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Kaip ir buvo tikėtasi, de
mokratų partijos suvažiavi
mas nominavo savo kandidatu 
prezidento vietai Illinojaus 
gubernatorių Adlai E. Steven
son, “nenorėjusį” apsiimti".

Vice-prezidentui nominuotas 
iš Alabamos senatorius John 
Sparkman, diksikratas. Gerai 
daro negrai, protestuodami 
prieš jo nominavimą."

Abudu juodu yra Trumano 
kandidatai; abudu demokratų 
partijos lyderių rinktiniai.

Abudu buvo nominuoti už 
kulisų ir atnešti į suvažiavimą.

Jeigu, nominacijų pradžio
je, kas manė, būk Stevensonas 
nepraeis, tai, kuomet Truma- 
nas pasiekė Chicagą, tos min
tys išsiblaškė.

Reikia žinoti, kad 
n as yra

THE LITHUANIAN DALL
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Truma- 
žiaurios partinės 

ašinos auklėtinis ir jis sup
inta, kaip tą mašiną užsukti, 
lip priversti kitus jos klausy-

užgyrė tru- 
o tai reiškia:

suvažiavimas

Suvažiavime nebuvo pasme
rktos kyšystės, papirkti inėji- 
mai aukštų demokratų valdi
ninkų.

Suvažiavime nebuvo pasisa
kyta už tuojautinį karo baigi 
mą Korėjoje.

Suvažiavimas 
maninę politiką, 
karinę politiką.

Republikonų 
padarė tą "patį.

Tik viena Progresyviti par
tija išstojo griežtai už tuo
jautinį karo Korėjoje baigi
mą.

i —o—-
Demokratų partijos rinki- 

Vminė platforma nieko aiškaus 
jnepasako apie civilines žmo- 
' nių teises, šią platformą užgi- 

ria “liberalai“ ir rasistai dik- 
sikratai.

Tai pasako viską!
•—o—

Demokratij partijos suva
žiavimo eigos kokčiausia buvo 
klausytis (per radiją) ketvir
tadienio naktį, kai šios parti
jos vadovai nusilenkė diksi- 
kratams ir priėmė juos savo 
draugėn.

Tokie organizuotų darbinin
kų ir negrų neapkentėjai, kaip 
Byrnes, kaip Talmadge, kaip 
Battle, kaip Russell, šeiminin
kauja suvažiavime, o liberalai 
juos sveikina.

Jeigu liberalinis demokratų 
partijos sparnas, vadovauja- 

imas tokių asmenų, kaip Leh- 
Jhnan, kaip Douglas, kaip ITųm- 

Žjjirey, kaip James Roosevelt 
Tr Franklin D. Roosevelt, būtų 
griežtai pasisakę prieš nusi
lenkimą diksikratams. be abe
jojimo, jie būti; laimėję.

Bet ne!...

Demokratų kandida 
ft ai nekovojo už 
pilietinę lygybę

$10,000 FONDO SUKĖLIMUI LAIKAS 
BAIGSIS SU RUGPIŪČ10 16-TA

Rūpinkimės garbingai užbaigti

Generolas išvijo 
Egipto karalių; 
šluoja jo sėbrus

Chicago.—Nacionalis De
mokratų Partijos suvažia
vimas pereitą šeštadieni no
minavo Illinojaus guberna
torių Adlai Stevensoną 
kandidatu Į Jungtinių Vals
tijų prezidentus ir senato
rių Johną Sparkmaną (iš 
Alabamos) kandidatu j vi- 
ce-prezidentus.

Trumanas pasidarbavo
Į demokratų suvažiavimą 

atvyko daug daugiau dele
gatų, pasižadėjusių remti 
Kefauverj, Russe'į bei Har- 
rimaną kaip kandidatus į 
prezidentus, negu Steven- 
spno šalininkų.

Bet kai prezidentas Tru
manas atlėkė C h i c a g o h 
penktadienio naktį, jis pa
darė tokį spaudimą suva
žiavimo vadams, kad, tre
čią kartą balsuojant, ir ta
po Stevensonas nominuo
tas.

Demokratai laimėjo 
Texas nominacijas

JAU SUKELTA $8,616.41;
DAR REIKIA $1,383.51

$10.00

—o—
Trijų politinių partijų, — 

Progresyvių, republikonų, de
mokratų, — suvažiavimai pra
ėjo.

Neužilgo bus mestasi i rin 
kiminę kampaniją, kuri baig
sis su lapkričio 1 diena.

Yra nemaža republikonų, 
yra nemaža demokratų, kurie 
nepritaria ir nepritars toms 
platformoms, ’ kurias tiedvi 
partiji priėmė, — nepritars ir 
tų partijų mašinų išstatytiems 
kandidatams prezidento vie
tai.

Yra milijonai žmonių bal
suotojų, nepritariančių nei 
vienai partijai.

Šitie balsuotojai jau dabar 
turėtų galvoti apie savo kan
didatus. Svarbiausia: reikia 
rūpintis, kad tinkami asmenys 
būtų išstatyti kandidatais i 
Jcongresą. z

Gubernatorius Adlai Ste
venson, demokratų kan

didatas j Jungtinių 
Valstijų prezidentus.

Stevensonas yra milijo
nierius, buvęs bankininkas. «

Sparkmanas 1948 metų 
rinkimuose nuėjo su diksi- 
kratais, pietinių valstijų 
politikieriais, atskilusiais 
tada, nuo Demokratu Par
tijos. O jie tada atskilo ir 
statė atskira savo kandi
datą į prezidentus todėl, 
kad rinkiminė demokratų 
programa reikalavo lygių 
teisių negrams ir kitoms 
tautinėms mažumoms - su 
vadina mais “tikraisiais,” 
baltaisiais amerikonais.

Stevensonas kaipo Illino
jaus gubernatorius nesi
stengė įvykdyti samdos ir 
kitų civilinių teisių lygybę, 
r Tos valstijos' Demokratų 
Partijos suvažiavimas savo 
rinkiminėje 1948 metų plat
formoje reikalavo, kad Ste
vensonas, kandidatas į gu
bernatorius, pasidarbuotų 
už lygybės įstatymo išleidi
mą, neskirstant žmonių pa
gal jų odos spalvą, religiją 
ai* tautinę kilmę.

Stevensonas nepasistengė. 
Tad Illinojaus seimelis 1949 
m. tiktai vieno balso dau- 

: guma ir atmetė pasiūlymą 
dėl civilinių teisių lygybės.

Dallas, Texas. — Guber
natorius Allan Shivers, de
šiniųjų demokratų kandi
datas, i Texas valstijos gu
bernatorius, -laimėjo, nomi- 
nacinius balsavimus naujai 
tarnybai prieš republikonų 
kandidatą.

Demokratas kongresma- 
nas Sam Rayburn, Kongre
so Atstovų Rūmo pirminin
kas, taipgi nominuotas 
naujam terminui.

Nominacijos Texas vals
tijoje reiškia išrinkimą.

Iraniečiai reikalauja 
pavaryt savo karalių

Teheran, Iran.—Kilo de
monstracijos, reik 
čios pašalint Trano 
Mohammedą Rėzą

karalių 
Pahlevį

i 
tankais 
Jį sau-

Valdžia apstatė 
karaliaus palocių. 
go ir lėktuvai, skraidydami 
virš palociaus.

Irano sostas susilpnėjo 
ypač dabar, kai tapo išvy
tas Egipto karalius Faru- 
kas.

« —°~r~
J Darbo unijos, religinės gru- 
Hpės, kultūrinės organizacijos, 

nepritariantieji dikšikratams 
demokratai, Progresyvių par
tijos nariai turėtų burtis į krū
vą ir nominuoti ų Kongresą 
bei kitas įstatymdavystės vie-

tas asmenis, kurie stoja už 
tuojautinį karo baigimą Korė
joje, už civilines teises, už 
išlaikymą, - už apgynimą Tei
sių Biliaus. ' 1

Tai galima padąryti. Tai 
turi būti padaryta!

Republikonų ir demokratij 
partijų politikieriai tarė 
žodį liepos mėnesį.

savo

Milijonai amerikiečių 
Buotojų tars savo žodį lapkri
čio menesį.

Jei tik iš anksto bus apgal
votai ir rimtai lapkričio mėne
sio rinkimams pasiruošta, tąi 
tie milijonai savo balso neati
duos už dyką.

bal-

Brooklynas darbuojasi užbaigimui savo kvotos. K. 
Milinkevičius pridavė blanką su $17 aukų. Per jį aukojo 
sekami brooklyniečiai:

K. ir V; Milinkevičiai
W. Mikulienas .......
Po $1: Wm. Kulik, T. Logisky, L. Karizna, Emily 
Bocal, K. Tiškus.
Kaip pastebėjome, Milinkevičiai aukojo $10. Bet tai ne 

pirma jų auka. Milinkevičius anksčiau yra' įteikęs ^fon
dui $10.

Daugiau dovanų įteikė šie asmenys:
Teresė Aimutis (Vezdžiūnienė), Great Neck $5.00
K. Sinkevičiūtė, Ulster Park, N. Y................ 6.00
Plymantiškis .................................... .................. 3.00
'Dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau išspausdinti, 

už dovanas. Sveikiname už nepasidavimą karščiams. 
Dabar, karščiams šiek-tiek atslūgus, visi' turime paimti 
vajaus reikalą labai rimtai „ir turime garbingai fondo 
sukėlimą baigti. Laisvės Administracija

GEN. NAGUIB GRASINA 
.rEGA SUVALDYT EGIPTĄ

Kairo, Egiptas.. — Gene
rolas Naguib, užėmęs Egip
to^ valdžią ir išvijęs karalių 
Faruką, pareiškė, kad:

Ginklais slopins bet ko
kias riaušes ar demonstrar 
čijas prieš jo valdžią;

Baus kyšininkus - parsi
davėlius, buvusiojo kara
liaus artimuosius;

Atrdms svetimųjų šalių 
kišimąsi į vidujinius Elgip- 
to reikalus;

Reikalaus, kad anglai su
grąžintų Egiptui. Sudaną. 
, Gen. . Naguibo valdžia 
areštavo eilę senųjų gene
rolų ir artimųjų Farukui 
didikų. Tarp kitko, kaltina

netiku-juos už nudėvėtų, 
siu ginklų pirkimą buvu
siam karui su Izraeliu. Jie, 
pirkdami palaikius ginklus 
iš užsienio neva kaip nau
jus, nusuko milijonus dole
rių.

,Gen. Naguibas paleido iš 
kalėjimo 264 asmenis, ku
rie buvo areštuoti už kru
vinas riaušes prieš anglus- 
amerikonus sausio mėnesį 
šiemet. Bet dar laiko ka
lėjime 34.

Teigiama, kad egiptėnų 
dauguomenė sveikina gen. 
Naguibą už karaliaus Faru- 
ko išvijimą ir jo peniukš
liu suėmimą. L v-

Kairo, Egiptas. — Gene
rolas Mohammedas Nagui
bas, urmu užgrobęs Egip
to valdžią, privertė pasi
traukti ir karalių Faruką. 
Naguibo kariuomenė su 
tankais ir patrankomis ap
supo vasalinį karaliaus pa
locių Aleksandrijoj. Virš 
paliociaus. riaumojo kari
niai orlaiviai. Taip kara
lius ir buvo priverstas-tuo
jau atsisakyti nuo sosto lie
pos 26 d. Sostą jis pavedė 
savo sūnui Ahmedui Fua- 
dui, 7 mėnesių kūdikiui.

