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merių pieną superka ir prista
to į miestus, kasmet darosi 
milijonus^ Mažai tegauna ir 
mažosios krautuvės,.'
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f i į Pieno trustas, kuris iš far- 
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Farmeriai šaukia, kad jie. 
už pieną negauna tiek, kiek 
jiems kaštuoja. Todėl jie lai
kysią mažiau karvių ir mies
tams duosią mažiau pieno. 
Tuo tarpu miestų vaikai ne
gauna pieno, nes pienas per

* brangus.
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Karvės ir Kūdikiai.
Užburtas Ratas.
Kur Dėsis Jungt. Tautos?
“Po Velnio Sparnais.”
Balsas iš Toli. ,

Rašo A. BIMBA

Keturi Talkininkai 
Svarsto Vienodus 
Pinigus Berlynui

wit
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Wallace’o Mitingai 
Sekasi, Nepaisant 
Padaužų Šėlimo

' • v

Gubernatorius Smerkia Huliganus-Užpuolikus .4
Arba paimkime farmerius, 

kurte kiaules augina. Jie ir
gi verkia. Jie sako: Tiesa, 
mes gauname 22 dolerius už 
kiekvieną šimtj svarų dar gy
vos kiaulės. Bet mes turime 
kiaules pristatyti į skerdy
klas. Nemažai atlupa gele
žinkeliai. '

O ar žinote, kad mums vieri- 
tik pašaras kaštuoja lygiai 
dvidešimt du doleriu užaugi- 
nimui gyvos mėsos!

Miestų gi žmonės gvoltu 
jaukia, kad jie nebegali mė
sos įpirkti, nes kaina nesvie
tiškai iškilus.

z Ir taip mes, ačiū kapitalis
tinės santvarkos beprotystei, 
kankinamiesi užburtame rate. 
Vienok yra žmonių, net pa
prastų, darbov žmonių, kurie 
pagatavi galvas paguldyti už 
Šitos beprotystės išlaikymą.

Sukeltoji mūsų šalyje iste-- 
rija pradeda dasiėsti Jungti
nių Tautų žmonėms. Jie bu
vo apklausinėti, ką jie mkno

Berlin, rugp. 31. —' Pra
nešama, jog Amerikos, So
vietų, Anglijos ir Francijos 
kariniai gubernatoriai Ber
lyne jau pradėjo svarstyti 
vienodų pinigų įvedimą’ iš
tisam Berlynui. Supranta
ma, jog tais pinigais bus 
sovietinės markės.

Rytinė Berlyno dalis yra 
užimta Sovietų, o vakarinė 
dalis — amerikonų, anglų 
ir francūzų.'Kada ameriko
nai prispausdino naujų 
markių vakarinei Vokieti
jai, tai ėmė jas gabenti ir 
Berlynan. Tuomet Sovietai 
sustabdė vakariniams tal
kininkams važiavimą tfer 
sovietinį ruožtą į Berlyną 
ir išleido savo markes Ber
lynui ir visai rytinei Vokie-

Teigiama, kad Amerikos, 
Anglijos ir Francijos am
basadoriai 'Maskvoj pasi
kalbėjimuose* su Stalinu, ir 
Molotovu sutiko, kad vien

apie tos organizacijos išsikžlfį jjų sovietiries markės būtų
mą į Europą. Daugiau kaip 
keturiasdešimt procentų karš- 

atsisveikinimą 
b W Amerika. Girdi, čia taip 

politiniai trošku, jog nebega
lima pakęsti. Kiekvienas, ku
ris dirba Jungtinių Tautų or
ganizacijoje, yra nužiūrimas 
ir gal sekiojamas. Juk aną 
dieną Hearsto spauda paskel- 

/ be, kad visi tos organizacijos 
darbininkai yra svetimų šalių 
Šnipai. Girdi, visos Jungtines 
Tautos pasidarė vienas didelis 
šnipų lizdas.

Ar gali tie žmonės tokioje 
atmosferoje gyventi ?

vartojamos ištisam Berly
nui. Tačiaus jię reikalavo 
lygaus balso su Sovietai 
dėl tų markių apyvartos 
kontroliavimo.

Tnimanas Prašo Darbo 
Federaciją Medžiot 
“Neištikimuosius”

Laikraščių pardavinėtojai, CIO urtijistai, Lbs ngeles ^mieste pikietuoja fašistuojan- 
čių Hearsto laikraščių Examiner ir Hėrald Ekpibęss leidyklą; protestuoja, kad leidė

 

jas atsisakė panaujinti sutarti su unija. Pikietinįhįkų nešami plakatai sako:—Hears- 
tas pelno’ po $3,960 per sa vaitę, o

2,000 Lėktuvų 
Pabėgdinti nuo 
Viesulo^vojaus

Miami, Fla. — Viesulas, 
sukdamasis ' T25 mylių 
smarkumu per valandą, 
praūžė jūromis linkui No. 
Carolines, nekliudė Flori
dos. Valdžia, tačiau, pabū
go, kad viesulas gali pakry
pti- linkui rytinių valstijų; 
todėl įsakė dviem tūkstan
čiam karinių lėktuvų išsi
nešdinti į vidurines valsti
jas. . . ' ' ? . .

s tik apie $41.

SCHUMAN ORGANIZUOJA
DEŠINIŲJŲ MINISTRŲ
KABINĖTA FRANCIJAI

' GREENSBORO, N. Caro
lina. — Mišri baltųjų ir ne
grų publika susirinkimuose 
šiltai sveikino kalbėtoją 
Henry Wallace’ą, Progresy
vių Partijos kandidatą į 
prezidentus, nors padaužų 
šaikos poroje vietų mėgino 
išafdyt Wallace’o mitingus.

Organizuoti pašlemėkai, 
daugiausia keliolikos metų 
huliganukai, kėlė trukšmą, 
kuomet Wallace kalbėjo mi
licijos kareivinėje Durham 
mieste, kur 1,500 žmonių 
klausėsi Wallace’o. Progre
syviai suvaldė padaužas.

Rugpjūčio 30 d. .Wallace 
kalbėjo Greensboro mieste 
nuo apskrities teismabučiol Antra vertus, toki veiksmai 
1 1 ■* • 1 * • V . •  _ * mJ. S

“Laukan iš miesto!” dr tt. 
Bet žmonės taip skardžiai 
sveikino Wallace’u, kad nu
stelbė padaužų riksmus. ♦'

Gubernatorius Smerkia 
Užpuolikus.

Raleigh, N. Carolina. —- 
Šios valstijos gubernatorius 
Gregg Cherry aštriai pa-, 
smerkė gaivalus, kūne už-* 
puldinėjo Henry Wallace’ą. 
Gubernatorius pareiškė:

— Ši valstija neleis taip 
begėdiškai elgtis, vis tiek 
ar mes sutiktumėm ar ne- 
sutiktumėm su tuo žmogum 
(Wallace’u).' Apgailėtinas 
dalykas, jog taa atsitinka.

\tv-

Sovietai pakar*

r

tik * ger iau išgarsina jo pa
sirodymus kitose vietose.*

Burlingtone šimtai huli- 
ganų suardė. Wallace’o pra
kalbas prie pašto, bet pas
kui jis kalbėjo kitoj vietoj.

Tą patį vakarą Wallace- »v 
kalbėjo beisbolo parke,* kur 
susirihko apie 2,000 baltr 
jų ir negrų. Padaužos tpii

laiptų. Jo klausėsi 2,000 
baltųjų ir negrų. Wallace’o 
kalba buvo ir per radiją pa
skleista.

Bevažiuojant Wallace’ui 
į šį mitingą, padaužos ap
metė .automobilį supuvusio
mis ‘ tomeitėmis, kiauliniais 
ir akmenimis; išlipus jam 
iš automobilio, keli joki 
Sviediniai” ' apteršė .Wai?

CIO Centro Vadai 
Remia Demokratų 
Planus ir TrumanąParyžius. -- Klerikalas 

Robertas Schumanas. pa
kviestas socialisto r Franci- 
jbs prezidęnto V. 'AųriolOę 
tikisi sudaryti nauj<t 
tnį ^kabinėtą , iš, katalįktj, 
“radikalų” ir kitų dešinių
jų. Antradienį jis įteikė 
seimui savo programą. Jei 
seimds užgirs jo planus, tai 
Schumanas vėl bus Franci
jos premjeras. Schumano 
ministrų/ kabinetas sugriu
vo pirm 5 savaičių. Jo vie
tą užėmęs, “radikalas” 
premjeras Andre Marie vos 
apie mėnesį " išsilaikė val
džioje.,

Schumanas nekviečia į 
kabinetą komunistų, skait
lingiausios seimo partijos.

VENGRIJA APRIBOJA 
ŽEMES NUOSAVYBĘ ,

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų valdžia palieka tik 
iki 25 akrų .žemės savinin
kam. Žemė virš 25 
pervedama valstiečių koo
peratyvams. .

z Washington. — CIO uni- 
komiteįas

mokratų Partijos pasižadė
jimus ir Trumaną kaip 
kandidatą prezidentiniams 
rinkimams. Bet Trumanui 
priešinasi 8 didelės CIO 
unijos, jų tarpe Elektrinin- 
kų ir ..vakarinio pajūrio 
Laivakrovių unijos. Jos re
mia Wallace’a.

gantais* 
kataliku. ■ ^augum^^aWtuzg^^ lace’o marškinius. Pašlemė-progresyviai klausomai ir 

kai grūmodami šukaliavo: policininkai, tarp kurįų bu-» ' 
“Važiuok atgal į Rusiją!” vo ir pora tuzinų negrų.

.............  ■■■ y 11 11 1 1 '*

Neamerikinis Komitetas 
Kvos Elektrikininky Uniją ' i

Washington. — Kongres- j 
manų Neamerikinės Veik- ' 
loš^ Komitetas nutarė kvosti 
CIO Ėlektrininkų Unijos 
vadus;. pasakoja, kad tie 
vadai seką komunistinę li
niją; šaukia dešįniuosius 
“svietkiis.” .

Sovietai Reikalauja 
Baust Jankius, Kurie 
Pašovė Sovietų Karį

v

Berlin. — Generolas 
Dratvinas, sovietinio gu
bernatoriaus pavaduotojas 
Vokietijai, užprotestavo ka
rinei amerikonų vyriausy
bei dėl to, kad jankiai pen
ktadienį apšaudė automobi
lį sovietinėje Berlyno daly
je ir sunkiai sužeidė Sovie
tų armijos saržentą auto
mobilyje. Gen. Dratvinas 
pareikalavo nubaust jan
kius kaltininkus ir atlygint 
sužeistajam. (O amerikonai 
skelbė, kad tas karinis So
vietų automobilis važiavęs 
per amerikinę Berlyno da-

■ Philadelphia. — Atsida
rė Darbo Federacijos valdi
nių darbininkų tarnauto
jų suvažiavimas. Prez. Tru- 
manas atsiuntė suvažiavi
mui sveikinimą ir raginimą 
padėti valdžiai susekti ir,iš 
tarnybos išmesti netinka
mus ir “neištikimus” sam
dinius. (St. Louise kalbėda
mas, prekybos sekretorius 
Charles Sawyer pareiškė, 
jog kongresmanų Neameri- 
kinės Veiklos Komitetas 
beveik nieko nerado, nors 
smarkiai trukšmavo apie 
“neištikimuosius” valdžio
je.) •

Kongresiniai Raudonbaubiai 
Kvočia Stevensą-Petersą

• t s . '
................ į—t

New York. —- Kongres
manų „ Neamerįkinęs; Veik
los Komitetas pradėjo °čia 
slaptus tardymus" prieš Al
eksandrą Stevęnsą —- Peteri 
są. Šnipukas W. Chambers, 
Time žurnalo redaktorius, 
pasakoja, būk Sevens bu
vęs vadas dėl komunistų su
sisiekimų sų valdininkais, 
kuomet Rooseveltas prezi
dentavo. Stėvens, ateivis iš 
Čechoslovakijos, yra jau 
skirtas deportavimui kaip 
nepilietis komunistas.

Stevens atsisa'kė duoti at
sakymus į1 statomus jam 
klausimus. Jis nurodė Ame
rikos Konstitucijos'punktą, 
kuris neleidžia priverst 
žmones liudyti pačius prieš 
save.

fl

ORAS.—Niauku ir vėliau.

Maskvoj rugp. 30 d. įvy
ko devintas iŠ eilės pokalbis 
tarp Molotovo ir trijų mini
mų vakarinių _ šalių amba
sadorių kas liečia Berlyną.

Prašau kun. Prunskj dau
giau kumpiais .nebesiskųsti. 
Už jo galvos ir man bėda. 
Prunskis persivalgęs serga, o/ 
mane jo parapijonas už tai 
plūsta! ‘ • ,

5

Aną dieną kun. Prunskis 
nusiskundė, kacį, . parapijonai 
savo klebonus perdaug “myli” 
ir1 perdaug kumpiais maitina. 
Persivalgę kunigai jaučiasi 
prastai. Man irgi kunigų pa- 
gailo.x

štai dabar vienas žmogelis 
atpiškina man laišką, barda- 
jknas mane ir teisindamas kuv 
nigų stoną. Nesupranta, jis,, 
kodėl aš taip užsisėdęs ant tų 
vargšų kunigėlių. Jis sako:

“Tikiu, kad ir tu durniau 
esi iš katalikiškos šeimos—ta
vo tėvai ir protėviai buvo ka
talikai. Gal tiktai tave vieną 
velnias nešiojasi po savo 
sparnais ir šnibžda tau į au
sį.” ’

Toliau sako: “Juk ir tw ga
lėjai būti kunigėliu, juk ir ta
ve davatkėlės būtų kumpiais 
gražiai pavaišinę, paglostę, 
rankeles pabučiavę ir sakę: 
Valgyk, tėveli, valgyk!”

Bulgarija Protestuoja 
Prieš Turkiją

akrų

Atmestas Sovietų Siūlymas, 
Kad Jungi Tautos Veiktų

O redakcijai vienas lietuvis 
net iš Francūzijos rašo:

“(Gyvenu vienas, beveik 
' kaip pirštas, atskirtas nuo sa- 

.Tąją* niekaip negaliu parva- 
ti j Lietuvą, nes Francū- 

Daug per- 
, vefyau, daug mačiau, nes 
uva tris metus hitlerizmo 
ankinamas po įvairius kon-

Sofija. — Bulgarijos 
valdžia užprotestavo, kad 
Turkija neišduoda septynių 
piktadariškų perbėgėlių iš 
Bulgarijos. Tie bėgliai už
grobė Bulgarijos lėktuvą 
ore, nušovė du lakūnus ir 
nuskrido, Turkijon. Turkų 
valdžia sako, kad ji pati 
“tyrinės” tuos (f asistuo
jančius) Bulgarijos pilie
čius.

10,000 VYRŲ BUS 
DRAFTUOJAMI LAPKRITY

Washington. — Karinė 
vyriausybė įsake lapkričio 
mėnesį paimti kariuomenėn 
bent 10,000 iš tų, .kurie da
bar registrųbjami draftui.

Lake Success, N. Y. — 
Sovietų atstovas Jungt. 
Tautų Saugumo Taryboje, 
Jakovas Malikas siūlė, kad 
taryba tuoj aus darytų žing
snius sustabdyt mūšiams 
tarp arabų ir žydų Palesti
noje z ir karą tarp Indijos ir 
šiaurinės jos provincijos 
Kašnliro. Malikas reikalavo 
laikyt nepaprastą Saugumo 
Tarybos posėdį. Tam pasi
priešino Ąiperikos delega
tas Warren Austin; Maliko 
reikalavimą parėmė^tik Ta
rybinės . Ukrainos delega
tas. Kiti tarybos nariai su
silaikė nuo balsavimo. Taip 
MalikO siūlymąs ir nupul- 
dytas. 1 <

Valdžia Siūlo Ruoštis 
Atominiam Karui '

SOVIETAI REIKALAUT 
JA BALSO DEL RUHR
Berlin.'—i 

tojo reikalavimą, '• kad jie, 
pagal Potsdamo konferen- _ 
ei jos nutarimą, turi būti 
priimti į kontroliavimą 
Ruhr srities, įramonin-' 
giaūsio vakarinės /Vokieti
jos kampo.

