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Tautų seimas - assamblėja. 
zVykdamas jon, mūsų valsty
bės sekretorius Marshall pa
reiškė, jog nūdieninė pasauli
nė padėtis yra ‘kritiška.”

♦ Tarybų Sąjungos vyriausybė 
paskelbė, kad ji dar šiemet

®ištrauks visą savo kariuomenę
* iš šiaurinės Korėjos.
. - Indonezijoje, Javos saloje, 

pradėjo kurtis sovietai.
Burmoje žuvo aršus anti-ko- 

munistas U Tin . Tut,—anglų 
imperialistų lekajus; jis žuvb 
nuo bombos.

Iriau dies armijos 
pradėjo ryškesnius
nius veiksmus prieš čiang-Kai- 
šeko armijas.

Trumanas ir Dewey pasilei- 
, do į vakarus prakalbų , marš

rutui, — rinkiminės kampani
jos propagandai.

Wallace’o mitingas Bostone 
buvo didžiausias tame mieste 
rinkiminiais reikalais mitin
gas.

Kinijoje 
militari-

Tai, va, antraštės, marginan
čios laikraščių puslapius!

' Visos paminėtosios žinios 
svarbios. Norint būti “up to 
date,” žmogus turėtų su visu 
tuo gerai susipažinti.
/Be paminėtų žinių, yra dau
gybė kitų, taipgi labai svar
bių.

Jeigu žmogus neskaito dien
raščio, tai, aš negaliu supras
ti, kaip jis gali suvokti (kad ir 
paviršutiniškai), pasaulinę ei
ga!

Štai, kur dienraščio vertė! 
štai, kur Laisvės vertė!

Kad ir trumpai, mes su
rname skaitytoją , s u 

kas, kur ir kaip darosi, 
kodėl darosi.
Su' spalių 1 diena prasidės 

dienraščio Laisvės vajus.
Norime, kad draugai skaity- 

per tą vajų gautų dien
raščiui naujų skaitytojų.
. Tegu žmonės jį skaito ir te; 

žino, kas dedasi jų šalyje 
plačiajame pasaulyj.
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12-ka komunistų vadų yra 
grąnd džiurės įkaitinti sieki- 
Tnesi “jėga nuversti Amerikos 
vyriausybę.” >

Kaltinimas paremtas FBI ir 
Clstrk’o svajonėmis, o ne rea
lybe.

Dėl to komunistų advokatai 
įteikė teismui sumanymą, kad 
šitie kaltinimai prieš komunis
tus būtų panaikinti, kaip be
verčiai. • /
/ Tuo reikalu apklausinėjimai 
"% ^sprendimas bus padarytas 
teisme rugsėjo 27 dieną.

Tam komunistų advokatų 
rėikalavimui paremti, komu
nistų vadams , gintį, plečiasi 
judėjimas, — šaukiamas 'di
džiulis masinis mitingas, ku
riame, taipgi, bus atžymėta 
USA Komunistų Partijos 29- 
rių metų sukaktis.

Visa tai Įvyks rugsėjo 23 
dieną, Madison Sq. Gardene, 
New Yorke.
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Daugelyj vietų, kur tik H. 
y , A. Wallace sako kalbą, tho- 

masiniai socialistai išstoja su 
iškabomis, pikietuoja mitingą, 

Reikalaudami, kad Wallace 
** apsiimtų debatuoti su Norman 

I, Thomasru!
Atsimenu, to paties jie rei

kalavo garsioje spaudos ko-S respondentų konferencijoje 
Philadelphijoj.

pareiškė, jog nemanąszsu Nor
man Thomasu debatuoti, ka
dangi tai būtų tuščias žodžių 
eikvojimas. Wallace to pa
ties laikosi ir Šiandien. O tho- 

. / ihasiniai socialistai eikvoja 
bergždžiai laiką, statydami 

ijhave žmonių pajuokai.

uladelphiioj.
Bet Wallace tuomet jiems

Ar jau

No. 223 Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Rugsėjo-Sept. 22, 1948
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BERNADOTTE’O MIRTIS
TARNAUJANTI TRUSTAM

• ' I ' .

Ethiopijos Atstovas Atmetė 
Atsiprašymą už Įžeidimą

INDONEZIJOJ ĮSTEIGTA 
LIA IES RESPUBLIKA

Izraelio Progresyviai Nužiūri, kad Grafo Bernadotte’o 
Nušovimas Bus Priekabė Imperialistam prieš Izraelį ,

Tel Aviv, Izraeliš.— Čio- 
naitiniai progresyviai žydų 
vadai įžiūri, jog trustiniai 
imperialistai, ypač ameri
konai, briausis Palestinon 
prieš Izraelio valstybę, iš
naudodami priekabę, kad 
teroristai Jeruzalėje nušovė 
grafą Bernadotte, Jungti-

Visuotinas Triesto Valdinių 
Darbininkų .Streikas

Triest. — Visi valdiniai 
anglų - amerikonų tarnau
tojai ir darbininkai paskel
bė 24 valandų streikų, rei
kalaudami pakelt algą $17 
per mėnesį. Kartu sustrei
kavo komunistų ir jų priešų 
vadovaujamos unijos. »

Athenai, Graikija.—Grai- 
kų monarchistai skelbia, 
kad jų kariuomenė užmušus 
54 partizanus ir suėmus 
Murganos kalnyne.
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CIO Laivakroviu Unija 
Kaltina Karininkus už 
Atkaklų Streiklaužiavimą

New York. — Karininkų 
pasamtįyti streiklaužiai at
plukdė prekinį laivą “Cardi
nal Gibbons” iš vakarinio 
uosto į New Yorką, o čia 
samdo streiklaužius, kad 
prikrautų šį Europon siun
čiamą laivą. • • •>

. Toki streiklaužiavinią pa
smerkė1 CIO Laivakroviu 
Unija San Franciscoj. Uni- 
j^ priminė, kad Jos nariai 
sutiko prikrauti- 'ir aptar
nauti armiios laivus, nežiū
rint ‘streiko nrieš laivu" 
komnaniias. Uhija tain bat 
atsišaudė i Eurnnos laiva- 
krovius, kad neiškrautų to

Susnro’o R^kieiinis Romba- 
nešis: Žuvo 2 Lakūnai *

• v.

Alpaugh, Calif.— Ore su
sprogo pirmas rakietinis A- 
nierikos bombanešis B-45, 
darydamas bandomąjį skri
dimą iš Muroc* stovyklos. 
Žuvę abudu lakinau Bom
banešis galėjo skristi iki 
500 mylių per valandą. Rus 
daugiau stątoma tokių bom- 
banėšių.

I . ...........................

ORAS.—Vėsu, apsiniaukę.

Vengrija Areštavo du Jankius 
Vž Žibalo Gamybos Sabotažu

Budapest, , Vengrija. — 
Pranešama, kad Vengrijos 
valdžia areštavo du ameri
konus Standard žibalo 
kompanijos skyriaus parei
gūnus, Karlą Rųedemanną 
ir Georgą Bannentine. Kal
tina, kad jiedu tyčia- trūk

‘‘Šviesos” numerj ,3-čią?
Jis, kaip visuiomet, įdomus.
Kurie “švįesos” neperskai- 

tote, labai nusiskriaudžiate.

nių Tautų tarpininką.
' New Yorko Daily Worke- 
rio korespondentas A. B. 
Magil rašo:

— Bernadotte’o nužudy
mas patarnavo aršiausiems 
Izraelio priešams. Jeigu A- 
merikos ir Anglijos agentai 
būtų net pinigais apmokėję 
žmogžudžius, tai jie nebūtų 
galėję gauti geresnio patar
navimo.

Žydų/ Jungtinės Darbinin
kų Partijos laikraštis Al 
Hąmišmar sako:

— Anglų - amerikonų im
perialistai išnaudoja šią fa
šistinę žmogžudystę, kad 
galėtų smogti jaunutei Izra
elio demokratijai, žmogžu
džiai tikrai patarnavo impe- 
listiniams Izraelio priešams.

SEN. TAYLOR SAKO, 
“NACIAI VALDO 
AMERIKA”

Madison, Wis. — Senato
rius Glen Taylor, Progresy
vių Partijos kandidatas j 
prezidentus, pareiškė:

— Naciai dabar vadovau
ja mūsų Amerikos valdžiai. 
Tad kodėl Rusija turėtų su 
jais taikytis?

Tayloriš vadino naciais 
kariniu jėgų sekretorių Ja- 
mesą Forrestalįy Armijos se- 
kretor. pavaduotoją Wil- 
liamą Draperį ir republiko- 
ną John F. Dullesa, Truma- 
no valdžios natarėią užsie
niniais reikalais. Jis tvirti
no, kad ,šie noli tikai rėmė 
monopolijas, kurios Badė jo 
Hitleriui užgrobti Vokieti
jos valdžią. '

Sydney, Australija. —Su
streikavo 1,400 laivakroviu, 
protestuodami, kad 12 jų 
draugų paleista iš darbo.

GRAJKIJOSPARTIZANAI 
BOMBARDUOJA KASTORIJĄ

Athenai, Graikija.—Parti
zanų artilerija bombarduoja 
Kas tori ją,.40,000 gyventojų 
'miestą, Graikijos monar
cho - fašistų armijos sto
vyklą. Iš tos stovyklos jie, 
veikė prieš partizanus Vitsi 
kalnuose. Bet kad partizanų 
patrankos bombarduoja Įka
sto riją, tai reiškia, jog fa
šistai* atmesti atgal. ; < 

dė žibalo gamybą. Areštan- 
tai prisipažino, jog, pagal 
kompanijos įsakymą iš A- 
merikos, jiedu sąbotažąvo- 
trąftidė žibalo pramonę 
Vengrijoj. Po iškvotimo, a- 
buęlų paliuosuoti.

Vęngrijos valdžią laiko 
teismui keturis vengrus a- 
pierikinės žibalo kompani
jos pareigūnus. Jie įkaitinti 
už šnipinėjimą svetimai ša
liai. /

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas at
siprašė Ethiopijos atstovą 
kunigaikštį Imru už įžeidi
mą. Ethiojių atstovybė at
metė atsiprašymą, kuris ne
teisingai nuaiškinęs įžeidi
mą. Imru buvo; sekamai į- 
žeistas; 1 (

< Atėjus jam į mokslinės 
draugijos suvažiavimą Con
vention Salėje praeitą sa
vaitę, Ethiopijos atstovas 
Imru sėdo kartu su baltai
siais. Tarnautojas liepė jam 
eiti į negram paskirtą vie-

Lenkai Kaltina Anglus- 
Amerikonus už Grafo

/ Z • ‘

Bernadotte Nušovimą
Varšava. — Lenkų sočia-, 

listų laikraštis “Robotnik” 
įtarė, kad slaptoji anglų ir 
amerikonų policija dalyvavo 
sąmoksle, per kurį buvo nu
šautas grafas Bernadotte, 
Jungtinių Tautų tarpinin
kas dėl žydų taikymo su a- 
rabais Palestinoje. “Robot- 
nik” taipgi kaltina anglų- 
amerikonų agentus už pasi
nio jimą nužudyti. Palmiro 
Togliatti, Italijos Komunis
tų Partijos vadą.

((Žydų Stern šaikos tero
ristai nušovė Bernadotte 
Jeruzalėje.)

Hyderabado Valdovas 
Ragina Klausyt Indijos

- t -k 4

Sekunęlerabąd. — Hyde
rabad© kunigaikštis - nizam 
atsišaukė į 17 milionų savo 
pavaldinių, kad vykdytų 
Indijos paskirto general-gu- 
bernatoriaus įsakymus.. (Jis 
liepė' ištraukti/ir pirmesnį 
savo skundą Jungtinių Tąu- 
tų seimui Paryžiuje prieš 
Indijos įsiveržimą į Hydera- 
badą. Bet jo atstovas ten 
dar nesiskubina skundą at
siimti.) /.

Anglija Prieš Izraelio 
Priėmimą į J. Tautas

- Anglija ve-Paryžius 
tuos-atmes siūlymą priimti 
Izraelio valstybę į Jungtine's 
Tautas, kaip tvirtina N. Y. 
Times korespondentas.

Panama Išbraukė 10 Lėktu
vų, “Tarnavusių Izraeliui”

^Panamą. — šio Centrali- 
nės Amerikos karšto valdžia 
išbraukė 10 lėktuvų iš Pa
namos Oho Linijų sąrašo. 
Sako, tie lėktuvai esą če- 
chbslovakiški ir gabenę 
reikmenis Izraelio 1 -kariuo
menei Palestinoje. Teigia
ma, khd Jungtinės Valstijos 
reikalavo juos išbraukti.

Berlyno komunistai pa
reiškė J i ly m Jungt. Taptų sei
mas neturi ' teises spręsti 
Berlyno klausimą —tai di
džiųjų talkininkų užsieninių 
ministrą dalykas^ 

tą. O tarnautojui įsakė vie
na poniutė parodyti, “kur 
Imru priklauso.” Tuom įsi
žeidęs, Imru apleido salę.

Convention Salė priklau
so ponioms, kurios vadinasi 
“Amerikinės Revoliucijos 
Dukterimis.” Jos skaitosi 
ainėmis amerikonų, kurie 
kovojo dėl šios šalies paliuo- 
savimo nuo Anglijos. Tos 
ponios uždraudžia savo salę 
negrams, net tokiems artis
tams, kaip dainininkai Paul 
Robeson ir Marion Ander
son.

Jugoslavijos Atstovai 
Lenkijoje Šaukia 
Nuverst Tito

Varšava. — Jugoslavijos 
ambasados sekretorius Ra-i 
domiras Saranovičius ir ke
turi kiti ambasados nariai 
išleido pareiškimą prieš Ju
goslavijos valdovą'Tito. Jie 
pasmerkė Tito už pasvirimą 
link imperialistų stovyklos 
ir šaukė jugoslavus nuvers
ti Tito valdžią.

Tie Jugoslavijos atstovy
bės- nariai Varšavoj taipgi 
kaltino Tito už liaudiško ge
nerolo lovanovičiaus nužu
dymą. Kartu jie sakė, kad 
Jugoslavija privalo dėkoti 
sovietinei armijai' už 
laisvinimą.

iš-

Ateivis iš Lietuvos 
Skiriamas Deportuoti

New York. Ateivybės 
valdininkai daro žingsnius 
prieš ateivį iš Lietuvos, ma
šinistą Morrisą Eli. Taftą, 
69 metų amžiaus. Rengiasi 
deportuot jį iš Amerikos 
kaip nepilietį komunistą. Jis 
iš Lietuvos atplaukė Ameri
kon 1906 m. Renegatas Jo
seph Z. Kornfeder liudija, 
kad Taftas buvo Komunis
tų Partijos , narys 1924-26 
m. , '

Siūloma Ginkluoti 
Jungt Tautų Sargai

Paryžius. — Jungtinių 
Tautų sekretorius Trygve 
Lie pasiūlė jų seimui, kad 
sudarytų ginkluotų 300 iki 
3,000 vyrų sargybą; sako, 
sargai privalo būti savano
riai iš įvairių tautų; jie tu
rėtų saugoti Jungtinių Tau
tų pasiuntinius ir įstaigas 
įvairiuose kraštuose. '(Pa
našus sumanymas buvo duo
tas jau pernai. Anglai-ame- 
rikonai tada priešinosi so
vietinių'piliečių priėmimui į 
tokią sargybą.)

Amerikos Atstovybė Sulaiko 
Cechų Sportininkus

Praga. -r- Amerikos at
stovybė nedavė leidimo t če- 
choslovakams hockey, lošė- 
šęjams keliauti į., Jungtines 
Valstijas, kaip įtariamiems 
komunistams. ’

Diktatorius Soekarno Bando Aštriais Žygiais Sutriuškint 
Liaudies Sukilimą; Rolandų Valdžia Žada Jam Taikanti

Batavia, Java. — Komu
nistų vadovaujami, sukilė
liai paskelbė Liaudies Res
publiką Mądiun mieste ir a- 
pygardoje, kaip praneša As
sociated Press. - Sukilimas 
prieš Indonezijos prezidento 
Soekarno ir premjero Hat- 
tos valdžią apima rytinę 
Javos salos dalį bendrai. — 
Tai yra didžiausia ir turtin
giausia Indonezijos sala su 
kokiais 60 milionų gyvento
jų.