Washington nusigando 
lakstančiu lėkščių’"

. Washington. — Pereito 
šeštadienio naktį pasirodė 
virš Washingtono kelios 
smarkiai skrendančios švie
sos, kurios paprastai vadi
namos ‘'lakstančiomis lėkš
tėmis.” Daugelis washing- 
toniečių nusigando, kad tai 
gal bus priešo lėktuvai.

Buvo įsakyta greičiau
si ems rakietiniams Ameri
kos lėktuvams vytis laks
tančias lėkštes. Jie kelias 
valandas vaikėsi, bet švie
sios “lėkštės.” vis tiek 
spruko.

pa-

Dar du sužeisti 
belaisvių žardyj

Pusan, Korėja. — Vienas 
belaisvis, šiaurinės Korėjos 
liaudininkas, sakoma, mė
gino pabėgti iš naujos be
laisvių stovyklos Pongan 
saloje, Pietinėje Korėjoje. 
Tad amerikonas sargas šo
vė, ir kulka ne tik pervėrė 
belaisvį, bet sužeidė ir ame
rikinį kapitoną.

Mossadeghas kviečia 
anglus į derybas

Teheran. —- Irano prem
jeras Mossadegh kvietę An
gliją panaujinti derybas 
kas liečia naftos - aliejaus 
pramonę. Iranas yra per
ėmęs buvusią anglų naftos 
pramonę į Irano valstybės 
nuosavybę.

Mossadegh dabar 
atsiteistį gaminamu 
jum už atimtą iš 
naftos pramonę.

siūlė 
alie- 

anglų

ORAS. — Giedra ir šilta.

Naujieji rakietiniai Sovietų 
lėktuvai skraidė oro parade

Maskva. — Pereitą sek
madienį įvyko sovietinių 
lėktuvų paradas, minint 
Sovietų oro pajėgų šventę. 
Skraidė 500 karinių ir civi
linių lėktuvų, darydami 
akrobatiškus žygius.

Parade virš Tušino lėk- 
tuvaikštėš, netoli Maskvos, 
dalyvavo ir 182 nauji vien- 
motoriniai ir dvimotoriniai 
rakietiniai lėktuvai, skris
dami greičiau už garsą.

Paradą stebėjo premje
ras . Stalinas, kiti aukštieji 
Sovietų pareigūnai, keli 
šimtai svetimų kraštų at
stovų ir šimtai tūkstančių 
sovietinių piliečių. *

Amerikonų protestas
Jungtinių Valstijų amba

sadorius George F. Kennan 
neatvyko stebėti oro para
do. Jis protestavo, kad bu
vo išstatytos iškabos su 
paveikslais, rodančiais, kaip 
Sovietų lėktuvai atmuša 
užpuolančius amerikinius 
lėktuvus. Dėl to ir Angli
jos ir Franci jos ambasado
riai susilaikė nuo parado 
stebėjimo. Užtat kariniai 
amerikonų, anglų ir fran- 
cūzų *ambasadų nariai at
vyko į Tušiną ir uoliai ste
bėjo sovietinių- lėktuvų 
akrobatiką.

IŠ SPORTU OLIMPIADOS
H

Helsinki, Suomija.—Spor
tų Olimpiądoję čechėslova- 

Jkijos kapitonas EmiliusZa- 
topekas laimėje ilgojo bėgi
mo lenktynes prieš ameri
kiečius bėgikus.

Ąmerikietės merginos 
pralenkė visas kitas trum

pesnėse lenktynėse.
Amerikiečiai pirmiau lai

mėjo valčių irklavimo var
žybas prieš sovietinius* ir
kluotojus. Tada Sovietų 
sportininkai pakvietė ame
rikiečius į vaišes ir užfun- 
dijo jiems steiko pietus su

Mirė Eva Peron, 
Argentinos fašistų 
a »smegenys

Buenos Aires, Argentina. 
—Mirė Eva Peron’ienė, Ar
gentinos prezidento pati, 
33 metu amžiaus.

Fašistinė Argentinos val
džia paskelbė 30 diepų ge
dulą (žėlavas) ir nutarė pa
statyti didžiulį istorinį' pa
minklą Peronienei sostinėje 
Buenos. Aires. Tame pa
minkle būsiąs laikomas Pe- 
ronienės kūnas. O jau pir
miau valdžia įsakė pasta
tyt Peronienei 25 pamin
klus įvairiuose miestuose, 
kol jinai dar buvo gyva.

Peronienė buvo gabiausia 
fašizmo propagandiste ir 
vadinama Perono smegeni
mis.

Ji ilgai sirgo, supranta
ma, jog vėžiu, bet fašistų 
cenzoriai slėpė jos ligą.

Peronienė buvo gražuolė 
neturtingo farmerio duktė. 
Po dvejų metų vidurinėje 
mokykloje ji tapo radijo ir 
judamųjų paveikslų aktore.

Pernai Peronienė išleido 
savo knygą “Mano Gyveni
mo Tikslas.” Argentinos 
kongresas įsakė tą knygą 
visose mokyklose skaityti. 
Knyga tapo išversta anglų 
kalbom Ir Argentinos val
džia nutarė 200,000 egzem
pliorių tos knygos įgabenti 
į. Jungtines Valstijas ir do
vanais padalinti.

Tad premjero Aly Mahe- 
rio ministrų kabinetas ir 
paskelbė tą vaiką nauju E- 
gipto ir Sudano karalium 
Fuadu Antruoju. Bet iki 
vaikas sulauks 18 metu am- • 
žiaus. tai jo vardu veiks ka
rališkoji taryba (regentai). 
Premjeras Maheris tapo 
vadu tos. karaliaujančios 
tarybos, sudarytos iš keleto 
didžiūnų.

Generolas — diktatorius
Tikrasis gi Egipto valdo

vas yra generolas Nagui- 
bas, kuris pereitą trečiadie
nį nuvertė premjero Hila- 
ly’o valdžią, išsilaikiusią 
tiktai vieną dieną.

Naguibas pasiskelbė vy
riausiu Egipto komandie- 
rium ir paskyrė Aly Mahe- 
rį nauju premjeru.
Farukas planuoja 
persikraustyt Amerikon

Nuverstam nuo sosto ka- 
raliui Farukui jis .liepė išsi
kraustyti per 6 valandas. 
Tad Farukas su sūnum, 
naujuoju “karalium,” ir„ iš
plaukė privačiu savo laivu 
į Italiją, taipgi pasiimdamas 
antrąja pačią Narrimanę ir 
trus dikteris nuo pirmosios 
pačios..

Iš Italijos jis ketina per
sikraustyti Amerikon apsi
gyventi su šeima.

Neskelbiama, kiek turto 
jis kelionėn pasiėmė.
Milijonierius

Farukas gaudavo - 295 
tūkstančius ’ dolerių algos 
per metus, skaitant ameri
kiniais pinigais. Karaliaus 
šeimai užlaikyti buvo mo
kama dar 295 tūkstančiai 
dolerių.

Be to. karalius Farukas 
turėjo 50 milijonų dolerių, 
paveldėtų nuo pirmesniojo 
karaliaus.

Farukas, 32 metų am
žiaus, kaip sakoma, tikėjo 
i pilvą, ir yra nutukęs kaip 
meitėlis.

. Jis prašvilpdavo tūkstan
čius dolerių gemblerystes 
lizduose Europoj.

Farukas davė perskyras 
(divorsą) pirmajai pačiai 
todėl, kad ji gimdė tiktai 
mergaites.. Paskui jis ve
dė naują žmoną, tįkėdama- 
sis ’berniuko kaip sosto 
įpėdinio. Taip ir susilaukė 
sūnaus,

Antroji Fa,ruko žmona 
buvo vieno valdininkėlio 
mylėtinė, iki karalius ją 
sau paveržė.

Egiptas turi 20 milijonų 
gyventoju, neskaitant egip- 
tinio Sudano, kuris anglų 
užimtas.

Audra Saleme, Mass 
pražudė 3 žmones

Salem, Mass. — Netikėta 
viesuliška audra apvožė ke
lis tuzinus. laivukų bei val
čių ir nuskandino tris ar 
keturis žmones.

Kariniai krantų sargybos

vodka ir alum. i
Sovietiniai sportininkai

iki šiol turi viso 435 laimė- ____  -----
jimo punktus, o amerikie- laivai išgriebė iš vandens, 
čiai 347. daugiau kaip 60 žmonių.

t

t



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

Kas Ką Rašo ir Sako Kodėl knygų skaitymas

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

110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.
* ' TEL. VIRGINIA 9-1827—1828

President, GEORGE WARES; Sec.-Treasurer WILLIAM CHAPELS 
Į; Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ........ $7.0C Canada and Brazil, per year
United States, per 6 mohths $3.75 Canada and Brazil, 6 months 
Queens Co................. $8.00 per year Foreign countries, per year,
Queens Co.........  $4.00 per six mos —Foreign countries, 6 months

$8.0C
$4.0C
$9.00
$4.5C

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

KIEK DAR RANDASI 
VOKIETIJOJE PABĖ
GĖLIŲ LIETUVIŲ?

BALFo bosas kunigas 
Končius teigia, kad Vokie
tijoje dar es.ą likę 8,000 pa
bėgėlių iš* Lietuvos. “Dau
giausia,” girdi, “jie pabė
gę 1940-41 m.,'priėmę Vo
kietijos pilietybę. Kaip vo
kiečių piliečiai, negalėjo 
pagal DP įstatymą išvykti 
i USA.”

mažėja

NEPILNAS LAIMĖJIMAS
PAGALIAU BAIGĖSI plieno darbininkų streikas. 

Kova tęsėsi beveik astuonias savaites. Tai buvo vienas 
ilgiausių masinių streikų Amerikos istorijoje. Darbinin
kai parodė nepaprastą vieningumą. Plieno trustas nė 
neišdrįso įgabentais skebais streiką sulaužyti. Gi or
ganizuotuose plieno darbininkuose neatsirado nė vie- 

\ nos grupės, kuri būtų bandžiusi atitrūkti nuo unijos ir 
i sugrįžti į darbą. Tai tikrai nepaprastas dalykas. .

Unijos vadovybė padarė plieno trustui nusileidimą. 
. Prezidentas Trumanas, matyt, irgi padarė ant unijos 

didelį spaudimą. Tai reiškia, kad jis pats atsisakė pa
siūlymo jo paties sudarytos Algų Stabilizacijos Tarybos. 
Taryba patvarkė, kad darbininkai turi gauti, viską su
ėmus, apie 26 centuš į valandą daugiau, negu iki šiol 
gaudavo. Susitaikyta tik su 21 cento pakėlimu.

Todėl ir sakome, kad streikas,laimėtas nepilnai. Bet 
/negalima sakyti, kad streikas tapo pralaimėtas. Dide- 
/Jis darbininkų laimėjimas jau tame fakte, kad jie taip 

energingai ir vieningai išsilaikė astuonias savaites ko
vos lauke. Tuo vieningumu jie atmušė plieno trusto 
pasimojimą sugriauti plieno darbininkų organizacijos 
pagrindus. Netaip drąsūs bus kiti pramonės trustai, 
kuriems taip baisiai nepatinka darbo unijų įsigalėjimas.

