- 
soną, aišku, bus išvien dirbama ir už kitus kandidatus.

Kiekviename kongresiniame distrikte iškils naujos 
problemos, nauji lozungai, šūkiai. Tiesa, bendrieji šūkiai 
— taika, laisve ir gausa — tinka visur ir visuomet, bet11 ' UlllIvCL Vidui 11 VlclUJlUUvj UU L Į

be tų bendrųjų 'sūkių, bus specifiški šūkiai, kilę iš vietos | . 
žmonių pareikalavimų.

Turėdami šį vieną pavyzdį prieš akis, mes privalome 
rimtai ruoštis tam didžiuliui darbui dirbti.

Rugsėjo ir spalių mėnesiai — vyriausieji rinkiminės 
kampanijos darbo mėnesiai.

Geras, darbui pasiruošimas turės didžiulės vertės di
desniems laimėjimams pasiekti rinkimų dieną.

Nelegalus!
Australijos parlamentas 1947 m. buvo priėmęs įstaty

mą, pagal kurį turėtų būti nacionalizuoti šalies bankai.
Bet, štai tos šalies aukščiausias teismas š. m. rugpiū

čio mėnesio 11 d. paskelbė, jog valdžios pasimojimas na
cionalizuoti bankus yra nekonstitucinis!

Aišku, šiuo aukščiausiojo šAlies teismo sprendimu la
bai džiaugiasi bankininkai, bet darbininkai, kurie seniai 
jau reikalauja suvisuomeninti bankus, angliakasyklas ir 
plieno pramonę, reiškia gilaus nepasitenkinimo.

1 Patel Grąsina
Rugpiūčio 15 d. Indijoje buvo minėta nepriklausomy

bės diena. Lygiai prieš vienerius metus laiko, atsimena
me, buvo paskelbta Indijai nepriklausomybė su domini
jos teisėmis.

Įdomu buvo tai, kad, minint nepriklausomybės sukaktį, 
Indijos .vidaus reikalų ministras Sardar Patel, savo kal
boje smarkiai puolė komunizmą. Komunizmas, girdi, In
dijai grūmoja pavojum ir ji privalanti stovėti savo reika
lų sargyboje!

Indijoje milijonai žmonių gyvena neišpasakytame skur
de, tad visai natūralu, kad komunistinis judėjimas ten 
liaudyje gauna didelės prie jau tos. Komunistai, mat, sto-

Tarptautine Apžvalga \ 
i Rašo / D. M. Š.

mų už tuos pinigus!
Argentinos vyriausybė’, 

priešakyje su prezidentu 
Peron, kaip rašo Mr. Herb. 
Clark, gąsdina Marshallą. 
Šis korespondentas rašo,, 
kad būk Argentina pareika
lavo iš Washingtono vy
riausybės pirkti Argentinos 
tavorus ir jiems plačiai dil
bis atidaryti į Marshallo 
Plano šalis, kitaip, būk Ar
gentina rems Tarybų Są
jungos politiką.

Buvo ar ne tas “ultima
tumas”, bet iš Washingtono 
skelbia, kad jau mūsų šalies 
armijai ir laivynui < daug 
mėsos pirks iš Argentinos. 
Korespondentas rašo, kad 
tokis Argentinos nusistaty
mas kenkia Marshallo Pla
nui, pagal kurį nori kuo- 
daugiausiai Amerikoje ga
mintų tavorų kitur parduo
ti.

čechosiovakija ir Lenkija 
siekia bendromis pastango
mis iki 1953 metų įrengti 
galingą savo industrinį cen
trą, kuris galėtų pagaminti 
10,000,000 tonų plieno į me
tus. Pastatyti galingas elek
tros gaminimo stotis įr i- 
rengti kitokius fabrikus.

Tokis jų centras bus Sile
zijos srityje, kur ir taip yra 
galingi fabrikai. Tas padės 
daug abiems šalims.

Chinijos reakcininkai jau 
priversti pripažinti, kad jų 
karinės jėgos susilpo, o 
Liaudies Išlaisvinimo Armi
ja sustiprėjo. Jie sako, kad 
kada 1946 metais generolas 
Čiang Kai-šekas paskelbė 
karą komunistams, tai jis 
turėjo tris kareivius prieš 
komunistų vieną. Dabar jau 
turi tik du prieš komunistų 
viena.

Neseniai komunistų vado
vybė (paskelbė, kad iki 30 
d. Mepos jie sunaikino 1,- 
500,000 generolo Čiang Kai-

Didžiausias skandalas ko
mercinėje spaudoje ir per 
radiją eina apie “raudonuo
sius” ir “Sovietų šnipus.” 
Visoje mūsų šalyje didžiau
sia isterija. Nepritariančiai 
tam atsiliepė ir prezidentas 
Trumanas, pažymėdamas, 
kad republikonai sukėlė 
skandalą/ . jog nukreipti 
žmonių atydą nuo kitų svar
bių klausimų.

Bet už tai kaltas ir pat
sai Trumanas, pareiškė 
Progresyvių Partijos kandi
datas į prezidentus Henry ' 
Wallace, nes Trumanas pat
sai pirmas sukėlė trukšmą 
sulaikyti pasaulyje komu
nizmą ir tuo davę, padrąsi
nimą reakcijai.

Įvėlimas į tą Tarybų Są
jungos vaikų mokytojų, 
kaipo “žinovų”, nieko gero 
nesiūlo. Tas tik daugiau pa
blogins Jungtinių Valstijų 
ir Tarybų Sąjungos santy- i 
kius.

Gegužės 28 d. Generalis 
Prokuroras Mr. Clark pa
skelbė tarpe neištikimų or
ganizacijų ir American- 
Russian Institutą. Kada šio 
instituto advokatas pareika" 
lavo faktų arba pagrūmojo 
teismu, tai Mr. Clark atsa
kė, kad American-Russian 
Institutas nėra surašė “ne
ištikimųjų.” Pasirodo, kad 
organizacijai primetimas 
buvo padarytas be jokių 
faktų.

Apsiginklavimas eina pil
nais garais. Viena, to rei
kalauja “kieta politika”, tas 
nuolatinis šukavimas apie 
kokį tai Amerikai “pavo
jų”, o kita, tai tam, kad 
fabrikantai turėtų užsaky
mų. Newport News, Va., 
laivų statybos fabrikas pra
dėjo statyti lėktuvų vežiką, 
65,000 tonų įtalpos, kurio, 
pastatymas atseis $124,000,- 
000! o--------------- o

Tuo pat kartu Puget i šėko kareivių ir oficierių, iš 
Sound Shipyard, Bremeng- i to skaičiaus 950,000 suėmė 
ton, Wash., ir' New York į nelaisvę, kurių daugiau 
Shipyard, Brooklyn, N. 
stato du mažesnius lėktuvų Liaudies Išlaisvinimo Armi- 
vežikus. ' Naujai pradėta ją kovai prieš reakciją, 
statyti du dideli kruizeriai, I 
20 naikintojų, 6 submarinai 
ir apie 50 kitokių karo lai
vų. Tam bus išleista šimtai 
milijonų dolerių. Kiek tai 
būtų gražių gyvenimui na- 

kaip pusė stojo į Chinijos

Franci jos komunistų va
das Jacques Duclos sako, 
kad maršalas Tito ilgai ne
galės sėdėti ant tvoros. Jam 
reikės pasirinkti vienas iš 
dviejų r arba eiti su kitų ša-

CIO United Public Workers delegacija išeina iš Bal
tojo Namo, kur jinai prezidentui Trumanui įteikė rei
kalavimą paskirti negrą i Jungtinių Valstijų Civilės 
Tarnybos Komisiją. Pirmoje eilėje iš kairės: Max 
Roifn^n, Thomas Richard^n, Ralph Russell. Viršuje: 

Roy Eldean ir Charles Elarn.

ja už pravedimą žemės reformos, už pagerinimą žmonių 
masių buities. Dėl to dvarponiams ir fabrikantams komu
nistai nepatinka ir jie yra aštriai puolami. Patel skaito
mas didžiausiu išnaudotojų Klases ramsčiu naujoje val
džioje.

lių komunistais arba su pa
sauline reakcija prieš ko
munistus ir Tarybų Sąjun-

reakcionierių 
apie pergales

Graikijos 
pasigyrimai 
ant partizanų nėra faktais 
paremti. Rugpjūčio 10 d. iš 
Athenų korespondentas A. 
C. Sedgwick rašo, kad kara
liška armija turėjo pasi
traukti, kada partizanai 
kontr-atakavo.

Liaudiškos Graikijos ar
mijos komandierius genero
las Markos Vafiades išlei
do pareiškimą, kuriame, 
tarpe kitko, sako:

“Smolinkos srityje mušė
mės per 60 dienų ir tuo į- 
rašėme vieną iš žymiausių 
kovų mūsų tautos istorijoj. 
Mes iš ten pasitraukėme 
pilnoje tvarkoje ir padarė
me priešui didelių nuostolių. 
Dabar mes esame ant Gra- 
mmos kalnų, kur pereitais 
metais uždavėme monarcho- 
f ašis tų jėgoms srhūgį.

“Grammos kalnų srityje 
mes mušamės prieš galin
gąsias priešo jėgas, tuo kar
tu kiti partizanų daliniai 
laimi Epirus, Ramueli ir Pe- 
lliponese srityse. Ten mūsų 
daliniai puola priešą ir vis 
naujus plotus išlaisvina.” 

„ Italijos prekybos delega
cija priešakyje su Ugo la 
Malfa išvyko į Maskvą, kad 
tartis su Tarybų Sąjunga 
prekybos reikalais. Italija 
nori gauti kviečių iš Sovie
tu šalies, v

Sakoma, kad Tarybų Są
jungos delegacija pareišku
si, kad ji nesutiks su Ang
lijos - Amerikos planais pa

sidalinti buvusias Italijos 
kolonijas Afrikoje. Sovietų 
Sąjunga reikalauja toms 
kolonijoms laisvės, kad jos 
Jungtinių Tautų organiza
cijos ir Italijos globoje pa
siruoštų prie pilnos nepri
klausomybės.

Japonijoje Tarybų Sąjun
gos atstovas generolas An
drei P. Kislenko iškėlė 
grietą protestą prieš Jung. 
Valstijų generolo MacAr- 
thuro sauvališką pasimoji- 
mą prieš darbininkų lais
ves.

Mat, generolas MacAr- 
thuras pareiškė, kad turi 
būti uždrausta valdžios 
darbininkams s t r eikuoti. 
Jam paklusni Japonijos val
džia padarė patvarkymus, 
kuriais ir kitų užsiėmimų 
darbininkams draudžiama 
streikuoti.

Gen. A. P. Kislėnko sako, 
kad taip elgdamasis gener. 
MacArthuras sulaužė susi
tarimus, padarytus Potsda
me, taipgi Japonijos kapitu
liacijos punktus, pagal ku
riuos buvo gvarantuota Ja
ponijos darbininkams demo
kratinės, politinės laisvės ir 
veikla. Gen. Kislenko reika
lauja, kad tie įstatymai tuo
jau būtų panaikinti.

Jaunimo Pasaulinė Kon
ferencija eina Varšavoje, 
Lenkijoje. Joje dalyvauja 
virš 400 jaunuolių delegatų 
iš visų pasaulio dalių. Jie 
pasmerkė Amerikos impe
rialistų politiką, kaipo pa
vojingą taikai. Konferenci
joj dalyvauja ir mūsų šalies 
jaunuoliai delegatai, bet jų 
vardai neskelbiami, nes 
Valstyb. Departmental prie
šakyje su generolu Geo. 
Marshallu atsisakė duoti 
pasportus Amerikos delega
tams į tą konferenciją.

Beje, atvyko vienas su 
Vaistyk Departmento leidi

mu kokis tai Charles Hspr- > 
wood, bet jį konferencijos 
delegatai vienbalsiai atme
tė. Matyti, kad ne jaunuolių 
gerovės reikalais jis ten at
sirado..

Rumunijos vyriausybė iš- . 
juoke turkų paleistus pas- 
kalus, būk Rumunijoje bus 
balsavimai 23 d. rugpjūčio, 
ar jungtis į Tarybų Sąjun
gą ar ne. Sako, kad reakci
ninkų turkų galvose gaidu
kai gieda.

