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dažnai užeisite tokį argumen
tą: Bolševikai siekia Lietuvą 
amžinai suskardinti. Visi jų 
ekonominiai žygiai taikomi i 
tą principinį tašką.

Ir ne vien tik su Lietuva, 
*f girdi, taip daroma. Visa di- 

kdžioji Tarybų Sąjunga esanti 
Bistematiškai skurdinama.

Tai gal ir bus pats kvai
liausias argumentas, 
keti gali 
skaito su

Juo ti- 
tik tas, kuris Besi
jok i u protu.

šiandien, santykiuo-Koks
se tarp kapitalizmo ir socia
lizmo, nulemiamiausias klausi
mas? Ogi tas, kuri santvar
ka geriau žmones aprūpins 
žmoniškuoju pragyvenimu. 
Tai milžiniškos istorinės lenk
tynės. Ir taip tik nuo šių 
lenktynių! priklausys visa tų 
dviejų santvarkų ateitis.

Kiekvienas liaudies gyveni
mo lygio pakėlimas socialisti
nėje santvarkoje yra sti- 

* priausias
' įrankis, 
kuris ką 
venimą.

yra
jos propagandos

Tai žino kiekvienas, 
nors žino apie gy-

būtų bolševikų 
jie norėtų savo

kurTaigi, 
protas, jeigu 
krašto žmoniij gyvenimo lygi 
stumti žemyn, o ne kelti aukš
tyn ? Tai reikštų, kad jie pa
tys darbuojasi savo santvar
kos sužlugdymui.

To, žinoma, nėra ir būti ne
gali. Lietuvoje daroma vis
kas, kas tik galima, dėl liau< 
dies gyvenimo pagerinimo. 
Tiktai tais sumetimais vedama į 
žemės reforma, tik tam tiks- ' 
lųi taip uoliai atstatoma

»

Maistas Antra Tiek
Pabrango nuo 1939 m.

Washington. — Maisto 
produktai, kuriuos 1939 m. 
galima buvo nupirkti už 
$10, dabar lėšuoja $21.68, 
kaip skaičiuoja darbo 
partmentas.

Farmeriai gauna 51 
lųi taip uoliai atstatoma ir -šimtį kainos už savo 
i^jiffečiama Lietuvos pramonė. įduktus; kiti 49 nuoš.

Lietuviškieji fašistai Urug
vajuje išleidžia savo “žurna
lą” “Laisvoji Lietuva.” Tai 
paprastas fašistinis šlamštelis. 
Tiesos ir informacijų apie Lie
tuvą jame nerasi nė su žibu
riu. Jo misija yra pakurstyti 
tenykščius lietuvius prieš 
tuvą.

Lie-

kad

i i

Kerenskis paplepėjo, 
“aštuoni rusai iš devynių ne
apkenčia Stalino.” To užteko 
Naujienų ir Darbininko re
daktoriams. Jiems tai jau 
gryniausias pinigas. Jie tuo 
seniai pamirštu “diplomatu” 
tiki ir savo skaitytojams per-’ 
ša tikėti.

Kerenskis gi tik pakartojo 
seną, nacių nuvalkiotą pasaką. 
Naciai irgi sakė: Užteks Hit- 

* lerio kanuolėms subaubti, ir 
rusai Staliną ir visus sovietus 
kaip beregint nuvers.

Istorija .labai tinkamai at
sakė į tą “filosofiją,” o Hit
leris užmokėjo savo gyvybe.

I

b

Karo metu desėtkai milijo
nų rusų buvo pašaukti prie 
ginklo. Juk jie turėjo pui
kiausią progą apsidirbti su 
Stalinu. Ir jeigu, kaip plepa 
Kerenskis, aštuoni iš devynių 
neapkęstų Stalino ir sovietų, 
tai jie būtų mokėję tuos gin
klus prieš juos pavartoti.

Bet nepavartojo. Susipra
tusiam žmogui toji karo isto- 
rija amžinai palaidojo tą 
kvailą pasaką. Bet argi Alek
sandras Kerenskis, Pijus Gri
gaitis ir kun. Urbonavičius 
skaitosi su istorija!

h

Demokratų Partijos naciona- 
liškas komitetas išleidžia rin
kimams laikraštį “The Demo
crat” ir siuntinėja visiems 
laikraščiams, kaipo informaci
jų šaltinį apie demokratus.

Ką tas “The Democrat” ra
šo? Iš visų jo-raštų plaukia 
viena mintis: Visi demokra
tai yra šventieji. Jie visi to- 

7 kie geri liaudies prieteliai, 
būtų neatleidžiama nuo-

SUJUDĘ BERLYNO DARBININKAI UŽĖMĖ MIESTO VALDYBA
BERLYNO DARBININKAI ŠTURMAVO 
DEŠINIĄJĄ MIESTO VALDYBĄ

Berlin. — Daugiau kaip 
10,000 darbininkų audrin
gai demonstravo prieš Ber
lyno valdybos rūmą, šauk
dami: “Laukan iš Berlyno 
anglus - amerikonus, darbi
ninkų priešus! Mes norime 
bulvių, o ne jūsų koman
dos!”

Demonstrantai pralaužė 
policijos eiles ir keli šimtai 
įsiveržė į miesto tarybos 
rūmą. Darbininkai sujudo 
ypač dėl to, kad dešinioji 
viešpataujama miesto tary
ba rengėsi išrinkti delega
tus į busimąjį neva steigia
mąjį vakarinės Vokietijos 
valstybės seimą. Demons
trantai reikalavo vienos ne
dalomos Vokietijos ir vienos

de-

nuo- 
pro- 
eina 

maisto perdirbinėtojams, iš- 
,vežiotojams ir pardavinėto
jam.

Reakcininkas Rankin 
Vėl Išrinktas

Jackson, Miss. — Reakci
nis demokratas kongresma- 
nas Kankinas vėl tapo iš
rinktas Kongresam Negrai 
buvo grūmojimais atšalinti 
nuo balsavimų. Negalėjo 
balsuoti ir vargingi baltieji 
piliečiai, kurie neturėjo iš
tekliaus užsimokėti taksus 
už balsavimą. Kankinas, 
kongresmanų Neamerikinės 
Veiklos Komiteto narys, yra 
išbuvęs Kongrese jau 28 
metus.

Sovietai Paliuosavo Šimtus 
Tūkstančiu Japonų

Tokio. — Sovietų vyriau
sybė paleido iš koncentraci
jos stovyklų Kurilų salose 
ir Sibire dar 14,308 japonų 
belaisvių. Viso iki šiol So
vietai paliuosavo jau 776,- 
389 paimtus nelaisvėn Ja
ponijos kareivius.

Specialė Kongreso Sesija Buvo Sužinus Trumano Monas,-Tvirtina Henry Wallace
• ---------------------------- r~— — , o ' ________________________ 0---------------------------------------------------------------------- -----------------------------

(Tąsa kalbos, kurią Hen
ry A. Wallace, Progresyvių 
Partijos kandidatas į pre
zidentus, pasakė Bridgepor- 
te, Conn., praeitą šeštadie
nį.) I

Prez. Trumanas sušaukė

dėmė juos lapkričio rinkimuo
se išprašyti laukan iš .aukštų
jų vietų.

Trumanas vaizduojamas ti
kruoju Maižiešiumi. Jo ir vi
sų demokratų bėda tik tame, 
kad jiems neleidžią pilnai pa
sireikšti republikonai, o dabar 
prie republikonų dar prisidėję 
ii’ progresistai.

jai valdžios.
(Anglai - amerikonai su

planavo vakarinės Vokieti
jos valstybę atskirai nuo 
Sovietų kontroliuojamos ry
tinės Vokietijos.)

šiuos- žodžius berašant, 
gauta pranešimas, jog de
monstrantai užėmė miesto 
tarybos rūmą, ir tapo suda
ryta nauja valdyba visam 
Berlynui.

Klerikalai," krikščionys 
demokratai ir kiti dešinieji, 
anglų-amerikonų šalininkai, 
išlakstė į visas puses.

Lake Success, N. Y. — 
Apskaičiuota, kad Jungtim 
Tautų veikimui 1949 m. rei
kės $33,469,587.

Kodėl Sudūžta Tiek
Didžių Bombanešių?

Washington. — Per 
paskutinių dienų nukrito, 
sudužo bei sudegė šeši di
džiausi Amerikos bombane- 
šiai B-29, vadinami lekian
čiomis tvirtovėmis. Kariniai 
departmental susirūpinę ir 
gal tyrinės, kodėl tie bom- 
banešiai taip dažnai krinka. 
Visus juos vairavo tik gerai 
patyrę lakūnai.

Rugp. 24 d. sutiško toks 
bombanešis, leisdamasis že
myn ties Honolulu, Hawaii 
salyne. Su juom žuvo 16 ka
riškių; apdegė dar keturi.
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Pasinaujino Mūšiai 
Jeruzalėje

Jeruzalė. — Arabai su pa
trankomis, minosvaidžiais 
ir kitais ginklais atakavo 
žydus keliose Jeruzalės da
lyse. Žydai atmušę atakas.

Izraelio vyriausybė kalti
na arabus už paliaubų lau
žymą.

Burmos Valdžia Sakosi 
Sumušanti Sukilėlius

Rangoon. — Anglų re
miama, dešinioji Burmos 
valdžia skelbia, kad jos ar
mija sumušanti komunistų 
vadovaujamus partizanus; 
giriasi, kad dar užmušus 6 
komunistų vadus.

specialę Kongreso sesiją tik 
savanaudiškai politikieriau- 
ti.

Aš tvirtinu, kad nei pre
zidentas nei Demokratų 
Partija nesitikėjo ir neno
rėjo, kad specialė Kongreso 
sesija pažabotų kainas ar 
bet kokį naudingą žingsnį 
padarytų. Prez. Trumanas 
tik politikieriškais sumeti
mais, dėl svieto akių per
skaitė savo pareiškimą (su 
neva siūlymais) Kongresui. 
Bet jis neragino demokra
tus Kongrese veikti. Nieko 
nedarė nei demokratų va-

DRUMSTI KASENKINOS
ATSAKAI Į PARUOŠTUS

IŠ ANKSTO KLAUSIMUS 
Kasenkinos Laiškai ir Pirmesni Pareiškimai 
Prieštarauja Naujiems Jos Pasakojimams

New York.— Oksana 'Ka- 
senkina , buvusi sovietinė 
mokytoja, gulėdama Roose
velt Ligoninėje, davinėjo 
drumsčius atsakymus į ke
lis klausimus, kuriuos re
porteriai iš anksto jai įtei
kė raštu.

Kasenkina sakė, kad jinai 
iššoko pro Sovietų genera- 
lio konsulato langą, norėda
ma pabėgti, kad išvengt grį
žimo į Sovietų Sąjungą. Ji 
pasakojo, būk sovietinis 
konsulas padiktavęs jai sa
kyti korespondentams kon
sulate rugp. 7 d., kad ji bu
vo pagrobta į rusų caristų 
farmą ir kad ji nori grįžti 
į Sovietų Sąjungą. (Klausi
mas: Kas padiktavo jai 
sakymus ligoninėje?)

Kasenkina tęsė, kad ji 
kenčia Sovietų valdžios 
dėl, kad jos vyras buvęs pa
imtas ir nežinia kur dingęs, 
o jos sūnus studentas, gir
di, “nelavintas kariauti”,

at-

ne- 
to-

Gen. Markos Sako, Partizanai 
Nušlavė 25,000 Fašistų

Athenai, Graikija.—Grai
kų partizanų vadas gen. 
Markos Vafiades paskelbė 
per savo radiją, kad iš tik
rųjų partizanai Grammos 
kalnuose laimėjo didžią 
pergalę prieš monarchistų- 
fašistų armiją; sako:

.Partizanai užmušė, suė
mė bei sunkiai sužeidė 25,-

Darbo Federacijos Vadai
Nedrąsiai Remia Trumaną

Chicago. — Darbo Fede
racijos Darbinės Politikos 
Komitetas paskelbė, jog 
Federacija oficialiai ne
rems jokios partijos kandi
dato į prezidentus. Bet Fe
deracijos galva Wm. Green 
nedrąsiai lėmė, kad “daugu
mas darbo žmonių balsuosią 

Demokratai-Republikonai Paskyrė po $26,000,000 per Die
ną Ginklam ir Tik $38,000,000 Namam per 1948-9 Metus!

Jie

dai — kongresmanas Sam 
Rayburn ir senatorius Al- 
ben Barkley. Jie žinojo, kad 
jų partija bąnkrutas. 
nenorėjo veikti.
Trumano Ministras Vadino 
Kainų Kontrolę “Kastori- 

niu Aliejum”
Tiktai vienas demokratas 

prezidento kabineto narys 
pasirodė Kongrese, neva 
remdamas prezidento pasiū
lymus. Tai buvo bankininkų 

buvęs pasiųstas į Leningra
do frontą ir ten žuvo. Tai 
būk todėl, kad jis nepri
klausė Jaunųjų Komunistų 
Sąjungai.

(Klausimas: Kodėl Sovie
tai atsiuntė Kasenkiną A- 
merikon mokyti sovietinių 
atštįovų vaikus, nors Kasen
kina nepriklausė Komunistų 
Partijai? Mūšiuose su na
ciais dėl Leningrado žuvo 
tūkstančiai sovietinių kovū- 
nų, ne tik jos sūnus.)'

(Generalis Sovietų konsu
latas perdavė Washington© 
valdžiai fotografijas, dviejų 
Kasenkinos laiškų. Viename 
laiške ji prašė konsulatą iš
gelbėti ją iš Tolstojos caris
tų farmos, ką konsulas 
Lomakinas ir padarė.)

(Sovietų .užsienio reikalų 
ministras Molotovas iš ank
sto įspėjo neimti už gryną 
pinigą, ką Kasenkina jausis 
priversta sakyti, laikoma 
kaip kalinė ligoninėje ir pa
vojingai sirgdama.)

000 monarchistų; o pasi
traukdami iš Grammos į 
naujas pozicijas, partizanai 
pasiėmė visus ginklus, amu
niciją ir saviškius sužeis
tuosius.

Monarchistai, 1 supranta
ma, skelbia, kad jie “kelis 
kartus daugiau” nuostolių 
padarę partizanam, negu 
patys nukentėję.

už Trumaną.”
Geležinkelių Raštininkų 

Brolijos pirminink. George 
Harrison suorganizavo 40 
federacinių unijų vadų į at
skirą grupę, kuri darbuosis 
Trumanui išrinkti. Politinis 
Federacijos Komitetas, va
dovaujamas Wm. Greeno, 

žmogus John W. Snyder, 
šalies iždo sekretorius, ku
ris pats labai daug padėjo 
infliacijai (kainų išpūti
mui). Snyderis parodė, kaip 
iš tikrųjų žiūri Trumanas ir 
jo pakalikai į pelnagrobius, 
brangininkus. Snyderis sa
kė, jog kainų kontrolė yra 
kaip “kas toriais aliejus” 
(ricina). Snyderiui pri
tardami, senatoriai skaniai 
kvatojo.

RAUDONŲJŲ MEDŽIOTOJAI NAIKINA 
KONSTITUCIJĄ, SAKO PROFESORIUS

Ester Park, Colorado. — 
New Yorko Universiteto 
mokytojų kolegijos galva, 
profesorius Ernst O. Melby 
persergėjo, kad valdžios ir 
kongresmanų daromi abla
vai'prieš raudonuosius grū
moja sunaikint pačias pa- j mirtinas, galutinas smūgis 
matines laisves, kurias už- | komunizmui. Bet ir karu 
tikrino Amerikos Konstitu- negalima sumušt komuniz- 
cija. ;mo, nes komunizmas yra
Karas Taipgi Nesustabdytų 

Komunizmo
Prof. Melby kalbėjo suva

žiavime kolegijų adminis
tratorių iš 41-nos valstijos 
ir pareiškė:

“Raudonųjų raganų me
džioklė negali sunaikinti ko
munizmo idėjos. Mūsų šalis 
išleidžia milžiniškas sumas

Siūloma Derybos dėl Amerikonų Šeimų
Berlyno Pinigų

London. — Neoficialiai 
pranešama, kad premjeras 
Stalinas, besikalbėdamas su 
Amerikos, Anglijos ir Fran
cuos ambasadoriais Mask
voje, pasiūlė sušaukti visų 
keturių didžiųjų talkininkų 
atstovų konferenciją, kuri 
turėtų spręsti pinigų su
tvarkymą Berlyne.