Iš kitos pusės, daug laimėjo plieno korporacijos. Jos. 
ištuštino plienojsąndėlius ir dabar, galės fabrikus paleisti 
visu pajėgumufdaffri__ _________ ____ Jos laimėjo valdžios leidimą pa
kelti plieno karną daug aukščiau, negu jos pačios, prieš 
apie metus priimti
kymuose teigiama/kad tam tikrais atsitikimais galima 

 

leisti plieno kainąf pakelti <$2.84 ant tonos. Dabar prez- 
zidentas Trumą:m

tonos. Tas gi kairias pakėlimas daugiau negu padengs 
plieno korporacij /suteikiamą savo darbininkams algų 

 

pakėlimą. Plieno trustas nepajėgė sulaužyti United 
Steelworkers unijos, bet jis palenkė valdžią ir laimėjo 
pilniausį apsaugojimą savo nesvietiškų pelnų.

^tvarkymai leidžia. Tuose p.atvar-

sutiko leisti kainą pakelti $5.20 ant

ŠTAI TAIKOS PLANAS
• ŠIAME'KORĖJOS KONFLIKTE abi pusės yra pasisa
kiusios už Genevos sutartį dėl karo belaisvių. Abi pusės 

. yra pasižadėjusios vaduotis ta sutartimi.
Tai kodėl ta pati sutartis, nepritaikoma prie vedamų 

derybų dėl karo užbaigimo?
' Visuomet po karo visi karo belaisviai būdavo sugrą- 

. . žinami ten,'iš kur jie pareina. Jokios išimties nebūdavo 
* .daroma.

. Karri dabar užsispyrimas nesilaikyti tų senų tradicijų 
ir nebaigti šito kraujo liejimo?

Tik tup vienu klausimu nesusitaikoma. Užtektų įš 
f Jungtinių Tautų pusės, o pirmoje vietoje iš Amerikos 

pusės, tarti žodį, kad su kaliniais bus pasielgta taip, kaip 
' buvo pasielgta po Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karo, 
/ ’ ir Korėjos konflikas bus užbaigtas.

DEMOKRATŲ ,
RINKIMINĖ PLATFORMA
• KAI ŠITIE ŽODŽIAI pasieks skaitytojus, demokratų 
cirkas Chicagoje jau bus nuvažiavęs į istorijos muziejų. 
Turėsime jau ir kandidatą į prezidentus. Juomi, kaip at- 

n rodo, bus Adlai Stevenson iš Illino j aus. Bet didelio skir-
* turtio nepadarys, jeigu kandidatu bus ir kitas kuris as-

/ / frantas. . ' '
Rinkiminė platforma ilga, ir, perkrauta pažadais ir pa

sižadėjimais. Demokratai žada nemažiau už republiko- 
ftus. Kiekvienam programos punkte kyšo demagogija.

' /jau net ir N. Y. Times pareiškia, kad “būtų neišmin- 
. tinga per daug rimtai imti bile kurios tų partijų smulk- 

•meniškūs platforminius pareiškimus.” Jie būna pa- 
/ •Jhiršti taip greitai, kaip tik konvencijos pasibaigia. Taip 

I t * būdavo visuomet, taip bus ir dabar.
K Abiejose konvencijose tie patys demagogai, kurie per 

/. paskutinius ketverius metus Kongrese, balsavo ir kovojo 
i. zprieš viską, kas gera ir pažangu, Chicagos konvencijose 

balsavo už. Juk visi reakciniai Kongreso žygiai buvo pa- 
dalyti suvienytomis, jėgomis republikonų ir reakcinių 

' 4fein0krątų koalicijos. Bet visi jie balsavo už savo par-
* tijų platformas, kuriose kupina demokratiškiausių ir li- 
?- Berališkiausių pažadų.

Demokratai savo platformoje atvirai ir griežtai giria 
// Trumano politiką, konfliktą Korėjoje ir ginklavimąsi 

namie ir užsieniuose. Tai reiškia, kad demokratai po 
* A kohvėncijOs. žygiuos senaisiais diplomatijos keliais kas 
^•.liečia militarizmą ir ruošimąsi naujam karui.

Tik vienu punktu savo platformoje demokratai pa- 
< darė nusileidimą organizuotiems darbininkams'. Jie ža- 
fe' Wdarbuotis Kongrese dėl atšaukimo Taft-Hartley įsta

tymo. Unijų vadai skaito tai dideliu darbininku laimė- 
t . ' • . *■"U Bet kas iš to, kad reakciniai demokratai pirmiau Kon- 

jse balsavo už Taft-Hartley įstatymą ir .priešinosi jo 
šaukimui. Jie taip pat elgsis ir po rinkhnų. Niekas 

tai neabejoja. Todėl pasitikėti demokratais dėl 
; ^Mltšaukimo Taft-Hartley įstatymo būtų neišmintinga.

.. • .

t

DARBININKAI, TAIKA 
IR DEMOKRATAI

Tuo svarbiu klausimu an
gliškasis pažangus laikraš^ 
tis “Daily Worker” patie
kia vedamąjį straipsnį. 
Laikraštis sako:

“Tame demokratų ir re- 
publikon ų konvencijų 
triukšme šaltai protaują 
bosai, kurie nori laimėti 
balsus, žino vieną dalyką, 
būtent, kad tas kandidatas 
ir ta partija, kuri įtikins 
tautą, kad ji yra taikos par
tija, laimes lapkričio rinki
mus.

“Štai kodėl republikonų, 
konvencijoje Taftas iššau
kė ovacijas, kai jis Korėjos 

^baisenybę pavadino ‘Tim
pano karu?

“Kad išvengti vardo ‘ka.- 
ro partija,’ apsukrusis se
natorius Paul Douglas iš , 
Illinojaus atidarė demokra
tų konvenciją griausmingu’ 
šūkiu, kad tai yra taip pat 
ir jūsų karas! Šis karas 
yra republikonų - demokra
tų karas todėl, kad jūs bal
savote už kiekvieną žygi, 
kuriuo Trumanas įtraukė 
mus i ši kara.

“Ir šis demagogas, kuris 
nors sykį šiuo reikalu pa
sakė tiesą, galėjo taip pat 
pridėti, kad nesiranda nė 
vieno nei republikonų, nei 
demokratų partijos atsto
vo, kuris turėtų pakanka
mai patriotinio padorumo 
ir meilės savo kraštui, kas 
priverstų jį atsistoti ir pa
reikalauti, kad Trumano - 
Dulleso sukurta baisenybė 
Korėjoje būtų tuojau pa
baigta, mums, prisilaikant 
Genevos Konvencijos dėl 
apsikeitimo karo belais
viais.”

Teisybė, nė vienoje kon
vencijoje neiškilo rimtas 
pareikalavimas, kad karas 
būtų baigiamas. Tas tik 
parodo, kaip abidvi seno
sios partijos, yra permirku
sios militarizmo dvasia.

Toliau “Daily Worker” 
rašo:

“Tarpe be galo svarbios 
ir reikalingos kovos už na
mines reformas—už FEPC. 
už darbo unijų teises, už 
politinę laisvę, už žemes
nius taksus ir žemesnes 
randaš — svarbiausias prieš 
kiekvieną balsuotoją ir jo 
šeimą klausimas yra, karas 
ar taika. . .

“Jeigu karo ištroškusięms 
abięjų anų partijų vadams 
pasiseks pravesti savo va
lią per ateinančius ketve
rius metus, tai jie bandys 
Jungtines Valstybes su
blokšti į neįs.ivaizdųoj amo 
sunaikinimo atomiūf karą.

“Tokiose sąlygose, kova 
už namines, reformas.. .tu
ri būt neatskiriama dalimi 
kovos *priversti demokratų- 
republikonų vadus atsisa
kyti dabartinio ‘karo su 
Rusija’ suokalbio, panai
kinti dabartinį suokalbį 
apginkluoti nacius ir pa
keisti politiką principu 
taikaus sugyvenimo, dery
bų lygaus su lygiu, prekia- 
viino ir bendradarbiavimo.”

Darbo unijų Vadų reikala
vimai geri iV teisingi. “Dai
ly Wotker” rašo:

“Mes remiame tuos reika
lavimus, kuriuos darbo uni
jų atstovai įteikė demokra
tų partijos k o n v e n c i j os 
platformos komisijai. Mes 
tikime, kad visos žmonių 
grupės, tiek dešiniosios, 
tiek kairiosios, privalo pa
tiekti savo reikalavimus vi
siems kandidatams.

“Kuomet Walter Retų 
ther, kalbėdamas už CIO, 
pasakė demokratams, kad 
‘mes turime atšaukti Mc- 
Carran Akta arba nu
griauti Laisvės Stovylą,’ jis 
pasakė tai, kuo tiki, nulijo-, 
nai darbininkų, neatsižvel
giant į jų politinius įsitiki
nimus.

“Kuomet W. K. Hopkins, 
kalbėdamas už mainierių 
uniją, reikalavo atšaukimo 
Taft - Hartley įstatymo, 
‘kaipo pirmutinio žvėriško 
fašistinio žygio Amerikoje,’ 
jis pasakė tiesą, kurią re
mia visi darbininkai, deši
nės, kairės ir centro. 

' “Net ir tada, kai William 
Green dar kartą pasakė se
nosios linijos, bosams, kad 
‘prižadai be pravedimo gy- 
\;eniman negalės amžinai 
patenkinti Amerikos žmo
nių,’ jis išreiškė, giliausį 
darbo unijose nepasitenki
nimą ilgu sulaužytų pažadų 
rekordu, kuo taip atsižymė
jo dabartinė Trumano ad
ministracija.”

Bet darbininkų vadai, sa
ko “D. Worker?’ daro vieną 
pamatinę klaidą. Jie bai
siai klysta, kai jie remia tą 
senųjų partijų vadų ‘sulai
kyti komunizmą’ apgavys
te apmaskliotą ruošimąsi 
karui. Remdami jų karo 
politiką, jie negali pasek- įmas knygą surastum. Dar kiti 
mingaį kovoti už tuos tei
singus republikonų ir de
mokratų konv e n c i j o m s 
įteiktus darbininkų reika- 

ran-

Kai kada mūsų laikraščiai 
nusiskundžia, kad dabarti
niais laikais knygų skaitymas 
žymiai, sumažėjo, ir laikui be* 
gant, skaičius knygų skaityto
jų vis dar mažinasi.

Kiek tuose nusiskundimuose 
yra teisybės, tai teigiamai ne
galima atsakyti, be gilesnio, 
nuodugnaus tyrinėjimo. Kny
gų leidėjai, ir pardavėjai gali 
mums suteikti platesnių žinių 
apie sumažėjusį nuošimtį kny
gų skaitytojų.

Aš manau, kad viena di
džiausia priežastis, kuri mums 
visiems žinoma, tai kad mūsų 
senoji karta labai greit retėja. 
Nes labai didelė dalis lietuvių, 
kurie mėgo knygas skaityti, 
jau guli šaltuose kapuose', ir 
dabar beveik kasdiena pama
tome liūdnų žinučių. Kai tik 
paimi laikraštį į rankas, tuo
jau krinta į akis ta nemaloni 
naujiena, kad toks ir toks jau 
atsiskyrė iš gyvųjų tarpo. Bu
vo apsišvietęs, mėgo skaityti 
laikraščius ir knygas.

