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Praėjusį sekmadienį komer
cinėje spaudoje skaitėme il
gų korespondencijų iš Berly
no. Vis apie tą pasaulinį jau
nimo festivalį. Rašoma susi* 
rūpinusiai ir išsigandusiai.

Toks entuziazmas, toks jau
nų žmonių ūpas! Tie labai 
laukti tūkstančiai jaunuolių iš 
Rytinės Berlyno dalios nepa
bėgo į Vakarinę dalį.

Korespondentas Middleton 
sako, kad visoje toje galingo
je jaunų žmonių demonstraci
joje garsiai skambėjo ir vi
sur viešpatavo du žodžiai: 
taika ir draugiškumas.

Taika ir ramybė visam pa
sauliui !

Draugiškumas tarpe tautų 
ir^asių!

Tikrai baisūs žodžiai. Bai
sūs, žinoma, senojo pasaulio 
garbintojams. Kasgi būtų, 
kurgi tie visi išnaudotojai ir 
pelnagrobiai pasidėtų, jeigu 
pastoviai, ant visados užvieš
patautų ramybė ir draugišku
mas?

Vien tik pamislijus, šalti 
šiurpuliai supurto šiandien 
tuos, kurie iš kitų prakaito 
gyvena ir didžiausius pelnus 
kraunasi iš gaminimo žmo
nėms masiniai žudyti priemo
nių.

Taip yra. Tokia mūsų gady
nė, tokia žiauri nūdieninė tik
rovė.

Tai puikiai suprato tie jau
nuoliai, kurie Berlyne demon
stravo už taiką ir draugišku
mą.

d ★
Nepamirškite arba žinokite, 

kad West Point Militarinėje 
Akademijoje beveik nė su ži
buriu nerastum nė vieno dar
bininkų klasės sūnaus. Jon 
patekti darbininko arba dar
bo farmerio sūnui tėra tiek 
progų, kiek kupranugariui iš
lysti per adatos skylutę.

Tai labai atsargiai išrinkti 
ponijos sūnūs. Daugelis ten 
patekę per tėvų prievartą. 
Ar bereikia didesnės garbės, 
kaip kad sūnų turėti West 
Pointe kadetu ? Argi Eisenho
wer, Marshall, Bradley, Sher
man, Fleet, MacArthur, ne iš 
ten iškilo?

Nereikia stebėtis, jeigu dau
geliui kadetų sportas, o ne 
mokslas ir garbė, stovi pirmo
je vietoje.

Labai, labai įdomu būtų, 
jeigu atsirastų nors vienas 
tikrai rimtas, nuoširdus, įsiti- 
kipęs^buržuazinis kritikas. Te- 

paima ir sukerta socia- 
li»rną-marksizmą iš esmės. 
Tegu kritikuoja rimtai socia
lizmo principus.

Tegu, pavyzdžiui, pabando 
atsakyti į tokius paprastus 
klausimus:

Argi ne geriau, kad moks
las, išradimai, pasiekimai ir 
turtai dirbtų ir tarnautų vi
siems, o ne kapitalistų sauje
lei ?

Argi ne geriau, kad nebe
būtų žmogaus išnaudojimo 
žmogumi ?

‘ Argi ne geriau, kad kiek- 
. vieno ateitis būtų užtikrinta ir 

apsaugota, kad nereikėtų 
laukti žilos galvos su baime: 
kas bus, kur reikės pasidėti, iš 
ko reikės gyventi?

I Nieko panašaus, kaip vi
siems aišku, kapitalizmas ne
suteikė. Visa tai, kaip jau 
matome iš praktikos, socializ- 
nxas ižada suteikti.

Tai kodėl žmogus turėtų 
laikytis įsikabinęs senosios 
saifevarkos, o ne pabandyti 
naujosios?

Žodelis mūsų draugams 
korespondentams. Neduokite

SOVIETAI DALYVAUS 
DERYBOSE DĖL TAIKOS 
SUTARTIES SU JAPONIJA 
Jie priešinsis jankių laikymui 
Japonijoj po taikos sutarties

Washington. — Sovietų 
Sąjunga sutiko dalyvauti 
konferencijoje, kurią Jung
tinės Valstijos ir Anglija 
ruošia San Franciscoj rug
sėjo 4 d.

Sovietų Sąjunga, kaip 
viena iš 50 kariavusių prieš 
Japoniją šalių, turėjo būti 
pakviesta , į tą konferenci
ją. Bet amerikonai norėjo, 
kad Sovietai atmestų pa
kvietimą.

Vyriausias Sovietų atsto
vas konferencijoje bus An
drius Gromyko, užsienio 
reikalų ministro pavaduo
tojas. Suprantama, kad jis

Lenkija nuteisė 9 
šnipus karininkus

Varšava. — Karinis Len
kijos teismas nuteisė ketu
ris generolus ir penkis ki
tus karininkus kaip Ame
rikos ir Anglijos šnipus. Jie 
prisipažino suokalbiavę nu
versti demokratinę Lenki
jos valdžią su anglų-ame- 
rikonų pagalba.

Stan. Tator ir trys kiti 
generolai tapo įkalinti vi
sam amžiui. Trys pulkinin
kai gavo po 15 metų kalė
jimo ir du kiti oficieriai— 
10 iki 12 metų.

Pati nušovė’Francuos 
ministrą Chevallierą.

Orleans, Franci ja.—Areš
tuota Yvonne Chevallier’ie- 
nė, kuri nušovė savo vyrą 
Pierrą, naujai paskirtą 
Franci jos ministrą.

Jinai teisinasi, kad vyras 
per daug laiko praleisdavo 
politikai ir per mažai su ja 
bovydavosi. žmogžudei gre
sia mirties bausmė — gal
vos nukirtimas.

Peni kariuomenė vėl 
atakavo Ekvadorą

Kvito, Ekvador \— Pra
nešama, kad Perų kariuo
menė vėl atakavo pasieninį 
Ekvadoro ^ruožtą, šaudyda
ma iš kulkosvaidžių ir mi
nosvaidžių.

Oakland, Calif. — Laivas 
pargabeno dar 546 negyvė
lius amerikonus iš Korėjos.

savo plunksnai rūdyti. Nepa
siduokite vasaros karščiams. 
Laisvei reikia korespondenci
jų — kuo daugiausiai. Tik jūs 
vieni galite jas mums parū
pinti. Todėl prašome rašinėti. 
Nelaukite, kol įvykiai pavė
luoja. Atsitiko kas nors svar
besnio jūsų mieste, ypač tar
pe lietuvių, ir tuojau aprašy
kite. , ' , .
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Frankui skiriama 400 milijonų 
dolerių be jokių klausimų

reikalaus atmesti šitokius 
Amerikos pasiūlymus:

Laikyti amerikonų ka
riuomenę ir po taikos su
tarties pasirašymo; atkurti 
japonų armiją; pavesti A- 
merikos globai japonų Bo
nin ir Ryukyu salas; įsteig
ti ir palaikyti karines ame
rikonų stovyklas Japonijo
je.

Sovietų pasipriešinimas 
tokiems Amerikos planams 
tik sugaišins taikos sutar
ties darymą su Japonija, 
sako Washingtono valdinin
kai, bet sutartis vis tiek bus 
pasirašyta, apeinant Sovie
tų Sąjungą.

I Amerikos armija daro 
didelius manevrus

Fort Bragg, N. Carolina. 
—Jungtinių Valstijų armi
ja ir oro jėgos daro dide
lius karinius pratimus, ku
riuose dalyvauja 110,000 
kariuomenės.

Pratimai, esą, parodė, 
kad “raudonieji” gali įsi
veržt šion šalin, nepaisant 
amerikiniu lėktuvu ir rada
rų.

Paskirta Iranui 24 
milijonai dolerių

Washington. — Valstybės 
departmentas užtikrino, jog 
duos Tranui '24 milijonus 
dolerių farmiškoms maši
noms pirkti iš Jungtinių 
Valstijų. Tikimasi, kad ira
niečiai žinos, kaip šią pa
ramą gerai panaudoti, sakė 
departmento narys Michael 
McDermott.

I

Francija prašo Amerikos 
anglies kariniams darbams

Paryžius.—Francija krei
pėsi į Jungtines Valstijas, 
prašydama atsiųsti 12 mili
jonų tonų anglies, reikalin
gos kariniams fabrikams. 
Sako, neužtenka iškasamos 
Franci jo j ir gaunamos iš 
Vakarų Vokietijos anglies, 
kad francūzų fabrikai galė
tų visais garais gaminti 
ginklus ir amuniciją..

Francijos valdžia taipgi 
prašo Ameriką paskirti 
apie 200 laivų angliai pluk
dyti Franci jon.

NUSIŽUDĖ ČIANGO 
GENEROLAS

Formoza.—Nusižudė Čiang 
Kai-šeko kinų tautininkų 
generolas Kuo Šinmin, pro
testuodamas, kad Amerika 
nepakviečia čiąngininkų į 
derybas dėl taikos sutarties 
su Japonija.

Washington. — Kongresi
nis lėšų komitetas užgyrė 
valdžios reikalavimą duoti 
Ispanijos diktatoriui 400 
milijonų dolerių ir nestaty
ti jam jokių sąlygų.

Franko fašistų valdžia,

Siūloma labiausiai pakelti 
taksus už mažus uždarbius

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas yra nu
taręs pakelti taksus 12 ir 
puse procentų lygiai vi
siems, kaip asmenims, taip 
ir kompanijoms.

Finansinis Senato Komi
tetas dabar palankiai svars

Bomberis, krisdamas 
ant namo, pražudė 17

Seattle, Wash. — Vos pa
kilęs nuo aikštės bombone
šis nukrito ant apartmen- 
tinio namo. Per sprogimą 
ir gaisrą žuvo 17 žmonių— 
bent 6 lakūnai ir gal 11 na
mo gyventojų.

Trygve Lie tikisi 
pertaikos Korėjoje

Oslo, Norvegija. ’— Čia 
atostogaudamas Trygve 
Lie, Jungtinių Tautų sekre
torius, sakė koresponden
tams:

—Esu įsitikinęs, jog bus 
susitarta pertraukti mūšius 
Korėjoje.

Gembleriai-gengsteriai 
nužudė 3 kitus tokius

Dallas, Tex. — Kitų gem- 
blerių užtaisyta bomba su
draskė gemblerį Herbertą 
Noble. Tai buvo jau dvy
liktas ir paskutinis pasimo- 
jimas jį nužudyti.

Bomba sprogo, kada No
ble, sėdėdamas automobily
je; siekė pro jo langelį at- 
sidaryt savo pašto dėžę prie 
kelio paliai ponišką savo 
farmą.