$600,000,000 GRAIKIJOS ' 
MONARCHIST AM'

Washington. — Graikijos 
monarchįstų valdžia jau iŠ- 
•baigė $SO0,000,0p0, kuriuos

Žuvys Tūkstančiais 
“Žudėsi dėl Karščiu”

Gilford, Conn. — Žuvys, 
nepakęsdamos karščio ir 
troškulio vandenyje, tūks
tančiais šoko iš jūros ant 
pakrantės smėlio. Besimau- 
daųtieji žmęnės daug jų iš
gaudė. Dr. Viktoras L. Loo- 
sanoff, valdinis žuvininky
stės direktorius, sake, ne
paprastai didelis karštis iŠ-, 
garino iš vandens oxygeną 
(deguonį), kuriuom1 žuvys 
kvėpuoja, ir jos ėmė trokš
ti jūroje.:

Kominformas Smerkia ir 
Triimaną i/ Dewey’u

Bucharest, Rumunija. — 
Komunistų Informacijų 
Biuro . laikraštis smerkė 
Trumaną ir Thomą Dewey, 
demokratų ii* repufylikonų 
kandidatus ‘prezidento vie
tai ;' sako, abudu seka Vo
kietijos fašistų pėdomis.

.. ................... ' Y 
GAISRAS. ANT BALTŲ

JŲ RŪMŲ STOGO ' 
Washington. — Užside

gė, šiukšlės ir maliavos' pa
liktos ąnt . prezįderitinių 
Baltųjų Rūmų stįogo. Gais
ras greitai užgesintas.

Prez. Truman Smerkia 
Wallace’o Užpuolikus

Washington, rugp. 31.
Prez. Trumano sekretorius
Charles Ross pranešė, jog 
prezidentas > pasmerkė pa
daužas, kurie North Caroli- 
noš valstijoj užpuldinėjo 
Henry Wallace’ą, Progresy
vių1 Partijos kandidatą į 
prezidentus.

Prez. Trūmanaš sakė: 
Toki veiksniai yra neameri- 
kiniąi. Wallace turi teisę 
laisvai kalbėti, kaip ir bet 
kuris kitas Amerikos pilie
tis. ' * \ ‘

Washington.. — Valdinė 
.viešųjų darbų įstaiga pata
rė valstijų' ir miestų vy
riausybėmis planuoti, kaip 
išskirstyti svarbius fabri-

_ kus, kad daug jų nebūtų 
toje pačioje vietoje; sako, 
jei kiltų karas, tai priešas 
galėtų atomine bomba su
naikint eilę fabrikų esamų 
vienoje vietoje.

Roma. — Teismas . Čia 
tardo maišalą Rudolfą 
Grazianį, buvusį Mussoli- 
nio armijos komandierių 
prieš talkininkus, šiaurinė-* 
je Afrikoje. Graziani kalti
namas fašistinėmis pikU-namas fašistinėmis 
darystėmis.

paskirta dar $300,000,000 
iš Marshallo plano fondo, 
karui prieš partizanus. v

43 JUGOSLAVAI* BUS
• NUMARINTI ' ? / 

Belgrad. — Jugoslavijos
seimo prezidiumas atmetė 
43-jų nusmerktųjįį prašy
mą dovanot jiem gyvybę. 
Jie nusmėrkti mirį; už ben
dradarbiavimą su naciais 
karo metu ir už veikimą 
prieš Tito valdžią po karo.

♦ _ _________ _______ •

Evansville, Ind. — Su
burta 100. 'valstijos policr* 
ninku prįeš CIO elektrinių 
kų streiką.

■ . J K ’•
. ' • V . I L

r > .7/ ■ b. *4 • \\:j ’ . . , ■*/ /'lir‘ įl' i'' *2 i‘ 4* *;<| ■ k, p

IMK

ti



& 'M į-Ą, j

□Ll

wW" W
LAISVE • . • 

LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

mmbmm

i Every day except Sundays and Holidays
Established April 5, 1911

427 LORIMER STREET, BROOKLYN 6, N. Y. Tel. STagg 2-3878

President, GEORGE KURAITIS; Secr.-Treasurer, NICK PAKALNIŠKIS 
/ Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year $7.00 Canada and Brazil, per year $8.00
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00
Brooklyn, N. Y., per year* $8.00 Foreign countries, per year
Brooklyp, N. Y. per 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months $4.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

$9.00

Progresistų Planas dėl Pietinių Valstijų
Šiuo tarpu Progresistų Partijos kandidatas Henry 

Wallace prakalbas sako pietinėse valstijose. Bėdos jis tu
ri su hoteliais. Su juo kartu važinėja vienas kitas negras. 
O pietinėse valstijose bjauriausia segregacija, hoteliai 
neįsileidžias negrų. Žinoma, Wallace atsisako apsistoti 
tuose hoteliuose, kuriuose veikia segregacijos ir diskrimi
nacijos sistema.

Kaip nekalbėsime, bet pietinės valstijos sudaro ypatin
gą1 problemą. Progresistų Partija turi duoti atsakymą į 
visą eilę klausitnų. Ji, žinoma, reikalauja panaikinimo 
diskriminacijos prieš negrus, reikalauja panakinimo Poli 
Tax sistemos, kurioje milijonai negrų ir baltųjų neturi 
teisės dalyvauti rinkimuose, nes nepajėgia taksų pasimo
kė ti. Progresistai kovoja už tai, kad būtų įstatymais pa
darytas galas linčo sistemai ir kad tokios organizacijos, 
kaip Ku Klūks Klanas, būtų skaitomos kriminališkomis 
ir uždaromos.

Bet pietinės valstijos sudaro ypatingą ir ekonominę 
problemą. Tos valstijos labai atsilikusios ekonominiai. 
Jose pramoninė gamyba ’ tebestovi ant žemo laipsnio. 
Kiek tos gamybos ten randasi, ją kontroliuoja Wall Stry
to korporacijos ir trustai. Kadangi pietinėse valstijose, 
darbo jėga daug pigesnė, tai iš ten korporacijos gauna 
labai aukštus pelnus. Net ir žemės ūkyje finansinis ka
pitalas yra paėmęs viršų. Daug didžiųjų plantacijų arba 
yra prasiskolinusios rytinių valstijų bankams, arba pri
klauso korporacijoms. *

'Kaip į tai žiūri Progresistų Partija ir jų kandidatai? 
Kaip tik šis Henry Wallace prakalbų maršrutas yra ir 

, tam, kad pietinių valstijų žmonėms parodyti išeitį iš tos 
sunkios padėties. Kalbėdamas South Carolinoj Wallace 
pasakė, kad federalinė valdžia turi kasmet suteikti pieti
nėms valstijoms paramos už visą bilijoną dolerių. Tokia 
parama turi ejti per keturis metus. Tais pinigais ‘turi 
būti keliamas pietinių valstijų industrinis ir kultūrinis 
lygis- .■ .■

Iš kur federalinė valdžia;tą bilijoną dolerių kasmet pa
imtų? Wallące nurodo, jog valdžia turi uždėti speciališ- 
kus taksus ant tų korporacijų, kurios daro biznį pietinėse 
valstijose, bet kurios priklauso Wall stryto bankiniam 
kapitalui. Daugiau'negu bilijoną dolerių kasmet tos kor
poracijas išsunkia *iš pietinių valstijų, žmonių. Taigi, 
valdžia tiktai turėtų priversti jas sugrąžinti tai, kas 
tiems žmonėms priklauso.

Naujoji Krizė Francūžijoje
Ir vėl nuvirto Francūzijos kabinetas. Jis teišsilaikė 

vieną mėnesį. Jį buvo sudaręs ir jam bosavo socialistas 
Marie. Tie patys socialistai, kurių žmogus sudarė kabine
tą, kabinetą nuvertė, nes negalėjo užgirti kabineto pa-

X teiktosios programos. a '

■ •

Prezidentas Aurio! buvo pakvietęs buvusį kabineto 
pirmininką socialistą Ramadier sudaryti naują kabinetą. 
Bet Ramadier pastangos buvo veltui. Auriol pakvietė 
krikščionį demokratą Schuman, kurio kabinetą socialistai 

.nuvertė prieš mėnesį laiko. Kai šie žodžiai pasieks 
skaitytoją, gal Francūrfja jau turės naują kabinetą. Bet 
visi teigia, kad ir tas kabinetas tegyvens visiškai trum
pai*. • '

• w •» * >

Prancūzijos Komunistų Partija yra skaitlingiausia 
partiją parlamente. Tačiau jos neįleidžia į kabinetą. Reiš
kia, bandoma palaikyti tokia valdžia, kuri neatstovaują 
žmonių interesų. Aiškų, kad tokia valdžia ilgai pasilai
kyti negali. . \ .

Francūzijos socialistai nori pasirodyti gudriausiais. Jie 
stoja už Marshall Planą, bet Marshall. Planas reiškia 
Fraųcūzijai netekirtią ekonominės nepriklausomybės. 
Kaip tik valdžioje iškyla Marshall Plano pravedimai, su
rištas su tam tikromis finansinėmis reformomis, socialis
tai balsuoja prięš, nes tos reformos aiškiai nukreiptos 

• prieš darbininkus* Socialistai, žinoma, balsuoja prieš ne 
todėl, kad jie darbininkų gailėtųsi, bet todėl, kad bijo ko- 

į munistų: socialistiniai darbininkai spjaus ant savo parti- 
. jos vadų ir nueis su komunistais!

d

jos vadų ir nueis su komunistais!
1 /. ___________ _

k■. “ Liberalai” ir T rumunas .
' Pagaliau Americans For ‘Democratic Action išėjo ir 

pasisakė, kad jie darbuosis dėl Trumano išrinkimo į pre
zidentus. Savo pareiškime jie Išbarė Dewey ir Wallace. 
Geriausių prezidento vietai žmogumi jie skaito Trūma- 
n^* . P
t Bet kaip tik tie patys be nugarkaulio liberalai aną die-

. -ną šaukė, kad tas Trumanas prezidento vielai netinka, 
kad jis nelaimės, kad jis neturi pasitikėjimo net toje pa
čioje Demokratų Partijoje. Jie demokratų kandidatu pir
šo Eisenhower, paskui Douglas. Jie baįšiai pusimihę bu
vo, kai derpokratif konvencija nominavo Trumaną. Dabar, 
gerai išsimiegoję, jie nutarė tą Jų, pačių pasmerktą Tru- 
maną įpiršti Amerikos žmonėms; (

Tarptautinė Apžvalga
Rašo A#;' S. .
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fWashingtone, kaip atro
do, tai nemanė,-kad ponios 
Kasenkinos ir kitų tarybi
nių mokytojų reikalas at
ves prie nutraukimo konsu- 
latinių ryšių.

Bet Tarybų Sąjungos vy
riausybė pareiškė, kad yra 
paneigtos tarptautinės kon
sulų teisės. ' Savo konsulus 
atšaukė ir įsakė uždaryti 
Jungtinių Valstijų konsula
tą Tarybų šalyje.

Reiškia, tarpe dviejų ga
lingiausių pasaulio vaistys 
bių vienintelis diplomatiniu 
ryšis jau beliko atstovybės 
— ambasados. ;

Prekyba tarpe mūsų ša
lies ir Tarybų Sąjungos nu
puolė iki žero, ypatingai iš 
Amerikos išvežimai į tary
binę valstybę. . \

Mųsif šalyje siaučia dar 
negirdėta isterija dėl “Šni
pų”. Jau ir patsai Trumanas 
sako, kad tas “kvepia ne
gardžiai.” Jis patsai davė 
signalą gaudyt šnipus, įsa
kė tyrinėti valdiškus darbi
ninkus. Dabar piauja tą, ką 
sėjo.

Tūkstantis įvairių moksli
ninkų, artistų, rašytojų rei
kalauja sulaikyti tą raganų 
gaudymą ir paleisti ,Ne- 
amerikinės Veiklos Tyrimo 
Komitetu, kuris paneigia 
konstitucines piliečių teises 
ir sudaro reakcijos ir karo 
pavojaus isteriją.

Amsterdame atsto v a i 
krikščioniškų religijos sek
tų, 'iš 44 šalių nutarė įsteig
ti pasaulinį susi vieni jįrūą. 
Bet ten nedalyvavo katalikų 
ir stačiatikių tikėjimo atsto
vai.., , A ,

Progresyvių Partijos kan
didatas į prezidentus Henry 
Wallace pradėjo rinkiminę 
kampaniją savo kalba Brid
geport, Conn., 21 d. rugp
jūčio. Jis iškėlė netinkamu
mą demokratų ir republįko- 
nų partijų, kurios nesirūpi
na darfyo žmonių reikalais, 
bet ruošia., šalį į naują bai
sų karą.

Cincinnati mieste^ Ohio 
valstijoj, Wallace kalbėda
mas nurodė, kad 15,000,000 
negrų, gyvenančių mūsų 
šalyje, neturi teisių. Jiems 
tas teises atima reakcinin
kai ir teroristai. Jis sakė, 
kad kada bus išrinktąs Pro
gresyvių Partijos žmogus į 
prezidento vietą, ir ’ kiti

kitas valdviekandidatai 
tęs, tai negrai atgaus tas 
teises, kurias jiems gvaran- 
tuoja mūsų šalies Konstitu
cija.

Angliją džiaugiasi, kad 
jos užsienio- prekyba pasie
kė aukščiausį laipsnį. Lie
pos mėnesį iš Anglijos į už
sienį išvežta už $582,400,000 
įvstirių tavorų.’

Mat, kada mūsų šalies 
valdonai daro visokias kliu- 
tis/prekybai su Sovietų Są
jungą, tai Anglija prekiau
ja su ja pilnai.'

Albanija įteikė protestą 
Jungt. Tautų organizacijai 
prieš Graikij os monarcho-' 
fašistų žygius: Sako, kad 
vien'tarpe rugpjūčio 3 ir 12' 
dienos graikai reakcininkai 
penkis kartus buvo įsiveržę- 
į Albaniją.

Bu r moję yra rimta žmo
nių sukilimas prieš paklus
nius Britanijai valdonus. 
Jau savdti jėgų neužtenka 
slopinimui sukilhpo. Iš Aus- 
ralijos armijos daliniai ga
benami į Burmą.

Chinijos Turkestane, Sin- 
kiange, dar 1944 metais' su
kilę totoriai ir kitos tautos 
įsteigė savo respubliką. 
Pranešama/kad ji yra su
tvirtėjus. Sinkiangas užima 
650,000 ketvirtainių mylių. 
Nauja respublika apima 
veik pusę to ploto, ir tai 
geriausios žerhes.r Ši res
publika yra prie' tarybinės 
Kazakų respublikos. Naujo
je respūblįkojė nemažai gy
vena kazakų ’• ■ Chipiečių ten, 
kaip ir nėra,* tik apie 5 nuo
šimčiai gyve n to jų. ( ‘

Graikijoju stųpki 
nų kova, bet jie ir jų/yįįfei. 
pasitiki, kad jie laimės. 
Grammos kalnuose reakci
ninkai baigią įveikti partiza
nus, bet partizanah naujus 
plotus užvaldė į abi puses 
nuo tų kalnų. Matyti, kad 
jie perkėlė savo jėgas kitur.

