
Nepakeičiamas principas.

Slapta knyga. 
Graikijos skerdynė. 
Moterys per 30 mėty.

Rašo A. BIMBA

No. 169Ar turi teisę kada nors vie
na šalis pasiimti dalį kitos ša
lies teritori jos ir sakyti:. Mes 
čia esame viešpačiai?!

Neturi, nes tai reiškia agre- i 
siją, paneigimą tos- šalies ne- I 
priklausomybės ir nepalie- 1

ALGOS per valanda
dento pasielgta su Kini ja, ūži- j r  
mant Formozą. Pasiteisini- ' 1 • • 1* 11* * - *1 *
mu yra daug, pažadų galima Į UtlVDininkdl (ICtllTlCllS StT(>lli(US 
suversti didžiausius kalnus,! • v i 11* * *
bet faktas pasilieka faktu, ! 1ST*člkCtlCl'VO pCl^(?l*lTllTTll£
kad mūsų šalies laivynas ūžė- I L  
mė ir laiko Kinijos teritoriją, 
be jos sutikimo, jos neatsi
klausus, dar jai griežtai pro
testuojant.
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Pravda kaitina McArthurą KORĖJOS LIAUDININKAI 
i IŠGAVO 8 C. DAUGIAU už Japonijos Ginklavimą
FORDO DARBININKAI

koman-

Su didelėmis ceremonijomis 
ir'ilgais atsisveikinimais Willi
am O’Dwyer išsikraustė iš 
New Yorko majoro vietos. 
Prezidentas skiria ji Ameri
kos ambasadoriumi Meksikai.

O’Dwyer nebuvo LaGuar
dia. Ir pasitraukė jis iš tos 
aukštos, garbingos vietos ne
gražiai suteptomis rankomis. 
Išniekino jis tą vietą, kai rug
pjūčio 2 dieną kazokų arklių 
kojomis aplink Union Square 
gatvėse mindžiojo nekaltus 
žmones.

Jei jis dar turi šiek tiek 
sąžinės, šią dieną skaitys ne. 
laimingiausia diena visoj d sa
vo politinėje karjeroje.

tadalių, pagal valdžios Dar
bininkų , Statistikų 
čiavimus kiekvieną 
ketvirtį.

Birželio 1 d. kas

The N. Y. Times korespon
dentas Austin Stevens rašo 
apie knygą, kurios beveik ne
begalima surasti, nors ji dar 
tik pernai išleista. Tai val
džios spaustuves išleistas rin
kinys “92202.” Tai rekordas 
Atstovų Buto 1949 metais ves
to tyrinėjimo Korėjos reikalų.

Tuose rekorduose, jis sako, 
glūdi generolo Bolte liudiji
mas apie Pietinę Korėja. Gen. 
Bolte pasakė: “Pietinės Ko
rėjos ginkluotos spėkos daug 
geriau įrengtos, negu 
nes Korėjos.”

Toje “išnykusioje” knygoje, 
sako Stevens, nušviečiamas ir 
kitas klausimas: Kodėl Ame
rika ištraukė iš Korėios savo 
ginkluotas spėkas? Kitos iš
eities nebuvo, sako, kai Tary
bų Sąjungą ištraukė savo ar
miją iš šiaurinės Korėjos. Ne 
iš gero tai buvo mūsų padar- 
ryta, bet iš prievartos.

šiauri-

Du tūkstančiai ir r’Atuon;' 
šimtai septyniasdešimt septy
ni graikai darbininkai nuteis
ti sušaudymui, kalėjimuose 
sėdi ir laukia mirties dekreto 
pravedimo!

šitaip fašistai - monarchis- 
tai .traktuoja savo politinius 
oponentus, nugalėtus ginkluo
toje kovoje. Visa Graikija 
paversta į milžinišką skerdy
klą.

Ir tai nebe pirmas laimėju
sios buržuazijos žiaurumdb pa
vyzdys. Istorija žino Pary
žiaus Komuna. Ten laimėjus 
buržuazija į keletą dienų iš-« 

' skerdė keletą desėtkų tūks
tančių paryžiečių.

Po Pirmojo pasaulinio karo 
panašios masinės skerdynės 
prieš nugalėtus civiliniam ka-» 
re darbininkus įvyko Suomi
joje ir Vengrijoje. Kovotojų 
kapų.kapais buvo nusėta visa 
Lietuva po Pirmojo karo, kai 
Lietuvos ponija svetimų gin- 

’ klų pagalba nušlavė jaunutę 
tarybinę santvarką.

Jau mes ir pamiršome, kad 
.. tik prieš vieną trejetą desėt- 

kų metų mūsų sesės moterys 
neturėjo politinių teisių, netu
rėjo pilietinių teisių, buvo 
taip paniekintos ir pajuoktos, 
jog nebuvo prileidžiamos prie 
išrinkimo viršininkų. Ameri- 

(Tąsa ant 5 pusi.)

Detroit. — Fordo Auto
mobilių kompanija pasira
šė 5 metų sutartį su CIO 
Auto. Darbininkų Unija 
dėl algos priedų ir apdrau- 
dos pagerinimų.

Fordas, pagal šią sutar
tį, sutiko tuojaus pakelti 
darbininkams algą 8 cen
tais valandai, atsižvelgiant 
į kainų pakilimą, ir padi
dint senatvės pensiją nuo 
ligišolinių $100 iki $125 per 
mėnesį, įskaitant ir valdinę 
senatvės apdraudą.

Aukščiau išsilavinusiems 30,000 
darbininkams,' be to, bus 
pridėta dar 5 centai valan
dai, taip kad valandinė jų 
alga pakils 13 centų. 
I Sutartis, tačiau, 
ųog kas trys mėnesiai 
pernagrinėjama alga 
kainos. Alga bus centu 
keliama bei numušama 
lig kainų pakilimo bei 
puolimo 1 centu ir 14 šim- so 110,000 darbininkų.

sako, 
bus 

ir 
pa
su- 
nu-

Oldahomos policija 
suėmė 5 komunistus

Oklahoma City, Okla. — 
Šiol miesto policija arešta
vo^ valstijoj Komunistų 
Partijos pirmininką Alana 
Shaw; t^ominį mokslininku 
Giovannj Lomanitzą ir tris 
kitus komunistus, kurie da
lyvavo susirinkime j 
miestyje. Policininkai pasa
kojo, kad dėl susirinkimo 
“galėjo kilti riaušės.”

Visi penki paleisti už $20 
kiekvienas iki teismo.

metu u

Maskva. —■ Sovietų ko- 
’ munistų laikraštis Pravda 
smerkė generolą MacAr
thur a, amerikini 
dierių Japonijai, kad jis at
kuria ir ginkluoja 300 tūks- 
tąnčių japonų armiją. Prav
da sako, jog MacArthuras 
tik apgavingai pakrikštijo 
tą armiją “policija.”

Pravda vadina MacAr- 
koriku” ir smerkiametai thurą 

bus pridėta, darbininkams jį už parsidavėlių ‘japonų 
po 4 centus valandinės al
gos, iki išsibaigs ši sutar
tis 1955 m. birželio 1 d.

Be to, bus pagerinta da< 
bininkams sveikatos ir gy- 30-metinę Sovietų sutartį 
vybės apdrauda ir apmoka-; su Kinijos Liaudies Respub- 
mos atostogos.

Ši sutartis pakelia vidu
tinę algą iki $1.77 valandai.

Taipgi bus pakelta al^a 
raštininkų ir tar

nautojų.
• Tokius pagerinimus dar
bininkai išgavo, grasinda
mi visuotinu streiku ;prieš 
Fordą. Ir apie 25,000 jų jau 
streikavo pirma, negu sam
dytojas sutiko ‘eiti į dery
bas su unija dėl naujos su
tarties ?

Fordo fabrikai samdo.vi-

siuntimą karan prieš Šiau
rinės Korėjos Liaudies Res-

Kartu Ęravda primena

lika dėl draugišjko bendra-

GRŪMOJA ATKIRST
darbiavimo ir tarpsavinio | POHANGA IR TAEGU 
apsigynimo.

Maskva. — Sovietų lai
vyno laikraštis Raudonasis 
Laivynas karčiai smerkė

' Amerikos laivyno sekreto
rių Fr. P. Matthewsą kaip 
Wall Stryto imperialistų 
karo kurstytoją.

Matthews rugp. 25 d. vie- | 
šai ragino Ameriką užpult už 
Sovietus ir tuo būdu “pas- nuo 
tot kelią karui iš Sovietų i me 
pusės.” ' per

Raudonasis Laivynas ra
šo, ka'd Matthews “ 
jau ir i

Perkirto Taegu - Pusan vieškelį,; 
kitur gi jankiai kontratakuoja

Pietinė Korėja, rugs. 5. 
— šiaurinės Korėjos, liau
dininkai užėmė pozicijas 

pusės mylios į šiaurę 
Pohang uosto, rytinia- 
Korejos pajūryje, ir 

dvi dienas prasiveržė 
12 mylių ir pusę į pietų va- 

rankos karus. Tuo būdu liaudinin- 
jčiu. ir taip permirkusios j kai toli apėjo Pohangą iš 
kraujais tūkstančių korė jie- šono ir gręsia jį atkirsti, 
čių, indonezų, filipiniečių 
ir graikų.”

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Pietine Korėja, rugs. 5.— 

Amerikiniai koresponden
tai praneša, kad Šiauriniai 
korėjiečiai liaudininkai 
pralaužė amerikiečių lini
jas į šiaurės rytus nuo 
Taegu ir gręsia pavojum 
tai jankių tvirtovei.

Tarp įteiktų suvažiavimui 
rezoliucijų yra ir 
kurios reikalauja 
atomines bombas.

tokios,

Tomis atakomis liaudi
ninkai bent laikinai perkir
to amerikiečiams laisvą Va
žiavimą tais geležinkeliais 
ir vieškeliais.

Liaudininkai atgriebė Ki- 
gye, 10 mylių į vakarus nuo 
Pohango, ir užėmė Angang 
miestelį, 6 mylios į pietus • 
nuo Kigye.

Amerikiečiai atmušė liau
dininkų bandymus persi-z 
kelti į rytinį Naktong upės 
šoną, į šiaurę nuo . Waeg- 
waho Jie įnirtingai ataka4 
vo liaudininkus, mėginda
mi juos išmušt iš tvirtoviš- 
ko -Kasan miestelio, į pietų 
rytus nuo Waegwano, bet 
liaudininkai privertė jan
kius pasitraukti.

Liaudininkai taipgi puo
lė amerikiečius Hyonpunge, 
paliai vieškelį, vedanti ryti 
niu Nakong upės šonu j 
šiaurę, link Taegu.

Amerikiečiai atgriebė ' 
Yongsana, tame pat upės 
šone, ' toliau į pietus nuo- 
Taegu. Kartu jie atmušė 
bei sulaikė liaudininkų ata
kas pietiniame fronte ties 
Hamanu, 9 mylios į vaka-' 
rus nuo Masan uosto, ir ' 

arti Tongyong 
miesto.
ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Pyongyang, rugs. 4. — 
šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė:

Liaudies armija rytinia
me Naktong upės šone, už
mušė bei sužeidė 1,100 prie
šų; suėmė daug kitų; 'pag
robė 6 amerikinius tankus, 
30 trokų, 15 patrankų ir 
daug kitų ginklų ir amuni
cijos.

Užėmę Waegwaną, liau
dininkai, varydami ofensy- 
vą linkui Taegu, užmušė ... 
bei sužeidė daugiau kaip 
1,500 priešų, paėmė nelais
vėn 100 su viršum ir pagro
bė daug ginklų ir amunici
jos.

Rytiniame pajūryje liau
dininkai nušovė vieną ame
rikinį bombanešį ir vieną 
lėktuvą-kovotoją.

Liaudiniu, lėktuvai sprog
dino ir apšaudė priešus ir 
jų naudojamus susisieki
mus užfrontėje.

Liaudininkai atakuoja 
jankius Kyongdžu, mazge 
geležinkelių ir vieškelių, 
einančių į Pohangą, j ame
rikiečių tvirtovę Taegu, 
šiaur-vakariniame fronte, 
ir į svarbiausią uostą Pusa- 
ną, pietiniame Korėjos pa
jūryje. Kyondžu yra už 12 
mylių ir pusės į pietų vaka
rus nuo Pohango.

Korėjos liaudininkai taip 
gi puola amerikiečius Yong- 
čone, kitame geležinkelio- 
vieškelių centre, apie 23 
mylios į šiaurės rytus nuo 
Taegu.

Schenectady, N. Y. — 
Sustreikavo 400 General 
Electric kompanijos elektri- 
ninkai, dirbę slaptus ato
minius darbufe valdžiai.New York. — Times ra

dijas sakė, jog įtūžusios 
liaudininkų atakos gali su
ardyti visą šiaurinį ameri
kiečių frontą.

Washington. — Praneša
ma, kad amerikiečiai nušo
vė sovietinį bombanešį, ku
ris atakavo karinius Ame
rikos laivus ties 38-j a pa
ralele, tai yra, rubežiup 
tarp Šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respublikos ir 
Pietinės Korėjos.

Trustu pelnai 46 
procentais pakilo

Washington. — United

Daugėja protestai 
prieš McCarran kiliu

Washington. ■ 
dar daugiau protestų, ypač 
iš šiaurinių valstijų, prieš 
demokrato senatoriaus M‘c- 
Carrano biliu. <

CIO ir Darbo Federaci
jos unijos, įvairios kitos 
organizacijos ir eilė įžymių 

j protestuoda
mi reikalauja, kad Sena
tas atmestų tą fašistuojan- 
tį policinės valstybės 4 bilių.

McCarran, teisinės Sena
to komisijos pirmininkas, 
savo biliuje reikalauja su- 
registruot visus komunistus' 
ir šiaip progresyves orga
nizacijas, visaip suvaržyt 
jų veiklą, įsteigt koncen
tracijos stovyklas vadina
miem “neištikimiem” nepi- 
liečiam ateiviam, kurių ne
galima deportuot iš Ameri
kos, ir tt.

Kongreso Atstovų Rū
mas jau priėmė panašų 
Wood’o bilių. Senatas da
bar pradeda svarstyti Mc- 
Carrano bilių.

— Suplaukė j Berne, Šveic. —- Šveicari
jos ministrų kabinetas nu
tarė pašalint visus komu
nistus iš valdinių tarnybų.

Mine Workers Žurnalas at- pUSsalyje

P1 ie’ amerikiečių

Saugumo Taryba svarstys 
Kinijos skundus

Lake Success, N. Y. 
Jungt. Tautų Saugumo 
ryba pradeda svarstyti 
mjos. Liaudies Respublikos 
Skundus dėl to; kad karinis 
Amerikos laivynas ir kitos 
ginkluotos jėgos įsiveržė į 
Formozos sritį, ir dėl to, 
kad amerikiniai lėktuvai 
bent dviem atvejais apšau
dė Mandžūrijos miestus.

Tuos Kinijos skundus į- 
teikė Sovietu Sąjungos de
legatas Malikas. *

Naujoji Kinija reikalau - 
ja ištraukt visas karines 
amerikiečių jėgas iš For
mozos salos ir jos vandenų, 
nes Formaza yra sudėtinė 
Kinijos dalis; taip pat'rei
kalauja atlyginti nuosto
lius. kuriuos Amerikos lėk
tuvai padarė Mandžurijai.