Hollywood.— Policija ieš
ko žmogžudžių, kurie nu
šovė gengsterius T. Trom- 
bino ir T. Brancato auto
mobilyje.

Jiedu pykosi su kitos 
gengsterių šaikos vadu 
Mickey Cohenu. Todėl nu
žiūrima, kad Coheno sėbrai 
nudėjo Trombino ir Bran
cato.

Washington.—Tyrinėjan
čios Senato komisijos pir
mininkas Pat McCarran 
pakvietė šnipukę Elizabe
th ą Bentley liudyti apie 
Institutą dėl Santykių Pa- 
cifiko Vandenyno srityje. 
Ragangaudžiai senatoriai 
ieško komunistų toje ame
rikiečių intelektualų įstai
goje.

kaip jau pirmiau pranešta, 
pasižadėjo ' duoti Jungti
nėms Valstijoms visą eilę 
karinių laivyno ir lėktuvų 
stovyklų ir prisidėti prie 
fronto prieš Sovietų Sąjun
ga- 

to siūlymą tiek pakelti tak
sus, kad mažieji ir viduti
niai uždarbiai būtų aptąk- 
suoti po 23 centus nuo 
kiekvieno dolerio, bet tiktai 
5 procentais pakelti taksus 
bizniams, gaunantiems po 
100 tūkstančiu doleriu ar 
daugiau pelno per metus.

Jugoslavia artilerija 
apšaudė Vengriją

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų valdžia protestuo
ja, kad Jugoslavija laidė 
patrankų šovinius į Vengri
ją. Sako, vien liepos mėne
sį Jugoslavija 31 sykį laužė 
Vengrijos sieną.

Irakas gaus pusę pelno 
už savo abeją?

Bagdad, Trak.— Praneša
ma, jog Irako valdžia susi
tarė su anglų, amerikonu ir 
holandų kompanijomis, ku
rios žada Irakui puse pel
no už žibalą-alieių, ištrau
kiamą iš’ Irako žemės.

Sutartis perduota Irako 
seimui tvirtinti.

Tniman perša repiiMikonam 
Taftą, o ne Eisenhowerj

Washington.— Koresnon- 
dentai užklausė prez. Tru- 
maną apie generolo Eisen- 
howerio kandidatūrą prezi
dentiniams 1952 metų rin
kimams. Trumanas abejo
jo, ar Eisenhoweris kandi
datuos ant demokratų ti- 
kieto. O jeigu kandidatuo
tų kaip republikonas. tai 
nieko nepeštų, p r i d ū r ė 
Trumanas.

Trumanas sakė, jis pasi
rinktų senatorių Taftą kaip 
republikonų kandidatą j 
prezidentus. (Spėjo, kad 
Taftas prakištų.)

Sušaudyti 5 Piety Kerėjos 
karininkai kaip vagys

Pusan, Korėja. — Gene
rolas Kim Yoon Kuen, pul
kininkas Y. Ik Hun ir trys 
kiti aukšti Pietinės Korėjos 
tautininku karininkai tapo 
nusmerkti ir sušaudyti 
kaip vagys. Jie nusuko 
$400,000, kurie buvo paskir
ti tautininkų milicijai užlai
kyti.

ORAS.—Giedra ir viduti
niai šilta.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

ŠIAURINIAI KORĖJIEČIAI
VADINA “BEPROTIŠKU”
AMERIKINĮ PLANĄ
Amerikonai perša pertaikos 
ruožtų tik poliai karo frontą

Tokio, rugp. 14.—šiauri
nės Korėjos ir Kinijos radi
jai smerkė kaip “beprotiš
ką” amerikonų reikalavimą 
sudaryti neginkluotą per
taikos ruožtą pagal esamą
ją karo liniją, daugiausia 
Šiaur. Korėjoje. Įtarė, kad 
amerikonai mojasi užimti 
ir pasilaikyti sau tą svarbų 
pramonišką ruožtą.

Vyriausias šiaurinių ko
rėjiečiu atstovas generolas 
Nam 11 derybose su ameri
konais Kaesonge sakė:

—Nebus prieita prie jo
kio susitarimo, kol ameri
konai laikysis tiktai savo

Uždrausta prasižiot 
prieš Perono pačią

Buenos Aires. — Argen
tinos diktatorius Juan Pe- 
ron kandidatuos rinkimams 
į prezidentus, o jo pati Eva 
—i vice-prezidentus.

Perono fašistų partijos 
komiteto narys Bernardo 
Gūraguso sakė, ne Eva, o 
kas kitas turėtu kandida
tuoti į vice-prezidentus. Už 
tą pasakymu Garaguso tuo
jau tapo išbrauktas iš ko
miteto.

Alaskoje žuvo dar 
vienas bombonešis

Kodiak, Alaska. — Pra
nešama, jog žuvo bei dingo 
didelis amerikinis bombo
nešis su 12 lakūnų. ,

Tai būtų jau ketvirtas 
Amerikos bombonešis žuvęs 
per mėnesį Alaskoj.

2,000,000 jaimuolią 
taikos festivalyje

Berlin. — New Yorko 
Times k o r e s p o n d e ntas 
Drew Middleton pripažįsta, 
jog į pasaulinį jaunimo fes
tivalį dėl taikos suvažiavo 2 
milijonai delegatų iš visų 
Vokietijos kampų ir iš 69 
kitų šalių.

Festiyalis laikomas ryti
nėje, sovietinėje Berlyno 
dalyje.

2,000 PROPAGANDOS 
BALIŪNŲ

Munich, Vokietija.—Ame
rikonai iš čia paleido pavė
jui 2,000 nedidelių baliūnų 
su dviem milijonais propa
gandos lapelių prieš Sovie
tus ir komunizmą. Mano
ma, kad vėjai nuneš daugu
mą tų baliūnų į Čechoslova- 
kiją, Lenkiją bei Sovietų 
Sąjungą.

Paryžius. — Per viduji
nius vaidus suskilo partiju- 
kė francūzų, remiančių Ju
goslavijos Tito politiką.

< 

pasiūlymo— įsteigti paliau
bų ruožtą tiktai paliai da
bartinį karo frontą.

Aukščiausias amerikonų 
komandierius Tolimiesiems 
Rytams, generolas Matt. 
Ridgway užreiškė:

—Amerikonai niekuomet 
nepriims šiaurinių korėjie
čiu siūlymą—nustatyti per
taikos ruožtą paliai 38-tą 
paralelę. Nes karo pradžio
je ir 1951 metų pradžioje 
pasirodė, kad “Jungtinės 
Tautos” negalėjo ir negalė
tų atsilaikyti paliai 38-tą 
paralelę (buvusiąja sieną 
tarp liaudininkų šiaurinės 
Korėjos ir tautininkų Pie
tinės Korėjos).

Bet derybos ir toliau tę
siamos.

KARO VEIKSMAI
Šiauriniai korėjiečiai ir 

jų bendradarbiai kinai ata
kavo amerikonus dvylikoje 
vietų. Pranešama, jog ame
rikonai atmušė 11 atakų, 
bet šiauriniai korėjiečiai 
atlaikė savo užimtą kalną į 
žiemius nuo Tndže, rytinia
me fronte. x

Amerikos karo laivai ir 
lėktuvai vėl plačiai bom
bardavo Šiaurine Korėją. 
Šiauriniai korėjiečiai pra
neša, kad nukirto dar 4 
amerikinius lėktuvus.

Anglai nori vis viešpataut 
Irano žibalo pramonei

Teheran, Iran.—Nors An
glija formaliai pripažįsta, 
kad žibalo-aliejaus pramo
nė Irane perimta į to kraš
to valdžios rankas, bet rei
kalauja ir toliau palaikyti 
anglus tos pramonės vadais 
ir tvarkytojais.

Irano valdininkai abejojo, 
ar galima bus susiderėti su 
anglais.

Pašalintus West Po in to 
studentus kardinolas 
kviečia į katalikų kolegijas

New York.—; Kardinolas 
Spellman pakvietė į katali
kų kolegijas tuos Karinės 
West Pointo Akademijos 
studentus, kurie pavaromi 
už tai, kad naudojo apga
vystes kvotimuose.

Katalikų Fordham UnU 
versiteto ir Manhattan ir 
lona kolegijų prezidentai 
sutiko tuos studentus pri
imti. ' 1

Kardinolas sakė, reikėtų 
dovanoti jiems klaidą, pri
durdamas: “Klysti yra 
žmogiška, o atleisti — die
viška.”

Filipinų partizanai 
ištrūko iš spąstų

Manila.—Filipinų valdžia 
skelbia, kad jos kariuomenė 
nušovė 50 partizanų Zam- 
bales kalnuose, bet 400 par
tizanų ištrūko iš apsupimo.
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MŪSŲ SENATORIAI APIE EUROPĄ
NESENIAI VAKARŲ EUROPĄ aplankė grupė sena

torių iš Senato Užsienio Reikalų Komiteto. “Ekspedi
cijoje” dalyvavo devyni senatoriai. Kelionėje išbuvo ke
turiolika dienų. Dabar sugrįžo ir raportuoja savo atra
dimus. - *

I

Senatoriai sako, kad jie sugrįžo be didelio entuziazmo 
apie europiečių nusistatymą. Jie surado, kad europiečiai 
nelabai energingai ginkluojasi. Jie vilkina ir delsia. Jie 
toli gražu atsilikę nuo jiems paskirto, amerikiečių nu
statyto plano. Tik vienas geras, girdi, dalykas, kad jie 
pasižadėjo ateinančiais metais savo ginklavimosi pastan
gas padidinti 75 procentais. Jie tiek daugiau kariuome
nės suorganizuos, apginkluos ir paves Eisenhowerio ko
mandai. O dar už vienų metų, būtent, 11953 metais, jie 
vėl pridės 40 procentais daugiau militarinių jėgų į ben
drąjį “apsigynimą.”

Kodėl europiečiai taip atsilikę? Senatoriai nepasako. 
Bet visiems aišku. Jie dar nepamiršo praėjusio karo, 
dar neužsigydė praėjusio karo žaizdų. Jiems naujo ka
ro perspektyvos yra baisioji šmėkla.

Tiesa, Prancūzijos, Italijos, Anglijos, arba Belgijos 
valdovai turi trumpą atminti ir lengvai galėtų praėju
sio karo prityrimus pamiršti. Jiems Amerikos teikiama 
pagalba yra tikras išganymas ir todėl jie norėtų pa
tenkinti visu šimtu procentų .Eisenhowerio plano reika
lavimus. Deja, jie negali visiškai nesiskaityti su darbo 
žmonėmis. Tie Vakarų Europos darbo, žmonės iš Mar
shall plano, kaili visi komercinės spaudos koresponden
tai pripažįsta, beveik nieko nepelnė. Viskas nuėjo į val
dančiųjų klasių pilvą ir kišenę. O naujas ginklavimasis 
jiems nauja našta. Jie jos nebenori. Todėl jie priešingi 
bes a i k i a m gi n kla v i mu i si.