Fašistų teroras, žiaurus 
visoje1 šalyje., šaudo styei- 
kierius, šaudo kiekvieną nu
žiūrimą žmogų. Birželio pa
baigoje Janninos mieste su
ėmė 145 “partizanus”. Nors 
nei pas vieną iš jų nerado 
ginklų, bet fašistų* teismas 
nuteisė 48 “partizanus” su
šaudyti, jų tarpe O moteris.

Eilė korespondentų matė
si su partizanų vadu gene
rolu Markos. Jis sako,.kad

partizanų

S.JDĄLTIN

Muradas
(Feljetonas)

Mūšy gadynės prekęjąi vergais sumokėjo, po $35 už 
parvežimą 226 negrą žemes’ūkio darbininką iš Savan
nah, Georgia, j Bay City, Mieli. Vežė po 50 sunkveži- , 
myje triją dieną kelionę. O kenaVimo kompanija, 
kurj juos užsakė, patalpino juos kiaulydėje ir liepė 
raškyti agurkus už 22 centus mokesties.dienai. Negrai, 
buvęs žadęti iki 6 dolerią dienai uždarbio, pasijuto 
apgąutais, bet neturėdami už ką grįžti namo, pasklido 
po apylinkę. Čia matomą grupę priglaudė viena baž-.

’ hyčia savo skiepe, o darbininką organizacijos aprū
pino maistu ir ieško jiems darbų' Ir pilamą.

jau ap- 
irfta septynias dešimtas da
lis visos Graikijos. Jis sakė, 
kad monarcho-Į^išistąi gau
na visokią karinę pagalbą 
iš Amerikoj, bet galų gale 
partizanai bus laimėtojais.

Pasirodo, kad daugelis iš 
partizanų per septyneris 
metus jau kariauna. Pirma 
jie kariavo prieš Hitlerio ir 
Mussolinio gaujas, o dabar 
prieš monarcho-fašistus.

Jugoslavijoj Tito šalinin
kai žiauriai persekioja ko
munistus.- Iš Rumunijos 
praneša/ kad'1 tik savaitės 
laiku Tito areštavo virš 5,- 

’000 komunistų.
Bet jo pozicijai darosi blo

ga. Trieste teritorijoje ko
munistai pąsmerkė Tito po
litiką. Oechoslovakija atšau
kė savo turistus iŠ' Jugosla
vijos? Tarybų Sąjungoje 
šimtai jugoslavų, kurie mo
kosi karinėse mokyklose, 
pasmerkė jo poziciją. ,

Indo - Chipuose, Franci- 
jos kolonijoj, išnaųjo prasi
dėjo dideli mūšiai tarpe 
Franci jos armijos iš vienos 
pusės ir-Viet Minh sudary
tos respublikos jėgų iš kitos 
pusės.

Indo Chinai yra turtingas 
kraštas. Jie yra į pietus nuo 
Chinijos. Užima 286,000 
ketv. mylių, daugiau negu 
pati Francija, ir turi 25,- 
000,000 gyventojų.

Pietų Korėjoje Jungtinių 
Valstijų karo jėgų .koman- 
diėrius , generolas John R. 
Hodge išvyksta; jo,vietą už
ima generolas John B. Coul
ter. Sakoma, buk Amerika 
iš tęų išvęš^dąlį JšąYp ąrnii- 
j 6s, bet pirmaW'iuaaryš 
galingą pąęįif?kore^ieęii| ar
miją karui prieš siąurinfe 
Korėjos žmones.
Lenkijos Darbininkų (Ko

munistų) Partija turi , virs 
2,000,000 narių. Ji pasisakė 
už organizavimą valstiečių 
ūkių į kolektyvus.

Wroclavo mieste, buvu
siame Breslau, atsidarė pa
saulinių mokslininkų konfe
rencija. ?.

Malajaus Pussalio gyven
tojų sukilimas 'plečiasi. Iš 
Anglijos vis daugiati armi
jos atvyksta jo slopinimui. 
Anglijos lėktuvai degina ra
ketomis . valstiečių namus. 
Britai, taip žiauriai puolą 
žmondą, kaip jie dar nieka
dos pirmiau nepuolė.

Iš priežasties žmonių su
kilimo mažėjo gumos gamy
ba ir jos į užsienį išvežimas.

Filippinų Salose nesiliau-. 
ją valstiečių sukilimas. Val
stiečiai ;apsi vieniję į organi
zaciją Hukbalahap, sudaro 
50,000 partizanų armiją. Fi- ’ 
lippinų prezidentas, paklus
nus Wall Stryto. politikai, 
siekė papirkti partizanų va
dą kongresmaną Taruc.

Taruc buvo sufikęs baigti 
sukilimą, buvo įsakęs parti
zanams padėti ginklus, bet 
partizanai neklausė. Dabar 
prasišalino ir Taruc. Tūli 
mano, kad jis grįžo pas par
tizanus. '

Suomijoje nauja socialis
tų valdžia jau paleidžia iš 
kalėjimų buvusius karo kri
minalistus. Paleido Taivo 
M. Kivimaeikį, buvusį Suo
mijos fašistų atstovą pas 
Hitlerį. Jis tik du ir pusę' 
metus išbuvo kalėjime, vie
toje nuteistų 5 metų.

Socialistai ketina visus 
kriminalistus paleisti, kurie 
jau pusę bausmės atsėdėjo 
arba atsėdės. Jie taip gi 
rengiasi greitai paleisti iš 
kalėjimo ir savo vadą — mi-

(Tąsa 4-me ,pusl.)

ir tt. Net 
žmogus pradėdavo 
ir grasindavo ap- 

barzdos savojo

i✓ •/
Tūlą laiką prieš tai, vienoje 

iš Artimųjų Rytų šalių sostinė
je, ant, kiekvieno skersgatvio 
ir ties kiekviena krautuvėle 
tik ir kalbėjo apie žmogų, 
vardu Muradas.

Muradutbuvo virš šimto me
tų amžiaus. Niekas tikrai ne
žinojo, iš kur ir kada jis atsi
rado sostinėje. Vieni priskai
tė jį prie gudriausių žmonių 
pasaulyje, kiti — prie bepro
čių.

Pokalbiai apie jį kai kada 
privesdavo prie žiaurių persi- 
ėmimų. Ore švytruodavo 
kumščiai. Besiginčydami vie
ni kitus vaišindavo paniekos 
būdvardžiais, k. t.: “batyl- 
paša” (tuščiagalvis paša) ar
ba “kiacųlės šutinis, 
ramiausias 
karščiuotis 
spjaudymu 
oponento.

Pasitaikydavo, kad pačiame 
įkarštyje tokių* žodinių- mūšių, 
iš už kampo netikėtai atsiras
davo palinkusi žmogaus figū^ 
ra, panaši į dervišą, su terba 
ant peties. Ant pat galo še
inio nosies tik kad laikydavosi 
dideli mėlyni akiniai su rė
mais, apvestais sutrūkusia 
viela. '

žmonės patirdavo, kad Mu
radas — iš tikrųjų nepapras
tas žmogus,. jog jis pajėgia 
atspėti svetimas mintis-sie- 
kius: nepasirodytų jis laiku, 
besiginčiją karštuoliai neišven
giamai apspjaudytų kits kitą.

Sulaikydavo senį ir apipil
davo klausimais:

-r-Muradai, Muradai, ar. bus 
karas ? .

—Muradai; praeitą savaitę 
policija suėmė mano,sūnų. Ką 
su juomi darys?

— Prisipažink, Muradai, ko
kiai gražuolei tu pavesi savo

] —Pasakyk, $eni,'ar greitai 
prasišalins iš čia dvikojai Są
rančiai?

Pastarasis klausimas liesda
vo svetimšalius: jau ilgoką 
laiką sostinė jais knibždėjo.

Neatsižvelgiant į savo seną 
amžių, Muradas buvo draugiš
ku žmogumi. Jis neužšigau- 
nančiai atsinešd&vo link įdo
maujančių žmonių, laukiančių 
iš jo rimtų atsakymų ant jųjų 
kai kada kvailų pąklaufcimų. 
Senis kalbėdavo su jais šiltu- 
juokaujančiu tonu, kaip kąd 
su mažais vaikais. Ir jo’ žo* 
džiai, gal būt, rie visu ome tesu
prantami, turėdavo sparnus: 
juos kartodavo iš lūpų įSūpas, 
jie didindavosi įvairiais pri- 
dėčkais, patapdavo anėkdotu, 
pašaipa, posakiu. Tas/ką “pa
sakė Muradas,” 
ypatingą reikšmę, 
paslaptingą mintį, 
viso ir nebuvo.

II
• Viename karštame liepos 

ryte Muradas sėdėjo, sukry
žiavęs kojas, šešėlyje aukšto 
namo ant šaligatvio, .šalę jo 
metalinė plekštė, į kurią pro
tarpiais praeiviai įmeta smul
kius pinigus.

Prieš senio akis praeidinėjo 
šimtai žmonių, apsirengusių 
tautiškai ir ęuropietiškai. Toje 
įvairiaspalvėje masėje griež
tai išsiskirdavo savo nusipenė- 
jimu ir savigerbiamomis fizio 
nomijomis 
(taip save 
liai).

Kur j eras

įgaudavo 
kokią ' tai 
net jei -to

ponai patarėjai
vadino svetimša

Kiazim, Mjirado 
prietelius, tvirtino, jog ant 
kielcvieno sostinės gyventojo 
esą du žandarai ir .pusantro 
patarėjo. Svetimšaliai atsive
žė su savim daug netikusio ta- 
voro nudažytose dėžėse, senas 
'patrankas ir naujutėles polici
nes lazdas. Jie paskelbė, jog 
atvažiavo suteikti palaimą šiai 
šaliai. ; , ?

Tikrenybėje, kiltadvasiai 
patarėjai pirmomis v dienomis 
atvadavo tūkstančius sostinės 
gyventojų iš darbo. Krautuvė
se ir turgavietėse atsirado to-

>4t\ *

jog vi- 
siu-

darbininkai, 
spekuliantai 
pelnytą pa- 
besirandan-

kis perteklius gyozdų, 
sai buvo nebereikalingi 
vėjai ir batsiuviai. Neužilgo 
galėjo nuolat švęsti laikrodi
ninkai, žmonės kitokių pro
fesijų ir fabrikų 
Net turgaviečių 
ir verteivos gavo 
kaitą žmonėmis,
čiais svitoje ponų patarėjų.

Nedėkingoji tauta nemokėjo 
įvertinti tas palaimas. . Patė- 
miję gatvėje svečius iš užjū
rio, žmonės piktai nusispjau- > 
davo. Vaikai iš užkampių mėte^. 
į juo?s supuvusiais pomidoram^ 
ir arbūzo žievėmis. Ir jei iš 
būrio vietinių gyventojų kas 
prisimindavo apie ponus pata- 
tarėjus, 'kiekvienas nesąmo
ningai patikrindavo savas ki
šenes. ' • ’ . ■

Muradas ramiai snūduriavo, 
kai prieš jį apsistojo du sver 
timšaliai, baltai pasirėdę, su 
šviesiai margomis apykaklė
mis. Greta j y .perkalbėto j as 
—žmogus su pastipusios var
nos akimis — aiškinč, pirštu 
rodydamas į Muradą:

—Aš prižadėjau ponaips 
šiandien parodyti senovės lie
kanas. Prašau pažiūrėti — 
che-chė!—į šiuos griuvėsius.

, Svetimšaliai įdomiai apžiūru 
nėjo Muradą. Vienas jų, stoT 
ras ir riebus'ponas, numetė į

m:

ras ir riebus* ponas, numetė j ~ 
plekštę porą sidabrinių. ‘ Ari-' 
tras, jaunesnis, nufotografavo 
senį.

Sekė sekamas pokalbis:
Muradas.—pUž ką ponas pa

tarėjas teikia malonę senam 
Muradui ?

Perkalbėto j as.—Ponas pata
rėjas myli mūsų tautą ir. linki 
jai laimės. r.

Muradas (išėmęs iš plekštės 
sidąbrinius ir duodamas per- 
kalbėtojui). — Pasakyk savo 
ponąms, kad Muradas nenori 
atimti paskutinę kukuruzo 
bandelę iš vargdienių jo loc- 

ėA'-
Patarėjas (perkalbetojui).- | 

Kodėl senis atsisako imti pini
gus?

Perkalbėtojas (mikčioda
mas).—Ser!... Jis sako, kad 
ponas patarėjas — yra svečiu 
jo šalies. Jis nenori, perženg
ti’ šventą draugiškumo tradi
ciją.

Žmogus su kamera.—Sente 
visai kvailas arba proto nete
ko. Norėčiau žinoti, kokį pel
ną jąm duoda jo užsiėmimas!

Patarėjas.— Brangusis mis
ter Fox, esame Rytų žmonių 
tarpe, ši atsilikus tauta dar 
nesupranta pinigų jėgos ir 
randasi po senovės įtaka. 
(Perkalbetojui^ Senis daug 
matęs. Paklausk jo, ar tauta 
įvertina civilizacijos ir progre
so geradarystę, kurią jpsų ša
lis pradeda ragauti.

Perkalbėtojas (Muradui).-y 
Tu pažįsti mūsų tautą—che- 
che!—vystykluose. Tu pame
ni bočių ir prabočių laikus. 
Ponas patarėjas noti žinoti, 
ant kifek tauta geriau gyvena, 
kuomet šalis paragavo ■— 
che!—-civilizacijos vaisių.

Muradas. — Priminsiu tftu ’ 
vieną seną posakį, mano mo
kytasis prieteliau ... Vieną 
kartą užklausė kupranugario: 
kas sunkiau—į pakalnę ar į 
kalną? “Ach,—atsakė ji%—
kuomet aš apkrautas, tegrie- 
bia velnias ir lygumą!”

Perkalbėtojas. (patarėjuį).- 
Mūsų žmonės, ąer, mėgsta , 
reikšti savas mintis vaizdais.

nonoen cki/v Vii —

g

che-

Muradas papasakojo apie ku
pranugarį, Įjūris ilgai keliavo 
per dykumą, jr štai prieš savo 
mirtį priėjo prie oazio, kur 
buvo gausa tyro vandens, ska
nių vaisių ir gaivinančio'pa
vėsio.
/Patarėjas. — Girdi, girdi, 

mister Fox! -Tai nebloga pa
moka stilistikos jūsų kole 
gpms redakcijoje. (Perkalbė 
tojui.) O ką rhano senas ku 
pranugaris apie mūsų pagel 
bą?

(Daugiau bw)
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 
da galingas, o galingas tada, kada orga> 
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklausd- 
te dai;bo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kas nors ii muitas mielų Žmonių atida
vė gyvybę už .laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Grąžinkite Mums Mūsų Vyrus ir 
Vaikus, Brolius ir Seseris!

Demokratij
Ir Kilni!

^Lietuvių Moterų Kreipimasis į Visas Demokratines Anglijos bei JAV Moter
Šiurpūs buvo mums, Ta- jų pakalikų siekiamas tiks 

\ rybų Lietuvos piliečiams, 
treji vokiečių - fašistinės 

" okupacijos metai. Grobikai
'^sunkiai sužeidė Lietuvos ta- 
_ rybinę respubliką. Apie*pu- 

sė milijono žmonių buvo nu-
F^zUdyta bei išvežta vokiečių 
5 Vergijon. Tūkstančiai ge- 

» riaušių mūsų tėvyniečių bjj- 
' vo vokiečių mirtinai nukan

kinta. Vien tik Flasenburgo 
lagery žuvo 2,480 lietuvių.