Ta- 
Ki-

GALINGIAUSIAS RAKIE- 
TINIS MOTORAS

London. — Pranešama, 
kad anglai pastatė galin
giausią motorą rakietiniam 
lėktuvui. Tas motoras iš
vysto tiek jėgų, kaip pus
ketvirto tūkstančio arklių.
ORAS. — šaltoka giedra.

Trumanas reikalauja 89 
milionų doleriu propagandai

Washington. —Prez. Tru
manas atsišaukė į Senatą, 
kad užgirtų visus 89 milio- 
nus dolerių per metus pro 
pagandai prieš Sovietų Są
jungą ir komunizmą užsie
niuose. Ta propaganda var
du ' “Amerikos Balsas” va
roma perz radijus, laikraš
čius ir knygynus svetimuo
se kraštuose.

Prezidentas pyktelėjo, 
kad Kongreso Atstbvu Rū
mas nutarė numušti “Ame
rikos Balsui” pinigus iki 
$65.655,850 iš višo.

Tą propaganda Truma
nas vadina “teisybes vajum 
•prieš Kremliaus melus,.”

r*

Washington. — Demo
kratas senatorius' McCar- 
ran pranašauja, kad sena
tas'netrukus užgirs jo bi- 
lių prieš komunistus ir ki
tus kairiuosius:

Brighton, Anglija. — 
Eina Anglijos Darbo Unijų 
Kongreso suvažiavimas.

Peking. — Kinijos 
jas kaltino Amerikos 
nūs, kad jie apšaudė 
valtis už trejeto jardų nuo 
šiaurinių Yalu upės krantų 
ir nužudė tris žmones.

Šiaurinis tos upės krantas 
priklauso Kinijai, o pieti
nis Liaudiškajai Šiaurinės 
Korėjos Respublikai.

radi- 
lakū- 
kinu

Vadai atšaukė GE 
dektrininky streiką

Audėjai reikalauja 
daugiau algos

New York. — Washing- 
tono valdžiai ( reikalaujant, 
CIO Elektrininkų Unijos 
pirmininkas James B. Caj 
rey ir kiti vadai atšaukė jų 
streiką prieš General Elec
tric kompanijos fabrikus 
įvairiuose miestuose.

Valdinis streikų taikyto
jas Cyrus Ching savo tele
gramoje Carey’ui sakė, 
kad streikas “labai pakenk
tų Korėjos karui.”

Pradiniai buvo šaukia
ma 35,000 elektrininkų su- 
streikuot antradienio/rytą.

New Bedford, Mass. — 
CIO Audėjų Unijos pirmi
ninkas Emil Rieve prane-' 
šė, kad unija reikalaus pa
kelt jiems algas, nors esa
moji sutartis išsibaigs tik
tai 1951 metais.

Ta sutartis buvo padary
ta 1948 m. Nuo tada žymiai 
pakilo fabrikantų pelnai ir 
smarkiai pabrango gyveni
mo reikmenys. O medvil
nės ir vilnonių audėjų alga 
likosi ta pati.

rado, jog 360 korporacijų 
pelnai per pirmuosius 6 mė
nesius šiemet pakilo 46 pro
centais ir puse aukščiau, 
negu buvo per tą patį 1949 
metų laikotarpį.

General Motors automo - 
bilių korporacija per pir
mąjį 11950 pusmetį gavo 
$485,277,389 pelno. ’ Savo 
pirmininkui C. E.. Wilsonui 
ši korporacija sumokėjo 
$588,100 algos už' 1949 me
tus. Kiti septyni General 
Motors viršininkai gavo 
daugiau kaip po $400,000 
algos per metus kiekvienas.

Fordo ir Chryslerio au
tomobilių fabrikantai per 
pirmąjį 1950 pusmetį taip 
pat daugiau pelnė, 
bet kada praeityje.

negu

Didinama Anglijos armija

Senatorius Cain užgiria 
rokiečių atginklavimą

Stuttgart, Vokietija.
Atsilankęs amerikinis 
natorius, republikonas Cain 
užgyrė vakarinės Vokieti
jos premjero Adenauerio 
reikalavimą atkurti ten vo
kiečių armiją ir tinkamai 
ją apginkluoti, esą, prieš 
pavojų iš komunistų pusės.

se-

London, — Anglijos 
premjeras Clement Attlee 
siūlo seimui, kad pailgintų 
karinį draftą jauniems vy
ram nuo dabartinių 18 mė
nesių iki dvejų'metų.
Kartu Attlee ragina pakel

ti algą eiliniam kareiviam 
nuo dabartinių 3 dolerių ir 
92 centų iki 5 dolerių įr 46 
centu per savaitę.

Labai sumažėjo savano
rių stojimas kariuomenėn.

Michieano seimelis užęyrė 
4 (asistuojančius bilius

Lansing, Mich. — Michi- 
gano valstijos seimelis pri
ėmė keturis bilius, pagal 
"kuriuos galima būtų vt-l 
sam amžiui įkalinti žmones, 
reikalaujančius vengti ka-| 
ro, kovojančius už algų pa
kėlimą arba už 
bę negram su baltaisiais.

Tie biliai jau įteikti gu
bernatoriui Mennenui Wil- 
liamsui pasirašyti.

Biliai, be kitko, perša į- Darbo Diena žuvo 511 ame- 
steigti slaptąją valstijinę rikiečiu. Vien automobilių 
policiją (kaip ir Gestapo) ir nelaimėse užmušta 361. Ki- 

asmenis, ti žuvo besimaudvdami. be- 
skraidvdami ir kitaip besi
linksmindami. x

Per šventes žuvo 
UZ’Z 511 amerikieči,

Chicago. — Per trijų ■ 
dienų šventes v ryšium su

medžioti tokius 
kurie bus įtarti, kad jie noT 
rį “nuversti valdžią per jė
gą bei prievartą.”

Lahore. — Pakistano po- 
liciia padare kratas darbo 
uniiu, Komunistų Partijos

Jeruzalė. — susikirtime 
tarp izraeliečių ir arabų 
ties Hebronu nušauta po 6 j raštinėse ir laikraščio Pa' 
vyrus iš abiejų pusių. kistan Times leidykloje.
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Ar užtenka pažadų? .
Pereitą •ketvirtadieni spaudos korespondentams prezi

dentas Trumanas pareiškė, kad Jungtinės Valstybės iš
trauks savo karinį laivyną iš Kinijos vandenų, kai baig
sis Korėjos karas. Taip pat valstybės sekretorius Ache
son sakė, kad šalis neturi jokių pretenzijų į jokią Kini
jos teritoriją.

Pažadai turi savo vietą. Kartais pažadai padaro daug 
gero, bet kartais tik įrodo politikos klaidingumą. Kai]) 
tik šitie mūsų prezidento pažadai tik patvirtina, kad 
Fbrmoza ir aplinkui ją vandenys yra Kinijos teritorija, 
ir kad ta teritorija tapo okupuota be sutikimo Kinijos. 
Tai reiškia agresija.' Tai reiškia, kad prezidentas Truma
nas padarė klaidą, kai įsakė karo laivynui paimti Ame
rikos globon Formozą ir jos vandenis.

Kinija niekur ir niekuomet negrumojo jokiems Ame
rikos interesams, niekur nesikėsino ant jokios Amerikos 
teritorijos. Karas Korėjoje nėra Kinijos padaras. Nie
kas jai neprimeta atsakomybės už tą karą. Bet karas ei
na jos kaimyniškoje šalyje. Jos-dalis teritorijos svetinių 
jėgų užimta. Svetimi lėktuvai “per klaidą” pataiko, bom
bomis i jos žmones parubežiuose. Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryboje dauguma, mūsų prezidento vadovauja
ma atsisako išklausyti tos Kinijos atstovus dėl tų Kini
jai daromų skriaudų.

Ar tai sudaro pamatą Kinijai pasitikėti mūšų prezi
dento pažadais? Nesudaro. Darbai nesusiderina su žo
džiais.

Štai kodėl daugelis blaivai protaujančių amerikiečių 
pradeda bijoti, kad kas nors šioje šalyje yra suinteresuo
tas Korėjos karo išplėtimu, įtraukiant Kiniją. MacAr- 
thurb pareiškimas, kad Formozą turi būti pastoviai mū
sų paimta ir paversta militarine baze, aišku, nėra tik to 
vieno generolo išsišokimas. Jis buvo Formozoje, tarė
si su Čiangu, apžiūrėjo pozicijas ir paskui išleido tokį 
pareiškimą. Pareiškimas provokatoriškas, agresyvus, 
imperialistinis. Tas faktas, kad mūsų laivynas turi ap- 

v supęs Formozą, generolo MacArthuro pareiškimą pada
ro daug svaresniu už prezidento pažadus Formozą ap- 

. leisti po to, kai Korėjoje bus atsteigta taika.
Sutikime, kad prezidentas Trumanas iš širdies daro 

tuos pažadus. Bet kur užtikrinimas, kad jo vieton neat- 
sisės kitas, kuris bus MacArthuro idėjų ir atsisakys lai
vyną ištraukti iš Formozos vandenų? Pasiteisinimą bus 
nesunku surasti.

Norint, kad Kinija tuos pažadus imtų rimtai, reikėtų, 
kad juos tuojau lydėtų konkretūs žygiai. O tai galima 
tik pakeitus visą politiką linkui Kinijos. Kinijos pripa
žinimas turi sudaryti patį pirmąjį žygį. Ištraukimas 
ginkluotų jėgų iš Kinijos teritorijos turi eiti ranka ran
kon. Priėmimas Kinijos į Jungtinių.Tautų Saugumo Ta
rybą* turi būti neatidėliojamas.

Patriotizmas ir streikai
Chicago Daily Tribune norėtų, kad geležinkeliečių 

unijų vadai būtų sušaudyti, kaipo išdavikai. Kaip jie iš
drįso paskelbti streiką ir priversti valdžią paimti į savo 
rankas geležinkelių kontrolę!

Bet Chicago Daily Tribune neturi monopolio ant fa
šistinio pakvaišimo. Visa komercinė spauda, pradedant 
Tribune ir baigiant lietuviškais Keleiviu, Naujienom, 
Draugu, Vienybe, neigią darbininkų streikus. Girdi, jie 
“kenkia gamybai” ir todėl priešingi patriotizmui. Žiūrė
kite, sako, mūsų sūnūs Korėjoje kraują lieją ir galvas 
guldo, o jūs čia streikuojate ir reikalaujate aukštesnių 
algų.

Bet toks argumentas neišlaiko kritikos. Streikai nėra 
organizuotų darbininkų išdykavimas. Jie iškyla tik tada 
ir ten, kada ir kur susidaro nebepakenčiamos sąlygos. 
Tokiuose atsitikimuose streikavimas pasidaro aukščiau
sio patriotizmo išraiška. Atsisakymas streikuoti reikštų 
pasidavimą toms jėgoms, kurios iš karo ir iš visų šalies 

^nelaimių nori tik pasipelnyti.
Kaiį) gi dabar dalykai stovi? Kas šiandien verčia dar

bininkus streikuoti?
t' Be jokio iš darbininkų pusės sutiki

mo bei leidimo kainos pakilo, karui 
prasi d ė j u s, nuo 10 iki 20 procentų. Dar dau
giau pakilo korporacijų pelnai. Čia jau aišku, kad kapi
talistai naudojasi karu padidinimui savo pelnų. Tuo tar
pu kainų pakilimas reiškia darbininkų uždarbio nukriti
mą. Už tą pat dolerį darbininkas jau begali nusipirkti 
nuo vieno dešimtdalio iki vieno penktadalio mažiau.

Tuo būdu pakęsti šitą skriaudą, nieko nesakyti prieš 
Šitą faktiną algų nukapojimą, reikštų išdavystę Ameri
kai. Tikraisiais patriotais yra tie, kurie gina savo tei
ses, kurie neduoda saujelei industrinių plėšikų mūsų sū
nų kraują ir gyvastis paversti doleriais, o nė tie, kurie 
nesipriešina išnaudotojų sauvaliavimui.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO LIETUVOS ŽMONES IR KOVA UŽ TAIKĄ

pasaulinio karę. “Aftonbla
det” korespondentas sako, 
kad “karui prasidedant, 
pirmųjų patrankų sugaudi- 
mas prie Elbės bus pirma
sis signalas pasipriešinimo

VISUR JIE “LAIMI”, 
BET NIEKO NETURI

Klerikaline spauda pa
tiekia korespondenciją iš 
švedų laikraščio “Aftonbla-

■ dėt.” Ten kalbama apie 
j Paryžiuje Įvykusią konfe- 
Irenciją, kurion buvo susi
rinkę “prieš Stalino valdžią 
nusistačiusrų pogrindžio or- 

! ganizacijų.” “Konferencijos 
i dalyviai galėjo konstatuo- 
! ti,” skaitome, “kad pasku-
i tiniais metais jų veikla bu- kos Lietuvių Tarybų ir jų

Rusų talkininkai iš Krupavičiaus 
jau v

Tai ir viskas. Niekšams 
karas yra išganymas. Ne
bus karo, neturės ko jie Į 
veikti.
Panašiai dabar galvoja ir 

lietuv. fašistai iš Ameri-

ro gana sėkminga...” 
ar i stų o rgan i z aci j a VLIKo. Visi ištroškę lau-

gyvuojanti per paskutinius i kia karo.
dvidešimt metų.

i Tiek jie, tie “Stalino
! džios priešai,
| jog dabar tik laukia,
didžiausio išganymo, naujo | Grigaitis mano, kad mū-

LAIVYNO SEKRETO- 
prilaimėjo, RIUS TIK BOLŠEVIKAMS 

kaip PASITARNAVĘS

sų šalies laivyno sekreto-, 
rius ponas Matthews smar
kiai išsišoko, kai pasakė, 
kad mes turime pradėti

Visoje Lietuvoje kasdien įvyksta šimtai masinių susi
rinkimų, kurie paskirti taikos reikalų gynimui ir pasi
rašymui taikos peticijos. Štai pranešimai iš visos eilės 
miestų: ,

VILNIUS, liepos 9. — lektyvas vieningai išreiškė 
garvežių depo savo protestą prieš imperia-karą prieš Tarybų Sąjun* Vilniaus garvežių _ ------- 1 v--------

gą. Iš viso “preventyvis ka- mašinistai, padėjėjai, kuri- listų'agresiją Korėjoje,
ras” .esąnti “nesąmonė.” kai, technikinis personalas

' ir kitų tarnybų darbuoto-
Tiesa, Jtadaise Pilsudskis .jaį vieningai susirinko de-(Miesto darbo įmonės karš- z 1 •_ k i i f j * « > • m i • • i

je išreikšti pasiryžimą ko- miteto taikai ginti plenumo 
voti už tvirtą taiką.'

Pasaulinio taikos šalinin- sirašo Stockholmo atsišau- 
kų kongreso Nuolatinio ko
miteto Stockholmo atsišau
kimas ir Tarybinio komite
to taigai ginti plenumo re
zoliucija rado karštą atgar
sį geležinkelininkų tarpe.