čia aiškų, kad tų numirė-1 
lių vietas nauji knygų skaity
tojai nebeužims.

O jeigu koks naujas skaity
tojas ir atsiranda, tai labai 
mažai. Aš pažįstu keletą lie
tuvių Amerikoje gimusių ir 
augusių, kurie retkarčiais dėl 
žingeidumo paskaito lietuviš
ką knygą. Bet tokių yra labai 
mažai, nes Amerikoje užaugę 
tik retas katras temoka lietu
viškai skaityti. *

Antra priežastis dėl mažė
jimo knygų skaitytojų, tai šių 
laikų aukštai ištobulintas ra
dijas ir televizija, kuž-ie ret
karčiais duoda žmonėms įdo
mių ir pamokinančių dalykų, 
tokių pat, kai kad skaityda-

J
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lavimus.. Jie susiriša 
kas ir kojas.

RAGINA PAMINĖTI 
GIMTADIENI

Nacionalis Komitetas 
Amnestijos Smith Akto 
Aukoms išleido paraginimą 
į Amerikos žmones. Ten 
primenama, kad rugpjūčio 
10 d. įvyks Komunistų Par
tijos sekretoriaus Eugene 
Dennis gimtadienis. Jis bus 
sulaukęs 48 metus amžiaus. 
Reikia, kad šį gimtadienį 
prisimintų ne tik jo myli
moji žmona ir devynerių 
metų sūnelis., bet taipgi pla
tesnė visuomenė.

Ragina pasiųsti Dennisui 
į kalėjimą atvirlaiškius bei 
laiškus, su pasveikinimu 
gimtadienio proga ir linkė
jimais ištvermės.. Lai jis 
žino, kad jis ir jo draugai, 
kurie buvo pir m u t i n ė s 
Smith Akto aukos, nėra ap
leisti ir pamiršti.

Šitie sveikinimai ir linkė
jimai bus taipgi dalimi ko
vos už amnestiją Dennisui 
ir visiems politiniams kali
niams. Laiškus gali pa
siųsti ne tik atskiri asme
nys, bet ir organizacijos.

Komitetas paduoda Den- 
niso adresą. Reikia rašyti 
sekamai: Eugene Dennis, 
PMB 71488, Atlanta, Geor
gia.

Komitetas primena ir tą, 
jog nereikia būti tų pačių 
politinių pažiūrų, kad pa
linkėjus Dennisui ištver
mės ir sveikatos atsilaikyti 
prieš kalėjimo sąlygas. Čia 
yi^a klausimas žmoniškumo 
ir tikėjimo į mūsų Konsti- 
tuci j os ga ran tuo j amas po - 
litines teisės. Dennis ir jo 
draugai yra įkalinti už nau
dojimąsi tomis konstituci
nėmis teisėmis.

dėl

gauna laikraštį kasdiena. Per
skaitę laikraštį susijaudina, 
susinervina baisiomis pasaulio 
įvykių naujienomis, ir vėl lau
kia rytdienos laikraščio. Ma
nydami, gal suras geresnių ži
nučių, gal gi pasaulinė taika 
įvyks ... Gal nors kartą, per 
taip ilgą laiką žmonių skerdy
nes sustabdys. Ir taip eina 
diena po dienai, kad apie 
skaitymą knygos išgaruoja ir 
mintys...

Stambiausia knygų skaity
mo organizacija, tai Lietuvių 
Literatūros Draugija, su ku
ria negali susilyginti nei viena 
kita organizacija šioj šalyj.

Prisimenu laikus apie' 40 
metų atgal, kada knygų dar 
nedaug teturėjome. Mes kiek
vienai progai pasitaikius, pirk
davome knygas, i? skaitėme su 
dideliu noru ir su žingeidumu. 
Tais laikais buvo labai mado
je pardavinėti knygas per 
prakalbas, per visokius paren
gimus. O mes, atvykę iš Lie
tuvos, kur per 40 rnętų buvo 
uždrausta spausdinti’ lietuviš
kus raštus tuomet buvome la
bai ištroškę savosios literatū
ros. Perskaitę knygą, davėme 
savo draugams pasiskaityti. 
Patys vos tik pramokę skaity
ti, mokinome kitus. Ir taįp 
knygos ėjo iš rankų į rankas, 
kad net viršeliai knygos greit 
'nuplyšdavo. > ■

šiais laikais rodosi, kad 
mes jau daug pralobome, pra
turtėjome savaja gražią lite
ratūra, kad • net svetimtaučiai 
rašytojai, jau vis* . dažniau 
pradeda domėtis lietuviško
mis knygomis. Rodosi, ‘ mes, 
senoji karta, šioj e - šalyje jau 
turime kuomi džiaugtis it di
džiuotis. Bet tuom pat laiku 
)hus ištiko skaudūs likimas! 
Mūsų knygų ir laikraščių 
skaitytojai kasdiena nyksta, 
kaip Grigo bitės...

O jaunoji karta plūduriuo
ja amerikonižmo bangose. 
Argi bebūtų, gerai, kad mes 
vėl išnaujo pabandytume at
gaivinti senus knygų pardavi
nėjimo būdus? Nes aš žinau, 
kad dar tarpe mūsų senosios 
kartos yra daug tokių, kurie 
mėgsta skaityti , knygas. Tik
tai mums reikią daugiau sur 
kfusti prie vęiidmo'. Reikia ei-

ti prie tų, katrie nebepriklau
so prie LLD. Paaiškinti jiems 
knygų skaitymo svarbumą, ir 
knygų turinį, kad jie labiau 
susidomėtų pirkimu. 

»

Mums yra žinoma, kad di
delės, geros knygos įspūdžiai 
giliau įstringa į žmogaus pro
tą, ir ten pasilieka ant ilges
nio laiko, negu, kad laikraščių 
kasdieninės bėgančios žinutės 
ir straipsniai.
Aš prisimenu vieną neseną į- 

vykį. Turėjau kaimyną, kuris 
mėgo skaityti knygas. Bet dėl 
jo skurdaus gyvenimo ir ne- 
datekliaus, jis neišgalėjo nu
sipirkti knygų.

Aš jam daviau dvi knygas 
paskaityti: R. Mizaros “Ber
nardo Gavelio Klaida” ir “Lie
tuva ugnyje.” Tas mano kai
mynas taip pamėgo tas kny
gas skaityti, kad jo žmona 
negalėjo jį prišaukti valgyti 
vakarienės. Vos tik parėjęs iš 
fabriko, * tuojau ir griebia 
knygą į rankas; žmona sako: 
Petrai,, eik valgyt, jau viskas 
ant stalo sudėta. Je-je, tuo
jau ! Petrai, eik vakarienės ba 
jau viskas atšalo, paskaitysi 
po vakarienės. Je, je, tuojau, 
ot, tik vieną dar minutę.

Tokių knygų skaitymo mė
gėjų randasi dar gana daug, 
tiktai suraskime būdus, kaip 
jiems parduoti knygas. O mū
sų redakcijos dar galėtų iš
tuštinti kelias knygų lentynas, 
kad jos ten nepelėtų...

Mes Amerikoje turime ma
žai knygų rašytojų, kurie dė
jo ir deda visas savo pastan
gas, kad tik būtumėme ir mes 
turtingesni savąja lietuviška 
literatūra, kad neatsiliktame 
toli užpakalyje nuo kitų tau
tų. Mes,tik įsivaizduokim mū
sų rašytojų troškimus ir pasi
aukojimą lietuvių visuomenei. 
Kiek jie' savo brangaus laiko 
sueikvoja rašydami knygas. 
Kiek daug didelio rūpesčio ir 
galvosūkio jie turi, kad tik jų 
raštai būtų tobulesni, tinka
mesni skaitytojams skaityti. 
Atsiminkime, kad viso civili
zuoto pasaulin gyvenimas yra 
paremtas ant raštų, ant kny
gų. Tūkstančiai metų atgal, 
kąda tuom laiku žmonės ne
turėjo tobulos rašybos įran
kių, -kaip mes dabar turime, 
jie užrašinėjo svarbesnius da
lykus ant molinių plytų, o vė
liau, ant jaučio odos. Tik pa
mąstykime: koks mūsų gyve- %

ninias šiandien būtų, jeigu 
mes neturėtume knygų...

Knygos tai yra civilizacijos 
tvirčiausias fundamentas! 
Knygose- glūdi visa apšvieta 
ir abclnas mokslas. Dėl to 
mes ir privalome grįsti prie 
daugiau skaitymo knygų. Kuo 
daugiau skaitysime, tuo dą*4 
giau pirksime knygų, ir tuojBi ? 
nors dalinai atlyginsim inūmį. 
talentingiems rašytojams už 
jų raštus.

Tadgi, dar kartą primenu: 
ieškokime ir suraskime būdus, 
kad knygos nepelėtų apdulkė
ję ant lentynų, nes jos para
šytos, kad žmonės jas skaity
tų, o ne kad sandėliuose gulė- , 
tų. Dar daug raitdasi mūsų se- • 
nosios kartos 
skaityti. Tik 
jų prieiti, jie 
gas.

lietuviu mėgėjų 
mokėkime prie 
dar pirks kny-

Pregresas.

Įvairios Žinios
Albanija užginčija Tito 
pasakas-apie partizanų 
karą prieš ją

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugosj^ivų Tito valdžios 
spauda pasakoja, kad gin
kluoti partizanai kovoja Al
banijoj prieš komunmy 
valdžią. Jįf

Albanija sako, Tito ir Ita
lija laiks nuo laiko nulei- 
dinčja savo agentus iš lėk
tuvų į Albaniją ir pakrikš
tija, juos “albaniškais par-( 
tizanais,” kariauj a n č i a i s 
prieš Albanijos Liaudies 
Respubliką.

Angly sportininkai skrido 
per Sovietu laivyno stotį

Helsinki, Suomija. — An
glų lėktuvas, gabendamas 
savo sportininkus į Olimpi
ados sportų varžybas, skri
do per Porkkalą; Sovietų 
karinio laivyno stovyklą.

Suomijos valdžia dėl t'J 
davė Anglijai skundą in— 
prašė užgint anglams spor
tininkams lakstyti per kari
nius Sovietų įrengimus.

Suomija ■ bijo užpykinti 
Sovietų vyriausybę.

London. — Didžioji dau
guma Anglijos laikraščių 
pritaria gen. Eisenhowe- 
riui, republikonų kandida
tui į Jungtinių Valstijų pre
zidentus.

KAS LAIMES ATEINANČIUS 
RINKIMUS?

Žmohės klausinėja vieni 
kitų. . Galutinai paaiškėjo, 
kad ne milijonai dolerių, 
kuriuos republikonai klojo 
laike savo suvažiavimo, nu
sveria, bet tie, kurie prie
šinsis Taft-Hartley įstaty
mui. Tas įstatymas loš 
.svarbią rolę laike rinkimų.