Štai kur visa paslaptis, nors sugrįžę senatoriai apie 
tai nekalba savo pranešime.

Minėtieji senatoriai, beje, parvežė pasiūlymą, kurį 
prezidentas Trumanas ir sekretorius Dean Acheson jau 
vykdo gyvenimam Jie sako, kad į “Vakarų Europos 
Apsigynimo. Planą” turi būti įtrauktos fašistinės Jugo
slavija ir Ispanija. Ypatingai Ispanija esanti reikalin
ga^ Bet, žinoma, tai siejasi su didelėmis išlaidomis. Kad 
Franko laimėti, tai jam reikia tuojau paaukoti apie 
400 milijonų gerų amerikoniškų dolerių. Senatoriai sa
ko, kad taip turėtų būti padaryta be jokio atidėliojimo.

Kitais žodžiais, senatoriai ne tik užgiria dabartinius 
vyriausybės ginklavimosi planus, bet dar norėtų juos 
smarkiai praplėsti. Kad tai reiškia naują taksų naštą 
Amerikos žmonėms ir padidėjusį naujo karo pavojų vi
sam pasauliui, tai mūsų senatoriams mažai teapeina. 
Jie, mat, atstovauja tuos, kurie šiandien bijo taikos ir 
ramybės pasaulyje, kaip tas kuniginis velnias kryžiaus.

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

Kas Ką Rašo ir Sako
TIK DABAR
SUSIRADO “PRIEŠĄ”

Liepos 24 d. Washington e 
įvykusi .“egzilinių veiksnių 
konferencija.” Nuo dabar 
pabėgėlių viršūnės vadinsis 
“egzilininkais.”

Jau esama ir lietuviško 
“egzilinių veiksnių” sky
riaus. Kiek .galima supras
ti, tai jam vadovauja sme
toninis “ministras” V. Si
dzikauskas. Jame dar už
tinkame vardus K. Bielinio 
ir Audėno.

Kokia tų “egzilinių veiks
nių” misija? Labai papras
ta: Nuversti ne ‘ tik visą 
Tarybų Sąjungą, alk dar su
naikinti ir visas liaudišką
sias demokratijas.

Sužinome dar ir tą, kad 
“egzilinių veiksnių konfe
rencijai pirmininkavo Lie
tuvos ministras Žadeikis 
Washingtone,” ir kad “kon
ferencija įvyko Lietuvos pa
siuntinybės patalpose.” Tai
gi, lietuviai smarkiai pasi
rodė. Žiūrėkite, kokį didelį 
darbą jie ant savęs pasiėmė. 
Sidzikauskas, Bielinis ir 
žadeikis apsidirbs su beveik 
puse pasaulio, jau gyve
nančio naująja santvarka!

. Tik vienas dalykas pasi
rodė tikrai juokingu. Pasi
rodė, kad šitie “egzilinin- 
kai” iki šiol dar nežinojo, 
kas yra jų tikruoju priešu. 
Tik šioje konferencijoje jie 
galutinai suformulavo tą 
savo priešą. Ir tai dar lai
mė, kad ten pasitaikė būti 
vienam jugoslavui, kuris 
juos iš tos nelaimės išgel
bėjo. Skaitome:

‘ ‘ Pra d ž i o j e k onf erenc ij o j e 
buvo svarstyta: prieš ką mes 
kovojame; išryškėjo dvi nuo
monės : ar prieš sovietų impe
rializmą ar prieš komunizmą, 
kaip tokį, kuris nesudarąs pa
vojų, kol nesąs remiamas so
vietiškosios diktatūros jėga; 
pastarajai nuomonei (dėl ne- 
visada gresiančio komuniz
mo) patiekė argumentų ju
goslavas Fotič.”

Tai kas gi pagaliau yra 
“mūsų priešas?” Prieš ką 
gi “mes” turėsime kovoti?

Štai ir atsakymas: “Mū
sų priešas yra sovietų ko
munizmas, kuris yra ne kas 
kita kaip sovietiškai rusiš

TAIKOS VILTIS KARO GRIUVĖSIUOSE
TAI VISTIEK TIKRAI stebėtina buvo Berlyne jauni.- 

mo demonstracija už taiką. Visi, kas ją matė, stebisi. 
Štai beveik milijonas jaunų žmonių maršavo Berlyno 
gatvėmis ir kalbėjo apie taiką ir draugiškumą pasaulyje.

Ši demonstracija buvo būdinga dar ir tuomi, kad jinai 
įvyko kaip tik tose Berlyno gatvėse, kurios buvo praė
jusiam kare labiausia sugriautos. Tie baisūs griuvė
siai kad ir Berlyno katedros tarnavo ryškiausiais ir gar
siausiais jaunimui liudytojais, ką karai davė praeityje ir 
duos ateityje.

Gerai, kad jaunimas demonstruoja už taiką ir žmonių 
draugiškumą. Juk jaunimui priklauso pasaulio ateitis. 
Ih šių dienų valdančiosios klasės labiausiai bijo jaunimo 
“apsikrėtimo” taikos idėjomis. Juk tik todėl komerci
nė spauda su tokia baime ir panieka rašo apie tą jau
nimo taikos festivalį.

Vienas korespondentas tiesiog klausia: O kas bus, Ičai 
už desėtko metų šitie jauni žmonės taps suaugusiais vy
rais ir moterimis ir pradės dalyvauti politinėse kovose, 
ypač jei jie taps valstybių vadais?

Mums, paprastiems žmonėms, šis klausimas nesudaro 
jokios baimės. Tada nebebus karų. Tada bus pasau
lyje taika ir ramybė.
, Bet tik įsivaizduokime siaubą galvose tų, kurie iš ka
rų minta ir tunka. Įsivaizduokime susirūpinimą tų, 
kurie gamina karo pabūklus ir iš jų daro milžiniškus 
pelnus. Jie negali įsivaizduoti pasaulį be karo. Jie ne
gali įsivaizduoti, persistatyti, suprasti tokią gadynę, ku
rioje žmonės visą mokslą ir visus turtus panaudos žmo
gaus būklės lygio pakėlimui, o ne masiniam žudymui ir 
naikinimui. Jie žino, kad toks pasaulis reikštų galą jų 
klasiniams interesams. .

Štai kodėl, iš kitos pusės, kiekvieną šūkį, kiekvieną 
žygį už taiką, ar Berlyne, ar Maskvoje, ar Washingtone, 
tie patys interesai skaito prasižengimu prieš viską, kas 
“brangu,” “morališka” ir “prakilnu.”

“Niekas nenori mirti paskutinis”
Kai Kaesongo mieste eina 

paliaubų derybos, mūšiai 
Korėjos frontuose yra su
mažėję. Didesnių mūšių 
neatsitinka. Susikirt i m a i 
maži ir gana reti. Susiker
ta tiktai mažos kareiviu 
grupės, vienos arba kitos 
pusės pasiųstos surasti ir 
patirti priešo pozicijas.

Kaip tokioj padėtyje jau
čiasi Amerikos kariai? Ko 
jie laukia ir trokšta?

Korespondentas Murray 
Schumach teigia, kad jų 
padėtis yra be galo sunki. 
Kai karas eina visu smar
kumu, kariai dideliais bū
riais b r u k a m i į mūšius. 
Kiekvienas rizikuoja savo 
gyvybę. Nėra kitos išeities. 
Nesimato kitokios vilties. 
Karo pabaiga atrodo dar 
labai toli. Žūsi ne tu .vie
nas, bet gal šimtai, gal 
tūkstančiai žus! Šiandien 
tavo likimas rytoj bus kitų 
likimu. Susikuria tam ti
kra karinė psich o 1 o g i j a. 
Kariai pasidaro drąsesni ir 
energingesni.

Bet kas kita tokioje pa
dėtyje, kokia dabar viešpa- 

• tau ja Korėjos laukuose. Pa
sak Schumacho: “Dabar 
kiekvienas karys žino, kad 
galimybė yra karui pasi
baigti už kelių savaičių, gal 

kas imperializmas.”
Čia jau kas nors nauja. 

Atrodo, kad šitie “egzili- 
ninkai” nuo dabar turėtų 
liautis plūdę ir kovoję ame
rikonišką komunizmą, ita
lišką komunizmą, lietuviš
ką komunizmą. Juk jie 
darbo pilnas rankas turės, 
pakol apsidirbs su “sovietų 
komunizmu;” arba “sovie- I J

i tiškai rusišku imperializ
mu.”

O svarbiausi šios “egzili
nių veiksnių konferencijos” 
rezultatai yra tie, kad dar 
kartą pabėgę ponai iš Lie
tuvos ir kitų kraštų pasi
rodė didžiausiais ubagais 
dvasioje. Jie dar vis tebe
sapnuoja apie senus gerus 
laikus ir tebegalvoja apie 
pasukimą istorijos rato at
gal. Jie mano, kad jiems 
dar teks kada nors valdyti 
tuos kraštus, iš kurių jie 
paspruko.

LIEPIA MAŽIAU 
POTERIAUT

Keleivyj skaitome iš Chi- 
cagos tokią naujieną:

Jėzuitai pataisė savo ma
šiną ir jų pamokslėliai vėl 
girdisi per “Margučio” pro
gramas ketvirtadieniais.

Bet ir pataisyta mašina dir
ba nekaip. Verčiau, jie mestų 
tą kalbamą mašiną ir prie 
mikrofono statytų gyvą žmo
gų.

Liepos 26 d. jėzuitas Kidy
kas, galima sakyti, užtraukė 
naują giesmę. Jis galėjo nu
stebinti šliuptarnius, o davat
kas galėjo papiktinti. Jis įro
dinėjo, kad gerą kataliką su
daro ne gausus poteriavimai, 
no dažnas bažnyčios lanky
mas, ne kasdieninė komuni
ja, o vykdymas Kristaus įsa
kymo : “Iš to visi pažins, kad 
jus esate mano mokytiniai, jei 
turėsite meilę vienas kito.” 
Girdi, jei tokios meiles nebus, 
tai poteriavimas bus tik bur
nos aušinimas, niekai bus ir 
bažnyčių dažnas lankymas, ir 
mišių klausymas, ir kasdieni
nė komunija.

Būtų gerai, kad šito jė
zuito pamokslas pasitar
nautų tokiems, kaip Balkū- 
nas, kurie yra pilni neapy
kantos kitaip galvoj autiems 
žmonėms. •

net už kelių dienų. Tik re
tas kuris karys nepagalvo
ja, kad šis patrulių žygis, 
kuriame jis rizikuoja savo 
gyvybę, gali būti visiškai 
nebereikalingas. Joks karys 
nenori būti užmuštas kare 
paskutiniuoju.” ' .