Vakariniame Berlyne da
bar vartojamos naujos mar
kės, kurių prispausdino a- 
merikonūi. Sovietų kontro- 
liuojamoj rytinėje Berlyno 
dalyje naudojamos sovieti
nės markės.

Amerika Ginkluoja 
Malajų Priešus

Washington. — Amerikos 
valdžia davė leidimą pasiųs
ti anglams dar $50,000 ver
tes ginklų karui prieš Ma
lajų partizanus - pabijotus. 
Jau ir pirmiau buvo ameri
kiniai ginklai lėktuvais ga
benami anglams Malajuose.

formaliai pasižadėjo veikti, 
kad rinkimuose būtų su
mušti visi toki senatoriai ir 
kongresmanai, kurie balsa
vo už Tafto-Hartley’o bi- 
lių.

Tai niekšiška veidmainys
tė ! Tai begėdiškas Trumano 
morias — žadėti žmonėms 
palengvinimą tuo pačiu lai
ku, kuomet jis ir jo partijos 
vadai stengiasi, kad priža
dai nebūtų vykdomi!

Kai eiliniai Amerikos 
žmonės sužinos, kas dėjosi, 
tai jie atmes išdavikišką de
mokratų veidmainystę ly
giai, kaip jie atmes atvires
nę republikonų reakciją.

■ Pėlnagrobiai Naudojasi!
1 Monopoliniai pėlnagrobiai
buvo įsitikinę, kad speciąlė I ORAS:—Karšta šutna.

pinigų, kad sustabdytų ko
munizmą Europoj. Aš tam 
pritariu ir jūs pritariate, 
bet tatai nesustabdys komu
nizmo plitimo. Kartu Ame
rika rengiasi karui, ir mes 
manome, kad bus suduotas 

visi komunistai pasaulyje, 
tai pakiltų milionai naujų 
komunistų ir užimtų jų vie
tas.”

Anot prof. Melby, reikia 
gerinti žmonėms būklę, jei 
norima sustabdyt komuniz
mą, nes ablavai prieš rau
donuosius nepajėgs jo su
laikyti. ‘

Įsiskolinimai
Washington. — Valdine 

Federalių Atsargų įstaiga 
pranešė:

Dabar 40 milionų ameri
kinių šeimų yra įsiskolinu
sios 50 bilionų dolerių mor- 
gidžiais (ipotekomis) ir 
daiktų pirkimais išmokėji
mui. Tokie įsiskolinimai nuo 
1946 iki 1947 metų pakilo 
10 bilionų dolerių.

Reikalaujama Daugiau 
Plieno ir Žibalo Karui

Washington. — Šalies 
Saugumo Komisija ragino 
plieno ir žibalo fabrikantus, 
kad savanoriai skirtų tinka
mą dalį savo produktų ka
rinėm atsargom. O jeigu ne, 
tai valdžia galės priversti 
gana žibalo • plieno karui 
skirti.

(Amerikinė vyriausybė 
pastebėjo, kad labai daug 
žibalo - gazolino išeikvoja- 
ma, gabenant lėktuvais 
maistą ir anglį į vakarinę 
Berlyno dalį.)

Gen. Eichelbergeris Bijo 
Komunizmo Japonijoje

San Francisco. — Sugrį
žęs Amerikon, generolas R. 
Eichelberger, jankių armi
jos komandierius Japonijoj, 
įspėjo, kad jeigu ameriko
nai iš ten pasitrauktų, tai 
komunistinis judėjimas įsi
vyrautų Japonijoj.

Kongreso sesija nieko ne
veiks. Jie todėl drąsiai iš 
naujo kėlė kainas net tuo 
pačiu laiku, kai specialė se
sija posėdžiavo.
Bilius dėl Namų Statymo 
Dar Pabrangina Gyve

namus Namus
Abidvi senosios partijos 

Kongrese priėmė bilių neva 
dėl gyvenamųjų namų sta
tymo. Tuo bilium nudžiu
gęs, Journal of Commerce

(T$sa 5-me pusi.)
t
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Amerikos - Sovietų Santykių Paaštrėjimas
Atsitiko tai, ko buvo galima tikėtis ir kam buvo dirva 

ruošiama. Tarybų Sąjungos vyriausybė pranešė, kad su- 
sidėjusiose aplinkybėse jos konsulatai Amerikoje nebe
gali funkcijonuoti ir tuo būdu yra atšaukiami. Čionai 
Sovietai turėjo du konsulatu: vieną New Yorke, kitą — 
San Francisco. Automatiškai, žinoma, Amerikos konsula
tai Tarybų Sąjungoje irgi turi užsidaryti. Į

Tuo visu reikalu daug kas būtų galima pasakyti. Bet 
užteks to, jog prie šios situacijos nebūtų buvę prieita, 
jeigu nebūtų buvus šalyje sukelta visoje istorijoje negir
dėta politinė isterija. Pamatiniai tai yra darbas kursty
tojų prie naujo karo.

Dabar svarbiausia Amerikos žmonėms, suprasti yra tas, 
jog konsulatinių ryšių sutraukymas jau ir taip įtemptus 
santykius tarpe mūsų šalies ir Tarybų Sąjungos dar la
biau įtemps. Nebėra jokio užtikrinimo, jog kitas koks 
panašus incidentas, kaip dabar atsitiko su Kosenkina ir 
Samarinu, neprivestų ir prie diplomatinių ryšių sutrau- 
kymo. Esamoje padėtyje viskas galima ir visko galima 
tikėtis.

Visi taikos mylėtojai — ne tik Amerikoje, bet visame 
pasaulyje — konsulatinių ryšių nutraukimą supras kai
po naują pavojų pasaulio taikai. Panašūs . tarpe šalių 
susikirtimai neveda prie gero. Į juos reikia žiūrėti su 
baime. ■

Pamatysite, šiuo incidentu labai apsidžiaugs visi nuož
miausi reakcijonieriai, visos fašistinės liekanos, visi pel- 
nagrobiai ir naujo karo kurstytojai. Jie sakys, kad jų 
pranašystė pildosi, jog tarpe tų’ dviejų galingųjų kraštų 
taikos ir susitarimo negali būti ir nebus, kad naujas ka
ras tėra vienintelė išeitis. 1

Bet tie, kurie tiki taika, kurie mano, kad tarpe didžio
sios Amerikos ir didžiosios Tarybų Sąjungos turi ir gali 
viešpatauti taika ir susitarimas, kad tai reikalinga ne 
tik pačios Amerikos, bet viso pasaulio gerovei, šiandien 
dar energingiau privalo kovoti prieš naujo karo pavojų.

Kas Ką Rašo ir Sako KAIP DĖDĖ SAMAS “DOVANAS” DUODA ’

Geri Henry Wallace Pasiūlymai.
Progresistų Partijos kandidatas į prezidentus Henry 

Wallace išstojo su labai naudingu ir praktišku pasiūly
mu. Jis reikalauja, kad mūsų vyriausybė atidėtų drafto 
vykdymą gyveniman, kol nebus su Tarybų Sąjunga at
laikyta konferencija pasaulio taikos išlaikymui. Jis yra 
įsitikinęs, kad tokia konferencija galimas daiktas, ir kad 
tokia konferencija duotų teigiamų rezultatų.

Drafto vykdymas gyveniman, tai yra, šaukimas jaunų 
vyrų militarinėn tarnybon, aišku, yra karo žygis. Nega
lima kalbėti apie taiką, bet ruoštis karui. Atidėjimas 
drafto kaip tik įtikintų ne tik Tarybų Sąjungą, bet visą 
pasaulį, jog Amerika tikrai susirūpinusi taikos išlaiky
mu.

Wallace mano, kad prezidentas Trumanas turi teisę ir 
galią drafto vykdymą atidėti. Jis eina toliau ir teigia, 
kad prezidentas gali visiškai draftą panaikinti. Ir Wal
lace ragina Progresistų Partiją ir visas taikos trokštan
čia grupes spaudimu priversti vyriausybę draftą panai
kinti.'

Kas liečia Vokietiją, tai Wallace yra tokios nuomonės: 
“Mes sakome, kad Berlyno krizė nebūtų iškilus, jeigu 
mes būtume laikęsi mūsų susitarimų neskaidyti Vokie
tijos. Mes sakome, kad net ir dabar dar ne per vėlu 
atitaisyti tą klaidą.”

Wallace išsireiškė ir apie dabartines diskusijas Mask
voje. Jis priminė, jog tai buvo jis, Progresistų Partijos 
kandidatas, kuris atvirame laiške Stalinui pasiūlė didžio
sioms valstybėms susieiti ir tartis dėl Vokietijos reikalu, 
Džiugu, jis sako, kad tas žygis davė teigiamų rezultatų, 
tai yra, pasitarimai įvyksta.

Wallace teigia, kad senosios partijos nekovoja rimtai 
-su infliacija. Jos nėra nieko padariusios kainų sukontro- 
liavimui ir numušimui. Jos kalba prieš infliaciją, bet 
infliaciją didina.

“Progresistų Partija”, jis sako, “yra vienintelė parti
ja, kuri pakirs infliacijai šaknis, panaikindama karines 
išlaidas. Progresistų Partija yra vienintelė partija, kuri 
sunaikins kainų kėlimo įrankį, panaikindama monopolis
tinę kontrolę ant mūsų ekonomikos. Progresistų Partija 
gali laikytis savo platformos todėl, kad ji nepriklauso 
žmonėms, kurie turi naudos iš aukštų kainų. Ji siela ir 
kūnu priklauso žmonėms, kurie kenčia nuo infliacijos.”

Tuos svarbius pareiškimus Wallace padarė rugpjūčio 
24 dieną savo prakalboje Louisville, Kentucky.

Kas liečia Progresistų Partiją, tai rinkiminė kampani
ja jau gerai įsisiūdavus. Henry Wallace, kandidatas į 
prezidentus, ir Glen Taylor, kandidatas į vice-preziden- 
tus, važinėja su prakalbų maršrutu. Visur susirinkimai 
skaitlingi ir entuziastiški.

BUTAS IR DARBAS 
PABĖGĖLIAMS

BALF išleido informaci
jas apie pabėgėlių reikalus, 
norinčių atvykti' Amerikon 
pagal naująjį įstatymą. Pa
sirodo, kad ir dabar reikia 
išpildyti tam tikras blankas, 
pasižadant naujai atvyku
siam suteikti gyvenimui bu
tą ir padėt susirasti dar
bą. x

Vienas dalykas tose in
formacijose neišryškintas, 
atseit, jeigu pribuvėlis ilgo
ką laiką negalės darbo susi
rasti, kas atsako už jo už
laikymą?

BALF’o informacijos iš
tisai skamba taip:

Darbui pagreitinti su D. P. 
komisija -susitarta, kad pasi
žadant tremtiniui duoti butą 
ir pagelbėti jam surasti dar
bą — pakaks tik pasirašyt, 
blankų notarizuoti nereiks.

Senosioms blankoms pasi
baigus nutarta Geltonąją 
blanką panaikint, kitaip sa
kant, vienoje b lankoj e bus 
garantuotas butas ir pažadas 
darbui.

Kurie jau esate ir parū
pinę Afidavitus, vistiek bu
tui ir darbui garantijas pa
darykite. Dabar,' ryšy su 
naujuoju D. P. įstatymu, 
Avidavitų nereikės pildyti. 
Pagal šį įstatymą į Ameriką 
gali atvykti tik tremtiniai 
gyvenę Vokietijoje, Austrijo
je ir Italijoje pirm 1945 m. 
gruodžio—December 22 d.

Jau išvykusiėji į Angliją, 
Kanadą, Australiją, Pietų 
Ameriką ar kitur, naujuoju 
įstatymu negali pasinaudoti, 
nes šis įstatymas pravestas 
specialiai tremtiniams iš Vo
kietijos, Austrijos ir Italijos 
išvežti.

Atvykstančiųjų *40 nuošim
čių turi būti iš Lietuvos, Lat
vijos, Estijos ir rytinės Len
kijos, už Kurzono linijos.

Prūsų lietuviai, kurie bėgo 
ar buvo išvežti į Vokietiją 
ar Austriją, turi teisę į A- 
meriką atvykti Vokietijos 
kvota.

Atvykstančiųjų 30 nuošim
čių turi būti ūkininkai, /dir
bę. žemės ūky ir norį žemės 
ūkyje dirbti. Toliau seka 
namų ruošos darbininkai, 
žmonės mokslo . įstaigoms, 
statybininkai ir būtiniems 
darbams reikalingi asmenys.

Pirmenybė teikiama at
vykstantiems pas gimines, 
iki trečiosios kartos.

TIK KARO 
TETROKŠTA

Nėra tos dienos, kad Chi- 
cagos kunigų Draugas ne
reikalautų Amerikos karo, 
su Tarybų Sąjunga. Karo 
ir tiktai karo apjakę kleri
kalai tetrokšta. \

Štai Maskvoje eina pasi
tarimai tarpe Tarybų Są
jungos, Jungtinių. Valstijų, 
Anglijos ir Francijos. Ten 
bandoma surasti bendroji 
kalba Vokietijos klausimo 
išsprendimui. Visas pasau

lis ttebi konferencijos ei
gą ir iš gilumos širdies vėli
na jai pasisekimo.

Tuo tarpu kunigų Drau
gas su panieka ir pasipikti
nimu kalba apie tuos pasi
tarimus. Jis sako: “Derybos 
su Maskva — tik laiko eik
vojimas.” j
Ir toliau posmuoja: “šian

dien. tikrai visiems turėtų 
būti aišku, kad jokie pasita
rimai, jokios daryboj su 
Maskva prie nieko neprives. 
Kad ir griežta ir apsukri 
būtų Amerikos ar jos są
jungininkų laikysena, vis- 
vien padėties nepagerins, 
bet ją pablogins” (D., rugp. 
21 d.).

Kitais žodžiais tariant, 
Amerika ir jos sąjunginin
kai turėtų tuojau Sovietams 
paskelbti karą.

Bet apjakėliai iš Draugo 
pastogės nepagalvoja, — o 
jei pagalvoja, tai nepaiso,— 
ką toks karas šiandien reik
štų visai žmonijai. Juk jis 
reikštų tokią pražūtį, tokį 
sunaikinimą, tokią katas
trofą, prieš kurią paskuti
nis karas pasirodytų tiktai 
mažų vaikų žaislu! Tai 
liudija visi mokslininkai ir 
karo ginklų žinovai.

Žinios iš Lietuvos
■ ■ ■ ■ X.

Maratonininkai
VILNIUS. — šiomis dieno

mis pirmą kartą Lietuvoje, 
įvyko 30 kilometrų bėgimas.

Dešimt bėgikų — iš Vilniaus, 
Kauno, Mažeikiu ir kitu mies
tų išėjo į varžybas, reikalau
jančias m a k s i m alaus jėgų 
įtempimo, pavyzdingo mokėji
mo. Paprastai tokiose varžybo
se baigmę pasiekia ne visi. Šį 
kartą tikslą pasiekė visas de
šimtukas, nprs šio sporto var
žybos Lietuvpje vykdomos pir
mą kartą.