Liaudies Respublikęs ra
dijas Madiune, kaltino Soe
karno “fašistinę valstybę” 
ir tvirtino, kad Soekarno 
valdžia išduoda Indonezijos 
Respubliką Holandijai. Sy
kiu radijas priminė, kad So
ekarno ir jo premjeras Hat-

ŠAUKIA JANKIUS
ILGIAU TARNAUTI
VOKIETIJOJE

Grafenwoehr, Vokietija. 
— Generolas Clarence Hu
ebner, Jungtinių Valstijų 
armijos komandierius Eu
ropoje, šaukė baigiančius 
tarnybą kareivius, dar tar
nauti bent pusę metų. Kal
bėdamas vienai amerikonų 
divizijai, gen. Huebner pa
brėžė “įtemptus, pavojin
gus” tarptautinius santy; 
kius. Visi suprato, kad jis 
kalbėjo apie Sovietų Sąjun
gą, nors jos vardo neminė
jo. ■ _ . I

Sudegė Graikijos Laivas;
Apsvilo Jūrininkai

Halifax, N. S. — Sprogo 
ir sudegė prekinis Graikijos 
laivas Orion, 4,798 tonų. 
Skaudžiai apdegė 10 jūri
ninkų. Kai kurie kiti apsvi
lo.

VIESULAS PLEŠKA NUO 
KUBOS LINK FLORIDOS ’

Miami, Florida. — Nuo 
Kubos siautėja viesulas link 
Floridos, vidutiniai artėda
mas po 12 mylib per valan
dą. Bet viesulo verpetas su
kasi 80 mylių • smarkumu 
per valandą ir 50 mylių plo
čiu. Viešbučiai ir kiti biz- 
nia Miami mieste lentomis 
apkalinėja langus apsaugai 
nuo viesulo.^

Šimtai Kunigų Prašo Įleisti 
Garsų ‘Raudonąjį’ Anglų Kunigą

Cambridge, Mass’.— Har- 
vąrdo Universiteto profeso
rius Ralph B. Perry ir 380 
amerikinių protestantų ku
nigų ir vyskupų j pasiuntė 
prašymą valstybės depart
mental Washihgtone, kad 
leistų atvykti iš Anglijos 
vadinamam “raudonajam” 
Canterbury’© katedros de
kanui, kunigui Hewlettui 
Johnsonui.

Amerikos atstovybė Lon- 

ta karo metu veikė išvien su 
japonais okupantais.

Liaudies Respublikos val
džia, tarp kitko, žadėjo pa
dalinti'žemę tiem, kurie ją 
dirba. z

Dešinysis Indonezijos pre
zidentas Soekarno išgavo iš 
savo seimo diktatorišką va
lią ir įvedė griežtą karo sto
vį. Soekarno valdžia uždarė 
visus kairiuosius laikraš
čius, užgrobė komunistų ir 
Darbo Unijų Sąjungos raš
tines; per dieną areštavo 
kelis šimtus komunis.tų ir 
darbo unijų vadų.

Washington. — Atvykęs 
Holandijos užsienio reikalų 
ministras Dirk U. Strikker 
kviete dešinįjį Indonezijos 
premjerą Btattą susitarti su 
Holandijos valdžia, kad Ro
landai galėtų išvien su Hat- 
tos šalininkais slopinti liau-' 
diską indonezų sukilimą.

Unijistai Ragina Trumaną 
Panaikinti Bylas prieš 
12 Komunistų Vadų

<
New York. — Bent 

CIO, Darbo Federacijos 
kitų unijų vadų nuvyks, pas 
prezidentą T r u m a n ą 
ir prašys, kad panaikintų 
ikaltirtimus nrieš Wm. Z. 
Fosteri ir 11 kitų Komunis
tu Partijos vadų. Jie nuveš , 
prezidentui ir peticiją su 
1100 uniiistu parašu, racri- 
rrnnt prezidentą atšaukti 
hvla nripš komunistu va
dus. Peticija sako: Jie ne
teisingai įkaitinti, būk iė^a 
ir nri’pvnrta nlanave nuver
sti valdžia. Renkama dar 
950.000 parašu tokiai petici- ; ‘ • • 
iri.

fWmsfovalnJa Grupe
’turiu Amerikos Šniou

vnlrlyln gnėvne Miroslavą 
Stndnlkn ir <rrur>e ™ vatyv 
vpuTpmu Šninu: k?4
pmpriknnoi innerismokinp ir 
pfcinnte čnininėt'nrieš Če- 
phnelnvnkiia.

Teismai praeitą savaitę 
nuteisė 7 čechoslovakus ka
lėj iman 1 iki 8 metų. Jie 
baudžiami už kurstymus 
nuverst Čechoslovakijos val-

S i

M

i
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done andai nedavė kun. H. 
Johnsonui leidimo todėl, 
kad jį kviete kalbėti Sovie
tų - Amerikiečių Draugiš
kumo Taryba. Nes genera- 
lįs Jungtinių Valstijų pro
kuroras buvo paskelbęs šią 
tarybą “nfeištikima” Ameri
kai. i

London. — Anglija ruo
šia “veiksmam” 100 . savo 
karo laivų.

ilgioj
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Jungtinių Tautų Assemble ja.
Šiuos žodžius rašant atsidaro Jungtinių Tautų Assem- 

blėjos arba seimo šjemetinė sesija. Šiemet ji vyksta ne 
Flushinge, bet Palais de Chaillot (Chailoto Palociuje) 
Paryžiuje'/ ne Amerikoje, bet Ęuropoje.

Netenka nei sakyti, jog šioje Assemblėjos sesijoje bus 
svarstyta nėmažai svarbių dalykų. Mūsų valstybės sek
retorius Marshall, vykdamas į Paryžių, pareiškė, jog 
pasaulinė padėtis yra “kritiška.’* Be abejojimo, jis žino, 

•, ką sako.. »
Padėtis kritiška vyriausiai dėl to, kad mūsų valstybi

ninkai, mūsų vyriausybė laikosi “griežtumo” ‘politikos, 
“šaltojo karo” politikos. Aišku, kol tokios politikos bus 
laikomasi, iki nebus ieškoma priemonių susitarimui, tol 
padėtis ir bus kritiška, nes šaltasis karas kaista, karštė-

• ja ir jis gafi. užsidegti.
Būtų gerai, kad ši Jungtinių Tautų Assemblėjos sesija 

išspręstų tuos dalykus, kurių negalėjo išspręsti paskyri 
' diplomatai.

Kas gi Paryžiuje bus svarstyta?
Yra daug svarbių reikalų, daug “nesusipratimų”, kurie 

teks ten spręsti.
Galimas dalykas, jog Assemblėjoje iškils ir “Berlyno 

krizė”. O be jos: Italijos kolonijų likimas, kurio neiš
sprendė keturių didžiųjų atstovai; Palestinos klausimas, 
— ypač paaštrėjęs po Bernadottes užmušimo; Korėjos 
klausimas, ir t.t. ir t.t. :

Be šitų, kils visokį kitoki klausimai, didesni ir mažesni 
ir juos, jei ne Assemblėjos pilnatis, tai paskyros komisi
jos turės spręsti.

< Jei amerikiečių - anglų blokas laikysis savo “tradici
jų”, tai, labai galimas daiktas, jo Assemblėja teigiamai 
neišspręs nei yjeno klausimo. Bet jei iškilusieji klausi
mai bus sprendžiami bešališkai, be anti-sovietinių pris- 
mokų, vadovaujantis taikos išlaikymo reikalu, tai As
semblėja atliks nemažą darbą.

Lauksimė ir žiūrėsime.

Dešinieji CIO Vadai ir Progresyvią Partija
Ligi šiol vyriausia dešiniųjų CIO vadų (Murray ir Ko.) 

argumentas prieš Progresyvių Partijos suorganizavimą 
ir Wallace’o kandidatavimą prezidento vietai buvo šis: 

; visa tai pakenks išrinkimui šalies kongresan pažangių 
žmonių.

Šitie vadai ėmėsi aritmetikos ir suskaičiavo šitaip: 56 
kongresmanai yra geri kongresmanai ir jie turį būti ir 
vėl išrinkti Kongresan, bet va, Wallace su savo nauja 
partija, statydami savo kandidatus kongresmanų vie
toms, suskaldys progresyvių balsus ir neprileič šitiems 
kongresmanams būti išrinktiems!

Toks buvo dešinių vadų įrankis kovai prieš Wallace ir 
naująją partiją. Tuo įrankiu naudodamiesi, jie, be abejo
jimo, suklaidino ne vieną unijistą, atšaldydarni jį nuo 

e naujosios partijos. *' <
,Na, bet. ką gi kalba šaltieji faktai? (Ką rodo tikrovė?
Mes esame dėkingi Max Gordonui, Daily Workerio 

bendradarbiui už tai, kad jis paminėtame dienrašty j iš
kėlė kai kuriuos faktus, sumalančius į miltus anuos de
šinių CIO vadų teigimus.

2/ ’ f •

Rašytojas pažymi, jog ligi šiol 39 iš tų 56 kongresmanų, 
kuriuos CIO užgyrė, yra užgirti ir Progresyvių Partijos. 
Progresyvių Partija nestato savo kandidatų į Kongresą 
ten, kur tie kandidatai siekiaši būti išrinktais! /- 

_ 12-kai CIO užgirtų kongresmanų Progresyvių Partija 
priešinasi, statydama ten sayo kandidatus, turinčius 
progų būti išrinktais. Jeigu jie bus išrinkti, tai, žinoma, 
jie darbininkams pasitarnaus kur kas geriau, kaip tie, 
kuriuos užgyrė CIO. , •

Keleto CIO#užgirtų kongresmanų Progresyvių Partija 
nerems dėl to, kad jie, šokdami pagal raudonbaubių mu
ziką, atsisako priimti šios partijos užgyrimą.

O dėl penkių kongresmanų, CIO užgirtų, Progresyvių 
Partija galutino sprendimo dar nepadarė.

Tai štai, kaip stovi dalykai su tais 56 kongresmanų, 
dėl kurių CIO vadai lieja gaidžio ašarą!

Dugėlyj viptų Progresyvių Partija mobilizuoja pilie
čius’balsuoti' už pažangesnius demokratų kandidatus į 
Kongresą. Kai kur ji, be abejojimo, agituos už pažanges
nius republikonus (jei tokių pasitaikys).

✓ t /-

Jėi dešiniesiems CIO vadams rūpėUpdarbininkų ir visų 
pažangių žmonių labas, tai jie ba jokių' svyravimų stotų 
į bendrą frontą su Progresyvių Pattįja ir išvien kovotų 
prieš monopolistines Wall atryto dvyriiukeš: demokratų 
ir republikonų partijas ir jų kandidatus.

'till*.

REGISTRUOKITĖS! Kiekvienas pilietis turi žinoti, 
kad jis negalės lapkričio 2 dieną balsuoti, jei pirmiau ne- 
užširegistruos. » ’ '

Dėl to kiekvienas turi žinoti, kada, kur ir kaip jo ar 
jos valstijoje įvyksta piliečių registracija, ir jis privalo 
užsiregistruoti nevilkinant! )

Registruokitės. *^4 V'<■> j
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APIE “DAILININKĘ” 
ILSĘ KOCH

Dienraštis Vilnis, rašo: *
Frau (ponia) Use Koch 

yra gal biskį daugiau, negu 
tipiška vokietė. Ji turi pa
linkimų prie dailės ne
paprastos dailės. Ji pati sa
vo rankom yra pagaminus 
nemaža moteriškų ridikulių, 
lempom gobtuvų, artistiškų 
pirštinaičių ir daugelį kitų 
meniškų rankdarbių.

Tuos visus kūrinius frau 
Koch darė iš žmogaus odos, 
kada jos vyras buvo koman- 
dantu didžiausios žmonių 
skerdyklos Buchenwalde!

Herr Koch nuteistas mir
ti h ir pakartas. Našlė frau 
Ilse, irgi buvo nuteista am
žinam kalėjimui — buvo nu
teista.

Ta žydų ir raudonarmiečių 
belaisvių odo’s lupikė buvo 
nuteista, kada mūsų žuvusių
jų Vokietijoje kareivių lavo
nai tebebuvo neatšalę. Bet, 
patarlė sako: “Laikas už
gydo ir skaudžiausias žaiz
das.“ Mūsų militarinės oku
pacijos viršininkai pasigailė
jo frau Koch ir sumažino jai 
kalėjimo bausmę iki 4 metų. 
O kadangi ji apie tiek javu iš
kalėjusi, tai už dienos-kitos 
žmogžudė išeis į laisvę.

Netrukus išgirsime per ra
diją ir skaitysime komerci
nėje spaudoje, ką frau Use 
Koch pasakys apie kpmunis- 
tus ir Tarybų Sąjungos “eks
pansiją.” .

Ji tinkamai atsimokės savo 
geradariam, Amerikos oku
pacinių jėgų viršiloms, savo 
ilgu liežuviu.

Bet, anot kitos patarlės: 
“Nėra to blogo', kuris neduo
tų ir ką nors gero.” Paliuo- 
savimas žmogžudys, žmonių 
odos lupikės, dar geriau įti
kins Vokietijos liaudį,, kokią 
demokratiją' mes jiems: pla- 

, nuojame. . / T
To nebepajėgė užslėpti nei 

mūsų pačių radijo komenta
torius Berlyne. Pranešdamas 
apie frau Koch v paliuosavi- 
mą, jis priverstas buvo pa
žymėti, jog mūsų žygiu esą 
labai pasipiktinę ir “Vakarų 
Demokratijų” o k u p a c inių 
zonų gyventojai.

KLUBINIS 
PATRIOTIZMAS

Tūlas* tautininkas (Dr. P. 
Gražiškis) “duoda vfcjo” A- 
merik. lietuviams tautinin
kams. Už ką? Ųž tai, kad 
jie pavirto "klubiniais pat
riotais.” ■

Tautininkų “vadas (Dir
voje) šitaip aimanuoja:

Amerikos Lietuvių organi
zacijos, dirbančios tiek poli
tinį, tiek Lietuvių tremtinių 
šelpimo darbą po II Pasau-

linio Karo, nusiskuaidžia kad 
skelbiami tų organizacijų va
jai neparupina reikalingų 
veiklai lėšų. Kai po I Pa- 
saulkHo Karo buvo sudėta 
Lietuvos reikalams .milijonai, 
dabar nelengva yra surinkti 
šimtą-kitą tūkstančių dola- 
rių, nežiūrint į tai kad žmo
nės turi dabar daugiau pini
gų ir jiems yra lengviau au
koti.

Gal but kad duosnumo Su
mažėjimą čia sukelia ne tiek 
tautinio patriotizmo .atšali
mas kiek organizacijų, nesu
gebėjimas prieiti prie “Lietu
viškos širdies,” sistematiškas 
neatsiskaitymas prieš Lietu
vių visuomenę iš jds paauko
tų sumų, rinkliavų gausumas 
ir įvairumas ,ar Lietuvių taf
tos priešų trukdantis darbas 
Amerikos Lietuvių tarpę. . .

. Tačiau bene daugiausia čia 
bus kaltas vis labiau įsiga
lintis Amerikos Lietuvių tar
pe klubinis patriotizmas, kun 
ris jau pradeda nustelbti tau
tinį.

f

Turime atsimint j, jog ne 
tik tautininkai bara Ameri
kos lietuvių visuomenę dėl 
“neduosnumo”, — bara ją 
ir klerikalai. Andai vienas 
kuniginis rašytojas South 
Bostono Darbininke-ragino 
Amerikos lietuvius “aukoti 
žydiškai,'” vadinasi, po 
daug, kad klerikalai ir so
cialistai lyderiai galėtų už. 
tuos pinigus gražiai pasiva
žinėti.