ŠIAULIAI, liepos 8 d.—

j raginęs Francūziją ir Ang- j raudonajame 'kampely- tai pritaria Tarybinio ko-
' I i eini- i \ ixiunn \ / . . . . . _. - < . *Ii ją pradėti karą prieš Vo
kietiją, kol ji nėra gerai 
apsiginklavus, bet dabar 
•padėtis visiškai kitokia. 
Girdi, “Stalinas yra pasi
ruošęs karui daug geriau 
negu vakarinės tautos.” 
“Todėl kalbos apie ‘preven- 
tyvį karą’ prieš Rusiją iš 
viso neturi prasmės, tik 
duoda medžiagos bolševikų 
propagandai.”

rezoliucijai ir vieningai pa-

Azija ir Korėja
reakcininkai, koji Mongolija, kuri užima lės. Milžiniškos jėgos Indi- 

ketvirtainių joje ir Pakistane tik laiki
nai tapo apmalšintos.1 Ara-

Siu dienu v v
jų tarpe ir lietuviai, mėgs- virš 
ta svaidytis “azijatais.” mylių. 
Tai viduramžių europinių ] 
plėšikų nusistatymas. I dominionas (kolonija), ūži- tuose (Arabijoje, * J /-» z->. 1 T 1 \ 1 . • 1Azija

600,000

MARIJAMPOLĖ, liepos 8 
d. — “Artojo” kolūkie
čiai gausiai susirinko į mi
tingą, įkirtą Tarybinio ko
miteto taikai ginti plenumo | 
rezoliucijai apsvarstyti. Mi- i 
tinge kalbėjęs TSRS Aukš
čiausios Tarybos deputatas, 
“Artojo” kolūkio pirminiu-Indija, kuri yra Anglijos bų kraštai Artimuose , Ry- kas j Ap0]skįs pareiškė:

kimą. Įmonėse ir įstaigose 
vyksta gausūs darbo žmo
nių mitingai ir susirinki
mai, kuriuose darbininkai 
karštai pasisako už taiką, 
griežčiausiai * pasmerkia 
agresorius.

| Pasirašydamas po Stock
holmo atsišaukimu, Šiaulių 
miškų pramonėj ūkio dar
bininkas Širvinskas pareiš
kė :

— Šiaulių miesto darbo 
žmonės atliko didelius . dar
bus: jie prikėlė iš griūvė
siu fašistinių grobikų sug
riautą gimtąjį mięstą, at
statė ir sukūrė naujas pra
monės įmones.

Tarybiniai žmonės atsi
dėjusiai > kuria naują gyve- 

Inimą, vysto, liaudies ūkį. 
kultūrą. Tuo pat metu im
perialistai žvangina gink
lais ir nori paversti mūsų 
atstatytus miestus ir kali
mus griuvėsiais.

Su dideliu pakilimu pasi
rašė po Stockholmo atsi
šaukimu, “Verpsto” triko • 
tažo fabriko žmonės. Mitin
ge kalbėjo aukštos kokybės 
mezgėjų brigados • vadovė 
Karienė.

“Verpsto” fabriko kolek-

Sirijoje, 
nusi

kratyti užsienio imperia
listų jungą. Neveltui “de
mokratai” vis daugiau karo 
laivų ir lėktuvų siunčia' į 
Viduržemio Jūrą ir Arabi
jos Jūrą.

.Azijos kraštų žmonės pa
sidrąsina, įgauna- patyrį- 

[mo, supratimo ir vis stip-l 
įsitraukia į kovą už* 

laisvę.
Valstiečio Sūnus.

didžiausias ma 1,246,880 ketvirtainių Irake), purtosi, kad 
i- mylių ir turi 340,000,000 

. gyventojų. Pakistanas, bu- 
į tainių mylių, tai yra, dau-! vusi Indijbs .dalis, o dabar 
|giau/kaip Šiaurinė ir Pie- i veikiantis “savistoviai”, 
I tinę Amerika į daiktą su-i užima 350,000 ketvirtainių 
dėtos. Azija turi 1,230,000, |mylių ir turi apie 

; 000 gyventojų, tai yra, di- • 000 gyventojų.
desnę pusę viso pasaulio 
gyventojų.

Azija yra t______ .....
' kontinentas pasaulyje. Azi 
j ja užima 17,300,000 ketvir-

75,000,-

Azijoje Anglija dar turi 
sekamas kolonijas arba pu-

Azija, kaip mokslas rodo, siaukolonijas: Malajaus | riau
Azi- Federaciją, Yemen, Adeną, 

žmo- 
rodo, Francija * *• T 1 i • ♦

: yra žmonijos motina.
i joje surasti seniausių
! nių kaulai. Mokslas

Omaną, Iraką; bendrai su 
ir Jungtinėmis

I kad Europos visos tautos. Valstijomis ji įsigalėjus SL 
| jų tarpe ir lietuviai, yra ut- ] - . .. . - -
! keliavę iš Azijos. Senovėje Arabijoje, Afganistane, Si- 
' Azija buvo pasiekusi auks- ūme (Thaewane) ir su bo
tos kultūros. Ten buvo iš- landais — Indonezijoje, 
rasta popierius; stiklas, pa
rakas ir daugelis kitų da- kija pateko į imperialistų 
lykų. ! “globą.” Filipinų salos dar

neturi tautinės laisvės, 
nepri-

rijoje, Izraelyje, Lebanone, 
Arabijoje, Afganistane, Si-

landais — Indonezijoje.
Iranas (Persija) ir Tur-

Bet tamsiais viduramžių 
laikais Europos valdonai nors ir paskelbtos 
sugebėjo geriau apsigink- klausomas” valstybes. Japo- 
luoti ir pavergti Azijoj tau- nijoje 
tas ir kraštus. Pavergė-

i jams ir tamsūnams Azijos 
i žmogus pasirodė “žemes- 
' nes rūšies,” “prastesnis,” 
| “darbo gyvulys,” vienu pa- 
! niekinimu vadinamas I ,

viešpatauja buvęs 
imperatorius, senoji klika 
ir generolas MacAr'thuras. 
Indo-Kinai, 280,000 ketvir - 
tainių mylių kraštas, sii 
apie 25,000,000 gyventojų,

— i jau ant pusės išsilaisvinęs.
Korėja užima 85,246 ket

virtaines mylias ir turi apie 
30,000,000 gyventojų. Ko - 
rėjos liaudies kova, už ap- 
vienijimą šiaurinės ir pieti
nės dalies į vieną valstybę, 
už išlaisvinimą iš užsienio 
imperializmo jungo, už pra- 
vedimą naudingos valstie-

rialistai pasiūlė 4,000 ho- čiams žemės reformos ir 
! landų, Indonezijos žmonių I iškovojimą darbininkams ir 
smaugikų, tai vienas gud- liaudžiai demokratinių tei-. 

atsisakė šių, yra baisiai sunki.
Prieš Korėjos , gyvento-

Ir šiandien net tie, kurie 
i sakosi, kad jie “gelbėja” 
i Korėjai, dažnai šaudo tais 
; paniekinimo šauksmais. 
| Gudresni politikai' nori 
■ nors kiek gauti Azijos žmo- 
i nių pritarimo. Taip, kada 
Indonezijoj holandai impe-

rus diplomatas
nuo tos pagalbos, sakyda-

l mas, kad “geriau gauti jus išstojo ir mobilizuojasi 
i-200 indonezų, negu 4,000 visas kapitalistinis pasau- 
holandų.” x •

Azija, tai milžiniškas I
lis.

Visa eilė amerikinių ko- 
saužemio plotas (kontinen- lumnistų ir korespondentų 
tas). Azija tęsiasi nuo rašo, kad jeigu įvyks Koi‘ė-

i Alaskos iki Suezo Kanalo jos 
per 10,000 mylių, nuo Šiau
rinio Dicljūrio iki Australi
ans. \

Azijos tautos ilgai kentė-
; jo savųjų 
priespaudą, 
žmonės jau

ir svetimųjų 
Bet Azijos 
milžiniškoje 

didžiumoje yra išsilaisvinę 
arba veda išsilaisvinimo ko
va, v

Tarybų Sąjungos veik 
keturi penktadaliai, 6,550,- 
000 ketvirtainių mylių plo
tas, yra Azijoj. Ten gyvuo
ja didelės tarybinės respub
likos, kaip ‘Kazakų, Uzbe
kų, Kirgizų, Tadžikų, Turk
mėnų ir kitos, kurios turi 
apie 50,000,000 gyventojų.

Kinija užima 3,500,000 
ketvirtainių mylių plotą ir 
turi 470,000,000 gyventojų.

Po Kinijos seka Liaudiš-

kad jie yra 
išsi- 
jun- 
gali

kad

apsivienijimas, jeigu 
šiauriečiai laimės, tai visuš 
Azijos kraštus apims suki
limų gaisras.

Geltonosios rasės žmonės, 
girdi, supras,
žmones, kad jie gali 
laisvinti iš po baltųjų 
go, kad jie ir- kovoj 
nugalėti baltuosius.

Ir tenka pasakyti,
Azijoje eina didelis žmonių 
sujudimas — didelės kovos. 
Irane ir Turkijoj viešpatau
janti klasė laikosi tik su 
užsienio pagalba. Malajaus 
pussalyje, Filipinų salose, 
Indonezijoje, Burmoje, In- 
do-kinuose eina liaudies ka
ras už išsilaisvinimą, už 
savo šalių nepriklausomy*

savo

Kilo visa eilė 
didelių streikų

— Imperialistų jėgos 
daug kartų silpnesnės už 
taikos šalininkų frontą. 
Taika nugalės karą. Aš 
kviečiu dirbti dar geriau ir 
sparčiau, stiprinti mūsų 
kolūkį. Tuo pačiu mes stip
rinsime ir tarybinę Tėvy
nę, kuri tvirtai stovi už

Po to visi kolūkiečiai su 
■ pakilimu pasirašė po Stock
holmo atsišaukimu, reika
laujančiu uždrausti atomi
nį ginklą.

Detroit. — .1 
jau 20,000 Fordo automobi
lių darbininkų reikalaudami 
pakelt algą 25 centais va
landai.

Syracuse, N. Y. — Su
streikavo i9,000 elektrinių - 
kų, CIO unijistai.

Boston. — Lynn ir Eve
rett miestuose, Massačuzė- 
je, streikuoja General Elec
tric kompanijos darbiniu- 
kai.

Streikierim reikalauja 
algų pakėlimo ir kitų sąly
gų pagerinimo.

Chicago. — Šioje srityje 
ir kitur streikuoja 27,000 
darbininkų prieš Harvester 
kompaniją, žemės ūkio į- 
rankių fabrikantus.

KAUNAS, liepos 9 d. — “Verpsto” fabriko kolek- 
' Įmonėse, įstaigose bei mo- tyvas vieningai pasirašė po 
• kyklose vyksta gausūs su- į Stockholmo atsišaukimu ir 
i sirinkimai, kuriuose kau- į pareiškė griežtą protestąStreikuoja | sirinkimai, kuriuose
niečiai ryžtingai smerkia 
įsikišimą į korėjos vidaus 
reikalus, reikalauja tuoj 
pat nutraukti agresiją.

“Litekso” vilnonių audi
nių fabrike įvykusiame 
darbo žmonių mitinge pir

karo kurstytojams.

DAR DU TRAUKIAMI 
TEISMAN Už “PANIEKI
NIMĄ KONGRESO”

• Washington. Kongres-
masis žodžio paprašė vy- manų Neamerikinės Veik - • • vz • • • • . T—K • 1 ▼ T • i « a •• 1 Jresnysis inžinierius Bazevi- 
čius.

Susirinkimo priimtoje re
zoliucijoje kolektyvas rei
kalauja nedelsiant nutrauk
ti agresorių įsikišimą į Ko
rėjos reikalus ir išreiškia 
savo gilų solidarumą Korė
jos liaudies demokratinės 
respublikos darbo, žmonėms, 
kovojantiems už savo ša
lies vienybę ir nepriklauso
mybę.
Tolio-ruberoido fabriko ko-

los Komitetas nutarė pat
raukti teisman Wm. L./Pat
terson ą, Civilių Teisių Ko
miteto sekretorių, ir/dr. 
Edwarda A. Rūmely, sekre- _ 
torių komiteto dėl Konsti
tucinės Valdžios?

Jiedu atiduodami teismui 
už “paniekinimą Kongre
so.” “Paniekinimas” tame, 
kad jiedu atsisakė išduoti 
savo organizacijų dokumen
tus Neamerikiniam Komi - 
tetui. z •

Kongresinaiiij komitetas 
kvos dar keturis

Washington. — Senatas 
ir kongreso Atstovų Rūmas 
jau yra užgyręs bilius, kū
ne įgalina prezidentą už
šaldyti algas ir kainas ir 
pritaikyti pramonę kari
niams reikalams. >, Dabar 
suėję senatorių ir kongres- 
manų įgaliotiniai išlygins 
tūlus skirtumus tarp dvie-» 
jų'bilių. Paskui Atstovų 
Rūmas ir Senatas priims 
vieną bendrą bilių. 1

Kalbėdami apie algų ir | 
kainų užšaldymą, tie biliai i 
nereikalauja sugrąžinti to
kias kainas, kaip kad buvo 
pirm Korėjos karo. O nuo, 
to laiko kainos įvairiems 
reikmenims pakeltos 10 iki 
25 procentų.

SU LĖKTUVU ŽUVĘ 55
Kairo) Egiptas. — Į dy

kumas nukrito amerikinis 
Constellation lėktuvas.. Bi
joma, kad su juo m žuvo 
visi 55 žmonės.

Lėktuvas skrido iš Indi- {c

Brotheirhood of Railroad Trainmen< naciai :■ pikieti^pja ;■ 
didžiuosius vartus River Terminal Railway,Cleveland 
de. Gelžkelis yra savastis Republic Steel. Korporacijoj, t 
Gelžkeliėčiams sustreikavus, turėjo užsidaryti:ir šappš-v 
Streikieriai reikalauja 48 valandų darbo • savaites v lie* 

! huiliUŠimo algos. Ir nori pakaitų darbo sąlygoseĄNp-^.
žiūrint, kad pirm karo1 pradžios^ būyb- šalyje >keli• 
milijonai bedarbių/ gelžkeliečiai tebėra’ verčianti'- dirbti* 

! 48 valandas per savaitę.

jos pro Kairą į New Yūrką. į 2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily),—Tree., Rugsėjo;;6A' lB50 -
Japonijoje darbo žmonių 

padėtis sunki ir kovos dide-
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reika- 
narnų 

mokes-

ninkių gobštumas kelia kai
nas. Jas kelia nesuvaldytos 
kompanijos.

Kas nors iš mtims 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!

dys, kaip tik patys žmonės. 
Ypatingai daug svarbos ta
me turi šeimininkės, kurios 
veik viską šeimai superka. 
0 kad jos susitartų, kas

Užsakymą, su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio, siųskite: Pattern 
Dept., 110-12 Atlantic Aro.,

Richmond Hill 19, N. Y.

sako Mrs.
Wickson, labai geras:

“Viena moteris per 18

Viešame piknike ar šeimos sueigoje kieme prie namų, 
greta vaisių, kitų šaltų užkandžių ir “šuniukų,” kiek
vienas įvertins bent viena karštą valgį. Lengvai palai
komos karštomis nuo ryto iki pietų ar vakarienės, ar
ba net pasigaminamos parke yra keptos pupelės. Jos 

' gali būti pasigamintos namie ir nusivežtos piknikan.
Tam nesant laiko, pavartoja kenuotas, sekamai: 

Supilk iš skardinių pupeles į kepamą dubų indą, 
pridėk “catsup,” apdėstyk lašiniukais. Kepk valandą 
laiko 325 F laipsnių karštyje pečiuje (jei piknikauji 
parke, apie tiek laiko palaikyk puodą “pasodintą” ža
rijose).