Štai pavyzdys. Iš pra
džių Taftas stovėjo balsais 
aukščiau už Eisenhowerį. 
Bet kada suvažiavo delega
tai ir išdavė raportus, Taf- 
to bals.ai sumažėjo, o Ei- 
senhowerio balsai iškilo. 
Wall Strytas išsigando pra
kišti rinkimus ir metė bal
sus už Eisenhoweri. O kad 
kitą sykį Eisenhoweris ne
iškryptų-iš linijos, tai pa
statė savo geriausį bičiulį 
senatorių Nixon kaipo 
‘/watch dog” už vice-prezi- 
dentą.

’ Tėfc pats ir su demokra
tais. Didžiausias reakcio
nierius Richard B. Russell 
iš Gėorgijos visuomet rė
mė1 Taft-Hartley įstatymą. 
Bet dabar, norėdamas būti 
nominuotas ir išrinktas į 
prezidentus demokratų ti- 
kietu, jau sako, kad Taft- 
Hartlėy įstatymas turėtų 
būti atšauktas. Mat, nei 
Vieni, nei kiti nenori tos 
MMįŽAUmiIi Wlttlii " .» ii.Miii'iit m>* I I I h> I >■ I

piliukės praryti. O juk iv 
vieniems ir kitiems tas įst^L 
tymas yra malonus. Kfcr : '■ 

“darbininkUs apmulkinti, gal 
jį ir atšauks.. Bet vietoje 
to įstatymo, jie bandys prafc 
vesti dar žiauresnį, katro 
darbininkai dar nekaštavo- 
jo. To galima tikėtis, jei
gu darbininkai nesusipras 
užbėgti už akių.

O' kas liečia mūsų lietu
viškus reakcionierius, tai 
aš neapsirikau ketveri me
tai tam atgal; neapsirik- ? 
siu ir šiandien. Jie nieko : 
nelaimėjo iš tų dviejų par
tijų, tik apgraužtą kaulą. į 
O- šiais rinkimais ir to ne
gaus. Nežiūrint, kiek jie 
gatvėmis paraduos ir per ' 
radiją bubnys, jų interesai 
nepagerės. . M

Darbininkų balsai kyla inr 
^kils.. Pasaulio rodiklė taip 
parodo* Sykiu ir smulkiųjų 
biznierių gyvenimas page- , 
rėš, kuomet Progresistų & 
Partijos balsai padidės. Su-J 
švelnės stambaus, kapitalo 
spaudimas.

Vienas CIO narys sakot 
kad Eisenhoweris neši® 
ant savo sprando Nixoną 
kaip “Albartrošsą,” kuris 
su ilgomis kojomis.

M. F. Trakimas
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TAIKAI GINTI Septyni broliai
Rašo

(Tąsa)
Valstybės departamentas 

fouio svarbiausiu Vatikano 
■pienio politikos, irankiu, 
Vatikano, kovojančio prieš 
Europos, ir Lotynų Ameri
kos tautu išsivadavima.

Nėra reikalo kalbėti, kad 
“kryžiaus žvgio” prieš ko
munizmą šalininkai pagrin
džia šį žygi sudėtinga eti
kos ir moralės sistema, nes,

va yra pašalinti čia trečią
ją, socialistinę žmonijos da
li iš žmonių santykių sri
ties. Bendriausia prasme 
galima pasakyti, kad idėjos, 
kuriomis Vatikanas ir jo 
šalininkai grindžia savo ka
rine politika, išplaukia iš 
įsitikinimo, kad tarp komu
nizmo. iš vienos nusės, ir 
krikščioniškos etikos— iš 
antros, yra nepereinama 
bedugnė ir kad komuniz
mas turis būti sunaikintas.

* Šio silogizmo ydingumas 
ytya tas, kad katalikiškos 
'doktrinos 
Uloniškąją
yra tas, kad būtų pasiektas 
ne krikščioniškosios etikos, 
bet katalikiškųjų doktrinų 
pranašumas, ir tas, kad ti
kintieji rizikuotų savižud
išku pasauliniu karu.

Dar 1946 motu kovo me
nesį Londono 
vo arti tiesos, 
mas Uinstono 
Fultone:

“Ideologinis 
vakarų demokratijos ir ko
munizmo negali atvesti į 
vienos arba kitos pusės, pil
nutinę pergalę. Jo baigtį 
nulems Zne ideologiniai su- 

„ sirėmimai, ne ginkluotos 
^grumtynės, o sėkmingas di
džiųjų nacių išsprendimas 
karo sukeltų socialinės or
ganizacijos. problemų pla
čiausiai a žodžio" prasme.”

Katalikiškasis blokas val
stybės departamente veda 
mirtiną ideologinį karą tuo 
pagrindu,kad Romos baž
nyčia pačiu savo pobūdžiu

pakeičia krikš- 
etika. Tikslas

“Taims” bu- 
komentuoda- 
čerčilo kalbą

karas tarp

kitai ideologijai—nei prote- 
stantinei, nei komunistinei.

Po Vaterloo, kai liberali
niai elementai Europoje vėl 
pakėlė galvą, Rusijos, Aus
trijos ir Prūsijos absoliuti- 

grebęsi 
principų, n

niai monarchai, 
krikščioniškųjų 
sudarė “Šventąja sąjungą 
kovai prieš revoliucines to 
>iiko sroves ir gynimui feo- 
(jaiiniu “legitimistinių reži
mą,” kuriems grėsė pavo
jus. Dabartinės Amerikos 
politikos šviesoje atrodo li
kimo iręnija, kad tuo metu 
“Monro doktrina” buvo pa
skelbta kaip Amerikos at
sakymas į “Šventąją sąjun
gą,” o dabar tokia sąjunga 
yra atkurta Atlanto paktu.

Vatikano šalininkai val
stybės departamente seniai 
mėgino atvaizduoti dviejų kominformą 
jėgų konfliktą, koks jis yra I sukėlusios 
iš tikrųjų, kaip ideologijų 
konfliktą. Kaitų su Vatik- 
nu, prisiėmusiu krikščioniš 
kojo “kryžiaus žygio” prieš 
komunizmą vadovo vaid
menį, jie nutarė įtraukti 

j pasaulį i religinį karą. Va
tikano šalininkai valstybės 
departamente tyčia supai- 

B nioja principus, kurie turi 
h būti nustatyti šiame religi- 

nime kare, s.u amerikinio!
• gyvenimo būdo principais. 
| Tuo pačiu jie užnuodijo at-

.mosferą ir iškreipė tikrąją 
llA’asmę konflikto, kuris ga-

■ būti išspręstas realiu, o 
k Tte misti niu problemos
* sprendimu.

ATLANTO PAKTO 
PRASMĖ 

spaudos srluok-

1

JOHANNES STEEL
sniai teigė, kad asmeninis 
Stalino ir Trumeno susiti
kimas būtų buvęs nenau
dingas be preliminarinio di
plomatinio nuomonėmis pa
sikeitimo ir be susitarimų 
pagrindiniais klausimais.. 
Šis argumentas turi pras
mę tik esant siekimui susi
tarti.

O tuo tarpu Atlanto pak
tas griauna Suvienytųjų 
nacijų Organizacijos pa
grindą ir pakeičia kariniu 
bloku. Visi ankstyvesni mė
ginimai panaudoti SNO 
kaip karo Įranki, kaip įran
ki primesti Vakarų valsty
bių viešpatavimui, pagrįs
tam dirbtine dauguma, su
daryta marionetinių val
stybių pagalba, ir antita
rybinei koalicijai sudaryti, 
susidurdavo su neįveikia
ma kliūtimi didžiųjų val
stybių v i e n b a 1 s i š kūmo 
principo pavidalu.

SNO įstatų autoriai pasi
elgė protingai—“veto” tapo 
taikos tvirtove. Kol gyvuo
ja “veto teisė” (o nė vienas 
įstatų straipsnis neleidžia 
jos atšaukti arba peržiūrė
ti), Suvienytųjų nacijų Or
ganizacija niekada negalės 
tapti trečiojo pasaulinio 
karo įrankiu.

Toliau: Atlanto paktas 
žlugdo eile susitarimų, ku
rie praeityje padėdavo nu
raminti įšėlusias tarptauti
nes politikos, bangas. Jis 
prieštarauja sutartims, ku
riu, kaip taikos įrankių, 
reikšmė niekada nebuvo 
abejotina. Jis tiesiogiai pa
žeidžia Anglijos ir Prancū
zijos nepuolimo sutartis su 
Tarybų Sąjunga, kurios 
numato, kad Anglija ir 
Prancūzija nestos į jokią 
sąjungą, nukreiptą prieš 
TSRS. Sunku pervertinti 
žalą, kurią Atlanto paktas 
daro šioms sutartims.

Nereikia didelio politinio 
arba strateginio įžvalgumo, 
norint suprasti," kad At
lanto paktas nėra gyny
binis paktas. Dalykas yra 
tas, kad šio pakto dėka 
Jungtinės Valstybės koor
dinuoja Vakarų Europos, 
tame tarpe ir Vakarų Vo
kietijos, karinį potencialą, 
ruošdamos dirvą diplomat
iniams ir politiniams reika
lavimams, kurių negali pri
imti nė viena nepriklauso
ma valstybė, nerizikuoda
ma savo egzistencija.

Ir pagaliau, Jungtinės 
Valstybės ir Anglija pasi
rašė tam tikrus susitari
mus su Tarybų Sąjunga dėl 
Vokietijos — Vakaruose ir 
Japonijos — Rytuose. Tik 
šių sutarčių įgyvendinimas 
užtikrins tvirtą taiką. Šių 
sutarčių buvimo fakto ne
galima nuslėpti jokiomis 
pompastiškomis kalbomis 
apie“kryžiaus žygį prieš 

u.” Problemos, 
šiuos susitari

mus,—tai hitlerinio “kry
žiaus žygio prieš Komin- 
terną” problemos. Tai—re
alios tikrovės, o ne mistinės 
doktrinos problemos. Vien
intelis kelias į taiką—grįži
mas prie praeityje prisiim
tų įsipareigojimų ir perver
tinimas esamų sutarčių, su
darytų tarpusavio sutari
mo pagrindu.

Svarbiausia problema 
yra Vokietija. Taikos rak
tas yra susitarimas dėl Vo
kietijos likimo. Neginčija
mas faktas yra tas, kad 
Vokietija padarė Tarybų 
Sąjungai ir kitoms Euro
pos šalims nematytų žmoni
jos istorijoje nuostolių žmo
nėmis ir sunaikinimu. Igno
ruoti Vokietijos įsipareigo
jimą atlyginti šiuos nuosto-

Visokių pasaulyje yra re
tenybių. Vieną retenybę 
turi Amerikos darbininkų 
progresyvia, veiklusis judė
jimas, lietuviškoje šakoje. 
Ta retenybė, tas nepapras
tas atsitikimas, yra septy
ni lietuviai broliai Klas
tauskai, kurie, kaip vienas, 
stovi pirmosiose kovingų iii 
Amerikos darbipinkų eilė
se. Jie turi ir sesutę, jau
niausią už juos visus, Lie
tuvoje, kuri taipgi jų pėdo
mis eina, kiek tai liečia idė-

Žinau daugelį ir daugelį 
šeimynų, kurios susideda iš 
ne mažiau narių už Klas- 
tauskuš, arba ir iš mažiau, 
tačiau nei vienos kitos to
kias didelės šeimynos neži
nau, kurioje visi jos nariai 
būtų krypę ton pačion pro
gresyvių darbininkų pusėn. 
Bet, ve, yra tokis. atsitiki
mas, jog taip yra, ir ką tu 
padarysi. Septyni broliai 
kaip vienas!