Toliau:
Į visus tautinius reikalus 

jie pradeda žiūrėti kaip į 
kompleksą užsibaigiantį toje 
organizacijoje kurioje jie 
priklauso. ’ Stlvalkiečių klu
bo narys, apsilankęs savo 
klubo piknike, laiko atlikęs 
visas pareigas ir savo tautos 
atžvilgiu/* Dar blogiau kai 
organizacijos- kurioms Ame
rikos Lietuviai priklauso ne
turi aiškaus nusimanymo 
apie bendrus Lietuvių tautos 
ir valstybės reikalus. Tuo
met klubinis patriotizmas 
gali net pusėtinai Lietuvos 
reikalams pakenkti.

'< Gražiškis suranda, jog 
tūli tautininkai, apsukti 
“klubinio patriotizmo” svai
galais, netgi deramai nepą- 
gerbė “tautos vado”, kai jis 
čia buvo atbėgęs. Girdi:

Tautinis Lietuvių patriotiz
mas turėjo įkvėpti Amerikos 
Lietuvius kad Lietuvos vals
tybės galvos atvykimas j A- 
meriką protestui .prieš bolše
vikų okupaciją atskleidė pla
čius galimumu^ intervenci
joms Lietuvos reikalais Wa
shingtone,. 'Tai gerai supra
to , Lietuyos okupantai. Jie 
koneveikė ir plūdo Ą; $meto-

ną' už» tai kad jis suprato 
priešo klastą ir sugebėjo iš 

sju rankij pasprukti. ,Bet, de
ja, to nesuprato kai kurie 
Amerikos Lietuvių “klubai.“ 
Jie ne tik nepAgėlbėjo A. 
Smetonai, kaip Lietuvos pre
zidentui, atlikti jo uždavi
nius tremtyje, bet kai kurie 
net su pamėgimu klausėsi 
Lietuvos priešų pakelto prieš 
Smetoną klegesio • ir dėjosi 
prie jo diskreditavimo Ame
rikos valdžios akyse.

Amerikos-Lietuvių organi-' 
“zaęijų tarpe atsirado tokių 
kurios atsisakydavo sėsti už 
bendro ^stalo su atstovais 
draugijų išsirinkusių A. Sme
toną savo garbes nariu! Tai 
ar čia ne klubinio patriotiz
mo padarinys?
.Dėl to mes čia tiek pri

dėsime: ne tik Amerikos lie
tuviai “iškėstomis ranko
mis” Smetonos nepasitiko, 
bet juokėsi, kai jis savo sū
naus namuose dūmuose už
troško. Jokios meilės, jokios 
pagarbos jie jam nerodė, 
kadangi jį gerai jie pažino! 
Tiesa, į Smetonos prakal
bas žmonių sueidavo, bet 
jie £ėn eidavo tik pamatyti, 
— lygiai, kaip į zoologijos 
parką!

Fašistinis - smetoninis re
žimas Lietuvoje diskredita
vo tautininkus, diskreditavo 
visus tuos, kurie tautininkus 
rėmė. Dėl to Gražiškis ne
turėtų kaltinti “klubinio 
patriotizmo”, bet “smetoni
nį patriotizmą”, — lietuvių 
tautos neprietelių.

Amerikos lietuviai yra 
dosnūs savo tautos reika
lams ir bus dosnūs. Atsi
minkime, kiek daug karo 
metu jie suaukojo'Lietuvos 
žmonėms, nuo hitlerininkų 
nukentėjusiems. Arba atsi
minkime, kaip, tuojau po 
karo, jie dosniai aukojo Ti
riamosios Medicinos ir Vė
žio Ligų Institutui pastaty
ti Vilniuje!

Gražiškio pamokslas, tau
tininkams’dar ir dėl to yra 
tuščias: lietuviai tautinin
kai (fašistai), negali sirgti 
“klubiniu fjątriotizmu”, ka
dangi jie neturi nei savų 
klubų — gal porąAar tris vi
soje Amerikoje!

Trys Pastatymai
ŠIMONYS, rugp. 3 ' d.—Ši

monių meno saviveiklos dra
mos ratelis paskutiniuoju lai
ku pastatė tris naujus veika
lus: Jankovskio pjesę “Talen
tai iš provincijos gilumos,“ K. 
Binkio “Atžalyną“ ir K.. Čiur
lionienės scenos pasaką “Dvy
lika brolių juodvarniais laks
čiusių.“ Meno vadovas L 
Christauskięnė.

Chicagiečiai pranešė, jog Rojui Mizarai prakalbų mar
šrutas yra nustatytas sekamomis dienomis:

Spalių 1 dieną Pittsbufghe, Pa.
Spalių 3 dieną Chicagoje ten bus ir kitų žymių kal

bėtojų, o taip gi koncertinė programa.
Spalių 4 dien^ Kenosha, Wis.
Spalių 5 dieną Rockford, Ill.
Spalių’ 6 d. vėl Chicagoje — Cicero j ar Roselande.
Spalių 7 dieną Grand Rapids, Mich.

‘ Spalių 8 ar 9 d. Detroite, Mich.
Spalių 10 d. Cleveland,’ Ohio. ’ . .
(Spalių 11 dieną Rochester, N. Y.
Gal ne visose kolonijose nuskirtomis dienomis bus gali

ma prakalbos suruošti - 
džia, kaip ten turi būti.
, Visais maršruto reikalais reikia rašyti Vincui Andru
liui, kuris vyriausiai rūpinasi maršrūtu: 3116 South Hal- 
sted St., Chicago, Ill. f

Pageidaujama, kad visose kolonijose, kur bus ruošia
ma, prakalbos būtų gerai išreklamuotos, kad josna būtų 
sutraukta juo daugiau žmonių. Kai kur gal būtų galima 
sųaąryti ir koncertinę programą šalę kalbos. Kai kur gal 
būt chicagiečiai kalbėtojai vyks su R. Mizara pakalbėti.

Brooklyne (N. Y.) Lietuvių Wallace-for-President Klu
bas šaukia masinį mitingą š. m. rugsėjo 80 diepą. Jis 
įvyks Lietuvių Piliečių Klubo salėje (kampas Stagg St. ir 
Union Avė., Brooklyne). Čia sakys kalbą Lietuvių Wal
lace-for-President Komiteto pirmininkė Christina Sta- 
neslow (Stanislova j tiėne) iš Waterbury^ Conn.

Raginame ir kitas kolonijas rūpintis prakalbų surengi
mu.

Nacionalis Lietuvių Wallace-for-
' President Komitetas.

lai vietos veikėjai patys spren

Stokime į Didįjį Savo 
Darbą!

di

O
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Streikuojantieji sunkvežimių vairuotojai, nariai AFL Teamsteriu Unijos; Lokalo 807- 
to, balsuoja laikytis reikalavimo po 25 centus per valandą algos prie<lo ir labdary
bės fondo. Tačiau už kelių dienų, toliems bosams pasiūlius atskiras sutartis su 171// 
efentų priedo, teamsteriai . sutiko tartis ir jau daug, sutarčių, pasirašė, tuptni praiau- 
ždami kompanijų frontą. Pąsirąšįusidms jau dirba, prieš nępa.sirašiusias firmas strei- 
kttoja. Dėka vietiSn^itmui, sūgrįžusięji Jaarbąn neliečia užstreikuotp darbo. Unijos 

streiko IcomiUiis-tprendŽia viską,galimą vežti b e pakenkia , 
..•/.jv/ • tebestreikuojantiems. ** '

Šiuo momentu prieš mus 
stovi klausimas, kaip pirą-- 
myda, ^būtent, kaip išsigel
bėti su dienraščiu Laisve in
fliacijos audroje? Padėtis 
yra nepaprastai rimta ir tą 
turime žinoti visi. Visi, ku
rie 1 branginame ' dienraštį 
Laisvę ir abelnai apšvietą, 
turime stoti į darbą gavimui 
Laisvei naujų skaitytojų! 
Nauji skaitytojai yra pats 
Svarbiausias įplaukų šalti
nis, pats vyriausias ginklas 
kovoje su infliacija.

Laisvės vajus gavimui 
naujų skaitytojų prasidės 
su 1 d. spalių mėnesio. Ne
būkime apsileidėliai,' stoki
me į vajų su jo pirma diet 
na! Dirbkime, kaip bitės, 
gavimui naujų skaitytojų! 
Ruoškime parengimus dien; 
raščio paramai, rinkime au
kas, sukeikime biudžetą 
nors iš $50,0.00 pradžiai 
1949 metų.I • t i *’

Pernai, pradėdami vajų 
gavimui naujų skaitytojų, 
dienraščio . ižde turėjome 
$10,000. šiemet pradedame 
vajų su ’tuščiu iždu! Jei va
jus šiemet nebūtų bent dvi
gubai sėkmingesnis už per
nykštį, 'tai apiė Vidurį se
kamos vasaros finansiniai 
būtume baisioje desperaci
joje. . .

Pesimizmo pas mus netu
ri būti. Niekas negali abejo
ti ar išlaikysime dienraštį 
ar ne. Mes visi vienu skam- 
biu balsu, l^ąip iš milžiniško 
varpo, tarkime: Dienraštis 
Laisvė turi gyvuoti!‘Bet sa
vo stiprų pareiškimą turi
me paremti sąžiningu dar
bu sustiprinimui savo dien
raščio biudžeto 1949 me
tams. Tik pasiryžusiu dar
bu užtikrinsime dienraščio 
išlaikymą.

Sekančiais metais, 1949, 
sukanka 30 metų kaip Lais
vė yra leidžiama dienraščiu. 
Męs negalime leisti savo 
dienraščiui parklupti ant 
slenksčio 30 metų sukak
ties !

Priešingai, šios sukakties 
proga, jei sąžiningai dirbsi
me, mes ^užtikrinsime savo 
dienraščiui dar ilgų metų 
gyvavimą. Tačiau tą užtik
rinimą atsieksime tik tada,

kai visi, kurie brariginame 
dienraštį Laisvę, gausime 
nors po vieną naują skaity
toją jam. Jei apie šimtas 
žmonių, dalyvaujančių kon- 
testuose, gauna po keletą 
desetkų naujų skaitytojų, 
tai gauti \ tik po vieną tik
rai gali kiekvienas Laisvės 
skaitytojas. Negali būti at- 
sikalbėjimo nė vienam\! Rei
kia naujų skaitytojų! vTurį- 
me jų gauti! \ $

Didelės svarbos dalykas 
yra ir parengimai laikraš
čio paramai. Širdingiausia 
prašome yeikėjų visur, kur 
tik yra Laisvės skaitytojų, 
surengti ką nors Laisvės 
paramai! Būkite taip geri, 
priimkite šį mūsų prašymą 
tuojau ir tuojau surengta
me kokią nors pramogą pa
ramai savo dienraščio.

*

Nebūkime for malistai, 
nelaukime, kad kokis žy
mesnis mūsų judėjime as
muo mus pakviestų į talką 
gavimui naujų skaitytojų. 
Stokime į darbą savo ini
ciatyva. Zvanas jau su
skambėjo, imk paišelį ir 
knygelę kvitą ir eik iš ną- 
mų į naujus. Kalbink žmo-' 
nes užsisakyti dienraštį 
Laisvę. ■ < *

Laisvės Administracija.

Cleveland, Ohb

nariams 
pasitslh- 
pravėsti

ketvirta-

Wallabe Kliubo Susirinkimas
Niekam daugiau negali rū

pėti ateinanti balsavimai, kaip 
Wallace Kliubo nariams. To
dėl, visiems Kliubo 
būtinai reikalingas 
mas, kad tinkamai 
rinkimų kampaniją.

Susirinkimas įvyks
dienio vakare, rugsėjo (Sept.b 
30 d., LDS Kliube. Visi na| 
riai kviečiami dalyvauti.

Spalių 3 d. Įvyks Ohio lie
tuvių konferenciją, yisų Wall
ace Kliubo • narių pareiga ne 
tik dalyvauti toje konferenci
joje, bet ir dėti visas pastan
gas, kad ji būtų skaitlinga ir 
sėkminga visais atžvilgiais.

J. žebrys.

Miami, Fla. — Audra su
laužė prekinį anglų laivą 
Lochmonar. Amerikos lai
vas išgelbėjo visus 73 Loch- j 
monaro jūrininku?.

2 pusi.4—Laisvė' (Liberty, Lith. Daily) —<Treč., Rugs.
1
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kandidates Kalba
' ■ * ' ■ . , I

Naujos Anglijos Moterų
Mrs. Ada B. Jackson pasakė žemiau paduotą kalbą Wal- 
lace'ui su Taylor’u pasitikti suruoštame masiniame mi
tinge rugsėjo 10-tą, Yankee Stadiume, New Yorke. Mrs. 
Jackson, paskilbusi darbuotoja, prakalbininkė, negrų ir 
baltųjų biednuomenės užtarėja ir vadovė savo susiedijoje, 
Brooklyn© Bedford-Stuyvesant sekcijoje, per virš 20 me
tų buvo republikone. Tačiau galų gale įsitikino, jog De- 
wey-Hooverio republikonai ųei Trumano demokratai ne
atneš šaliai gerovės ir taikos. Jinai šieųiet kandidatuoja 
į kongresą iš Brooklyn© 10-to -kongresinio distrikto ir yra 
viltis ją išrinkti. Jos kampaniją tėmija jos draugai ir 
priešai.
Pirmininke ir Draugai:

Mes vis tebegyvename 
stebuklų gadynėje.

Trumpu laikotarpiu dvie
jų mėnesių Harry Truman 
staiga pradėjo kalbėti kaip 
progresyvis. žodžius sun
ku ištarti, vienok jisai* juos 
taria, nes jokia auka nėra 
per didelė rinkimų metais.

Jis sapnuoja apie Teddy 
'Roosevelto didelę lazdą, ta- 
čiau slepiasi už Franklin 
Roosevelto didžio1 rekordo.

* Jis skolinasi programą nuo 
Herbert Hooverio, bet ją 
aptepa Naujosios Dalybos 

.cukreliu. Vienok skonis yra 
’ kartus. Jis atsiduoda- tuo 

senu, gaižiu dvipartiniu 
skoniu.

A u g i mas Progresyvių 
Partijos privertė mažąjį 
Harry kalbėti progresyviai 
— tačiau niekas pasaulyje 
nepajudins jo taip veikti. 
Jis išdidžiai kalba apie civi- 
les teises, bet jo dviparti- 
niai valdovai, kurie jį šok
dina, neleis jo didiems 

r £ Veiksmams. q -o - > ■
Už,tai. jisai labai pyksta 

ant Henry Wallace’o, nes 
jei nebūtu Henry Wallace*©, 
asmuo iš Pendergasto Mis
souri galėtų savo kampani
joje tvlėti taip, kaip tyli as
muo iš Albany. Tačiau Wal
lace ir Progresyviu Partija 
sniria ji kalbėti didžiai pri- 
denodmui išdavystės.
> Darbininkai krypsta į 

. Wallace puse — tad Tru- 
t , manas žada atšaukimą 

Taft-Hartley įstatymo, nors 
jo paties Labor Board ka
sa' gilyn, duobę laisvom^ 
darbo unijoms ir Wagner 
Aktui. ’7**

. . Wallace gauna sau negrų 
* liaudies meilę savo veiks

mais, — Trumanas bando 
juos apakinti savo pažadais.

Albane j e mes turime ty- 
lų reakcininką — Washing- 
tone popierinį progresyvį.

Išbandykime mūsų popie
rinį progresyvį litmus’o po- 
pieros veikme. Jis išleido 
įsakymą dėl diskriminacijos 
samdoje federaliams dar
bams, bet nedavė dantų jo 
vykdymui. Dabar 
sa vieta Civilės 
Komisijoje. Aš
Mr. Trumaną tą vietą už
pildyti vienu iš> žymių, tin
kamų negrų — ir duoti tam 
asmeniui galią pustabdvti 
diskriminaciją federalėje 
tarnyboje, — taip, net Ca- 
nalo Zonoje — kartą ant vi- 

įr; sados.
Imkime kitą išbandymą. 