Turkijoje jau yra 245 
Jungtinių Valstijų gęnero- 
lai, admirolai, oficieriai ir 
kitokį misijos nariai, kurie 
vykina gyveniman Trumano 
“mokslą.” Jie džiaugiasi, • 
kad Turkija turi 1,000,000 | 
vyrų armiją, kad turkai ka
reiviai labai kariškai juos 
saliutuoja.

Trizonijoj, paskelbta, kad 
Anglija, Francija ir Jungt. 
Valstijos daugiau nesikiš į 
didžiulio I. G. Farben trus- 
to reikalus. Reiškia, tas 
trustas, kuris gelbėjo Hitle
riui pasiruošti karui, vėl 
galės laisvai veikti ir ruošti 
naujam karui ginklus.

Iš Irano atvyko ameriki
nis generol. H. N. Schwarz
kopf — vokietys. Irane jis 
paruošė monarchistams mi
liciją ir armijos dalinius 
kovai prieš demokratijos 
šalininkus. Matyti, kad jis Jk 
savo patyrimams ras darbo 
ir Trizonijoj.

Maskvoje, Tarybų Sąjun
goje, eina pasitarimai tarpe 
Anglijos, Francijos, Jungti
nių Valstijų atstovų ir So
vietų Sąjungos vadų, tai 
Molotovo ir Stalino.

Rašant šią apžvalgą, dar. 
nepaskelbta, apie ką taria
si, bet iš tų žinių, kurios at
eina iš Paryžiaus ir Londo
no, Washingtono ir kitur 
jaučiama, kad šis pasitari-

(Tąsa 4-me pusi.)

PAVYZDINGA KONVENCIJA, JAUNUOLIAI VYRAVO '
CLEVELAND, Ohio. —; didžiumoje dalyvavo jauni- 

Anksti ryte nuvykęs į Pro- imas.
gresyvių Partijos Cuyahoga 
Apskrities Konvencijos sve
tainę jau radau apie tuziną 
jaunuolių besitrusiančių su 
prirengimu svetainės kon
vencijai. Čia būta didelės 
svetainės su didoka scena, 
kuri dabar nurenduota Ohio 
Progresyvių Partijos rašti
nei. O raštinės rakandai 
dar radosi senoje vietoje, 
kitame šone miesto. Todėl 
toje svetainėje, kurioje de
legatai turėjo atlaikyti kon
venciją, buvo tik 4 sienos, 
tuščia, be jokio įrengimo. 
Todėl tie jaunuoliai ir buvo 
atvykę anksčiau, kad pri
rengti tą svetainę, padaryti 
reikalingus rakandus kon
vencijai. Vaikinai atsinešė 
ilgų medinių dėžių, dvi iš jų 
sukalė į daiktą, priešakyje 
prikalė iškabą su P. P. obal- 
siu ir pasidarė puikus kalbė
tojams pastolis. Iš likusių 
dėžių padirbo kitus rakan
dus. Merginos dėstė kėdes 
eilėmis, kurios buvo paren- 
duotos, kitos rūpinosi regi
stravimu delegatų, atsaki
nėjo telefonus ir kitais da
lykėliais rūpinosi. Vaikinai 
ištiesė didelę iškabą viršuje 
scenos su oba siu: ‘‘Atgau
kime Demokiatiją su Wal- 
lace’u.” Iškabinėjo svetai
nėje ir daugiau iškabų su 
rimtais obalsi^is, ir viskas 
buvo tų jaunų vaikinų ran
kų darbas!

Tarpe delegatų jaunimas 
irgi buvo didžiumoje ir dau
gelis jų buvo aukštesnių 
mokyklų studentai. Kon
vencijos komitetuose, kaip 
tai, platformos, teisių, fi
nansų, spaudos bei propa
gandos ir organizacinio vi
sur, jeigu ne išimtinai, tai

Diskusijose jaunuoliai o- 
rientavosi rimtai bei įtiki
nančiai. Viena jauna mote
ris ėmusi dalyvumą diskusi
jose organizavimo klausi
mu, savo patyrimais įrodi
nėjo, kaip prieiti prie žmo
gaus ir kaip nuoširdžiai, be 
įsikarščiavimo, jeigu kar
tais kas užsipuola, išaiškin
ti, kodėl jo ar jos vieta yra 
prigulėti prie Progresyvių 
Partijos. Ji parodė ir korte
lių lis tą, ant kurių ji tūri 
surašiusi gautų narių var
dus į P. P. Jaunas vyrukas, 
Bryant M. French, imdamas 
dalyvumą diskusijose pro
pagandos klausime, įrodinė
jo, kad dailė yra viena iš 
geriausių priemonių propa
gandai. Jis patarė pasiga
minti trumpus veikaliukus, 
daineles ir gauti filmų, su
rištų su dabartiniu žmonių 
gyvenimu ir v a r g a is. 
French, nusinešęs gitarą'ant 
scenos,' sudainavo kelias 
daineles: apie žmogų, kuris 
nuėjęs į krautuvę apsižiūrė
jo, kad jis negali nusipirkti 
ganėtinai maisto, nes aukš
tos kainos pergreitai sutar- 
pino jo pinigus; apie šeimą, 
kuri ieško sau gyvenimui 
buto ir “The donkėy is tired 
and thin, The elephant 
thinks he’ll move in, They 
yell and they fuss, But they 
ain’t foolin’ us....!” Taipgi 
ir keli kiti iš jaunimo var
tojo panašią metodą disku
sijose.

Tėmijant tą jaunosios 
kartos’triūsą, pastangas ir 
sugabumą tiesti kelią į pro
gresą, pasidaro jauku ir ta
vo surembėjusią energiją

ima kutenti, duoda naujos 
inspiracijos prie veikimo ir 
kovos su reakcija, nes jauti 
laimėjimo viltį.

Konvencijos p r i i mtoje 
platformoje nėra bereikš
mių frazių bei ilgų išvedžio
jimų, visur kalbama tiesio
giniai už kasdieninius žmo
nių reikalus: už minimum 
$3,000 algą mokytojams ir 
knygynų aptarnautojams, 
ir už pilną laisvę mokyme, 
už teisingą aptaksavimą 
nuosavybių, prieš algų ap
taksavimą, už labdarybę be 
diskriminacijos, už miestų 
aptarnavimą lygiai visiems, 
už pagerinimą poilsio vietų 
— parkų, maudynių ir kitų, 
už išrendavimą miesto ži- ' 
nioj esamų namų —apie 7,- 
000 tuščių namų, prieš nau
dojimą policijos brutališ- 
kam streikų laužymui, prieš 
diskriminaciją samdyme ir 
t.t. ir t.t. Priimtos 7 rezo
liucijos ir jos visos kalba 
už gynimą žmonių reikalų.

Delegatų konvencijoj, ro
dos, buvo 96,—39 moterys, 
57 vyrai, atstovaujanti war- 
dus, darbo unijas, Wallace 
for President Klubus, kitas 
įvairias grupes, ir 3 nuo 
tautinių grupių — vienas 
nuo lietuvių,-vienas nuo len
kų, o trečio neteko nugirsti, 
nuo kurios. Į popietinę sesi
ją pribuvo daugiau svečių, 
nes šeštadienį nekurie dirba 
tik pusę dienos. Nuo lietu
vių svečiu buvo tik vienas 
Juozas Bagužis. O tokiuose 
amerikoniškuose progresy
vių suvažiavimuose privalė
tų rastis kiekvienas, kuriam 
tik laikas pavėlina, nes juo
se galima pasisemti daug 
inspiracijos ir pamokos.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Rugp. 18, 1948



?--------------------------------------------------------------------------
Darbo žmogus yra laimingas tada, ka

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

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

Lietuvos Moterys Pasakoja 
Apie Savo Didžius Darbus

Lietuvos Moterys Veikliai Dalyvauja šalies Atstatyme ir 
Kelia Savo Politini ir Kultūrinį Lygį

Birželio 21-23 dienomis 
Vilniuje įvyko Lietuvos par
tinių moterų sušauktas va
dovaujančių moterų orga
nizatorių pasitarimas, ku
riame žymūs visuomeninin
kai pateikė svarbių prane
šimų, paskaitų, pamokų.

To visko eigoje, ypatin
gai išklausius. Lietuvos KP 
(b) CK skyriaus darbo mo
terų tarpe vedėjos Kaunai- 
tės pranešimo moterų už
davinius ir problemas, pa
čios miestų rajonų, vals
čių atstovės pasisakė joms 
rūpimais klausimais, patei
kė kritikos, savikritikos ir 
pasiūlymų. į

Keliolikos atstovių pasi
sakymų eigoje - diskusijose 
moterys iškėlė labai svar
bių duomenų apie savo sri
ties darbus ir nuoveikius. 
Ir reiškė ypatingos padė
kos Tarybų Lietuvos ir vi
sos Tarybų Sąjungos vy
riausybei už rūpestį šei
mos ir visos liaudies gero
vei, už sąlygas moterims 
pakilti iš skurdo ir augti iš
tekliumi, pilietiniai, socia
liai.

Moterų darbo vedėja 
Kaunaitė, greta kitko, pra- 

■ nešė, kad atsidėkodamos 
tarybinei vyriausybei Tary
bų Lietuvos moterys nenu
ilstamai dirba savo tėvynes 

hjįabui—
'.. . Fabrikuose ir gamyk

lose dešimtys moterų jau 
įvykdė penkmetinį planą. 
Tūkstančiai d a r b ininkių 
yra socialistinių lenktynių 
organizatorės kovoje dėl 
penkmečio plano įvykdymo 
per ketverius metus, kovoje 
dėl šių metų gamybinio pla
no įvykdymo iki lapkričio 7 
dienos.

Respublikos laukuose mo
terys - valstietės aktyviai 
dalyvauja pokarinį žemės 
ūkį vystant. Kolektyviniuo
se ir tarybiniuose ūkiuose, 
MTS, apylinkėse ir kaimuo
se jos kovoja dėl duotų pa
žadų laiške, draugui Stali- 
linui įvykdymo.

Miestuose ir kaimuose 
moterys yra didelė jėga ir 

■juo labiau ten, kur parti
nės organizacijos nuolat ir 
sistematingai rūpinasi jo
mis, padeda joms kelti po-

moterų 
sistemin- 

moteru 
Di-

Utenos

kia moteris į aktyvų visuo-

Mrs. Ju|ia Eaton, atleista iš 
valdinio da*"bo už raštais Fe
derated Press žiniose numas- 
kavimą Oregon namų ir lab
darybės agentūrų rolės nese
niai Įvykusiame Vanport po
tvynyje. AFL ir CIO unijos 
parėmė jos prašymą ją sugrą
žinti Į jai priklausomą vietą.

meninį gyvenimą.
Gerai pastatytas auklė

jamasis darbas moterų tar
pe Švenčionių apskrityje. 
Čia reguliariai rengiami 
valsčių moterų organizato
rių ir aktyvisčių semina
rai bei pasitarimai. Viena
me paskutiniu metu įvy
kusių pasitarimų buvo ap
svarstytas klausimas dėl 
darbo moterų tarpe der
liaus nuėmimo metu. • Čia 
taip pat buvo padarytas 
pranešimas apie tarptauti
nę padėtį ir paskaityta pa
skaita — “Buržuaziniai 
nacionalistai — aršiausi 
lietuvių tautos priešai” ir 
kt. Pran’ešimus darė parti
jos apskrities komiteto se
kretoriai ir kiti atsakin
gieji darbuotojai. Visuose 
apskrities kaimuose regu
liariai šaukiami 
susirinkimai, 
gai kviečiami
delegačių pasitarimai, 
delis moterų skaičius lavi
nasi politiškai. Apskrities 
partinėje mokykloje mokosi 
7 moterys, valsčių politinė
se mokyklose — 53, VKP 
(b), istorijos trumpąjį kur
są, Lenino ir Stalino bio
grafijas studijuoja 170 mo
terų. Apie 400 moterų užsi
ima beraštiškūmo ir maža- 
raštiškumo likvidavimo ra
teliuose.

Moterų politiniu auklėji
mu taip pat gerai rūpina
masi Panevėžio
Kupiškio, Šiaulių ir eilėje 
kitų respublikos apskričių.