>
Ir dar kitas stebėtinas 

dalykas su šiais septyniais 
nemiegančiais ' broliais ir 
sesute, kad jie ne tik ne sy
kiu gyvena, ale dar ir labai 
toli/vienas nuo kito, o se
suo, būdama jauniausia, 
vargiai yra ir mačiusi juos 
visus, gal vyresniųjų net ir 
nepažįsta. Bet jos mintis 

tynių brolių —* pirmeiviška, 
be jokių senesniųjų kartų 
prietarų, religijų ir. kitų 
žmonijai nereikalingų non
sensu, v

Visuose Amerikos 
kampuose

Šių septynių garbingų 
brolių gyvenimo ■ vietos: 
vienas jų gyvena Chicago- 
je, užsiimdamas gyvenamų 
namų priežiūra ; antras 
ūkininkauja Scottv Ulėj, 
M i c h., ėjęs agrikultūros 
mokslą kolegijoj; trečias 
Great Neck, L. L, daržinin- 
kauja; ketvirtas Brooklyne 
namų prižiūrėtojas; penk
tas užsiimdavo poliriavimu 
rakandų, dabar sunkia liga 
serga, gyvena Bronx, N. 
Y.; šeštas Newark, N. J., fo
tografuoja; o septintas, 
taipgi Newarke, dirbtuvėje 
mechaniku dirba.

Ne visi jie' manė tą 
dirbti, iš to duoną pelny
tis, kuo užsiima Amerikoje. 
Chicagietis, Juozas, Lietu- 

.voje, Joniškyje, pas tenai- 
tinį B rijūną kurpium išsi
mokė. Išsimokęs, nors jau
nas būdamas, parodė gerus 
gabumus. Užsidėjo jis savo 
dirbtuvėlę Rudiškiuose ir 
net per trejus metus darė 
labai pasekmingą pragyve
nimą, net ir pelningą, nes 
išeidamas caro kariuome
nėn išsinešė ir 300 rubliu. 
Greatneckietis, Pranas, taip
gi Lietuvoje buvo kurpium 
tame pačiame Joniškyje. 1

Pradžioje ' dvidešimtojo 
šimtmečio industrinė revo
liucija užmušė individualę 
kurpystę, kaip ir daugelį 
individualių amatininkys
čių, tai 'tiedu broliai kur
piai kurpystę negalėjo pa
sinaudoti šioje šalyje, nes 
tokių amaūninkų ne tik čia 
nereikalavo, ale dar įžeidi
nėjo masinė industrija, 
idant nužeminus juos iki 
to laipsnio, kad jie taptų 
tik viso labo industriniai K 
vergai. Tokius kurpius in- 
dustrialistai, 
mi, siųsdavo 
kad išmoktų, kaip adatą 
įverti. Tas industrial]stams 
pasisekė, todėl amatininkai 

pasitycioda- 
“mokyklon,”

liūs būtų nedorovinga ir ne
protinga" tiek politiniu, tiek 
ir ekonominiu atžvilgiu.

(Bus daugiau)

pasi- 
duoną

Klastauskai turėjo 
rinkti kitokį būdą 
pelnyti.

Vargai senoje Lietuvoje
Iš kur šitie gerieji septy

ni broliai Klastauskai kilę? 
Vargiai bile vienas iš visų 
septynių sutiks, iš kur jie 
kilę. Mat, kiek jie gali nu
spėti, tai jų tėvo tęvas bu
vo “miesčioninas,” laisvas 
pilietis, kalvis, kalviavęs 
arba Joniškyj, arba arti
muose dvaruose.

Kiek liečia septynis bro
lius, tai jau kitas dalykas. 
Jų tėvas nespecializavosi 
jokiame amate, tačiau gan 
gerai suprato beveik visus 
juos, kurie buvę surišti su 
ūkininkyste. Todėl jis/jau
nose dienose tarnaudavo 
užveizda^ arba ūkio vedėju 
dvaruose.

Nepatiko, jam tarnavi
mas pas kitus, tai pradėjo 
pusininkauti žemes, kur ir 
kokias gaudamas. Kol vai
kai buvo maži, ėmė mažes
nes žemes pusėn; kada vai
kai kiek paaugėjo, pradėjo 
jis ir į dvarelius kibti.

Bet pusininkystė ant vie
tos ilgai neįmanoma todėl, 
kad pusininkauti gauni tik 
tas žemes, kurių savininkai 
tuo metu nepajėgia išdirb
ti. Kaip greitai tokių ūkių 
savininkai pajėgas įsigyda
vo, taip greitai pusininkas 
turi neštis savais keliais. 
Taigi ant vietos pusininkas 
gali būti nuo vienų iki ki
tų trejų metų. Iš tos prie
žasties jų tėvas ir kilnoda
vosi su savo manta, kaip 
kokis klajoklis.

Taigi, septyniems bro
liams Klastauskams teko 
daugiau matyti, daugiau 
patirti gyvenimo, negu bile 
vienam Lietuvoje, būnant 
ant vietos. Jiems teko dau
giau matyti šilto ir šalto 
už kitus, daugiausia šalto. -
Biauraus suokalbio aukos

Sykį jų tėvui pritrūko 
tinkamos pusininkystės, o 
jau pavasaris, tai jis apsiė
mė pusininku ant žemės, 
kurios legaliai savininkai 
buvo išmirę, o pretendentų, 
“giminių,” buvo daugiau 
negu kaime žvirblių. Sutar
tį sudarė su tuo, kuris tuo
met gyveno ant tos žemės.

Vieną dieną, kada jau 
laukai buvo baigiami sėti, 
pasirodė tame lauke gauja 
žmonių, kuris priklausė 
septynių brolių tėvui pusi
ninkauti* Jie. būk tai ren
gia žeiįię sėjai, aria, akėja. 
Klastauskų tėvas nuvykęs 
paprašė juos eiti nuo jo 
pusinirikau j amos žemės, 
nes jie netufi legalūs teį
neš jąja naudotis,

Jam atsakymu buvo ak
menys, basliai, kur tik pa
kliuvo, galva ne galva, jo 
ar vaikų. Pasekmės buvo 
tokios, kad jų tėvas tapo 
primuštas iki sąmonės ne- 
t e k i m'o. Neatsilaikydami 
prieš didesnes jėgas, broliai 
leidosi į Joniškį pas urėd- 
ninką pagalbos tėvį ir sąve 
išgelbėti nuo užpuolikų. Ko 
gero, urėdninkas brolius 
sukiša kalėjiman. Atveža 
.mušeikos ir jų tėvą. /Jį irgi 
į kalėjimą, nors 
miręs, negu gyvas.

Mat, viskas buvot supla
nuota Su žinia urėuninko, 
papirkta policija pagelbėti 
kriminėlystėje. Broliai tu-< 
rėjo ir patys save ir tėvą 
išpirkti iš urėdninko ir už
puolikų nagų.

Taip septyni broliai Klas
tauskai patyrė gyvenimą 
sunkumus, vargus ir netei
sybes prie turtingųjų tvar
kos iri neteisingųjų valdi
ninkų, kurių visuomėne ne

ugiau

paskyrė valdininkauti. Jų 
patyrimo teritorija buvo 
Joniškio, Žagarės ir Gruz
džių apylinkės. Ten jų bu
vo pradinė klasių kovos mo
kykla. Ten jiems teko ir 
pas kitus tarnauti ir sava
rankiai gyvenimą daryti.
Pirmieji žygiai Amerikoje

Revoliucijos nepasiseki
mas 1905 metais Rusijoje 
paskatino septynis brolius 
link Amerikos. Jeigu jie 
manė rasti lengvą ir teisin
gą gyvenimą darbininkams 
Amerikoje, tai jie apsigavo. 
Pasirodė, jog ir Amerikoje 
tarpe samdytojo įr darbi
ninko šokinėja tas pats vel
nias su tais pačiais ragais: 
neteisybė ir darbininkų iš
naudojimas viešpatauja čia 
taip gerai, kaip ir jų palik
toje Lietuvoje.

Taigi, vienas po kito, kaip 
greitai atvyko Amerikon, 
niekieno neraginami ir ne
liepiami, tuojau griebėsi 
remti darbininkišką spau
dą, jų organizacijas, jų uni
jas, ir abelnai darbininkų 
veiklą už geresnį ir švieses
nį darbininkams gyvenimą, 
laisvę ir žodį valdžioje.

Bet valdančioji klasė už 
tokius darbus nė vieno* ne- 
paglosto. Ne vienas iš sep
tynių brolių turėjo ir šioje 
šalyje kovos kančias pakel
ti. Už dalyvavimą unijose, 
jų organizavimą ir politinę 
veiklą pas ne Vieną jų ga
lime matyti žymes ir kir
čius valdančiosios klasės 
apgynėjų ir tarnų. Tai 
garbės ženklai.
Visų brolių pasimatymas
Dabar, 'kada proga pasi

taikė, nusitarė septyni bro
liar susieiti pasimatyti sy
kiu, nes jie per visą savo 
amžių, nuo pat vaikystės, 
nėra sykiu matęsi. Tai la
bai ir labai jaudinantis įvy
kis. Kadangi vyresnysis 
serga, tai nusitarė kiti še
ši vykti pas jį į Bronxa, 
N. Y. Taip ir padarė. Su
sirinko jaudinančioje at
mosferoje. 'i ,

Pirmiausia jų mintis — 
kaip apvainikuoti tokį nie
kada netikėtą septynių bro
lių susitikimą? Greit pas 
visus septynis pasireiškė 
ta pati mintis, kaip ir vi
sados, —- apdovanoti nors 
kuklia dovana Amerikos 
lietuvių liaudies spaudą. Ir 
visi septyni broliai sudeda 
po lygią dalį*.

Brolis fotografas nusta
to fotografijos aparatą ir 
visi septyni broliai nusi
traukia paveikslą sykiu, ko 
jie niekuomet ir niekuomet 
nesitikėjo atlikti visame sa
vo gyvenime.

Liepos . 13, 1952, brolis 
Pranas pasikviečia visus 
brolius pas save į Great 
Necką pasidalinti ir duonos 
kąsniu sykiu. Gaila, kad 
sergantysis negalėjo daly
vauti, nes tai buvo iš tikrų
jų širdį jaudinantis regi
nys, kad tiek daug brolių 
galėtu sykiu susirinkti ir 
pasidalinti nuotikių patyri
mais per gan ilgą jų gy
venimą.
Jų iškilmingame pobūvyje 

. Šių žodžių rašytojui teko 
laimė būti pakviestu daly
vauti šių septynių pirmei
vių brolių sueigbje. Sėdžiu 
gale stalo iir žiūriu: šeši 
linksmo būdo ir iškalbūs 
broliai, vienas kitas jų jau 
baigę septintą amžiaus, 
kryželį, kalba apie gyveni-: 
mą taip vikriai, taip giliai, 
taip išsamiai, rbdosi, kad 
jie būtų kokie jąunamečiai, 
kurie būtų pasiryžę amži
nai gyventi, ir už teisybę 
kovoti... '

Saulė leidžiasi... Brook- 
lynietis brolis prasitaria', 
kad reikia namon vykti. 
Trys broliai susėda auto- 
tobilin, dar sykį pasibu

čiuoja su, likusiais, rankai 
vienas kitam paspaudžia 
taip kietai, kaip galima, ro
dosi, nenorėdami niekuo
met ir niekuomet daugiau 
skirtis... tačiau automobi
lis pradeda riedėti toliau ir 
toliau ir visai išnyksta. Gy
venimas ir vėl juos persky
rė.