✓Okupantai sugriovė Lie
tuvoj 80 • tūkstančių pasta
tų? 682 mokyklas, 72 ligo
nines, daugiau negu' 200 
bažnyčių. 

f * *
Kruvinasis karas pasi

baigė demokratinių pasau
lio tautų pergale. Mums ro- 
tsi, jog pasibaigus karui, 

rtu pasibaigs ir mūsų 
kančios. Lietuviai, išblašky
ti po. visą Vokietijos terito
riją, po ilgų klajojimų ti
kėjosi pagaliau grįšią j

• gimtinę.
Atsidūrusiuosius Tarybų 

Sąjungos okupuotoje Vokie
tijos zonoje laimingai grąži
no į gimtąją Lietuvą, į savo 

'namus, diena išaušo greitai. 
Bet lietuvių repatriacija iš 
anglų bei amerikiečių zonų 
iki šiam laikui dar neįvyk
dyta. Vakarinės Vokietijos 
okupacinė valdžįa ne tik 
kad nevykdo tarptautinių 

r rjjalĮitarimu, bet, laužydama 
vreas žmogaus moralės nor
mas, visaip trukdo šitiems 
žmonėms grįžti į gimtinę.

Lietuvių fašistai, plačiai 
palaikomi anglų bei’ ameri
kiečių valdžios . Vokietijoj/ 
vadovauja perkeltiesiems la
gerių komitetams (DP). Jie 
veda begėdišką agitaciją 
priėš' i sugrįžimą į Tarybų 
Lietuvą, neleidžia susiraši
nėti su giipinėmiš esančiais 
gimtinėj, verbuoja lanknec- 
htų kadrus įvairios rūšies 
karo junginiams. DP lage
riuose jų sudarytos teroro 
sąlygos. Anglų ir amerikie
čių okupacinės valdžios bei

Himiausiff pikietuotojas Bob- 
•y Brown, sūnelis jau 7-tas 

nu o streikuojančio lakūnų 
^pitono A. E. Brown, pa- 
ribtti tėvui ir unijai pikie- 
uoti. Jo tėvas yra nirys 
LFL Air Line Pilots Associa

tion. Streikuoja prieš 
' National Airlines. 

las aiškus: atimti lietu
viams galimumus dalyvauti 
savo krašto atkūrime.

Ką būtent priglaudė ang
lų bei amerikiečių valdžia 
Vokietijoj? Kas vadovauja 
DP? Pavadinsim kai ku
riuos vardus. Vakarinių Vo
kietijos zonų stovykloms va
dovauja tokie lietuvių tau
tos budeliai, neseniai buvę 
Hitlerio ir Himlerio pakali
kai, kaip' generolas Kubiliū
nas, vyriausias hitlerinių 
bandų Lietuvoj bendrinin
kas, kuris okupacijos metu 
savo parašu patvirtino šiur- 
pulingiausių gestapo, SA ir 
SS žmogžudysčių vykdymą; 
generolas’ Plechavičius, nu
žudęs šimtus jaunų lietuvių, 
hitlerininkų ^ištremtus bei 
sušaudytus, atsisakius ka
riauti prieš Tarybinę Armi
ją; SS viršininkas Lietuvoj 
Reivitis, artimiausias Him
lerio ir Kaltenbrunerio 
bendradarbis, madinių su
šaudymų /o r g anizatorius; 
pulkininkas Dabulevičius, 
buvęs hitlerininkų Vilniaus 
burmistras.

Čia mūsų suminėta tik 
keli vardai karo nusikaltė
lių, besibastančių dabar an
glų bei amerikiečių okupuo
tose Vokietijos zonose ir be
sinaudojančių* ten visiška 
okupacinės valdžios parama 
bei globa.

Mes, Lietuvos moterys, 
kurioms, nežiūrint visų sun
kumų, pagaliau pavyko 
grįžti namo,, į Tarybų Lie
tuvą, gavome • čia butų, o 

sų gyvenimas vėl įgijo pras
mę^ 'rūpinantis šeima, kūry
bingai dirbant savo tautos 
bei krašto gęrovei.

Elena Stanevičienė, pasi
rašanti šį kreipimąsi, grįžo 
j Lietuvos TSR su vyru iš 
DP stovyklos Rotenburge. 
Jiems suteikė Ukmergėj bu
tą. Stanevičienės vyras gavo 
darbą -mokytojų seminari- 
joje. ■ ,

Grįžo 4 gimtinę artistė 
Elena Žalinkevičaitė. Ji il
gai kentėjo amerikiečių oku
pacinėj Vokietijos zonoj. 
Dabar žalinkevičaitė pasi
šventė tarnauti mylimam 
menui — teatrui. ' ” !

Paulina šikšmėnė su du
kteria ištrūko iš DP stovyk
los Rebdorfe amerikiečių 
zonoj. Vilniuje ji susitiko su 
savo vyru, anksčiau grįžu
siu tėvynėn/

Taip buvo atkurtas šei
mos* gyvenimas! / • .-

Kiupeleno šeima* laikyta 
Ekendorfo DP stovykloj, 
grįžusi tėvynėn, ^gavo iš Ta
rybų valstybės žemę Pagė-> 
gių apskr.

Iš šitų negausiu faktų 
galima spręsti, koks yra lie
tuvių likimas grįžus iŠ ame- 
rikečių bei anglų okupaci
nių /Vokietijos zonų DP sto
vyklų pragaip į Tarybų Lie
tuvą. •

Iki kol tad truks tarybi
nių piliečių lietuvių ir jų 
vaikų laikymas .nelaisvėj

Mūsų tevyniečiai šituose 
lageriuose gyvena nepaken
čiamose , materialinėse ir 
moralinėse sąlygose. Jų gy

vybei bei sveikatai gręsia 
rimtas pavojus: 60 nuošim
čių lietuvių vaikų DP sto
vyklose vakarinėse okupaci
nėse Vokietijos zonose 
kroniškai kenčia dėl nepa
kankamo maitinimo.

Mes, Lietuvos moterys, 
kreipiamės į visas Anglijos 
bei JAV demokratines mo
teris: , i

Padėkite mums padaryti 
galą nusikalstamam lietu
vių fašistų ir veikiančios 
su jais kartu anglų bei ame
rikiečių okupacinės valdžios 
veikimui, trukdančiam lie
tuviams., grįžti į gimtinę, į 
Lietuvos tarybinę respubli-

Elena Stanevičienė, Veru- 
te Ornašaitė, Teklė Raš- 
'kauskienė, Silvija Kairiūkš
tytė, -Elena Žalinkevičaitė, 
Galina Dauguvietytė, Pau
lina Sikšnienė, Neli Vosiliū- 
tė, P. Stanevičienė,' Vanda 
Matlašaitienė, Nina Vime- 
rienė, Bronė Aukščiūnienė, 
Uršulė Barstaitytė, Marija 
Barstaitiehė, Bružienė, Gre- 
čienė, Ona Kiupelienė, 
Berta ‘Šakinienė, Morta Be- 
renskienė, Gertrūda Pijals-

Greta LaisvesTraukimo, 
Moterys Turėjo Kovoti 
Už Laisves Žiupsnį

DETROIT, Mich. — Di* 
džiumą Jungtinių Valstijų 
mieštų jau apkeliavo' taip 
vadinama sis “F r e d o m 
Train - Laisvės Traukinys.” 
Jis jau buvo plačiai aprašy
tas, tad man netenka apie 
patį traukinį kartoti.

šiuomi man vyriausia no
risi parodyti, kaip greta ke
lių vagonų traukinio apie 
laisvę, praktikoje tenka ko
voti už'laisvės žiupsnį. •

Su tokia kova »už lapelį, 
aiškinantį .reikalą panaikin
ti diskriminaciją prieš neg
rus, susidūrė trys detroi- 
tietės Veikėjos šiomis dieno
mis Laisvėj Traukiniui ap
sistojus Detroite. -

Mrs. Aline Chambliss, 
Miss Leeha Haynes ir Mrs. 
Faye .Grossman nuėjo prie 
traukinio nešinos po pun
delį lapelių, norėjo juos pa
dalinti traukinio pažiūrėti 
einančiai publikai. Policija 
įsakė -joms pasitraukti. Jos 
pareikalavo parodymų, dėl 
kO jos1 neturėtų lapelius iš
dalinti. Policija tikrino, buk 
esąs prieš lapelius įstaty
mas. Moterys tikrino, jog 
tokio'įstatymo nėra.

Nežiūrint, kad policija 
negalėjo / parodyti drauš- 
•mės dalinti lapelius, tačiau 
lapelių paskleidimą sutruk
dė, tų moterų ir visuomenės 
akyse ./pastatydama tokią/ 
traukinio siuntinėjįmą be
verčiu valstybės pinigų eik
vojimu.

— Kam tas parodayimas 
laisve, jeigu nėra laisvės net 
lapeliu pasisakyti prieš be
laisvę keturiolikai milionų 
mūsų šalies piliečių? —- 
klausia žmonės, kurie mate 
ar girdėjo šį incidentą.

Detroitiete.
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Mažyte Sharon Anderson iš Aurora, III., iškrausto sa
vo lėles j kad užleisti kambarį Mr. ir Mrs.. Frank Holl
ander su jų tikrais vaikais. Šeima susikraustė į lėlių 

butą po praradimo savo namų. Matosi, kaip jinai 
jaučiasi didi. savo gražiame žmoniškume.

Šeimininkėms
Frankfortes su Sūriu

Nusipirk geresnės rū
šies frankfurter ir pasiga
minsi gana skaniai ir mais
tingai šiuo būdu: , >

1 svaras: f rankforčių
? 1 kenas tdmačių soso 

ketvif tadališ,' ’ u b d ū)ko
molaso

3 šaukštai acto * . .
2 šaukštai tarkuotų krie-

šaukštukas muš tardos 
miltelių

1 nemažas svogūnas 4;v 
dū šaukštukai Worcester^ 

shire soso.
.Smulkiai sukapok Svogū

ną. Sumaišyk viską kartu 
su tom a temis, užvirink, su
dėk frankfortes. Pavirink 
viską kartu ant lengvos ug
nies apie. 10 minutų. Duok 
valgyti kolėi kabštos.1 Pa
prastai valgomąr su balta 
duona, bet yra skanu ir su 
tamsia rugine, taip pat įr 
su bulvėmis. J
Karščiau Greičiau Nokina 
J Vaistais ii* Daržoves
'■ Užėjusios kaitros savai

tėmis paskubino prinokini- 
mą rudeninių vaisių ir dar
žovių. O tai reiškia, kad ru
deninis < kenavimo sezonas 
užklups greičiaurnegu tikė
jomės. Tas taip pat gali 

giau kenuoti namie, nes per 
staiga, per greitai prinoku
sių'vaisių ir . daržovių ko? 
inerciniai kėnpotojai gal, ne
spės' sukenuoti, daug suges. 
Iš buvusio didelio 'derliaus 
gal liksis nepakankamai 
prezervųota žiemai ir del to 
dar labiau užkels jau ir i'aip 
atloštas, kainas. ; į ; \
Spaudiniu Xtą, 

navįmas spaudimu' (pres
sure) yrą geresnis. Juomi 
sutaupoma mineralų ir vi
taminų, kadangi greičiau iš
verda įf neišgaruoja į orą. 
Greta to, sutaupoma laiko. 
Taigi, kas turi tuos, puodus, 
verta vartoti. >

Kadangi skubus sudėji

mas į stiklines tąip jau 
svarbu, kaip kad ir geras 
išvirimas, tad nėra būtina 
labai didelį puodą turėti. 
Kol spėsi paruošti vaisius 
sekamam puodui, pirmasis 
išvirs.

Daugelis mūsų draugių 
klaūsė, Joekj laiko reikia ke- 
navimui spaudimu. Trum
pai galima- pasakyti tiek, 
kad užtenka tiek, kiek ver
date tuojautiniam vartoji
mui. Tačiau dėl tikresnio 
saugumo sekančiame, sky
riuje paduosime lentelę su 
skaitmenimis, kiek kuriam 
vaisiui ar daržovei reikia 
laiko paprastu 
kiek spaudimu.

virimu ir

yraGraikų mytologija 
tyras romansas arba siste
ma ; naturalės filozofijos, 
kurios tikslu buvo išaiškin
ti visatos surėdymą sulyg 
tų laikų supratimo. x Toji 
mytologija būvą, sudėta pa
siremiant vienatine, tiesa, 
būtent: “meile,” tai yra 
“tveriamąja lytine spėka,” 
būk visata susitvėife ir išsi
vystė dėkojant vienatiniam 
tam principui (vaisingu
mui). : ‘j o

Dievai /gimdė dievus, o 
mąžęsni dievai gimdė dievu
kas, malonius ir nuožmius, 
kiekvienam reikalui pritai
kytu^. ' > > • .

Krikščionybė prarijo tuos 
dievus ir jų Vietoje suteikė 
savo triasabį dievą, kuris 
dar if šiandien gerbiamas, 
Ateis laikas, kadk ir jis už- 
leis’Vietą kitokiai filozofijai. 

>. 7 • Johanna.
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Portland, Oregon, dakta- 
rai išpjovę vienai moteriš
kei japendiką rado iš jo ky) 
šant tiesią gaivinę špilkutę. 
Daktarai spęja, . kad jinai 
pririjo špilkutę maža būda
ma ir su ja užaugo, kadan
gi suaugęs žmogus pajustų 
prarijęs špilką ir 
reikalautų pagalbos

graži, irDemokratija 
kilni ten,' kur ji tikra. 0 
kur ji tikra?

Demokratija ' tikriausia 
ne ten, kur apie ją daug 
plepama, bet nieko nedaro
ma, kur elgiamasi taip, kad 
suteršiama ir, patsai demo
kratijos gražus vardas. - .

Karštos rugpjūčio dienos 
liksis istorijoje ilgam mū
sų ir ateities gentkarčių at
siminimui, nes-— , .

Rugpjūčio 21-mą, Detroi
te, demokratija buvo už
mušta fašistų propagandos 
sukurstytos? gaujos akme
nimis ; ’

Rugpjūčio v 24-tą, Detroi
te, demokratija prisikėlė iš 
numirusių visame skaistu
me. Ją atgaivino pažangus, 
žmoniškas, vieningas liau
dies judėjimas, darbininkų 
vadovybėje.' > į

Štai dalis demokratijos 
užmušimo ir "jos prisikėli- 
rųo istorijos, .kaip ją apsako 
darbininkų korespondentas 
Allan: • z ...

Detroite prie namelio pa
sirodė ant sienos plakatas 
su užrašu “Demokratija 
Veiksme.”. Už to plakato ra
dosi dirbantieji žmonės — 
o už tų žmonių yra istorija.

Istorija “Demokratijos 
Darbuose” ties 3420 Harri
son St., Detroito West Si- 
.dėje, prasidėjo prieš kele
tą savaičių, kuomet Rodgęrs 
Overton, narys United. Au
to Workers Packard Lokalo 
190-tb, fr Fletcher Jenkins, 
dirbąs Midland Steel, taipgi 
UAW narys, nusprendė nu
sipirkti namelį. v

Overton ir Jenkins yra 
negrai darbininkai. *'

Overtonąs, gavęs išmeti
mo iš buto notą, nerasdamas 
kito buto ir neturėdamas pi
nigų įnašui už galimą gau
ti pirkti namelį pasielgė 
taip, kaip elgiasi visi dar
bininkai, norėdami nors 
kiek prasisiekti. Jis paėmė 
dirbti du darbus. Djenomis 
jis dirbo Packard fabrikuo
se, o vakarais Briggs. Susi
taupęs pirmam įmokesčiui 
pinigų, jis nusipirko namelį 
ant Harrison St.