Tokia mintimi persiėmę 
šimtai tūkstančiu mūsų sū
nų ir brolių Korėjoje. Jie 
ištroškusiai laukia karo pa
baigos. Bijosi būti pasku
tinėmis šio karo aukomis. 
Kiekvienas nori sugrįžti 
namo pas savuosius.

Amerikonas

Laiškas Redakcijai
Aš manau, kad iš mūsų 

draugų mažai kas težino, 
jog serga mūsų geras drau
gas, Jonas Zaleckas, 176 
Colonial Ave., Union, N. J. 
Buvo išvežtas į ligoninę, bet 
dabar randasi savo namuo
se po daktaro priežiūra. 
Turėjo skausmų kojose, bet 
dabar jaučiasi daug geriau.

Aš nuo savęs linkiu drau
gui Zaleckui greitai pa
sveikti ir vėl sykiu su mu
mis draugauti.

Prašau ir kitus draugus 
aplankyti ligonį.

A Stripeika

J. Žiugžda _ .

ANTANAS MACKEVIČIŲ S - KOVOTOJAS
DEL LIETUVIU TAUTOS LAISVE?
(Tąsa)

Demaskuoja
Mackevičius, demaskuoja 

išnaudotojišką 1861 m. va
sario 19 d. reformos pobū
dį ir atskleidžia- carinių val
dininkų žiaurumus, jų savi
valiavimą apiplėšiant ir en
giant gyventojus. “Duota, 
ir kas gi? — sako Mackevi
čius apie carinę “reformą”: 
—Apsiribojo tuo, kad varg
šė liaudis pakeitė tik poną 
—netgi blogiau.”

A. Mackevičius drąsiai 
suniekina caro reikšmę ir 
visiškai neriša valstiečiu 
reikalų aprūpinimo galimu
mų su caro “malone”: “Sa
ko, kad viešpatauja Alek
sandras II,—pareiškia Mac
kevičius. — Netiesa. Vieš
patauja valdi n i n k a i, iki 
šimtininko parapiji n i a m e 
miestelyje.”

Akivaizdoje baisios prie
spaudos, kurią kentė Lietu
vos liaudis, A. Mackevičius 
kalba apie savo pasirengi
mo sukilimui ir dalyvavimo 
jame motyvus. Jis pabrė
žia, kad “tautos meilė ir 
jos laimė buvo daugiau kaip 
dešimties metu revoliucinio 
darbo akstinas ir priežas
tis.” “Aš laukiau,—pareiš
kia Mackevičius, — kaip 
atpirkimo, nekalbant jau 
revoliucinio išstojimo, bet 
laisvės mano tautai... Ar 
galėjau aš nežiūrėti ir ne
laukti ateities, kurią ma
čiau revoliucijoje?”

Parodydamas carinio ma
nifesto apgaulingumą, Mac
kevičius išryškina sukilimo 
reikalavimus duoti žemę 
valstiečiams: “Už duonos 
kąsnį, gaunamą iš žemės, 
žmonės turi mokėti kelias 
dešimtis metų, o revoliuci
ja manifestu duoda ir tuo
jau vykdo (žemę nuosavy
bėn žmonėms be tikėjimo 
skirtumo). Protas man ro
dė, kad aš turėjau grieb
tis to, kas yra, o ne to, kas

Surakinti, darbininkų 
vadai William Schneider
man, ir darbininkų, ypa
čiai sveturgimių žymus 
gelbėtojas nuo kalėjimo 
ir nuo deportavimo Ab
ner Green. Jie vežami 
kalėti einant kaltinimu, 
kad jie prasižengę Smith 

Aktui. Schneiderman skel
biamas esant' komunistų 
partijos viršininku. Green 
nuteistas kalėti 6 mėne
sius už tai, kad atsisakė 
išduoti vardus skolinusių 
Civilinių Teisių Kongre
so kaucijų fondui. Jisai 
buvo vienu to fondo ' di
rektorių ir taip pat yra 
A m e r i) k i n i o Svetur- 
gimiams Ginti Komiteto 
sekretorius. Pastarąsias 
pareigas jis ėjo pef 15 
metų ir niekas to neskai
tė nejstatymiska iki da
bartinio * ragangaudžių 
šumo.

bus po 40 metų, kaip skel
bia caro manifestas.”

A. Mackevičius tikėjo to
lesniu valstiečių sukilimo 
išsivystymu; tas jo tikėji
mas sukilimo išsivystymu 
skamba ir atsisveikinimo 
žodyje, išvykstant, kaip jis 
sakėsi, “į užsienį.” “Kur 
galima,— rašė Mackevičius, 
rinkite žinias apie partiza
nus ir traukite juos prie 
savęs. Drauge su tuo per- 
spėkite liaudį, kad ji pagal 
pirmą pašaukimą būtų pasi
ruošusi į visuotinį sukili
mą.”

Savo meto istorinėse ap
linkybėse Mackevičius ne
suprato ir negalėjo supras
ti būtinų sąlygų liaudies 
sukilimui laimėti. Betgi jis 
buvo įsitikinęs, kad pakeisti 
priespaudos režimą tegalė
jo tik liaudies sukilimas; 
nepaisant pralaimėjimo, jis 
tikėjo ateities sukilimu, 
nqrs ir suvesdamas jo 
pasiseki m o galimumą į 
sukilimo vadovo asmeny
bę. Mackevičius pa
reiškė cariniams tardvto- 
jams: “Rasis kitas Macke
vičius, ir ko aš nepadariau, 
sugebės pabaigti.”

Skelbdamas reikalavimą 
atiduoti dvarininkų žemes 
valstiečiams, išdidžiai pa
reikšdamas, kad “revoliuci
ja duoda žemę nuosavybėn” 
ir “tuojau vykdo,” Macke
vičius visu savo veikimu ir 
visais pareiškimais parodė 
griežtą nusistatymą prieš 
dvarininkus. Tardymo me
tu, klausiamas, kas buvę jo 
bendrininkai sukilime, jis 
atsakė: “Štai mano bendri
ninkai sukilime: adminis
tracinės valdžios, .policijos 
ir ponų dvarininkų engimas 
liaudies.” Klausiamas, iš 
kur gaudavęs maistą suki
lėlių būriams, Mackevičius 
atsakė: “Maistą aš gauda
vau iš liaudies, kuri mielai 
man duodavo už tinkamą 
mokestį. Iš dvarininkų aš 
ėmiau prievarta, bausda
mas mirtimi, jei atsisaky
davo.”

Prieš dvarininkus
Mackevičiaus pažiūra į 

dvarininkus išreikšta tokiu 
apibendrinančiu jo pasisa
kymu: “Su dvarininkais aš 
nesutariau dėl to, kad juo

Tiktai vienas iš šimto dvylikos
Tikrai keistus mes šian

dien gyvename laikus. Dau
guma žmonių yra reakcio
nierių išgąsdinti. Bijo jie 
visko. Bijo, kad valdžia ne- 
paskelbtų jų '“subversy- 
viais.” Daugelis . numoja 
ranka ir pasako: Niekur 
neisiu, niekur nesikišiu. 
Tegu visi pasikaria!

Kaip baisiai Amerikos 
žmones yra pritrenkus re
akcionierių sukurta isteri
ja, galime spręsti iš poros 
pavyzdžių. Wisconsino vals
tijos žurnalas “The Pro
gressive” įdėjo straipsnį 
vieno mokytojo iš Chica- 
gos. Tame straipsnyje mo
kytojas Milton Mayer sako, 
kad jis apklausinėjęs apie 
8,000 gerų amerikiečių. Jis 
norėjęs jų nuomonės, ar jie 
šiandien išdrįstų padėti sa
vo vardą ir pavardę po A- 
merikos Nepriklausomybės 
Paskelbimu. Kokie rezul
tatai? Tik vienas žmogus 
iš dešimties žadėjo pasira
šyti. Devyni gi pareiškė, 
kad jie bijotų šį dokumen
tą pasirašyti. Kodėl bijo
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se mačiau seną lenkišką 
šlėktą, priešišką liaudžiai.”

Mackevičius, kaip revoliu
cinis demokratas, griežtai 
skiria caro valdžią, visą jos 
administraciją, ir visus jos 
žiauraus savivaliavimo pa
sireiškimus nuo rusų tau
tos. Kalbėdamas apie savo 
veikimą prieš carizmą, 
Mackevičius pabrėžia, kad 
to veikimo priežastis buvo 
“ne neapykanta rusų tau
tai,” bet meilė savo tautai 
ir administracijos žiauru
mai. “Negalvojau aš nie
ko bloga prieš rusų tautą,- 
pareiškia Mackevičius kitu 
atveju. — Tai sakau ne bi
jodamas bausmės, o iš tikro 
savo įsitikinimo, kaip žmo
gus, kuris supranta savo 
veiksmus.” Tais savo pa
reiškimais Mackevičius 
griežtai pabrėžė, kad tik 
carizmas — “administraci
nė valdžia, policija ir ponai 
dvarininkai” yra Lietūvos 
valstiečių vargų ir nelaimių 
kaltininkai. *

Mackevičius, kovodamas 
dėl Lietuvos valstiečių išsi
laisvinimo, rėmėsi lietuvių 
nacionalinio bendrumo su
pratimu, savo uždavinius 
taikydamas lietuvių tautai, 
Lietuvai, toms sąvokoms 
duodamas ne tik nacionali
nį, bet ir socialinį, valstie
tišką turinį. “Myliu mano 
Lietuvą, — sako Mackevi
čius, — jai aš paskyriau 
silpnas savo jėgas... Mano 
siekimas buvo' sugrąžinti 
lietuvių tautai žmoniškumo 
teises, kurias sunaikino ba
jorai ir kuriomis nesirūpi
no administracija.” “Lietu
vių tauta darbšti... tauta 
nepagadinta, nors jai paga
dinti dirba administracinė 
valdžia” — apibūdina Mac
kevičius, vis, be. abejojimo, 
turėdamas galvoje plačią
sias lietuvių valstiečių ma
ses.

(Bus daugiau)

ŠYPSENOS
Girdėta per radiją: Jei

gu tu turi pinigų net dėl 
sudeginimo, jų nepasiimsit 
su savim.

Ženybinis gyvenimas — 
suėjimas į poringą gyveni
mą, kur vyras yra nebylys.