Žiūriu ir nenoriu tikėti, 
kad tas galėtų atsitikti — 
kad tokį gražų būrį brolių 
galėtų kas perskirti. Gal 

MAINIERIAI!
JŪSŲ PIKNIKAS

Mainierių piknikas paramai dienraščio Laisvės 
įvyks šį sekmadienį, rugpjūčio (Aug.) 3 d., Shenan
doah srityje, Swank’s Grove, Brandonville, Pa. La
bai graži vieta piknikam.

šį pikniką rengia šenadoriėčiai ir kviečia Visą 
apylinkę į tą gražų pasilinksminimą.

Mes matome, kaip visos liettiVių kalorijos rūpi
nasi finansine parama dienraščiui Laisvei. Tad ir 
mes turime prisidėti prie to gražaus reikalo, turime 
paremti savo dienraštį. A

Dalyvaudami šiame piknike jūs turėsite malo* 
naus pasitenkinimo sau ir tuom pačiu kartu pa rem
site Laisvę finansiniai.

Iki malonaus pasimatymo piknike,-
RENGĖJAI Į®

SO. BOSTONO

PIKNIKAS
* , ’ • • J \

Rengia ALDLD 2 kuopos Moterų Skyrius 
ir Liet. Darbininkų Susivienijimo 62 kuopa. 

So. Boston, Mass.

* Įvyks Sekmadienį-

Liepos-July 27 dieną
Lietuviu Tautiškam Darže

1 Keswick Road, Montello, Mass.
ĮŽANGA VELTUI • ;

Busas išvažiuos 12:30 vai. diertą nuo Lktūvią 
Piliečių Klubo patalpos, 318 Bvoadū^ay, 

So. Boston, Mass.
Gros šauni orkestrą. Bus visokių užkandžių ir 

pietūs So. Bostono garsių'kilbasų, 
vilgant šaltu alučiu.

Kviečia visus —— SO. BOSTONlšKIAL
• . ■ i

Praleiskite Savo Vakaeijas 
Atlantic City, N. J.

Lietuviški namai ąnt pat 
blizgančios jutos kranto.

Apartmentai ir rūmai su virtuves privilegijomis — 
dienai, savaitei ar sezonui.

\7If\I 125 ATLANTIC AVĖV IVLC 1 0 Atlantic City, N. 1

Vakacijų rezervavimui telefonas:
ATLANTIC CITY 5-2338

Kainos nuo $2.00 iki $2.50 į dieną asmeniui.
Norintieji turėti linksmas vakacijas —x atvažiuokite?.

■ — ... . ............. .. . i tr-i’ieiw

CHARLES J. ROMAN
. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prje.manęsdieną 
ar naktį, greit suteiksime modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Musų patarnavimu ir 
kainomis būsite pat'ėhkinti.

1113 Mt. Vernon St., Pluta., Pa*
Telefonas Poplar 4110 .

3 pusi.—Laisve (Ubetty)*Antradien., Ufcj^Juiy 1M*.
. K

jie jau daugiau sykiu ne
besimatys. Gal jį kttfis 
jau greitai... '

. r / • t < t * MrVB

Bet kata čia apie tokius 
dalykus kalbėti. Kalbėki
me ir džiaukimės, kad būri
me progresyviame AnferL 
kos 
septynis broliūs kaip Vfėhį, 
kurie būdavo j a darbinin
kams šviesesnį ir geresnį 
gyvenimą, nepaisydami ŠŪ- 
vo nukentėjimų.

• Linkaitietis .



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Pradėjo plytų gamybą

Prienų rajono “BirštonoL” 
kęlūkyje jau prieš pavasarį 
buvo pradėti paruošiamieji 
darbai plytoms* gaminti. Ply
tų gamybos sezoną kolūkis pa-, 
sitiko pavyzdingai pasirengęs. 
Neseniai plytų gamybos bri
gada, vadovaujama Ruko, 
pradėjo plytų gamybą. Pirmą 
dieną buvo pagaminta dau
giau kaip 1,000 plytų. Plytų 
gamintojai priėmė įsipareigo
jimus šiais metais lauko kros
nyje pagaminti ne mažiau 
kaip 200 tūkst. plytų, šitoks 
plytų kiekis pilnutinai įgalins 
išvystyti kolūkyje nemažas 
statybas. P. Lėčius

Great Neck, N. Y
LLD APSKRITIES PIKNIKAS

nemažai

pavyko, 
nors tą

Porteris kaltinamas 
namo padegimu

Streiklaužys prigėrė, 
kiti metė darbą

Nepavyko pasipelnyti

Sodai kolūkiuoseX
KELMĖ, V. 18 d. — “Lio

lių”, “Laimės”, “Naujos va
gos” ir kiti ‘kolūkiai pernai 
gavo gausias pajamas iš so
dininkystės. Ši pavasarį jie į- 
veisia -naujus visuomeninius 
sodus. “Laimės” žemės ūkio 

y artelėje .4 hektarų plote paso
dintos Įvairių veislių dvimetės 
obelys, po 800 obelų pasodin
ta “Naujosios vagos” ir “Per
galės” kolūkiuose.

Kolūkiniuose soduose se
nieji ir naujieji sodiniai kruop
ščiai prižiūrimi.

Apylinkės taryba 
sėjos laikotarpiu

PLUNGĖ, V. 21 d. — “Per
galės” kolūkis, esąs Kulių a- 
pylinkės teritorijoje, vienas 
pirmųjų rajone baigė sėtf grū
dines kultūras ir pasėjo apie 
80 hektarų maistinių kultūrų, 
viršum plano.

Didelį vaidmenį sėkmingai 
atliekant sėją suvaidino apy- 

• linkės Taryba. Dar žiemą ji 
sesijoje apsvarstė klausimą 
dėl pasirengimo pavasario sė" 
jai. Deputatai buvo priskirti 
prie laukininkystės brigadų, 
sistemingai tikrino pasirengi
mo sėjai eigą, teikė praktinę 
pagalbą kolūkio valdybai ir 
brigadininkams. Sėjos laiko
tarpiu apylinkės Tarybos pir
mininkas Papievis reguliariai 
lahkėsi brigadose, padegdavo 
šalinti trūkumus, organizuoda
vo brigadų ir atskirų kolūkie
čių tarpe socialistinį lenkty
niavimą.

Kai prasidėjo masinė sėja, 
apylinkės Taryba drauge su 
plačiu kolūkio aktyvu apsvar
stė sėjos eigą. Paaiškėjo, kad 
atsilieka ketvirtoji laukinin
kystės brigada. Į brigadą bu
vo /lusiųsti deputatai Jonoc- 
kiėnė ir Virkietis, kurie atliko 
kolūktečių tarpe didelį masi- 
nį-politinį darjbą. Išdavoje bri
gada Įveikė atsilikimą ir bai
gė sėją vienu metu su kito
mis brigadomis.

► Apylinkės Tarybos deputa
tai Šateikis ir Rimeikis rode 
sėjos metu stachanovinio dar
bo pavyzdžius, įvykdydami po 
1,5 — 2 normas, kovodami už 
aukštą darbo kokybę.

Dabar apylinkės Taryba va
dovauja lenktyniavimui 
sėkmingą bulvių sodininko
šakniavaisių sėjos užbaigimą.

Birželio 22 d. čia atsibuvo 
LLD 2-ros Apskrities piknikas 
Kasmočių Parke-svetainėje.

Iki šiol niekas apie tą pikni
ką neparašė, nors brooklynie- 
čių, jerseiečių ir iš kitų kolo
nijų buvo 'suvažiavę 
žmonių.

Piknikas geriausia 
Publikos buvo daug,
dieną lijo. Mat, tą dieną kiti 
piknikai buvo atšaukti. Už 
tai žmonės patraukė į gražų
jį Great Necką.

Aido Choras išpildė prog
ramą po Mildred Stensler va
dovyste. Programa buvo gra
žiai atlikta. Choras buvo skait
lingas ir sudainavo daug d ai
ni).

Piknike žmonės ilgai links
minosi su gražia nuotaika. 
Girdėjosi, kad apskritis turė
jo pelno.

GRAŽUS POKILIS
Liepos 5 d. Kasmočių sve

tainėje buvo gražus pokilis. 
Jį suruošė LDS 24 kuopa drg. 
Marcinkevičiams.

F. A. Marcinkevičiai apsi
rinko naują gyvenimui vietą 
Floridoje ir išvyko ten apsigy
venti.

Marcinkevičiai buvo ilgame
čiai Great Necko gyventojai, 
išgyvenę čia virš 45 metus, 
seniau savo laikais yra dirbę 
organizacijose. Jie su kitais 
čia iš Lietuvos atvykusiais lie-1 
tuviais sutvėrė šv. Pranciš
kaus pašai pine draugiją, taip
gi darbavosi progresyvėse or
ganizacijose. Tai jie yra užsi
pelnę visuomeniškos pagar
bos. Už tai jų išleistuvių va-1 
kare susirinko skaitlingas bū
relis senųjų draugų ne tik iš 
Great Necko, bet ir iš tolimes
nių kolonijų su jais atsisvei
kinti ir palinkėti jiems geros 
kloties ir sveikatos Floridos 
padangėje.

VIEŠA PADĖKA

27 metų amžiaus negras 
porteris Irving Greene kalti
namas padegimu namo 1101 
Bedford Ave., Bl’ooklyne, kur 
žuvo septyni žmones. Jis buvo 
laikomas Raymond St. kalėji
mo, bet dabar perkeltas Coun
ty Court kalėjimam Greene 
sako esąs nekaltas ir grieštai 
protestuoja prieš jam kaltės 
primetimą.

Namo savininkė Mrs. Ilonig 
taipgi kaltinama, kad neprisi- 

perpildė 
Jinai

laikė reguliacijų, 
kambarius žmonėmis, 
yra po $15,000 kaucija.

Naturalis gazas 
sudarąs pavoją

Wm. 
advo- 
turėjo 

gazo

Valstijinis senatorius 
Rosenblatt ir miestinis 
katas Francis Howley 
pasitarimą ir reikalavo
naudotojų išklausimo, kaip 
naturalis gazas veikia.

Jie nurodinėjo, kad šis nau
jasis gazas pasidaro net už 
senąjį pavojingesnis, kadangi 
jam nėra myteriai pritaikyti. 
Nuo jo gali įvykti pavojingų 
eksplozijų. Pasirodo, kad nau
jasis gazas per senuosius mjr- 
terius neina taip normaliai.

Jie reikalauja plačios in- 
vestigacijos.

Taipgi šiuo metu daugelis, 
gazo naudotojų skundžiasi, 
kad jiems naujasis gazas pa
sidaro brangesnis už senąjį. 
Gazo kompanijos gauna ne
mažai protestų. Klausiama, 
kaip tai gali būti, kad dabaV 
ateina didesnės bilos, o žade- 
ta suteikti pigesnį gazą.