Anksčiau Lietuvoje didžiau
sia distancija bėgikams būdavo 
20 kilometrų, o dabar — 30. 
Pasiruošti bėgti maratoną — 
reiškia pasiekti aukštą kūno 
kultūros lygį.

Paleisti eksploatacijon 
izoliavimo mašina

KAUNAS. — Kauno “Apvi
jos” įmonės montuotojai perda
vė eksploatacijon naują vielos 
izoliavimo mašiną, kuri per 
vieną pamainą paruošia tokį 
izoliuotos vielos kiekį, kad jis 
užtenka trijų motorų apvijoms.

Mašiną sukonstruavo cecho 
viršininkas Stulpinas. Daugiau 
kaip 50 pagrindinių detalių pa
gamino šaltkalvis komjaunuo
lis Dapšys ir meistras JurevL 
čius-

★ Respublikinis profsąjun
gų klubas didelę paramą tei
kia šefuojamam Petro Cvirkos 
vardo kolektyviniam ūkiui 
Troškūnuose. Be materialinės 
paramos, kurią klubas suteikė 
šefuojamam ūkiui, pasiuntė 
gana daug grožinės ir politi
nės literatūros.

J. Girvainis.

Stern organizacijos nariai Jzraeliuje pikietuoja U'N 
> paskirto tarpininku grafo Folke Bernadotte patalpas

Jeruzaliuje. Jie protestuoja prieš jo trukdymą
Palestinos padalinimo planui.

TURKIJAI IR KAS TOLIAU?
Turkija dabartiniu laiku 

užima 294,416 ketvirtaines 
mylias ir turi apie 20,000,- 
000 gyventojų. B.uvo laikai, 
kada Turkija buvo labai ga
linga ir turėjo pavergus 
daug tautų. Turkų istoriją 
yra žiaurumo istorija. Jų 
janičarai, baši-buzukai šal
takraujiškai žudė žmones.

Dar taip nesenoje praei
tyje, laike Pirmojo Pasauli
nio Karo, turkai išpjovė ir 
išžudė apie milijoną armė
nų! Tai neginčijamas fak
tas. Tas yra užrašyta “New 
Standard Encyclopedia” ir 
kitur. Prieš tą baisų turkų 
žiaurumą W. Wilson, tų lai
kų Jungt. Valstijų preziden
tas, net tris kartus siuntė 
Turkijai protestus.

Turkija laike Pirmojo Pa
saulinio Karo buvo kaizerio 
pusėje ir kariavo prieš Ali- 
jantus ir Jungtines Valsti
jas. Laike Antrojo Pasauli
nio Karo ji buvo Hitlerio 
pusėje, ji aprūpino nacius ir 
Italijos fašistus įvairiomis 
karo medžiagomis, ant 90% 
prekyba jos ėjo į Vokietiją.

c. Birželio 18, 1941 metais, 
tik keturios dienos pirm 
Hitlerio užpuolimo ant Ta
rybų Sąjungos, ji pasirašė 
su Vokietija draugiškumo 
sutartį. Po to ji praleido 
Mussolinio ir Hitlerio karo 
laivus į Juodąsias Jūras ka
rui prieš Tarybų šalį. Jos 
generalinio štabo nariai bu
vo Hitlerio kariniame šta
be. Ji pusės milijono armi
ją buvo pastačius prieš ta
rybinių respublikų sieną 
Užkaukazijoje, tuo priver
čiant ir Sovietus laikyti ten 
galingą armiją. Gi kada So
vietų armija mušė hitleri
ninkus Juodųjų Jūrų pa
krantėse ir sudarė nacių lai
vams pavojų jūroje, tai 
Turkija laisvai per Bosforo 
ir Dardanellų pertakas iš
leido Hitlerio laivus iš
plaukti.

Ginkluoja Turkiją
Turkija buvo amžinas 

priešas Rusijos, o todėl ir 
dabar yra priešas Tarybų 
Sąjungos. Rusija parbloškė 
Turkijos galybę ir išlaisvi
no eilę slaviškų tautų iš tur
kų namų nelaisvės.

Nepaisant to, kad Turkija 
1914-1918 metais kariavo 
prieš Angliją ir Jungtines 
Valstijas, nepaisant to, kad 
ji 1939 - 11945 metais buvo 
Hitlerio pusėje, šiandien' 
anglo-saksai ginkluoja ją, 
ruošįa, kaipo karinę bazę 
prieš SSSR.

Kovo ir balandžio mėne
siais, 1947 metais, Anglija 
“pardavė” Turkijai 12 karo 
laivų ir 500 karinių lėktuvų, 
taipgi daug ^kitokios karo 
medžiagos. Į Turkiją atvyko 
šimtai britų, kurie moderni
zuoja jos armiją ir karinį 
laivyną.

Gegužės mėnesį, 1947 m., 
mūsų šalies prezidentas 
Trumanas pareikalavo iš 
Kongreso $100,000,000 ver
tės'pagalbos ginklais Turki
jai. Kongresas prezidento 
reikalavimą priėmė. Tuojau 
iš Amerikos pradėjo plaukti 
laivai su kariniais ginklais 
ir medžiagomis.

1948 m. balandžio mėnesį 
penki Amerikos armijos 
transportai atvežė Turkijai 
10,000 tonų ginklų ir karo 
medžiagų. Kovo mėnesį, tais 
pat metais, iš Amerikos at
plaukė orlaivių vežikas ir 
dar 11 kitokių karo laivų. 
Vėliau ji dar gavo keturis 
Amerikos moderniškus sub- 
marinus.

Liepos 5 d. iš Istanbulio,

Turkijoj sostinės, rašė New 
York Times’o koresponden
tas Mr. C. L, Sulzberger:

“Turkija patenkinta Ame
rikos karo misija ir gauna
mais ginldais... Turkija gau
na iš Amerikos pirmos rū
šies kanuoles, priešdektuvi- 
nes patrankas, radaro įtai
sus, trokus, džipus, tankus, 
tankų naikintojus, kar<j lai
vus, lėktuvus, daug kitokių 
ginklų ir amunicijos.”

Ten pat jis rašė, kad 
Jungtinių Valstijų karinė 
misija Turkijoj susideda iš 
virš 350 karo specialistų. 
Šios misijos komandoje mo
dernizuoja armiją, karo lai
vyną, orlaivyną, nutiesia 
kelius, įrengia radaro prie
taisus ir jau įrengė virš 100 
strateginių orlaukių. Turki
ja atvirai rengiasi karan 
prieš Tarybų Sąjungą. Ji 
laiko virš milijono vyrų ar
miją.

Dėdė Duosnus, Bet...
Nėra tos savaitės, kad iš 

Amerikos neatplauktų į 
Turkiją vienas ar keli lai
vai su ginklais ir kitais ka
riniais įrengimais. Dėdė 
duosnus, jis nesigaili nei 
tankų, nei karo lėktuvų, nei 
karo laivų, nei amunicijos!

Bet Dėdė Samas žino ir 
tų ginklų kainą. Jis už juos 
ima iš Turkijos žaliąsias 
medžiagas, grūdus, įsiren
gia savo sumetimais ten ka
ro bazes, parsitraukė į A- 
meriką patsai parinkęs šim
tus turkų ir moko juos ka
rinio meno. Jis Turkijoje 
laiko virš 350 karo specia
listų, kurie vienus turkus 
atstato iš vietų, kitus, “tin- 
kamesnius”, padeda į tas 
vietas. Tie specialistai moka 
uždėti savo ranką ir ant 
miškų, gamtinių turtų, už
daryti turkų fabrikus, o 
vieton turkų pagamintų fa
brikinių dirbinių, pristato 
savuosius. Reiškia,, moka 
sau rinkas susirasti.

Pagal prezid. Trumano 
pagalbos “mielaširdystę”, 
Turkijai buvo paskirta 
$100,000,000 kvota. Dėdės 
Šamo karinė misija Turki
joje vien keturis submari- 
nus, kuriuos gavo iš Ame
rikos, apkainavo $120,000,- 
000. Reiškia, už submarinus 
paėmė visą Trumano ‘“ra
gaišį” ir Turkija dar pasi

liko Amerikai skolinga 
$20,000,000! Bet gi Turkija 
daug gauna, kitokių ginklų, 
kaip su jais, ar jie bus do
vana, kaip kokis piernikas? |

Dėdė Samas Savo 
Atsiima .

Nebus tų baikų! Dėdės 
karo misija už tai ima už- 
statan Turkijoje prieplau
kas, orlaukius, miškus, vie
tomis net fabrikus. Bet vis i 
negana, tai nepaisant, kad . 
Turkijoj daug valstiečių pu- * | 
siau badauja, bet pagal Mar- f 
shallo Planą, pareikalavo iš 
Turkijos 500,000 tonų grū- į 
du. Ji turėjo tą duoti. Jos 
valstiečiai ir darbininkai al
kani. Didelio čia daikto, ne
gi jie koki ponai, kad nega
li pusiau badauti.

Turkija turėjo aukso 
$252,000,000 vertės. Tik į 
metus Trumano “pagalbos” 
jo jau beliko tik $145,000,- 
000. Kitas atvežtas į Ameri
ką, kaipo dalis atlyginimo 
už karo pagalbą.

Turkija nuolatos šūkauja 
prieš Tarybų Sąjungą. Bet 
kaip čia šūkausi be didelės 
armijos ?Tai ji užlaikoarmi< 
ją iš daugiau, kaip 1 miliono 4 
vyrų. Reiškia, iš kiekvienų 
18-kos piliečių vienas svei
kiausias nieko negamina — 
jis karo tarnystėje, jis tik 
valgo duoną ir drabužius 
dėvi. Bet tas Turkijai at- 
seina virš 70 nubš. visų 
jos įplaukų. Armijai atiduo
da virš 70 nuošimčių, gi že
mės ūkiui, kuris labai atsili
kęs, tiktai 2 nuošimčius val
diškų įplaukų skiria.

Turkijos valdžios vyriau
sios įplaukos, tai taksai. 
Juos moka darbininkai ir 
valstiečiai. Ne visi pajėgia, 
tai 1948 metais į šešis mč> 
nesiūs buvo areštuota 254,- Vi 
000 piliečių už nepasimokė- 
jimą taksų. Daugelis turėjo 
atsiskirti su visu savo tur
tu, kokį turėjo.

Trumano “pagalbos” ir 
Marshallo Plano pravedimo 
reikale yra virš 350 ameri
kiečių karo ir kitokių spe
cialistų. Kadangi, jie ten y- 
ra dėl Turkijos “gerovės”, 
tai ji ir turi juos užlaikyti. 
Gi čia nepaprasti misijos 
nariai — generolai, pulki
ninkai, admirolai, aukšti 
karo ir ekonomikos specia- 

(Tąsa 5-me pusi.)

Popierio Fondas *
Visuomenės rūpestingumas savo dienraščio reikalai^ A 

pasirodo gražus. Daugumas Laisvės skaitytojų, kurių 
prenumerata pasibaigė, atsinaujindami atsiunčia po $10, 
pabrėždami: “$7 už Laisvės prenumeratą, o $3 auka į 
Laisvės popierio fondą.” Tai gražus atsinešimas linkui 
savo dienraščio, puikus tų žmonių rūpestingumas apšvie- 
tos ir abelnai visuomenės reikalais.

Lillian Sherelis, iš Cramford, N. J., prisimindama savo 
brangaus vyro Vaclovo Sherelio mirties metines sukak
tuves paaukojo į Laisvės popierio fondą $10.

Ei. Kasparienė iš Wilkes Barre, Pa. prisiuntė 2 meti
nes atnaujintas prenumeratas ir nuo savęs ji paaukojo , 
$2 į Laisvės popierio fondą.

Atsinaujindami prenumeratą paaukojo į popierio fon
dą sekami asmenis: . T

.K. Placenis, Toledo, A Ohio $3.00 %
Felix Yokubonis, Billerica, Mass. • 3.00
John Diamont, Pittsburgh, Pa. • 3.00 i ,
V. Karlonas, Maspeth, L. L, N. Y. ' 3.00 T

(aukojo liepos mėn., bet nebuvo paskelbta) • ,1
Pereitą šeštadienį Petras Grabauskas, pasivaikštinėda- 

mas užėjo į vieną-kitą užeigą. Prisiminė apie Laisvės
popierio fondą ir štai rezultatai:

Ignas Sutkus, Brooklyn, N. Y. $5.00
Ignas Arlauskas, Brooklyn, N. Y. 2.00
Alekas Velička, Brooklyn 1.00
Jonas Vitkunas, Brooklyn x 1.00
JKazimieras Juknis, Brooklyn 1.00
Gražiai pasirūpinta savo dienraščio paramai. Dėkoja

me visiems aukojusiems ir pasidarbavusieTns parinkime 
aukų.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Li
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s * PITTSBURGHO * 

IR APYLINKES ŽINIOS
Pittsburgho Spirgučiai

Pradžioje rugpjūčio mėnesio 
lankėsi Pittsburghe M. J. Vini- 
kas, SLA-sekr., būk tai padaly
ti sutartį su Mellon banku SLA 
vertybių laikymui. Bet tikreny
bėje jis 
kios tai 
reikalu. 
Vinikas
Imigrantų Komisija savo darbo 
Pittsburghe 
prisiėjo važiuoti 
sitarti su ALT 
Koki tie Viniko 
politika buvo,
Tik svarbu, kad SLA nariai ir 
vėl turės jam pridėti kelis šim
tus dolerių dėl kelionės ir iš
laidų.

vai padaugėjo 20 milijonų dol. 
Aukso rezervai siekia $23,670,- 
000,000.

lankėsi politikauti ko- 
I migrantų Komisijos 

Kaip Tėvynė paduoda, 
pranešė, būk “SLA

negalėjo baigti, 
Chicagon pa
ir BALF . . .” 

pasitarimai ir 
tai nesvarbu.

Kaip spauda paduoda, toji 
pagarsėjusi šnipė Elizabeth 
Bentley nuo 1914 ligi 1921 gy
venusi Pittsburgho apylinkėje 
McKeesport. Dabar apie ją 
daug spauda rašo ir radijas 
kalba, kokia ji “gudri” buvus. 
Kaip ji visokius planus, viso
kius karinius dokumentus Wa

shing-tone iš aukštų valdininkų 
išgavus ir kaip ji į trumpą lai
ką sakosi prisiplakusi prie ko
munistų- ir viskam vadovavus. 
Skaitai spaudą ir klausaisi ra
dijo ir stebiesi, kaip taip ga
lima publikai akis dumti ir 
meluoti.

žiūrėkite, kokia tai maniakė 
boba prilindo 
ir, ot, jau 
padarė ją 
net “šnipų 
ta maniakė 
ti sako, susisiekė su FBI ir vis
ką jiems išpasakojo. Toliau 
FBI ir visa ta mašina viską tą 
tyrinėjo .ir sekė, bet nieko pa
grindiniai nesuradę tylėjo. Da- 

^>ar, jau praėjusvtrims metams, 
tik prieš prezidentinius rinki
mus, politiškais išrokavimais ir 
vėl pasišaukia tą “šnipų kara
lienę” ir tą kvailą išgalvotą jos 
istoriją jau viešai publikai kar
toja.