Vieną gražią rugįiūčio 
dieną Overtonai ir jų drau
gai Uenkinsai susikraustė į- 
namelį. Tą pat dieną pra
dėjo burtis diskriminacijos 
propagandistų, sukurstyta 
gauja. Tą pat dien^ padėtis 
buvo pranešta policijai, ku
ri sakė, jog viskas yra “su
kontroliuota.” Tačiau— 
‘ Už poros dienų sdėjo apie 
2,000 gauja prie namelio, 
daužė jį akmenimis. Maža 
grupė ten pastatytos polici
jos negalėjo suteikti apsau
gosi. šeimos išbuvo apgulos

— be maisto ir pa
per 36 valandas, še

ši maži Jenkinsų vaikai ^u-

stovyje 
silsio —1

Aukle saugojo vaikus, o 
jos vyras — auklę, sužinojo 
Mrs. Daniel Murch, Ozone 
Park gyventoja, nęlaiku su
grįžusi namo. Patsai auklės 
“saugojimo” būdas buvęs 
per /karštas 3 mažų vaikų 
tėvui ir nepritinkamas 16 
metų amžiaus auklei. Vyrą 
sulaikė teismui už jaUname- 
tės tvirkinimą.

rėjo būti liudininkais tos 
žiaurios baltųjų govedos 
atakos.

Kokią nuomonę paliko 
Jenkinsų mažyčiuose toji 
govėda apie baltuosius “vir- r 
šžmogius” ir mūsų demo- <’ 
kratiją? ,

Baiąį žinia pasiekė darbo 
žmones, tikruosius demok-
ratijos ' sargus, unyisto 
Overtono, draugus. Išgirdo 
ape tai' komunistų ir pro-T 
gresyvių partijos ir kitos 
liaudies organizacijos susie- 
dijose. Tai jos nukėlė de
mokratiją nuo gėdos stulpo, 
ant kurįo demokratiją buvo 
nukrypavojusios fašistų ir 
Ku-Kluksų sukurstytos go- 
vėdos. f ‘ •

Ketvirtadienį' šeimos bu
vo į namelį atsikrausčiusios. 
šeštadienį įvyko didžioji ant 
šeimų ataka. O antradienį . 
darbininkų būrys, priešaky
je su Carl Winters, Michi* , 
gap valstijos komunistų or
ganizacijos pirminįnku, at
ėjo nešini špatais įr kitais? 
įrankiais* atitaisyti bent* me- • 
džiaginai tai, ką tapisūs 
vandalai - sunaikino. Atėjo < 
išvalyti griuvėsius, sudėt? 
langus, išlyginti, atmaliavo- 
ti žaizduotas sienas.

Carl Winters, beje, yra 
vienas iš 12-kos komunistų

Detroi

Moteris atėjo neši 
maisto dėžėmis abiems i

Negrų ir bąltų Ii 
dies vieningumas išgell 
demokratiją 
gaYbę. Bet-r

Tiktai liaudis taipe pr 
dėjo, ftearsto.ir kita viet 
.spauda, kuri plačiai apri 
ir paveikslais atvaizdi 
prie • namelio staugiač 
vandalų gaujas, neteikė to 
paties patarnavimo darbini- 
ninku solidarumui ir demo-. 
kratijos pergalei pavaizduo
ti. Tai atlieka tiktai darbi- 
ninku ir liaudies spauda.

A-a.

9497
SIZES 
34 5P

r Džiumperinės suknelės for
ma 9497 gaunama 34 iki* .50 
dydžio.

Dvidešimt penkis centus, 
kartu su pkžymėjimu numerio 
ir dydžio, siųskite: Amelią 
Burba, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y. •

t
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PARYŽIAUS ŽLUGIMAS
3-30-48 —128— f • — a j / Verto K. BARTKUS !

istorine Apysaka
įo galvą. Jis liūdnas nukiūtino į viešbu
tį.

Likimas jo pasigailėjo: salione jis pa
matė gražutę nepažįstamą aukšta 'krū
tine ir ryškia, kaip * cinoberis, burna. Ji 
priminė jam Pbletę. Jis pagyvėjo, priėjo 
prie nepažįstamosios ir tik tada paste
bėjo, kad jos akyse ašaros. ’

Verkiančios moterys visuomet atrodė 
labai patrauklios Tessa. Jis jausmingai 
ėmė kalbėti apie Prancūzijos kančias. Ji 
lingavo galva. Jis kukliai įterpė: “Aš, 
kaip ministras ...” Nepažįstafrioji šyp
telėjo. Ji papasakojo savo kančias: Ne- 
vere netekusi lagamino; senutė motina 
pasilikusi Paryžiuje; čia ji ieškojusi 
savo dėdės, kuris' tarnaująs komercijos 
ministerijoje. Bet jis, matyt, pasilikęs 
KkJmon-Feraner Ji nežinahti, kas jai 
daryti — jos rankinukė tik šimtas fran
kų.

Tessa paguodė ją* taipgi ir pats pasi- • 
guodė. Per'vakarienę jis buvo linksmas, 
sąmojingas.' Jis gėrė šampaną — pra
džioje “už amžinąją Prancūziją/ paskui 
— “už amžinąją meilę.” ' c ■

Naktį jis linksmai pasakė:
— Tu niekad neatspėsi, lėlyte, 

man metų.
— Penkiasdešimt ?
Jis ėmė juoktis ir pagrasino jai pirš

tu:
-— Ne, lėlyte! Meilėje man aštuonioli

ka. O publikai?... Kiekvienu atveju 
maršalas gali būti mano tėvas.

Staiga jis prisiminė visus .istorinės 
dienos įvykius: kietą Breteilio žvilgsnį. 
Viaro gudrumą, Fuže barzdą, . šlykštų 
skaičių 80. Atsirado aštuoniasdešimts 
garbingų seilių! Tie būtinai parašys me
muaruose, kad jie protestavo prieš “ka
pituliaciją.” Ainių vaizduotėje liūdnoji 
diena atrodys, kaip valstybinis pervers
mas. O, Tessa seanso metu kankino- rė
muo: jis be reikalo valgė indišką avie
ną ... Ligi šiol jam negera, įr galvą 
skauda. Gal nuo šampano?.'.. Tessa kil
stelėjo, pažiūrėjo į apsnūdusią “lėlytę,” 
ir ašaros suspaudė gerklę.

—* Ar tu žinai, kas šiandien atsitiko 
kazino?

— Portjė mali sakė — kažkoks svar-
• bus posėdis ...

— Charakiri. Tu nesupranti? Tuojau 
paaiškinsiu. Susirinko deputatai, sena
toriai. Kalbėjo Lavalis... Jis visuomet, 
lėtyte, dėvi baltą kaklaraištį... O pas
kui ... Paskui mes baigėme gyvenimą 
savižudybe. Tu petiki? Garbės žodis! 
Pasiskelbėme esą mirę’ ir paplojome. 
Penki šimtai šešiasdešimt devyni lavi
nai. Aštuoniasdešimts akiplėšų. Štai ir' 
viskas. Dabar šalia-tavęs Tessa vaiduok
lis, jo šešėlis. — Jis sužaksėjo ir atsi
prašydamas pridūrė:’— Nereikėjo man 

• 'gerti tiek šampano. Beje, dabar vistiek: 
mirties aktas parašytas... 1 '

Moteris norėjo miegoti; vis dėlto ji" 
.nugalėjo miegą ir mandagiai pasakė:

— Kuriam galui krimstis? Kai vokie
čiai išsinešdins iš Paryžiaus, mes^ vėl 
gyvensime kaip anksčiau. Tu pats sakei, 
kad tavo siela jauna. Xu...

ji nusižiovavo į saują ir sušnibždėjo: 
“Tu —/tikras meilužis.”

Tessa papurtė galvą: .
— Ne. Visa tai buvo... O dabar!.... 

Aš mėgstu aiškumą, logiką. Aš tau atvi
rai pasakysiu, kas aš. Blakė. Sena plyšio 
blakė. x

Jis atsikėlė ir netvirta eisena nusvy
ravo į prausyklą*.

Fuže išėjo iš kazino stipriai susijau
dinęs. Jis mosavo rankomis, kažką mar
mėjo: kalbėjosi su nematomais kiaušy? 
tojais. Niekingi bailiai palaidojo respub
liką. Dėl ko mirė Valmi didvyriai? Dėl 
ko kovėsi Verdeno narsuoliai*? Gėda, pi
liečiai, gėda! Visas ■ pasaulis pasibodėda- 
mas nusigrįš nuo Prancūzijos, ‘kuri laižo 
Himlerio batus. • ■ ,

Aišku, Fuže protestąvoz Bet jamį ne
leido pasakyti tiesos. Jis eina į viešbutį. 
Dabar pietūs.. Oficiantas atneš; sriubos. 
Pąskui Fuže turės miegoti.. Po toj ’kas 
įvyko, rami kasdienybė at/odė nepaken
čiama. Fuže troško kankynės,/ bonibų 

r švilpimo, giljotinos. O anieji Sėdi kavL 
Tegyvuoja > Lava- , nių terasose ir geria vermutą. .x.

(Bus, daufijau)
f.........i ii ihw»inu i r.i'H i, 111"

-Tree.,. Rugsėjo *1, 1948

(Tąsa)
Dėkingumo ženklan Tessa truputį pa

lenkė savo paukštišką galvutę. Ant smai
lios nosies mirgėjo smulkūs prakaito la
šeliai. Beržeri žodžiai jį sugraudino: 
vis dėlto kai kurie supranta, l^ad Tessa 
priėmė ant savęs sunkų kryžių. Argi 
lengva pasirašyti gėdingas paliaubas ir 
ateiti čia, kad dalyvautų savo praeities 
likvidacijoje?

~ Tarnauju Prancūzijai, ■— atsakė 
jis. — Beje, Bliumas čia, netgi Fuže. 
Įdomu, xką jie veiks balsuojant? Ypač 
Fuže... Tai ne juokas gultis ant suolo 
ir pačiam save išplakti. Cha! O teks... 
Neišdrįs juk balsuoti jis “prieš.” Gaila, 
kad nėra Diukano. Tas karo kurstyto
jas ...

- — Kur jis?
Atrodo, armijoje.

Grandelis įterpė: * ’ j '
— Tikriausiai, pirmas pasidavė į ne

laisvę. Žinau aš tuos “nesutaikomu- 
sius” ...

— 0 kur Viaras?
—• Niekas nežino. Mums išvažiavus iš 

Turo, jis dingo.
— Aš girdėjau, kad jis per Ispaniją 

pabėgo į Lisaboną.
— Nejaugi ispanai jį, praleistų?

. — Anekdotas: Viaras prašo generolą 
Franką vizos....‘

— Pasakojama, kad ispanai ant sie
nos pastatę kulkosvydžius. O visus, kas 
pereina sieną, suvarą į lagerius.

Tessa nusišypsojo. Kas gi yra istori
ja? Kadrilis: pirmyn — atgal, kavalie
riai keičia damas... Ispanai ViarąJ tik
riausiai, uždarė į lagerį. Lengva įsivaiz
duoti jo pasipiktinimą: pensne šokinėja 

/ant nosies... O paveikslai? Nejaugi jis 
paliko Avalone savo paveikslus?

—- Kiekvienoje tragedijoje yra kai kas 
juokingo. Mane juokina Viaro likimas. 
Kaip jis turėjo būti išsigandęs, kad pa
liktų savo kolekciją! Jūs įsivaizduojate 
jo fizionomiją? ... ’

Užpakalyje p^ši gi rdčf* įžeis tas balsas:
— Jeigu neįsivaizduojate, galite pa

matyti. Mano nuomone, Poli, tavo ironi
ja ne vietoje.

Tessa nutirpo:
— Tai tu, Ogiustai? Bet iš kur? ...

- —, Iš A valono. Kodėl tave taip 'stebi
na mano atvykimas? Aš, kaip visuomet, 
poste. — Ir Viaras ėmė įrodinėti, kad 
jis — karščiausias naujos'ios tvarkos ša
lininkas. — Pralaimėjimas mus išgydys. 
Mes turime imti pavyzdį iš nugalėtojų. 
Kodėl Hitleris Paryžiuje? Todėl, kad jis 
ryžosi. Maršalas Petenas pasirodė esąs 
novatorius. Jis devintą dešimtį eina, bet 
jis ryžtasi. Aš pirmas jį sveikinu .. ?

Čia net Grandelis sumišo. O Tessa at
siduso savyje: lapė! Tas visus apeis....

Galų gale pirmininkaujantis papūrtė 
‘varpelį. Tessa nesiklausė oratorių. Be
pigu dabar šnekėti La valiui.. .* Kodėl jis 
tylėjo rugsėjy? O Viarąs renka aplodis
mentus .Bliumas pyksta. Bliumas, aiš- 
ku, balsups.prieš: jo dainelė vistiek su
dainuota. - • '

Pertraukos metu deputatai apspito 
Grandelį; Visi fjam meilinosi. Grandelis 
.atsakinėjo nestropiąi: “Gerai, jūsų rei
kaluos pakalbėsiu su Abecu...” Tėssa atsį- 
•minė Liusjeno išvogtą popiergalį < susi
raukė. Vis dėlto pikta, kad smulkus šni
pas tapo Prancūzijos - gelbėtoju ...

Po pertraukos kalbėjo Breteiliš, šne
kėjo apie nedorybes, apie “didįjį išpirki
mą,” pabarė anglus ir baigdamas, iš
tiesęs į priekį ranką, iškilmingai pareiš
kė: “Laimėtojai pasirodė esą didžiadva
siai.” Tessa nusižiovavo: senas vėidmai-i 
nisj Jo Lotaringiją, beje, atidavę vokie
čiams ... Balaganas! Ir dargi nuobo
duj. ..' / *

Staiga visi pagyvėjo: į tribūną pakilo 
Fuže. Jis, iš karto suriko: , '

—• Kai tėvynės priešai ir silpnadva
siai kelia savo ranką ...

Baigti kalbos jam neleido. ’ Pradėjo 
Po pusvalandžio pirmininkasbalsuotu Po pusvalandžio pirmininkas 

paskelbi: “Už —-penki šimtai šešiasde
šimt devyni. Prieš — aštuoniasdešimt.”

Tessa jautę nesuprantamą nuovargį, 
tarsi jis būtų pasakęs labai ilgą kalbą. 
Sode^ damos rėkavo: <<r? T „„ ____
lis!”*Tessa net nepavydėjo. Jąm skaudė-

—"*"‘ 1 1 ifjirtwiwn—i—

4 pus].—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-*-
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CleveHo Žinios
DAR&ININKŲ PIKNIKAS

Clevelando darbininkų 20-ta 
metinė iškilmė atsibus Labor 
Day dienoje, rugsėjo 6, Rusų, 
Piknikų Darže, prie Ridge ir 
Biddwlph Roads. Tradiciniai 
visados ši metikė iškilmė 
įvykdavo liepos 4-tą, tik šie
met negavus tai dienai tinka
mo daržo tapo nukelta į La
bor Day. Į šiuos njetinius pik
nikus visuomet suvažiuoja iš 
viso Clevelando ir apylinkės 
visų tautybių bei rasių darbi
ninkai. čia randi jugoslavus, 
bekepančius prieš ugnį čielas 
avis, kulias iškepę dalina pik
niko dalyviams, čia lietuvių 
stąlaš su lietuviškomis dešro
mis, kugeliu, šaltabarščiais ir 
kitais gardumynais, kitur žy
dų stalas su samovaru if py
ragaičiais, čia gali pasivaišin
ti su slavišku gulaš ir kit- 
kuom. Visuomet būna geri 
kalbėtojai.
Šiemet tikimasi, kad pikni

kas bus 'vienas iš didžiausių, 
nes darbininkams atėjo tokie 
laikai, kad kuone' visi mūsų 
išrinkti valdininkai išėjo prieš 
mus ir nekurie unijų virši
ninkai ęatapo darbininkų iš
davikais. Tokioje padėtyje 
esant darbininkams prisieina 
vienytis, lavintis . ir veikti vi
siems kartu.