Valgant parke, ar kad ir kieme, taikoma ir mad- 
nu valgyti taip, kad juo mažiausia reikėtų indų ir

pieno 
ko? 

mokama

B'vft j

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?

Sveikata — mūsų brangiausias 
turtas, sako moterys

Tačiau žodžiu sveikatos 
neišsaugosi. Tam reikia 
pirm visko gero maisto, ge
rų gyvenimo sąlygų. kad 
viską tą įgytume, reikia 
veikti.

Ištikrųjų, jeigu jūs kada 
nors rimtai sirgote, ypačiai 
jeigu liga ar pavojinga pa-1 

' dėtis jau grasino gyvybei, I tė eina ranka 
jūs sutiksite su manimi J Korėjos ’
kad jūs atmestumėte viską ! kainų niekas kitas nesuval- 
kitą, o pasirinktumėt svei
katą ir gyvenimą, jeigu bū
tų leista pasirinkti.

To įgimto jausmo ir išla
vinto, aukšto susipratimo 
vedinos brooklynietės mo - daryti, kad susimobilizuotų, 
terys atsisakė leisti alkinti vartotojų 
šeimas vien tiktai dėl to, leidžia tūkstančius lapelių, 
kad kas nors nori iš jų ai-! Atsiliepimas, 
kinimo prisigrobti nesvie - 
tiškus pelnus.

Pirmiausios veiklon stojo i minučių išdalino 200 lape- 
darbininkišk. Brownsvilles j lių. Kitu atveju žmonės pa- 
moterys. Tai ta pati mies- įsirašė 140 atviručių per 25 
to sekcija, kuri anais me- i minutes. Pasirašė net pora 
tais pradėjo mėsos streiką Į namų savininkų, nors jie 
ir sustabdė be saiko prade- išbraukė tą vietą, kur mes 
jusias kilti kainas. Tai bu- | reikalaujame kontroliuoti** 
vo tuojau, kada Trumano ir rendas.” 
valdžia panaikino kainų 
kontrolę.

ones, kurie tebeatsi- 
mena brownsvillieciu mote- 
•ų veiksmus, sako: “Kaip 
asuks Brownsville, taip 

eisis dalykai visoje šalyje.” 
Tai sako atsimindami, kaip 
iš brownsvillieciu pasimoki-! 
nusioš kitų miestų moterys į kiantieji

ginta ir toliau imtis vado
vybės, tą patarimą ’ yisu 
rimtumu priėmė. Jinai da
bar vadovauja Brownsvi- 
llės - East New Yorko Ren- 
dauninkų ir Vartotojų Ta
rybai.

Mrs. Wickson sako, jog 
kėlimas kainų, pelnagrobys- 

rankon su 
karu. Ir kad tu 4

Jaunieji progresyviai 
nori taikos

Būrys newyorkieciu jau
nų vaikinų ir merginų, na
riai Young Progressives of 
America, rugp. 26-tą įvyk
dė taikos karavaną. Aprėdę 
savo dviračius iškabomis, 
šaukiančiomis nedaleisti 
vartoti atomines bombas ir 
raginančiomis pasirašyti už 
taiką, jie leidosi išilgai mie
stą.

Aprokuojama, kad ke
liomis dešimtimis bloku šir
vo kelionės po ankštai ap
gyventą East Side (nuo

apstabdė pėlnagrobes mais
to parduotuvių ^firmas savo 
susiedijose.

Dabar, maisto kainom vėl 
be galo ir krašto pradėjus 
kilti aukštyn, grasinant 
atimti nuo šeimų pragyve
nimą, brownsvillietes vėl 
pirmosios išstojo veikti. Jos 
jau paskelbė “nepirkite 
nieko dieną.” Tam paskyrė 
rugsėjo 16-tą ir siunčia de-

Vienas vežiojantis stu
miamu vežimėliu daržoves 
šeimininkėms prekiauto
jas paskleidė tūkstantį lape
lių. Jis įdėstinėjo po lape
lį į maišelius su parduoto - 
mis morkomis, obuoliais ir 
tt

Visame Brooklyne vei- 
Į rendauninkų ir 

vartotojų skyriai jau pra
ėjusią savaitę leidosi po 
gatves su garsiakalbiais ir 
mitingais prie gatvių san-

jomis. Šią savaitę ir atei
nančiomis tikimasi daugiau 
mitingų iki kainos bus su
grąžintos į tą laipsnį, ko
kiame buvo pirm birželio 
15-tos, šių metų.

Tas yrą vyriausiu varto-
legaciją į Washingtons [ toju reikalavimu, 
rugsėjo 18-tą.

Kas ketvirtadienį jos pa
siskyrė mitingams atvira
me ore prie prekyviečių ir 
bendrai darbininkais apgy
ventose gatvėse. Tam jau 
turi planus ir darbui vado
vybę. Pradiniai darbai jau 
dirbami.

Mrs.
mūsų karo prieš 
metu

Mildred Wickson, 
fašizmą 

tarnavusi vietinėje 
OPA tarnyboje ir už gerą 

darbą buvusi Roose vėl to ir 
Trumano pagirta ir pala-

Ne stoka pieno pakele jo 
kainą vartotojams

Kiti reikalavimai yra* 
bausti kalėjimu . juodojo 
turgaus kaltininkus; neuž- 
šaldyti algų; nekelti taksų 
ant pajamų žemiau $5,000 
metams, bet po 100 nuošim
čiu pakelti taksus ant di
džiųjų pelnų. Ir sugrąžinti 
vendas i buvusias birželio 
30-tą, 1947 metų. To reika
lauja visam miestui ir 
sai valstybei.

Smerkia begėdišką 
užmetinejimą

Mrs. Wickson, greta kit
ko, nuneigė tas piktas kal
bas, kuriomis ‘norima už 

> milijonierių pelnagrobystę 
apkaltinti šeimininkes. Ji 
sako: *

“Moterys žino, koks pai
kas yra tas kaitinimas, būk 
mes, vartotojai, esą kalti už 
aukštas kainas, būk mes 
sugrobiame maistą, šeimi
ninkių neapgaus. ,Jos atsi
mena, kad pirmiausia paki
lo kąinos duonos ir pieno. O 
kas galėtų tų produktų pri
sigrobti daugiau, negu rei
kia tai dienai ar savaitei? 
Pagaliau, juk mes negavo
me iš Washingtono tų šal- farmerių pelnai nei šeimi-

Valdiniame Didžiojo New 
Yorko pienu prekyvietės 
raporte praneša, jog šie
met šešiose didmiesčiui su 
apylinkėmis pristatančiose 
pieną valstijose pieno pro
dukcija padidėjo. Šių metų 
liepos mėnesį pristatyta 
pieno 8.43 nuošimčiai dau
giau, negu pernai tuo pat 
laikotarpiu.

Tačiau tuo pat 
mieste vartotojams 
kainos pakeltos. Dėl 
Ar farmeriams 
daugiau ?

Faktai tame pačiame ra
porte sako, kad šiemet mo
kama mažiau. Pernai liepos 
mėnesį už pristatyto pieno 
šimtą svarų (46.5 kvortas) 
prekybininkai farmeriams 
mokėjo $3.94. Šiemet už 
tokį pat kieki pieno tuo pat 
laikotarpiu (liepos mėnesį) 
mokėjo $3.57. O birželio 
mėnesį ,kuomet, suplanuota 
kėlimas kainų vartotojams, 
farmeriai gavo tiktai 
$3.21 už šimtą svarų.

Greta to, farmerių
statomas prekybininkams 
pienas privalo turėti 
nuošimčius grietinės, 
mažiau, už nedateklių 
farmeriams atrokuoti
5.5 centų už kožną trūksta
mą dešimtadalį svaro. Jei 
piene daugiau grietinės, į- 
statymais yra nusakyta po 
tiek damokėti.

Pasakykite, kur vartoto
jas gali gauti pirkti pieno 
su 3.5% grietinės? Mes už 
pieną mokame ne po $3.57, 
bet po $8.28 už šimtą sva
ru (po 18 c. kvorta). Tai 
pigiausia mieste gaunamo 
pieno kaina. Didžiumoje sū- 
siedijų ir krautuvių moka
me po daugiau. Ir mokame 
už nugraibstvtą pieną.

Taigi, ne pieno stoka, ne

Marion S. Marshall, viena pa. 
skilbusiųjų Hoilywoodo 

• “pin-ups.” *

dytuvų (deep freezers).
Kitas vartotojų organi

zacijos vadas John Elmore 
priminė, jog stambusis biz
nis 'spaudoje prisiegauja, 
mušasi krūtinėn su savo 
(aukštesniu už aukščiau
sią) patrijotizmu. Tačiau 
tikraisiais patrijotais yra 
ne tie, kurie grobia sau iš

karo pelnus ir giriasi patri
jotizmu, bet tie vyrai ir 
moterys, kurie susiedijose 
kovoja prieš aukštas kai
nas, už duoną, už pastogę 
ir už sveikatą ir gerovę 
liaudies vaikams, o tuo pa
timi ir visai susiedijai, vi
sai valstybei.

)

čijama teisė demokratijoje.
Diskusijos gyvėjo. Būrys 

klausovų didėjo. Iš kur 
nors čia pribuvo ir policija, 
kuri pradėjo susibūrusius 
skirstyti. Jiems sakė, kad 
tuomi trukdoma praeiviam, 
užstojamas jiems takas, 
nors aiškiai matėsi, kad iš 
tos vietos niekas nesiskubi
no bent, kur nors eiti.

Jaunimas savo karavanu 
pareiškė pageidavimą rišti 
tarptautines problemas de
rybomis, o ne atominėmis 

125th St. iki Avenue B) jie i bombomis. Tuo pareiškimu

“Civilizacijos” 
Išdavas

Washingtono valstijoje 14 
metų berniukas rastas pa
sikoręs. Vaikas buvo apsi
vilkęs senybiniais savo se-į 
nutės naktiniais marški
niais. Tai pasekmė tebegy
vuojančio, viduramžiško su
pratimo (ir sąlygų), kad 
“geras kovotojas” turįs 
prasišalinti, jeigu jis pasi- 
rodąs “per silpnu pakilti.” 
Ir tą savo silpnybę turįs 
parodyti apsivilkimu* “silp
no” asmens — moters — 
drabužiais.

Vaikas buvęs nusivylęs, 
kad jo nepriėmė į Ameri
kos Legijono basebolės ty
ma.

Kur mūsų mokyklos, kad 
neįkvėpia vaikams gyveni
mui didesnio tikslo? Dėl ko 
toji besivadinanti “patrijo- 
tinė” sosaidė atstūmė vai
ką nusiminime ir tik su to
kiu beįvertinimu savęs, būk 
jis betinkąs tik pasikarti?

Kuomet taip ' dedasi po 
mūsų akių, reikėtų ir 
mums paklausti savęs, dėl 
ko leidžiame skleisti , vai
kuose apgavingą suprati
mą, būk jų gerovė ir pasi
sekimas priklausąs nuo vie
no asmens pastangų, kuo
met tikrovėje viskas pri
klauso nuo santvarkos? Dėl 
ko leidžiame skleisti žmog- 
žudingą ‘mintį, būk gėda 
kovoti prieš blogą, bepate
kant jaunimui išeitį tik 
saužudystė j e ar blogdary- 
bėję?

Shužudystės .nuodais — 
bevilte — užkrėstas ne vien 
tik jaunimas.

Saužudystės akstinamos 
ne be tikslo. Saužudžiai pi
niguočiams nieko nekainuo
ja. Bet jei darbo žmonės už 
savo reikalus kovoja, tur
tuoliams blogai — kovojau* 
tieji darbo žmorfės gali išsi
kovoti didesnes algas, di- 

B-tė. d-esnę nedarbo pašalpą ar

savo šūkius paskelbė dešini-Į sukėlė visuomenėje norą a- 
tirns, o gal ir šimtams tūk-|pie tai kalbėti, pasireikšti. 
Stančių žmonių. Apylinkės I 
gyventojai ir ten atvykusie- | galima apsklembti 
ji su reikalais praeiviai, a-į 
tydžiai stebėjo karavaną,; 
godžiai gaudė šūkius.

Vienoje gatvių sankryžo
je, sustojus prie raudonų 
šviesų ,kas nors klausė:

— Kas jus organizuoja 
tokiems veiksmams?

— Noras gyventi, noras 
leisti kitiems gyventi — 
atsakė gražuolė dviratinin
kė.

— Ar girdėjai ,kas dėjo
si Union Aikštėje rugp. 2- 
rą? — vėl kas nors klausė 
jos. Nežinia, kokiais sume
timais to buvo klausta ir 
koks būtų buvęs dviratinin
kės atsakymas. ( Tuo tarpu 
mirktelėjo žalioji šviesa ir 
dviratininkai nuskriejo to
lyn. Tačiau! pasilikusieji 
prie šio kampo ilgai disku- 
savo, ginčijosi.

— Ar girdėjo ,kas dėjosi 
Union Aikštėje? — pakar
tojo jaunas vyras su lakūno 
veterano žyme žaketo atla
pe. Visas pasaulis girdėjo 
ir tą dieną minės.

— 0 kas ten buvo? — 
klausė koks vyresnis as
muo, matomai, iš tikro ne
buvęs girdėjęs ar nesupra
tęs reikšmės to įvykio ir 
dėl to užmiršęs.

Aiškintojų netrūko.’ Jie 
pasakojo, kad organizuoti 
taikos šalininkai tą dieną 
norėjo ’susirinkti, pasikal
bėti aikštėje, pareikšti sa
vo mintį. Kad majoro 0’- 
Dwyer’io policija žmonėms 
ten rinktis uždraudė. Kad 
žmonės vis viena rinkosi, 
netikėdami, kad demokrati
joje kas' nors drįstų už
drausti susirinkti.

Kiti pasakojo, kad atėju
sieji buvo policijos vaikomi 
iš ten. Pasakojo apie areš
tuotuosius,. kurių tūli jau 
nuteisti, o kiti dar tebėra 
po teismu. Bet, sakė jie, 
niekas iš nuteistųjų ar bu
vusių areštuotų neatsisakė 
teisės susirinkti, svarstyti 
ir pasisakyti, ką jie mano 
mūsų visuomenei ir valsty
bei svarbiais klausimais. 
Tas, aiškino jie, yra negin-

Liaudies mintis, jeigu ja 
" 'i New 

Yorko -darbininkiškojoje 
East Sidėje ant šaligatvių 
girdėta mintimi, veik sąly- 
džiai yra prietelinga vie
šai pareikštosioms jaunimo 
mintims. S-ė.

senatvėje pensiją, daugiau 
paskyrų mokslui. Daugiau 
turto 'išeis žmonių gyveni
mui gerinti, , mažiau * liks 
karui, mažiau bus pelnų 
norintiems pasinaudoti iš 
karo.

Saužudystė — turtuoliui 
ir jo atstovams valdžioje 
yra palengvinimas, nuėmi
mas atsakomybės už darbi
ninką ar jo šeimą. Saužu- 
džiai paskubina biznį kars
tų ir kapų kompanijoms, 
taipgi klebonui. B-te.

Dar apie 
tarnaites

Prieš tūlą laiką Laisvės 
Moterų Žiniose buvo kai 
kas rašyta apie tarnaites. 
Tame rašte patarta padie
nėms tarnaitėms, kaip jos 
gali tapti valdiniai apdrau
stomis, kad nedarbo laiku, 
ligoje ir senatvėje gautų 
paramos.