Bet kur faktai? šnipė Bent
ley per 3 metus dirbo žinioje 
FBI, ji buvo mokinama ir da
bojama ir per tą laiką ji ne
galėjo prirodyti jokib doku
mento kopijos, jokio dokumen- 

• to fotografijos, nors ji sako, 
kad visoki dokumentai per jos* 
rankas ėjo! Visas jos įrodymas, 
visi jos dokumentai, tai jos 
smailas liežuvis, kuriuomi ban
do įgilti pažangesnius šalies 
valdininkus. > •

Pressed Steel Car. Co. Mc
Kees Rocks, Pa., kur dirba ke
liolika tūkstančių darbininkų, 
sako, bus uždaryta laikinai ar 
ant visados, ir tie tūkstančiai 
darbininkų bus paleisti iš dar
bo. Kompanijos viršininkai sa
ko, priežastis yra ta, kad dar
bininkai nepadaro užtektinai 
produkcijos. Aš manau, kad to
ki kompanijos viršininkų išsi
tarimai, tai t*ik darbininkų gąs
dinimai. Mat, jei darbininkai 
nedirbs ‘ smarkiau, nesispaus 
darbe aršiau ir nepadarys dar
bo už du, tai, ot, kompanija 
uždarys fabriką ir paleis dar
bininkus! žinoma, taip jie pa
daryti gali, nes kol kas darbi
ninkų apsaugai įstatymų nėra, 
žinoma, jei darbininkai kur iš
eina į streiką, tai tuoj federa
te valdžia įmonę perima į savo 
rankas. Bet jei darbdaviai iš
meta darbininkus į gatvę, ta
da įstatymų nėra ir tuo visai 
nesirūpina, žinokitės sau . . .

pasidžiaugtų už jų ilgų metų 
triūsą lietuviškam pažangiam 
judėjime. LDS ir ALDLD kuo
pos turėtų dirbti platinime ti- 
kietų ir kitaip gelbėti apskri
čių komitetui. Mes visi Iš anks
to rengkimės ir savo pažįsta
mus raginkime būti pasirengu
siais dalyvauti bankiete.

Kiek aš girdėjau, tai apskri
čių komitetai jau turi ant listo 
pagerbti sekančius veikėjus: 
Dr. Baltrušaitienę. Dom. Le
kavičių ir K. Kairį iš Pitts
burgho; Stašinską, Kriščiūną 
ir Jesudavičių iš New Kensing
ton ; J. Gatavkcką iš Carnegie; 
J. Briedį iš Ambridge; Kubils- 
kį iš Coal Center;'Janavičienę 
iš Washington; Tarailą ir Leo
navičių iš Wilmerding; Kaz
lauską ir Porčiauską iš McKees 
Rocks. Gal komitetas ir dau
giau turi savo surašė veikėjų 
pagerbimui, bet kol kas aš dar 
nežinau.

J. Kantrybė.

prie komunistų 
“kvaili komunistai” 
didžiausia galva ir 
karaliene.” Vėliau 
1945 m., kaip ji pa

šį metą , lapkričio mėnesis 
bus labai svarbus mėnesis Ame
rikos istorijoje. Nuo lapkričio 
mėnesio balsavimų priklausys 
labai daug mūsų Amerikos pi
liečių gyvenimas. Kol kas mes 
turėjomė dvi politines partijas 
iš vardo, tai republikonų ir de
mokratų partijas. Tos dvi par
tijos, tai vienos grupės žmonių 
partijos, kapitalistų partijos, 
Wall stryto kontroliuojamos 
partijos. Geriau sakant, tai vie
na partija dviem vardais.

Praeitą liepos mėnesį Phila- 
delphijoj oficialiai įsikūrė tre
čia partija, Progresyvių 
ja, arba, geriau sakant, 
grupės žmonių partija, 
ninku partija, smulkių
rių partija, rimtų pnofesijona-> 
lų ir mokslininkų partija (Pro
gresyvių Partijos steigiamaja
me suvažiavime Philadelphijoj 
dalyvavo 35 profesoriai iš įvai
rių universitetų, 34 dvasios va
dai - kunigai įvairių sektų, 
daug mokslininkų, daktarų, ra
šytojų, artistų ir taip įvairios 
profesijos žmonių. Didžiausias 
skaičius 
bininkų, 
grupės 
Partija
niuose ir kongreso rinkimuose 
sulos labai svarbią rolę. Tų, 
broli ir sese, matydamas dvie
jų grupių Amerikos piliečių iš
statytas partijas, iš anksto pa'- 
sirink, kurios grupės partijos 
kandidatai tave atstovaus se
kančiame kongrese, už kurios 
grupės kandidatus tu pasiren
gęs balsuoti. ♦

Parti- 
antros 
darbi- 

biznie-

atstovų buvo nuo dar- 
nuo ūbi jų). Antros 

žmonių Progresyvių 
šį rudenį prezidenti-

*Tarybų Lietuvos Žemės 
Ūkio Laimėjimai

(Pasikalbėjimas su Lietuvos TSR žemės Ūkio Minis-

Šiemet respublikos vals
tiečių ūkiai, bendro žemės 
dirbimo draugijos ir tary
biniai ūkiai įvykdė pavasa
rio sėjos planą penkiomis 
dienomis anksčiau kaip pe
reitais metais, nežiūrint to, 
kad šiais metais respublikų 
pasėlių plotas žymiai padi
dėjo. Be didžiulio grūdinių 
kultūrų pasėlio ploto padi
dėjimo, palygin. su 1947 m., 
padidėjo bulvių pasėlių plo
tai 10 tūkstančių hektarų, 
sukrinių runkelių — 2.500 
hektarų, linų — 14.5(10 hek
tarų.

Kooperatinėse žemės ūkio 
draugijose visuomeninių pa
sėlių plotai šiemet padidėjo 
6 kartus, palyginus su 1947 
metais. Pavasario sėjai že
mės ūkio kooperacijos drau
gijų nariams buvo išdalinta 
35 tūkstančiai tonų minera
linių trąšų. Sėjos darbuose

IŠ TIKRŲ ĮVYKIŲ

Pittsburghas yra plieno in
dustrijos širdis. Pittsburghie*. 
čiai, žinokite, kad National 

W ’ Steel Corp, per 6 mėnesius šių 
\metų turėjo gryno pelno $16,- 
026,035. Praėjusiais metais už 
tą patį laikotarpį turėjo pelno 
$13,100,815. Geriau sakant, 
šiais metais bėgyje 6 mėnesių 
turėjo pelno arti .3 milijonus 

- dolerių daugiau, negu praeitais 
» metais.

Bethlehem Steel Corp, per G 
mėnesius šių metų turėjo pel
no $30,599,106. Praeitais me
tais tuo pačiu laiku, per 6 mė
nesius, turėjo pelno $28,499,- 
392. . ’

Gražaus pelno pasidarė ir ki-

Depresija tikrai ateis. Taip 
sako Mr. Eccles, buvęs per 14 
metų Federal Reserve Board 
pirmininku, pašauktas liudyti 
Senato Komisijon liepos 30 d. 
Savo nurodymais jis kaltino 
kaip prezidentą Trumaną, taip 
ir kongresą infliacijos plėtime! 
Jis sakė, “the further it goes
the more the bust will hurt 
when it comes and the harder 

Ta da
bartinė infliacija, tas didysis 
kainų išpūtimas turės trūkti 
kada nors, ir tas trūkimas, ži
noma, palies daugiausia darbir 
ninkus ir ’smulkius biznierius. 
Praeitoj depresijoj didelės žu
vys suėdė mažiukes žuvis, atei- 
nančioj depresijoj bus dar blo
giau.

tos plieno kompanijos. Praei-Įit will be to get over, 
tais 1947 m. plieno kompanijos 
išmokėjo vien tik dividendais 
194 milijonus dolerių. Įvairiem 
pataisymam ir pagerinimam ir
gi daug milijonų išleista. Taip 
paduoda American Iron and 
Steel Institute. Bet jūs, plieno 
skruzdės - darbininkai, ar daug 
daugiau turto susikrovėt šiais 
metais, negu praeitais metais? 
Kokį jūs pagerinimą savo gy
venime įgijot?

Su lyg Federal Reserve Sys
tem liepos 28 d. pranešimo, 
Jungt. Valstijų pinigų cirkulia- 

' '• cija nupuolė ant 43 milijonų 
doįerių! Dabar cirkuliacijoj yra 

Aj$27,821,000,000. AiTkso rezer-

Kaip jau buvo pranešta span-, 
do j, LDS ir ALDLD apskričiai 
rengia bankietą spalių 24 d. 
pagerbimui mūsų senų veikėjų, 
tų, kurie jau sulaukę virš 65 
metų amžiaus. Reikia dėti pas
tangas, kad tas bankietas bū
tų' didelis ir gražus, kad mes 
džiaugtumės ir seni veikėjai

Raketas ir Raketieriai
Jau daugiau, kaip mėnuo 

laiko, kaip Pittsburgho dien
raščių puslapiai užpildyti apie 
Pittsburgho raketierius ir jų 
raketą. Ir jau su virš mėnuo 
laiko, kaip District Attorney 
W. S. Rahauser su savo pagel- 
bininkais daro investigaciją 
per grand jury, šimtai asmenų 
buvo pašaukti prieš tą grand 
jury ir išklausinėti. Ir tas 
skandališko. raketo tyrinėjimas 
dar tęsis toliau.

Šio raketo tyrinėjimo pra
džia buvo tokia: Al. Florig, 
buvęs Pittsburgho miesto trafi- 
ko inspektorius ir Allegheny’s 
apskrities detektyvas, dabar ei
nąs pareigas privatiško regis
truoto detektyvo. Apie mėnesis 
laiko atgal Florig paskelbė 
laikraščiuose, kad visas Pitts- 
burgo gemblerysčių raketas 
yra po priedanga miesto gas- 
padoriaus Lawrence ir kitų di
džiųjų miesto ir apskričio vir
šininkų. Toksai Florigo paskel
bimas iššaukė didelę kritiką 
per miesto gyventojus prieš' 
miesto valdininkus, kurie pasi
juto, kaip pąmerkti šaltame 
vandenyj ir griebėsi reikalauti, 
kad būtų tas visas reikalas iš
tyrinėtas per grand jury. Pir
miausiai buvo pašauktas patsai 
Florig ir buvo klausinėjamas 
per su virš savaitę laiko. Pas
kiau buvo šaukiami visoki as
menys, kurie tik kada buvo 
areštuoti už bile kokias gemb- 
lerystes. šiandien yra pranešta, 
kad bus šaukiami prieš grand 
jury visi, policijos inspektoriai, 
leitenantai ir daug paprastų 
policijantų.

Dabar yra klausimas, kaip ir 
kuomi tas raketo skandalas 
baigsis? Ar bus kas rastas iš 
“didžiųjų” kaltu? Ar gal tik ta 
pati komedija pasikartos, kaip 
kad daug sykių jau yra buvę 
Pittsburghe? Didžiųjų kaltinin
kų niekados nesuranda, atrddo, 
kad ir dabar ją nesuras, nes 
kaltininkas kaltininko ieško ...

Kad Pittsburgho mieste yra 
išsiplėtojusios apgavi n gos 
gėmblerystės, tai parodo ir tas 
faktas: policijos leitenantas 
‘Maloney su penkiais pagelbi- 
ninkais į vienus metus laiko 
suareštavo 5000 asmenų, kurie 
tik pardavinėjo visokių “laimė
jimų” tikietus. žinoma, tie 5,- 
000 asmenų tik maža dalis, 
kiek jų čia yra privisusių! Ir 
suareštuotieji yra tik mažiu
kai gizeliai didžiojo raketo . .. 
Ne tik viekas Florig jaučia ir 
žino, kas palaiko tų gemblerys
čių mašineriją. Tą patį jžino ir 
šimtai Pittsburgho gyventojų. 
Bet ką paprastas pilietis gali 
padaryti /ir pasakyti prieš su
organizuotą politikos mašiną?! 
O kaip lengvai tą visą blogumą 
būtų galima iš Pittsburgho 
pfašalinti... Tiktai laike rin
kimų į visokias valdiškas vi©-'

tas reikia atiduoti savo balsą 
už progresyviškos partijos kan
didatus.

ir Vėl Nauja Suktybė
Nelabai seniai rašiau, kaip 

Antrojo Pasaulinio Karo vete
ranai buvo apsukti per įvairius 
namų statytojus ir pardavėjus, 
kaip tie veteranai kreipėsi į 
valdžios teismą; kaip teismas 
atrado kai kuriuos tų namų 
statytojus ir pardavėjus kal
iais. Bet dar ir dabar tas visas 
reikalas nėra užbaigtas teis
muose. Bet štai, kaip iš kokių 
erdvių, kitas smūgis kirto gru
pę žmonių, daugiausiai vetera
nų, kurie ieško namų dėl savęs 
ir savo šeimų: Kokia tai Rey
nolds Construction Co., kurios 
savininkai buvo tėvas su sūnu
mi, pastatė keletą namų kaipo 
“sampelių.
rodė dėl ieškančių 
mus, 
pastatyti 
aštuonių 
paimdami

' tūkstančiu

valstiečiams padėjo 300 ko- 
opėratįnių mašinų nuomoji- 
mo punktų.

Šiais metais visur pavasa
rio sėja praėjo daug aukš
tesniame agrotechnikiniame 
lygyje.-

Respublikoje veikė dau
giau kaip 3000 javų valymo 
punktų, kuriuose buvo gerai 
išvalytos visos pavasario sė
jai skirtosios sėklos. Tūks
tančiui tonų mineralinių 
trąšų davė respublikos že
mės ūkiui atstatytasis Klai
pėdos mineralinių-trąšų fa
brikas “Artojas”. Daug mi
neralinių trąšų buvo atvež
ta ir iš broliškųjų sąjungi
nių respublikų.

Didelę pagalbą Lietuvos 
valstiečiams suteikė agro
nomai. Apskričių ir valsčių 
agronomai ir agrotechnikai, 
kurių skaičius respublikoje 
dabar yra beveik penkis 
kartus didesnis, negu jis bu
vo buržuazinėje Lietuvoje,. 
vietose sekė pavasario sėjos 
eigą. Jie padėjo valstiečiam 
patarimais, s u p a ž indino 
juos su naujausiomis agro- 
technikinėmis priemonėmis 
aukštiems derliams gauti. 
Ypač sėkmingai ir organi
zuotai praėjo sėja pirmau
jančiose respublikos apskri
tyse. Pagėgių apskrities 
žemdirbiai apsėjo rūšinėmis 
sėklomis 17,9% daugiau že
mės, negu buvo numatyta 
plane. Kelmės apskrities — 
13,4%, Raseinių apskrities- 
9,5%.

Tokių didelių laimėjimų 
laukų darbuose pasiekime 
didelį vaidmenį lošė maši
nų - traktorių stotys. Jos 
pavasario lauko darbų pla
ną šiemet įvykdė 104,2 pro
cento, sutinkamai su pir
maujančios tarybinės agro
technikos reikalavimais ir 
du kartus greičiau kaip pe
reitais i metais. Pirmosios 
pavasario lauko darbų pla
ną įvykdė ir žymiai jį vir
šijo Kaišiadorių, Klaipėdos 
ir Kelmės MTS.

Gražių darbo rezultatų 
pasiekė ir atskiri traktori
ninkai. Šilutės'MTS trakto
rininkas — Šilutės apskri
ties Tarybos deputatas B. 
Žemaitis vienas pirmųjų į- 
vykdė metinę užduotį. Jis 
įsipareigojo šiemet aparti 
1200 hektarų žemės. Papilės 
MTS traktorininkai Ališau
skas, ir Baranauskas įvykdė 
pavasario laukų darbų už
duotis po 200 procentų kiek
vienas. Jiedu taip pat įsi
pareigojo aparti šiemet po 
1000 hektarų žemės.

Visi traktorininkai šiuo 
metu sparčiai aria pūdy
mus. Visoje respublikoj jau

Tuos “sampelius” 
pirkti na- 

prižadėdami tokį namą 
už tarpe septynių ir 
tūkstančių dolerių, 

rankpinigių po du 
dolerių. Kaip nuo

kurių buvo paimta mažiau ir 
kaip nuo kurių buvo paimta 
daugiau. Taip, kad Reynoldam 
pavyko suimti apie pusę mili
jono dolerių! Kai jau gerai pa
sišienavo, tai su viena diena 
dingo abudu — tėvas ir sūnus 
su savo* šeimomis.