Į pikniką važiuojant auto- 
mobilium reikia imti W. 25th 
St. ir pravažiavus karbarnes 
ant Pearl Rd. už keletą blokų 
rasite Biddulph Rd. ir ant jo 
pasukę po tiesiai^ į vakarus, 
važiuokite iki Ridge Rd. ir čia 
rasite . pikniką. Atba nuo 
Public Square pasiėmę Pearl- 
Broadview Limited busą va- 
žiuokite iki Biddulph Rd., o 
nuo čia transportacija bus pa
rūpinta iki pikniko. J. N. S.

LOWELL, MASS
APIE DALYKUS, KURIE 
MUS VISUS LIEČIA

F ‘
Aišku, kaip skaisti diena, 

kad Civilių ‘Laisvių Kongresas 
šiuo laiku atlieka didžiausį ir 
svarbiausi darbą gindamas cL 
viles žmonių teises.

Ir tai yrk ne vien komunis
tinių vadų gynimas, nors šieji 
šiuo laiku pirmutiniai užpulti 
žiauriosios reakcijos, bet tai 
yra gynimas abelnai žmogaus 
teisių, visai nežinant, kas bus 
sekantis užpultas.

Dar niekad nėra buvę tokio 
dalyko, kaip kad istorija pa
rodo, kad reakcija pradėjus 
dūkti apsistotų vien tik ant 
tam tikrų grupių žmonių, 
(siutus kartą, ji siaučia iki 
tam tikros politinės sąlygos 
pasikeičia: išrenkant geresnę- 
pažangesnę šalies, administra
ciją, ąrba smarkios politinės 
kovos apgynimui demokratijos 
apmalšina reakciją nors laiki
nai kapitalistinėje sistemoje. 
Taigi Civilių Laisvių Kongre
sas šiuo laiku ir giną tu'ojaus 
pirmutinius užpultus.

Apgynimas žmonių laisvių, 
-^-vedimas bylų prieš piniguo
čių reakcionierių užsimojiiūą 
įkalinti nekaltus, o tik kitaip 
manančius žmones, reikalauja- 
labai daug lėšų. Reikia dide
lės sumos pinigų, kad išstoti 
prieš tuos, kurie pasimojo po 
kojų sunkinti laisvę; kad pa-' 
siekti teisybę ir apginti laisvę 
dėl visų. /Tokią laisvę, kokią 
laiduoja Jungtinių Valstijų 
Amerikoj konstitucija.

tik $9, tai nėra nei lašo į jū
rą, kiek ręikėtų iš Lowellio ir 
iš kitų miestų surinkti. Tai 
'buvo atsiliepta ant greitųjų.

žinoma,- ir dabar dar' laikas 
aukas rinkti ir siųsti tam tiks
lui. Juk Lowellyje yra daug 
daugiau laisvės gynėjų, negu 
tik tiek.

Iki šiol yra aukavę šie žmo
nės: C. & A. Zusin ir, S. Pau- 
lenka aukavo po $2; gi po 
$1 aukavo: M. Trakimas, Ph. 
Bagočius, J. Palubinskas, J. 
Blažonis ir Bill Leighton.

Tuomi negalima rinkliavą 
užbaigti šiam milžiniškam 
darbui su tokia maža suma!

Todėl, draugai laisvės gy
nėjai, patys matykite mane bi
le kada ir paaukokite kiek iš 
savo uždarbio. Aš pasisteng
siu kiekvieną matyti/

Pagyvinkim Veikimą
Mūsų Lietuvių Literatūros 

Draugijos 44-ta kuopa nariais 
nebuvo didelė. — pereitais 
metais turėjome 46 narius, tai 
permažai, žinant, kad Lo- 
wellyje randasi api£ 1,000 
lietuvių. Geriau šiai organi
zacijai veikiant, galima būtų 
turėti bent 10% čia gyvenan
čių lietuvių LLD kuopoje. O 
jeigu to nėra; tai vis dėl sto
kos rūpestingumo ir darbštu
mo- vietos draugų. Tam mes 
visi kalti.

Šiais metais mes dar nepa
siekėm pereitų metų narių sto
vio, nors šiemet ir naujų ga
vome, O spalio pirmoji diena 
jau nebetoli.
/ Draugai aldiečiai, apsvai^- 
J-ymui viršminėtiems ir kitiems 
reikalams, yra šaukiamas LLD 
44-tos> kuopos susirinkimas 

Tlugrtėjo 5 dieną, 11 valandą 
ryte. Nėra kito išėjimo, kaip 
tik tą dieną ir tą valandą tu
rėti susirinkimą. Kitaip, mū
sų organizacijos ■ reikalai bū
tų skandališkai apleisti. Yra

didelis reikalas greito '••w- 
mo, tad susirinkime į paskir
tą laiką ir atlikime reikalin
gus darbus.

J. M. Kariofiass.

Tarptautinė .Apžvalga
(Tąsa nuo 2-ro pupl.) 

lijonierių Vainoa Tennerį, 
taipgi karo kriminalistus 
buvusius ministrų pirminim 
kus*Ew. Linkomies ir kitus.

Trizonijoj, Munich miep- % 
te virš 80,000 vokiečių pro
testavo, maršuodami gatvė- 
mis> prieš pragyvenimo 
brangumą. Tai Amėrikos q- 
kupacijos zona. ’

Vokietijoj (Sovietų zo- A 
noj), tarybinė policija ap
saugai savo karių areštavo 
virš 2,600 vokiečių, tyirie 
buvo perbėgę į anglų-ame- 
ri]

Sovietų zopą ir užsiimdavo 
juodos rinkos bizniu.

Kartą, kada juos gaudė 
sovietinė policija/ tai jie 
perbėgę į amerikiečių zoną 
akmenimis apmetė polici- / 
ninkuš. Sekamą dieną jiems 
tas “triksas” nepavyko, nes 
sovietinę policiją apsaugojo • 
kariai, apsiginklavę auto
matais.

Tarybų Sąjungoje, Mask^ 
voje,\jau septynis kartus ta- 
rėsi Jungtinių Valstijų, An
glijos ir Franci jos atstovai 
su Molotovu ir du kartūs su 
Stalinu* Pasitarimų pasek
mės dar neskelbiamos.

Ąišku, kad isterija mūsų 
šalyje, kad nutraukimas 
konsulatinių ryšių nepade
da išrišti ir kitus klausimus. K

ų zoną. Tie vokiečiai , 
iš dienos pereidavo į

I

Kaip Mes P arėme m 
Ši Dideli Darbą?

Mes irgi gavome atsišauki
mą nuo “Civil Rights Con
gress” ir ant greitųjų jau ke
li-žmonės nors.su maža dalia 
prisidėjo. * Bet sulyg darbo 
svarbumu, tai dar labai mažai 
teparinkta aukų.

Surinkome ir pasiuntėme vos

Los Angeles, Calif. — 
Plinta kūdikių paralyžiaus 
liga pietinėje Californijoje.

LIUOSYBęS choras,

*-$-> ♦

šeštadienib vakare, RUGSĖJO 4, bus kru
tamu paveikslų vakaras, ir draugiškas pasi
linksminimas. Sekmadienį, RUGSĖJO 5-tą, 
piknikas , prasidės * kaip viena (1) valanda 
po pietų. Muzikąleje programoje dalyvaus

MONTELLO, MASS.

Ll ros YRĖS CHORO METINIS

Denver, Colo.— Ketvirta
dienį pasnigo kalnuotose 
Colorado valstijos vietose

N
Įvyks Rugsėjo. (Sept.) 4,5,6

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO PARKE.
. ANT KESWICK RD.. PRIE WINTER STREET

ĮĮMyiBI

f ■ ..IĮ n - M

MONTĘLLO, MASS.

NORWOODO VYRŲ GRUYfi, bus įvairaus 
sporto programa.

Pirmadienį> LABOR DAY piknikas prasidės 
po pietų, šokiai 4 valandų. Tęsis ligi vėlumo. 
Prašomę visus dalyvauti. Įžanga nemokama.

nors.su


KUISIAIŽinios iš Lietuvos

Laukia Wallace

Philadelphia, PaYoungstown, Ohio

TeL EVergreen 8-9770

(M

to vietai karščių apleido darbą.

unija 
atsto-

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

VAKARIENĖ 85b 
Iš 7-ių patrovų

Laikraštis Kiekvienoje Šeimoje
JUODUPE.

egzempliorių
4 egzemplioriai

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

kambarių patiem sau gy 
venti. , • '

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

Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinlmas 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.

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

ir Metalo 
unijos pro.' 
su Grant

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar <110 (

RONKONKOMA
8684 •

Harvester priklątlšo

RAUD. KRYŽIUS PRIEŠ 
ATOMINIUS GINKLUS

f *

Stockholm, Švedija. — 
Tarptautinis Ra udonojo 
Kryžiaus suvažiavimas rei
kalavo uždraust atominių 
ginklų vartojimą.

Maskva. — 
gausybe leido, 
statytis bei pirjkti namus iki

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.

IDEALIŠKA VIETA 
V AKACIJOMS

Apiplėšė A. Tupikaičio Užeigą
Rugpjūčio 20 d. apsimaska- 

vę piktadariai padarė užpuoli' 
mą ant Antano Tupikaičio už
eigos, 7251 S. Ashland Avė, 
Kada maskuoti - plėšikai pasiro
dė, tai Antanas manė, kad kas 
juokus krečia įr paklausė ko 
nori išsigerti. Tuomet neprašy
ti svečiai liepė jam ir barten- 
deriui greitai gulti už baro. 
Užrakinę užeigos duris, vienas’ 
prižiūrėjo gulinčius, kitas “šla
vė užeigą,” o trečias išvalė re
gister į. lėškojo daugiau pini
gų, bet nerado. Iš F. Mossęr, 
bartenderio, atėmė čekį ir rei- 
kalingus dokumentus, o iš A. 
Tupikaičio apie $100.,

Plėšikai išsinešdino pr6 už
pakalines duris, kur ketvirtas 
plėšikas automobiliu j e jų .lau
kė. Viskas dėjosi apie 11 vai. 
vakare. > Rėpi.

Dienraščio Laisvės metinis 
piknikas įvyksta sekmadienį, 5 
d. rugsėjo, Crescent Pičnic 
Grounds, 56 Cornell Ąve., Glou
cester Heights, N. J. Tai bus 
didelis piknikas. Komisija prie 
jo energingai rengiasi, žmonių 
bus keli tūkstančiai. Laukiame 
svečių iš tolimų ir didelių mies
tų. Philadelphijos publika ruo
šiasi. Taigh ir tie, kurie, dar 
nebuvote nUsiprendę dalyvauti, 
tai prašome visus, ir visas 'at
silankyti. Dalyvaukite visi ir 
visos! ' r

Detroit. — 200,000 auto.

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

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

ir W. 42nd St. Išlipkite Rosendale. Arbajmkite 
laivą nuo W. 42nd St. ir išlipkite Kingston Point.

Manager ( «;

JOHN A. PAULEY
• Licensed Undertaker

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą, 
Patogiąi ir gražiaP moder
niškai įruošta mūsų1 šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainoinis būsite pa
tenkinti.

' Matthew 
BUYAŪSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą. <

Moderniškai {rengtos Koplyčios 

426 LAFAYETTE ŠT., 
Newark 5, N, J.

TeL MArkeJ 2-5172

SOVIETŲ PILIEČIAI GA
LI TURĖTI NUOSAVUS 

NAMUS '
Sovietų vy- 
v piliečiams

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST7

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

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

ir tt.» telefonuokite
X SHoreroad 8-0330

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

' - Spėcialistai Pritaikymui
- šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 854 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

-Tiktai šešetas 
Lietuvos aido,” 

Lietu/vos ži
nių” ir negausūs kiekiai kitų 
laikraščių fašistinės valdžios 
metais buvo atsiunčiama į 
Juodupės paštą. Spauda pla
čiosioms ^arbo žmonių ma
sėms buvo neprieinama, ji, be 
to," buvo jiems ir svetima. .

Iš pagrindų pasikeitė padė
tis dabar; Tarybų valdžios 
metais. Juodupės valsčiaus 
darbo valstiečiai, vietos vilno
nių audinių fabriko “Nemu
no” darbininkai, mokytojąi, 
moksleiviai dabar labai noriai 
ir gausiai prenumeruoja tary
binę periodinę spaudą.. Nie
kada dar šiame valsčiuje, ne
buvo išplatinama tiek laikraš
čių ir žurnalų, kaip dabar.

Į spaudos platinimo vajų 
buvo įsitraukę visi ryšių sky
riaus darbuotojai, valsčiaus 
mokytojai, klubų-skaityklų ve
dėjai, apylinkių tarybų depu
tatai. Puikių rezultatų spau
dos platinimo darbe pasiekė 
Trukšnys, Skvarnavičius, Pu
pienis, Deksnytė ir kiti spau
dos platiniųio vajaus dalyviai. 
Į nedideli Juodupės valsčių 
dabar parvežama 312 egz. 
“Tiesos,” 332 egzemplioriai 
“Tarybinio Rokiškio,” 220 
egz. ‘Valstiečių laikraščio,” 
56 egzemplioriai “Sovietskaja 
Litva” ir daugybė kitų spaus
dini^. Juozas Jurevičius.

Ruošiasi prie Laisves Pikniko
Lietuvių Moterų Klubo na

rės laikė susirinkimą 17 d. lie
pos. ,Nors susirinkimas buvo 
neskaitlingas, nes tai vakacįjų 
laikas, bet padaryta gerų nuta
rimų.

Nutarta paaukoti $10 rinki-' 
minei kampanijai už Henry A. 
Wallace, $5 dienraščio Laisvės 
popieros fondui. Kadangi iždas 
buvo mažas, tai liko tik keli 
centai:' reikia vėl dirbti, kad 
pasidarius finansų.,

šis susirinkimas įvyko šešta
dienio vakare, nepaisant, kad 
drg. A. J. Bekampis gurėjo 
daug darbo savo krautuvėje, bet 
jis atvyko į susirinkimą ir pa
siūlė, kad klubas, iritųsi ,dide-‘ 
lio darbo surengti veikalą “Per
galę,” Pasiūlymas priimtas, iš
rinkta; taųi reikalui komisija iš 
A. žalnieraitienės, P. Walan- 
tienės ir H. Mattis.

Darbas eina sėkmingai pir
myn, lošėjai bus iš Brooklynę, 
kurie tą veikalą jau vaidino 
Brooklyne. Vaidinimas įvyks 
šeštadienį, 27 d. lapkričio, Lie
tuvių . Muzikalėje svetainėje, 
2715 E. Allegheny Ave. Pasam
dyta abu svetainės aukštai —■ 
viršutinėje svetainėje, bus vai
dinimas, ,o apačioje,, tai įvai
rus pasismaginimas, <• šokiai ir 
užkandžiai.. Komisija ketina tu
rėti įvairaus maisto ir prieina
momis kainomis. Svečių bus it 
iš kitų miestų. Api.e parengimu 
bus praneštą vėliau.

Paul Gustas Funeral ,Home
INC. v • J .

“Norėčiau visam pasauliui 
šaukti vardu tų žmonių, kurie 
jau niekad nebesugrįš, o jų 
bus milijonai visokio amžiaus 
ir ^visokios tautybės. Vienų 
gyvastis krematorijų p.ečiai 
paleido dūmais, kitų gi kūnus 
žemė motina priglau/dė, net be 
skūros, nes, iš žmonių skūrą 
naciai dirbo sayp elegantiš
koms damoms batukus, piršti
naites ir rankinukus; dar kiti 
mirdami nenusinešė nė plau
kų, nes prie mirties duobės 
jiems būdavo plaukai nuker
pami, o iš plaukų buvo dirba
mi šepetėliai barzdoms skusti, 
minkštos kėdės ir tt.”

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Iš mūsų kolonijos visai ne
simato korespondencijų laikraš
tyje, tartum čia jau visai nebe
liko lietuvių. Tiesa, lietuvių ko
lonija nedidelė ir ta retėja, 
daug jau mirė laike pastarųjų 
trijų metų. Gaila, kad kitų ži
nių ir,apie mirusius niekas ne
parašo į laikraščius.