Tačiau kai kur partijos 
apskričių ir valsčių komi
tetai neįvertina milžiniško 
moters vaidmens socialis
tinėje statyboje, ne vadovau
ja darbui moterų tarpe ir 
jų politinį - auklėjamąjį 
darbą paliko vien apskri
čių komitetų skyrių, darbo 
moterų tarpe vedėjams ir 
valsčių moterų organizato
rėms . ..
Kalba Panevėžietes ir Ap

skrities Valsčių 
Darbuotojos

LKP (b) Panevėžio aps
krities komiteto- skyriaus 
darbo moterų tarpe vedė
jas drg. Dambauskienė pa
sidalino savo darbo patyri
mu. Šioje apskrityje krei
piamas didelis dėmesys į 
valsčių moterų organizato
rių ir delegačių politinį au
klėjimą. Visos moterų orga
nizatorės mokosi apskri
ties partinėje mokykloje. 
Jos reguliariai lanko semi
narus ir pasitarimus, ku
riuose taip pat dalyvauja ir 
delegatės.

Moterų organizatorės ir 
aktyvistės valsčiuose ir apy
linkėse dažnai rengia su 
valstietėmis pasikalbėjimus, 
aiškina joms partijos polti- 
ką kaime.

Staniūnų tarybinio ūkio 
m o t e rų aukšto derliaus 
grandies pirmūnė drg. Ge
nytė dažnai pasikalba su 
tarybinio ūkio darbininkė
mis ir aiškina, kaip reikia 
kovoti dėl airk-što derliaus 
išauginimo, . dalinasi savo 
darbo patyrimu. Laiške 
draugui Stalinui drg. Ge
nytė pasižadėjo šiais me
tais išauginti aukštą derlių,

nuimti nuo kiekvieno ha po 
25 centnerius rugių.

Drg. Dambauskienė pa
brėžė, jog partijos apskri
ties komitetas, o taip pat ir 
valsčių partinės organizaci
jos padeda vietoje moterų 
organizatorėms auklėti mo
teris ir įtraukia jas į akty
vų visuomeninį ir ūkinį gy
venimą. Aktyviai dalyvauja 
moterų auklėjimo darbe ir 
apskrities’ mokytojos.

— Mokytojos .— mūsų 
pirmieji pagalbininkai, — 
kalbėjo tos paties apskri
ties Ramygalos valsčiaus 
moterų organizatorė drg. 
Labanauskienė. Drg. drg. 
Kelaitė, Petraitytė, Pa- 
lunkštiene, Umbrienė ir kt. 
skaito reguliariai paskaitas, 
daro pranešimus kaimų ir 
apylinkių moterų susirinki
muose, vadovauja rate
liams beraštiškumui ir ma- 
žaraštiškumui likviduoti.

Ramygalos valsčiuje dau
gumą atsakingų vietų uži
ma moterys. Partijos vals
čiaus komiteto sekretorius 
yra drg. Narkevičiūtė, val
sčių vykdomojo komiteto 
skyriams vadovauja mote
rys, agronomu ir agrotech
nikų taip pat dirba mote
rys. Jos sumaniai mobili
zuoja mases vykdyti tuos 
didžius uždavinius, kurie 
stovi prieš valsčių. Šio vals
čiaus valstiečiai iškovojo 
pereinamąją Raudonąją vė
liavą už sėkmingą miškų 
paruošų sezoninio plano 
įvykdymą. Ramygalos vals
čius užima vieną iš pirmau
jančių vietų apskrityje vyk
dant .visas politines - ūki
nes kampanijas. Partijos 
valsčiaus komitetas 
darbe remiasi plačiu 
vu, kurio tarpe yra 
moterų. Ramygalos
čiuje 1945 m. buvo tik 10 
moterų delegačių, - šiuo me
tu jų 103. Ir tai todėl, kad 
partijos valsčiaus komitetas 
sistematingai dirba su mo
terimis, auklėja jas komu
nizmo dvasia.

Daugelis kalbėjusių pažy
mėjo moterų vaidmenį ko
voje. dėl žemės ūkio pakėli
mo ir penkmečio statybos.
Šiaulių Apskrities Moterys 

Pasakojo Apie Darbą 
Kolektyvuose

— Moterys kolektyvinia
me ūkyje — didelė jėga, — 
pasakė draugas Stalinas. 
Tai mes įsitikinome ir pra
ktikoje, — kalbėjo partijos 
Šiaulių apskrities komiteto 
darbo moterų tarpe vedėjas- 
drg. Jurelaitė. Ji papasako
jo, kaip apskrities kolekty
vinių ūkių valstietės kovoja 
dėl aukšto derliaus. Bazilio- 
nių valsčiau žemės ūkio .ar
telėje . “Tarybinis artojas” 
41 moteris. Dauguma jų 
pirmūnės ir aktyvios vi- 
sumenininkės. Moterys tva
rko ir remontuoja patalpas 
vaikų darželiui ir klubui 
įbengti. Moterų tarybos 
pirmininkas drg. Šimkienė 
padėjo k o le ktyvininkėms 
organizuoti pasikalbėjimus 
ir kolektyvinius laikraščių 
skaitymus.

Partinės organizacijos ir 
kiekviename valsčiuje suda
rytos moterų tarybos nuo
lat rūpinasi žemės ūkio ar
telėse dirbančių moterų 
auklėjimu. Stačiūnų vals- 

i čiaus kolektyviniame ūkyje, 
“Gegužės Pirmoji,” mote-* 
rims buvo paskaityta 12 
paskaitų įvairiomis politi
nėmis ir mokslo temomis.

*

Lucile Challifoux' verkdama nusigrįžta nuo fotografo. 
Ji tik išstatė iškabą: “Keturi vaikai parsiduoda.” Jos 

vyras be darbo, ji negali savo šeimos išmaitinti.
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dažnai

savo

daug 
vals-

Čia išleidžiamas sieninis 
laikraštis “Tarybinė mote
ris.” Jame vaizdžiai nušvie
čiamas moterų gyvenimas 
žemės ūkio artelėje. Čia 
taip pat dirba moterų sa
viveiklos ratelis,
rengiami kino seansai. 
Šiaulių valsčiuje 
tarybos pirmininkas Lietu
vos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos deputatas drg. 
Jankutė dažnai daro pra
nešimus moterims žemės 
ūkio artelėje “Pirmyn.”

Apie moterų dalyvavimą 
kovoje dėl penkmečio plano 
įvykdymo per ketverius 
metus kalbėjo LKP (b) 
Kauno miesto'komiteto mo
terų organizatorė drg. Ja- 
kelevičienė. Miesto pramo
nės įmonėse daugiau kaip 
1000 shachanovihinkių ir 
spartuolių moterų. Stacha- 
novininkės drg. drg. Bau
žaitė, Judinienė, Pranavi- 
čiūtė ir Didžgalvienė įvyk
dė penkmečio planą per 
dvejus metus. Dešimtys 
darbininkių šiais metais už-

moterų

DAUG KATALIKŲ 
DECS PEKLOJE!

' , Rašo Johanna
Londone sausio mėnesį 

Lordų Butas atsisakė su
teikti perskyras, kurių rei
kalavo vyras nuo savo mo
teries dėl to, kad ji varto
janti apsaugą nuo apsivaisi- 
nimo.

Lordų Butas pamatavo 
savo atsinešimą neteikiant 
perskyrų tuomi, būtent: 
vyriausiu susituokimo tiks
lu yra amžinas susidrauga
vimas, ne tvėrimas vaikų.

Prieš tą nuosprendį vie
šai išstojo katalikų kardi
nolas Bernard Griffin, ku
ris patvirtino katalikų baž
nyčios nusistatymą, būk 
“pamatiniu sutuoktuvių tik
slu yra tvėrimas vaikų.”

Ką jūs manote?

Lr Norite Mokėti Daugiau 
Už Maistą ir Aprėdą?

baigė penkmečio uždavinį. 
“Inkaro,” “Kotono,” “Kau
no Audinių” ir kitose mies
to įmonėse moterys yra so
cialistinių lenktynių orga
nizatorės dėl trečiųjų stali
ninio penkmečio metų pla
no įvykdymo iki lapkričio 
7 dienos.

— Mūsų moterų aktyvu
mas būtų žymiai * didesnis, 
— pasakė drg. Jakelevičie- 
nė, — jeigu partijos .mies
to ir rajonų komitetai 
kreiptų daugiau dėmesio 
moterų . politiniam auklėji
mui . . .
Darbuotojos - Diskusantės' 

Iš Kitų Apskričių ir
Miestų

Diskusijose dar dalyvavo 
anykštietė Matutienė, ro- 
kiškietė Paradauskienė, pa
svalietė Kraucevičiūtė, kre- 
tingietė Samokienė, Šilutie- 
tė Griškienė, vilnietė Liuti- 
kova, tauragietė Juciuvie- 
nė, raseinietė Gudonienė ir 
eilė kitų pirmaujančių Lie
tuvos moterų. Sal.

vis 
pusę

Sveikinimosi Būdai
Kai kuriuose Azijos kraš

tuose, ypatingai mahometo- 
niškuose, moteris taip svei
kina vyrą (nusilenkdama ir 
pridėjusi ranką' prie kak
tos) :

“Esu didžiai 
rasdamasi tavo 
lyje, viešpatie.

Tegul tavo rūstybė neat
ima nuo manęs tos lai
mes...”

pagerbta 
akių šęše-

Japonijos Moterys 
Skursta

Japonijos moterys 
dar tebedirba už apie
tiek mokesties, kiek gauna 
japonas vyriškis už tą patį 
darbą. Nežiūrint darbinin
kų pastangų sulyginti al
gas, darbininkams išgavus 
jau net tūlus algų sulygi
nimo įstatymus, valdžia jų 
nevykdo.

Yra darbų, kuriuose jom 
moka dar mažiau. Pavyz
džiui, audėjos merginos už
dirba tik po 1,074 yen (apie 
$21,50) per mėnesį* iš ko jos 
negali pragyventi, nes tai 
yra tik apie trečdalis Ja
ponijos industrijose moka
mos algos.

Mūsų valdžios ten pasta
tyti “demokratiškieji” pri
žiūrėtojai, atrodo, /visai ne
sidomi lygybe moterims. 
Tačiau tose mūsų šalies 
vietose, kur moterys mokė
jo už lygią mokestį už lygų 
darbą kovoti ir darbininkų 
judėjimas buvo pakanka
mai , stiprus joms to išrei
kalauti praktikoje, ponai 
politikieriai nesigėdi sau 
už tai imti kreditą.

Vyro atsakymas tada y- 
ra:

“M)ano akys nukreiptos į 
tave...”

Milionams biednuomenėssugrįžo namo. Išskyrus du 
šeimininkių prieš akis sto
vi klausimas: “Kaip pragy
venti? 
maistą, 
gę sau 
vertybė 
biai atsiliko, taupmenys su
dilo visko brangume.

Aukštos kainos, stoka 
maisto reiškia alkstančią, 
silpną, liguistą šeimą ir sau 
ankstybą senatvę ir kapą.

Nejaugi nėra išeities? 
Kokia ji? Ar užtenka vien 
pareikalauti didesnių algų? 
Ar algos spės su keliamo
mis kainomis?

Reikalauti didesnių algų 
reikia. Didesnė alga palen
gvins išsiversti. Tačiau po 
Dewey republikonų ir Tru- 
mano demokratų kongreso 
įvedimo Taft-Hartley įsta
tymo, įsakančio persekioti 
darbininkus ir unija s, 
draudžiančio streikuoti, ko
va už pakėlimą mokesties 
daug pasunkėjo. Priėmimas 
Taft-Hartley įstatymo įda
vė bosų rankosna skaudų 
bizūną darbininkams plak
ti.

Tačiau darbininkai ir dar jsįvo balsavimų 
nesugadintieji unijų vadai 1 
tebekovoja už teisę strei
kuoti, nes streikas yra vie
natinis darbininko rankose 
įrankis apsaugai uždarbio 
ir teisių.

Vienok vienu tiktai pakė
limu algų neapsaugosime 
savo stalo kol yra leista 
kainas kelti. Kol išstreikuo- 
si, išsikovosi pakėlimą algos 
vieną kartą, pelnikautojai 
pakels kainas kelis kartus. 
Ir vėl aiksi. Tad—

Reikia veikti dviemis 
frontais — reikalauti algų 
pakėlimo ir išreikalauti 
[statymais uždraudimą kel
ti kainas. Iki to neat sieksi
me, mūšy; vaikai nebus so
tūs.