Jungtiniu Valstijų armija 
nėra popierinė armija. Tai 
yra armija iš kūno ir krau
jo. Toje armijoje Jim Crow visų dievų. Pildamas savo 
dėvi uniformą. Tai nėra 
popierinis Jim Crow. Tai 
jrra senas, žeminantis dvi- 
partinis Jim Crow, o jo gy
vavimas verčia suktybe vL 

W sas maldingas rinkimų me- 
*>^to kalbas.

Mrs. Ada B. Jackson

Sąryšio Žinios
Nuo pikniko, įvykusio 

Maple Park, Methuen, 
Mass., birželio 6-tąK pelno 
liko Sąryšiui $100. . ..

Piknikui aukojo sekan
čiai:

Cake — H. Tomašaus.- 
kienė, W. Roxbury, — su
rinkta $4.70.

Rankšluosčius — A. Ču- 
ladienė, Lawrence, — su
rinkta $7.30.

Doily ir 2 nosines — M.- 
Kapčiūnienė, So. Boston, ir 
vieną nosi'nę — D. Ruplie- 
nienė, So. Boston, — su
rinkta $10.

Cake — N. Grybienė, 
Norwood — surinkta $4. 
Viso $26.

Širdingai ačiū visoms įr. 
visiems, kurie parėmė šį 
pikniką aukomis, darbu: 
LLD 37-tai kuopai, Law
rence, Mass., Maple Parko 
Bendrovei, K. Petrikienei
kuri atvažiavo iš New Yor
ko ir pasakė mums nepa
mirštamą prakalbą/ Taipgi 
J. Wallis, lietuviui jaunuo
liui iš So. Bostono, kuris 
kalbėjo apie Progresyvių 
Partiją. Aukų surinkta šia
me piknike'pasiuntimui de
legatų į Progresyvių Parti
jos konvenciją, Philadel
phia, $72.14.

yra liuo- 
Tamybos 
iššaukiu

Dukters Dalia
I

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

Nauja Organizatorė
. Sykiu noriu pranešti, 

kas tūrės reikalą link Nau
josios Anglijos MotęYų Są
ryšio, kreipkitės prie drg. 
N. Grybienės, 44 Chapel Ct., 
Norwood, Mass, jinai turės 
būti Naujosios Anglijos 
Moterų Sąryšio organizato
re iki kitos konferencijos, 
nes mes šiomis dienotais ap
leidžiame Mass, valstiją.

. ' Naujosios Anglijos 
Moterų Sąryšio 
Org. V. Taraškiene.

Lawrence, Mass.

šis italų rašėjo Muitą tuli’p vaizdelis (B. B. vertimas, iš
spausdintas 1913 metais, Vilniuje) ir šiandien įgeliančiai 
tebeparodo kaipo glūdi priežastys moterų atsilikimo. Pel- 
nagrobiški interesai vis dar tebeatstumia moteris nuo ly
gių progų į mokslą, darbus ir uždarbius. Prisideda ir sto
ka mūsų pačių veržlumo viską žinoti ir veikti; pasidavi
mas antraėilio piliečio likimui. Motęrys ypatingai tebe- 
atsiliekame politikoje. O nuo politikos visuomet daug pri
klausė ir šiandien tebepriklauso visas mūsų gyvenimas. 
Kas bus, taika ar karas, nedarbas ir alkis, ar gerovė ir 
•gausa daug priklausys nuo to, ką išrinksime prezidentu 
ir į kongresą.

Duktė milždavo 
karves ir atlikdavo tą 
bą labai gerai — jos pąr- 
neštasis namo pienas J“ 
davo daugiau sviesto,

Geras Mokymasis ir . 
Gera Sveikata 
Eina Ranka Rankon

tėvo 
dar-

Meš iššaukiame,mūsų po
pierinį progresyvį atleisti iš 
pareigų asmenį, kuris atvi
rai paneigia jo įsakymą dėl 
diskriminacijos armijoje, 
baltutėlį armijos sekretorių 
Kenneth Roy all.

Mes iššaukiame mūsų po
pierinį progresyvį įsakyti — 
ne vien tik prašyti —- ar-, 
mijos štabo viršininką 
Omar Brądley perorgani
zuoti armiją be Jim Cfow.

♦ Ir mes kviečiame popie
rinį progresyvį kai ką iš- 
šaukinėtį pats, pasiskolinti 
lapą iš Henry Wallace’o 
knygos ir atsisakyti kalbė
ti bile publikai, šiauriuose 
ar-pietuose, kur negrai yra 
atskirti x nuo baltųjų!

Mr. Truman liksis popie
riniu progresyviu nuo dabar 
iki lapkričio 2-ros. Tačiau 
tas nepagelbės, nes rinkimų 
lauke randasi veiklus, dir
bantis, tikras progresyvis. 
Jis turi tikrai' progresyvę 
prdgramą, o jos vadai ir 
nariai neša tą programą į 
Amerikos namus, farmas, 
fabrikus ir šapas, į mokyk
las ir bažnyčias, jis daro ją 
gyva, kovinga p'rograma, 
gyvų ir kovingų žmonių 
programa.

Tokie žmonės yra nenu
galimais! . •

Dėl Aiškumo
LLD 37 kp. aukojo rank

šluosčius Laisvės piknikui, 
Maynard. Tikietėlius par
davinėjo M. Dvareckienė ir 
A. Chuladienė. Surinko $10, 
kuriuos perdavė M. Sukac
kienei,'o ji perdavė komite
tui. J. Grybas, paskelbda
mas aukojusių vardus,. ne
paskelbė mūsų aukos. Tur 
būti dėl to, kad buvo pri
duota komitetui per-M. Su
kackienę ir jis nežinojo.

LLD 37-tos Ep. 
Valdyba. .

Šeimininkėms
Šį Skyrių Veda E. V.

KEPTAS DIMIJONAS 
(EGGPLĄNT)

Dabar, rudeniop, yra
'daug dimijonų ir prieina
ma kaina. Žinoma, lietu
viams dimijonas ne taip jau 
priprastas, valgis, kaip kiti, 
katrie kasdien naudojami. 
Bet — nebloga daržovė’ tur. 
rinti kiek ir vitaminų. Pa
bandykit pasigaminti įvai
riais būdais, kam kaip ska
niau.

Dauguma daro papras
čiausią, taip:

Gerai nuplauk, ‘ nulupk 
žievę. Supiaustyk rutuliu* 
kais, pasūdyk, įm^rk į 'iš
plaktą kiaušinį, apibarstyk 
duonos trupiniais ar miltais 
ir kepk svieste ar kitokiuose 
riebaluose iki bus minkštas^

Arba gaŲ taip sutaisytą 
sudėti' į kepamą 'Lietą ir 
kepti pečiuje. Duok valgyti

MAMONAS
Tavo yra didžiausia kon

gregacija pasaulyje. Ji klū- 
poja tau prie kojų, maldau
dama.

Didis, išpurtęs dievaiti, 
aš matau tavo iškeltą kano
pa prislėgusią rėpliojančių 
miniąs. Idant tapti tavo- 
bendrais, žmonės papildo ir 
išdrįsta papildyti baisius 
dalykus. Gyvenimas yra 
nuolatinis veržimasis ta- 
viep. Tavęs štokuojant, 
daugelis tampa kriminalis
tais; turėjimas tavęs gimdo 
nuožmų baisūną, kurį vadi- 
namę saumylystės milžinu.

Tu esi neteisingiausias iš

malonę ant kelių parinktų
jų, trempi žęmyn maldau
jančias minias. Tu nesji ma
lonus, varguolių kančių va
landas tų nepalengvini nei 
vienatiniu žvilgsniu, o są- 

- jausmas nėra tavo dalimi.

Tu myli 'vyliūgystę ir pra
turtėjimą. Kur jie gyvuo
ja, ten tu teiki malones ir 
sviestuotas riekes iš savo 
auksinių bulkų.

Dvokiantysis d i e v aiti! 
Kas tave nužudys? Tas, 
kursai nugalės tavo viešpa
tavimą, aflaisvins visą žmo
niją. Ir bus tikruoju pa
saulio atpirkėju.

Lady Florence Dixie. 1 
Vertė Dr. J. Ėaitrusaitiene.

Duonos Mūsų Visų Dienų
Štokuojant mėsos dėl jos 

aukštų ’ kainų,' taipgi pa-> 
brangus • jos artimiausiems 
pavaduotojams—» paukštie
nai, sūriams, kiaušiniams, 
— šeimininkei prieinamiau
sią liekasi duona ir visokie 
grūdiniai valgiai, Jeigu jie 
čieli, neišvogti iš jų mine-^ 
raląi, neapsiriksi davusi' 
šeimai didesnį kiekį grūdi
nio maisto..

Z ' ;

prie mėsos, prie žuvies arba 
ir prie bile kuiAo kito , val
gio. • '

Kitą kartą' paduosiu ki
taip sutaisymo receptą.
90 RECEPTU 
KIAUŠINIAMS

Vienas , tiktai New/Yor
ko Turgaviečių Departmen- 
tas yra surinkęs ir išspaus
dinęs 90 receptų ‘skirtingai 
pagaminti valgius su kiau
šiniais. Pataria įvairiuoti. 
Net didžiausio apetito žmo
gui’ kiaušinis visuomet y su 
tuo pačiu1 kiautu nusibostų. 
Bet visaip sumaišius su ki
tais produktais, ir be apeti
to asmuo gali suvalgyt bent 
3-4 kiaušinius į savaimę — 
mažiausią kvotą suaugu
siam sveikam žmogui.

Lengviausias* būdas su
valgyti kiaušinį yra įpla-( 
kus į pusryčiams verdamas 
košes, baigiant joms virti.

Kitas būdas skaniai ir 
veik opiausiam1 skilviui pri
imtinai pagaminti buš toks: 
išplakti kiaušinį, atskiesti 
su apie šaukštu pieno, įdėti 
į skauradukę at nedidelį 
puodą šaukštuką sviesto, 
supilti kiaušinį (kol svies
tas neįdega) ir nuolat mai
šyti iki/sukietės. Skonis bus 
mažadug toks pat, kaip 
“scrambled,” tačiau bis 
sveikesnis, ’ neš nesudegę 
riebalai susimaišė į kiauši-, 
nį/ \ ■

1 Taip pat /sutaisytus gali
ma virti, dųbeltavaipe puo
de, virš Vęydančm vandens.

Verdant kiaušinius Hau
te pataria1 kiaušinius dėti į 
šą'ltą vandenį, užvirti, už
dengti puodą ir ^palikti be 
ugnies pastovėti vandenyje 
3 minutes minkštai ir iki 20 
minučių kietai verdamą 

1 kiaušinį, t Taip kietai virto 
kiaušinio baltymas nebus 
kietas*^

duo- 
ne 

kaip jos brolių pamilžtasis. 
Papasakosiu tau, skaityto
jau, paaiškinsiu, kodėl, nors 
broliai ir dirbo blogiau už 
savo seserį, tačiau jų elgi
masis buvo geresnis, o gal 
tiktai protingesriis už jos.

Milžėjų lauke belaukda
mos, karvės nekantriai gru
miasi prie tvoros, norėda
mos fcuo greičiau pasiliuo- 
suot nuo sunkios naštos; 
pienas; kurį jos prirengė 
savo veršiukams, žinoma, 
slegia jas.'Žmonės suvalgo 
sau vėžiukus, nęs mano 
turį'-teisę taip elgtis, o tuo
met pas karves pienas- at
lieka^ •

Kas gi darosi, kuomet 
karvės laukia milžėjų? Len
gviausios pieno dalys, grie
tinė, taukai, sviestas kelia
si tuomet aukštyn. ‘ Kas 
melžia kantriai lig galo, tas 
parneša namo riebesnio pie
no; kas skubinasi, tas pa
lieka grietinę.

. Duktė nesiskubino nieka
dos, jos broliai visuomet.

Kiekvienas jųjų manė 
esąs kažkokiam geresniam, 
aukštesniam ' tikslui, negu 
karvėms milžti, pašauktas. 
Duktė niekuomet apie tai 
negalvojo.

— Tėvas pamokino mane 
šaudyt, — sakydavo vienas 
brolių. — Aš galiu medžio
kle pramisti, todėl noriu į 
sviętą keliauti ir dirbti sa
vitai. •' .

— Majie jisai pamokino 
žuvų gaudyti, — sakydavo 
antrasis. — Aš ne kvailys 
savo visą . amžių svetimoms 
karvėms milžt.

— Man jis parodė, kaip 
laivas dirbti, — tardavo 
trečiasis^ — Aš nusikirsiu 
medį, pasidirbsiu sau laivą 
ir plauksiu. Aš norių žinoti, 
kas yra anapus ežero!

— Aš noriu vest gelton
plaukę mergelę, sakyda
vo ketvirtasis, —- noriu/tu
rėt savo namelius ir milžė- 
jas. savo karyėms milžt. , 

■’ Tokiu tatai būdu kiekvie
nas, jųjų turėjo savo norą, 
savo- tikslą ir valią. Viso
kie planai taip juos užimda
vo, kad laiko visgi nebelik
davo, gerai karvėms milžt, 
ir gyvuliai liūdnai laikyda
vo pas savą, geriausias pie
no dalis be jokios naudos 
nei sap nei žmonėms.

Duktė gi, išmilždavo -vis
ką ligi paskutinio lašelio.

— Tėve. — pasakė vieną 
kartą broliai, — mes išei
name sau iš tavęs!

—-Kas gi milš karves? 
— paklausė tėvas.

— Nagi... duktė!...
— 0 ką, jeigu ir jai at

siras noro į svietą keliauti, 
žvejoti, medžioti? Jei jai 
paręiš galvon ištekėti už ko-

kio geltonplaukio ar juod
bruvio, turėt savo namus? 
Be jūsų , aš galiu apsieit, o 
be jos — ne, nes jos milži
mo pienas yra riebiausias.

Truputėlį pasimąstę, ta
rė sūnūs:

• — Tėve, ‘ nemokink jos 
nieko! Tuomet ji visą am
žių milš tavo karves. Ne
mokink jos šaudyti, tada ji 
neturės noro medžioti. Lai 
ji .nežino kaip meškerioti, ir 
ji nenorės žuvų gaudyti. 
Nerodyk jai, kaip laivai iš 
mėdžio dirbti,, ir ji nenorės 
anapus ežero plaukti. Lai 
ji nežino, jog kartu su gel
tonplaukiu ar juodbruviu ji 
gali turėt savo namus ir vi
są, kas jiems priklauso. Ne
pasakok jai apie tat nieka
dos, tėve, ir ji paliks amži
nai su tavim, tu turėsi-vi
suomet riebaus pieno. Mus 
gi paliuosuok, tėve, kur 
mus traukia. -✓

Taip sakė sūnūs. Bet tė
vas, atsargus žmogus, atsa- 
kė: 1 '

— Argi galima apsaugot 
ja, kad ji. nepažintu to, ko 
aš jos nemokiusiu? Kas bus, 
jei ji pamatys mėlsvaspar- 
nį žiogą upėj ant ' šakelės 
beplaukiant? Arba jai be
verpiant, siūlas, staiga nu
trukdamas ’ išmes laivelį? 
Jei ji ant upės kranto be
stovėdama pamatys, kaip 
smalsi žuvelė, norėdama pa
gaut skanų vabalėlį, įsidurs 
aštrion nendrės šakelėn? 
Arba pavasarį atras lauke 
tarp kvepiančių: dobilu ma
žuti vieversėlip lizdelį?

Ir vėl susimąstė sūnūs, 
be po valandėlės tarė:

— Niekis, nuo to ji nėr 
praregės, tėve. J Jinai per
daug kvaila, kad tas žinias 
sunaudotų ir pradėtų norėt.

Ne, duktė nekvaila, 
-r atsakė tėvas.: -1- Aš bi
jau, kad ji nepažintų pati 
to visa, ko aš jumis išmo
kinau. Duktė nekvaila, ne! 
; Kiek ilgiau šį kartą 
pagalvoję, sūnūs pasakė:

I—- Tėve; ikalbėk jdi, jog 
mergaitei žinot, suprast ir 
norėt yra nuodėmė.

.Dabar tai atsargus tėvas 
liko jau patenkintas. Jis 
paliuosavo savo sūnus — 
vieną žvejot, antra medžiot, 
trečią į svietą keliaut, ket
virtą vest geltonplaukei 
mergelei...