Investigaciją ir Reynoldų 
ieškojimą veda federate vald
žia. Prabėgus kelioms dienoms 
buvo surasta jaunojo Reynoldo 
moteris, kiek vėliau jaunasis 
Reynoldas, ir dar kiek vėliau 
buvo surasta ir senio Reynoldo 
moteris Cleveland, Ohio. Dabar 
visi Reynoldai meta kaltę ant 
senio Reynoldo, kuris dar iki 
šiai dienai nėra surastas.

Valdžios tyrinėtojai suranda, 
kad Reynoldai surinko su virš 
$500,000; apie $300,000 yra iš
leidę ir apie $200,000 yra dingę nuo pat pavasario sėjos
sykiu su seniu. Taipgi valdžia 
suranda, kad senis Reynoldas 
už visokias vagystes yra buvęs 
Pennsylvanijos ir Ohio steitų 
kalėjimuose, ir kad jo tikras 
vardas yra Rose. Atrodo, kad 
nuo tų sukčių turės daug žmo
nių nukentėti, nes vilties nėra, 
kad kas jiems grąžintų pini
gus I

Didieji valdininkai ir didieji 
dienraščiai dabar kaltina pa
čius žmones, už jų neatsargu
mą, kad 
pinigus; 
kreiptis 
įstaigas 
pasarga 
juokimas nuskriaustųjų asfrie- 
nų. Paimkim kad ir šį Reynoldų 

‘įvykį: Reynoldų biznis buvo in
korporuotas ir legalizuotas. 
Jeigu kas būtų atsikreipęs į 
miesto komercijos butą (Cham
ber of Commerce), ar kokią 
valdišką įstaigą su atsiklausD 
mu apie Reynoldų'kompanijos

pradžios'laikosi labai palan
kios oro sąlygos pasėliams 
vystytis. Po gausių lietų e- 
sant pakankamai aukštai 
temperatūrai, vasarojus la
bai gražiai sudygo. Didžiau
sias dėmesys skiriamas da
bar pasėlių priežiūrai. Pasė
liai papildomai patręšti mi
neralinėmis trąšomis, išra-

jie be ištyrimo duoda 
dėl ištyrimo pataria 
į miesto komercijos 

arba į valdžią. Tokia 
ir patarimas yra iš-

vimos piktžolės.
pavasario sėjos metu pa

siektieji ^laimėjimai byloja 
apie tai, kad respublikos 
žemdirbiai šiais metais pa
sieks dar aukštesniu derliu, v v
Geležinkelininkų laimėjimai

VILNIUS. — Neseniai buvo 
susumuoti Lietuvos geležinkeli
ninkų darbo rezultatai. Septy-. 
nių rrtėnesių pakrovimo — iš
krovimo planas viršytas. Pgr 
pusę metų geležinkeliai davė 17 
milijonų rublių ekonomijos.

Baigė darbą sukabinėtojo 
Legizos (Vilniaus stotis) sta- 
chanovinė mokykla. įžymusis 
sukabinėtojas paruošia jau ne
be pirmą stachanovininkų lai
dą. štai kaip dirba jo paruoš
ti žmonės: Stelmokas įvykdo 
dvi normas, sukabinėtojas Iva
novas — 213,3 procento nor
mos. Sadkevičius — 208 pro
centus normos.

Lietuvos geležinkeliuose šie
met susiorganizavo daugiau 
300 tokių mokyklų, kuriose' 
mokosi 1,552 žmonės. Tatai 
davė gerų rezultatų. Stacha- 
novinio darbo dėka šiais me
tais bus sutaupyta 19,775 va- 
gonai-alandos.

atsakomingumą, būtų gautas 
atsakymas, kad ta kompanija 
yra atsakom inga. Jeigu tos 
įstaigos tikrai žino, kad yra 
susidariusios šaikos žmonių ap
vogimui, tai dėl ko yra leidžia
ma toms apgavystėms egzistuo
ti? Reynoldų suktybė — ne pir
mutinė ir ne paskutinė. Tų suk
tybių kompanijos susisuka liz
dus visur ... Tikras apsaugoji
mas žmonių dolerių bus, kada 
valdžia pilnai kontroliuos ban
kines ir komercines įstaigas.

V. B.

Detroit. — General Mo
tors automobilių korporaci
ja pakėlė savo darbininkam 
algą 3 centais valandai, pa
gal sutartį su unija, kad 
alga turi būti keliama pa
gal gyvenimo reikmenų pa
brangimą.

Imigracija Pirmaisiais 
6 Mėnesiais 1948 m.

88,307 immigrąntai buvo 
įleisti į Jungt. Valstijas 
tarpe liepos 1 d. 1947 ir 
gruodžio 31 d., 1947 m., pir
ma puse 1948 fiskališkų me
tų. Kadangi praeitais me* 
tais buvo 147,292 immigran- 
tai įleisti, galime tikėti, kad 
1948 m. skaičius bus daug 
didesnis. \

Iš 88,307 įleistų immig-' 
rantų, 45,250 buvo kvotos 
immigrantai ir 43,057 ne- 
kvotiniai imigrantai. Jei
gu proporcija tarp skai
čiaus kvotinių ir nekvotinių 
immigrantų bus palaikyta, 
per paskutinę dalį fiskališ
kų metų, kurie užsibaigė 
birželio 30 d. 1948 m., skai
čius kvotinių immigrantų 
perviršys pirmą kartą į še
šis metus skaičių nekvotinių 
immigrantų.

Immigracija ypač iš Airi
jos, Chinijos, Vokietijos, 
Portugalijos, Ispanijos, Di
džiosios Britanijos, Kana
dos ir Meksikos padidėjo. Iš 
Belgijos, Čechoslovakijos, 
Francijos, Lenkijos, Austra
lijos ir Naujos Zelandijos 
nupuolė. FLIS.

<♦>

<♦> 1I
<♦>

<♦>

<♦)

<t>

<♦>

<!>

<!>

<!>

<!>

<l>

< >

<

< >

>

O

O

>

<

<

<

< >

O

<♦>

<♦> • A

<♦)

<♦>

<!>

<!>

<♦>

<!>

<Į>

O

< >

o

< >

o

1314 Reedsdale St., 
N, S. Pittsburgh, Pa.
Te!. FA. 8525 «

A. Grigaitis Restaurant
Geriausias patarnavimas 

ir maistas.
3545 Butler St.

Pittsburgh, Pa.
Tel. SC. 9003

A. JOHNSON’S CAFE 
geras maistas ir gėrimai 
(Mount Oliver)

129 Brownsville Rd., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. HE. 9808

BEAVER AVENUE 
Fish & Poultry Market 
Stasys Orda, sav. 

1204 Beaver Ave., 
N. S. Pittsburgh, Pa.
Tel. CE. 0829

PEPPER’S CAFE 
Antanas Pipiras, Sav.

Draugiška Užeiga
1920 Carson St.

S. S. Pittsburgh, Pa.

ALBERT’S CAFE
Albinas Kaulakis, sav.

Čia geri gėrimai ir 
skanūs valgiai
2130 Fifth Ave., 

Pittsburgh, Pa.
Tel. CO. 8928

N. Rec. Bowling Alleys 
J. K. Mazukna, sav. 

1321-25 Reedsdale Str 
Pittsburgh, Pa. 

Tel. CE. 9585

MUSE CAFE 
Savukaitienė, sav. 

Geri Valgiai ir 
įsigėrimai 

Muse, Pa.

JULIUS J. SHIMKETS
Moderniško maisto 

krautuvės Savininkas

ZDANKUS BAR
Vieta gerų valgių ir 

įsigėrimų
Antanas Zdankus, sav.
100 Anderson St.,

N. S. Pittsburgh, Pa.
Tel. CE. 9852

D. P. LEKAVIČIUS 
Taisymo Dirbtuvė

Batų ir Raktų
1215 Beaver Ave.,

N. S. Pittsburgh, Pa.

Charles Lalushes 
TAVERN 

Užeiga Kalakutų, 
Dzūkų ir Žemaičių

1828 Carson St.
S. S. Pittsburgh, Pa. 

HE. 9688 .

MELNIS CAFE 
K. Melnis, sav.

351 Pittsburgh St., 
Springdale, Pa.

METROPOLITAN 
Restaurant 

Vladas Sadauskas, sav. 
Geri valgiai ir 

visoki įsigėrimai
1701-3 Metropolitan St. 

Pittsburgh, Pa., 
Tel. CE. 9474

JOSEPH KIZIK 
CAFE

BEER — WINE — LIQUORS 
SEA FOOD

1100 E. Carson St.
Pittsburgh 3, Pa.
HE. 9603
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PITTSBURGH IR APYLINKĖS 
LIETUVIU BIZNIU ĮSTAIGOS j

Kai Būsite Washingtone, 
Sustokite pas

The Maxwell House 
Savininkė, Edith Maxwell 

Vieriatinifl Lietuvių Taverna*.
Woodland & Jefferson Ave., r 

x Washington, Pa.
Phone 9636

FELIX CAFE
Įvairūs gėrimai ir valgiai

Felix Gutauskas, sav.
2210 Fifth Ave.,
Pittsburgh, Pa.

Tel. CO. 9210.

Lietuvis Graborius
JOS. B. WENTZ, JR. 

Laidotuvių Direktorius 
Gražią koplyčią laidotuvėm 
' duodame nemokamai

1828 NO. FRANKLIN ST., 
N. S. Pittsburgh, Pa.

CEdar 2200
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. (Tąsa)
Kažkada mirtis gąsdino Deserį — ne

įprastumu, nesuprantamumu. Dabar jis 
mąstė apie. Bernaro mirtį, kaip apie iš
mintingą, bet kasdienišką žygį. Jis stai
ga suprato, kad mirtis* yra gyvenimo da: 
lis; ir mirtis nustojo jį bauginti.

Pievele jis nuėjo iki medžio; juokingai 
žingsniavo — nenorėjo suminti žiedų. 
Medis priminė jam Fieri, susitikimus su 
Žaneta:

Kur pasitiks laivas užmaršties, ;
Mieli Elizėjaus laukai...

Štai jie, užmaršties laukai, Eliziu- 
mas!.. .

Žiūrint iš šalies, tai buvo retas vaiz
das — senas žmogus, nutukęs ir nejud
rus, ilgu paltu, žingsniavo pievele, mo
savo rankomis, murmėjo: “Grūdas... 
meilė .. . šaltis .Bet aplinkui nieko 
nebuvo. Tiktai ant kalno piemenys kūrė 
laužą; jų dar nepasiekė nei radijo gergž- 
dimas, nei pabėgėlių agonija; jie tebegy
veno sena ramybe.

Saulė pasislėpė už kalno. Ir mirtis iš 
karto prisiartino; ji buvo tik lengvas rū
kas. Tas rūkas gyveno, drebėjo, slankio
jo, kaip avys. Deseris išsiblaškęs nusi-

ri-<■
t'i

balsas: “Kareivi!” A, kareivi!...” Prie 
jo stovėjo mergaitė. Ji dėvėjo vyrišką 
apsiaustą ant marškinių. Buvo mėnesie
na, ir Liusjenas atidžiai apžiūrėjo vals
tietę. Jis net pagalvojo: gražutė.. . Gy
vos akys ir riesta nosis teikė jai links- 

• mumo, nors jai nebuvo'linksma; ji-bau
giai pakartojo: “Kareivi! Ar miegi, ka
reivi? ...” Ji atnešė Liusjenui didelį ga
balą duonos ir griežinėlį lašinių:

— Aš laukiau, kol užmigs šeiminin
kė ... Lašinius ji paliko, o visa kita lai
ko kamaroje ... Aš tave mačiau, kai tu 
kieme stovėjai . . . Šeimininkas nepiktas, 
tik daug jūsų praeina; jis sako: “Patys 
iš bado pastipsim. . .” Aš išėjau, ma
tau, tu į upelį pasukai. Kai jie atsigulė, 
aš pagriebiau ir tekina.. .

Jis nieko neatsakė, ištraukė peilį ir 
ėmė susikaupęs valgyti. Mergaitė tebe
stovėjo šalia jo. Jis ilgai valgė — pasi
sotino, bet baigti nesinorėjo. Dar apsi
blausęs nuo nuovargio ir miego, jis pa
klausė:

— Duktė?
— Tarnaitė ...
Pagaliau jis baigė7 valgyti, nušluostė 

peilį į žemę ir tylėdamas žvilgterėjo į 
mergaitę. Jis pagavo jos pilną pasigėrė
jimo žvilgsnį, nusistebėjo — manė, kad 

šypsojo, ištraukė iš kelnių kišenės di-' dabar turėjo visus gąsdinti. Jis buvo ap- 
džiulį revolverį ir godžiai lūpomis su
spaudė vamzdį, kaip plėčkos kaklelį kait
roje, žūdamas iš troškulio.

Aidas pakartojo šūvį. Piemenys įtem
pė dėmesį: štai ir prie jų sėliną piktasis 
karas.. .
36

Buvo birželio pabaiga, bet Limuzeno 
pieva ryškiai tebežaliavo, kaip ir gegu
žėje. Ištisas valandas Liusjenas žiūrėda
vo į žalumą: ji ramino. Paskui jis pakil
davo nuo žemės ir eidavo toliau. Jis ne- 

\ žinojo, kur eina; seniai būtų gulęs po 
* didžiuliu uosiu ir užsimiršęs, bet jį pa

keldavo alkis. Jis nusišypsojo: paskuti
nis gyvas jausmas!... Jis valgydavo 
morkas, burokus. Retkarčiais sutiktasis 
kareivis, purvinas ir nesiskutęs, kaip

• Liusjenas, dalindavosi su juo duona. 
Kartais sodžiuje duodavo dubenėlį sal
daus pieno; ir šiltas tvarto kvapas — 
seniau Liusjenui darydavosi nuo jo kok
tu — atrodė stebuklu, buvusios jaunys
tės liekana, gyvenimo kvapu.

Liusjenas išsipiovė sau lazdą. Dar 
prieš savaitę jis buvo aštuoniasdešimt 
septinto fronto pulko kareivis. Bet ar- 

,'mij'os nebeliko, ir Liusjenas laikė save 
valkata. Viename kaimelyje jis išgirdo 
per radiją tėvo kalbą, skelbusio apie pa- 
liaubas. Senė, stovėjusi šalia Liusjeno, 
pasakė: “Baigė? Na ir gerai,” ir nuvarė 
toliau kiaulę, rausvą, kaip tapytojo “nu.” 
Kareiviai nusikeikė; Liusjenas nustebęs 
įsiklausė į balso tembrą: taip, tai tėvo 
balsas. . . Iškilo tolima vaikystė. Tėvas 
šneka prie sergančio Liusjeno lovos: 
“Amali, katyte, nenusimink! Mokslas vi-

- sagalis ...” Dabar Tessa kalba: “Siela 
nemirtinga ...” O Žaneta norėjo gyven
ti... Vokiečių lakūnų nervai 
turi būti velniškai stiprūs — įrėmę į 
kaktą šaudo moteris, vaikučius... Va
dinas, tėvas gavo iš Breteilio indulgen
ciją. Gali gauti iš Hitlerio “geležinį kry
žių” ... Liusjenas lėtai nusižiovavo. 
Duos kas nors pieno ar neduos? Bet 
prieš jį pro tą kaimelį jau praėjo tūks
tančiai kareivių. Valstiečiai baugiai už
rakinėjo namų duris, o senė, kurią jis 
pavijo, rankomis uždengė rausvą abe-

. jingą kiaulę, suspiegė: “Nieko neturiu, 
| nieko!...”

Tą vakarą Liusjenas buvo ypatingai
• alkanas. Jis pagrasino šautuvu senei. Ta 

liovėsi spiegti, bet dar stipriau suspaudė 
rankoje virvutę, prie kurios buvo pririš
ta kiaulė, ir sušnibždėjo: “Neduosiu!...” 
Ir Liusjenas nusispiovė: - “Perdaug ter- 
lezynės”; jis galvojo ne apie senę — apie 
kiaulę.