Didžiajame New Yorke - 
Brooklyne, sujudinti žmo
nių protestais, miesto valdi
ninkai pradėjo tyrinėti pie
no padėtį miesto rinkoje po 
kelių pakėlimų kainų. Ty
rinėjimų komi sionierius 
John M. Murtagh dėl to 
matė reikalo pasakyti:

“Baisu, kad pieno trūk
tas pakėlimu kainų atima 
nuo mokyklos vaikų, pieną.”

Komisionierius sako, kad 
tarp dviejų didžiųjų firmų 
-—Borden’s Farm Products, 
Ine., ir Sheffield Farms, 
Inc., yra suokalbis pasida
linti miesto teritoriją pu
siau. O “suokalbis neišven
giamai kelia kainas.” Dėl 
to pakeliamos kainos ir ant 
pristatomo mokyklosna vai
kams pieno.

Tai reikš mažiau suvar
tojimą pieno, silpnesnius 
vaikus. Jau per šiuos me
tus, kelis kartus pakėlus 
pieno kainas, vartojama 
mieste pieno 2.02 nuošim
čiais mažiau, negu pernai.

Kelias yra tik vienas — 
organizuotas darbas, dau
giau darbo. Privalome susi
rinkti, aptarti savo reika
lus, veikti. Tam svarbus 
laikas yra dabar, pirm rin
kimų.

Kongresmanai ir senato
riai dabar iš Washingtono

Už ką nusipirkti 
priedangą ir pašto- 
ir šeimai.” Dolerio 

nupuldyta, uždar-

Amerikos Darbo Partijos 
kongresmanus Isacsoną ir 
Marcahtonio, taipgi po sau-5 
ją demokratų ir republiko- 
nų, didžiuma kongresmanų 
sugrįžo pailsę. Nūo ko? 
Nuo nieko neveikimo nau
dai eilinio žmogaus, kuris 
juos išrinko, bet daug dirbę 
naudai tų, kurie išleido mi- 
lionus dolerių jų rinkimų 
kampanijai, apmiglinti ei
linio žmogaus akis, kad jis 
rinktų kompanijų žmogų 
savo atstovu. Didžiuma, o 
gal ir visi tie kongresmanai 
nori vėl sugrįžti į kongresą. 
Jie vėl bus kandidatais.

Organizuotos, sumanios 
moterys siunčia delegacijas 
pas tups “savo atstovus.” 
Jos klausia: kaip jie balsa
vo joms svarbiais klausi
mais? Dėl ko jie nebalsavo 
už kainų kontrolę? Ir stip
riai jiems pasako, kad jeigu 
nori grįžti į kongresą, turi 
pasitaisyti.

Draugiškieji ž m onėms, 
verti sugrąžinti į atstovus 
kongresmanai mielai nori 

! pasimatymų su savo rinkė
jais. Jie didingai parodo 

j rekordus. 
Tačiau prisidirbusieji prieš 
žmones . griekelių kongres
manai vengia pasimatymo 
su delegacijomis, slapstosi. 
Lai jie ir tupi užkampiuo
se. Mes vely susipažinkime 
Progresyvių Partijos kan
didatus, išgirskime, pažin
kime jų programą ir pasi
darbuokime juos išrinkti. 
Wallace ir Taylor yra vy
riausiais tos partijos atsto
vais.

Tik su tais žmonėmis vei
kiant, jų išrinkimą užtikri
nusios sugrąžinsime žemes
nes kainas ir pakankamai 
duonos, mėsos ir kito gero 
maisto ant savo stalo. •

A-nė.

T oday’s Pattern

SKIRTS
9256

SIZES
24—32

m

Forma 9256 gaunama 24 iki 
32 dydžio (juosmens). Gali 
būti liuosas (ballerina) arba 
klostytas.

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

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Treč., Rugp. 18, 1948
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Vertė K. BARTKUS

Tarptautine Apžvalgą

(Tąsa)
— Tai gerai, kad neišvykote! Juk nie

ko nebeliko. Panika, gėda žiūrėti! Ko jie 
bėga, pasakykite man, mieloji? Keturio
liktaisiais metais vokiečiai buvo Mo. Ir 
tada bėgo. iO jie neatėjo. Pieno pardavė- . 
ja man sakė, kad šiandien atvešią ketu
riasdešimt divizijų. Vadinas, nugins ...

Žaneta tylėdama lingavo galva. Ji sė
dėjo nejudėdama valandą, gal dvi. Saule 
dabar kaitino mažutį šeimininkės kam
barį, kuriame buvo viešbučio kontora. 
Ant židinio žaidė katinėlis, jis norėjo 
pagauti saulės kiškelį. Žaneta pažiūrėjo 
į jį ir pašoko — by tik gyventi!

Ji nubėgo pas Marešalį; duryse buvo 
raštelis: “Žaneta, aš lauksiu ligi keturių 
prie metro Denfer-Rošero stoties.” Išsi
gandusi Žaneta pažiūrėjo į laikrodį. 
Trys. Atseit, suspės . .. Kažkodėl ji nu
sipirko pripuolamai atidarytoj krautu
vėj odekolono. Pardavėjas ilgai vyniojo 
bonkutę, o ji maldavo: “Greičiau!...” 
. Kaip atsitiko, kad ji sumaišė stotis? 
Iki penkių ji laukė prie metro Alezija. 
Paskui ištraukė iš rankinuko raštelį, ir 
viskas ėmė suktis akyse. O prie Denfer- 
Rošero nieko nebuvo. Ji nubėgo į paštą 
— uždarytas. Is viskas uždaryta... Te
lefoną ji rado tik savo viešbutyje. Pa
skambino Deseriui. Dabar ne jausmai 
rūpėjo. Jis ją išveš. Niekas neatsiliepė. 
Išsitraukusi užrašų knygutę, ji skambi
no visais numeriais, net negalvodama, 
kam skambina. Pasigirsdavo monotoniš
ki signalai. Ir siaubo pagauta Žaneta ta
rė: “Nieko nėra!...”

O šeimininkė spėjo pasimatyti su švo- 
geriu; jis jai pasakė: “Jokių divizijų. 
Mieste liko tik policininkai ir gaisrinin
kai. Generolas nuvyko į šantiljį pas vo
kiečius ...” Iš šiaurės aidėjo kanonada. 
Išgirdusi, kaip Žaneta pasakė “nieko nė
ra,” šeimininkė pliaukštelėjo rankomis 
ir subruzdo ruoštis.

Žaneta užlipo į savo kambarį. Ji ilgai 
stovėjo prie lango. Ilga gatve vis ėjo ir 
ėjo žmonės. Kai kurie stūmė rankinius 
vežimėlius; ten gulėjo lobis; kartais ve
žimėlyje sėdėjo senė arba amsėjo šunelis. 
Visos langinės buvo aklinai uždarytos. 
Ir Žaneta vėl pasakė: “Nieko nėra...”

Ana žmogus, pamišęs,.tempia ant nu
garos krėslą. Vaikas neša medinį arklį 
—nenori palikti. Senė su paukščių nar
veliu. Žmogus su pense laiko portfelį ir 
katę; katė plėšiasi, miauksi. Vežimėlyje 
tempia senelę. Moteris neša ant rankų 
du mažyčius. Dar lekia paskutiniai dvi
ratininkai. Kaip baisu tuščiame mies
te!... • ’

Ir Žaneta nubėgo žemyn, šeimininkės 
jau nebuvo; ji išėjo, viską palikusi; ne
perspėjo Žanetos; net'savo kambario ne
užrakino. Žaneta nuėjo viduriu grindi
nio. Dvokė degėsiais; sunku buvo kvė
puoti—tai degė naftos sandėliai.' Paskui 
ėmė lyti, nuo degėsių vanduo buvo juo
das. Žanetos skruostais tekėjo juodos 
ašaros. Ir nieko negalvodama, pasiduo
dama miniai, plačia? išplėstomis akimis, 
ji paliko maru užkrėstą miestą.

Visą rytą Anjesa ieškojo laikraščio. 
Kai kuriuose dar atdaruose kioskuose 
gulėjo sepi savaitraščiai; paskui ir,tie 
kioskai užsidarė. Kalbėjo, jog daugiau 
laikraščių nebūsią. Bet pavakariu Anje
sa išgirdo laikraščių pardavėjo riksmą, 
išplėšė iš jo rankų lapą. Pirmam pusla
py ji pamatė fotografiją—krantinė, mo
teris maudo šunį ir parašas: “Paryžius 
lieka Paryžium,” Anjesa supyko: jai 
įbruko seną laikraštį! Ne, data—birželio 
mėn. 10-ta... Nubėgo į mokyklą—ten 
radijas. Transliavo pamaldas; Amerikos z 
pasiuntinys Bulitas dėjo raudonų rožių 
prie Žanos d’Ark statulos; aštriu anglo
saksišku akcentu jis suriko: “Gelbėk 
juos, Žana!...” Po to pasigirdo tango 
garsai:

Oiler lovelasai,
Kam jum ananasai?

Ir pagaliau diktorius, kapodamas skie
menis, tarė: “Mūsų šaunieji Alpių šau
liai eina pirmyn į rytus nuo Narviko...”

Rike neramiai paklausė:
—■ Ką praneša?
—- Nieko. Tur būt, laukia žinių. Pa

sakys ryt.
Bet lytą radijas tylėjo. Ir Anjesa pa

gavo neviltis. Pirmoji mintis buvo—iš
vykti. Pasiekti Daksą, pas tėvą. Ten vo
kiečiai niekad neateis .. .,

Ji perėjo tuščiais kambariais; skudu
rai, konservų dėžutės. Dar vakar čia gy
veno pabėgėliai. Tiktai Rike pasiliko; de
javo: “Negaliu iš vietos pasijudinti...” 
Jis neklausė Anjesos, ką ji ketina dary
ti; suprato, jog išvyks. Tačiau godžiai 
sekė kiekvieną jos judesį: o gal neiš
vyks? Labiau už viską jis bijojo likti vie
nas.

—Visi išvyko,—tarė jis.—O kas mies
te?

— Traukiasi.
Ir patylėjusi Anjesa pridūrė:
— Aš neišvyksiu.
Jis norėjo šyptelėti, bet veidą perkrei

pė konvulsija. O ji, prispaudusi prie sa
vęs Dudu, mąstė: kodėl ji nutarė pasilik
ti? Gal pagailo jai Rike? Bet ji turi Du
du... Reikia gelbėti vaiką. Žinoma, ke
lyje galima jo netekti. Štai belgė neteko 
dukters. O čia bombarduos. Vėl — du 
tūkstančiai užmuštų ... Dar baisiau. 
Kodėl ji nesitraukia?... Tai buvo išdi- 
durpo blykstelėjimas. Prieš valandą ji 
sumišo, išgirdusi per radiją vietoj žo
džių lygij, tuščia ūžimą. Jai atrodė gė
dingas tas visuotinis bėgimas. Joje pa
budo valia, panaši į veiklumą — neiš
vykti iš visų palikto Paryžiaus.

Atbėgo Melani, įkalbinėjo vykti su ja:
— Mus priims darbininkai. Jie turi 

keturis sunkvežimius. Vis dėlto ten sa
viškiai ...

Anjesa atsakė, kad nutarusi pasilikti. 
Melani supyko: vadinas, tiesa, kas buvo 
sakoma — Anjesa bejausmė, jai vistiek, 
kas užmušė jos vyrą. Likti su vokie
čiais !... Ji pasakė:

— Jūsų reikalas. x
Pamaitinusi Rike, Anjesa išėjo į gat

vę. Žmonės dar tebeėjo. Kaip tai norėjos 
išvykti su kitais. Ji niūriai kartojo: ne
galima. Prie merijos kabojo mažutis la
pelis. Jo viršuje buvo parašyta: /‘Pran
cūzijos Respublika. Laisvė. Lygybė, Bro
lybė.” Anjesa perskaitė: “Paryžius skel
biamas atviru miestu. Karinis guberna
torius generolas Dencas.” Šalimais sto
vėjo senukas šiaudine skrybėle. Anjesa 
paklausė:

— Ką reiškia “atviras miestas”?
Senukas truktelėjo pečiais:
— Nežinau. Gal būt, kad ne tvirtovė. 