Ąš ir per tris metus negalė
jau rašinėti, neigi skaityti, bu
vo ląbai silpnas regėjimas. Dė
ka gydytojų pagalbos, po dviejų 
op’eracijų jau vėl galiu skaityti 
ir rašyti, tai noriu ir pranešti 
apie inūsų lietuvių koloniją.

Mirė Štasys Polinsky, 75 me
tų amžiaus. Velionis gyveno 124 
W. S Ąve. Mirė 22 d. rugpiūčio, 
27 d. palaidotas' į Kalvarijos 
kapus — religiniai, nes buvo ti
kintis žmogus.

Paliko nuliūdime žmoną, 6 
dukras ir vieną sūnų. Visi su
augę ir vedę, turi šeimas. Sū
nus įr 5 dukros gyvena Young
stown mieste, tik viena dukra

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE 
s .Valgykite Pietus pas

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

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

? Tel. ST. 2-8842

I. Oakes, kutris atsi- 
visus savo Harvester 

teikti pilną 
paramą UAW-CIO

Gremėzdas. Tokiam aš duočiau!... Nemokėjo nei 
paprašyti. Būtą nors taręs—gražuoly te, prašau!”

HARTFORD, CONN. A
Sekmadieni, rugsėjo (Sept.) 5, d., 

1948, Laisvės Choras rengiasi va
žiuoti į spaudos pikniką, kuris įvyks 
Lietuvių Parke, Chestnut. Hill Rd., 
Waterbury, Conn. Todėl, kurie no
rite važiuoti busais, tai tuojau už
sisakykite sėdynes, nes tai jau bus 
paskutinis piknikas (išvažiavimas). 
Bušai išeis nuo Laisvės Choro sve
tainės, 155 Hungerford £>t. Tel^ 
7-6126. — F,. J. Repšys.

(206-8) . ’

unijoj ....... : ., .
vienas trečdalis dąrbininkų, o 
pirmojoj, du trečdaliai darbi
ninkų.

Dešinieji UAW-CIO vadai, 
kaip Reuther,.. Murray ir ,kiti 
mano jie daugiau pelnys pa
taikaudami kompanijom ‘ ir 
persekiodami - progresyvius, 
bei komunistus. Taip jie gali 
.pelnyti daugiau sau, bet nė 
unijai, ir įarbininkam.

čia visiems aišku turėtų bū
ti, ką sako Ūkio Padargų uni
jos vadovybė: “Pakpl Inter 
national Harvester darbinin
kai pasiliks pasidalinę, jų al
gos ir kiti jų reikalai nuken
tės.” , Taipgi abiem unijom 
bus sunkiau kovą, vesti su 
Harvester kompanija.

» Ū. P. Darbininkas.

ūkio Padargų Unija Remia 
UAW Harvester Streiką x

Ūkio Padargų ir Metalo 
Darbininkų unija (CIO) atsto
vaujanti 40,000 International 
Harvester darbininkų dvyliko
je Įmonių, šioj šalyj, išleido 
pareiškimą, kad remia dabar
tinį UAW-CIO streiką prieš 
korporaciją, kuri atsisako pa
naujinti sutartį. „
, Pranešimą padarė Ūkio Pa
dargų nacionalis prezidentas, 
Grant 
šaukė 
unijos lokalus, 
moralę 
streikui inz daryti viską, kad 
neprileisti kompanijai naudoti 
vieną uniją ęrieš kitą.’/ 

Ūkio Padargų (CIO) 
International Harvester 
vauja didelę 'didžiumą 
kompanijos įmonėse darbiniu 
kų ir turi ęutartį, kurią iš

Rugsėjo 14 d. Wrigley Field 
Progresyvės Partijos bus di
džiausia demonstracija už 
Henry Wallace. Wrigley Field 
talpina apie 40,000 žmogių. 
Tai bus didžiausis politinis 
mitingas, -kokį yra turėję pro
gresyvūs čhicagiečiai..

Jau dabar prisirengimas, ei
na visos Chicagos plotu. Visų 
Wardų organizacijos ir Klubai 
už Wallace platina ' tikietus. 
Taipgi unijos, kurios remia 
Progresyvę Partiją, rūpinasi, 
kad kuo daugiausia jų narių da
lyvautų šiame milžiniškame 
mitinge.

iLietuviai ir jų organizacijos 
neturėjo atsilikti nuo šio taip 
svarbaus savo tautiečių mobi- 
liząvimo darbo. LDS ir LLD 
kuopos, klubai ir chorai' turė- 
tų^ pasiimti sau priklausomą 
darbo dalį. Taipgi visų Chica
gos kolonijų ir netolimų mies
telių progresyvūs lietuviai tu
rėtų šiame klausime pasirodyti 
ką gali atlikti susibūrę krūvon.

Tikietų kaina į Wallace mi
tingą: 60c, $1.20, $1.80 ir
$2.40. Tikietai galima gauti vi
sose . Wardų organizacijose. 
Taipgi ir dienraščio • Vilnies 
raštinėje, 3116 S. Halsted St.

PIETŪS 60c.
Iš J5-ių patrovų

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

Teko \ sužinoti, kad . Lyros 
Choras ruošiasi prie didelio 
koncerto, kuris įvyks šeštadie^ 
nį,*l& d. lapkričio. Plaęiau apie 
programą &us pranešta per 
dienraštį Laisvę.'

Artėja ir dienraščio Laisvės 
vajus- už atnaujinimą senų pre
numeratų ir užrašymą naujų 
tiems, kurie iki šiolxdar neskai
tė. Philadelphijos vajininRai, 
priešakyje su gabiu vajininku 
Pėtru Pilėnu, energingai ren
giasi. Savo prenumeratą galite 
atsinaujinti pas Petrą Pilėnu 
lt. Merkį,z A.Žalnieraitienę,P. 
Walanftięnę ir kitus, taip pat 
jiems galite priduoti ir naujas 
prenumeratas..

'' j . P, Walantiene.

(Tąsa nuo 1-mo pust)

centracijos lagerius. Mačiau 
tūkstančius nekaltų mirčių, 
mačiau načių metodas bei 
kankinimo įrankius, nes pats 
juos pergyvenau, ir šiandien 
norėčiau visam pasauliui 
šaukti, tiesiog rėkti, 'pasakyti, 
kur yra teisybė ir kas per su
tvėrimas yra fašistas bei nacis-

Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GftABORIUS

Telefonuokite dieną'ar naktį
♦ EVergreen 7-4774

. \ - ,•
Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato

giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prAliniuose namuose be ekstra išlaidų.

• A f

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- 
kalaVfmo. Mūsą telefonai niekad, nemiega.

»■■■.... I -U**

kovojo po dviejų dienų streiko 
birželio mėnesį.

“Pakol Harvester darbinin
kai pasiliks, pasidalinę, jų al
gos ir kiti reikalai* nukentės,” 
sakė Gerald Fielde, nacionalis 
direktorius Ūkio Padargų 
(CIO) unijos. Ir pridūrė: 
“Mūsų unijos rekordas paro
do, kad jos vadovystė ne tik 
remia UAW-CIO streiką, bet 
nuolatos, siūlo sudaryti iš abie
jų unijų komitetą, kuris su
darytų pastovų komitetą derė- 
jimuisi su kompanija visais 
klausimais.”

Ūkio Padargų 
Darbininkų (CIO) 
gresyvūs vądai 
Oakes priešakyje mato abiem 
nenaudą iš tokio darbininkų 
pasidalinimo Intern ational 
Harvester. Bet UAW - CIO 
Walter Reuther vadovaujama 
tolinasi nuo to. Pastarojoj

daugiau giminių Lietuvoje, 
taipgi paliko 22 anūkus ir anū
kes. Iš Lietuvos paėjo iš Vil
kaviškio parapijos.’ .

Nuo. kapų visi palydovai bu
vo pakviesti ir tinkamai pavai
šinti. '

Giminės taria širdingai ačiū 
visiems, kas dalyvavo.

Lai Stasiui būna lengva že
melė !

Velionis daug niatė: jaunas 
būdamaš tarnavo caro armijoj. 
Amerikoje, Thomas, W. Va., 
dirbo. anglies kasyklose* Ten ir 
vedė su Marijona Yarohowsky. 
Nors anglies kasyklose išdirbo 
23 mefus, bet 1922 ^metais,, lai
ke kompanijos puolimo ant 
darbininkų unijų ir jam teRo 
kentėti. Tada paliko kasyklas 
ir atvažiavo į Youngstown. 
Dirbo metalo fabrike. Kada jąu 
negalėjo dirbti, tai gyveno iš 
pensijos, jis į mėnesį gaudamas 
$22, o žmona $11*. Na ir gy
venkite du žmonės per mėnesį 
iŠ. $33! Todėl vėl turėjo eiti į 
darbą, buvo gavęs kepykloje, 
kur gaudavo $25 į savaitę.

Rugpiūčio pabaigoje > mirė 
JonjtSt Buzinauškas. Palaidotas 
31 d. rugpiūčio. Priklausė prie 
LDS . ir LLD organizacijų. 
Apie velionį bus parašyta vė
liau. • S- Eizonas.

CHARLES J. ROMAN
, (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LaismuotasGr  abortus 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinama kaina. 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
\ Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

PRANEŠIMAI
NEWARK, N. J.

Sietyno Choro Vepeticijos įvyks 
rugsėjo 1 d. Visi' Choro nariai pri
būkite laiku. Choristai žinote, kad 
mes apsiėmę daugelyje vietų daly
vauti, o laikas labai trumpas. — 
Paul Casper! ' (206-207) "

^BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20z kp. moterų ^k>r. su

sirinkimas įvyks 3 d. rugsčjb, Liet, 
salėje, 315 Clinton St., 7:30 v. v. 
Draugės, šis susirinkimas bus g&na 

'■svarbus, tad visos būtinai turime 
dalyvauti jame, nes turime daug 
svarbių reikalų atlikti. — M. K.

. (205-206)

F. W. Shalins 
(SHAL1NSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite'Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y ' ■ • - *•' 1
Suteikiam garbingas laidotuVtir 

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. * . 1 
Tel. Virginia 7-4499

New Yurko Post’Q redak 
torius T* O. Tackrey pasi
žadėjo remti Wallace, prog 
resyvią kandidatą pieziden- darbininką trečiadieni dėl



Iš Kriaučių Susirinkimo Aido Choro
kimasi labai

Eva

CENTRAL BROOKLYN

TONY’S

Valandos

GERI PIETOS!
šiai

Cor. Hewes St

A. Kalinauskas

Peter Kapiskas
BAR & GRILL

W a» % • . ’ * * ’ * "

Telefonas Virginia 3-5397
NT TIG I VI AS PARDAVIMAS

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
centų

ROBERT LIPTONKiekvieną dieną yra didęlis pasirinkimas visokių valgių

701 Grand StreetATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

Telefonas STagg 2-2173282 UNION AVĖ
Tel. Evergreen1 4-0012

‘ Dailių Moteriškų ir Vyrišky 
Laikrodžiu Didelis Pasirinkimas

metų 
New

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. * Taipgi dar

žovių irt pieninių valgių ‘ 
gražus patrinkimas. v

Padvigubinti valstijos pasky 
ras mokslui.

Amerikos Darbo Partija N. Y 
Nominavo Wallace - Taylor

kad nesusispenduotu 
M. Stakovas, prot. sekr.

(206-207)

Pagaliau, pirmadienį ištrū- 
kome nuo r karščių., šilumos 
dar nestokavo, turėjome ^87 
laipsnius, bet nąktis buvo Vė
si, pirmu kartu po kelių die^ 
nų teko gerai pasilsėti tiems, 
kurių odą išsilaikė čieljkbėje 
per savaitę karščių. '

Olga Jonelūnąs vis dar ran
dasi Long Island College Hos
pital. Jos sveikata taisosi, bet' 
labai lėtai. Kadangi jinai yita 
chemistė, jos darbe tenka susi
durti su visokiais chemikalais, 
tad gydytojai spėja, kad jos 
organizmas gal yra per jau
trus kuriems nors iš jų, ta
čiau dar nesą atradę, kurie tie 
chemikalai jai žalingi. /

Centre, New

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

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

Kreipkitės: 
104-12 - lllth Street

taksus 
panai-

Darbiečių programa. New 
Yorko valstijai tapo priimta 
labai gretima _ Progresyvių 
Partijos programai. Be kitko, 
programoje įrašyta reikalauti: 

'/ Vartoti valstijos iždinės 
pertęklių statybai namų; au- 
tprizuoti iš valstijos iždo sko
linti $500,000,000 • pigiomis 
kainomis namų statybai, pra- 
vedimui statyboje penkių 
metų programos.

Nuomų kontrolės įstatymo 
,su birželio 30-tą, 1947 metų, 
buvusiu nuomų laipsniu, ir ap
saugos nuo evikcijos.

Referendumo dėl 5

Angelo Nunziata, 3.6 m, am- 
žiaūs, gyveno 150 HeyWard 
St., Brooklyn, N. Y., mirė 
rugp. 29 d., Kings County Ii-, 
gęninėj. Kūnas pašarvotas 
grab. P: Gusto koplyčioj, 354 
Marcy Ave., Brooklyne; , Lai
dotuvės įvyks rugsėjo 2 B., 
National Kapinėse, Farming- 
dale. L. L Velionis paliko nu
liūdime žmoną, brolius ir dau
giau giminių.

Abejų laidotuvių apeigomis 
rūpinasi graborius Povilas 
Gustas. ; < ,

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas

Spalio 12 d. (ColumbusDay) 
įvyks Tarptautinių Grupių už 
VVallace’ą — Festivalis. Aido 
Choras ruošiasi gražiai mžsire- 
kordudti* /šis Festivalis įvyks 
Manhattan’© 
Yorke.

Ąi<lo Choro pirmininkė 
Mizarienė su vyru Rojum Mi- 
zara (Laisvės redaktorium) 
išvažiavo praleisti atostogas j 
Nova ' Scotia (Kanadoje). 
Linkiu jiems smagias atosto
gas, kad sugrįžę su dar di
desne energija tęstų savo kul
tūrinį darbą mūąų .kolonijoje.

Steven Augustine & Frank Sanko 
-SAVININKAI /

. Amerikos Darbo Partijos 
valstijinė . nominavimui kon-. 
venciją, įvykųši rugpjūčio 30- 
tos vakarą, Hotel Commodore, 
New Yorke, nominavo Henry

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

Reikalavo Atšaukti Draftą
Konvencijos priimta rezoliu

cija reikalavo atšaukti draftą; 
smerkė įkaltinimą komunistų 
partijos vadų ir šnipą vimo 
baubą; pasiūlė pripažinti Iz
raelį de jure, nuimti ginklams 
embargo ir paskolintiį 100 mi- 
lionų dolerių; tuojau suteikti 
Puerto Rico’ai nepriklausomy
bę; atšaukti Tąft - Hartley 
įstatymą. .

Konvencijoje taipgi buivo 
aštriai kritikuotas majoras 
O’Dwyer už jo ataką ant A- 
merican 'Labor Party ir jos 
narių. ' V

Praėjusį penktadienį, rug- 
piūčio 27 d., Aido Choro pa
mokos neįvyko. Nors buvo su
sirinkęs nemažas skaičius cho
ristų bei chorięčių. bet dėlei 
labai šilto ir tvankaus oro, vi
si nutarė pamokų neturėti. Bet 
užtai, ateinantį penktadie
nį visi punktualiai susirin
ki te, nes turime didelių darbų 
prieš akis!

Tad—iki sekančio penkta
dienio! ‘ • " H. F.