Duktęrei jis uždraudė ži
not, suprast ir norėt. Ir ji, 
nieko nežinanti, ir toliau 
jnilžo jo karyes.

Taip ir ligšiol yra.

Visi didžiuojasi mokslin
gu vaiku, bet ne visi apsi
žiūri, ne visi laiku pastebi, 
dėl ko tie nemokslingieji 
yra tokiais. Kartais atsilie- . 
kantiems moksle vaikams 
net išmetinėjama, jie< pa
skaitomi “minkštagalviais” 
ir dar kitokiais, kuomet • 
gal jiems trūksta tiktai ge
rų akinių, pataisyti dantu
kus, o gal geresnio maisto 
ar ramesnio pasilsio.

Daktarė Leona Baum
gartner, New Yorko svei
katos komisionieriaus padė
jėja, dėl to tėvams patarė:

Įčiepyti vaikus nuo raup
lių ir difterijos, taipgi nu
vesti pas daktarą visuoti
nam vaiko sveikatos egza
minui. Neturintiems šeimos 
daktaro, mokyklos slaugė 
pagelbsti gauti pasimatymą 
su mokyklos daktaru.
• Vieni vaikai su džiaugs
mu pradeda lankyti mokyk
lą, kiti bijosi, nedrįsta. Pa
staruosius ypačiai reikia 
suprasti, užjausti, atlydėti 
mokyklon ir iš ten parsives
ti iki pripras. Reikia paro
dyti, kad jūs įdomaujatės 
jų pasisekimu mokykloje, 
tuomi džiaugiatės, o nepa
sisekimuose norite pagelbė- 
bėti.

Vaikui reikia pakanka
mai x paprasto, bet sveiko - 
maistingo valgio ir pakan
kamai laiko jį suvalgyti. 
Jeigu Vaikas lėtai valgo, 
prikelk anksčiau, kad nereHi 
ketų skubėti. • M 

Augančiam taip pat rei
kia daug ir ramaus miego. 
Laikotarpis tarp vakarienės 
ir ėjimo gulti turi būti ra- 
muš užtikrinimui gero mje- 
go.

Pastebėjus, kad vaikas , 
nesijaučia gerai, atrodo ne
paprastai tykusr pavargęs, . 
daktarė Baumgartner pa
taria jį neleisti mokyklon, 
pašaukti daktarą. Tuomr 
pagęlbėsite savo vaikui 
greičiau pasveikti ir apsau
gosite kitus vaikus nuo su
sirgimo. '

•' A. Skirgailos pjesę “Nebe
it ž tvenksi upės bėgimo,” ku
ri vaizduoja kolektyvinių ūkių 
kūrimąsi Lietuvoje, meno sa
viveiklos dramos rateliai pa
statė 103 vietose, šitą pjesę 
išleido ir išplatino Respubliki
niai Liaudies Kūrybos Namai.
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ISenis Martynas
I , Rašo JONAS AVYŽIUS ,

Senelis Martynas 'ketvirtą mėnesį 
sirgo paslaptinga liga. Anūkas Dzidas, 
aukštas ir stiprus, raudonikis, mėlyno-* 
mis linksmomis akimis vaikinas, tur 
būt, nujautė Martyno ligos priežastį, 
nes kartais šypsodamasis sakydavo:'

— Pažiūrėk, seneli, kokios dienos. 
Saulė žeme Ridinėja. Išeitum, pavaikš
čiotum ... Nesveika gulėti troboje. 
' Kartais Martyno'žvilgsnis susidurda
vo su anūko žvilgsniu. Jeigu tat atsitik
davo pietaujant, senelis staiga pastaty
davo ant kėdės dubenį ir atsigręždavo 
veidu į sieną.

Kai sodyba ištuštėdavo, senelis išeida
vo į kiemą ir trypinėdavo žolynėlyje.’ 
Nuobodu ir skaudu buvo dykaduoniauti. 
Septynios dešimtys metų gyvenimo ne
nualsino Martyno sveikatos. Jis dar pla
čią pradalgę varytų, neatsilikdamas nuo 
jaunųjų, ne vieną rišėją iki devinto pra
kalto privalytų. Taip, stiprus tebėra 
Martynas, bet kas iš to? ... Nebe jam 
priklauso sprendžiamasis žodis. Jaunie
ji protingesniais statosi, jie groja, o tu, 
seni, šok pagal jų muziką. Tai jau kiti 
tesižino, o Martynas nešoks. Jis turi sa
vo galvą ant pečių. Per senas iš jaunų
jų mokytis.

Dažnai apimdavo senelį liūdesys. Jis 
jautėsi mirtinai nuskriaustas, paniekin
tas, lyg tas senas kuinas, kurį nedėkin
gas šeimininkas paklaidino girioje, kad 
nugaištų.

Ak, tu, Dzidai, Dzidai.. . Vos iš kiau
šinio išriedėjusį paliko tave motina. 
'Greitai išsekė paskui ją ir tėvas. Našlai
tį tave priglaudė senelis. Lepino, saugojo 
nuo sunkių darbų, o tu ką už tai? Ak, 
tu, Dzidai, Dzidai!...

Kai Martynas buvo toks pat pramušt
galvis, kaip ir jo anūkas, tik, žinoma, 
nevedęs, jis troško susirasti gražią žmo
ną. Išėjo atvirkščiai, nes tėvas dailidė 
panorėjo, 'kad jis išeitų užkuriomis už 
sklypininko Kielos Brigitos, sausos ir 
rauplėtos merginos. Bet ji buvo gera 
žmona ir Martynas ją greit pamilo. Bri
gita mirė. Sekančiais metais mirė ir 
Kielos žmona. Žentas su uošviu vedė an
trą kartą. Kiela užrašė ūkelį savoj jau
najai žmonai, o Martyną išgujo/Daili- 
džiaudamas vaikštinėjo Martynas po vi
są parapiją, visur mielai sutinkamas, 
pavaišinamas ir gerbiamas, kaip dera 
geram 'dailidei. Tačiau dailidės amatas 
netraukė Martyno. Jį viliojo žemės dar
bas. Ir ėmė svajoti Martynas apie žemes 
kąsnį, kuriame ji§ būtų šeimininkas. 
Dėjo rublį prie rublio, jau greit dviems 
dešimtinėms bus sudėta, ir štai, brakšt 

karas... Pasikeitė pinigai', nušlavė 
dešimtines, o fronte pačiam Martynui 
vos nenušlavė galvos. Stojo litai. Vy
riausias sūnus dėl Vilniaus paguldė gal
vą. Paskutinysis, Dzidas, grįžo pritrauk- • 
ta koja. Jam, kaip savanoriui dvarinin
ko Valeišos laukų pakraštyje nauja val
džia atkirto sklypą. Dzidas užsimanė 
trobą pasistatyti, o Valeiša užplanavo 
naujus tvartus. Dzidas skolinosi arklius 
iš Valeišos, o už arklius piovė ponui rąs
tus. Prispaudė Dzidą pušis. Martynui 
paliko ahtrametis anūkas Dzidas. *

Senelis Martynas pastatė trobą. Ir 
arklį įsigijo. Sėjo ir piovė tas aštuonias 
dešimtines... ir lindo Valeišai į skolas. 
Už sėklos centnerį rudenį du centneriai 
Valeišai, ųž arklį, ką skolino iki nuosavą 
įsigijo, d'ešimt centnerių, už vinis ir lan
gams apkaustus litai, litai, litai.... 
Nuošimčiai augo, skolos didėjo. Valeiša 
buvo pasiryžęs nuvyti Martyną nuo skly
po. Suprotestavb vekselius. Senelis, at
kakliai kovojęs dėl žemės, po penkerių 

' metų pasidavė. Vėl parapijoje pasirodė 
aukštas, plačiapetis dailidė, vedinas 

> anūku.
Jis jau nebesvajojo'apie sklypą, žemė 

buvo slidi, po ją, tur būt, ne kiekvienas 
turi teisę drąsiai vaikščioti... Senelis 
kartais pamatydavo nerūpestingai įdirb
tą lauką ir apmaudas spūsteldavo jam 
gerklę. Pavasarį slėnesnėse varsnose 
telkšnojo vandens valkos. Senelis lazda 
prakrapštiiiėdavo ravelį. Buvo malonu 
žiūrėti, kaip senka daubelės ir čiurlena 
j ravą vanduo.

— Pamatysi, kokie, Čia užaugs rugiai, 
— sakydavo senelis anūkui. — Vasarą 
būtinai čia užsuksim ... Būtinai... ,

Pražilo senelis. Dzidas jau išsitiesė 
jam iki pečių. Panoro Martynas ramaus, 
sėslaus gyvenimo. Ėmė svajoti, kad būtų

Žinios is Lietuvos Philadelphiečiams Tenka Reta Proga

gera turėti savo trobą, daržiuką ir sodą. 
Sodas buvo sena Martyno silpnybė.

Ne kartą senelis/pąstebėdavo kur nors 
pakrūmėje ar ant griovkrančio jauną 
medelį.

— Kas. taye nubloškė taip toli nuo mo
tinos/ — klausdavo atsisėdęs šalia. 
Neišaugsi tu čia! Pikti žmonės. Su- t 
tremps, galvijai nukrims, be naudos žū
si. \

Įsidėmėdavo senelis tą vietą ir nuei
davo savo keliu. Pavasarį, kai iš žemės 
išeidavo pašalas, Martynas užsiversdavo 
ant pečių kastuvą ir klaidžiodavo apylin
kėse. Ištisą savaitę jis sugaišdavo, kol 
surasdavo medeliams patogią dirvą, kol 
juos persodindavo ir aptverdavo tvorele. . 
Taip per ilgus metus valstiečių palau
kėse, ant ežių, dalijančių kaimynų ūkius, 
pagaliau ir dvarininko Valeišos laukuo
se ėmė kerotis obelys, kriaušės, klevai, 
liepos ir kaštonąi.

O, jei būtų Martyno valia! Medelis 
prie medelio, neužmatomas sodas išaug
tų. Obelys plačiai išsikerojusios, susipy-' 
nusios šakomis, saulės spindulys nepra- 
silaužia ... Rudenį tos' šakos aplimpa 
raudonpusiais obuoliais, Jki pat žemės 
svyra ir vynu svaigina galvą. Senelis gu
li veidu-į viršų ir klausosi kaip krinta 
sunkūs, nunokę obuoliai.

Vorele nuėjo dar eilė vasarų. Stojo 
nauja valdžia. Ežiomis suskaldė Valeišos 
dvaro laukus. Martyno likimo draugai 

. atsisėdo ant sklypų, įsigijo gyvulius, že
mės ūkio padargus ir nieko už tai nemo
kėjo. Valsčiaus V vykdomajam komitete 
Martynui pasiūlė grįžti į savo sodybą, 
kurią kadaise buvo pradėjęs kurti sava
noris Dzidas.

— Kaip čia? ... — trūkčiojo pečiais 
senelis, lyg bijodamas, kad neapsigautų. 
— Nė rublio nereikės mokėti, sakote? 
Na, tai pagalvosiu ..’.

Ilgai galvojo senelis. Jo sąmonėje vis 
netilpo mintis, kad ši žemė, tokia brangi 
ir neprienama, šiandien taip lengvai 
duotųsi paimama į rankas. Sekantį pa
vasarį Martynas įsikūrė savo sodyboje ir 
ėmė šeimininkauti aštuoniose dešimtinė
se. Ir staiga brakšt ' — kąrąs.. Trečią 
kartą išslydo Martynui iš rankų žemė. 
Jis sulinko į pečius, tapo niaurus ir už
daras, nebesjdomėjo ihedeliais, nebenu- 
leidinėjo vandens nuo laukų. Tarybų 
grįžimą jis sutiko kiek nustebęs, nepasi
tikėdamas. Kai Dzidas pafašė pareiški
mą žemei gauti, senelis abejingai palin
gavo galva.

Neverta, — pridūrė susimąstęs.— 
Ir tavo tėvui davė žemės anais metais. 
Atėmė. Tarybos antrą kartą davė, vo
kiečiai atėmė. Nesirankoja mums žemė. 
Vėl atims.

— Niekas nebeatims, seneli, — tikino 
Dzidas. — Karės baigtas. Jį laimėjo ta
rybos. • .
. -r-’ Žinokis. „

Praėjo metai,? antri, treti. Senelis ir 
anūkas krutėjo aštuoniose dešimtinėse. 
Sukūrė šeimą. Namuose tapo jaukiau ir 
linksmiau.

— Nors kartą nusėdome vietoje, — 
džiaugėsi Martynas. — Dabar tik duoną 
valgyk ir dievą garbink.,.. '

Senelis užsodino sodelį, aptvėrė jį uo
sio tvora, ties kiekvienu sodybos kampu 
pasodino po kaštoną. Prasidėjo ramus ir 
džiugus gyvenimas, kurį netikėtai šį pa
vasarį apvertė aukštyn kojomis Dzidas.

Ne, to senelįš be širdgėlos negali pri
siminti. Grįžo kartą anūkas ypatingai 
spindinčiomis akimis ir visą vakarą 
kalbėjo apie tai, kad valdžia užsimojusi 
pagerinti kaimo gyvenimą, žemę dabar 
dirbsią mašinomis, o kad būtų patogiau 
ir geresni derliai išaugtų, valstiečiai iš
arsią ežias. Y ■

Ežias.. . Klausėsi, klausėsi Genelis pa
kreipęs ausį. Jokiu būdu nestorojo, kaip 
atskiršią be ežių, kur kieno derlius. .

— Rudenį derlių pasidalinsime, — pa
aiškino Dzidas. • . . .

— Tai nebebus — čia mano laukas, 
' ten tavo laukas? ...

— Bus vienas laukas — visų laukas!
Senelis dvilinkas susirietė. /•’
— Ir tu išarsi savo ežią? -— paklausė.
— Iš&rs\u...
Senelis stoviniavo ir sėdinėjo, tartum 

gylys į sėdimąją būtų įsmigęs. Ilgai ne
galėjo žodžio ištarti. Pagaliau prapliupo 
raudančiu balsu: ' * •

(Bus daugiau) - /

KAIŠIADORYS, liepos 14.— 
Pirmuoju apskrityje išėjo 
pjauti rugių Rumšiškių vals
čiaus, Davainonių apylinkės 
naujakurys Semekas. 1 Jis jau 
anksčiau stebėjo bręstantį 
gražų rugių derlių ir vos pa
sibaigus brendimo stadijai, iš
varė pirmuosius pradalgius. 
Pirmąją dieną Semeko šeima 
nupjovė pusę savo rugių plo
to—pusantro hektaro.

Tą pačią dieną rugiapiūtę 
pradėjo ir kiti Davainonių 
apylinkės darbo valstiečiai’, 
čia jau^nupiauta apie 30 hek
tarų rugių. Rugiapiūtę prasi
dėjo taip pat ir kitose Rum
šiškių valsčiaus apylinkėse.

VILNIUS, liepos 14 d.—Ne
menčinės valsčiaus laukuose 
jau kelinta diena valstiečiai 
kerta rugius. Sakališkių apy
linkėje’ rugiapiūtę jau įgavo 
masinį pobūdį, čia nupiauta 
kelios dešimtys hektarų ru
gių.

Rugtu derliaus nuėmimas 
prasidėjo ir kituose Vilniaus 
apskrities valsčiuose. Šią sa
vaitę numatoma nuimti vieną 
trečdalį anksčiausiai pribren
dusių rugių pasėlių.

laukuose, ūkio kolektyvas iš 
anksto pasirengė jo nuėmi
mui. čia jau atremontuotos 
visos javapiūvės, arkliniai 
grėbliai, dalgiai, kuliamosios. 
Gerai prižiūrimi • 6d darbinių 
arklių.

Sudarytas darbo planas, pa
gal kurį kūlimo x darbai bei 
grūdų pristatymas valstybei 
bus atliekamas vienu metu su 
derliaus nuėmimu. Grūdams 
vežti paskirtos dvi automaši
nos. ir trys poros vežimų.