Svarbiausiu ten buvo tas, 
kad naujuoju įstatymu bus 
apdraustos tik tos tarnai
tės, kurios išdirbs vienai 
šeimininkei kas trys mėne
siai po 24 dienas ir uždirbs 
pas viena šeimininkę ne 
mažiau $50.

Čia noriu dar šį tą pri
dėti.

Tarnaičių grupė 
džiausioji darbo
grupė mūsų šalyje. Deja, 
tarnaitės mažiausia organi
zuotos, joms sunkiausios 
sąlygos savo reikalus gin
ti. Dėl to jų darbo ir gyve
nimo sąlvgos tebepasilieka 
sunkiausiomis už visų kitų 
darbininkių sąlygas.

Neteko pastebėti, kiek 
šių metų cenzas priskaitė 
tarnaičių. 1940 metais arti 
du milijonai, daugiausia 
negrės, dirbo tarnaičių dar
bus. Tačiau ta darbininkių 
armija didžiumoje mūsų 
šalies valstijų neturėjo jo
kios nedarbo ar .darbe su
sižeidus afrdraudos. Jos ne-! 
galėjo gauti nedarbe para- i 
mos ar senatvėje pensijos. 
Tarnaitėms nebuvo jokiu 
ribų darbo valandoms, nei 
minimum algos.

Greta darbo sunkumu ir 
nedamokėjimo, dar labai 
daugelyje vietų tarnaitės 
sutinka bendrus visoms, o 
dar aršesnius negrėms dis
kriminacijos papročius; li
nijos viršininkė Mrs. Nina 
Evans pamini tokius daly
kėlius:

Ponia ne kartą pakeičia 
minti ir paskutinę' minutę 
pasako, kad jinai tarnaitę 
atleis dienai. Tarnaitei ne
betenką progos kitur už
darbiauti nei sau tą dieną 
tinkamai panaudoti.

Dar daugelis tebesiunčia 
tarnaitę valgyti virtuvėje, 
atskirą valgi.

Vis tebeveikia paprotys 
ją pristatyti, apie ją atsi-

liepti “mano tarnaitė”, tar
si ji neturėtų pavardės. Net 
ir pirmuoju vardu vadi- ' 
nant, unijistės pastebi, tar
naitė paliekama žemesnia
me laipsnyje, nes savo sam
dytoją jinai, vistiek negali 
vadinti pirmuoju varduj tu
ri vadinti Mrs.

Tūlos samdytojos dar ap
krauna tarnaites visokiais • 
šalutiniais jai patarnauti, 
ją užvaduoti darbais, o apie 
tai, kiek reikėtų užmokėti, 
“užmiršta” paklausti, at
pildui atneša savo senų dra
bužių.

Prie to dar prisideda vi
sokie poniulės įsikarščiavi
mai. O kiek kantrybės, iš
semia užuomaršos ponios 
bile kur numesti ir užmirš
ti visokie gražmeniniai 
niekniekiai, kuriuos ponia 
sakosi tikriausia ten ir ten 
pasidėjusi. Ne viena nekal
ta tarnaitė buvo dėl to 
kamantinėta.

Tarnaičių (Domestic 
Workers) Unija prižiūri, 
kad unijos pasiunčiamos 
tarnaitės atitiktų toms pa
reigoms,’ kurioms samdyto
ją pageidauja. Patikrina, 
kad jos būtų patikimos. Bpt 
tuo patimi reikalauja sam
dytojų, kad tarnaitės ne
būtu verčiamos dirbti ne 
joms priklausančius dar
bus. Kad nebūtų žemina
mos, užgauliojamos. Ir kad 
gautų savo darbo katęgori- 
jai atitinkamą mokeštį.

Užėjus nedarbui, kuomet 
netekusios darbo fabrikų ir 
raštinių darbininkės, tai
gi bedarbių vyrų šeiminin
kės užplūsta tarnaičių dar- 
buosna, unijai liekasi sun
kiau įgyvendinti savo nuo
status. Tačiau tais laiko
tarpiais, kaip kad karo, 
kuomet tarnaičių stokavo, 
unijai veik visuomet pavyk
davo gauti savo narėms 
bent vidutines darbo sąly
gas ir geresnius 
bins.

Dabartinė unijos 
laujama tarnaitėms 
valytojom minimum 
tis vra po $1 už valanda.

B. T.
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I. S. Turgenevas

LAIKRODIS
(Tąsa)

— Aš tau sakau. Tikras 
pramuštgalvis. Taigi jo ir 
negalima rodyti. Bet priva
žiuos karininku — kam 
nors parduosiu arba korto
mis pralošiu.

Aš toliau nesiklausiau, 
galvatrūkčiais nudūmiau 
namo ir tiesiai pas Davidą.

— Broli! — pradėjau aš, 
— broli, dovanok man! Aš 
tau nusikaltęs! Aš įtariau 
tave! Aš kaltinau tave! Tu 
matai, kaip aš susijaudinęs. 
Dovanok man!

— Kas tau — paklau- ’ 
sė Davidas. — Pasiaiškink!!

— Aš Įtariau, kad tiv iš- • 
kasei iš po obels mūsų laik- i 
rodį! 1

— Vėl šitas laikrodis !■ 
Argi jo ten nėra?

'— Nėra jo ten; maniau, 
kad tu jį paėmei, norėda-, 
mas padėti savo bičiuliams.< 
O tai vis Vasilius.

Aš papasakojau viską, j 
ką girdėjau po smuklės' 
langu.

Bet kaip aprašyti mano 
nustebimą! Žinoma, tikė
jaus, kad Davidas pasipik
tins, bet jau nieku būdu 
negalėjau laukti to, kas at
sitiko! Vos tik baigiau pa
sakoti, jis nepaprastai 
įdūko. Davidas, kuris vi
suomet su panieka kalbė
davo apie tą, pasak jo, 
“vulgarią” išdaigą su laik
rodžiu, tas pats Davidas, 
kuris ne sykį tvirtino, kad 

jis nei šuniui netinka, da- ’ 
bar staiga pašoko iš vietos,. 
visas užkaito, sukando dan-I 
tis, suspaudė kumščius.

— Taip neturi būti, — 
tarė jis pagaliau. — Kaip 
jis drįsta savintis svetimą 
daiktą? Aš jam parodysiu, 
palauk! Aš vagims nedova
noja!

Prisipažįstu, iki" šiol dar 
negaliu suprasti, kas galė
jo Davidą taip įsiutinti: 
ar jis ir be to jau buvo su-l 
erzintas, ar jį įžeidė manoj 
įtarimai — negaliu pasaky-i 
ti, bet niekuomet nebuvau į 
jo matęs tokio susijaudinu- ■ 
šio. Aš stovėjau prieš jį i 
išsižiojęs ir tiktai stebė-, 
jausi, kaip jis taip sunkiai 
ir giliai alsavo.

— Ką gi tu ketini daryti? , 
— paklausiau pagaliau.

— Pamatysi po pietų,, 
kai tėvas atsiguls. Aš šį ■ 
išdaigininką surasiu! Aš 
su juo pasikalbėsiu!

“Na, — pamaniau aš, — 
nenorėčiau būti šito “išdai
gininko”'vietoje! Kas gi! 
čia bus, viešpatie!”

XVII < i

O atsitiko štai kas.
Kai tik po pietų prasidė

jo ta ap^fitidusi, tvanki ty
la, kuri/iki šiol, kaip karš
ti patalai, užgula vidudie
ny, stipriai užkandus, ru
sų namus ir rusų liaudį, 
Davidas (aš su plakančia 
širdimi ėjau įkandin’ jo) — 
Davidas nuėjo į tarnų kam

barį ir iškvietė iš ten Vasi- 
lių. Šis iš pradžių nenorėjo 
eiti, tačiau baigė tuo, kad 
nusileido ir nuėjo paąkui 
mus i sodą.

Davidas atsistojo tiesiai 
prieš jo krūtinę. Vasilius 
buvo visa galva aukštesnis 
už jį.

— Vasiliau Terentjevai!
— pradėjo mano draugas 
tvirtu balsu. — Tu iš po 
šitos obels prieš kokias še
šias savaites išėmei mūsų 
paslėptą laikrodi. Tu ne
turėjai teisės taip padary
ti, jis tau nepriklausė. Ati
duok jį tuojau!

Vasilius iš pradžių sumi
šo, bet tučtuojau atsipeikė
jo.

•—- Koks laikrodis? Ką 
jūs sakote? Saugok, dieve! 
Aš neturiu jokio laikrod- 
džio!

— Aš žinau, ką sakau, o 
tu nemeluok! Laikrodį tu
ri. Atiduok jį.

— Neturiu aš jūsų laik
rodžio.

— O kaipgi tu smuklėje...
— buvau aš bepradedąs, 
bet Davidas mane sulaikė.

—■ Vasiliau Terentjevai!
— tarė jis kimiai ir grasi
namai. — Mes tikrai žino
me, kad tu turi laikrodį. 
Geruoju tau sakau: ati
duok jį. O jei neatidosi...

Vasilius įžūliai šaipėsi.
— Ir ką gi jūs tuomet 

m a n padai *y si te ? N a ?
— Ką? Mudu abu tol su. 

tavim kausimos, kol arba 
tu mus nugalėsi, arba mes 
tave.

Vasilius, susijuokė,
— Kautis? Tai neponiš

kas darbas! Su tarnu kau- 

j tis ?
Davidas staiga įkibo Va- 

i šilini į liemenę.
— Bet mes ne kumščiais 

j kausimės su tavim, — pa
sakė jis, grieždamas danti
mis, — tu suprask! Aš tau 
duosiu peili ir pats paim- 

jsiu... Na, ir pažiūrėsime, 
katras katrą... Aleksiejau, 
— sukomandavo _ jis man, 
bėk, parnešk mano , didįjį 
peilį’, žinai, kaulinėmis 
kriaunomis. Jis ten ant 
stalo guli, o antras mano 
kišenėje.

Vasilius ūmai taip ir 
pastiro. Davidas vis dar te
belaikė jį už liemenės'.

— Dovanokite... dovano- 
■ kite, Davidai Jegoričiau,— 
l murmėjo jisai; net ašaros 
pasirodė jo akyse: ką čia 
jūs? Ką,jūs? Leiskite!

— Neleisiu aš tavęs. Ir 
pasigailėjimo tau nebus! 
Jei šiandien tu iš mūsų iš
sisuksi, mes rytoj^vėl pra
dėsime. Alioška! O kurgi 

' peilis.
— Davidai Jegoričiau!— 

subliovė Vasilius, — nežu- 
Idykite. Kas čia darosi? O 
I laikrodis... Aš tikrai... Aš 
Į pajuokavau... Aš j jums jį 
tučtuojau grąžinsiu. Kaip
gi čia dabar? Tai Chrisan- 
fui Lukičiui ketinate vi
durius paleisti, tai man! 

j Paleiskite mane, Davidai 
j Jegoričiau. Malonėkite pri- 
| imti laikrodį. Tėveliui tik
tai nesakykite. ’

Davidas paleido iš rankų 
S Vasiliaus liemenę. Aš pa-( 
įžiūrėjau į jo veidą: tikrai, 
ir ne Vasilius galėjo nusi- 

I gąsti — toks jis buvo niū-

Irus ir šaltas... ir piktas...
'Vasilius nulėkė į namus 

ir tučtuojau grįžo iš ten 
su laikrodžiu rankoje. Ty
lėdamas atidavė jį Davidui 
ir, grįždamas namo, garsiai 
sušuko ant slenksčio: “Tfu, 
kas per velniava!”

Jo veidas vis dar buvo 
pasikeitęs. Davidas linkte - 
rėjo galva ir nuėjo į mūsų 
kambarį. Aš vėl nusekiau 
paskui jį. “Suvorovas! Tik
ras Suvorovas!” pamaniau 
sielos gilumoje. Tuomet, 
1801 metais, Suvorovas bu
vo mūsų žymiausias tauti
nis didvyris.

XVIII
Davidas uždarė -duris, 

| padėjo laikrodį ant stalo,
sukryžiavo rankas ir —|tenai šitą laikrodį! A? 
stebuklas! Susijuokė! Žiū-, _ Atiduokim! Atiduo- 
rėdamas į jį, aš taip patikim! — pritariau aš. — 
susijuokiau. * I Puiki mintis! Bet aš ma-

— Tai nuostabus daik
tas! — pradėjo jisai. — 
Niekaip mes negalime atsi
kratyti šituo laikrodžiu. Tik 
rai, jis užkerėtas. Ir ko aš 
taip ūmai įniršau?

— Taigi, ko? — pakarto
jau aš. — Paliktum tu jį 
pas Vasilių...

•— Ne, ne, — nutraukė 
Davidas. — Juokies! Bet 
ką mes dabar su juo dary
sime ?

— Taigi ! Ką?
Mudu abu pasižiūrėjome 

į laikrodį ir susimąstėme.
Papuoštas žydrų karoliu

kų raiščio (nelaimingasis* 
Vasilius skubėdamas nes
pėjo atrišti šito raiščio,
jam priklaususioj, laikro-į — Paskui dar reikia pa- 
dis ramiausiai dirbo savo j sakyti: “ši maža mūsų 
darbą: tiksėjo — tiesa, ne i duoklė”...
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visai lygiai — ir pamažu 
varė savo varinę minučių 
rodyklę.

/ — Gal vėl jį užkasti? 
Arba į krosnį? — pasiūliau 
aš pagaliau. — Arba štai 
dar: gal padovanoti jį Lat- 
kinui.

— Ne, — atsakė Davi
das. — Vis ne tai. O štai 
kas: prie gubernatoriaus 
kanceliarijos įsteigė komi
siją, renka aukas Kasimo- 
vo padegėliams. Kasimovo 
miestas, sako, visai supleš
kėjęs, su visomis cerkvė
mis. Ir, sako, ten viską pri
ima: ne vien tik duoną ar
ba pinigus, bet ir visokius 
daiktus natūra. Atiduokim

niau, kadangi tavo draugų 
| šeima vargsta...

— Ne, ne, Į komisiją! 
Latkinai ir be jo išsivers. Į 
komisiją!

— Na, į komisiją — tai 
i į komisiją. Tiktai, manau, 
reikia ką nors parašyti gu
bernatoriui.

Davidas pažiūrėjo į 
; mane.

— Tų manai?
— Taip. Žinoma; daug 

rašyti nereikia, bet šiaip— 
keletą žodžių.

— Pavyzdžiui?
— Pavyzdžiui... pradėti 

taip: “būdami”... arba štai 
dar: “sujaudinti”...

— “Sujaudinti”... gerai.

,— Duoklė... taip pat ge
rai;,na, imk plunksną,v sės
kis, rašyk, drožk!

— Iš pradžių juodraštį, 
— pastebėjau aš.