Arba popiežiui prašant. Šiaip ar taip, 
gerbiamoji ponia, nelinksma . •. .

Priėjo darbininkas, perskaitė ir rikte
lėjo:

— Niekšai, susiderėjo!...
Viena jo akis verkė, kita, porceliani

nė, abejingai žiūrėjo į Anjėsą.
Storas ūsotas policininkas vaipydama

sis pasakojo:
— Mus paliko—tvarkos daboti. Atvi

ras miestas — kad neužmusinėtų. Dabar 
greitai pasirašys taiką.

O žmonės vis ėjo. Anjesa žiūrėjo į 
juos su pavydu—kai eini, galima negal
voti.

Vakare ji bandė nuraminti Rike:
— Parašyta “atviras mieštas,” vadi

nas, nešaudys ir bombų nemėtys.
— Bombų aš nebijau. Kai mes ėjom, 

jie visą laiką mėtė. Aš bijau, kad jie 
ateis.

Ji nusisuko; pirmą kartą per visą lai
ką ji pravirko; suprato, jog pati, kaip ir 
Rike, bijo vieno: ateis!... Iki tos aki
mirkos ji buvo šalia įvykių; manė—argi 
ne vistiek? ... Tokie pat žmonės, tik ki
taip apsirengę ... Ir staiga suspaudė 
širdį: nejaugi ateis? . /. Vokiečiai Pary
žiuje!... Ji kartojo šiuos žodžius, ir 
ašaros riedėjo, riedėjo.

• <■

Ji išbėgo: negalėjo sėdėti vietoje. 
Skardžia gatve leidosi kareiviai, purvini, 
išvargę. Jie su ilgesiu žiūrėjo į užkaltus 
namų langus; vos ėjo; skubėjo išsigauti 
iš miesto. Anjesa vienam davė duonos 
ir šokolado. Jis pažiūrėjo į, ją ir tyliai 
pasakė:

— Ačiū. Sudie.
Ji negalėjo užmirkti jo akių. Ir kodėl 

jis pasakė tokį neįprastą: “sudie”?...
Grįžusi namo, puolė prie radijo. Iš 

Tuluzos transliavo Reino kalbą; jis sa
kė, kad kreipęsis į Ruzveltą su paskuti
niu kvietimu; jo balsas vos buvo girdėti. 
Paskui vyskupas kvietė atgailoti: “Tai 
dievo bausmė ...” Neaiškus traškėjimas. 
Ir staiga arti, lyg gretimam kambaryje:

(Bus daugiau)

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
mas panašus į 1939 metų 
derybas prieš Hitlerio agre
siją. Tada Anglija ir Fran
ci ja norėjo, kad Tarybų Są
junga pasirašytų sutartį at
eiti jom į pagalbą, bet nei 
Angliją, nei Franci j a savo 
pagalbos Sovietų Sąjungai 
nesutiko duoti.

Taip ir dabar. Atstovai 
nori, kad atidarytų kelią į 
Berlyną, bet nenori laikytis 
tos politikos Vokietijoje, 
kaip buvo susitarta Jaltoje 
ir Potsdame.

Žieminiais kviečiais apsė
ta daugelis tūkstančių akrų 
žemės Sibire. Seniau buvo 
mandma, kad jie ten nega
lėtų per žiemą išsilaikyti, 
bet pereitą rudenį buvo ap
sėta 250 akrų specialiai iš
vystytomis kviečių sėklomis 
ir pasirodė geros pasekmės. 
Todėl dabar imtasi už pla-

džiaujant J. T. komisijai, 
paaiškėjo, kad anglo-saksai 
priešingi ne tik atominės 
bombas sunaikinti, bet ir at
sisakyti karo laiku nuo nau
dojimo užkrečiamų ligų 
bakterijų.

Genevoje, Šveicarijoj, kur 
eina Jungtinių Tautų Eko
nominiais ir Socialiais rei
kalais konferencija, Sovie
tų atstovas Dr. A. A. Aru- 
tiunian sakė, kad Jung. Val
stijos visais pamatiniais 
punktais sulaužė prekybos 
sutartį su Tarybų Sąjunga.

Lenkijos delegatas Dr. 
Julius Katz-Suchy- sakė, kad 
Jungtinės Valstijos laikosi 
pražūtingos republikono 
John Foster Dulles užsienio 
politikos, kad demokratinė
se šalyse organizuoja šnipų 
veiklą, idant nuversti tų 
šalių esamas valdžias. Bet 
iš to nieko nebus. Liaudis 
nenori toliau vergauti po-

tesnių darbų. .
Jungtinių Tautų organi

zacijoje. Lake Success posė- nams ir kapitalistams.

Žinios iš Lietuvos
Pusė Milijono Rublių Pelno

KAUNAS.—“Trikotažo” fa
briko kolektyvas nuolat kelia 
savo darbo našumą. Įsipar
eigojęs įvykdyti pokarinio 
penkmečio trečiųjų metų ga
mybos planą iki lapkričio 7 
dienos, kolektyvas dirba su 
dideliu gamybiniu pakilimu. 
Per šių metų 5 mėnesius dar
bo našumas pakilo daugiau 
kaip 15 procentų. žymiai su
mažinta gaminių savikaina ir 
pagerinta šilko dirbinių koky
bė.

Per šį laiką įmonė praturtė
jo naujais įrengimais. Vyr. 
mechanikui Semaškai vado
vaujant, suremontuotos ir pa
leistos j darbą mezgamosios 
ir špuliuojamosios mašinos.

šiemet buvo peržiūrėtos ir 
įvestos naujos, aukštesnės iš
dirbio normos. • Tatai dar la
biau sustiprina įmonės kolek
tyvo kovą dėl. gamybinių už
davinių sėkmingo vykdymo. 
Gegužės mėnesio gamybos 
planas įvykdytas 143 procen-. 
tais. Garsūs stachanovininkai 
Galinauskaitė, Žemaitytė, Ba
nevičienė, Obelienė ir Recke- 
vičienė savo dienos išdirbio 
normą įvykdo 180 procentų ir 
daugiau.

Ritmingai dirbdamas “Tri
kotažo” fabrikas per šių metų 
5 mėnesius valstybei davė 
500,000 rublių pelno.

V. Paulauskas.
★ ★ ★

Pastatyta 120 Namų
UTENA. — Vis daugiau na

mų atstatoma Utenos mieste. 
Iki šio laiko komunalinio ūkio 
skyriaus statybos-remonto kon
tora jau atstatė bei naujai pa
statė ‘40 namų. Greitu laiku 
numatoma perduoti naudoji
mui dviejų aukštų mūrinį na
mą Dariaus ir Girėno gatvėje, 
dvejus triaukščius namus Ta
rybų aikštėje ir dvejus medi
nius namus Basanavičiaus ir 
Komunarų gatvėse. Vyžuonių 
gatvėje .statomas naujas trijų 
aukštų namas.

• Mieste per pokarinį laiko
tarpį pastatyta daugiau kaip 
80 individualių gyvenamųjų 
namų. J. Sirgėdas.

★ k ★ 
Moterų Delegatas— 
Daugiastaklininkė

KLAIPĖDA. — Į “Gulbės” 
fabriką drg, Vaitkienė atėjo 
dirbti 1946 metais ir per 
trumpą laiką ji pasižymėjo 
sąvo pavyzdingu darbu, Au
dėja, dirbdama prie dvejų 
staklių, kasdien įvykdydavo 
savo išdirbio normas 150 pro
centų. Bet Vaitkienė nesi
tenkino tuo ir paprašė 
f a b r i k o vadovybę duoti 
jai aptarnauti d a r dve
jas stakles. Ir štai ji nuo 
vasario mėnesio dirba prie 
ketverių staklių. Vaitkienės 
iniciatyvos dėka, mašinų pri
ėmimas ir perdavimas pamai
noms keičiantis suorgahizuo-
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Waterbury, Conn.
Dalyvaukite Laisvės Piknike

Dienraščio Laisvės paramai 
piknikas jau netoli, nes jis 
įvyks sekmadienj, 5 d. rugsė
jo (Sept.), prieš Labor Day, 
taip, kad ant rytojaus dar bus 
šventa ir proga pasilsėti. Pik
nikas.įvyks Lietuvių Parke, už 
Lakewood ežero.

Pikniko komisija ir darbi
ninkai pasiruošę visakuomi 
aptarnauti svečius ir viešnias, 
kad svečiai galėtų gražioj gi
raitėj ir tyrame ore maloniai 
praleisti laiką.

Dainų programa bus graži, 
nes bus du chorai — Laisvės 
Choras iš Hartfordo vadovys
tėj Wilma Hollis ir vietinis 
Vilijos Choras vadovystėj Ger
trude .Ulinskaitės. Taigi, bus 
gera proga pasiklausyti gra
žių dainų.

Antanas Bimba, Laisvės re
daktorius, pasakys prakalbą 
svarbiais amerikiniais ir pa
sauliniais klausimais. Taipgi 
kalbės Dr. J. Staneslow ir ki
ti vietos veikėjai iš Progre
syvių Partijos?

Šokiams gros John Sotu los

orkestrą. Svečių bus iš pla
čios apylinkės, nes iš daugelio 
miestų atvažiuos busais ir ma
šinomis, tai bus gera pfbga 
pamatyti senus draugus ir 
drauges ir susipažinti su nau
jais.

Iš kitur atvažiavus į Wa
terbury, tai iš miesto centro 
reikia pasukti į North Main 
St. ir važiuoti į lauko pusę, 
iki pasieksite Chestnut Hill 
Rd., čia reikia sukti į dešinę 
(matysite čia prie stulpo ro
dyklę), pavažiavę rasite eže
rą, per kurį eina kelias. Ka
da pervažiuosite tuo keliu 
skersai ežerą, Mi į pirmą ke
liuką sukite į kairę ir bus pik
niko vieta. Visus-ir visas ma
loniai prašome atsilankyti!

Komisija.

Penktoji Mokinių Laida

ŠIMONYS (Kupiškio ap
skrities).—Tarybiniais laikais 
įsikūrusi vietos progimnazija 
išleidžia penktąją ketvirtosios 
klasės abiturientų laidą. Sėk
mingai praėjo egzaminai ket
virtoje klasėje iš lietuvių kal
bos, TSRS Konstitucijos ir 
matematikos. V: Šepetaitis.

tas taip, kad sutaupoma 
minučių brangaus laiko.

Šiuo metu Vaitkienė dirba 
lapkričio mėnesio sąskaiton .ir 
įsipareigojo iki lapkričio sep
tintosios baigti antrąją meti-, 
ne norma. 'V €•

Stachanovininkės

VILNIUS.—Kruopštus dar
bas tenka “Elnio” odos ir ava
lynės kombinato štancavimo 
skyriaus pakulnių surinkė
joms. Eilė darbininkių nuolat 
viršija išdirbio normas, štai 
Dūdienė ir Steponavičiūtė ne 
seniai per pamainą surinko 
po 400 porų pakulnių,, esant 
170 porų normai.

Stachanovininkės ne tik nor
mą įvykdo dvigubai, bet ir 
duoda aukštos kokybės pro
dukciją, nepadaro niekalo.

Puikiai dirba Pocevičienė. 
Ji vietoj skirtų 90 porų pa
kulnių apdirba 210 porą.

SKAITYKITE IŠ TARYBŲ 
LIETUVOS KNYGAS
Mūsų knygynas gavo apie keturiasde

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

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

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

Del platesnių informacijų kreipkitės 
pas mus.

Siunčiant užsakymus kartu siųskite 
Money Order arba banko čekį.

Four Continent Book Corp 
55 West 56th Street, 
New York 19, N. Y.