Jis nuėjo toliau. Netoli kelio stovėjo 
ferma. Langinės buvo aklinai uždarytos. 
Valstiečiai bijojo naktį iškišti galvą. Tik 
nenutildami skalijo šunys. Liusjenas 
šaukė: “Duokite duonos, niekšai!” Nie
kas neatsakė. O šunys kraustėsi iš pro
to. Liusjenas pastovėjo ir nuėjo į šalį, 

. mažo upeliuko linkui. Jis atsigėrė šilto 
vandens, kuris dvokė maurais, ir atsi
gulė pašiūrėje. Jį pažadino moteriškas

augęs kietais rudais šeriais. O žalios 
akys žibėjo. Milinė dvokė dulkėmis ir 
prakaitu. Jis parodė ranka: sėskis. Mer
gaitė atsisėdo. Ji pasirodė žema — visa 
galva mažesnė už Liusjeną. Jis ramiai ir 
kažkaip susimąstęs apkabino kairiąja 
ranka jos kaklą, atsargiai .užvertė galvą 
ir pabučiavo. Jam rodėsi, kad jis geria 
vandenį. O ji karštai ir dažnai jį bučia
vo ir paskui, kai jie gulėjo žolėje, kalbė
jo: “Kareivi!... A, kareivi! . ..”

Pradėjo švisti. Mergaitė subruzdo. 
“Šeimininkė pabus.” Jis paklausė:

— Kuo tu vardu?
— Žana Prelis. ,
Ir Liusjenas susijaudino, atsargiai 

paglostė jos raudoną, šiurkščią 'ranką, 
pajudino lūpas — norėjo pasakyti kažką 
malonaus, bet nepavyko; pagaliau jis iš
tarė:

— Žaneta ...
— O tu?

. — Liusjenas.
— O toliau?
— Liusjenas Diuvalis.
Jis nupurtė nuo milinės žemes ir ne

sižvalgydamas nuėjo į kelią. Naktis prie 
upelio buvo nesuprantama likimo malo
nė, pasmerktojo sapnas. Dabar jis pabu
do. Diuvalis, Ditfranas, Prelis, viskas, 
ko tik nori, bet ne Tessa! Jį būtų galė
ję kankinti, jis nebūtų prisipažinęs . . . 
Aišku, užtektų pasakyti, kad jis Tessa 
sūnus, jį iš karto pamaitintų, aprengtų, 
nuvežtų mašina į Viši. Bet verčiau už
mušti senę, tą, su kiaule ...

Priešais ėjo nepažįstamas kareivis, 
taip pat su lazdele. Pažiūrėjo vienas į 
antrą, mirktelėjo. Kareivis pajuokavo:

— Maršalas neteko savo armijos ...
— Kaip smeigtuko . ..
Ir nuėjo į priešingas puses — prasi

dėjo nauja diena, reikėjo ieškoti maisto.
O maršalui Petenui ne .armija rūpėjo. 

Išvakarėse jis pasakė ilgą kalbą, skirtą 
prancūzų tautai. Jis nenorėjo nieko ap
gaudinėti — niurzgėdamas kartojo: 
“Nepasikliaukite valstybe. V a Is t ybė 
jums nieko neduos. Pasikliaukite savo 
vaikais. Auklėkite juos religijos ir šei
mos dvasioje. Jie jus palaikys ...” Išgir
dęs maršalo kalbą, Tessa pradžioje nu
liūdo: jo niekas neparems ■— nei pabal
da Liusjenas, nei išdidėlė Deniza... Bet 
po kelių minučių jis pašaipiai šnipštelė
jo Ląvaliui: • .

— Aštuoniasdešimt penkerięms me- 
taims tai logiška, juo labiau, kad jį mai
tina ne vaikai, o valstybė .. .

Kareivių niekas neprisiminė: minis
trai buvo užimti klajojančių valdininkų 
patalpinimu, Breteilio vadovaujamos de
legacijos pasiuntimu į Paryžių, naujos 
konstitucijos paruošimą, karinių me
džiagų atidavimu vokiečiarps, kova prieš 
de Golio šalininkus. Armija subyrėjo pa
ti. Traukinių nebuvo. Neokupuotos zonos 
gyventojai 'dūlino keliais į pietus. Pary
žiečiai ir šiaurės gyventojai virto valka
tomis. Valstiečiai maldavo žandarus ap
ginti juos nuo kareivių.

(Bus daugiau)

Pasmerkė Demokratijos 
Varžytojus

William Rose, Progresyvių 
Partijos Darbo Reikalais di
rektorius kalbėjo ADF jr CIO 
unijų atstovams Cadillac Re
storane. Jis pasmerkė tuos 
unijų vadus, kurie prievarta 
verčia narius remti dabartinę 
Trumano politiką ir jo kandi
datūrą į prezidento vietą. 
William Rose tarpe kitko sa
ke :

“According to a Newark 
Evening News report on a 
State wide meeting of PAC at 
New Brunswick, the State 
PAC endorsed the candidacy 
of Truman for President. In 
that report it was stated that 
there wąs confusion amongst 
the delegates present and that 
many of them 
what they were 
could very well 
of the leaders 
either, for no
leader could support the can
didacy of the man who sought 
to draft striking R. R. work
ers into the Army, who re
instituted the use of injunc
tions against labor even be
fore the Taft-Hartley Law 
was passed.

“It was Truman who initiat
ed the so-called Loyalty 
purge of Government employ
ees—without giving the em
ployees affected any oppor
tunity to face their accusers.

“It is a fact that Truman 
vetoed the Taft-Hartley anti
union Bill, but it was Tru
man’s Party, the Democratic 
Party, together with the Re
publican Party, that overrode 
the veto. It is also well 
known that Truman did no
thing to marshall his own 
party in support of the veto.

“Truman’s speeches may 
satisfy the PAC leaders, but 
Truman’s actions are poison 
to the rank and file workers.

“As the Presidential cam
paign goes into full gear, 
more and more workers are 
realizing that the only politic
al party that has a real pro
gram — a program for jobs 
and security—for an end to 
high prices and manipulated 
scarcities—peace with honor 
— is the Independent Pro
gressive Party.”

Po to Essex County Darbo 
Unijų Komitetas 
vice-prezidentus, 
bųosis remdami 
Partiją. Richard
tas nuo ADF, o Samuel Vara
nt). nuo CIO unijų.

Unijistas.

išrinko
kurie
Progresyvių

Ryan išrink-

du 
dai

Vancouver, Canada
AUGA LIETUVIU
SKAIČIUS VAKARUOSE

i Lietuvių gyventojų skaičius 
šiame mieste ir provincijoje 
nuolatos auga. Paskutiniu lai
ku atvyko drgg. Staniškiai su 
šeimyna iš Winnipego, taipgi 
keletas iš neseniai atvykusių
jų į Kanadą.

Iš naujų ateivių teko sueiti 
su Klimavičium, su daktaru 
Gailium ir Ona 'ZenkeviČiūte, 
kuri apsistojo pas savo bro-- 
lį Nanaimo, B. C. Yra ir dau
giau merginų ir vyrų, tik dar 
neteko susitikti su jais.

Linkiu visiems apsistoti šia
me mieste ir prisidėti prie 
lietuvių kultūrinio veikimo.' 
Artinasi “Canadian Folk Fes
tival,” kuris kasmet sutrau
kia ‘ tūkstančius menininkų. 
Būtų gerai, jei lietuviai, galj 
dainuoti ar šokti, praneštų 
laišku ar asmeniškai komite
to narei J. Narusevičienei, 
3215 Grandview Highway, 
New Westminster, B. C.

Reikėtų pasirodyti ' lietu
viams festivalyje skaitlingiau; 
>iegu pirmesniais metais, nes 
mūsų kolonija jau daug dides
nė. A. Grinkus.

Newark, N. J JONAS KAŠKAITIS

Pokarines Lietuvos Knygų 
Parodėlė

didn’t know 
voting for. lt 
be that some 
didn’t know 
honest labor

(Tąsa)
Akys krypteli kiek šalin ir mąsliai ap

sistoja ant kitos knygos: “A. Churginas. 
Ugnis. Poezija.” Tai irgi labai talentin
gas jaunas Lietuvos dainius. Jo poezija 
dvelkia savinga kaitra, kurią pajunti sa
vo sieloj. Mūsų atgaivintoji tėvų šalelė 
gausėja gyvais kūrybiniais pajėgumais. 
Jie ir mus Čia pajudina, žadina, gaivi
na — čia, juodos, įšėlusios reakcijos 
klaikiam kvaituly . ..

Su šita minčia prieinu^prie gretimo 
kito" parodos stalo 12. Irgi brangus lite
ratūros lobynas, surankiotas ir rūpestin
gai lietuviškai patiektas iš kitokių kal
bų. Vis tai verstiniai kūriniai, tokie vis 
brandūs, pamatingi, brangūs kūriniai! 
IŠ visū čia jų gražiai eilėmis suguldytos 
22 stambios knygos. Literatūros šedev
rai iš visokių kalbų — rusų, vokiečių, 
prancūzų, anglų, graikų.

Štai stora, švariai patiekta knyga — 
L. Tolstojus — “Vaikystė.” Tai vienas 
iš ankstyvesniųjų didžiojo menininko 
kūrinių. Atmenamas, dažnai atsimena
mas iš pradinių gimnazijos metų. Di
džiulė, ypatinga rusų klasikų rašytojų 
savybė — nuoširdžiai, jaudinančiai, 
smulkmeningai ir spalvingai patiekti 
gyvenimo vaizdus, tipus, herojus. Ir be 
jokių iliustracijų vaizduotėj susidaro 
gyvi vaizdai, tartum matyti kur scenoj, 
teatre arba paveikslų galerijoj. 0 L. 
Tolstojus — literatūros milžinas pasau
linio masto. Ir jo “Vaikystė” (“Dietstvo, 
otročestvo i junostj”) parodo visas įsta
biąsias kūrybines savybes. , Įdomu bus 
kada nors skaityti lietuvišką Tolstojaus 
vertimą. Vertėjo vardas ant knygos vir
šelio nepadėtas. Vistiek, galiu tikrinti 
vertimą esantį puikų. Jau tiek daug te

IIIM

ko skaityt vertimų, to ar kito rašytojo 
padarytų, ir visi jie tokie sklandus, lyg 
kad skaitytum patį originalą. |

Ogi štai ir tas žavingasis kūrinys, ku
riuo mes atsigėrėt negalėjom, skaityda
mi dalimis “Laisvėje” prieš keletą metų: 
Valentinas Katajevas — “Baltuoja burė 
vienišoji,” Antano Venclovos trupučiuką 
kitaip užvardyta — “Baltuoja burės to
lumoje.” Ai, kaip norisi paimt tą mielą, 
stambią knygą ir tuoj visą ištisai per
skaityt! Tai šedevrų šedevras! F... bO va Feodoro Dostojevskio kapitalinis r 
romanas “Nusikaltimas ir bausmė” 
(“prestuplenije i nakazanije”). Jeigu 
kas šio gilaus veikalo dar ir neskaitė, tai 
gal matė kokiam kino teatre jo filmą, 
vieną pagamintą Prancūzijoj, kitą čia 
pat Holivude. Kaipo gilus menininkas, 
Dostojevskis stovi greta Tolstojaus, Tur
genevo, Gorkio ir kitų literatūros gigan
tų.

Beje, Turgenevas. Štai čia pat' tavo 
vaizduotę jaudina verstiniai jo raštai, 
stambi pažiūrėt knyga. 0 Turgenevą 
skaitydamas, taip susižavi jo meno skais
tybe, kad visas jauties paskendęs į kū
rinio gelmes: gyveni jo herojų gyveni
mą, aiškiai matai visą jų aplinką.

Kitas įstabusis rusų literatūros tita- 
nas — Nikolai Gogolj. štai prieš jus jo 
perimanti, fantastiškai galingi “Vaka
rai vienasėdyje ties Dikanka.” (Atsime
nat, jūsų vaikystėje skaityti, perskaityti 
“Večera na chutorie bliz Dikanki”). 
Vaikas būdamas, skaitai, tai tau net 
plaukai šiaušiasi, ir miegot nesinori, kol 
viską perskaitai iš karto ...

(Bus daugiau)

LMS VasarimŲ Kursui Užbaigtuvių i

DIDYSIS PIKNIKAS - FESTIVALIS I
SEKMADIENI, RUGPJŪČIO 29

OLYMPIA PARK, Worcester, Mass.

FOLK SONG AND DANCE INSTRUCTIONS
Instructors in Lithuanian folk songs and dances 

•for the Lithuanian Fine Arts League seminar 
at Olympia Park, Shrewsbury, Mass. From left, 
MISSES MILDRED STENSLER of Newark, 
N. J., AMELIA BURBA of Brooklyn, N . Y„ 
GERTRUDE ULINSKAS of Waterbury, Conn., 
ALICE BAKUNAS qf Cliffside, N. J., IRENE

NAKROSIS of Kearny, N. J., and .NORMA 
CHAPONIS of Shrewsbury. Rear, RICHARD 
JANULIS and ALPHONSE PACHESIS of 
Worcester, HARRY MITKUS of Newark, N. J., 
ALBERT MERKIS of Philadelphia, Pa., JOHN 
DAGESI of Worcester, and LAWRENCE 
BAKUNAS of Bridgeport, Conn,

ĮVAIRIASPALVE MENIŠKA PROGRAMA
Programą pildys mokyklos mokiniai ir keturi kviesti chorai

AIDO CHORAS, WORCESTER, mass, diriguoja norma chaponis.

LAISVES CHORAS, HARTFORD, CONN, diriguoja WILMA HOLLIS.

Norwoodo Vyrų Choras, diriguoja ST. PAURA.

Harmonijos Choras, so. boston, mass, diriguoja st. paura. 
I

Mokyklos Muzikos Klasės Choras, diriguoja helen pečiukai-™.

ĮŽANGA LAISVA

Washington. — Pirmadie
nį prasidės registravimas 
verstinai karinei tarnybai 
vyrų, gimusių 1923 m.

VISI KVIEČIAMI
Mokyklos Direkcija ir Rengimo Komisija,

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Rugp. 27, 1948 fV >?’•



PHILADELPHIA, PA
‘Laisvės” Pikniko Atbalsiai
Už keleto dienų įvyksta 

“Laisves” naudai rengiamas 
piknikas. Pikniko rengėjai 
deda visas pastangas, kad šis 
piknikas būtų vienas iš 
sėkmingiausių kada nors 
miau buvusių. Taip, jis 
vienu iš pasekmingiausių. 
dėl ?

bus 
Ko-

Todėl, kad ne tik pikni
ko rengimo komisija—į kurią
įeina Zalner, Urbienė, Patten, 
Bekampis ir Merkis—dirba iš
sijuosę, bet ir visos apylinkės 
LLD kuopos tuom viskuom rū
pinasi. Camdcno kuopų 133 
ir 10 ir Frankford kuopos 
veikiantysis komitetas ir Phi- 
ladelphijos Moterų Kliubas, 
taip pat ir Chesterio kuopa.

dras narių susirinkimas, ku
riame pirmininkavo draugė 
Walantiene. Kiek čia buvo 
parodyta iniciatyvos, pasb 

IDEALIŠKA VIETA
VAKACIJOMS

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

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

arti maudynių.

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

Telefonas High Falls 3185
Keirodis: 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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

August (Justas 
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.

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIŪS
Telefonuokitc dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

šventimo ir energijos narių 
tarpe, kad piknikas būtų pa
sekmingas.