— Na, juodraštį, tiktai 
' rašyk, rašyk... O aš jį dar 
kreida nušveisiu.
Paėmiau popieriaus lapą, 

nusmailinau plunksną, bet 
nespėjau dar parašyti lapo 
viršuje: “Jo šviesybei kil
niajam ponui kunigaikš

čiui” (mūsų gubernatorius 
i tuomet buvo kunigaikštis 
’ X...), kai sustojau, nustebin- 
■ tas nepaprasto triukšmo... 
ūmai kilusio mūsų namuo- 

' se. Davidas taip pat paste- 
i bėjo šitą triukšmą ir taip
I pat sustojo, pakėlęs laikro
dį kairėje, skudurą su krei
da dešinėje rankoje. Mes 
žvilgterėjome vienas į ant
rą. Kas per aštrus riks-' 
mas? Tai teta suspiegė... 
o tai? Tai tėvo balsas, už
kimęs iš pykčio. “Laikro
dis! Laikrodis!” kriokia 
kažkas, lyg Trankvillitati- 
nas. Kojos bilda, grindų 

i lentos girgžda, bėga visa 
' gauja... dumia tiesiai pas 
! mus. Aš sustingstu iš bai- 
imės, bet ir Davidas baltas, 
! kaip molis, nors žiūri drą
siai. “Vasilius, niekšas, iš
davė”, šnibžda jis pro dan
tis... Durys plačiai atsive- 

Irią... ir tėvas su palaidiniu^ 
be kaklaryšio, teta apsi
siautusi p ūdra mantų, 
Trankvillita tinas, Vasilius, 
Juška, antras berniukas, 

i virėjas Agapitaš — visi 
■ įsiveržia į kambarį.

(Bus daugiau)

BANKIETAS IR KONCERTAS
Rengia Brooklyn© Lietuvių Pažangiosios Organizacijos pagerbimui Dr. Jono J. Kaškiaučiaus 65 metų 
amžiaus ir jau arti 50 melų jo literatūrinės kūrybos sukaktuvių. Aišku, jog Tamsta norite būti šiame 1 • I • o

Įvyks Sekmadienį

RUGSĖJO

10
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1950

Pietūs bus duodami

2-rą vai. dieną

BILIETAS $3.00

Koncertinė programa 
eis pietaujant

$

■>

• KULTŪRINIO
■ CENTRO

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

PO KONCERTO ŠOKIAI

w

•PRAŠOME IšANKSTO

ĮSIGYTI BILIETUS

SIETYNO CHORAS
Iš Newark, N. J., vadovaujamas Walter Žuko

LAISVES CHORAS
iš Hartford, Conn.,, vadovaujamas Wilma Hollis.

Skaitlingai

• Aido Choras, Brooklyn, N. Y.,vad. Jurgio Kazakevičiaus.

Programoje dalyvaus žymūs talentai, paskiri asmenys ir grupės.

AIDO CHORAS
Brooklyniškis, vadovaujamas Gęo. Kazakevičiaus *

AMILIJ A JESKEVIČICTE . *' * *
Soprano, operų dainininke

dalyvaukime šioje iškilmėje. Prakilniai pagerbkime darbštųjį liaudies švietėję, brangųjį svei- 
ūjy - gydytojų ir žymųjį visuomenininkų Dr. Jonų J. Kaškiaučių.

Ci

SUZANA KAZOKYTE
Mezzo-soprano, koncertu dainininke

Bus ir daugiau žymių talentų 
vietinių ir iš toliau atvykusių
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(Tąsa)

ką, kas tik gali būti jums įdomu, šis ka
rininkas taip ramiai suka, sėdėdamas 
ant pabūklo, papirosą iš geltono popie
riaus, taip, ramiai vaikšto nuo vienos 
ambrazūros prie kitos, taip ramiai, visai 
neperdėdamas, kalba su jumis, kad ne
žiūrint į tai, jog kulkos daug dažniau 
negu anksčiau zirzia virš galvos, ir jūs 
patys atgaunate šaltą kraują, ir atidžiai 
karinihką klausinėjate, ir klausote jo 
pasakojimų. Šis karininkas jums papa
sakos,—bet tiktai paklaustas, — apie 
bombardavimą šio mėnesio penktąją die
ną, apie tai, kaip jo baterijoj tegalėjo 
veikti tik vienas pabūklas, ir iš visos tar
nybos beliko 8 žmonės, tačiau kitą rytą • 
jis vistiek pliekė iš visų pabūklų, papa
sakos jums, kaip tą dieną bomba patai
kė į matrosų žeminę ir paklojo vienuoli
ka žmonių; parodys jums iš ambrazūros 
priešo baterijas ir tranšėjas, kurios nuo 
čia netoliau, kaip 30-40 sieksnių. Vis 
dėlto aš bijtiu, kad, išsikišę iš ambrazū
ros žiūrėti priešo, dėl zirziančių kulipkų 
jūs nieko nepamatysite, o jei pamatysite, 
tai labai nusistebėsite, kad šis baltas ak
meningas pylimas, kuris taip arti nuo 
jūsų ir ant kuriov švysčioja balti dūme
liai, kad tai šis baltas pylimas jr yra 
priešas, —I jis, Zcaip kareiviai ir matro
sai sako.

Labai lengvai gali atsitikti, kad jūrų 
karininka^ norėdamas pasigirt^ arba 
tiesiog dėl ] malonumo, panorės prie jūsų 

‘truputį pašaudyti. “Komendorą ir tar
nybą pasiųsti prie patrankos”, ir ketu
riolika matrosų, vienas kišdamasis į ki
šenę pypkę, kitas baigdamas žioburoti 
sausainį, kaukšėdami pakaustytais ba
tais į platformą, gyvai, linksmai prieis 
prie patrankos ir užtaisys ją. Įsižiūrėki
te į šitų žmonių veidus, į jų stoto didin
gumą ir judesius: iš kiekvienos šitų nu
degusių, burnotų veidų raukšlės, ' iš 
kiekvieno raumens, iš pečių platumo, iš 
storumo kojų, apautų didžiuliais batais, 
iš kiekvieno judesio — ramaus, tvirto, 
neskubaus, — matyti pagrindiniai rusų 
galios bruožai — paprastumas ir užsi
spyrimas.

Staiga jus ištinka baisiausias, ne tik 
vienus klausos organus, bet ir visą žmo- 

♦gų sukrečiąs trenksmas, ir jūs sudreba
te visu kūnu. Tuoj po to girdite nutols
tančio sviedinio švilpimą, ir tiršti para
ko dūmai apdengia jus, platformą ir jo
je judančius juodus matrosus. Matrosai 
šūvį palydi įvairiais atsiliepimais, ir jų 
veiduose švyti pasitenkinimas ir dar ki
tas jausmas, kurio jūs, gal būt, nesitikė
jote,;— tai kiekvieno sieloje glūdintis 
pykčio ir keršto priešui jausmas. “Į pa
čią ambrazūrą pataikė; atrodo, du už
mušė ... ana, nunešė”, išgirsite džiaugs
mingus sušukimus. “O štai, ir jis pyks
ta; tuoj paleis į čia”, pasako kažkas; ir 
iš tikrųjų tuojau priešais save išvystatė 
žaibą ir dūmus; sargybinis ant brustve
ro sušunka: .“patranka!” Ir tučtuojau 
Šalia sužviegia sviedinys, šlepteri žemėn 
it ištaško piltuvėlio pavidalu aplink save 
purvą ir akmenis. Baterijos vadas7dėl 
šito sviedihio įširsta,’ įsako užtaisyti ant- 

. rąjį ir trečiąjį pabūklą, priešas irgi ima 
rhums atsakinėti, ir jūs patiriate įdo
mių jausmų, išgirstate ir pamatote įdo
mių dalykų. Sargybinis vėl surinka: 
“patranka” — ir jūs išgirstate tą patį 
garsą ir smūgį, tuos pačius purvo tirkš- 
-Eus, arba surinka: '‘mortira” — ir jūs 
išgirstate vienodą, gana malonų, vargu 
bau begalintį sukelti baimės jausmą 
švilpčiojimą, girdite šitą švilpčiojimą 
artinantis ir greitėjant, paskui išvysta
te juodą rutulį, smūgį į žemę, juntamu 
Žvangantį bombos sprogimą. Paskui 
švilpdamos ir kaukdamos išlaksto ske
veldros, suzirzia ore akmenys ir apteškįa 
, Us purvu. Klausydamiesi šitų garsų, 
, ūs jaučiate keistą malonumą ir kartu

► baimę. Tą valandėlę, kai sviedinys lekia 
1 jus, jums tikriausiai kyla mintis, kad 
šis sviedinys jus užmuš, bet savimeilės 
jausmas duoda jums jėgų,’ir niekas ne-

< pastebi jūsų širdį rėžiančio peilio. Bet 
kai sviedinys pralekia nekliudęs, jūs at- 
gyjate, ir jus apima, nors tik akimirks- . 
rtiui, kažkoks džiaugsmingas, neapsako

mas malonumas. Jums pasirodo, kad 
pavojuje, šitame mirties ir gyvybės žai
dime, slypi kažkas puikaus; jūs norite, 
kad sviedinys arba bomba kristų vis ar
čiau jūsų. Bet štai dar kartą suriko sar
gybinis savo garsiu, storu balsu: “mor- 
tira,” dar kartą bombos švilpčiojimas, 
smūgis ir sprogimas; bet pro sprogimo 
garsą jūs išgirstate žmogaus dejavimą. 
Kartu su neštuvais ir jūs .prieinate prie 
sužeistojo. Jis, kruvinas ir purvinas, at
rodo kažkaip keistai, nežmoniškai. Ma
trosui išplėšta krūtinės dalis. Iš pradžių 
jo aptėkštam purvų veide matyti tik vie
nas išgąstis iT kažkokia nuoduota, per 
ankstyva kančios išraiška, būdinga kiek
vienam tokioje padėtyje; bet tada, kai 
prie jo atneša neštuvus ir jis pats svei
kuoju šonu gula į juos, pastebite, kad ta 
išraiška keičiasi į kažkoki(biM<i Imi ilgu
mo ir didžios, neišsakomos minties iš
raišką: akys dega, dantys susispaudžia, 
galva įsitempus pakyla aukščiau, ir tuo 
laiku, kai jį kelia, sustabdo neštuvus ir 
su vargu, drebančiu balsu taria- drau
gams: “sudiev, broliai!”, nori dar kažką 
pasakyti ir matyt, kad nori pasakyti, 
kažką jaudinančio, bet tik dar kartą pa
kartoja: “sudiev, broliai!” Tuo metu 
draugas matrosas prieina prie jo, užde
da ant galvos, kurią jam sužeistasis pa
kelia, kepurę ir ramiai, abejingai, ran
komis mosuodamas, grįžta prie savo pa
būklo. “Tai šitaip kiekvieną dieną sep
tynis ar aštuonis žmones,”, taria jūrų 
karininkas, pastebėjęs jūsų veide siau
bą, žiovaudamas ir sukdamasis papirosą 
iš geltono popieriaus...

Taigi, jūs/pamatėte Sevastopolio gy
nėjus pačioje gynybos vietoje ir einate 
atgal, kažkodėl visiškai nepaisydami nei 
sviedinių, nei kulipkų, kurios visą kelią 
iki sugriauto teatro švilpauja aplink 
jus, — einate ramiai, pakiliai nusitei
kę. Pagrindinis, džiaugsmingas įsitikini
mas, kurį jūs įgijote, —tai įsitikinimas, 
kad neįmanoma paimti Sevastopolį, ir ne 
tik paimti Sevastopolį, bet ir bet kur pa
judinti rusų liaudies jėgą, — ir negali
ma ne dėl daugybės perėjų, priedangų, 
g u d f i a i supintų tranšėjų, ne 
dėl minų ir pabūklų, kuriuose jūs nė ne- 
susigauclot, bet tą galimybę matėte iš a- 
kių, iš šnekų, iš elgesio, ,iš viso to, kas 
vadinasi Sevastopolio gynėjų dvasia. 
Tai, ką jie daro,, daro taip paprastai, 
taip neįtemptai ir be pastangų, kad jūs 
įsitikinę, jog jie gali padaryti dar šimtą 
kartų daugiau ... jie viską gali padary
ti. Jūs suprantate, kad jausmas, kuris 
priverčia juos dirbti, nėra smulkmeniš
kumo, tuščios garbės, užsimiršimo jaus
mas, kurį patys esate patyrę, bet kaž
koks kitas, daug galingesnis, kuris iš jų 
padarė žmones, ramiai gyvenančius 
sviediniams krintąnt, gresiant šimtams 
mirties atsitiktinumų vietoj vieno,,ku
ris 'gresia visiems žmonėms, ir be viso 
to, gyvenančius nuolatiniame darbe, rū
pesčiuose ' ir purve. Dėl kryžiaus, dėl 
laipsnio, dėl grėsmės žmonės negali pri
imti tokių baisių sąlygų: turi būti kita, 
aukštesnė skatinamoji priežastis. Tik 
dabar jūs įsitikinote, kad tie pasakoji
mai apie pirmąsias Sevastopolio apguli
mo dienas, kai jame nebuvo sustiprini-, 
mų, nebuvo kariuomenės, nebuvo fizinės 
galimybės jį išlaikyti ir vis dėlto niekas 
nė Kiek neabejojo, kad jis pebus atiduo
tas priešui,—apie tas dienas, kai šitas 
senosios Graikijos vertas herojus Korni
lovas, apjodamas kariuomenę, kalbėjo: 
“mirsim, vyrai, bet Sevastopolio neati- 
duosim”, ir mūsiškiai, rusai, nęlinkę 
prie skambių frazių, atsakinėjo: “mir
sim! ura!” — tik'dabar įsitikiu,ote, kad 
pasakojimai apie tas dienas yra ne gra
žūs istorijos padavimai, bet tikrovė, fak
tas. Dabar jūs lengvai galite suprasti ir 
įsivaizduoti šituos tik ką matytus žmo
nes tais herojais, kurių nuotaika anais 
sunkiais laikais ne tik nekrito, bet paki
lo, ir kurie su džiaugsmu rengėsi mirti, 
ne dėl miesto,' bet dėl tėvynės. Ilgam liks 
Rusijoje didingos žymės šitos Sevastopo
lio epopėjos, kurios herojus buvo rusų 
tauta... .

(Daugiau1 bus)

“Oi, aš taip pailsusi! Privargstu Įsakinėdama tarnaitėms 
ką jos turi daryti.”

Į kombinato ir kitų Mažeikių 
miesto įmonių bei įstaigų* dar
bo žmonės.

Su dideliu pakilimu Tarybi
nio komiteto taikai ginti re
zoliucijai pritaria rajono kol
ūkiečiai. “Tarybinio pavasa

rio” žemės ūkio artelėje įvy- 
; ko mitingas.
! “šalin karas, tegyvuoja tai
ka!” Su tokiu šūkiu baigėsi 
kolūkiečių mitingas.
ūk iečių pasirašė

i atsišaukimą.
Mitingai įvyko “Laisvės,” 

i “Tarybinės varpos,”. “Jauno- 
. sios Gvardijos,” “Tarybų Lie
tuvos” ir kt. rajono kolūkiuo-

KRISLAI
(Tąsa nuo i-mo pusi.) 

kos Konstitucija ir Teisių 
liūs buvo tik mūsų vyru 
siu garantijos.

Bi- 
tei-

Ko-Atsimenu tuos laikus, 
vinges buvo mūsų sufragistės. 
Gražu būdavo žiūrėti į jų de
monstracijas už. teisę balšuo- 

90 kol-Įti, smagu būdavo klausytis'jų
Stockholmo j ugningų prakalbų. 

, vyrai atsiimdavo tiek 
už tą mūsų “pirmąjį 
—už neleidimą joms 
ti.

Vargšai 
ir tiek 
grieką” 
balsuo-

Westboro, Mass

se.
Mažeikių rajono darbo žmo

nės vieningai pasirašo Stock
holmo atsišaukimą.

' B. Stašaitis.