YltŽSVl

į Philadelphia, Pa, •• 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 Salę Šokiams. Gera Muzika.
Kadangi ant rytojaus bus Labor Day Šventė, tai yra puiki proga atvykti bu, 
•sais iš kitų miestų. Todėl atvažiuoja busai iš Brooklyn, Baltimore ir iš kitur,

Įvyks Sekmadienį

RUGSĖJO 5 SEPTEMBER
•
e KELRODIS: Važiuodami automobiliais laikykitės Crescent Blvd. (Route 130),
• 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
• dešinei ir už vieno bloko pikniko vieta.
• Kurie važiuosite busais, tai nuo Market St. Ferry paimkite po dešinei busą No. 2
• Gloucester Heights, kuris daveš iki vietos.
• Iš New Yorko, Elizabetho ir Newarkd važiuokite Route No. 1 ir prie 3-čio J Circle (ratu apsisukimo) tėmykite Routė 1Ą0 ir su Įritės po kairei. Davažiavę di-
• dėlę patiltę arti Camdeno laikykitės po kairei, nepaleiskite Route 130 ir tčmy- 

> • kite vietas,. kaip aukščiau nurodyta.

, . .............             «.Hl.
4 pūsi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—.Tree., Rtigp. 18, 1948



PITTSBURGH, PA.
įspūdžiai iš Kelionės

Nors jau buvau rašęs, kad 
išvažiavau i Floridą gyventi, 
bet sveikatos dėlei grįžau at
gal ir 22 d. rugpjūčio pasiduo
siu i ligoninę operacijai.

Jau daug kartų esu važiavęs 
į Floridą ir atgal j Pittsbur- 
ghą, bet šiuo keliu važiavau 
dar pirmu kartu ir todėl noriu 
pasidalinti savo įspūdžiais.

Įvažiavus į Georgia valsti
ją aplinkui matosi - didžiausi 
plotai medvilnės (vatos). 
Medvilnė dar neprinokusi, bet 
jau tabako valymas buvo pa
čiam įkaitime. Per ištisas die
nas pulkai negrų — vaikų ir 
suaugusių darbuojasi laukuo
se. Matyti, kad juodos spal
vos žmonių čia gyvenimas yra 
labai skurdus. Jų trobelės 
mažytės, sukrypę, dauguma 
be jokių langų. Durys iš 
lentų sukaltos ir kuomet pra
daros, tai pro jas matosi sku
durai ant grindų, bene bus jų 
“lovos.” O jau vaikučių, tai

daugybė; matyti, kad jie vei
siasi apsčiai, gyvena varge, be 
mokslo ir apšvietos. Mat, ka
pitalistiniai valdonai taip no
ri. Jiems paranku, kada yra 
•pakankamai vergų apdirbimui 
medvilnes ir tabako laukų.

Dar prieš sutemsiant įva
žiavome į Tennessee ir kada 
ruošėmės sekamą dieną va
žiuoti per Great Smoky Moun
tains kalnus, kurie yra tarpe 
North Carolina ir Tennessee 
valstijų, tai nusprendėme 

| anksčiau apsistoti nakvoti, 
i kad gerai pasilsėjus. Susto- 
I jome miestelyje Murphy.

Ryte atsikėlėme anksti ir vėl 
, leidomės į kelionę. Miestelyje 
i Andrews sustojome papusry
čiauti. Valgykloje užsisakėme 
po kiaušinį, kavos ir džiovin
tos duonos. Kada užvalgę pa
klausėme, kiek už maistą, tai 
gavome atsakymą, kad $2.06, 
Reiškia, gana brangu, nes mū
sų buvo tik trys asmenys, 

j Pikta, bot ką padarysi, čia

turistus stengiasi išnaudoti jie 
saviems tikslams.

Štai jau palengva važiuoja
me vis aukštyn ir aukštyn j 
tuos didžiuosius kalnus. Kė
lias darosi vis labiau vingiuo
tas, oro spaudimas daugiau- 
jaučiamas. Tuojau pradeda
me jausti, kaip kokio lanko 
spaudimą ant galvos ir ausų 
ūžimą. Na, jau pasiekėme 
ir pačią aukščiausią vietą. 
Rodo, kad tai 5,048 pėdos, 
čia suradome daug automobi
lių pristatyta, tai ir mes pa
sistatėme. žmonės vaikštinėja 
po kalnus, traukiasi paveiks
lus. Traukia savo paveikslus 
ir meškų, kurios valkiojasi ap
linkui ir maldauja maisto. 
Nors pasargų visur prikabinė
ta, kad neerzinti ir nešerti 
meškų, bet kas to paiso.

pasivalkioję kalife, 
automobilių, kuris

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENE 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

Kiekvieną šeštadieni 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 ipoder- 
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

Aiieust Gustas B
I 
B

BELTAIRE FLORIST
Lietuvis Kvietkų Pardavėjas

6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.
(kamp. 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 
ir tt., telefonuokite

SHoreroad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite. \
Specialistai Pritaikymui

Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
Užsakymus taipgi galima priduoti per -PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

H

Paul Gustas Funeral Home.
INC. /

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS j
Telefonuokite dieną ar naktį 1

EVergreen 7-4774 ■. ‘ Į
Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato-* J 

giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, | 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. , Į

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

Asmeniški ap^arYiavimai suteikiama šeimom sulyg parei- į 
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. :

ir mes 
atvėsinę 
jau gerai buvo įšilęs lipant j 
kaina, leidomės iš kalno, že- 
myn* važiuojant auto riedėjo 
sklandžiai, žemyn- nusileidę 
suradome indėnų kaimelį. Jie 
pardavinėja įvairius “suveni- 
rus” (atminčiai dalykėlius) ir 
net nedidelius meškiukus, ku
rie pririšti prie stulpų ir iš
mokyti už numestą pinigą pa
šokti. Matyti, kad iš to in
dėnai ir pragyvenimą darosi.

Kad tie kalnai vadinasi 
rūkstantieji, tai tokiais jie ir 
yra. Dar prie jų neprivažia
vus jau pradedi matyti, kaip 
tai vienur, tai kitur dūmai ver
žiasi Įvairių spalvų, tai rudi, 
pilki, mėlyni ir, kitokį.- La
bai gražiai tas atrodo.

Palikome North Carolina 
vals’tiją ir važiuojame jau Vir
ginia valstijoj — Blueridge 
kalnais. Šie kalnai aukšti ir 
jų viršus rodosi mėlynas, gan 
gražus. Bet kelias, tai labai 
vingiuotas. Jis sukinėjasi, 
kraiposi, raitosi, taip, kad 
atrodo, jog ant vietos tik ir 
važinėji. Ir taip važiavome 
per visą dieną. Pradžioj bu
vo įdomu, bet vėliau jau taip 
įkyrėjo, kad nors šaukis pa
galbos.

Tarpe kalnų yra gražių 
vaizdų, yra ūkininkų, matosi 
gražių ir’riebių karvių, gra
žūs ir triukšmingi upeliai te
ka ir dideli plotai akmenuo
tos žemės. Matyti, kad ‘joje 
niekas1 neauga. , Tik vakare 
baigėme kelidnę per kalnus, o 
dar linkui Pittsburgho buvo 
190 mylių. Bet kadangi ma
no švogeris geras kelio vai
ruotojas, o sesuo Barbutė 
deda jam sekdama kelio 
merius, tai nusprendėme 
ne apsistoti, .bet keliauti 
galo, nors buvo 9 valanda 
karo.

Tai buvo kelias No. 19. Ma
no patarimas, kurie važiuoja į 
Floridą ir atgal, tai geriau 
šiuo keliu nevažiuoti, nes jis 
gan sunkus ir varginantis. Tik 
bent, jeigu kurie nori pama
tyti daug ir» įvairių kalnų, tai 
tie gali turėti užtektinai įvai
rumo. Natalija Lenigan.

P. S.—Pirmiau aš buvau ra
šius, kad man bebūnant Cle- 
velande mačiausi su advokatu 
Petru Keršiu. Laikraštyje per 
klaidą buvo atspausdinta, būk 
mačiausi su adv. Masys. Ta 
klaida buvo padaryta redak
cijoje. N. L.

Ar tai ne puiku? Vaikelis gavo ‘A’ požymį iš Biznio 
Administracijos už mokėjimą korektiškai parašyti 
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CHICAGOS ŽINIOS
I

ČEKAI PASITIKI RUSAIS
Chicagos čekoslovakams jų 

gimtinio krašto atstovas Dr. 
Vladimir Outrata piknike pa
sakė, kad jie neturės gėdos už 
šiandieninę tvarką jų gimtinė
je šalyje.

Dr. Outrata kalbėjo čeko- 
slovakų Tautiško Susivieniji
mo piknike Pilsen Parke. Jis 
pabrėžė, kad jų gimtinėje 
yra naujos rūšies demokratija 
ir rusai gelbsti jiems surasti

baigdamas kalbą.

kliubo

Great Neck, N. Y

91
5

PAKVIETIMAS
Bendrai vietinės draugystės 

rengia smagų pikniką, sekma
dienį, 22 d. rugpjūčio, A. J. 
Kasmočių Salės Parke, 
Steamboat Rd. Prasidės 
vai. vakare.

Programoje, apart muzikos, 
turėsime ir sporto, pypkių rū
kymą, virvės traukimą. Pasi
žymėję gaus dovanas.

Bus ir kalbėtojai — D. M. 
Šolomskas kalbės lietuviškai, 
o kitas žymus kalbėtojas an
gliškai.

Reiškia, piknikas bus įvai
rus, nes apart skanaus ir mais
tingo maisto, turėsime gerą 
programą. Įžanga, tįktai 60 
centų.

Visus ir visas, jaunus ir se
nus kviečiame atsilankyti.

Rengėjai.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Plečiamas Konditerijos 
Fabrikas

KAUNAS. — Pradėti “Ra
munės” konditerijos fabriko 
praplėtimo darbai. Fabrike 
Įrengiamas naujas tešlainių ir 
biskvitų cechas. Rekonstruo
jami karamelės ir saldainių 
skyriai.

Į Klaipėdos uostą neseniai 
atplaukė laivas su modernio
mis konditerijos pramonės 
mašinomis “Ramunei.” Atvež
ta 2 vakuumo aparatai, teš
lainių gamybos mašina ir kt. 
“Ramunei’ 
karamelės 
piaustymo
elektros motorų bei keltuvų. 
Įdomi yra gautoji saldainių 
vyniojimo mašina, galinti su
vynioti per parą 300 kilogra
mų saldainių ir tokiu būdu pa
keisti 8 darbininkus.

taip ' pat išskirtos 
štampavimo ir 

mašinos, keletas

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

rios kitos naujosios demokrati
jos pilietis, čia jį apsupo pini
guočiai ir pradėjo operaciją 
ant jo sąžines ir proto. Prižada 
jam aukso kalnus ir žemišką 
rojų. Tegul tik jis atsižada sa
vo žmonių, savo šalies, savo įsi
tikinimų, savo visos žmoniško
sios prigimties. Atsirado silp
nos valios žmogus ir pasidavė 
tiems viliojimams. Kiek čia 
džiaugsmo, kiek alaso!

Tiesa, žmogus fiziškai pasi
lieka žmogumi, bet dvasiniai 
jis tapo pavogtas ir sunaikin
tas. Jis tapo amžinu klajokliu 
— be tėvynės, be saviškių, be 
proto ir be sąžinės!

Juk tai daug žiauriau, negu 
fiziškas žmogaus pavogimas ir 
palaikymas keleto dienų; kol už 
jį užmokės.

Bet už fizišką vagystę mūsų 
įstatymai niekšus baudžia mir
timi, o už aną, už dvasinę va
gystę, daug žiauresnę, niekšai 
įtraukiami į “garbingųjų ir iš
rinktųjų” sąrašą!

NAUJI SPECIALISTAI
KAUNAS. — Amatų mokyk

lą Nr. 11 šiemet baigė 215 nau
jų specialistų, iš jų — 140 siu
vėjų ir 75 mezgėjos - trikotaži- 
ninkės. Naujieji specialistai vi
si stojo į darbą Kaune veikian
čiose “Dangos,” “žibutės,” 
“Dobilo,” “Jurgino,” “Pašvais
tės” ir “Silvos” įmonėse.

J. Remeikis..

pa- 
nu- 
jau 
iki
va-

SKELBKITĖS LAISVĖJE

“Mes nesame valdomi ru
sų,” sakė jis. “Mes valdomos 
patys, bet rusai yra mūsų ge
ri draugai. Jie mūsų ne
skriaudžia. Jie mūsų nežemi
na ir neniekina. O priešingai, 
jie mums gelbsti ir jie mus ap
gina.”