Spartakas

tų? Ogi todėl, kad jie ga
lėtų būti valstybės prokuro
ro paskaityti komunistais 
arba “subversyviais” ir 
skui persekiojami. \ 

Wisconsino dienraščio 
“Capital Times” reporteris 
John Hunter sugalvojo sa
votišką planą žmonių nuo
monės patyrimui. Jis pats 
parašė peticiją, susidedan
čią iš ištraukų iš Nepri
klausomybės Paskelbimo ir 
Teisių Billaus. Su peticija 
jis pasileido palei žmones 
rinkti parašus. Kiekvie
nam davė peticiją ištisai 
perskaityti įr gerai apsigal
voti, ar sutinka po ja pa
sirašyti, ar ne.

Rezultatai nustebino šio 
komercinio didlapio repor
terį. Iš 112 užklaustų žmo
nių jis gavo tiktai vieną pa
rašą! Visi kiti griežtai at
sisakė pasirašyti. Jie bijo 
užsitraukti valdžios nejna- 
lonę. Bijo, kad už pasiray. 
šymą po Nepriklausomybės 
Paskelbimu ir Teisių Bilip- 
mi nebūtų patupdyti į ka
lėjimą. • S.



MOTERŲ KAMPELIS
l/farytė Melnikaitė

ŽUVO 1943 METŲ LIEPOS 13 DIENĄ LIETUVOJE.
GARBINGAI PAMINĖTOS 8-SIOS METINĖS

... Su gaudesiu praūžia 
viršum galvos fašistinis 
maitvanagis. Lekia bomba. 
Griūna namai. Milžiniški 
ugnies liežuviai laižo dan
gų. Juodieji dūmai užtem
dė saulę. Ant kalvos stovi 
mergina. Ji žiūri į degantį 
miestą ir jos lūpos begarsiai 
kužda:

—Už viską atsakysite!..
Narsi lietuvių tautos du

kra, Tarybų Sąjungos did
vyrė Marytė Melnikaitė — 
paprasta lietuviškoji mergi
na iš Zarasų priemiesčio. 
Marytės jaunatvės laimin-

gosios dienos sutapo su 
džiaugsmingu įvykiu lietu
vių tautos istorijoje. 1940 
metais Lietuva atsikratė iš
naudojimo, užsienio vergo-

• vės pančių. Marijai Melni-
• kaitei, lygiai kaip ir jos 
vienmetėms bei vienme-

? čiąms, atsidarė visi keliai.
Lietuvos jaunimas gavo 
teisę į darbą, mokslą, po
ilsį.

Bet štai rūstūs karo de
besys pakibo ties tėvyne. 
Fašistų tankai, žvangėda
mi šarvais, dūmė Lietuvos 
keliais. Degė miestai ir kai
mai, žuvo žmonės. Tą rūs
čią valandą nepasidavė Lie- 

i tuva, nesuklupo lietuvių 
tauta. Drauge su visomis 
Tarybų Sąjungos tautomis 

‘tūkstančiai narsiųjų Lietu
vos ifinų ir dukrų išėjo į 
mirtiną kovą su fašistiniais 
grobikais. Jų tarpe buvo ir 
Marytė Melnikaitė.

Vokiečių viltys į jų be
protiškos avantiūros žaibi- 

j nį lain/^įimą sužlugo. Ko- 
■ va užsitęsė mėnesiams, me
tams. Tarybinė liaudis vie
ningai pakilo į šventą Tė
vynės karą. Gausiųjų par
tizaninių kautynių ugnyje 
Marytė užsigrūdino, tapo 
prityrusiu kovotoju, vikria 
žvalge. Ji puikiai išmoko 
valdyti šautuvą, automatą, 
kulkosvaidį, granatą.

Jaunutė mergina lygiai 
su vyrais - partizanais nar
siai kovojo už savo tautos 
laimę. '

Marytė Melnikaitė neti
kėtai pasirodydavo ten, kur 
priešas^ ‘nesitikėjo puolimo.

Muvertųsi nuo bėgių vo
kišką/ traukinį su karine 
technika ir kareiviais, ji 
jau rytojaus dieną drauge 
su partizanų grupe išsprog
dina amunicijos sandėlius, 

įvykdo drąsų gyvenvietės 
puolimą ir sunaikina vokie
čių garnizoną.

Garsas apie narsiąją mer
giną ėjo po visą rytinę Lie
tuvą. Priešai nuolat me
džiojo Marytę. Bet Mary
tės Melnikaitės bei josios 
draugų, kuriems padėjo gy
ventojai, neįmanoma buvo 
sugauti. Vis dažniau buvo 
nuverčiami nuo bėgių fa
šistiniai ešelonai, degė dva
rai, kuriuos užgrobė vokie
čiai - kolonistai, partizanai 
atimdavo iš jų gyvulius ir 
grąžindavo juos savinin-

kams.
1943 metų vasarą Marytė 

Melnikaitė su saujele par
tizanų - žvalgų buvo prie
šo apsupta miškelyje neto
li Rimšės kaimo. Visi jos 
draugai krito nelygioje ko
voje. Marytė, iššaudžiusi 
visus šovinius, buvo sužeis
ta ir, netekusi daug krau
jo, negalėjo savęs susprog
dinti paskutine pas ją liku
sia granata.

Gestapininkai žiauriai 
kankino merginą - didvyrę, 
peiliais piovė jos krūtinę, 
bet Marytė nei žodeliu ne
išdavė savo draugų - parti
zanų, ir hitleriniai žvėrys' 
pakorė ją.

Tai įvyko 1943 metų lie
pos 13 dieną mažyčio Dūkš
to miestelio aikštėje rytinė
je Lietuvoje.

Praslinks šimtmečiai, bet 
nenuvys Marytės žygdarbis. 
Neveltui liaudyje sakoma, 
kad nenumiršta šlovė tų, 
kas už tėvynę numirs. Ma
rytė Melnikaitė žuvo nuo 
fašistinių budelių rankų, 
bet jos vardas yra gyvas 
liaudies atmintyje. Amži
nai skambės jos prieš mirš
tant tarti žodžiai:

‘“Tegyvuoja brangioji Ta
rybų Lietuva!.. Pergalė 
bus mūsų!”

Kruopščiai saugodama 
atmintyje savo didvyrių 
vardus, lietuvių tauta atkū
rė priešo sugriautus mies
tus ir kaimus. Lietuvoje, 
kurią Marytė taip karštai 
mylėjo ir už kurią ji atida
vė savo gyvybę, statoma 
nauji fabrikai ir gamyklos, 
klesti socialistinis žemės 
ūkis, auga lietuvių tautos 
kultūra, gausėja mokyklų, 
aukštųjų mokyklų, teatrų ir 
kinų.

Su pasididžiavimu lietu-

Didvyriškoji Motina
(Leokadija Prestes—Luiz Carlos Preste&’o Motina)
Gegužės 11 dieną sukako 

dar vienos metinės nuo Le
okadijos Prestes gimimo 
dienos. Kadangi ši data 
supuola su Brazilijoje mi
nima motinos diena, tai tą
ja proga šiemet plačiai bu
vo paminėtas ir šios nenu
ilstamos kovotojos gimta
dienis.

Kaip žinome, Leokadija 
Prestes buvo ryžtinga ko
votoja prieš žmogaus žmo
gumi Išnaudojimą, už teisę 
ir už laisvę. Ypač daug var
go ir jėgų ji padėjo kovoje 
už savo sūnaus — Brazili
jos darbo liaudies vado — 
Luiz Carlos Prestes laisvę 
bei pastangose išgelbėti jo 
gyvenimo draugę ir dukre
lę. Tuometiniam Brazilijos 
diktatoriui ir dabartiniam 
prezidentui Getulio Vargui 
valdant šalį, Luiz Carlos 
Prestes buvo įkalintas il
giems metams, kai tuo tar
pu jo žmona Olga Benario 
Prestes buvo išdeportuota į 
hitlerinę Vokietiją, kur, ka
lėjime, pagimdė dukrelę, 
pavadindama ją Anitos Le
okadijos vardu.

Nežiūrint savo seno am
žiaus, motina Leokadija dė
jo visas pastangas, kad 
kaip nors išgelbėjus iš fa- 

vių tauta mini savo perga
lių skaičius. Sėkmingai 
įvykdytas penkmečio pla
nas liaudies ūkiui atkur
ti ir išvystyti. Respublikos 
įmonėse dabar gaminama 
staklės, elektromotorai, su
dėtinga aparatūra ir prie
taisai. Visa tai niekuomet 
negamino Lietuvos fabri
kai ir gamyklos buržuazijai 
viešpataujant. Daugiau kaip 
90 procentų valstiečių susi
vienijo į kolūkius. Kolūki
nę žemę įdirba traktoriai, 
derlių nuima kombainai. 
Valstiečio darbą palengvi
no mašina.

Didžiosiose pergalėse tai
kiosios statybos fronte įkū
nytas ir nemirtingasis lie
tuvės - didvyrės Marytės 
Melnikaitės žygdarbis. 
Gerbdama jos šviesiąją at
mintį, liaudis didvyrės var
du pavadina fabrikus ir kol
ūkius, gatves ir aikštes, 
mokyklas ir klubus. Pirma
sis kolūkis Lietuvoje buvo 
pavadintas Marytės Melni
kaitės vardu.' Dabar tūks
tančiuose gausumu žydinčių 
kolūkių dirba paprasti lie
tuviškieji jaunuoliai ir mer
ginos, Marytės vienminčiai. 
Taikingi žmonės, jie nenori 
karo, bet , niekam neleis 
mindžioti savo mylimosios 
tėvynės derlingus laukus. 
Taikingi darbo žmonės, dir
bantieji kuriamąjį darbą — 
tokie šiandien yra Marytės 
draugai ir draugės.

Didvyrės tėviškėje, Zara
sų kolūkyje, turinčiame 
šlovingąjį Marytės Melni
kaitės vardą, neseniai bu
vo užbaigta pavasario sė
ja. Grūdinių kultūrų pa
sėlių plotas, palyginti su 
pereitais metais, išsiplėtė 30 
procentų . Lietuvos žemdir
biai tvirtai nutarė surinkti 
šiemet kolūkiniuose laukuo
se gausų derlių.

Kiekvienas stengiasi būti 
vertu Marytės Melnikaitės 
atminties. Būti vertu savo 
tėvynės tarybiniams žmo
nėms dabar reiškia — pa
siaukojamas darbas, nes 
taikos frontas praeina prie 
kiekvienų staklių, per kiek
vieną gamyklą, prie kiek
vieno traktoriaus, kiekvie
name kolūkyje, kur kunku
liuoja laisvas kūrybinis 
statytojų darbas.