Susirinkimui buvo patiektas 
sąrašas darbininkių ir darbi
ninkų, kurie dirbs 5 d. rugsėjo 
“Laisvės” piknike:

Casper Bakšas, 1. Lastausj 
kas, 1. Pranaitis, Patten, Gi- 
žauskąs iš Chesterio, Lipčius 
iš Eddystone, Mattis, Pajuo- 
dienė, Paliepienė, Abraitienė, 
Romi kaičiai iš Readingo, Bern 
doravičius iš Collegeville’, Rai
nys, Rainienė, A. Kušleikienč, 
11. Kušleikienč, Kovalchuk, 
K o v a 1 c h u k i e n ė , F. Le- 
šinskas, R. Merkis, A. Mer
kis. M e r k y t ė , Merkienė, 
M e š k a u s k a s, M eš k a u s k i e n ė,
Mickus, Mickienė, K. Masiko- 
nis, E. Mulokaitė, Urlaikių 
(Oleikių) šeimyna, P. Pilė
nas, P. Puodis. šaulinskienė, 
Šapranauskų šeimyna, Scotch

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110 

šeimyna, E. Tureikis, Walant 
šeimyna (3) L. Zigmantavi- 
čius, M. Butvilą, A. Bakšys, 
Klimo, Aug. Klimo, K. Doč
kus, P. Griciūnas, A. Galkus, 
Griciūnienė, Griciūnaitė, Jos. 
Ramanauskienė, Shedis, Pieta, 
Eleuteri, M. Toleikis, Tolei- 
kienė, St. Winalis, K. Žilins
kas, K. Buinaufckas, F. Pu- 
kienė, Urbienė, Pauliukaitis, 
Pauliukaityte, Paulikaitienė, I. 
Gružauskas, Bačanskienė, Bu- 
džinskas, J. Liesutis, B. Rama
nauskas, P. Mack, V. Kasins- 
kas.

Tai šis sąstatas darbininkių 
ir darbininkų pasitiks 3,0<00 
minią mūsų pritarėjų, kurie 
bus gražiai priimti, gardžiai 
pavaišinti ir pavalgydinti.

Drg. Baranauskienė, Turei- 
kiene ir Šlajus iš Chesterio, 
kurie visados prisidėdavo mū
sų piknikuose, šiemet negalės 
prisidėti savo darbu dėl ligos. 
Taip pat draugas Šmitas iš
važiuoja ą Kaliforniją. Ne
matysime ir draugės Šimkie
nės, nes dabar gyvena Brook- 
lyne. < s

Rašau šį pranešimą iš Mas
tic Beach, Long Island, 168 
mylios nuo pikniko vietos. 
Nežiūrint tokio tolumo, mes ir 
čia turimo savo patrijotų, pri
tarėjų, kurie tikrai bus “Lais- 

i vės” piknike Gloucester 
Heights, N. J. Mrs. Wanna, 
Mrs. Bredis, Mr. Bredis, Jr., 
Simonavičienė (jos vyras turi 
gėrimų 
taip pat 
kad jeigu 
pėsčioms-, 
piknike, ne tik kad bus pik
nike, bet ir prisidės ir darbu, 
kokį jos negautų.

Yra šaukiamas visu darbi
ninkių ir darbininkų ekstra su
sirinkimas seredoj, 1 d. rugsė
jo, 735 Fairmount St., 7 :30 
vakare. Būtinai visi būkite 
šiame susirinkime, ka‘d galu
tinai užbaigti visą prisirengi
mo darbą, 
skirstyti visi 
pikniko visi 
pozicijas.

Draugai Merkis, Kovalchuk, 
Walant, Butvilą, Mickus ir P. 
Mack nuveš savo automobi
liais visus darbininkus i pik
niko vietą. Turimo būti ant 
9 vai. iš ryto 735 Fairmount 
Ave.; iš čia vyksime į pikni
ką.

Iš toliau, kurie' draugai 
važiuos busais, komisija 
rūpins iš anksto stalus, 
apie tai praneškite A. Zalner, 
1009 Jackson St., Philadel
phia, Pa.

Jos. A. Bekampis.

užeigą Brook lyne), 
Depsienė užtikrino, 
joms reikėtų eiti ir 
tikrai bus “Laisvės”

Čia turime pasi- 
sau darbus, kad 

žinotumėm savo

at-
pa-
bet

Washington. — Generolai 
ir admirolai reikalauja dar 
biliono dolerių ginklavimui
si.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

l

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, n. y

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

>|» | — M — M — IM —- — M •— M —- M —— *« —

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

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

*
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Metus laiko buvę ieškomais, broliukai Dionisio ir 
Francisco Cabrera tapo atrasti mažame Puerto Rico 
kaimelyje. Jų ieškojo CIO Wholesale and Warehouse 
Workers Unijos Lokalas 65-tas tikslu išmokėti jų mi

rusio tėvo $1,000 pomirtines, jiems priklausančios 
einant unijos saugumo planu.

KAIP DĖDE SAMAS “DOVANAS” 
DUODA TURKIJAI IR KAS TOLIAU?

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

listai. Kiekvieno į metus už
laikymas atseina po $32,- 
704. Užlaikymas 350 spe
cialistų atseina virš $12,- 
000,000. Tai nelengva našta. 
Gi Turkija, pagal Marshai- 
lo Planą, iš Amerikos į tris 
menesius privalo gauti tik 
$10,000,000 vertės reikme
nų.

Paveržia iš turkų biznį
Marshallo Planas ir yra 

tam, kad ‘planingai’ dalykus 
tvarkyt. Suglaustai jo funk
cijos tokios: kuo daugiau 
surasti Amerikos tavorams 
rinkų. Mat, kada išvežami iš 
Amerikos fabrikų dirbiniai, 
tai Amerikoj fabrikantams 
duoda darbo, kelia jų pel
nus, dalinai pastoja kelią 
nedarbo išsivystymui, pa
deda reakcijai Europoj nu
galėti ' demokratinius žmo
nes.

Ir aišku, kad jeigu tokius 
pat fabrikinius dirbinius 
gamins tos šalys, kurios į- 
eina į Marshallo Planą, tai 
tas kenks Amerikos fabri
kų gaminių reikalui. Todėl 
Marshallo Plano vykintojai 
suranda reikalą, tai vienoje, 
tai kitoje šalyje uždaryti 
tam tikrus fabrikus. Taip 
ir Turkijoje jie uždarė tek
stilės fabrikus ir eilę kitų 
šakų fabrikų. Todėl, dabar 
Turkijoje jau yra 2,000,000 
bedarbių.

Ypatingą smūgį gavo 
Turkijos tabakas. Kaip ži
nome, jis buvo pagarsėjęs. 
“Turkišką cigarą” mylėjo 
ir amerikiečiai rūkyti, bet 
dabar turkiškas tabakas iš
grūstas iš Amerikos zonos 
Vokietijoj ir iš kitų šalių, 
kurios įeina į Marshallo 
Planą. Pasekmėje jau 100,- 
000 tonų turkiško tabako 
guli namie ir pūsta. Tūks
tančiai darbininkų neteko 
darbo, neteko turkai fabri
kantai ir tabako augintojai 
pelnų. Pyksta darbininkai 
be darbo, dar labiau pyksta 
fabrikantai, kad jų tabakaš 
pateko į namų nelaisvę — 
Marshallo Planas uždarė 
jam duris į pasaulį.

Kas Bus Toliau?
Didysis džiaugsmas Tur

kijoj jau-praėjo, nors dar 
tik virš metai laiko, kaip 
ji gauna Trumano “pagal
bą” ir apie pusmetis, kaip 
veikia Marshallo Planas.

Kada pusantrų metų at
gal į Istanbulį atplaukė A- 
merikos lėktuvų vežikas 
“Missouri”, tai buvo didelis 
džiaugsmas. Dabar Turkijoj 
raukosi jau dėl tos “pagal
bos” ne vien darbininkai ir 
valstiečiai, kurie neteko 
duonos, bet ir daug biznie

rių, kurių biznis traukiasi 
dėl Marshallo Plano.

Nepaisant baisios reakci
jos prieš demokratinius 
žmones ir propagandos už 
Trumano “pagalbą” ir Mar
shallo Planą, Turkijoj labai 
greitai auga naujas judėji
mas.

Rugpjūčio' 13 d., “New 
York Times’o” korespon
dentas iš Istanbulio teleg
rafavo: ‘‘Criticism of ERP 
mounts in Turkey”. Jis ra
šo, kad naujos partijos va
das Hikmed Bayur šaukia, 
kad “Marshallo planas veda 
Turkijos valstiečius ir pre
kybą prie pražūties.”

Sako, kad ši partija rei
kalauja atsisakyti nuo da
bartinės turkų provokacinės 
politikos linkui Tarybų Są
jungos ir kitų kaimynų. 
Reikalauja suvaržyti Ame
rikos karo misijų valią.

Atrodo, kad Turkijoj at
siranda jėga, kuri linkus 
gelbėti savo tautinę nepri
klausomybę. Ir nepaisant, 
kad viešpataujančioji klika 
puola tą judėjimą, jis auga 
ir plečiasi.

Valstiečio Sūnus

So. Boston, Mass.
Massachusetts Lietuviams 

Žinia
Oro bangomis LMS Meno 

Mokyklos menine programa 
bus leidžiama per WVOM, 
1600 kilocycles, šeštadienį, 
rugpjūčio (August) 28-tąK nuo 
10:30 iki 11 vai. ryte.

M ari j o n a K rasa u sk i e n ė- M o c- 
kaitė iš Cambridge, Mass., 
sponsoruoja ir skiria šią me
no programą Progresyvių Par
tijai, Massachusetts valstijoj. 

, Bus turtinga ir žavėjanti 
programa. Visi ir visos pa
siklausykite šios programos.

B. F. Kubilius.

Berlin.— Amerikonai siū
lė, kad tiktai vokiškoji Ber
lyno policija sergėtų rube- 
žiuS1 tarp vakarinių talki
ninkų valdomos Berlyno dą- 
lies ir sovietinės miesto sri
ties. i

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnojo valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderiiiškai įrengtos Koplyčios 

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

Tol. MArket 2-5172

Speciale Kongreso 
Sesija Buvo Sužinus 
Monas,—Sako Wallace 

(Tąsa nup 1-mo pusi.) 
(stambiojo kapitalo laikraš
tis), paskelbė, jog Kongre
so užgirtas bilius nepasta
tys jokių pigių gyvenamųjų 
namų, bet pakels kainas vi
siem naujai pastatytiem na
mam.

“Džentelmaniškai susita
rę”, republikonai ir pietinių 
valstijų demokfatai Kong
rese pasmaugė bilių, reika
lavusį panaikinti taksus, i- 
mamus už balsavimo teisę 
federaliuose rinkimuose to
se valstijose.

Taikos klausimas, žino
ma, nebuvo net įrašytas į 
svarstymų programą spe- 
cialęje Kongreso sesijoje.
Islandijai Duodama Tiek, 
Kiek Žada Paskolint Namų 

Statybai
Specialė j e * sesijoj e -buvo 

tos pačios senosios partijos, 
kurios reguliarėje Kongreso 
sesijoje paskyrė tiktai 38 
milionus dolerių (pasko
loms) dėl gyvenamųjų na
mų statybos per 11948-49 
metus, o tai yra lygiai tiek, 
kiek ši šalis, pagal Marsha
llo tplaną, skiria Islandijai, 
turinčiai tik 130 tūkstančių 
gyventojų iš viso.

Tai buvo tos pačios parti
jos, kurios nutarė išleisti’ 
po 26 milionus dolerių gink
lavimuisi kiekvieną dieną— 
beveik tiek, klek visos Jung. f)D AMVČIM AI ' 
Tautos kartu išleidžia savo i 1 IuAIiIjmIIyI/U
organizacijai per ištisus 
metus.

ĮTik'pagalvok apie tai, tai
kos troštanti Amerika!
Atėmė Senatvės Apdraudą 

750,000 žmonių
Tai buvo tos pačios seno

sios partijos, kurios išbrau
kė 750,000 vyrų ir moterų 
iš senatvės apdraudos sąra
šų, bet užtikrino didesnius 
pelnus pusei tuzino karinių 
lėktuvų kompanijų, paskyrė 
joms daugiau pinigų.

Apmąstyk tataif saugumo 
trokštanti Amerika!

Abidvi senosios partijos 
susivienijo prieš eilinius 
žmones ištisame pasaulyje; 
taigi jos turi susivienyti ir 
abipartinėje savo naminėje 
politikoje prieš eilinius 
žmones Jungtinėse Valstijo
se.

(Bt^s daugiau)

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimas bei part. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS - 
(BIELIAUSKAS)

Laisni uotas Graboriūs
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

j 660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Rugp. 27, 1948

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

RANKOM SIUVĖJOS
RANKOMIS GUZIKAM KILPŲ SIUVĖJOS 

IR FINI&ERfiS
Nuolatinis darbas. Gera alga. 

Linksmos darbo sąlygos.
S. KLEIN 

3168 CONEY ISLAND AVE; 
BROOKLYN (Brighton Beach)

(200-2) / : .. J

FINIŠERKOS
PRIE MOTERIŠKŲ KOUTŲ IR SIUTŲ.

JOSEPH KRAELER-FRASCA
COMPANY 

500—7th Ave., N. Y. C. 
(8th floor)

(200-2 ) *

MERGINOS
Reikalingos abelnam fabriko darbui. 

5 Dienų Savaitė — 40 valandų.
GERA ALGA. NUOLATINIS DAR3AS 

WEE TODDLERS 
232--13TH AVE., NEWARK, N. J.

(200-2)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTO MECHANIKAI
PATYRŲ

Nuolatinis Darbas—Gera Alga \
DODGE, PLYMOUTH

186-45 MERRICK BLVD.
SPRINGFIELD GARDENS, N.

(200-2)

AUTOMOBILE MECHANIKAI
su patyrimu prie motorų. “Rody and 
electrical.” Darbo vieta yra Adirondack*. 
?1C į dieną. Rašykite paduodami amžių, 

patyrimą ir paliudijimą.

LOON LAKE HOUSE
LOON LAKE (FRANKLIN COUNTY), N. Y.

(200-2)

PROSYTOJAI
Rankomis ir mašina. Išlavinsime vyrą su 
šiokiu tokiu patyrimu. Nuolatinis darbas. 

Gera Alga.

S. KLEIN
3168 CONEY ISLAND AVE. 

BROOKLYN (BRIGHTON BEACH)
(200-'.*)

Los Alamos, N. Mex.—Po 
savaites streiko, grįžo dar
ban 3,500 atominių darbi
ninkų.

ROCHESTER, N. Y.
Rugpjūčio 28 dieną. šeštadieni, 

yra rengiamas draugiškas pažmo- 
nys pas A. Bekešius, 913 Avenue D, 
jų sode. Pradžia 1 vai. po pietų, tę
sis iki vėlumos. Rengia Moterų Klu
bas. Pelnas eis darbininkų reika
lams! Bus skanių valgių ir saldžių 
gėrimų. Visi Rochesterio lietuviai 
širdingai prašomi dalyvauti ir pa
remti šį garbingą darbą. Kviečia ko
mitetas. L. Bekis. (201-202)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn II, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

VAKARIENĖ 85c 
Iš 7-ių patrovų



/

NewYorto'^jg^zferZlnlos Traukia Teisman už 
Apartmentų Bonus

Miesto Įstaigos Pradėjo Progresyv. Kandidatai Gaus
Svarstyti Teamsteriy 
Reikalavimus

Ilgai laukę ir nesulukę iš 
firmų pusės noro susitarti, ei
liniai AFL Teamsters Lokalo 
807-to nariai prieš savaitę iš
leido lapelį, kuriame kritika
vo ir tūlus savo viršininkus 
už nepajėgimą gauti naujos 
sutarties.

Senoji teamsterių (trukma- 
nų ir gretimų darbo šakų dar
bininkų) sutartis baigiasi šį 
antradienį, rugpjūčio 31-mą.

Eilinių sąjūdis, matomai, 
biskį pajudino visus — fir
mas, valdžią ir unijos viršinin
kus. Paskelbta, jog panauji
namos derybų konferencijos.