“Mūsų gimtinėje nėra" prie
spaudos,” diplomatas aiškino/ 
“Yra užtenkamas prirodymas 
■perėjus mūsų miestų gatves 
bile čekų ar slovakų miestuo
se, kur ūkininkai ir darbinin
kai patenkinti ir supranta sa
vo naujas teises ir naujas lais
ves,” Dr. Outrata pabrėžė.

“Bet rašėjai ir žvalgai, ku
rie nemato tos puses naujos 
demokratijos Čekoslovakijoj, 
jie nėra leidžiami mūsų ša
lin,” sakė jis.

“Mes neleidžiame priešams 
mūsų respublikoj suokalbiau- 
ti su priešais lauke mūsų ru- 
bežių. Mes taipgi neleidžia
me neva ’ rašė jams, apmoka
miems rtuodų skleidėjams, nuo
dyti mūsų žmonių, su išmis- 
Lais, kurie, stambiem intere
sam užsienyje naudingi.

“Jums nereikės gėdintis sa
vo sena tėvyne. Mes neatli
kome nieko blogo, paiko ir 
žeminančio. * Mes visada kie
tai laikysimės ir ginsime savo 
kraštą ir savo šalies tradici
jas. Bet mes žygiuosime tuo 
keliu, kuris gerina gyvenimo 
sąlygas kiekvieno nario mūsų 
tautos,” Dr. Outrata sakė

Sutvertas Lietuvių 
Kliubas už Wallace’a

Vengrų pažangaus 
salėje Įvyko susirinkimas, ku
riame Franas Mikužis, delega
tas Į Progresyvės Partijos 
konvenciją, davė trumpą ra
portą. Paskui kalbėjo H. že- 
braitis, kandidatas į Munici
pals Teismo vyriausią baili- 
fą, taipgi V. Andrulis.

Pirmininkavo St. Vėšys. '
Gerai apibūdinta esama pa

dėtis, Progresyvės Partijos 
veikla, jos prospektai atei
nančiuose rinkimuose ir pa
raginta sukurti kliubas, kuris 
darbuosis tarpe lietuvių rin
kimų kampanijos geresniam 
pravedimui.

Susirašė 23 nariai, 
nebuvo reikalaujama
mokėti, vistįek visi nariai su
mokėjo po dolerį.

Nutarta tuojau parsitraukti 
anglų kalba knygelės apie 
Wallace‘ą 200 egzempliorių 
ir platinti.

Susirinkimas buvo labai ge
ras.

Kliubo valdybpn išrinkti: 
Pirmininku St. Vėšys, vice

pirmininku Juozas Jankus, 
sekretore Mildred Chesna, iž
dininke Ona Remeikiene.

Parduota, kiek buvo, litera
tūros Progresyvės Partijos rei
kalais.

Penki čiagiųiiai Įstojo 
ban, bet stos daugiau, 
buvo svarbiame mitinge 
ir negalėjo dalyvauti,
bas laikys mitingus kas mė- 

mitįngan 
naujų 
šiame

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

T

Nors 
pinigų

kliu-
Kiti 

kitur 
Kliu-

kurie nebuvo

koloni-Side lietuvių 
pralenkė kitas Chi-

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

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

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

' arti maudynių. ..

nesis. Sekančiai! 
bus kviečiama daių>’ 
žmonių, 
mitinge.

North 
ja bene
cagos lietuvių kolonijas šiaifie 
darbe.

Patartina tuojau imtis dar
bo ir sukurti kliubus Bridge- 
porte, Brighton Parke, Mar
quette Parke, Cicero, Roselan- 
de ir Jackson Parko srityje.

Rinkimai artinasi, reikia 
imtis vajaus darbo.

Kiekvienoje lietuvių koloni
joje reikia suruošti eilę mi
tingų, prakalbų, paskleisti li
teratūros apie Wallace’a ir 
Taylor’ą, apie Progresyvę Par
tiją. • Rep.

Mrs. Nellie Dauenhauer
R.F.D. 1, Box 325, t 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 
laivą nuo W. 42nd St. ir išlipkite Kingston Point.

Berlin’. — Vokiečiai fabri
kantai bijo, kad visas Ber
lynas gales patekti į Sovietų 
rankas.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Technikiniai Filmai 
Geležinkelininku Klube

KAUNAS. — Kelis kartus į 
savaitę Kauno geležinkelinin
kų klube demonstruojami 
technikiniai, filmai — “Tinka
mas garvežių » kūrenimas,” 
“Cilindrų darbas” ir kiti. De
monstruojami ir kitokie fil
mai apie geležinkelių trans
portą. Neseniai geležinkeli
ninkai žiūrėjo filmą “Geležin
kelininkai Didžiojo Tėvynės 
karo ’metu.”

Manager .

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. T.

Tel. EVergreen 8-9770

R. Brazdys.

NAŪJO PLYTŲ FABRIKO 
STATYBA.

Pradėta plytų fabriko staty
ba Dvarčionyse (Vilniaus aps.). 
Naujo fabriko projektuojama
sis pajėgumas — 12 milijonų 
plytų per metus.

Lygiagrečiai su parengia
maisiais statybos darbais tie
siamas kelias, jungiąs Dvarčio- 
nius su Vilniumi.
•Jh—«—«—■»— M>—m—ai—

į Egzaminuojant Akis,- 
Į Rašome Receptus i 
į Darome ir Pritaikome Akinius į

F. W. Shaliiis 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home n ” ». • v * • : ♦ 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

BAR & GRILL

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINE, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

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

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
r (BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—-Treč., Rugp. 18, 1948
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’.Valdžia Vartoja Tafto 
Jr Hartley Įstatymą 
Prieš Laivakrovius

New Yorko ir viso rytinio 
pajūrio ir pietinės įlankos lai- 
vakroviai ruošėsi streikui už 
pagerinimą savo buities. Ta
čiau valdžia, atrodo, panau
dos Taft-Hartley įstatymą ati
dėti streiką, uždėti 80 dienų 
drausmę.
.. Laivakroviai reikalauja pa
kelti algas; sveikatos, gerovės 
ir pensijų plano; užtikrinti 
mažiausia už 4 valandas mo
kestį kožnu pašaukimu į dar
bą ir už 8 valandas naktiniais 
pašaukimais, taipgi sekmadie
niais ir šventadieniais; page
rinto atostogų planp, ir kitų 
pagerinimų.

• Valdinė Public Service Com
mission leido pakelti gaso kai
nas 31 nuošimtį Westchester 
apskrityj. Sunkiausia palies 
tuos, kurie vartoja gasą ap
šildymui buto

Batsiuviai Darbuojasi 
Išrinkti Wallace’ą

* ' I----- —\
Šiaudini, nariai CIO United 

Shoe Workers 
lokalo 13-to, 
dienį susirinko 
Ballroom, 13 
New Yorke,

Komunistai Ragina Remti 
Mūsos Streiką

šeimininkių-varto- 
prieš mėsos aukš- 
kadangi tai išeis 
naudai, sako jie.

Vietiniai komunistų parti
jos skyriai skleidžia mieste 
lapelius, raginančius visuome
nę paremti 
tojų streiką 
tas kainas, 
jūsų pačių
Kainas turės numažinti ir su
grąžinti kainų kontrolę.

Robert Thompson, organiza
cijos sekretorius šioje valsti
joje, savo pareiškime, greta 
kitko, sako:

Pasklidęs dabartinis mėsos mokratus kongresmanus, ku- 
boikotas rodo plitimą žmonių rie yra kalti už kainų pakėli- 
pasipiktinimo prieš pragyve- mą.

nimo brangumą, ypačiai prieš 
nesvietiškas mėsos kainas. 
Toks judėjimas, išvystytas ko
vingoje nuotaikoje ir su ma
siniu dalyvumu darbininkų ir 
liaudies pikieto linijose, atviro 
oro susirinkimuose ir visokiuo
se veiksmuose yra svarbia 
priemone numaskuoti pelna- 
grobiškus trustus ir ‘ išdavikiš
ką seną dvipartinę politiką/

Ta kova, sako jis, turi eiti 
! ir prieš republikonus ir de-

Rakandų Darbininkai 
Gavo Pakėlimą Algų

Šiemet Biskelį Pagerėjo 
Namą Statyba

Šių metų pirmais septyniais 
mėnesiais didžiojo New Yorko 
srityje pradėta statyba gyve
namų namų, kuriuose bus 13,- 
579 butai. Pernai tuo pat lai
kotarpiu tebuvo .pradėta sta
tyba su 8,620 butų,‘kaip skel-

Mariiiinkai Protestavo 
Prieš Policijos 
Brutališkumą
'Virš 2,000 marininkų apsto

jo šaligatvius ant pusės bloko 
prieš National Maritime Uni
on Hali, ,346 W. 17th Street, 
praėjusį pirmadienį. Tai bu
vo perviršis. publikos masinio 
mitingo, šaukto protestui prieš 
policijos žiarumą darbinin
kams ir negrams. Erdvioje 
unijos salėje dalyviai netilpo, 
plačiu mūru išsiliejo į šaligat
vius.

Marininkai susirinko išgirs
ti pranešimą Miesto Tarybos 
nario Benjamin J. Davis, ku
ris, kaip negras, pats arčiau
sia susipažinęs su daugeriopo
mis atakomis, ant negrų Har
leme ir kitose miesto dalyse. 
Mitingas specialiai protestavo 
dėl nušovimo negro komunis
to William Miltono, Brook
lyne.

Nieko Raudono Apie 
Tuos Darbininkus

Apie 806 rakandų darbinin
kų, susirinkę į CIO Furniture 
Workers Lokalo 140-to susi
rinkimą praėjusį pirmadienį 
nutarė priimti lokalo viršinin
kų sudarytą su šapų savinin
kais naują sutartį.

Rakandiniai gauna po $5 sa-1 bia valdinis statistikų biuras, 
i vaitui mokesties priedą, po! Iš to skaičiaus 11,339 yra 
j dvi savaites atostogų su alga I privatiškuose namuose, o tik- 

...........  'tai 2,240 visuomeniškuose.
Prie to, vis dar labai mažai 
statoma. Kadangi labai daug 
namų yra nusenusių, tad nau
jai statomieji ne visi yra prie
du, tūli tik užvaduoja nu
griautus.

sako j 
visa i 
dar

i išdirbusiems ne mažiau 3 me
tų, po $45 mažiausioms algos 
nelavintiems darbininkams. 
Bosai sutiko nereikalauti iš 
darbininkų prisilaikymo Taft- 
Hartley akto nuostatų.

Naujoji sutartis paliečia 
! apie 650 darbininkų bosų są- 
i jungai priklausančiose šapose 
ir tūlose nepriklausomose są
jungai. Tūlos kitos nepriklau
somos tebesitaria su savo dar- 

Susiįarimu išvengta

Pasveikino Sukaktyje

J u 
Tą

fr.

Del Mėsos Boikoto

Joint Council 
praėjusį šešta- 

į Penthouse 
Astor Place, 
konferencijon !

rinkimų reikalais.
Konferencijos tikslas, 

šiaučiai, sumobilizuoti 
batsiu vystės industriją 
buotis ir balsuoti už Wallace.
Plati atstovybė ir entuziazmas 
rodė, kad jie. savo siekį įgy- Susiįarimu išvengta į
vendins. Čia atstovauta apie- streikOj kuris būtų prasidėjęs! 
8,000 eilinių darbininkų iš 75 j savajte 
šapų. Sąskridis buvęs pirmas I •—
tos rūšies visoje industrijoje,

..tačiau tokių ne už ilgo 
matysime daug, sako 
ace’o ir gero kongreso 
kimo šalininkai.

laiko
Wall- 
išrin-

ir

Helen Karkus* (J. J. Barkų, 
iš S. Ozone Park, duktė) pra
ėjusio sekmadienio vakarą 
staigiai susirgo apendiko įde
gimu. šeimos gydytojas tuoj 
išvežė ligoninėn ir pirmadie
nio rytą jai padaryta operaci
ja. Kol kas, padėtis opi, bet 
gydytojai tikisi pasveiksiant. 
Tėvai susirūpinę savo vientur
tės padėtimi.

. į Randasi Doctor’s Hospital’y, 
aht Van Wyck Blvd., Jamai
ca.