Povilas Giedraitis
♦ 

šistų nasrų marčią ir anū
kę. Tuo tikslu persikelia 
gyventi į Paryžių, kad iš 
ten galėtų pasėkmingiau 
kovoti už savo mylimų ar^ 
timų laisvę ir gyvybę. Jos 
ir viso pasaulio demokrati
nės žmonijos žygių dėka, 
Prestes dukrele išplėšiama 
iš gruobuonių nasrų. Tuo 
tarpu mergytės motina — 
Prestes žmona, — sykiu su 
milijonais nekaltų žmonių, 
sudeginama krematorijoje. 
Todėl, už taip didelę ir ryž
tingą kovą Brazilijos liau
dis karštai myli savo vado 
motiną ir atiduoda jai di
delę pagarbą, o brazilietės 
motinos ima pavyzdį iš sa
vo pirmtakūnės kovos ryž
to.

Šiemet labai gražiai buvo 
paminėtas jos gimtadienis. 
Tąja proga pacituosime vie
tos demokratinių laikraščių 
aprašytus jos nuopelnus bei 
trumpą biografiją.

“1874 metų gegužės 11 
dieną gimė Leokadija Pres
tes, motina Luiz Carlos 
Presteso. Likusi našlė, Le
okadija visą savo gyvenimą 
pašventė savo šeimos gero
vei bei kovai su priespauda. 
Ji buvo viena iš centrinių 
asmenų, sudarančių nepa
liaujamą veiklą kaip Ame
rikos kontinente, taip ir pa
saulyje, už išvadavimą Luiz 
C. Prestes, kurį Getulio ir 
Filinto buvo įkalinę.

Francūzijoje, ar Meksi
koje, visur ryžtingai sten
gėsi sukelti demokratinės 
liaudies opiniją už Presteso 
laisvę. Vienas iš didžiau
sių jos gyvenime smūgių, 
tai slaptas Olgos Benario 
Prestes išdeport avimas į 
hitlerininkų gaujų nagus. 
Nenuilstamai, nežiūrint sa
vo seno amžiaus, Leokadija 
kovojo, kad tik išgelbėjus 
Gigą. Bet veltui buvo jos 
pastangos Gigą išgelbėti. Iš 
hitlerininkų nagų išrauna
ma tik Olgos ir Prestes du
krelė — Anita Leokadija, 
kuri.senelės Leokadijos glo
boje nugabenama į Meksi
ką tolimesniam auklėjimui.

Leokadija mirė Meksiko
je 1944 metais, tuo laiku, 
kada laisvę mylinti liaudis, 
sykiu su Brazilijos demo
kratiniais sluoksniais, su
duoda mirtiną smūgį tiek 
hitlerizmui, tiek Getulio 
diktatūrai; pradedama ko
voti už Brazilijos politinių 
kalinių paliuosavimą. Bet 
“La Madre Heroica,” kaip 
ją pavadino didysis Čilės 
poetas Pablo Neruda, nebe
sulaukė laisvėje pamatyti 
savo sūnų, tiek kovojusi ir 
tiek prikentėjusi už Brazili
jos liaudies reikalus.

Brazilijos moterys, pa- 
sekdamos karžygiškus Leo
kadijos žygius, nenuilsta
mai kovoja prieš žmonijos 
žudikus, besirengiančius pa
skandinti pasaulį naujame 
kraujo klane. Jos yra ir bus 
amžinai Leokadijos pasekė
jomis, o jos vardas visuo
met pasiliks Brazilijos liau
dies širdyje.”

L. Audickas

Šeimininkėms
PIETUMS PRIEDAI 

SU VYNU’
x Sekamieji skanėsiai prie 
pietų ar vakarienės yra 
specialią! pritaikyti gamin
ti su saldžiuoju Welch vy
nu (Welch’s Sweet Wine), 
gamintu iš skoningųjų Con
cord vynuogių . Tai. vynas 
tos pačios firmos, kuri ga
mina jau veik visiems žino
mąjį lengvą vynuogių gėri

mą (grape juice).
Apetitui padilginti pirm 

valgio gerai paduoti tyrą 
vyną. Pastiprina skonį ap
dulkinus stiklinas vyną su 
biskyčiu “angostura bit
ters.” Gaunamas priesko
nių parduotuvėse.

Vyninis Lemonadas
Pusė šaukšto cukraus 

šaukšte ir pusėje citrinos 
(lemon) sunkos. Dadėk 6 
šaukštus vyno. Paduok la
bai šaltą. Užteks po gurkš
nį dviem apetitą padilginti.

Vyno Collins
Pusėn aukštosios stiklinės 

vyno dadėk pusės 1 citrinos 
ar viso vieno lime vaisiaus 
sunką. Įdėk cukraus pagal 
skonį, ledo. Pripilk pilną 
šalto “sparklingwater.” Su
maišyk. Gatavas gerti.

Grapefruit su Vynu
Paduodamo kiekio užteks 

12-kai porcijų:
2 ar 3 grapef mitai
2 šaukštai be dadėto sko

nio želatinos ( p 1 a i n
- gelatin)
pusė puoduko šalto van

dens
2 puodukai verdančio van

dens su grapefruit sun
ka

pusė puoduko medaus 
žiupsnytis druskos 
J puoduko vyno
J puoduko citrinos sun

kos.
Nulupk grapef mitus, iš- 

lupinėk skiltis ir sutaupyk 
išvarvančia sunka. Sunken 
pridėk tiek vandens, kad vi
so būtų 2 puodukai, ir kai
tink iki užvirs. Šaltajame 
vandenyje pamirkyk gela- 
tiną 5 minutes ir pabaik iš
tirpyti, išmaišyti verdan
čiajame. Sudek viską kitą, 
išskyrus skiltis. Atšaldyk; 
pradedant stingti, atsargiai 
įmaišyk grapefruito skiltis. 
Supilk į formą ir padek ga
lutinai sustingti ir gerai at
šalti.

Paduok ant salotos lapų 
kaipo salad. Gali būti ir 
dalimi kito salad, pavyz
džiui, prie varškės. Lygiai 
tinka po valgio kaipo’ de- 
zertas. Š. R.

Today's Pattern

Pattern 9326 comes in sizes 12/ 
14, 16, 18, 20, Size 16 takes 3% 
yards 39-inch fabric.

Pažymėkite formos numeri 
ir dydį ir sykiu su 30 centų 
siųskite: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Ave., Richmond 
Hill 19, N. Y.

Jei jūsų draugijai, klu
bui ar chorui reikia kokių 
stambesnių s p a u s d i n ių: 
konstitucijų, mokesčių kny
gelių ar kitko, — nesibaidy- 
kite, kad daug kainuos, pir
ma pasitarkite su Laisvės 
spaustuve.

Minersville, Pa.
Biskis žinių iš mūsų apylinkes

Rugpjūčio 5 d. buvo pikni
kas Shenandoah, Pa., suruoš
tas del Laisves naudos. Tai ir 
man teko būti. Draugas Kazi
mieras Vilkaitis nuvežė mus 
keturis su savo mašina.

Diena buvo graži, saulute 
šypsojo pilnu savo skaistu
mu, rodos, pritardama se
niems veteranams susirinkti ir 
pasimatyti, pasikalbėti apie 
bėgančius reikalus.

Piknikas nebuvo didelis, 
bet suvažiavo iš apylinkės se
ni veikėjai, kurie dar gyvi, 
kad paspausti vienas kitam 
ranką. Buvo atvažiavę Zam- 
basavičiai iš Readingo, taipgi 
Pėstininkas, žemaitis, V. Va
liukas su žmona, iš Scrantono. 
Draugas Valiukas, mūsų dai
nininkas, nesveikuoja, pagau
tas paralyžiaus, vienos pusės 
nevaldo, labai gaila, bet vis- 
tiek atvažiavo pamatyti savo 
senus draugus ii* pažįstamus, 
buvo Lakickai iš Coal Dale, 
Kaimai iš St. Clair, Urbonas 
iš Asblando. Taipgi buvo J. 
Rušinskas iš Brooklyn o ir Ma
ry Ramanauskiene, kuri da
bar vieši Minersvillėje, savo 
senoje buveinėje. Buvo Mar
gelis su savo žmona iš Selcer 
City.

Taigi buvo linksma pasima
tyti su senaisiais draugais ir 
draugėmis, kol dar gyvi esa
me. V. Ramanauskas.

Cicero, III.
Ar bus teisiami ir 

baudžiami riaušininkai?
'Peisejas E. Marvin Capouch, 

Ciceros policijos magistratas 
atidėjo 117 Ciceros riaušinin
kų teismą iki rugsėjo 4-tos.

,Liepos 11 ir 12 dd. prie 
6319 W. 19tli st., Cicero, tūks
tantine minia susirinko ir 
daužė namo langus, degino 
per langą išmestus rakandus 
negro šeimos įsikrausčiusios į 
apartmentą po minėtu adresu. 

Cleveland, Ohio

Progresyvės Spaudos Naudai

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Rugpjūčio-August 19 d.
Bas Rublis aut Ūkės

Prie 422 kelio

Važiuojant iš Clevelando dvi ir puse mylios 
pravažiavus Wellshfield, Ohio

Visus kviečiame nuo dabar rengtis būti tame piknike.
KOMISIJA

!fl CHARLES
1 į -

3 pu*L—Laisve (Liberty)-Trečiad., Rugpjūčio-Aug. 15, 1951

Gauja ne tik negro šeimos 
apartmentą puolė ir žalojo,; 
bet ir kitus. Viso tame name 
yra 20 apartmentų. Kilus 
riaušėms, visi rendauninkai 
buvo priversti išsikraustyti, 
nes chuliganai sužalojo van
denio sistemą. Vaikėzai įsi
laužė į tulus apartmentus, pa
leido gasą ir tt.

Policijai nesuvaldžius riau
šininkų, gub. Stevenson pa
siuntė Nacionalę Gvardiją.

Suareštuota 117 asmenų ir 
dabar eina grandžiurės tyri
nėjimas - investigacija. Teis
mą atidėti reikalavo Mark 
Jennings, valstijos prokuroro 
asistentas. Jennings nori dau-» 
giau laiko grandžiurei pilnai 
ištirti visą dalyką.

Areštuotų advokatai prieši-. 
nosi teismo atidėjimui. Cice-. 
ros policijos magistratas Ca-, 
pouch sako, kad jis pieštai 
reikalauja, kad teismas įvyk
tų rugsėjo 4 d. Sako, iki tai 
dienai viskas turi būti pri- 
rengta teismui. Rep.

Iš URUGVAJAUS
Prigyja gražus paprotys
MONTEVIDEO — Jau no 

kartą mūsų spaudoje esame 
rašę, kad Urugvajaus lietu
viai, susirinkdami į vardines, 
vestuves, krikštynas ar kitas 
šventes, dažnai prisimena nuo
savų patalpų bei DARBO rei
kalus ir sudaro pinigines pa
ramas.