Komjaunuoliai Šefuoja 
Žemės Ūkio Artelę

UKMERGĖ, liepos J 4 d.— 
Gelvonų valsčiau^ komjaunuo
liai pradėjo šefuoti savo'vals
čiaus kolektyvinį ūkį “Perga
lę.” Ištisą dieną komjaunuo
lių grupė, vadovaujama kom
jaunimo valsčiaus komiteto se
kretoriaus Jurevičiaus, dirba 
kolektyvinio ūkio- laukuose, 
šiuo metu jie padeda kolek
tyvinio ūkio valstiečiams valy
ti pašarines, žoles.

• Dar didesnę paramą kom
jaunuoliai žada suteikti ko
lektyviniam ūkiui derliaus nu
ėmimo metu. Jau dabar jie 
turi sudarę tris brigadas ko
lektyviniame ūkyje.

• A. Marcišauskas.

Taip, philadelphiečiai turi tikrai retą, o gal vienintelę, 
tokią puikią progą pamatyt žymiojo Lietuvos dramaturgo ir 
režisieriaus sukurtą stambųjį scenos veikalą “Pergalę,” vaiz
duojančią Lietuvą pastarojo karo metu. Penkiais šio kūrinio 
veiksmais bus atvaizduota Lietuvos liaudies karo kančioj 
ryškiau., negu tatai galėtų padaryt perskaitymas storos apie 
tai knygos. Lai kiekvienas philadelphietis iš anksto pasiren
gia šia proga pasinaudoti.

d.

MTS Taryba Apsvarstė 
Rugiapiūtės Darbų Rlaną

RADVILIŠKIS, liepos 14
— Pavasarį Baisogalos MTS
suteikė didelę pagalbą kolek
tyviniams ūkiams ir individua
liems valstiečiams sėjos kam
panijos metu/. Pavasario dar
bų planą" MTS įvykdė 132%. 
Traktorininkai Poškus ir Kla- 
dijenko įvykdė savo metines 
užduotis, sutaupydami kiek
vienas beveik po 3 tonus de
galų.

Šiomis dienomis įvyko MTS 
tarybos posėdis. Stoties vado
vybė pateikė tarybai apsvars
tyti derliaus nuėmimo ir kūli
mo darbų planą. 5 javapiūvės 
ir 2 kuliamosios vyksta į “Pir
myn,” A u j r o s ’ ’ ir “Rū
tos” kolektyvinius ūkius. Nu
statyti maršrutai ir kitoms 
mašinoms. . Planas numato 
kulti ištisą parą. Kiekvienai 
kuliamajai nustatytos išdirbio 
normos. Kuliamiesiems agre
gatams pritvirtinti MTS yado- 
vaujantieji darbuotojai, kurie 
yra atsakingi už jų neper
traukiamą darbą.

Nauji Kolektyviniai Ūkiai
PAS V ALIS, liepos 14 d.— 

Pasvalio valsčiaus darbo vals
tiečiai, matydami kolektyvinio 
ūkio pranašumą, prieš indivi
dualų valstiečių, ūkį, šiomis 
dienomis įsteigė du naujus ko
lektyvinius ūkius. Į naujai su
organizuotą “Pamūšio” kolek
tyvinį ūkį įstojo 24 valstiečiai 
ir į “Svalią” — 18 valstiečių. 
Dabar Pasvalio valsčiuje jau 
yra 5 kolektyviniai ūkiai. Jie 
savo žinioje turi daugiau kaip 
2,000 hektarų žemės.

J. Širvėnas.

TETA KARUSĖ
“Visi mes, Klemai, Dievo rankose, visi

ši drama ‘‘Pergalė” bus pastatyta šeštadienio vakarą, lap
kričio (Nov.) 27-tą, Lietuvių Muzikalėje -Salėje, 2715 E. 
Allegheny Ave.

Pastaįymą rengia Philadelphijos Lietuvių Moterų Klubas.
Suvaidins Brooklyno Lietuvių Liaudies Teatro kolektyvas.
Prašome įsigyt bilietus iš anksto. Jie yra

džiami. Kaina $1.25. Už* tą pačią įžangą po 
lėsite dalyvaut šokiuose apatinėj salėj, kur, 
gėrimų ir užkandžių pasivaišinimui.

Waterbury, Conn.
Darbininkų Spaudos Komi

tetas visus ir visas kviečia atsi
lankyti šeštadienį, rugsėjo 25 
d., 7 vai. vakare, į svetainę, 
10 N. Elm St. čia įvyks la
bai svarbus parengimas, kt> 
riame svečiai veltui matys ju- 
džius, gaus užkandžių ir bus 
kitokių pamarginimą^- Visas 
ir visus prašome atsilankyti!

Rengėjai.

plačiai sklei- 
vaidinimo ga
bus paruosta 
Rengėjos.

Pittsburgh, Pa.

ŠAKIAI, liepos 14 d.—Šio
mis dienomis žvirgždaičių 
valsčiuje suorganizuotas nau
jas kolektyvinis ūkis. Jis pa
vadintas J‘Bolševiko” vardu.

Į kolektyvinį ūkį įstojo- 28 
darbo valstiečiai, ūkio laukai 
dabartiniu metu apima 300 
hektarų žemės plotą.

J. Naujokaitis.

Tarybinis Ūkis Pasiruošęs 
Derliaus Nuėmimui

LAZDIJAI, liepos 14 d.— 
Puikus derlius noksta Aštrio
sios Kirsnos tarybinio ūkio

Rašytojų Susitiktoms 
Su Mokytojais »

VILNIUS, rugp. 3 d.—Lie
tuvių ir rusų kalbos dėstyto
jų pasitobulinimo leursų vado
vybė Švietimo ^Ministerijos sa
lėje suruošė kursų lankytojų 
susitikimą su rašytojais. Susi
tikime rašytojai V. Mykolai
tis -Rutinas, T. Tilvytis, B. 
Praąskus, Alb. Žukauskas ir 
A. Sprindis paskaitė savo kū
rybos ir.pasidalino įspūdžiais.

KAUNAS, rugp. 3 d.—Lie
pos mėn. 24 d. Kauno Centri
nės bibliotekos rūmuose ati
daryta N. G. černiševskio gy
venimo ir kūrybos paroda.
- Parodoje išstatyta N.’G. 
Černiševskio kūryba, Markso, 
Engelso, Lenino, Plechanovo, 
Lunačarskio ir kitų) autorių 
raštai ir pasisakymai apie 
Černiąevskį, laiškai ir doku
mentai, Jiečiantieji Černiševs
kio ir jo amžininkų gyvenimą 
ir veiklą. • (

Worcester, Mass.

Ar žinote, ką pittsburghie- 
,čiai rengia spalių 23 dieną, 
L. M. Svetainėje, 142 Orr St.?

Nagi, pagerbimo dieną mū
sų senelių ilgamečių veikėjų, 
kurio yra dirbę naudingą dar
bą dėl darbo liaudies, savo 
tautos, Lietuvos ir bendrai 
žmonijos gerovės. Jie tiems 
prakilniems reikalams aukavo 
.savo jėgas nuo pat jaunystės. 
Kaip kurie ir /dabar dar vei
kia, kiek jiems leidžia jų jė
gos ir sveikata, žinoma, jau 
randasi ir tokių, kuriems jė
gos nepavelina dayg darbuo
tis.
' Pagerbdami senelius-veikė • 
jus, surengdami šį parengimą, 
kartu ir mes 'gražiai laiką 
praleisimu su jais. Parengi
mo pradžia 3 vai. po pietų.

Bus koncertinė programa. 
Dar pįrmu kartu pas mus dai
nuos jaunuoliu choras iš Cle
veland©. Dainų ir prakalbų 
programa prasidės 3 valandą 
po pietų, o vakarienė bus 6 
vai.
sus

Kalbės Glen Taylor »
šeštadienį, spalių 2 d., 8 

vai. vakare, Mechanics Hall, 
321 Main St., įvyks masinės 
prakalbos. Kalbės Progresy- 

iviiį Partijos kandidatas į vi- 
ce-prezidentus Glen Taylor. 
Tai vienatinė proga mūšų 
mieste šį liaudies draugą ir 
kandidatą išgirsti, nes vėliau 
jis išvyks į kitas apylinkes su 
prakalbomis.

Visiems yra žinoma, kad 
drąsiai ir gerai senatoriui 
Taylor gink demokratinės 
liaudies reikalus Senate. Vi
sus ir visas prašome atsilan
kyti.

Bilietus galima gauti Pro
gresyvių Partijos centre/ 1 
High St., Worcester. Galima 
telefonu susisiekti: 7-0656. Ti- 
kietų kaina 60c ir $1.20, įskai
tant ir taksus. ’ •

Lietuviai gali gauti bilietų 
ir pas Mrs. H. Gurskas,' 14 
Harlem St., arba telefonu už
sisakyti :• 6-7272. < ,

Lietuvių Progresyvių z
Balsuotojų Kliubo Koręsp. Jeruzalėje.

ir
Tikieto kaina $2. Vi- 
visas širdingai kviečia

LDS 8-tos Apskr. ir
LLD 4-tos. Apskr.

Komitetas.

Namo Gabenamas Grafo 
Bernadotte Kūnas. (

Roma. — Lėktuvu atga
bentas grafo Bernadotte’o 
kūnas iš Palestinos, kur. 
Bernadotte buvo * Jūngt.1 
Tautų tarpininkas arabams 
taikyti su žydais. Jis1 bus 
Švedijon nulėkdinUs ir su-, 
degintas. Bernadotte nušo
vė žydai Sterno teroristai*■ k i ■ < l'*.GS .

^VOLUNTEERS FROM U.N.’s international staff made up t guard; 
force to watch 'over' A truce arranged by U.N. iff Palestine. Here i' force to witch------  _
,U»N. Secretary-General Trygve Lie sees the guard off in New York*

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.

Teistams Pspiar a411t

m A > Mil II

s

CHARLES J. ROMAN
) (RAMANAUSKAS) v . . . . .

Laidotuvių / 
Direktorius

4 puel^—Laisve (Liberty, Uth.'Daily)—Tree., Rugs. JSfliH



Clevela^do Žinios

LAWRENCE, MASS

Tel. ST. 2-8842

UETUVIŠKA ALUDE

grizo
unijoj

Manager

Licensed Undertaker

TeL EVergreen 8-9770

STEAK PARTY

GODOS

MATTHEW P. BALLAS

prašome 
antrašui

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Spalių Trečią Pas Mus Kalbės 
Dr. Jonas Stanislovaitis

PRANEŠIMAI
SOUTH BOSTON, MASS

LLD 2 kp 
rugsėjo 23 
Broadway, 
klausysime 
me ir kitų 
narių dalyvauti. — 

(222-223)

Klausykite Amberlando 
Radio Programų

Pažangieji Mass, lietuviai ir 
jų organizacijos atsteige radi
jo Amberlando programas. 
Jau transliuojamos per kelias 
praėjusias savaites. Bet dau
gelis jiolonijų lietuvių apie tai 
dar nežino. Kiti žino, bet nu
siskundžia,kad > stotis silpna—

HELF WANTED—FEM ALĖ 
REIKALINGOS MOTERYS

Biskis apie Mūsų Pikniką
Rugpjūčio 15 d5 LLD 145 

kuopa turėjo skaitlingą pikni
ką su skaniais pietais viešam 
parke. Kiek yra žinoma, pik
nikas gerai pavyko; ne tik 
dalyviai buvo užganėdinti su 
maistu ir gėrimais, bet taipgi 
dalyvavo daug’ žmonių. Įdo
mu tas, kad svečių buvo net 
iš tolimų kolonijų, kurie tuo 
laiku viešėjosi Los Angeles 
mieste.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboIdt 2-7964

Paul Gustas Funeral Home, 
’ INC.

Lawrenco pažangiosios lie
tuvių organizacijos ir Progre
syvių Partijos nariai pasileido 
į darbą, kad surengti dideles 
prakalbas prezidentinių rinki
mų klausimu. Jas reikia labai 
gerai išgarsinti, kad kuodam 
giausia lietuvių sueitų. Kal
bėtojai išimtinai kalbės tik 
apie partijas ir jų kandidatus 
į prezidento vietą.

Be dr. Stanislovaičio kalbėti 
yra kviečiamas Donald Tor- 
mey, iš Beverly, Mass., žymus 
vadas ir organizatorius CIO

mes, tikietai- jau 
mi išanksto per 
Raginu., kad visi 
tus ir ^.dalyvautų 
kiete.
Atyda Moterims

Dėl priežasties švenčių ne
įvyko'mūsų susirinkimas rug
sėjo mėnesį. Todėl," sekanti 
susirinkimai Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubo ir LLD 145 
kuopos įvyks sekmadienį, spa
lių (Oct.) 3 d.—LLD 145 kp. 
nuo 11 vai. ryte, Moterų nuo 
1 vai. po pietų, International 
Institute, mūsų paprastoj vie
toj. Malonėkite nepamiršti.

M. Alvinienė.

mūrininkai—unijistai
84.50 į Valandą, 7 valandų diena 

Darbai pas
Prospect St. Ir Thompson Plaėe 

HACKENSACK, N. J. i X

Viską sudėjus į daiktą, dar
bas buvo atliktas .pasekmingai 
ir sklandžiai. ,Qirtjej.au, kad 
pelno liks virš $50. Tai ačiū 
veikėjams ir dalyviams.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway

susirinkimas įvyks
8 v. v., 318 West 

Šiame susirinkime iš- 
raportą iš pikniko, turi- 
reikalų aptarti. Prašome 

Komisija.

Kelios savaitės atgal 
po ilgos kelionės ir vakacijos 
Karolis Pečiulis su sūnum ir 
marčia. Važinėjo su automo
biliu ir buvo nuvykę net iki 
New Yorko valstijos. Aplankė 
daug savo pažįstamų Connect-

EONKONKOMA
8684

nepasiekia tolesnių kolonijų, 
dar'kiti nusiskundžia, kad ant 
jų/priimtuvų nėra numerio— 
160.

Stotis WV0M, iš kurios 
Amberlando programos trans
liuojamus yra taip lygiai sti
pri, kaip WHDH, arba WEEI. 
Tik keblumas yra tame, kad 
ši stotis gaunama ant nume
rio 160, o senesni priimtuvai 
turi numerius tik iki 150. Sa
vo automobiliuj turiu 1939 
metų Philco priimtuvą, kurio 
juostelė turi numerius taipgi 
iki 150, bet persukęs per 150 
numerį, labai aiškiai ir gerai 
gaunu programas net" už 40- 
50 mylių.nuo Bostono.

Įsitėmykit, programos būna 
transliuojamos ne. sekmadie
niais,- bet šeštadieniais, nuo 
10:30'iki 11 vai. prieš pietus.

FROM ALL OVER the world, people visit U.N. organizations who participate directly or indi- 
headquarters, some of them as casual observers, rectly in the work in progress. Here students ar- 
hut more and snore as members of Interested Cp rive at Lake Success, New York, for study, of U«N«

Pikniko gerumas priklauso 
nuo darbštumo ir gero pasi
šventimo draugų ir draugių. 
Iš komisijos narių daug dar
bavosi Bernotai ir dd. Levi- 
šauskai, taipgi daug dirbo d. 
A. Padienė, mūsų gera drau
gė. Daug darbavosi' tikietų 
platinime ir tvarkyme M. Al- 
vinienė. Per jos pastangas 
buvo gauta keletas gerų do
vanų dėl parengimo. Ap’art 
paminėtų ypatų, daug darba
vosi A. Talandzevičius, J. šve
das, J. Druskis, Mrs. E. Cable, 
o sunkiausi darbą atliko Juo
zas Karnauskas ant užbaigos.

Dėl pikniko reikmenis au
kavo: Stella ir Juozas Kar- 
nauskai, M. ir F. Prūsai, J. 
Rudaitienė, P. ir K. Repečkai, 
J. M. Alvinai ii’ G. A. Berno-

Moderniškal įrengtos Koplyčios

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

TOL MArket 2-5172

Fairlawn Ave. ir Well Drive 
Fairlawn, N. 9.

Duodama tranRportacija i ir ii New
Yorko pu»8 per George Washington Tjltį.