Linkime Helen’ai greit pa
sveikti.

‘Helen yra dienraščio Lais
vės skaitytoja ir pramogų lan
kytoja, taipgi knygų skaity
mo mėgėja; kai kada para
šydavo knygos apžvalgą į mū
sų laikraščių angliškuosius 
skyrius. Jos tėvas dirba dien
raščio Laisvės redakcijoje, 
korektoriumi.

Minimum algos nuostatas 
patarnaus negrams, sako uni
jos viršininkai, kadangi jie 
dažniausia samdomi lavin
tiems darbininkams pagelbi- 

ininkais.
Darbininkai tarė žodį ir po- 

: litiniais klausimais. Jie pa- 
■ smerkė Neamerikinių Veiks- 
i mų Komiteto ragangaudiškus 
veiksmus ir reikalavo, kad 
kongresas atimtų paskyras. 
Taipgi kritikavo ir pasfnerkė 
miesto policijos viršenybę dėl 
nedavimo apsaugos Progresy
vių Partijos susirinkimams ir 
policijos žiaurumą prieš strei- 
kierius ir negrus.

Mitinge taipgi buvo praves
tas “šiaudinis” balsavimas pa
tirti, kaip nariai atsineša į 
Wallace’o kandidatūrą. I š 
dalyvavusių balsavime 63 nuo
šimčiai pasisakė už Wallace’a, 
23 nuošimčiai sakėsi dar ne
apsisprendę, o 12 nuošimčių 
balsavo prieš.

New Yorko taksikų kompa
nijos reikalauja valdžios leis
ti kelti fėrą. Gi samdomi vai
ruotojai skundžiasi, kad jų 
uždarbio sumažėjimo priežas
timi yra ne mažumas fėro.

Brooklyniečiai!
VAŽIUOKIME J PHILADELPHIJOS 

PIKNIKĄ!
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*

Yra pasamdyti 3 busai važiavimui į philadel- 
phiečių rengiamų Laisvės paramai piknikų. Tuo
jau įsigykite busų tikietus.

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

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

KAINA $3.25 Į ABI PUSI

Rugpjūčio 11-tą Stanley 
Isabel Adomaitis, gyvenantieji 
388 So. 1st St., Brooklyne, mi
nėjo 5-tą vedybų sukaktį. Ra
miai praleido dieną, išskyrus 
retkarčiais užėjusį draugą pa
sveikinti juos. •

šeštadienį, rugpiūčio 14-tą 
Stanley ir Bertha Adomaitis, 
kurie gyvena 291 Lorimer St.', 
“labai susirgo.” Isabel Ado
maitis, Berthos ir Stanley gi
minaitė, atėjo juos atlankyti. 
Vietoje ligonių, jie rado pil
ną stubą svečių, kurie juos 
pasitiko su šauksmu: “surpri- 
zas!”

Prasidėjo linksmavimas. Vi
są vakarą šoko, dainavo, vai
šinosi sveikindami sukakties 
sulaukusius. Taipgi apdova
nojo. Svotu buvo Frank Bush, 
o svočia Bertha Adomaitis. 
Puotą suruošė Lucy Klimas su 
Bertha Adomaitis, Anna Na
vikas ir Adele Augulis, kurios 
pagelbėjo gaminti valgius ir 
priruošti.

Tarpe kitų svečių buvo Ed
ward Amaitis, Adele Polizi, 
Patrick Cavelo, August Ado
maitis, Eleanor Kupčinskas,' 
Peter Radzevičius, Mrs. Ra
dzevičius, Mr. ir Mrs. Kup
činskas, Charles Yuknis, Geo. 
Weigand, Mr. & Mrs. J. čes- 
na, Mr. ir Mrs. F. Reinhardt, 
Anthony Sutkus, Veronica 
Klein. Lillian Kupčinskas, 
Nick ir Jeanette Kazurn, Pete 
ir Millie De Crescente, Isabel 
Sekh, Alex ir Ann Navikas, 
ir keli kiti, kurių vardų nesu
žinojau.

Grojo jaunuolis armonistas 
Albert Augulis ir man nežino
mas gitaristas.

Sveikinu Stanley ir “Chips” 
ir linkiu daug, daug linksmų 
ir laimingų sukakčių. Rep>

Prieš stambią departmentinę 
Oppenheim-Collins krautuvę, 
esančią cen tralinėje Brookly
no dalyje, Fulton St., darbi
ninkai unijistai streikuoja jau 
kelinta Savaitė. Gi prieš juos 
kompanija ir jai prielankios 
įstaigos ir spauda veda agita
ciją kaipo prieš raudonuosius.

Nieko apie mus raudono, 
sako 20 darbininkų streikierių 
bendrame pareiškime, išleista
me šiomis dienomis.

Tų dviejų dešimtų 
ninku bendras išdirbtų 
kiekis siekia 400 metų,
dalinus lygiai ' kiekvienam 
(average) yra išdirbę' firmai 
po 20 metų, tačiau nebuvo nei 
balti, nei raudoni.

Ne raudonumas verčia strei
kuoti ir dabar, sako unijistai. 
Mus verčia streikuoti sunkios 
darbo sąlygos, permaža mo
kestis, pakilusios kainos ir 
stoka ištekliaus žmoniškai 
pragyventi.

Petiiisko Tuna Fish
Dienraštyje jau buvo minė

ta, kad Williamsburgho žuvi
ninkų Klubas (lietuviai) 
gavo 360 svarų tuna fish, 
buvo aštuoni žuvininkai,
didelę žuvį jie pasidalino 
tarp savęs po lygią dalį. Kaip 
kiti žuvininkai jąja pasinau
dojo, nežinau. Bet Ignas Pe- 
činskas tai puikiai ją sunau
dos. Mat, jis yra ekspertas 
mėsos konservuotoj as. Jis sa
vo dalį tos tuna fish sudarė į 
stiklines (konservavo) taip, 
kad ji gali būt šviežia per 
keletą metų. Davė ir man pa
ragauji sudaręs lėkštę tos žu
vies. Labai skani, stebėjausi, 
kad taip didelė žuvis gali bū
ti tokia minkšta ir sultinga. O 
su Pučinsko pritaikytais prie
skoniais, nepaprastai skani.

Kas nori, gali gauti tos žu
vies gerus pietus pas Igną Pu
činską restaurante, 404 Wythe ■ 
Ave., Brooklyne. Jis jos turi 
daug, sukonservuotos stiklinė
se. O ne už ilgo jis vėl va
žiuos tų žuvų gaudyti.

Pučinskas žuvavimui turi ir ' 
savo laivuką. Perskiriamas 
per pusę, taip, kad užsidėjęs 

i ant automobilio gali vežtis, 
' kur nori. Tam laivukui yra 
' pritaisyti ratai, taip, kad di
deles žuvis sudėjęs į laivuką 
ir vieną galą laivuko prijun
gęs prie automobilio gali sau 
lengvai vežtis jas namo.

Ignas Pučinskas yra ir geras 
medžioklis. Jis dažnai nušau
na briedžių. Ir briedžių mė
są jis moka sukenuoti ir visa
da jos turi savo restaurante. 
Jei norite naujienybių geriems 
pietums, eikite pas Pečinską.

Pranas.

darbi.- 
metų.

gi pa-

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja daktarui ofisas 

ant pirmų lubų, kampiniame na
me, prie eleveiterio stoties ir 
trys gatvekarių linijos. Apart- 
mentas 4 kambarių, tinkamas 
medicinos daktarui arba dentis- 
tui. Arba gali du daktarai pato
giai sutilpti. Labai bizniava gat
vė, visada daug kmonių sukasi 
aplink tą kampą. Kreipkitės j 
M. Dobbins, 65 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y. (194-196)

zs' 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.

C
K

; •> ■

SUNKVEŽIMIS SUŽEIDĖ
Robert Wetrus, 10 metų, 

tapo sužeistas sunkvežimio 
ties Flatbush Ave., ir E. 28th 
St., Brooklyne, berniukui išli
pus iš gatvekario. Jį nuvežė 
į Swedish Hospital. Vaiko 
namai randasi 1949 E. 37th 
St.

Brooklyno Public Library 
vedėjai prašo miesto valdžios 
skirti $1,385,000 užbaigimui 
antrojo aukšto Grand Army 
Plaza bibliotekos pastato.

Košernų bučernių savininkai Kongreso skyriai praveda pi- 
Bronxe atsiliepė į vartotojų i kietus prie didžiųjų kompa- 
prašymą bendrai tartis ir nišku mėsos sandėlių, raštinių 
veikti prieš aukštas mėsos 
kainas. Pas juos atsilankiu
sioms vartotojų delegacijoms 
jie žadėjo, jog jie tarsis, ko
kiu būdu jie galėtų geriausia 
prisidėti vartotojų vedamafme krautuves uždarytas visą die- 
boikote mėsos. Jie susirinks na, tuomi pagelbėdami varto- 
rugpiūčio 18-tą pasitarti tuo’tojams kovoti prieš kompani- 
reikalu. . Į jas, kurios yra pamatinės kal-

šeimininkių streikas prieš I tininkės kainų kėlimo. , 
aukštas mėsos kainas visame | Ne mažesniais kaltinin- 
New Yorko mieste tęsiasi jau j kais yra republikonų - demo- 
antra* savaitė, žadama strei-1 
kuoti iki šio mėnesio 23-čios. I 
O jeigu ir tuomet kainų kili
mui nebus galo, jei kainos ne
bus numažintos, iš naujo

Į svarstys, kokių priemonių im- 
Įtis kainoms numažinti.

. žydai bučeriai pakvietė ir 
New Deal Butchers Asso
ciation bučerius į bendrą 
pasitarimą. Atskiri bučeriai 
kalba, kad pakėlimas kainų 
ir jiems neneša gero — po 
mažiau mėsos teparduoda, 
mažai uždirba. Kaltos kom
panijos, sako jie.

Tuo tarpu vartotojai, unijos 
ir kitos susiedijų organizaci
jos, taipgi Amerikos Moterų

nišku mėsos sandėlių, raštinių 
ir krautuvių, o kai kur ir prie 
susiedijos bučemių, kurių sa
vininkai nenori kooperuoti. 
Tūlose susiedijose bučeriai su
tiko rugpiūčio 18-tą laikyti

I - . v v • " -

kratų kongresas ii’ patsai pre
zidentas Trumanas už panai
kinimą kainų kontrolės, sako 
pikietuotojų plakatai ir lape
liai.

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas geroje 

biznio vietoje. Du partneriai gali 
daryti gerą bizni, samdant darbinin
kus sunkiau, nes samdytų trumpos 
valandos. Tačiaus gerai nusimanan
tis apie tą biznį ir su samdytais 
darbininkais gali daryti gerą pragy
venimą. Kreipkitės, 417 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (194-196)
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SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Sveikatos Kultūros Klu
bo labai svarbus susirinkimas jvyks 
rugp. 19 d., 7:30 v. v., 419 Lorimer 
St. Reikia pasitarti apie mūsų ruo
šiamą maisto parodą ir sveikatos 
klausimu prelekci.jas, kurios turės 
jvykti rugsėjo 26-tą, Liberty Audi
torijoje. Tad ateidami j susirinkimą, 
atsineškite gerų patarimų. — Val
dyba. (194-195)

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Valandos:

DANTŲ GYDYTOJAS g

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

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

Penktadieniais uždaryta.
•'ujiiituintiiiiiiiiiiiiii!iuuiiJui!uiiiinuBtiiiniiinintiiiiKuiniinniinniui«iuuuiimiin«imurHiS

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių
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Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje sinipatlBkal 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai Įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172

Peter Kapiskas

-»

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank 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 AVĖ BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-0612

ra.

GYDYTOJAS

i S. S. Lockett. M. D.
į 223 South 4th Street

BROOKLYN? N. Y. w
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
; Telefonas EVergreen 4-0203

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kampas Broadway Ir Stone Ave., prie' 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

Valandos:

TONY’S

PEIST LANE
DRUGS, Inc,

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

Brooklyn, N. Y.

Į
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
| GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

l NUPIGINTAS PARDAVIMAS

• •

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktų 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y.

^Telefonas STagg 2-2173

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Rugp. 18, 1948 M
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