Čia suminėsiu ir kitą gražų 
pavyzdį, kuriuomi buvo prisi
mintas ir mūsų radijo pusva
landis. Sekmadienį, birželio 
24 d. buvo minimos Joninės 
pas mūsų draugą Joną Krikš
čiūną. Besisvečiuiojant buvo 
iškelta mintis visuomenė^gfrei- 
kalo ir čia pat radijo pusva
landžiui aukojo: J. Krusis 2 
pezus, o po 1 pezą V. Gave- 
liūtė, A. Greblikas, A. Bag
donas, L. Šalkauskas „ ir P. 
Rocca.

Tai ypatingai lietuviškas 
gražus ir sektinas pavyzdys 
visiems lietuviams, kurie su
pranta ir vertina visuomenės 
darbą. P. R-as.

J. ROMAN
LĄIDOTUVHJ
DIREKTORIUS ,

Liūdėsio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modemišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
Šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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Daugelis ieško bedarbių 
apdraudos

LDS kuopą pikniką 
dalinai sulijo

Lietuviu Darbininku Susi
vienijimo kuopų piknikas 
rugp. 12-tą, Lindene. įvyko 
vidutinis. Įvyko tiktai dėka 
tūlų narių ir prietelių ryžtin
gumui. Be to jis būtų visiškai 
sulijęs, turėjęs būti atšauktu.

Oras pasitaikė nepaprastai 
nepalankus — varginanti sut
ra, miglos, šian ten pakrapno- 
ja lietus. Tačiau važiuojame, 
nes žinome, kad komisija 
piknikui prirengė visko, žino
me, kad be mūsų susidarytų 
organizacijai didžių nuosto
lių.

Tūlą laiką mums pavyko 
pabuvoti pasklidai parke. Ta
čiau pačiu rinkimosi piknikan 
laiku rūsčiai ir plačiai apsi
niaukė, pradėjo smarkiai lyti. 
Vieni svečiai subėgo salėn, ki
ti siauron pastogėn prie vai
šių, treti pas parko savininkus 
prie baro, o daugelis čia pat 
turėjusių auto išvyko namo.

Tačiau likusieji piknikavo 
iki vėlybo vakaro. Jiems ati
daryta antroji sale.

žinoma, biznio atžvilgiu pa
sėkos nebegalėjo būti tokios, 
kokios būtų buvusios visiems 
pasilikus bendrai ir dar dau
giau svečių atvykus. Tačiau 
rengėjai džiaugias^ kad išgel
bėta nuo didžiu nuostoliu, ko
ki būtų buvę, jeigu svečiai vi
sai nebūtų atvykę.

Šokiams grojo Antano Pavi- 
džio orkestras. Rep.

Pervažą darbininkai 
“susirgo” mažalgyste

Praėjusio sekmadienio va
karą transportacija tarp Man
hattan ir St. George, Staten 
Island, buvo žymiai sutrukdy
ta. Laukdami ir nesulaukda-' 
mi seniai reikalingų gauti Al
gos priedų, darbininkai pra
dėjo pasiskelbti sergančiais.

“Mažąlgystės liga” paliete 
tiktai tas pridėtines pareigas, 
už kurias jie negauna ekstra 
mokesties. Tačiau tokių būta 
nemažai, nes bėgiu dviejų 
valandą apsiskelbė sergan
čiais 33 darbininkai, tarpe tų 
keturi kapitonai.

Viso tokių paliestų “ligos” 
esama* apie 350 asmenų, CIO 
narių.

CIO pasiūlė leisti 
policistams sau 
pasirinkti uniją

CIO z Transportininkų Unija 
per savo viršininką Quill pa
siūlė leisti 18,600 policistų nu- 

‘sibalsuoti, kokios unijos -jie 
pageidauja,, kad juos atsto
vautų.

Quill pasiūlė, kad majoras 
Impellitteri paskirtų penkių 
asmenų žymių piliečių komi
siją, kuri tuos balsavimus į- 
vykintų. Tačiau reikalauja, 
kad Patrolmen’s Benevolent 
Association (s u t r umpintai 
PBA) nebūtų ant baloto, nes 
ji 'yra dominuojama “depart- 

. mento stambiausių viršininkų
(brass).” Tiktai tikrosios 
unijos AEL ir CIO, į turėtų 
rastis ant baloto, sako Quill.

Kalbama, kad majoras dėl 
to tarsiąsiš su savo stabu.

Rugp. 10-tos priešpietį įvy
ko pirmasis į penktadienį 
perkeltas išbandymas sirenų 
— aparato .įspėti apie ant
puolius iš oro. Vieton šešta
dienių, sirenas dabar išbando 
kas antras penktadienis, 11 
valandą.

James Yenk, 22 metų, iš 
Jersey City, ištrauktas negy
vas iš vandens netoli Stillwell 
Ave., Coney Islande.

Tiikstančiai žmbniy eis 
palydėti senutę Bloor

tos prievakarį nuo 4 vai. Iki 
8 valandos leista praeidinėti 
atsisveikinti, o nuo 8 vai. -—- 
apeigos.

Trečiadienio rytą, 9 vai., 
palydovams susiformuoti į eilę 
policija paskyrė vietą ant 
Broome St., tarp Varick St., ir 
Avenue of the Americas, ne
toli Holland Tunelio. Iš ten 
važiuos į Camden, N. J. Lai
dos Harleigh kapinėse, kur 
palaidotas ir žymusis Ameri
kos poetas Walt Whitman.

šimtai newyorkieciu v išliks 
iš darbo palydėti darbininkų 
Močiutę Bloor.

Žymiai padaugėjo skaičius 
neturinčiųjų darbo

Ko reikalaus unijos 
65-tas distriktas?

Distributive, Processing and 
Office Workers Distriktas 65- 
tas jau yra paruošęs reikala
vimus, kurie bus t įteikti apie 
dviem tūkstančiams samdyto
jų pirm rugsėjo 15-tos. Tyli 
samdytojai, skelbia unija, jau 
yra apsirūpinę informacijo
mis apie unijos statomus rei
kalavimus ir jau veda derybas 
su unija.

Apie trims dešimtims tūks
tančių tos unijos narių unija 
reikalaus:

Duoti 15 nuošimčių algos 
priedo;

35 valandų savaitės rašti
nių darbininkams;

37V2 valandų departmenti- 
nių krautuvių darbininkams;

40 valandų dirbantiems 
mažmeniškai pardavinėjimo 
įstaigose.

Taipgi reikalauja sveik atos- 
medicinos plano.

Tūkstančiai, žmonių iš visų 
amerikinio gyvenimo sričių 
dalyvaus Močiutei Bloor paly- 

I dėti apeigose šio trečiadienio 
i rytą. 9 vai.

Ella Reeve Bloor, per apie 
70 metų v a d o v a u j an t i 

i f i g u r a A m e r i k o s liau- 
Į d i š k a m e ir darbininkų ju- 
i dėjimuose, mirė praėjusį 
penktadienį, sulaukus 89 me
tų.

Su ja atsisveikinimo pasku
tinėms apeigoms New Yorke 
St. Nicholas Arena, 69 W. 
66th St., atidaryta rugp. 14-

Vienu liepos įpenėsiu New 
Yorko valstijoje prisidėjo 
117,382 bedarbiai. Tai tiktai 
tie, kurie paeina po sociale 
nedarbo apdrauda, turi teisę 
prašyti nedarbo apdraudos 
(unemployment i n s urance) 
čekių.

Įstaigose buvo tikimasi be
darbių padaugėjimo liepos 
mėnesį. Tuo laikotarpiu ne
darbas plinta dėl sezoninių 
darbų sumažėjimo. Tačiau 
priedo tikėtasi tiktai apie 60,- 
000, o padaugėjo arti kita 
tiek. ’ *

Darbiečių kandidatas pradės 
rinkiminę kampaniją

Clifford T. McAvoy, Ame
rican Labo)- Party kandidatas 
į Miesto Tarybos (N. Y. City 
Council) prezidentą, oficia
liai pradės savo kampaniją 
šio trečiadienio vakarą, rugp. 
15-tą, visos valstijos darbiečių 
atstovų konferencijoje. Ji bus 
Furriers Joint Council Audi
torijoje, 250 W. 26th St., New 
Yorke.

Greta kandidato, konferen
cijoje kalbės buvusysis kong- 
resmanas Vito Marcantonio.

ALP vykdantysis sekreto
rius šioje valstijoje Arthur 
Schutzer skelbia, kad Mc
Avoy ir Marcantonio taipgi 
pradės radio prakalbų prog
ramą. Juos 1 girdės-matys ir 
televizijoje.

Pirmoji tokių programų 
skelbiama būsiant ateinantį 
pirmadienį, rugp. 20-tą, nuo 
8:45 iki 9 vakaro, WJZ-TV 
(Channel 7).

Darbo Partija savo pareiš
kimo, greta,kitko, sako-:

“American Labor Party 
ves veiklią kampaniją visais 
tikrais klausimais, kurie stovi 
prieš aštuonis milijonus new- 
yorkiečių. Nežiūrint politinių 
ryšių, newyorkieciaf sykiu su 
kitais amerikiečiais po visą ša
lį lygiagrečiai pageidauja 
tuojau sustabdyti mūšius Ko
rėjoje ir nedelsiamų derybų- 
išspręsti visus užsilikusius 
skirtumus,” pareiškė Schu
tzer. Jis toliau sako:

“Newyorkiečiai nori šva
rios, progresyvės valdžios, ku
ri patenkintų jų reikalus mo
kyklų, namų, sveikatos, civi
linių patarnavimų ir socialūs 
gerovės srityse. Jie skaito bū
tybe teikti pilnutinas, civilines 
teises visiems, ir atsteigti Tei
sių Bilių.

“Diskriminacija, skirsty
mas, naktinės paikos teroras 
ir policijos žudymas negrų ir 
portorikiečių turi būti sustab
dytas. Darbininkų sunkiai iš
kovotos teisės apsaugotos 
prieš stambiajam bizniui nuo
lankaujančių arogantiškų val
dininkų unijoms naikinti įsa-'

Tai bus viso arti pusė mi
lijono prašančių čekio. Birže
lio mėnesį buvo prašymų 
300,736.

Aiškinama, kad daug padi
dėjęs priedas neturinčiųjų 
darbo yra dėl neišpardavimo 
vartotojams jau turimų paga
mintų prekių; dėl stokos tūlų 
medžiagų, pasukus šalies ga
mybą iš l taikiosios į karinę; 
dėl dar kitų industrijų nespė- 
jimo pereiti prie gamybos ka
rui ar negavimo užsakymų, 
kurių tikėjosi gauti. - 

kus. Puolimas ant, vartotojų 
pragyvenimo lygio per taksus 
ant pirkinių, užšaldymais al
gų, telefonų, gaso, elektros ir 
transp ortą c i j os keliamomis 
kainomis turi būti atmuštas.”