1 Kovosime už taiką 
į visame pasaulyje

VAR'ĖNA, lie p. 7 d.—Varė- 
i uos rajono darbo žmonės vie- 
{ningai pasirašo i----------------
I atsišaukimą. A p y 1 i n k ė se 
įvyksta susirinkimai, skirti pa- 
!rAšų rinkimui po Stockholmo 
j atsišau kimu.

j 109,000 vokiečių persi
kels į rytinę Vokietiją

j Šalin karą, tegyvuoja taika!

MAŽEIKIAI. — Įmonėse, 
įstaigose, rajono kolūkiuose 
vyksta gausūs mitingai, ku
riuose darbo žmonės, vieningai 
pritaria Tarybinio komiteto 
'saikai ginti plenumo rezoliu-'ta 
cijai del Stockholmo atsišau
kimo pasirašymo.

Gausus mitingas įvyko Ma
žeikiu miesto sviesto ir sūrių 
gamybos Įmonėje.

Pranešimą padare Įmonės
i direktorius Mačiulaitis.

—Aš kviečiu visus, kaip vie
pia, pasirašyti Stockholmo at-

su pa- 
viena

Mirė Pranas Medelis (Mazu- 
kevičius), sulaukęs 55 metų, I 
pas savo seserį Warren, O.

Velionis buvo geras žmo
gus. 1950 metais prisirašė 
prie LLD 11 kp., Worcester, 
Mass. Apie 15 metų išgyve
no ir dirbo ant farmos West
boro, Mass. Buvo laisvas, 
draugiškas ii- mylėjo skaityti 
dienraštį Laisvę. Bet ligoni
nėje katalikiškas kunigas su
teikė jam “patepimus.’’

Kada žmogus buvo 
ralyžiuotas, 'vos bevaldė 

! ranką, tai tas neprašytas
čias” prikibo (aip, kad ser- 'sišaukimą. Galingas tarybi- 
gantj žmogų dar daugiau su-Įnių žmonių balsas dar labiau 
nervino ir suparalyžiavo. Po Į sustiprins taikos šalininkę ju- 
“pate.pim.ų” velionis neteko | dėjimą visame pasaulyje, — 
Žado. « j pasakė Mačiulaitis.

Velionis suprato darbiniu- j Stockholmo atsišaukimą 
kišką veikimą, mylėjo ir rė- vieningai pasirašė linų apdir- 
mė, kiek tik galėjo. Lai bū-Į bimo fabriko “Linas,” avaly- 
na jam lengva Amerikos' že-Inės fabriko “Apavas,” alaus

Tai buvo smarkios, triukš
mingos dienos. Buvo ir tokių 
sufragisčių, kurios žadėjo vi
sas nuodėmes nuo mūsų ša
lies žemės nušluoti, jeigu tik 
moterys gautų teisę prieiti 
prie balsavimo urnos’.

Nebeatlaikėme, “susimylė- 
cinunes viu-ijome” ir prileidome jas prie 
Stockholmo Į tos ūmos. Jau per trisde

šimt melų mūsų seses balsuo
ja. Nesuklydome tie, kurie 
spėjome, kad jos balsuos taip, 
kaip mes, vyrai, balsuojame— 
kartais labai protingai, bet 
daugumoje atsitikimų labai 
kvailai. Pažadai nebuvo iš
tesėti. Nuodėmės pasilikos vi
sos. Tebeverkiame' ir tebede- 
juojamo, ir tebebalsuojame,

Berlin. — Per. pastaruo- dabar kartu vyrai ir moterys, 
sius dvyliką menesių jau kaip balsuodavome prieš tris- 
100 tūkstančių vokiečių iš dešimt metų! 
vakarinės Vokietijos persi - _ ★
kraustė į rytinės Vokieti- Ar žinote, kad nors visa
jos Demokratinę Respubli - ’ 
ką, esamą sovietinėje žiny

Vakarinė Vokietija užim- 
anglų - amerikonų ir 

Ifrancūzų,* kurie pasakoja, 
j kad žmonės iš rytinės Vo- 
! kietijos bėgą j vakarinę.

Frankfurt, Vokietija. — 
Pranešama, jog John Mc- 
Cloy, aukštasis Amerikos 
komisionierius Vokietijai, 
ragins atsiųsti dar dvi di
vizijas amerikiečių kariuo- 

' menės į vakarų Vokietiją.

mele! J. D. J. (-daryklos “Lokys,” pramones . ✓

- ‘ ' ...........................................................................................’A

Pažangus Lietuvi!

"PROSV AISTĖS”
JONO KAšKAIčIO

parinktines poezijos leidinys
256 puslapių, kaina $1.00 .

žinomas kaipo poetas, Jonas Kaškaitis yra dar pla
čiau žinomas kaipo Dr. Jonas Kaškiaučius, nuošir
dus darbininkų mokytojas apie sveikatos reikalus.

Dr. Jonui J. Kaškiaučiui dabar sukako 65-ri metai 
amžiaus ir jau arti 50 metų, kai jis rašo poeziją..! 
Tom progom, pagerbimui Dr. Kaškiaučiaus, Laisve 
išleis jo poezijos knygą*

Prakilniai pagerbkime darbštųjį liaudies švietėją, 
brangųjį sveikatos patarėją - gydytoją ir žymųjį vi
suomenininką Dr. Joną J. Kaškiaučių.

Užsisakykime jo svarbų poezijos kurinį 
« I) dA A IT A T GJ m iŠ Q M

*

Kurie užsisakys šią knygą iki rugsėjo 1 dienos, tų 
vardai bus išspausdinti toje knygoje. Jie skaitysis 
išleidėjais to stambaus literatūrinio kūrinio. • Tad 
pasirūpinkite, kad ir jūsų vardas būtų eilėje prisidė
jusių jų prie išleidimo.

Jei dar niekas nepakalbino jus užsisakyti tą knygą, 
tai tuojau patys prisiųskite dolerį ir užsisakykite 
knygą. Arba jūs galite pasekti Laisvėje pranešimuo
se, kada įvyksta pažangiųjų organizacijų susirinki
mai jūsų mieste; nueikite į susirinkimą ir užsisaky
kite tą knygą per organizacijos sekretorių.

LAISVE
110-12 Atlantic Ave., - Richmond Hill 19, N. Y.

PRANEŠIMAS
DETROIT, MICH.

Atydai Lietuvių Moterų 1 
gos Choro narėms. 7-tą dieną rug
sėjo, 1:30 vai. vakare, 4097 Porter 
St. yra šaukiamas Moterų Choro 

i narių susirinkimas, taipgi klubo na- 
i rėš malonėkite dalyvauti. Draugės! 
I Jau oras atvėso, turim susitart, ką 
į veiksim ateinantį žiemos sezoną. 
Būkit visos choristės, kurios daina
vot paskutiniu laiku, taipgi kurios 
draugės dainavot pirmiau ir buvot 
pasitraukę

i priežast is, 
atgal į 

I Valdyba.

I čiau Kongrese moterys narės 
i tesudaro tik vieną procentą ir 
j pusę visų Kongreso narių ?

Abelnai paėmus, reikia su- 
I tikti, kad kongresmanės Kon- 
; grėsė mažiau ir rečiau kalba, 
ir daug išmintingiau balsuoja.

Ne p a d a rytum ėmė k 1 ai d os, 
'tuo būdu, jeigu Kongresą pa- 
vestumėme parinktam ir iš
rinktom moterim.

.Viena gera, protinga, šva
ri moteris turi daugiau pro- 

I to vienoje savo kojinėje, negu 
visi MiKartai, M u n d t a i, 
Hobbsai ir Woodai sudėti | 
daiktą; O ką jau bekalbėti 
apie sąžinę. Su savo reakci
niais biliais šitie Vyrai įrodo 

; tokį besąžiniškumą, kokio gal 
Pažan- visa šios garbingos šalies isto-

rija dar nėra mačiusi.
Tegu gyvuoja moterys!

dėl vienokios ar kitokios Į • 
— būkit geros ir<grjžkit Į! 
chorą. — Kviečia Choro1 ;

(169-170)

J. J. Kaškiaučius, H. t 
530 Summer Ave. 

NEWARK 4, N. JT. 
HUmboldt 2-7964

| Narni; Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

i name iš lauko ir vidaus; tai
gom stogus, gatarus ir kami- 

! nūs. Nesvarbu kaip toli ir 
i kaip didelis ar mažas darbas, 
p Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass.

i 1177-J.
So. Bostono 

Broadway, Room 
vakarais.

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Tel. Ra 6-

ofisas, 409
4, nuo 5-7

426 Lafayette St 

Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

J. ROMAN

* 
•I*

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St .. 
' Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

4 CHARL

5 pusk—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—- Tree., Rugsėjo 6, 1950



NohYorkik^/ž^TŽIiikii r»- • Priešingas karui HELP WANTED—MALE

Dr. Kaškiaučiui pa
gerbti bankieto tikietu 
pardavinėtojams

Dewey kandidatuos į gubernato
rių; Impeilitteri nori liktis majoru

praRugsėjo 6-ta būtinai 
neškite, kiek jau esate parda
vę tikietų. Praneškite tiems 
asmenims, iš kurių paėmėt ti- 
kietus. O jei su tais negalit 
susisiekti,
rengėjų valdybai, pažymint, 
nuo ko paėmėt.

Žiūrėkite sekamose laidose 
pranešimo, kada turėsite atsi
skaityti už paskutinius tikie- 
tus.

Gubernatorius Dewey praė
jusį pirmadienį paskelbė, kad 
jis vėl kandidatuos į guberna
torių. 

! miną.
konų partijos'lyderiai jau su
tiko

Jis baigia antrąjį ter- 
Menama, kad ropubli-

jo kandidatūros, 
tai tiesiog bankieto ( Dewey pirmiau buvo pasisa- 

ikęs, kad jis • nekandidatuos 
i trečiam terminui.
i Tuo patimi gubernatorius 
(paskelbė, kad jis prašo savo 
r padėjėją — leitenantą guber- 
'natorių — Hanley apsiimti 
’ republikonų kandidatu į sena- 
| torius. šiuos žodžius rašant, 
( Hanley dar nebuvo užtikrinęs 
i savo karididatūros. Spėjama, 
i kad seniui Hanley ta kandi- 
, datūra pasiūlyta kaipo atpil
das ištraukus jo kandidatūrą 
į gubernatorių. Kada Dewey 

: buvo pasiskelbęs neapsiim- 
įsiančiu, Hanley skelbėsi kan
didatu ir toje linkmėje jau 

(darbavosi, eiliavo sau darbuo
to.) us.

Reakcininkų sukurstyti 
vandalai apterliojo 
nauju kaimynų namus

įvyksta pakaitų. Jose prilipa
mi lyderiu pasiūlytieji.

Republikonai susirinks 7-tą, 
Saratoga Springs.

, Demokratų ko n v e n c i ja 
įvyksta 6-tą, Roch esteryje.

Išvakarėse savo konvenci
jos demokratai tebebuvo pa
sidalinę savo vyriausio kan
didato — kandidato į majorą 
—klausimu. Lyderiai buvo 
pasisakę nominuoti teisėją Pe- 
corą vieton atsisakiusio priim
ti kandidatūrą 
way. Conway 
dešiniausiems

! kams prieš jį
Ai* unijos 

;Ar ji užgirs
i kratų vadovybė, kuri turi ry- 
(Šius su masėmis? Gal pasuks 
įremti veikiantįjį majorą Vin- 
įcent Impellitterį. Jisai pasi-

Impellitteri žadėjo 
veikti pieno 
kainoms sutvarkyti

]m- 
jis

Veikiantysis majoras 
pellitteri pareiškė, kad 
kreipsis miesto ir valstijos 
įstatymdavystėn Įsu prašymu 
sukontroliuoti pieno kainas. 
Nesakoma, ar jisai reikalaus 
jas sugrąžinti į buvusias pirm 
paskiausiųjų pakėlimų, ar. tik 
uždrausti kelti kainas dau
giau. <

'New Yorko drafto tarybon 
rugsėjo 1-mą atėjęs šaukia
mas karinėn tarnybon jaunas 
vyras pareiškė, kad jis prie
šingas karui, priešingas už
mušinėti. Jis pasivadino są
žiningu karo priešu (consci
entious objector). Jis ati
duotas prokuratūros žinion.

šis’ yyras esąs pirmas toks 
atsiliepęs į pašaukimą draf- 
tui, bet atsisakęs eiti kariauti 
bėgiu einamojo karo, 
portuojančių draftui 
drafto laiku 
šiol būdavo 
virš 200 kas dieną. Kadangi 

i jie neatvyksta, tad ir jų ne
atvykimo priežastys liekasi 
nepareikštos.

Tuber- Examinierius. Patyręs prie 
tekstilių (audimo). Nuolatinis dar
bas. Antipyros Co., 1175 Manhattan 
Ave., Brooklyn, N. Y. EV. 9-5611.

(168-172)

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2895
HELP WANTED—FEMALE

Nesira- 
visu šio 

Now Yorke iki 
uo apie 100 iki

i .

j jie neatvyksta, tad ir jų
I nlAnzlriwiA nvin^aaitrc? 11 c

REAL ESTATE
Vasarnamiai

Išsinuomuoja
Girard, * 71-33 
Middle Village, 
6-1690.

Reikalinga namų darbininkė. Len
gvas • darbas, atskiras kambarys. 
Gera alga. -Mrs. Koppel, 358 Knic
kerbocker Ave., Brooklyn, N. Y. 
Tel. GLenmore 5-0972.

(165-169)
ir trys kambariai, 
apartmentas. Mrs. 
Metropolitan Avė., 
L. I. DAvenport

(165-169)

Parsiduoda Saldainių Krautuvė 
su fountain. Geras biznis; jeiga $250. 
Parduodame už žemą kainų $1500. 
Telefonas FOrdham 4-8838.

(166-170)

Ne, tai ne sapnas

Auklė - Namų Darbininkė. Pagel
bėjimui prižiūrėti du berniukus. 
Guolis* vietoje' arba kitur. $35.

AXtel 7-2320.* (165-169)

Namų Darbininkė ■— Virėja. Pui
ki apylinkė. Gera algą. Nuosavas 
kambarys. Pageidaujama gulėti dar
bavietėje. Yonkers 5-0274.

(165-169)

Namų Darbininkė: guolis vietoje. 
Nuosavas kambarys. $25 j savaitę. 
TR. 7-7178. (167-169)

teisėjo Con- 
atsisakė net 

unijų viršinin- 
už protestavus 
užgirs Pecorą ? 

antraeilė demo-

Masiniu pikieto skelbs 
protestą dėl nedavimo 
mitingui Gardeno

Policija kamantinėjo 
dvasiškį

Prieš keletą mėnesių į So. 
Ozone, Queens, atsikraustė 
Robert Bishop su žmona Ve
ra ir dviemis jaunamečiais 
sūnumis, Howard ir Robert, 
16 ir 14 metų, šeima yra 
negrai.

Pirkdamiesi sau namuką 
147-03—119th Ave., Bishopa 
nelaukė bent kokių netikėtu 
mų. Visai netoliese gyvenant 
per 25 metus 
ma užtikrino, 
veik išimtinai 
ri žmonės.

Madison Square Garden sa
vininkai atsisakė išnuomoti 

ku-

kita negrų šei- 
jog kaimynai, 

baltieji, yra ge-

Gal būt kaimynai ir geri. 
Ir visi žmonės būtų geri, jei 
nebūtų tūlų fašstinių reakci
ninkų kurstomi.