Sugrįžo šiluma. Antradie
nį New Yorke turėjome 85 
laipsnius šilumos ir 90 nuoš. 
drėgmės. Trečiadienį jau iš 
ryto pavėsyje buvo 86 laips
niai.

Norite Sugrąžinti 5 C 
Fėrą,—Pasirašykite!

Peticijos, kuriomis bus už
dėta ant baloto piliečių balsa
vimui reikalavimas sugrąžinti 
5 centų fėrą, turi būti užbaig
tos gale šio mėnesio. Norintie
ji sugrąžinti 5 centų fėrą, pa
sirašykite peticijas!

Peticijų turi visuose Ameri
kos Darbo Partijos ir kitų 
darbininkiškų organizacijų 
centruose. Užeikite paklausti. 
Rašosi tik piliečiai.

Kas Laimėjo 
Nominacijas?

Balsų iš Kitų Partijų
Rinkimuose, įvykstančiuose 

lapkričio 2-rą, Amerikos Dar
bo Partijos-Progresyvių Parti
jos kandidatai gaus daug bal
sų iš Senųjų partijų balsuoto
jų. Rinkimuose, kaip žinia, 
balsuoja kas už ką nori, nėra 
reikalo balsuoti' vien už savos 
partijos kandidatus, jeigu jie 
nepatinka.

Tą leidžia numatyti kiekiai 
progresyvių kandidatų balsų, 
gauti nominacijose.

Pavyzdžiui, New Yorko 8- 
me Assembly Distrikte Grace 
Cox 22-se 
tuose gavo 
jos tikietu 
oponentas,
kratų partijos nominatas, tuo
se pat distriktuose gavo tik 
110 balsų. Dėl gavimo po

rinkimų d įstrik- 
demokratų parti- 
900 balsų, o jos 
reguliaris demo-

mažiau balsų kituose distrik
tuose jinai vis vien nelaimėjo 
demokratų nominacijose, bus 
tiktai ant darbiečių baloto. 
Tačiau tas parodo galimybes 
pažangiesiems kandidatams 
gauti daug balsų išP^sęnųjų 
partijų.

llrook.lyno 11-me kongresi
niame distrikte nepriklauso
mas demokratas Frank Serri 
gavo 28 nuošimčius demokra
tų balsų. Murray Rosof 9-me 
distrikte gavo 18 nuošimčių 
balsų republikonų nominacijo
se. Nelaimėję senųjų partijų 
nominacijos, jiedu abu bus 
tiktai ant darbiečių baloto. 
Tačiau pridėjus tuos nuošim
čius demokratų ir republiko
nų balsų prie gausimų iš dar
biečių, yra galimybės juos iš
rinkti.

Krautuvių Darbininkai 
Gins Savo Teises

CIO Department Store 
Workers newyor.kieciai loka- 
lai “mes lauk“ unijos centrali- 
nės valdybos atsiųstus žmones, 
jeigu tie atvyks bandyti pri
versti lokalus vykdyti Taft- 
Hartley ir bosų vergiškus nuo
status.

William Michelson, prezi
dentas Gimbels Lokalo 2-ro,

nuostatų. Gi eilinių narių va
dai, kurie yra tų narių išrink
ti’lokalų viršininkais, sako, 
jog vykdymas tų nuostatų bū
tų prieš narių valią. Jie atsi
sako tuos nuostatus vykdyti ir 
jie tikisi, kad nariai patys ap
gins savo lokalius nuo neprašy- 
tų-nerinktų Wolchok’u.

Wolchok yra vienu oš tų vir-
pareiškė, jog centralinio prezi-1 šininkų, kuriuos taip išgyrė 

priešdarbininkiškas Taft-Hart
ley Komitetas neseniai čionai 
kamantinėjęs eilinių narių my
limus ir išsirinktus vadus tiks
lu juos diskriminuoti, suskal
dyti unijas' ir atstumti darbi
ninkų algas ir. darbo sąlygas į 
buvusias pirm unijos laikų.

dento Samuel Wolchok’o pasi- 
mojimas, darbininkus versti 
nusilenkti tiems vergiantiems 
reikalavimams “yra bjaurus, 
kriminališkas žingsnis.“

Wolchok’as žadėjo išmėtyti 
iš valdybų visus tuos vadus, 
kurie nesilaikys Taft-Hartley

Darbiečių Delegacija 
Pagelbėjo Negrams 
Gauti Darbus

Kongresman’o Leo Isacson 
vadovaujama baltų ir negrų 
delegacija lankėsi pas A & F> 
krautuvių vedėjus Bronxe rei
kalauti, kad darbams krautu
vėse būtų samdomi ir negrai. 
Firma prižadėjo, kad samdys 
apie 50 nuošimčių negrų.

' Seniau firma nekreipė do
mės į reikalavimą. Praėjusią 
savaitę prie krautuvių atėjo 
susiedijos organizacijų masi
niai pikietai. šią savaitę fir
ma pareiškė norinti tartis ir 
susitarta.

Po pasitarimo, kongresma- 
’nas Isacson pareiškė, jog visa 
tai laimėta dėka “kovingiems 
veiksmams.“ Jis sako, jog or-. 
ganizuotu veikimų šiemet pro
gresyviai atsieks daug 
tiškų pagerinimų mūsų 
nimo.

Oscar Kaiet, 48 m., 
estate agentas, patrauktas 
teisman kaltinimu, k.ad jis 
susirinkęs $9,635 nelegališkų 
pinigų už išnuomojimą apart
mentų. Kaiet gyvena 1115 
Union St., Brooklyne. Dirbęs 
New Yorko firmai.

Petras Bieliauskas 
Grįžo iš Ligoninės

real

buvo

prak-
gyve-

Bučeriai Pakvietė
Mėsos Boikotierius

Yonkers vartotojai, organi
zuoti į Shoppers Meat Boy
cott Komitetą, tapo bučerių 
pakviesti bendrai su unijis- 
tais bučeriais apsvarstyti prie
mones kovai prieš aukštas 
kainas. Bendra susiedijos or
ganizacijų konferencija su
šaukta AFL amalgameitų bu
čerių salėje rugpjūčio 27-tos 
vakarą.

Sušilome

Ar Jau Turite Bušo Bilietą j 
Philadelphijos Pikniką?

Piknikas Įvyks Sekmadieni, prieš Labor Day

RUGSĖJO 5 SEPTEMBER
Ant rytojaus po pikniko Labor Day šventė.

progos pasilsėti. Tuojau Įsigykite buso
BILIETAS $3.25 Į ABI PUSI

Bušai išeis 9 vai. iš ryto, nuo Laisvės
419 Lorimer St., Brooklyne.

Turėsite 
bilietą.

Salės,

Praėjusį šeštadienį jis 
apopleksijos užgautas ir nu
vežtas į ligoninę. Tačiau tapo 
greit atgaivintas ir (labar ilsisi 
namie. Dar tebėra silpnas, 
bet jau normaliame stovyje. 
Manoma, kad su laiku pilnai 
atsigaus, šiuo tarpu daktarai 
jam patarė dar pabūti ligo
ninėje, bet .jis labiau yra lin
kęs prie namų, tad ir grįžo.

Bieliauskai gyvena 102-14— 
88th Ave., Richmond Hill 18,

Sugrįžo namo po operacijos 
Helen Barkus, duktė laisviečių 
J. J*. B arkų. Po staigios apen- 
diko operacijos jos sveikata 
greit gerėja. Motinos prie
žiūroje ji tikisi ne už ilgo vi
siškai iš lovos pakilti. Helen 
gyvena 111-40—128th St., So. 
Ozone Park 20, N. Y;

Brooklyn ietis Morris Green
berg, 40 m., mirė nukritęs ar 
nušokęs po traukiniu B M T 
Times Square stotyje.
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CENTRAL BROOKLYN
Busas išeis nuo

Napoleono Leitos Krautuvės, 56 Hudson Ave.
Bušo tikietų centralbrooklyniečiai gali gauti pas 
Napoleoną Leitą, pas J. Jušką, batų krautuvėje, 

187 Sands St., pas K. Benderį ir J. Žemaitį.
BUSAS IŠEIS 8:30 IŠ RYTO

KAINA $3.25 ASMENIUI '
Visi centralbrooklyniečiai yra prašomi tuojau 

įsigyti bilietus.

GYDYTOJAS į

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

BROOKLYN, N. Y.
Į1—2 dienom f

z į 6—8 vakarais J
Ir Pagal Pasitarimais. ?
Telefonas EVergreen 4-0203 į

TONY’S

Valandos:

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

. Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

x Anot komercinės spaudęs, 
senosios partinės mašinos išė
jo laimėtojomis nominacijose 
kandidatų (primaries) būk tai 
dėl to, kad darbiečių ir wall- 
ace’iečių Įtaka mažėjanti.

Kaipgi ištiesų yra:
Žinoma, kad senosios parti

jos laimėjo savo pastatytus 
kandidatus — kasgi nuo jų' 
galėjo atimti ? Tapo nominuo
ti visi partinių mašinų pasta-

* Lytieji be skirtumo: tie, kurie 
neturėjo darbiečių užgyrimo, 
kaip kad ir visi tie, kurie tu
rėjo darbiečių užgyrimą.

V Visa tai labai natūralu. Par- 
' tįnius kandidatus gali nomi
nuoti ne bile kas iš balsuoto
jų, tiktai tie, kurie buvo užsi
rašę tos partijos balsuotojais 

. laike praėjusios registracijos.
•• # O ir tie ne visi einą nomina

cijose balsuoti — niekas jų 
nemobilizuoja. Susimobilizuo- 
ja, eina balsuoti tiktai sauja 
partiniuose klubeliuūse susi
būrusių griežtų partinių žmo
nių. Tie balsuoja ir veik vi
suomet išbalsuoja nominaci
jose tuos, kuriuos partijos vir
šenybės pastatė. !

Atskaloms partijose sunku 
yra laimėti nominacijose be 
didelės mobilizacijos; kuri ne
santiems galioje yra labai iš- 
kąštinga. Taigi—

Abiejose senosiose partijose 
nominacijas laimėjo visi tų 

ų^ pastatytieji. Taip ly-
laimėjo Amerikos Darbo 

nominaciją yisi . tos

Jeigu Manai, kad Kainos per 
Aukštos--Esi Komunistas!

Tai ne mano ar keno kito iš 
mažiukų įtarimas, tai nuomo
nė majoro O’Dwyer, kuris at
sisakė matytis su vartotojų or
ganizacijų delegacija. Dele
gacija buvo nuvykusi į City 
Hali tartis, kaip būtų galima 
pasekmingiau ’ kovoti prieš 
aukštas pragyvenimo kainas, 
kuomi valdžia galėtų .padėti 
toje kovoje.

Delegacijai vadovavo Paul 
Ross, buvęs majoro adminis- 
tratyviu sekretoriumi ir pir
mininku valdinės City Rent 
Commission. Ross rezignavo 
iš tų abiejų darbų, kuomet 
majoras O’Dwyer pakėlė fėrą 
iki 10 centų. Jis dabar va
dovauja vartotojų ir nuomi
ninkų judėjimams mieste.

Prieš keletą dienų Ross 
patsai vienas buvo nuėjęs į 
City Hali kaipo New Yorko 
Councils on Rent and Hous
ing viršininkas tartis su majo-

ru apie kainas ir nuomas. Ma
joras tuomet buvo žadėjęs tar
tis su komisija iš trijų. Bet 
kada jis prisiminęs, jog gal 
CIO Tarybos viršininkas Mills 
būsiąs vienu iš tų trijų, majo-. 
ras pasipriešinęs, kad gal 
Mills esąs komunistas. , Mills, 
mat, yra nenuolaidus kovoto
jas. Jis nesitenkintų vien pa
sikalbėjimu, jis reikalautų to 
pasikalbėjimo pasėkų.

Jeigu majoras bijo Mills’o, 
Ross praėjusį t?eČiadienį atsi
vedė masinę komisiją. Juk 
minia žmonių nebus visi ko
munistai, neišgązdins majoro. 
Pažiūrėjęs, majoras užsisklen
dė duris. Anot spaudos, ir 
Ross, taipgi visi kiti, kurie rei
kalauja numažinti kainas ir 
nuo to reikalavimo nenusilei
džia, tur būt esą komunistai.

New Yorką užklupo sti
prūs karščiai. Trečiadienį tem
peratūra buvo pakilusi iki 
91.4 laipsnio, visai arti rekor
dinės šilčiausios rugpjūčio 25- 
tos. šilčiausia 25-ta buvo 
1893 metais, 92.9 laipsniai.

Ketvirtadieniui buvo tikima
si dar daugiau šilumos ir 
drėgmės. Jau iš ryto, pavė
syje, buvo 86 šilumos ir apie 
tiek pat drėgmės.

i BROOKLYN 1
1 LABOR LYCEUM į
Į DARBININKŲ ĮSTAIGA
■ Sales dėl Balių, Koncertų, Ban-
1 kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.
Į Puikus steičius su naujausiais 
į įtaisymais.
| KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
• Kainos Prieinamos.
I 949-959 Willoughby Ave.
? Tel STagg 2-3842 1

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

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.

(b ■ 11 ■ 1 ■■■............. i

A. Kalinauskas
Parduoda naujas ir taiso 

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

Television ir Radios.
Kreipkitės:

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

Telefonas Virginia 3-5397

Tad—
Laisvėje

Labor

Orkestras Keliaus
Po Kitus Miestus

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

Iš senų padarau; 
naujus paveiks-

V lūs ir krajavus; 
|\ sudarau su ame- 
Bl rikoniškais. Rei-; 
Bokalui esant ir 
|| pa did i nu tokio; 
j dydžio, kokio pa- ; 
* geidaujama. Tai-; 

pogi atmaliavoju ; 
įvairiom spalvom. :

JONAS STOKES
512 Marion t St., Brooklyn

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

’Tel. GLeninore 5-6191

Mira

p
As

BAIS & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINE, VYNAS

ALUS
ir

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y,

Tel. EVergreen 4-8174

A

i: NUPIGINTAS PARDAVIMAS

partijos pastatytieji.
Visi dienraštyje 

skelbtieji American 
Party kandidatai tebebus ant
baloto rinkimuose lapkričio 2- 
rą. Pasilaikykite tuos sura- 
šus, kad pasikalbėjimuose ga
lėtumėte apie juos informuoti 
piliečius. • D—tis.

Come With Your Friends!

Richmond Hill,,N. Y. -110-06 Atlantic Avė

Restaurant—Meeting & Dance Halls

Open Bowling
\ EVERY EVENING AT

LIBERTY AUDITORIUM

New Yorko Philharmopic- 
Symphony rugsėjo 20-tą .'iš
vyks gastrolėms po kitus mies
tus pirm pradėsiant namie 
koncertų sezoną. Vadovybėje 
orkestrininko Leopoldo Što
ko wskio, ji gros Chicagoje, 
Madison, Milwaukee,. Cleve
land, Columbus, Lansing, De
troit, ‘ Buffalo, Rochester, Sy
racuse, Utica, Boston ir Port- 
lande.

New Yorke sezoną pradės 
spalių 7-tą Carnegie Hall. Or
kestro šie jau bus 107-ji me
tai. i

Vienoda padėtis, skirtingai 
sutinkama. Trečiadienį sugrį
žo iš kempių būrys newyor- 
kiečių vaikų. Motinos, vienos 
sutiko juos juokdamosios, ki
tos ašarodamos.

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte
1— 8 vakare ’

Penktadieniais uždarytai

Valandos:

Kanados 
Black Horse Ale 

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

K

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7

282 UNION AVĖ. *
Tel. EVergreen

DIENAS SAVAITĖJE

BROOKLYN, N. Y 
4-9612

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikes

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Telefonas STagg 2-2173
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