DUKE CONSTRUCTION CO., 
lit CEDAR LANE, TEANECK. N. J.

TBANECK <‘■8754 v
- _ (22«)

Matthew , 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS URABORIUS

Telefonuokite dieną ar naktį Q
< EVergreen 7-4774 \ <

‘Naujai išdekoruota šenftenų 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 aulyg parei-

Lankesi pas Mus
Laike dviejų švenčių rugs. 

5 ir 6 dd. buvo atsilankęs į 
Los Angeles iš Philadelphijos 
senas pažįstamas ir nuoširdus 
veikėjas 
atvyko 
trumpas 
brolį įr

d. A. Smitas. Jis čia 
oro keliais praleisti 
atostogas pas savo 
brolienę Hollywood, 

Cal. .Taipgi, gavo progą da
lyvauti mūsų mažam parengi
me pas draugus Mokslaveckus 
ir liuosu laiku aplankėm kitus 
savo pažįstamus ir draugus..

Draugas Smitas yra gyve
nęs Los Angelėj eilė metų 
atgal ir turėjo savo keletą pa
žįstamų. Man tai tikrai buvo 
smagų pasimatyti ir pasikal
bėti su juo,\nes jis yra arti
mas mūsų kaimynas, iš Lietu
vos ir taipgi toko artimai pa
sipažinti ’Clevelande ne tik su 
juo, bet ir su jo sesutėmis ir 
jo švogeriu Petrausku, kurie 
jau yra mirę. To'dėl, labai 
džiaugiuos^ kad gavau progą 
su juo pasikalbėti.

Smagu, kad draugas Smitas, 
nenuilstančiai darbuojasi vi
suomeniniam veikime.

Vėlesniu laiku teko gerai 
pasikalbėti ir pas mus .buvo 
atsilankęs d. A. Salaveičikas iš 
Massachusetts valstijos. Jis 
čion atvyko pastoviai apsigy
venti, nes pirko savo stubą ir 
džiaugiasi, kad turi gerą ir 
pastovų darbą. Taipgi, jo 
žentas gerai dirba. Sako, kad 
jam čion gyventi patinka ir 
nemano grįžti atgal į rytus.

Draugė A. Baklienė iš A-, 
kron, Ohio, praleido savo va- 
kacijaS-pas savo dukrelę Bell 
Garden, Cal. Aplankė daug 
savo pažįstamų ir draugų ir 
grįžo atgal į Akroną.-

(BIELIĄUSKAS)

LaiSniuotas Grabortus 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

ir tt, telefonuokite . z
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., 854 Marcy Ave^, Brooklyn, N. Y.

Iš Darbaviečių ■
Tenka su darbininkais pa

sikalbėti apie darbus. Tai 
abelnai žiūrint į darbavietes, 
darbai labai sumažėjo, 'kitur 
dirba tik po dvi ar tris die
nas. Daugiausia darbai suma
žėjo siuvimo ' industrijoje. 
Dabdaviai, lyg ’ko laukdami, 
dirba pasilsėdami. Tikisi, kad 
spalių mėnesį pradės eiti dar
bas smarkiau. ' ,

Dabartiniu laiku labai su
paralyžiuotas darbas gefcolino 
išvežiotojų ir aliejaus laukų 
darbininkų tęsiasi- streikas. 
Vietom eina aštri kova tarpe 
policijos ir streikiefių ir net 
ašarų bombom 500 darbininkų 
sužalojo. , Streike Habai biau- 
riai pasižymėjo Amerikos Dar
bo Federapijos unijos vadai 
ir darbininkai; jie siuntė di
delį skaičių savo mechanikų į 
aliejaus streikuojančių darbi
ninkų įstaigas ir bandė užimti 
ten: "darbus. Didelė dalis taip 
vadinamų streiklaužių liko at
mušta, nors ir šimtai policijos 
saugojo, bet. daugelis liko 
įvežta prie darbtj. Dabar CIO 
Unija pasiuntė aštrų protestą 
AF of L Unijai. - Alvinas.

Lietuvių Moterų Kliubo su
sirinkimas įvyko 16 rugsėjo. 
Moterys vis daugiau žingei- 
dauja svarbiais įvykiais, tai ir 
skaitlingiau lankosi į susirin
kimus. Tai gerai, kad daro 
progresą.

Spalių 10 dieną ruošia pa
rengimą, kurie sįvyks Lietuvių 
Svetainėje, 6835 - Superior 
Ave., 3 vai. po pietų. Šį pa
rengimą turėtų paremti kiek
vienas lietuvis, nes jo pelnas 
skiriamas Progresyvių Parti
jos rinkimų kampanijai.

Spalių 3 dieną, toje pat sve
tainėje įvyksta Ohio lietuvių 
konferencija Progresyvės Par
tijos reikalais. Moterų Klu
bas paaukavo $25, kad pa
sveikinti taip svarbią konfe
renciją. Išrinko ir savo dele
gates. -

Kliubo' narės rūpinasi ir 
sergančiomis kliubietėmis, ap
lanko jas, suteikia po dovą- 
nėlę ir taip pagelbsti, kas rei
kalinga. Dabar kliubas turi 
apie 60 narių, o galėtų turėti 
daug daugiau. Galėtų ir kitos 
moteris prie jo prisidek ir bū
tų joms naudinga. Daugelis 
moterų neturi ką rimto veikti, 
o priguledamos prie kliubo 
rastų sau įvairumo ir iš to bū
tų visuoiheninės naudos.

Nutarta chorą auklėti, 
kviesti daugiau moterų, kad 
priklausytų prie choro. Tam 
darbui išrinkta komisija iš: 
Rackaitienė, G e n d r ė nienė, 
Martinkaitįenė ir Gilienė. Ko
misija gera, papilkime, kad ji 
daug nuveiks choro padidini
mui, o kitos narės padėkime.

Eva Simans.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Berlin. — Sovietai pašali
no 110 priešiškų vokiečių 
valdininkų py tine j e Berlyno 
dalyje.

PAJIEŠKOJIMAl
Pajieškau sesers duktės Bronės 

Vičaites, apie 1926 metais išvažia
vusios iš Brockton, Mass., į New
ark, N. J. Jinai pati ar ją žinantie
ji prašomi pranešti man. Kazimie
ras Norkus, 323 E.- Houston St., 
York, N. Y. (226)

Nuo Senai Užsilikęs Reikalas
Praėjusį pavasarį buvp 

rengtos d. šolomskui prakal
bos. Tuojau po prakalbų už
simetė to parengimo visi do
kumentai, tad nebuvo galima 
padaryti atskaitos ir paskelbei 
aukojusių vardai. Dabar tie 
dokumentai atsirado. Buvusi 
to parengimo komisija ir LLD 
37 kuopos organizatorius su 
4ždi^inku peržiūrėjo bilas ir 
aukojusių vardus ir nutarė pa
skelbti spaudoje. Čia seka 
aukojusių vardai: Po $5.00— 
M. Baleviįią, £. Lupsevich ir. 
B. Chulada. Po $2.00 T. Tar
toms, J. Melvidas,?Ig. Chula
da, Kavaliauskas ir A. Ta- 
raška. Po $1.00 M. Bulota, 
S. Shlakis, P. A'leksonis, A. 
MatačiŪnas, Š. Penkauškas, D. 
Bulauka, Leo Chulada, Leo 
Rudis, F. Zula, J. Skrodis, J. 
Rudis, A. Butėnas, A; ShuPe
triene ir V. Kralikauškas.

•Viso aukų surinkta' $46.25. 
Kadangi, aukos buvo rinktos 
paramai trečios partijos veiki
mo, kas atliks nuo padengimo 
išlaidų,/ tai apmokėjus išlai
das—-$33.27, likusi suma ■— 
$12.98 buvo perduoti Citizens 
for Wallace/ vietiniam komi
tetui. , .

Prašome atleisti visų auko
jusių ir kitų dėl šio nemalo
naus užvilkinimo^ '

231 Bedford Avėnue 
Brooklyn 11, N. T.

GERI PIETOS!
'F ’•

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

' Laisvės Name
Brooklyn, N. Y. z

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir ’pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Kadangi šiuom tarpu 
dienraščiui labai reikia 
pinigų, tai duodąme di
delę nuolaidą ant svarbių 
knygų.

Poeto Stasio Jasilionio 
eilėraščių 2 dideles kny
gas duodame tik už $1.

Tai yra gražios poezi
jos patys geriausi rinki
niai. Puikuszpasiskaitymas 
jaunimui. Norintieji iš
simokinti gerai lietuviškai 
skaityti, skaitykite poeto 
Stasio Jasilionio eiles. /

Anksčiau išleistoji kny
ga BEŠVINTANTIS RY
TAS . yra 288 puslapių 
knyga. Antroji, išleista 
pradžioje šių metų PA
VASARIŲ 
256 puslapių knyga. Tas 
abi knygas gausite tik' už 
$1. Persiuntimą apmo 
kėsime.

Gal Atvyks j Lawrence 
K. Menkeliūniūtč . _

Gavome oficiąlį pranešimą, 
kad spalių 16 d., galime reng
ti K. Menkeliųniūtei atsisvei
kinimo parengimą mūsų kolo
nijoj. Nors spalių ir lapkri
čio menesiai užimti parengi
mais, - tačiaus, musų kolonijos 
veikimo veteranai Penkaus: 
kas, Večkys ir Kralikauskas 
apsiėmė surasti galimybes pa
rengimą surengti. s

DEGTINE, VYNAS ir 
ALUS

Kanados - 
Black Horse Ale 

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

patyrusios OPERATORES
PRIE SINGER SEWING MJUINV

J. H. MFG. CO. INC.
84 EXCHANGE PLACE

• JERSEY CITY, N. J. '
Harborside Bld*.. Unit No. 1. 4-toa Dabos.

Tik již vieną dolerį jūs 
įsigysite gražiausios poe
zijas dvi knygas ir tuom 
pačiu kartu parengsite sa^ 
vb dienraštį 'finansiniai 

' sunkiuose vasaros mėne
siuose.

Užsakymus 
siųsti šiuom 
LAISVJ&, 427 Lorimer St 
Brooklyn 6, N. Y.

**>****As»—^i****^*#****^*.

icut ir Massachusetts valsti
jose, taipgi buvo sustoję daug 
vietų apsilankyti grįždami į 
namus pas pažįstamus ir gimi
nes. Sugrįžęs papasakojo daug 
įdomių dalykų apie savo gimi
nių Ūkininkavimą ir kitus įvai
rius dalykus.

Dar neseniai grįžo po va- 
kacijų maloni draugė Marie 
Peters iš Chicagos. Ji džiau
giasi, kad maloniai praleido 
vakacijas ir dabar stojo prie 
savo kasdieninio darbo. Ma
rytė sugrįžus iš Chicagos per
davė daug gerų linkėjimų dėl 
losangeliečių: Ačiū visiems, 
kad mūs nepamiršta draugai 
ir draugės! • \ 
Užuojauta Draugei

Tik ką sužinojau, kad buvo 
sunkiai 'susirgus d. Antanina 
Jukelienė, tai yra motina Al 
Casper ir Virginia Woder. 
Dėl sveikatos atgavimo jos 
vaikai ją nuvežė ant ūkės. 
Girdėjau, kad jos sveikata ei
na geryn. Linkiu, kad pilnai 
susveiktųm, maloni drauge! 
Gaila, kad negaliu aplankyti.
Būsimas Parengimas .

Kadangi laikas greit prabė
go, tai jau laikas pradėti gar
sinti Moterų Kliubo parengi
mą. Kitais metais Moterų 
Kliubas atžymėdavo savo ju
biliejų tikru laiku, bet šiemet 
nebuvo galima gąntį svetainės 
geru laiku, tai prisieis atžymė
ti 7 metų jubiliejų lapkričio 
14 d., International Institute, 
su programa ir bankietu.

Kad būtų - geresnės pasek- 
pardavineja- 
mūsų nares, 
įsigytų tikie- 
moterų ban-

r. w. nualins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Aveitue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y 
% ■ 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Valgykite Pietus pas
HAPFY DAYS RESTAURANT & BAR ' / 

426 South 5th St, ' Brooklyn, N. Y.
STEAK PARTY SPALIO 2 OCT.

Dabar Įsigykite Steak Party Bilietą.
Galite gauti Happy? Days Restaurantė. ,» '■ 

Kairia $2.50. Pradžiai vai. vakare.
Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma

lonu. Mandagus patarnavimas.
Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimas bei l*rS. Pra

šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.
Salę Išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikStynų, parių, vestuvių. 

Žemos kainos už viską.
Valgiais ir gėrimais aptarnaujame lemom kainom.

B 12

Qirtjej.au


NewYorko

Aidieciy Atydai

PARDAVIMAI

TONY’S

Valandos

MERGINA NUSIŽUDĖ

Nuteisė Neregį Veteraną

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

Valandos

LITUANICA SQUARE

Come With Your Friends!
PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

ROBERT LIPTONKiekvieną dieną yra didęlis pasirinkimas visokių valgių

701 Grand StreetATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

Dance Halls

Dailių Moteriškų ir Vyrišky 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

Paskyrė Daugiau 
Motery Policistėmis

Gersonas Reikalavo 
Sustabdyti Atakas 
Ant Mitingų

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAI$

Bučeriai Ruošiasi 
Streikuoti

Sveikatos Diena
Sekmadienį visą dieną 

ims Lietuvių Sveikatos 
tūros Klubo veiksmai:

Naturalio maisto paroda ir

UZ

Kul

Gardene Mitingas Gins 
■Mūsų Teises

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

senas dienraščio Laisvės 
tytojas.

86th Ave., Woodhaveft, N.Y, 
(225)

jnn Sheridan ir Gary Coo- 
er, žvaigždes f i linos “Good 
Sam,” Radio City Music

Hall, New Yorke.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

Gildija Teiks Prizus 
Už Geriausias 
Korespondencijas

svar- 
norės

* Aukštos Rūšies Džjūlerių Sandėlio 
Susidedant iš Daim^ntų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių. ’

domėjusieji : teatru) 
daktaro Petrikos 
apie teatro režisūrą, 
tina, kad teatrininkai turės ir 
kitų veiksmų, nes jie ten jau 
įsikūrė pirm visų kitų. Prie
to, jie rengiasi pastatymui vei
kalo “‘Pergale,” su kuriuo va
žiuos in»į kitus irt i estu s.

Penktadienio vakarą pirmu 
kartu ten susirinks savo prak
tikoms Aido Choras; naują se
zoną pradės naujoje, gražioje 
vietoje.

Lietuvių Kultūriniam Centre 
Suklestėjo Veiksmai

S. W. Gerson, komunistų ir 
Amerikos Darbo Partijos kan
didatas į Miesto Tarybą, pa
siuntė. majorui O’Dwyer rei
kalavimą suvaldyti chuliga
nizmą.’

Savo telegramoje kandida
tas sako, jog policija visai ne
sistengia suvaldyti chuliganus, 
užpuldinėjančius ramius pilie
čius, susirinkusius į mažuonų 
partijų susirinkimus išgirsti 
kalbėtojus. Taipgi puola ir 
kandidatus.

Gersonas specialiai nurodė 
mitingą, įvykusį praėjusį 
penktadienį prie 50th St. ir 
5th Avė., Brooklyne, kur chur 
liganai ant jo metė išmatas ir 
kitokius sviedinius.

Reikalingas fornjšiuotas kamba
rys merginai. Pageidaujama, kad 
būtų Richmond Hill, East New York 
arba Woodhaven apylinkėje. Turinti 
toki ka^nbarj, prašome pranešti tele
fonu bile laiku. — Virginia 7-9527.

C (222-224)• Irwin Greenberg, buvęs 
paratrūperis, kurio viena akis 
tapo visįškai apakinta, o kita 
apsilpninta laike karo veiks
mų pietinėje Francijoje, pra
ėjusį pirmadienį tapo nubaus
tas pasimokėti $10. Už ką?