Paskutiniame “Tiesos” nu- 
meryjė (rugpiūčib 15 d.) an
gliškame skyriuje pastebėjau 
žinutę, kad Aido Choras su 
LDS jaunimu buvo sugalvojęs 
išvažiavimą į Bear .Mountain. 
Labai nustebau, nes šis išva
žiavimas nebuvo ne praneštas, 
nė paminėtas Aido Choro mi
tinguose bei pamokose.

Jei būtų buvęs toks įneši
mas duotas nors vieno iš mū
sų narių Aido Choro savaiti
niuose suėjimūoše, manau, kad 
aidiečiai būtų sutikę kartu iš
važiuoti, bet vartoti' Aido 
Choro vardą tik dėl rekla
mos... ne taktiška! r

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKST1EHOS PJETUS SEKMADIENIAIS

PEIST • LANE 
DRUGS, Inc.

dieniais ir sekmadieniais nuo 
2 iki 3 ir antradieniais ir 
pehktadieniais nuo 7 'iki 8. Li
goninė randasi prie Henry ir 
Amity Sts., Brooklyne, įėjimas 
iš Amity St., Tačiau lankytojų 
leidžia tiktai du vienu kartu. 
Tad ruošiantis lankyti geriau 
paskarfibinti informacijų, ar 
galėsite įeiti/ Vienu lankyto
ju, be .abejo, yra jos tėvas, 
pasiilgstąs savo vienturtės 
dukters, oantroji vieta lieka
si pasidalinti tarp jos draugų 
ir kitų norinčių ją atlankyti.

Įvykusiuose LMS 3-čios ap
skrities vasariniuose meno 
kursuose, Amelia Burba atsto
vavo Aido Chorą. Jinai džiau
giasi, linksmai praleidus lai-

RUGSĖJO 5 SEPTEMBER
Ant, rytojaus po pikniko Labor Day šventė. Turėsite 

progos pasilsėti. Tuojau įsigykite buso bilietą.
BILIETAS $3.25, į ABI PUSI ‘

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

417 Lorimer Street 
Laisvės Name 

Brooklyn, N. Y.

Nustatyti valstijos 
pagal fŠgąlę mokėti ir 
kinti nuisance taksus kaip kad 
ant pirkinių, restauraho’ val
gių, gąso ir elektros.
^Dolerio valandai minimum 
algų skalės.

Atšaukti Condon - Wadlin 
įstatymą.

Rugsėjo 19 d., sekmadienį, 
įvyks didelis piknikas. Rašau 
didelis todėl, kad Šis piknikas 
yra rengiamas dviejų, visiems 
gerai žinomų, chorų: Brookly- 
ho Aid$ Qhoro ir Newarko 
Sietyno Choro. Jau iš, to ga
lima spręsti, kad' programa 
bus daug 'turtingesne, negu 
paprastai piknikuose būna. 
Publikos^ tikimasi daug,- nes 
šie du chorai turi labai daug 
simpatizantų. Bilietus galima 
gauti pas aidietį Tony Naviką 
ir Laisvės raštinėje.

Aidiečiai. turi pasamdę du 
autobusui Norintieji važiuoti, 
prašom registruotis Laisvės 
raštinėje. Kelionė į ten ir at
gal kainuos tik 2 doleriai.

1 ^šis piknikas įvyks visiems 
labai gerai žinomam Lithuani
an Liberty Park, Linden, N. J.

Petronė Oželienė (Oželis), 
58 metų amžiaus, gyvenusi 13 
Scholes. St., Brooklyne, mirė 
rugpjūčio j 28 d., Št. Rose’s 
Home, NeW Yorke. Pašarvota 
Bieliausko koplyčioje. Bus 
palaidota rugsėjo 1 d„ šv.- Jo
no kapinėse. Paliko nuliūdu
sį sūnų Antaną ir tris brolius, 
Joną, Juozą ir Shpaną, taipgi 
ir tolimesnius gimines.

Antanas Demikis 
amžiaus, gyvenęs 
Montrose A Ve., Brooklyne, mi
rė rugpjūčio. 29 d., Kings 
County ligoninėje. Pašarvotas 
Bieliausko koplyčioje, 660 
Grand St, BroOlclyne. Bus 
palaidotas^ rugsėjo 2 d., šv, 
Jbno kapinėse, ; Paliko nuliū
dusius moterį Marijoną, sūnų 
Eduardą, brolį Joną ir toli
mesnius .gimines.
- Abejas šias laidotuves pri
žiūri. graborius $1 atthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

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

Salvatore Mineox, 60 metų 
amžiaus, 2ll1 Heyward Street, 
Brooklyn, N. Y., mirė rugp 
28 d., namuose. Kūnas pa
šarvotas grab." P. Gusto koply
čioj, 354 Marcy Ave., Brook
lyne. Laidotuvęs įvyks rug
sėjo 1- d., Kalvarijos kapinė
se. Velionis paliko nuliūdime 
žmoną ir daugiau giminių.'

iSUSIRINKIMAI 
Brooklyn; n. y.

LDS 1 kp. susirinkimas įvyks 
rugsėjo 2 d., Laisvės salėje, 419 
Lorimer St. Pradžia 7:3Q v. v. Visi 
nariai prašomi dalyvauti,, nes mūsų 
kuopos susirinkimuose visuomet bū
na svarbių reikalų išspręsti. Taipgi 
pasižiūrėkite, 
mėt,

MASPETH, L. I.
LDS 14 ir LLD 138 kuopų bend

ras susirinkimas įvyks rugsėjo 2, 
Rusų salėje, 56-58 61st, St., 8 v. v. 
Dabar visi jau atlikote vakacijas, 
pasilsėjote, ir jau laikas stoti į vei
kimą. Visi būkite šiame susirinki
me,, nes yra svarbių reikalų aptari
mui. — V. Kariūnas; org. (206-207)

įvairios 
mios programos.

Rugpjūčio 25 d. įvyko lie
tuvių kriaučių 54-to skyriaus 
labai skaitlingas nariais susi
rinkimas. Nepaisant didelės 
šilumos, kriaųčiai atėjo į šį 
susirinkimą užbaigti lokalo 
rinkimus, kadangi praėjusia
me susirinkime buvo išrinktas 
tiktai delegatas, ch boardirek- 
torių mūsų pirminjLkas buvo 
palikęs nerinktą, tad buivydi- 
niąi-glaveckiniai tikėjosi šia
me susirinkime atsigriebti.

Šiame susirinkime- boardi- 
rektoriaus vietai buvo du kan
didatai : buivydini'ai nomina- 
v o žėruolį, o bendros vieny
bės .kriaųčiai nominavo A. 
Bubnį. Balsavimo pasekmės: 
Bubnys gavo 148, o žėruolis 
33. Vadinasi, Buivydo vieš
patavimas kiiiaučiuose sudribo 
kaip lepšė nuo .saulės kaitros.

Raportas komiteto iš kriau
čių atsibuvusio pikniko paro
dė gana geras pasekmes: liko 
gryno pelno virš $900. Tas 
rodo, jog kriaučiams galima 
kas metai piknikauti, lokalas 
gauna gerą pelną.

‘ Komitetas Dariaus ir Girė
no paminklo statymui ruošia 
parengimėlį ir prisiuntė 
kriapčiams 30 tikietų, visi li
kosi nupirkti.

Delegatas Kundrotas prane
šė, kad lokalo vardu yra pri
siųstas laiškas, tačiau, sako 
jis, — negaliu laiško atidary
ti be pildomos tąrybos, vienok 

’yra. žinoma, kad mūsų 'orga
nizacija, kurios mes esame da
limi, Amalgameitai, šaukia 
konvenciją. Tai yra aišku, 
kad kaip visada pasiųsdavom 
porą savo atstovų, taip Jr da
bar reikia pasiųsti.

Pirniiausia buvo aptariama, 
kiek reikia apmokėti kelionės 
lėšų. Nutarta pasiųsti dui at
stovai į Syracuse, N. Y., kur 
.įvyks konvencija, ir apmokėti 
po $100. Kandidatais nomi
nuoti trys.' Buivydiniai nomi- 
navo/vieną, Ubaravičių, o ben
dros vienybės kriaųčiai nomi
navo du, A. Bubnį ir Ch. Ne- 
čiunską. Balsavimuose Ubąrą^

Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio 
Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksiniu 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių žiedų, Moterįškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų,

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Richmond Hill, & EAST NEW 
- YORK, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 
rugsėjo 2 d.,t 8 v. v., Liberty Audi
torium, 110-06 Atlantic Avė. Kvie
čiame narius dalyvauti, nes bus iš 
LDS Centro narys, kuris' duos svar
bius pranešimus apie mūsų organi
zaciją. _ m. Klimas. , (205-206)

vičius gavo 40 balsų, A. Bub
nys 90 balsų, Ch. Nečiunskas 
80 balsų.

Tai ir vėl vieningieji kriau- 
čiai laimėjo, nors pirm balsa
vimo pirmininkas bandė kriau- 
čius sumaišyti, darydamas na
riams pastabą, kad negalimą 
esą dviejų sykių rankos kel* 
ti balsavime, tik sykį. O kan
didatų reikėjo dviejų ir buvo 
apsiėmę trys, tai savaime na
riams pasidarė aišku, kad 
kiekvienam reikia balsuoti du 
kartu. Tad mūsų pirmininko 
politinis gudravojimas kriau
čių neapmonijo.
, Delegatas Ch. Kundrotas ra

portavo iš dirbtuvių stovio. 
Pas kriaučius darbų nėra pa
kankamai, dirbtuvės šlubuoja* 
nedarbu. Tūlose įvyko ne
smagumų. Diržio dirbtuvėje 
vienos gražios dienos rytą bu
vo pašaukta policijos vežimas 
ir ambulansas, bet tiems ve
žimams neteko nieko išvežti 
iš dirbtuvės, patys viską apra
mino, tik vienas gėrikas tapo 
prašalintas iš dirbtuvės.

' Mičiulio dirbtuvės turėjo 
susirinkimą. Buvo perskaity
tas “praislistis” kavalklnio 
darbo darbininkams, dirban
tiems “ziperinius” žiponus. 
Tas “praislistis” padarytas bir
želio 9 dieną, delegatu bū
nant J. Buivydui. Darbininkai 
juo nepatenkinti: vieniems 
yra užkelta per daug, an
triems numušimas yra be galo 
didelis. Galų gale tas “prais
listis” pasiekė patį Joint 
Boardo “praismeikerį” Dot- 
maną ir jis turėjo tą medinį 
listą numesti. į gurbą ir pa
daryti savo.

Kas dabar turės atsakyti per 
septynias savaites dirbusiems 
už pusdykį darbininkams? 
Gerai yra tiems, kurie gavo 
po daugiau. Bet tokių yra 
mažai dirbtuvėje: tik buvusio 
delegato pati. Buivydienė ir 
vienas kitas apart jos, o di
džiuma darbininkų likosi nu
skriausti. " / • 4

•J. Stakvilevičius.'

Ar Jau Turite Bušo Bilietą j 
, Philadelphijos Pikniką?

Piknikas Įvyks Sekmadieni, prieš Labor DayEugene Morse, 39 metų am
žiaus, veteranas Ispanijos ir 
antrojo pasaulinio karo, mirė 
nuo širdies atakos• praėjusį 
penktadienį, atostogaudkmas 
Camp Unity, Wingdale, N. Y.

Morse arčiah susipažino su 
komunistų partija ir „iš ko
munistų darbų darbininkų 
klasės gerovei 7partiją pamė
go, įstojo jon 1933 metais^ 
būdamas tal&rikų vairuotojų 
streiko komitete.; Nuo to lai
ko jisai buvo veikliu kpmunis-> 
tu, organ jzatoriu sekcijose, 
distriktuose, taipgi keliaujan
čiu organizatorių. Pastarai
siais metais vėikė South Ca
rol Inoj e, iš kur dabar savo 
atostogų proga buvo parvykęs 
į New Yorką. ‘ '

Ispanijos karo metu 'jisai 
buvo įstojęs garsioj on Abra
ham Lincoln Brigadon ir su
žeistas prie Teruel. Mūsų ša
lies kare prieš fašistus jisai iš 
karto buvo/ priskirtas neka
riaujančio pareigoms saržen- 
tu, bet jis įsiprašėm 110-tą In
žinierių būrį eiliniu. Fronto 
pareigose jam teko būti Itali
joje ir Belgijoje. Atkirstas 
nuo saVo būrio, jis veikė sū 
Franci jos ir Belgijos partiza
nais vokiečių užnugaryje iki 
vėl susisiekė sh savo būriu. 
Buvo sužeistas. Pagijęs, vėl 
kariavo. ;

Parvykęs iš. karinės tarny
bos, Morse vėl tarnavo savo 
partijoj ten, kur jai jisai bu
vo už vis reikalingiausis, kaip 
kad ir pirm karo. Daugiau- 

tamavo pietinėse valstijo-
L. K. N. -

Aido Choras visu spartumu 
rengiasi prie dudens sezono 
parengimo.- Kaip tik šiemet 
sukanka 50 mėtų nuo didžio
jo New Yorko susijungimo. 
Tad, šią sukaktį Aido Choras 
ir nori šauniai perminėti. Tfr

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 

1—2 dienom. 
6—8 vakarais

REIKALAVIMAI
Reikalingas kanribarys vienam vy

rui. Pageidaujama, kad būtų galima 
ir valgį pasigaminti. Prašau kreip
tis: J. B., 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. (206-2t)8)

UP-TO-DATE .

BARBER SHOP
/ ANTANAS LEIMQNA8 .

7 Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRį BARBENAI

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

. ĄLUS

Kanados;
Black Horse Ale 

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

Parduoda naujas ir taiso 
sekamas mašinas: f . ,1 \ . I

Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.

pręzidentą ir senatorių Glen 
; Hv Taylor kandidatu į vice

prezidentą.
Konvencija taipgi, nomina

vo 47 elėktorius, tarpe kurių 
^randasi žymūs unijistai ir ve
teranų atstovai, kiti visuome
nininkai, dailininkai, švietėjai, 
dvasiškiai.

45yallace’ą nominavo Mrs. 
Ada B. Jackson, pati kandida
tė į kongresmanus iš Brook- 

* lyno 10-to kongresinio disttfk- 
to- Taylor’o kandidatūrą pa
siūlė Leon Straus, Bronx ap
skrities ALP pirmiriirikas, 
taipgi kandidatas į kongresą 

k iš 23-čio distrikto. ♦

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javus 
sudarati su ame
rikoniškais. Rei
kalui ’ esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

•JONAS STOKES
51Ž Marion St., Brooklyn

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

x > Tel. GLenmore 5-6191

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203 5

Busas išeis nuo i
Napoleqno Leitos Krautuves, 56 Hudson Ave.

Bušo tikietų centralbrooklyniečiai gali gauti pas 
Napoleoną Leitą, pas J. Jušką, batų krautuvėje, 

1Š7 Sands St., pas K. Benderį ir J. Žemaiti.
s BUSAS IŠEIS 8:30 IŠ* RYTO ’

KAINA $3.25 ASMENIUI
Visi centralbrooklyniečiai yra prašomi tuojau 

, .įsigyti bilietus.

DANTŲ GYDYTOJAS, 

Df. A. Petriką 
221 South 4th Street. (Į 

‘ j BROOKLYN, N. Y.

Tęl. EVergreen 7-6868
<9—12 ryte h]

Valandos. į j—gvalcare §

' Penktadieniais uždaryta. j j 
iniuon*

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

1 Vėliausias Dienos ’
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

. Peter 
KAPISKAS

ĮIĮW!!III!II

Viv-'
U'.tA Ji. ■ '7 A

'

i ■’ .**y‘ , i, „
f* y ? S >
. 7<t/’ ‘ /

k i. i ■ /■[■?>?.J'
V1’ F• * ,. . 4- • • l '* J • Z'r■ . •/ • ' k .