Darbo Partija pareiškia, 
kad darbininkų atstovo išrin
kimas tokiai svarbiai pareigai, 
kaip Miesto Tarybos prezi
dentu, suteikia darbininkų pa
geidavimams daug svorio. Ne 
tiktai, kad darbininkų atsto
vas tenai turėtų progą autori
tetingai reikšti savo atstovau
jamųjų reikalus, be ir kitų 
partijų atstovai turėtų bent 
dalinai su tais reikalavimais 
skaitytis. Juk visi žino, kad 
ateis ir kiti rinkimai. Pil.

Nebuvo taip karšta, 
kaip atrodė

Veik visą praėjusią savaitę, 
o taip pat ir sekmadienį New 
Yorke jautėsi varginančiai 
šilta. Tačiau šilima nebuvo 
aukščiausia — nuo 80 iki 87 
karščiausiu dienos laikotar
piu1. Nepatogumą sudarinėjo 
perviršis drėgmės — 70 iki 
100 nuiošimčių.

Ieškodami atgaivos apie 
milijonas miestiečių sekma
dienį praleido Coney Island 
smėlyne ir bangose. Kiek ma- 
želesni skaičiai pasiekė kitus 
rezortus, miesto parkus ir už
miesčius.

Dėl dūmų kilo politiniai 
dūmai. Dūmams kontroliuoti 
įstaiga pareikalavo statybų 
komisijonieriaus Gillroy paro
dyti jo .įstaigos užrašus apie 
vykdymą dūmų kontrolės pa
statuose. Gillroy atsisakė pa
rodyti. Dūmai keliami į teis
mą, c. 
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Gaisragesybos viršininkas 
Grumet suspendavo 11 ins
pektorių, buvusių priskirtų 
prižiūrėti eksploduojamų me
džiagų sritį. Kaltina ėmime 
kyšių. . , ,

Kefauver atbaidęs 
gerus kandidatus

’ Robert Moses pareiškė, 
kad Kefauver komisija krimi- 
nalybėms tyrinėti su savo 
“geriausiais minstrel aktais 
pasaulyje” iš “tinkamiausių į 
valdininkus” piliečių atėmė 
Torą tapti valdininkais.

Susiedija reikalavo 
samdyti negrą

Taip dėjosi New Yorko 
“uptown,” U. S. Meat Mar
ket prie 1786 Amsterdam 
Ave., kur iki šiol dirbo penki 
baltieji bučeriai.

Kaimynai ir kostumeriai, 
kurių apie 90 nuošimčių yra 
negrai, pastebėjo savininkui, 
kad laikas pasamdyti negrą 
bučerį. Firma sakėsi negalinti 
tinkamo gauti. Palaukę šeše
tą savaičių po įspėjimo, pra
ėjusį šeštadienį kaimynai nud
ėjo pikietuoti. Savininkai tuo
jau atrado negrą bučerį. •

Policija' sugrąžino iš Hud
son upės du 15 metų vaikinė- 
lius, pasinešusius plaukti “up
state” su troptui. Tas jų trop- 
tas pasidarytas iš vieno bal
kio, vieno baliūno ir 3 oro 
pripumpuotų padangų.

Prezidento Trumano spe
cialiam pasiuntiniui W. 
Averell Harrimanui nu
vykus Irano valdžiai pa
tarti nusileisti Anglijai, 
Irano liaudis pradėjo 
prieš jį demonstruoti. Ira
no valdžia demonstraci
jas uždraudė. Tačiau po
nas Harriman vis viena 
skrido Londonan pasitar
ti su ambasadorių Walter ■ 
Gifford (kairėj). Čia jie ' 
matomi pasivaikštinėjant 
Londone.

Rugpjūčio 6 d. atsidūriau 
bedarbių apdraudos raštinėje. 
Ten buvau kaip 10 va). ryto, 
tai maniam, kad galėsiu užsi
registruoti j kokį pusvalandį. 
Bet pasirodė visai kas kita.

Atsistojau pačiame gale il
giausios bedarbių linijos ir 
turėjau išbūti linijoje 3 va
landas ir 20 minučių. Tai 
tiek laiko užėmė užsiregist
ruoti.

Bedarbių apdraudos -ieško
tojai, eilėje stovėdami, visą 
pasaulį keikia. Nepasitenkinę 
jie bedarbių apdraudos regu
liacijomis ir tais žmonėmis, 
kurie suregistruoja bedarbius. 
Atrodo, tie bedarbių regis
truotojai visai nepaiso, kad 
bedarbiams reikia išstovėti po 
tris ar keturias valandas eilė
je.

Vienas nebe jaunas žmo
gus, matyt, turįs silpnas ko
jas, nes lazda pasirėmęs stovi, 
taip nuvargo, kad turėjo pasi
traukti iš eilės ir atsisėsti. Mes 
vistiek jam vietą palaikėme. 
Tai jis buvo mums dėkingas.

žiūrint į didelius bedarbių 
skaičius negalima patikėti, 
kad bedarbių skaičius dabar 
mažėtų. Teko man būti be
darbių eilėse kovo, balandžio 
ir gegužės mėnesiais. Tada 
tiek bedarbių nepastebėjau, 
kiek dabar matau.

“GELEŽINE UŽLAIDA”
Audėjų unijoje

Prieš audėjų unijos virši- 
ninką-prezidentą Rieve suki
lusioji grupė, vadovaujama 
vykdančiojo vice-prezidento 
Baldanzi, neseniai vykdė savo 
kokusą New Yorko. Pasiro
do, jis vykdyta slaptai.

Į kokusą neįleido net ofi
cialiojo CIO Textile Workers 
organo Textile Labor reporte
rio. Organas turėjo narius in
formuoti apie to kokuso veik
la vadovaudamasis komerci
nės spaudos aprašymais.

Kai kas manė, būk šioji 
grupė esanti progresyviškesnė 
už Rieve’s. Bet ir jiems keista 
tas faktas, kad kokusan įsi
leista kapitalistinė spauda, o 
neįsileido organo. Taip pat ne
įsileido nei vienintelio mieste 
angliško darbininkų dienraš
čio Daily Workerio atstovų.

Textile Labor rašo: “Prieš 
mus buvo ‘geležinė’ užlaida.” 
Workeris rašo: “Ir prieš .mus 
taip pat buvo ta pati ‘užlai
da’.”

REPUBLIC BAR & GRILL I
Savininkas į

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau I 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto |

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Streęt.

TELEVISION EveSS"-S™
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Atrodo, kad valdininkai 
moka ir bedarbių skaičių žy
miai “sumažinti”. Mat jie ne
skaito bedarbiais tų, kurie 
dalį laiko nedirba, o kitą da
lį laiko dirba. Tokių yrfi m iko
nai. Taipgi jie nebeskaito be
darbiais tų, kuriems išsi
baigia bedarbių apdrauda 
ir tada jie pasilieka be jo
kios registracijos. Jie liekasi 
“užmiršti žmones.” Tokiu bū
du ir sumažinamas bedarbių 
skaičius.

Pasikalbėjus su bedarbiais 
apie darbus nusiskundimų iš
girsti, kad no taip jau lengva 
kiek goresnis darbas gauti.

Bedarbiai taipgi nepaten
kinti nauju New Yorko vals
tijos įstatymu, kuris aktua
liai sumažina bedarbiams ap
drauda. Dabar bedarbis turi 
išdirbti mažiausia 20 savaičių 
į metus, kad gauti apdrauda, 
nes mažiau išdirbęs, pagal 
naują įstatymą, negali gauti 
apdraudos. Taipgi ir kitos re
guliacijos yra sudarytos, kad 
tik mažiau bedarbiams ap
draudos išmokėti, o daugiau 
kompanijoms pinigų grąžinti.

Bedarbis

Naudokite 
Medy
Karščiuose

Atsivėdinimui karščiuose, 
gerkite lemonadą su medum. 
Laisves įstaigoje galite gauti 
medaus.

KVORTA $1.10
PUSĖ GALIONO $2.00

Tuojau įsigykite medaus ir 
naudokite jį.

egzaminuotam akis 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Ties skalbykla New Yorko 
atrasta pavojingai subadyta 
moteriškė. Pašaukus prie jos 
policiją, skalbykloje atrado 
subadytą ir skalbykloj savi
ninką. Spėjama, kad pie .yie- 
nas kitą subadė. Jei pa&dęiktf, 
abu bus teisiami.

Suskaitęs, kad mieste buvo 
daugiau gimimų, negu mirimų 
bėgiu pastarųjų vienerių me
tų, miestinis sveikatos depart- 
mentas skelbia, kad Didysis 
New Yorkas dabar turi 8,- 
001,360 gyventojų. 1950 me
tų cenzo buvo priskaityta 
7,835,099.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Rankine embroider, patyrusi, prie 
kūdikių drabužiukų, 40 valandų sa
vaite. gera mokestis. Taipgi pri
ima ir mokines.

SHARI STECKLER
50 Columbia St., Newark, N. J.

(152-157)

Puikiausia vieta namų darbinin
kai, viduramžiai, turi but virėja, pa
tikima, su paliudijimais. Yra skalbi
mui ir džiovinimui mašinos, 5 kam
barių namas, puikiausia mokestis, 
reikalingi paliudijimai, šaukite va
karais: Flower Park 4-0856.

(156-60);

SUSIRINKIMĄ^
BINGHAMTON, NL Y.

ALDLD 20 kuopos MCjj^ęrų Sky
riaus susirinkimas jvyks rugpjūčio 
(Aug.) 16, 1951, paprastoj vietoj ir 
laiku, 7:30 vakare. Prašome nares 
dalyvauti ir naujų atsivesti. Taipgi 
mokesčius užsimokėkite. Turime 
svarbių reikalų, aptarti kas link 
dienraščio Laisvės vajaus, turime 
prisirengti iš anksto.’ — J. K. N.

(159-60)

PRANEŠIMAS
NEW .JERSEY IR APYLINKES 

PIKNIKAS IR ŠOKIAI
Rengia Sietyno Choras su LDS 8 

kuopa iš Ncwarko. Jvyks šj sekma
dieni, rugp. (Aug.) 19 d., Laisvės 
Parke, 340 Mitchell Ave., Linden, 
N. J. Pradžia lygiai 12 valandą die
ną. Jžanga tik 50c. Programoje da
lyvaus Aido Choras iš Brooklyno ir 
vietinis Sietynas. Šokiai visą laiką 
prie geros muzikos. — Kviečia Ko
misija. (159-161)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJA^,

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

TONY’S ji
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberlal

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-6233

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette Sjk 
Newark 5, N. f.

MArket 2-5172