Greenberg kalbėjęs jaunų 
komunistų klubo suruoštame 
atviro oro mitinge prie kam
po Fulton St. ir Nostrand 
Avenue praėjusio rugpjūčio 
18-tą. Dėl to teisme jam pa
sakė — tu esi komunistas. Ir 
nuteisė, žinoma, nesakė, jog 
teisia už jo pažiūras, bet, kaip 
priprasta, kaltino “netvarkia- 
me elgesyje” (disorderly con
duct).^ Taip kaltina visus po
litinius darbininkų Kalbėtojus, 
kuriems nori uždaryti burną.

• Komunistai žadėjo teisėją 
John A. Dwyer skųsti vyriau
siam magistratui Edgar Brom- 
berger.

Prisilaikant įstatymų, teisė
jas privalo atsisakyti nuo tei
simo tų, kuriems jisai pama
tiniai priešingas. Teismas tu
rėtų būti bešališku. O jeigu 
jis nėra bešališku, tai jis tam
pa kryžiavimu sau nepatinka
mų asmenų ar idėjų.

Bowlin'-as ir Restorations
Bowlingas, beje, veikia 

vakarą. V’onaAi atėjus ne vi
suomet pasitaiko “partnerių,” 
Nors galima žaisti ir vienam, 
tačiau smagiau; kuomet yra su 
kuo lenktyniuoti. Tad ypa
tingai atvykusieji grupėse pa
sismagina su bowlingu.

Restorantaą taipgi veikia 
kas vakaras iki vėlumos.

paskiau pietūs nuo 10 valan
dos ryto;

Dr. J. J. Kaškiaučiaus pre- 
lekcija ir atsakymai į klausi
mus nuo 2 vai. po pietų. Taip
gi .tikimasi, kad kalbės J. W 
Thom&onas apie natūrali mais-

. Laikraštininkų Gildija ir 
Irving Fundacija paskyrė po 
tūkstantį dolerių kas metai iš
mokėti prizams už geriausias 
korespondencijas. Jas parinks 
iš tokių žiniškų aprašymų, ku
rie bus skaitomi akstinančiais 
skirtingų tikybų žmonių susi
pratimą ir sugyvenimą vieni 
su kitais. "

Raštai bus parinkti iš žinių, 
talpintų spaudoje tarp sausio 
l-rnos- ir lapkričio 20-tos, šių 
metų.

Įsitęmytina, jog piliečių re
gistracija balsavimams įvyks 
visą ateinančią savaimę, pra
dedant rugsėjo' 27-ta, baigiant 
spalių 2-ra. z

Nesiregistravę tą savaitę 
newyorkieciai negalės daly
vauti rinkimuose, įvyksian
čiuose lapkričio 2-rą. Tie, 
kuriems registracijų savaitę 
reikėtų išvykti iš miesto, gali 
užsiregistruoti iš anksto., bet 
privalo nuvykti į savo apskri
ties Board of Elections rašti-

..O po pietų ir prelekcijo; 
pripažindami mankštos 
bą sveikatai, be abejo, 
pažaisti, ii bowlingu.

šuniuko lojimas išbudino 
tebemiegančius 6 ‘ asmenis 
newyorkiečių Cutler’ių namuo
se anksti pirmadienio rytą. 
Būta gaisro. Visi spėjo išsi
gelbėti.

Pigus pardavimas — 4 kambariai, 
garu šildomi, naujai išmaliavoti; vė
liausi rankandai ir kiti reikmenys. 
Kaina $1500. Kreipkitės j Apt. 23 
ar 27 \ bile laiku. Alex AJfenes, 56 
Stagg St., Brooklyn, N. Y, (223-225)

Svečiai
New Yorke svečiuojasi ketu

ri montrealiečiai: Petras čel- 
kis, Bill Spence, Sydne’y Ryan 
ir Harvey O’Shaughnessy. Vi
si keturi atvyko pereitą sa
vaitę biznio reikalais ir tuo 
pačiu kartu apžiūrėti New 
Yorką.

Sekmadienį, Petras ir Bill 
atvyko į Laisvės įstaigą ir su
žinoję, kad aidiečiai vyksta 
dviem busais į savo pikniką, 
tad ir jiedu nutarė nuvažiuo
ti savo mašina. Jiems patiko 
piknikas, linksmai, draugiškai 
praleido laiką su lietuviais.

Užbaigę biznio reikalus, mi
nėti svečiai vyks atgal į Mont- 
realą, Canada. Beje, Petras 
čelkis sako, ka)d jo tėvas yra 

skai-

Su ateinančiu penktadieniu, 
24 d. rugsėjo, Aido Choro pa
mokos įvyks Lietuvių Kultūri
niame Centre, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. 
MoterYs-merginos būtinai susi
rinkite 7:30’vai. vakare, o vy
kiai 8 vai.

Prašome visų aidiečių lanky
ti kiekvieną pamoką, nes mū
sų parengimas jau veik čia 
(įvyks 10 d. spalių), tad lai
ko prisirengimui labai mažai 
lieka.

Beje, apart penkiadieniais, 
pamokas laikysime ir sekma
dieniais, 10 val.z ryte, taipgi 
Lietuvių Kultūriniame Centre.

Taigi, visi laiku būkime 
penktadienį naujoj vietoj.

Eva T. Mizarienė,
> Pirmininkė.

Mokyklėlės Popietis
šeštadienio popietis — jau

niausiojo jaunimo diena. An
trą valandą po pietų susirinks 
Lietuvių Kalbos Mokyklėlė, 
mokoma Juozo , Byrono. Po 
kalbos pamokų, Helen Bručas 
mokys tautinių šokių, su ku
riais jaunukai nori išstoti savo, 
pramogoje Spalių 17-tą, o taip 
pat ir pirm to įvyksiančiose 
tūlų organizacijų pramogose.

Po šokių, užkandę ir pasil
sėję, jaunukai ir vyresnieji jų 
talkininkai imsis muzikos pa
mokų su muziku Juozu Bu- 
drevičium.

Auditorijoje Knygų 
Paroda Tebesitęsia

Atidarymui viešos skaity
klos Liberty Auditorijos pa
talpose suruošta knygų paro
da dar bus iki gal d saVaįtės. 
O po to, jos ruošėjai spręs— 
palikti toliau, ar ne. Paroda 
randasi viduriniam^ aukšte, 
kampiniame kambaryje.

• Parodoje randasi rinkinys 
įvairių-įvairiausių knygų, pra
dedant pirmiausia spausdinta 
lietuvių knyga-katekizmu, bai
giant naujausiomis, šiais me
tais, minint lietuvių knygos 
400 metų sukakti spausdinto
mis. Radau ir Amerikoje 
spausdintų pirm mano gimi
mo. Nieko sau knygelės! Ra
dau senoviškas kanfičkas, iš 
kurių giedoti' kadaise mokėjau 
veik užsimerkus -— vienatinė 
eilių knyga, turėta mano vai
kystėje ir ankstyboje jaunys
tėje.

Knygų pąrodon, kaip kad ir 
skaityklon, įėjimas nemoka
mas. Ją galima atlankti bile 
vakarą šią savaitę arba laike 
būsimų veiksmų šį šeštadienį 
ir sekmadienį.

štai, galop ’ šios savaitės 
laukiama sekamų žymesniųjų 
sambūrių:

Ketvirtadienio vakarą, 23- 
čią, teatrininkai (ir kiti susi- 

girdės 
paskaitą 

Daleis-

Pradėjęs su paskaita ir ati
darymu skaityklos ir knygų 
parodos praėjusį šeštadienį, 
Lietuvių kultūrinis Centias 
dabar užimtas veik kas dieną, 
o tūlomis dienomis ir kelių 
grupių užimtas įvairiausiems 
veiksmams. Vietos ten yra 
gražios, sutelpa kelericpi 
veiksmai vienu kartu.

REIKALAVIMAI
Reikalingi kambariai t rim žmo

nėm, su. ar ,be šilumos. Reikalas 
skubus; nes Neužilgo esame priver
sti apleisti dabartinius kambarius. 
•Prašome kreiptis pas Joe Merk, 
9415

Apvalymui subways ir kitų 
miesto važiuotos linijų nuo 
priesagų keliaujančiom, mies
tas buvo paskyręs tris mote
ris policistes. . Tose ir pana-x 
šiose pareigose moterys pasi
rodžiusios labai, sėkmingomis. 
Dėl to šiomis dienomis paskir-* 
tos dar dešimtis moterų.

Moterys ‘ “apgulai sargai” 
gaus p.o $3,000 dlgos metams. 
Jos visos gražios, jaunos ir pu
sėtinai stiprios.^ Nelaime tam, 
kas jomis pasigrožės ir be at- 
siklausimo jų valios savo prie- 
jautą parodys. O kadangi jos 
nedėvės uniformų, daugelis 
malonių vyrų apsigaus.

Bėgiu metų pirmosios trys 
areštuodinusios ir privedusios 
prie nuteisimo 200 asmenų— 
pe už blogą, bet už per didelį 
malonumą ne tam skirtoje vie
toje, subways. ,

UP-TO-DATE /

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
gebai patyru barberiai

Patricia Sanders, dirbusi fi
nansiniame distrikte skrybėlių 
padėjėja^, mirė iššokusi iš 
viešbučio Sutton 11-to aukšto 
apartmento, ten atėjusi vieš
niose. Tame apartmente gy
venanti Mary Cabęll sakėsi 
buvusi mirusiosios draugė. Ji
nai ir pas ją buvęs svečiuose 
Frank Jason norėję Sandersiū- 
tę sulaikyti nuo šokimo, bet 
nespėję.

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

RECEPTŲ * SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN tANE, Ph. G.

Tel. EVergreen 7-6238
* / 1

Yra ir Ko Pasiskaityti
Išstatytosios parodai, žino

ma, skaityklon neleidžiamos, 
nes kai kurių iš jų yra tiktai 
po vieną. Tačiau kurių yra 
po daugiau, jų galima gauti 
ir pasiskaityti. Užtat naujes
niųjų, lietuviškų1 ir angliškų 
gerų knygų, galima gauti 
skaitykloje. / Laukiant nusitiki
mo su draugais ar pirm susi
rinkimo anksčiau užėjus nėra 
reikalo laiką praleisti veltui, 
gali pasiskaityti knygą ar 
laikraštį.

RESTAURANT
' Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

?82 UNIONf AVE. BB
i 'x TeL EVergreen 4-9612

Lietuvių priežodis sako — 
paduok velniui vieną'pirštą, 
įtrauks visą ranką. Tas pats 
su reakcija, laisvių varžytojais 
ir pagrobėjais: leisk jiems pa
grobti vieną darbininkų šei
mos narį, vieną vadą šiandien, 
rytoj pagrobs visus.

štai pavyzdis: Prieš tūlą 
laiką Wall Stryto atstovai Val
džioje paskelbė ablavą ir su
laikė teismui 12-ką komunistų 
vadų. Tuos tebetampant pb 
teismus, areštuoti jr sulaiki- 
nėjami teismui ir daugelis ki
tų žmonių., komunistų ir ne ko
munistų. Tūli iš tų net prie
šingi komunistams, gal tik 
trumpam laikui, per klaidą ar 
per savo artimūs asmeninius 
draugus buvę suėję .su, komu
nistais. ‘z ' ' •

šiomis dienomise sulaikytas 
bronxietis Morris Eli Taft, ki
lęs iš Lietuvos ir gyvenąs šio* 
je šalyje nuo 1906 metų, .69 
metų senumo, tiktai * tartum 
sapne beprisimenąs Lietuvą, į 
ten nieko sau artimo neturįs. 
Kuo jis prasikalto?

Morris Eli Taft nieku ne
prasikalto. Išmokęs mašinis
to amato, jis dirbo visą am
žių, kada tiktai galėjo gauti 
darbą ir turėjo tam sveika
tos. Iš savo ^uždarbio gyveno. 
Tačiau dabar atsirado koks 
ten Kornfeder, kuris 'sako, 
kad Taftas nuo 1924 iki 1926 
metų buvęs komunistu. Korn
feder pasakojo jau visiems ži
nomą melą, būk komunistai 
norį spėka ir prievarta nu
versti mūsų valdžią. O • toji

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

l§ senų padarau; 
naujus paveiku 
lūs ir krajavus' 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 
kalui esant ir 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
SI 2 Marion St., Brooklyn 

kampas Broadway ir Ston® Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. QLenmore 5-6191
5

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus
>. RHEINGOLD

BEER & ALES

valdžia bile tarškaliaus kal
ba vaduojantis persekioja as
menį, kuris visą savo geriau- 
sį‘* amžių praleido dirbdamas, 
prisidėdamas, išstatyti mūsų 
šalį tuo.milžinu, kokiu.ji Šian
dieną yra.

Matome, kol komunistų va
dai nesaugūs, niekas nesau
gus.
Teisėms Ginti Mitingas

šio ketvirtadienio vakarą 
(rytoj); rugsėjo 23-čią, įvyk
siantis masinis mitingas Madi
son Square, Gardene yra šau
kiamas specialiai gynimui tei
sių komunistams / ir visiems. 
Apsaugai teisių reikalauti žmoh 
niškų darbo sąlygų ir pragy
venimui pakankamo uždarbio. 
Teisių 'reikalauti, žemesnių 
kainų; rinkti valdžiofi tą, ku
rio žmonas .nori; protestuoti 
prieš - karo ruošėjus.

Pripildytas , ir perpildytas 
Gardenas 'būtų galingu balsu 
už teisęs ir tuos vįsus reika
lavimus. Tad:

Ar jūs pritariate, ar nepri
tariate komunistų id’ėjomą, bet 
jeigū jūs pritariate išlaiky
mui mūsų šalyje demokratijos, 
jūsų vieta Gardene 23-čios va
karą. L. K. N.

/ Gręsia visuotinąs nekošernų 
bučerių streikas Manhattane 
ir Bronxe, jeigu bučernių sa- 
Yjninkai ir toliau užsispyrusiai 
laikysis dabartinio nusistaty- 

’ mo.. Streikas prasidėtų spa- 
• lių 1-mą, pasibaigus dabarti- 

niam kontraktui. Paliestų 1,- 
600 būčerių, virš šešiuose šim
tuose krautuvių.„

, ■ . . .Vyriausiais reikalavimais 
yra 10 nuošimčių mokesties 
priedo, 40 valandų savaitės, 
ilgesnių atostogų. Bosai atsi
sakė sąlygas priimti, tad per 
tris savaites užsitęsusios de
rybos nutrūko. ■<

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 
1—2 dienom 
'6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-020S

OPEN BOWLING
EVERY EVENING AT

LIBERTY
AUDITORIUM
110-06 ATLANTIC AVE.

Keleriopa Veikla Prieš 
Persekiojimą 12-kos 
Vadu-Kovotoju

šimtai newyorkiečių išėjo 
pikietuoti Federalį bildingą 
prie Foley* Square antradienį. 
Reikalaujama panaikinti su- 
frėmuotus prieš 12-ką komu
nistų vadų kaltinimus.

Pikietą iššaukė Civilių Tei
sių Kongresas.
Peticija Trumanui /

Unijos savo ruožtui ruošia 
peticiją, kokią, sako unijistų 
komiteto- vadai, prezidentas 
Trumanas žadėjęs priimti. Pe
ticija reikalauja panaikinti 
įkaltinimus 12-kos vadovau
jančių komunistų.

Unijų peticiją pasirašė 1,- 
100 unijų vadų.

Peticiją į Washtingtoną nu
veš specialė unijistų delegaci
ja, kurios vadovybėje, tarpe 
kitų, bus Jos. D. Flanagan iš 
Hotel & Restaurant Workers 
Lokalo 6-to; Helen Mangold 
iš Social Service Workers Lo
kalo 19-to; Max Weinstock iš 
Furniture Workers Interna
tional Board; Leon Strauss iš 
Fur Dyers and Dressers Joint 
Boa'rdd; Peter McLaughlin iš 
Transport Workers Unijos, 
taipgi valstijos .senatorius 
Kenneth Sherbell.

Delegacijoje taipgi daly
vaus Civilių Teisių Kongreso 
atstovai, sumanytojai i tokios 
peticijos. Peticiją veš į Wa
shington rugsėjo 22-rą. .

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

Peter
KAPISKAS

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte 
1— 8 vakare ♦ 

Penktadieniais uždaryta.