Per ketvertą mėnesių Bi- 
shopams viskas ėjosi gerai 
Tačiau vieną dieną praėjusią 
savaitę parėję iš darbo jie at
rado prie namų stovėjusį auto 
visą apšlakstytą kokiais rie
balais. Pamanę, jog gal bus 
buvęs tiktai mažų vaikėzų 
darbas, jie nuvalė mašiną ii 
niekam nieko apie tai 
kė, nutylėjo.

nesa

Prėjusio 
vienok, jie 
Parėję iš 
filmų, jie
namo, taipgi kiemą 
pridrabstytą šmero. 
sis laiptas į namus 
rai išmozotas ir ant
dėta storos popieros korta su 
ištepliotu užrašu: “KKK, 
nėšdinkitės lauk.”

sekmadienio 
sužinojo ką 
vėlybojo rodymo 

atrado takelį link 
ir darželį 
O pirma- 
buvo sto- 
laiptų pa

rytą, 
kitą.

Pagalvoję, kad gal ištiesti 
bus organizuotos gaujos dar
bas, Bishopai kreipėsi polici 
jon. Iš karto jiems buvę at
sakyta, kad jie patys turį su
žinoti kaltininkus ir paruošti 
jiems apkaltinimu®. ■ Tačiau 
prievakarį atsiuntė detektyvą 
apžiūrėti padarytą žalą ir pa
žadėjo kaltininkų ieškoti, taip
gi prižiūrėti, kad tas nepasi
kartotų. <

DABAR RODOMA
Filmoje 

PUIKUS JUDIS!
Scenoje

PUIKI MUZIKA!
Matyk Prietikius Degančiame 

Užkariavimais Pasaulyje — 
Liepsnojančia me Atradimais!

Tyrone Orson
POWER WELLES

THE

BLACK
ROSE

(Techni-spalvomis)
' su

Cecile Aubrey - Jack Hawkins
Scenoje

PHILHARMONIC SYMPHONY
New Yorko Orkestras

MITROPOULOS
vadovauja

Artistė Padėjėja^
EILEEN FARRELL

Soprano

NEKELIAMA KA INGS' 
šiam ypatingiausiam vaidinimui!

Roxy
7th Avenue ir 50th Street.

rinkimus nepriklausomu, jei
gu demokratai jo nenominuos. 

' Visą tai pilnai atsakys kon-
Galutinai kandidatus spren- vencija. x

džia konvencijos. Tačiau vai- Vystosi įdomios rinkiminės 
į dančiosiose partijose retai lenktynės.

i salę masiniam mitingui, 
įsakė, kad jis nori demokratų Į riame būtų kalbėjęs meninin- 
nominacijos, bet kad jis'eis į kas Paul Robėson.

Filmos-Teatrai
“Death of a Salesman,” 

Arthur Miller’io drama, Mo- 
rosco Teatre, New Yorke, jau 
suvaidinta 650 kartų ir tebe
vaidinama. Klysta, kas kal
ba, būk amerikiečiai neįver
tiną dramos. Įvertina, bet 
tiktai gerą dramą.

’Hammer” 
organi- 

pritrūko 
veikalo, 
r u gsė j o 
House, 
Yorke, 
paruošė 
pirmojo 
išpirko

Veikalą “The 
pastatyti pasiėmusios 

jzacijos skelbia, jog 
įtikintų premjerai to 
: Pirmu kartu, vaidins 
8-tą, Czech Workers 
347 E. 72nd St., New

Veikalą scenai 
New Playwrights, o 
vakaro visus tikietus 
Joint Anti-Fascist
Komitetas ir su juo veikian
čios organizacijos.

Pastatymas pritaikytas pa
sitikti sugrįžtantį iš kalėjimo 
veikalo autorių Howard Fast. 
Autorius’Howard Fast išbuvo 
kalėjme 3 mėnesius kaipo na
rys priešfašistinio komiteto 
vykdančiosios tarybos, 
buvo įkalintas dėl to,
komitetas atsisakė išduoti Ne- 
amerikiniu Veiksmu Komite
tui šelpiamuosius priešfašis- 

j tus.
Jųi išdavimas, pareiškė Fas- 

; tas ir kiti, reikštų daugelio 
! jų atidavimą nužudyti Ispani- 
į jos fašistui diktatoriui Fran
co.

Jis 
kad

ney” apie pragariškai bai
sius įvykius nacių okupa- 

įcijos laikais. Artistiškai su
vaidinta, filmą yra įspū
dinga ir galėtų . patarnau
ti budintoju iš letargo tų, ku
rie pro pirštus žiūri į reak
cijos ruošiamas jiems patiems 
kempes, pančius ir gal ką ar
šesnio.

Radio City Music Hall ro
do “Sunset Boulevard,” vaiz
duojančią tūlas filmų žemės 
linksmybes ir bėdas. Teatro 
scenoje smagus spektaklis su 
svečiais menininkais ir paties 
teatro baletu, choru, orkes
tru.

Tuo pa
sipiktino visi pažangiųjų ii 
demokratiniai judėjimai. Mi
tingą planavusioji organizaci
ja — The Council on African 
Affairs— dabar planuoja ma- 
sinį pikietą prie Gardeno.

Kada tas 
šiuos žodžius 
paskelbta, tik 
kelių dienų.

“Atsisakymas duoti Gardeną 
smeigia žodžio laisvei pačion 
širdin,” pareiškė Robesonas 
spaudos konferencijoje.

Civilinių Teisių Kongreso 
viršininkas William L. Pat
terson sako, jog tai yra pa
stangos nutildyti tuos, kurie 
“jaučia, kad pasaulio proble
mas galima išrišti - taikoje.”

Panašiai pasisakė Arthur 
Schuitzer ir G. B. Baldwin, 
Amerikos Darbo Partijos ir 
Progresyvių Partijos sekreto
riai.

pikietas įvyks, 
rašant nebuvo 

sakoma, kad už

Tūla moteris, gyventoja 
Hotel Langwell 4-to aukšto, 
New Yorkep negalėjo savo 
akimis tikėti, kad ji nesap
nuoja. Tarsi kokioje apie 
detektyvus pasakoje, per lan
gą į jos kambarį trenksmingai 
įbėgo du vyrai, vienas jų uni
formuotas policistas, su re
volveriu rankoje. Ir taip pat 

išmetinėja žmo- į trenksmingai išbėgo. Moteris 
policija ka-i apalpo. Nežinia, kas ją dau- 

Darr. i giau paveikė staigi išgąstis 
j ar išgąstį sekęs džiaugsmas, 
I kad pavojus išsinešdino.

\
Bėgusysis Joseph Leo Chap

man buvęs nužiūrėtas ko nors 
viešbutyje tykojant. Jį vijos 
ir .areštavo policistas Emilio 

[Antonelli. Gaudomasis leng
vai pasidavęs po to, kai poli
cistas paleido -šūvį jį pagąz- 
dinti.

Namų Darbininkė; 
paliudijimai. Mažas 
mylinti vaikus. $125.

guolis vietoje;
apartmentas;

OR. 3-7357.
(167-169)

mirėJohn Liptak, 62 m., 
nukritęs ar nušokęs po trau
kiniu Continental Avė. stoty
je, Queens. 

________________________

Rivoli Teatre kelinta savai- 
į tė rodoma naujoji filmą “Ne 
į Way Out.” Tai 
labai nekaltoje, 

į formoje pasisako 
minaciją negrų.

'nepalanki diskriminacijai ii 
bile kurios tautinės ar rasi
nės mažumos.

; Nuostabu, kiek reakcija ii 
bendrai visokiausieji progreso 
priešai prieš tą filmą sukėlė 
lermo. O Chicagoje'net rody
ti uždraudė. New Yorke to 
nedrįso daryti.

Filmą pamatytiną kiekvie
nam. Juo labiau pamatytina 
dėl to, kad suprasti,, 'kokion 
pragarmėn būtų pastūmėta 

j visa kultūra, visas progresas, 
į jeigu visa galia liktųsi paves- 
i ta viduramžiškiems cenzo
riams. |

filmą, kun 
nuolaidžioje 
prieš diskri
Tuo patimi

• Paramount Teatre pradėjo 
rodyti linksmą komišką filmą 
“Fancy Pants.” Bob Hope ir 
Lucille Ball vadovaujančiose, 
rolėse. Scenoje taipgi vaidina 

(grupė gerų aktorių linksmoje 
■ programoje.

Stanley Teatre teberodoma
i nepaprasta, čechoslovakijoje 
j gaminta filmą “Distant Jour-

Grįždamas namo iš Aque
duct arelių lenktynių turtuo
lis politikiekius Bernard Ba
ruch turėjo auto pelaimę, su
sidūręs su trijų jaunų mergi
nų auto. Visi tik lengvai su
žeisti.

Policija nori visuotino val
dovo ir cenzoriaus galios, ne
patenkintai 
nes, išgirdę, jog 
mantinėje dvasiškį

Dvasiškis John 
Jr., buvo nuvykęs 
kaipo vykdantysis 
A d Hoc Komiteto, 
buojasi atsteigti teises taikos 
grupėms susirinkti ii- susisiek
ti su publika.

Darr ir kiti penki dvasiš
kiai, sudarantieji komitetą, 
rugpjūčio 24-tą kreipėsi nuo
vadon leidimo rengti masinį 
mitingą Union Aikštėje atei
nantį ketvirtadienį. Mitingas 
rengiamas tikslu protestuoti 
prieš tai, kas įvyko rugpjūčio 
2-rą. Tuomet ateinantieji į 
tenai šauktą masinį mitingą 

į žmonės buvo ne tiktai neįlei- 
l džiami į aikštę, bet tūli dar 
areštuoti ir tampomi po teis
mus.

Dvasiškiai sako, jog polici
jos inspektorius Ward klausi
nėjo Darr tokių dalykų, kurie 
policijai visai neturėtų apeiti, 
neįeina į policijos pareigas. 
Jis klausiiiėjęs, Tą bendro tu
ri šis mitingas su buvusiu; ar

OPERATORĖS 
Patyrusios prie Morrow Mašinų 
Nuolatinis Darbas. Gera Alga 
VERNON INFANTS WEAR 

72West 1st St., Mt. Vernon, N. Y. 
Mt. Vernon 8-1842.

(168-169)

Namų darbininkė. Nuosavas kam
barys ir maudynė. $100 j mėnesj. 
Šaukite: Dewey 9-8686 po 8 P. M.

(168-169)

W. Darr, 
nuovadon 

sekretorius 
kuris dar-

Bronxietis Alfred Di Anto
nio, 22 metų, sulaikytas kvo
timui įtarimu, kad jis buvęs 
vienu iš trijų plėšikų, kurie 
pagrobė $685 iš United Par
cel Service garažo.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAKOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Dvi moteriškės — guolis vietoje; 
valgių gaminimas, namų aptarnavi
mas; auklė ir motinai pagelbininkė. 
Pilnai priežiūrai. Trys vaikai. Dir
banti pora. WO. 2-3450.

1 (169-171)

Namų darbininkė abelnam dar
bui ir virimui. Taipgi priežiūrai kū
dikio. Linksma aplinka; guolis ant 
vietos. Nuolatinis darbas. Reikalin- 

j gi paliudijimai. Gera alga. Tel. MO. 
13-7035. (169-171)

rengėjų komitete esą komu
nistų ; reikalavo viso sąrašo 
kalbėtojų; dėl ko norima mi
tingą laikyti aikštėje, o ne 
salėje. Ir *kitų panašių klau
simų statęs.

GERIAUSIS

Slaugė — pilnam prižiūrėjimui 
2 vaikų — 9 mėnesių ir 214 metų. 
Guolis vietoje, šaukite: Mrs. Ghitis, 
Endicott 2-9200. (169-171)

Abelnam namų ruošos darbui 
darbininkė, jauna, mylinti vaikus, 
guolis vietoje. Šaukite: Jerome 
8-5020. (169-173)

PARDAVIMAI
Parsiduoda namas su gerai išdirb

tu restauranto bizniu, kuris turi pil
nus gėrimų laisnius (Bar and Grill). 
Tas biznis čia eina nuo 1933 metų 
su geriausiu pasisekimu.

Namas dviejų aukštų, dviem šei
mom po 8 gambarius. Kaina labai 
prieinama, nes savininkas 
kia iš biznio, — poilsiui, 
kreiptis: 406 So. 3rd St., 
N. Y.

pasitrau- 
Prašome 

Brooklyn,

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

INSURANCE
I 1R
REAL ESTATE

Wall gatvės prekyba Šerais 
praėjusį pirmadienį ėjosi 
vidutiniai. Tik plieno ir lėk
tuvų firmų šėrai buvo gau
domi, nes tai karui reikalingi 
daiktai. Nežiūrint, koki bus 
laikai, už tuos daiktus pel- 

į ningai apmokės taksų mokė
tojai.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

Patarnavimas pas
i

ORMAN & MICHELSON
111-15 JAMAICA AVE. 
Richmond Hill 18, N. Y

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visoki vaistai; kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Parduodame dviem šeimom namą; 
5 dideli kambariai ir vanas ant 
kiekvieno aukšto. .Garadžius vienam 
karui, cementinis kelias Jvažiavimui. 
Naujas General Electric Aliejinis 
šildytuvas; šiluma ir karštas van
duo visuomet’ ant abiejų aukštų. 
Renda ant viršutinio aukšto $52 į 
mėnesj. Savininkas ant pirmutinių 
lubų, išsikrausto iš valstijos. Būti
nai turime tuoj* parduoti. Kaina 
$10,000, Telefohuokite Haverhill 
2-5438. (Mass.) (165-169)

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas 
įvyks šį ketvirtadienį, rugsėjo 7, 
8 vai. vak.; Kultūriniame Centre. 
Yra tūlų svarbių dalykų. Prašau ne
pamirškit užsimokėt duokles. — 
Sekr. (169-170) v

RIDGEWOOD-BROOKLYN, N. Y.
LDS 103 kp. ir Maspetho 14 kp. 

susirinkimas įvyks antradienį, rug
sėjo 5 d., 8 va. vak. Shapolo ir 
Vaiginio salėje, 147 Thames St. 
Brooklyn, N. Y. Visi nariai skaitlin
gai dalyvaukite ir pasižiūrėkit į 
mokesčių knygelę, gal jau reikės 
duokles užsimokėti.—P. Babarskas, 
Prot. Sekr. " (168-169)

UP-TO-DATE .

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Bafberlal

Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, . Brooklyn, N. Y.'

Kampas Union Ave. ir-Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

<♦>

<♦)

<!>

<

<!>

<♦>

<!>

>

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

REPUBLIC BAR & GRILL

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Petras Kapiskas

5’i
<♦>

<♦>

<♦>

. RES. TEL.

HY. 7-8631

TELEPHONE

STAGG 2-5043

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. OM 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6233

PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, VYNAI

IR ALUS* • #
32 TEN EYCK STREET 

Brooklyn, N. Y.
Telefonaa: EVergreen 4-8174

*oc*

•DO*

MATTHEW P. BALLAS
518 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Geri Valgiai laukia jūsų visada 
DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 

Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas
EVergreen 4-9407
W " J

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

<!>

O

<♦>

<♦>

<♦>

BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS
FUNERAL HOME

ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager
h (Lalsnhiotas Balsamnotojas)

Liūdėsio Valandoje kreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos , 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

6 pusi.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Rugsėjo 6, 1950