Sūnaus sumušėjas 
grįžo iš kalėjimo

Edward Nathaniel Lewis, 
19 metų amžiaus jaunuolis, 
kurio šeimoje yra 15 narių, 
pasirašė sutikimą vykti lai
vais į Atlantiką žuvauti. Bet 
dabar jis grįžo į savo namus 
karste. Bežuvaudamas jis pri
gėrė.

Kuomet apie tai sužinojo 
kiti streiklaužiai žuvininkai,' 
tai jie metė darbą. Jie dirbo 
ten, kur 5,000 organizuotų 
žuvininkų streikuoja. Juos 
suorganizavo International 
Fur & Leather Workers 
ja.

Geriausias sargas 
gražiai pramiegojo

Uni-

SidBrooklyno gyventojas 
ney Šteinas ne vienam pasigy
rė turįs gerą namų sargą, ai
rišką šunelį Rogue, kuris nak
timis budįs ir namus apsau
goj ąs. .

Girdėjęs ar negirdėjęs tą 
pasigyrimą, James Smith pa
bandė savo laimikį. Jis nak
ties laiku, kuomet Šteino šu
nelis gražiai sau miegojo prie 
lango, išėmė lango skrynas ir 
pridengė jomis miegantį šune
lį. Tada jis įlindęs į vidų pra
dėjo ieškoti pinigų 
brangių daiktų.

Neilgai jam teko 
nes pats savininkas
išgirdęs plėšiką baladojantis, 
šoko iš lovos ir griebė jį už 
pakarpos, o jo žmona pašaukė 
policiją.

Pasekmės buvo tokios: plė
šikas buvo kąjėjiman patup
dytas, abu Šteinai nuėjo išsi
miegoti, o jų sargas galėjo ir 
toliau ramiai sau miegoti.

ir kitų

ieškoti,
Šteinas,

Anthony Cinimo buvo įsi- 
briovęs į vieną apartmentą 
333 E. 6 St., New Yorke. Be 
eidamas laukan pasitiko tris 
detektyvus, kurie jį pagrobė. 
Rado pas jį pavogtus marški- 

ir $3 pinigais. Tiek jis
ten buvo laimėjęs. Pasirodė, 
kad jis už plėšikavimą buvo 
Sing Sing ir Elmira kalėjimuo-

I

HELEN
ANDRUŠKEVIČIĖNEI 

mirus apgailime neteku
sios nares ir reiškiame 
nuoširdžią užuojautą jos 
vyrui Jonui Andruškevi- 

čiui irs sūnui Walter 
Kubilius.

MOTERŲ 
APš VIETOS 
KLUBAS.

nius

Kai kuriems numažins 
gazo kainas

Baustas už šaltį ir 
vėliau už karštį

Mūsų mieste pereitą savai
tę buvo toks atsitikimas. Ren- 
dauninkė pasiskundė, kad ji 
negavo ' pakankamai šilimos 
pereitą žiemą, jinai turėjusi 
kęsti didelį šaltį. Išklausęs 
jos skundą ir namo savininko 
pasiaiškinimą, teisėjas nubau
dė savininką $5.

Užpykęs nubaustasis parė
jo namo ir karščiausioje die
noje pakūrė pečių, kad ren- 
dauninkę dar labiau pakaitin
ti. Bet ji dabar jau karščio 
nebepanešė — apskundė na
mo savininką. Antru kartų 
teisėjas išklausęs abi puses 
uždėjo namo savininkui kitą 
pabaudą — $25 už šilimą.

Brooklyn Union Gas Co. 
paskelbė, kad 1953 metais bus 
numažintos gazo kainos 59,- 
000 rezidencinių gazo naudo
tojų ir tuomi jiems sutaupius 
3900,000. Taipgi bus numa
žintos 4,000 kome'rcinių įstai
gų.

Numažinimas palies tuos, 
kurie daug gazo naudoja, ku
rie savo namus gazu apšildo 
ir kitaip jo daug sunaudoja. 
O tie, kurie nedaug tesunau
doja, iš to numažinimo nieko 
negaus.

Plėšikai laimėjo 
$30,500 grobio

žymus architektas
Weiser, gyvenąs 60

Arthur 
Sutton 

Place So. Manhattane, neteko 
$30,500 vertės visokių bran
gių daiktų, kuomet į jo apart- 
mentą buvo įsiveržę plėšikai.

Milionierius ^ersiskiria 
su 9-ta žmona

Ruošiasi dideliam koncertui

Tommy Manville pareiškė, 
jog jis persiskiria su savo 9-tą- 
ja žmona, su kuria apsivedė 
šių metų liepos 10 d. Jis pa
skelbė laikraščiuose, kad jis 
neatsako už jos bilas ir jos 
veikimą.

Rugpiūčio 2 d 
Gardens, 555 
Ave., Bronxe, įvyks 
koncertas. Jį ruošia 
ners for Truth and
skyrius. Jame dalyvaus žymių 
dainininkų, šokikų ir muzikų.

Trocadcro
Tremont

didelis
Sojour-
Justice

PRANEŠIMAI
Today’s Pattern

Keturi jaunuoliai nuteisti * 
sėdėti kalėjimo
' Newark teismas pasiuntė 
keturis 18 metų jaunuolius 
nuo 6 mėn. iki metų laiko sė
dėti kalėjime už automobilių 
ir kitų dalykų vagišiavimą.

REIKALAVIMAH
HELP WANTED—MAL®
ABELNAI PAGELBININKAI

Sunkiems Fabriko Darbams.
Turi suprasti ir kiek nors kalbėti 

angliškai ir turi būti įsirašę gavi
mui pirmųjų popierių.

6 DIENOS — PRADŽIAI
$1.12'/z J VALANDĄ

Po 6 mėnesių uždarbys $1.29 j vai 
Kentile, Ine., 99 — 9th St. Brook
lyn. > (147-151)

KGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
Brooklyn, N. Y. <

Tel. ST. 2-8342 4

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LELMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

Matthew A

BUYUS
(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

MONTELLO, MASS.
Metinis piknikas Lietuvių Tautiš

ko namo Parke, Winter St. ir kam
pas Keswick Rd., rengia LLD 6-ta 
kuopa, įvyks rugpiūčio-Aug. 3 d., 
pradžia 1-mą vai po pietų Bus ge
ra muzika, programa, skanūs val
giai ir gėrimai. Gražus pušynas 
praleidimui laiko smagiai. Kvie
čiame visus dalyvauti. (147-148)

Armijos prieplauka 
pikietuojama 426 Lafayette St 

Newark 5, N. J. 
MAarket 2-5172

Springfield Gardens gyven
tojas Earl Bryant grįžo namo 
išbuvęs kalėjime beveik metus 
laiko už sumušimą savo 8 me 
tų sūnaus, kuris nuo pažeidi
mo buvo rimtai susirgęs, bet 
dabar pasitaisė.

Tėvui gręsė už tai viso gy
venimo kalėjimas, bet kadan
gi sūnus greit pagijo ir kadan
gi jo advokatė įrodinėjo, kad 
tėvas yra geras savo šeimos 
prižiūrėtojas, tik užpykęs, 
kad sūnus nepakankamai ima
si mokslo, apmušęs jį, tai tei
sėjas pasigailėjo ir bausmę 
sutrumpino.

SSiiK
JA

300 dokų darbininkų pikie- 
tuoja Jersey City Claremont 
Terminal Army prieplauką, 
kuri užima 43 akrus žemės.

Streikieriai _ sako, kad jų 
darbdavis Dade Bros., kuris 
sutvarko prieplaukoje kari
nius siuntinius dėl amerikinių 
oro bazių, nėra pridavęs Kai
nų Stabilizacijos Tarybai už- 
girti pasirašytą kontraktą, ku
ris garantuoja apmokamas va- 
kacijas, dvigubą mokestį už 
sekmadienių darbus ir kitus 
darbe pagerinimus.

Prašome jsitėmyti, kad LDD 6- 
tos kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks pirmadienį, rugpiūčio-Aug. 4 
d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių Taut, 
namo kambariuose. Visi nariai pra
šomi dalyvauti susirinkime. Išgin 
site raportus iš mūsų veiklos.

(147-148)

LDS 24 kuopos narė Teresė 
Eimutis fVizdžiunienė), išsir- 
gusi 6 mėnesius, dabar jau pa
sveiko. Buvo nusilaužusi koją. 
Dabar jaučiasi gerai.

Jinai dėkoja kuopai už taip 
draugišką prižiūrėjimą, kada 
ji sirgo. Taipgi dėkoja savo 
vyrui Eimučiui už gerą pri
žiūrėjimą, savo dukterims 
Ryta More, ir N. W. Bruso- 
kas.'Dėkoja už jų širdingą at
jautimą. Taipgi dėkoja jsavo 
žentams, savo vyro dukterei 
jos vyrui Y. B. Petrikams.

Dėkoja už dovanas F. 
Klaston, Paulinai Simonek, 
A. Aleknams, J. Purvėnams, 
Karaziejams, Kazaitienei, P. 
A. Bėčiams< F. Lideikiui, B'ag- 
anskiams, Mrs. Fisher, B. Vai- 

už nauskienoi ir jos sūnui Povi
lui.

Taria ačiū Alice Lideikie- 
nei, EDS 24 kuopos, sekreto
rei, už lankymą, prižiūrėjimą 
ir suteikimą informacijų apie 
LDS taisykles ligoje.

Dėkoja Dukterų ir Sūnų 
Pašalpinei Draugystei, kuri ją 
prižiūrėjo ir mokėjo atatinka
mą ligos pašalpą. Dėkoja 
Prūsokams už aplankvma, 
taipgi Plakštienei, J. M. Kup
činskams Už dovaną, šleiviams 
už užuojautos laiškutį.

Teresė Eimutis sako pasi
eks visados dėkinga visiems 
geradėjams, be kurių užuo
jautos butų buvę daug sun
kiau šešis mėnesius išsirgti.

n

T Charlie Chaplinas 
patraukė teisman 
radijo kompaniją

ir

Kolūkinės statybos aikštėse
KRETINGA, V. 21 d. —, 

Vadovaujama prityrusio meis
tro Jurgio Bariso, J. žemaitės 
vardo žemės ūkio artelės sta
tybininkų brigada pernai pa
statė 11 visuomeninių trobe
sių ir 12 trobesių atliko kapi
talinį’ remontą. Statybininkų 
brigada gerai dirba ir šiemet. 
Jau perduota eksploatacijai 
250 vietų gerai įrengta kar
vidė, baigiama statyti kalvė ir 
stalių dirbtuvė.

Sparčiai vyksta statybos 
“Kretingos” kolūkyje. čia 
baigiama statyti mechaninė 
dirbtuvė žemės ūkio invento
riui remontuoti ir du dengti 
grendymai. Pagal planą nu
matyta šiemet pastatyti aruo
dą 500 tonų grūdų laikyti, 
daržovių saugyklą, arklidę, 
vištidę, atlikti kapitalinį kar
vidės remontą ir įrengti joje 
automatines girdyklas.

Garsusis aktorius Charlie 
Chaplinas New Yorke patrau
kė * atsakomybėn National 
Broadcasting Co. ir laikraštinį 
komentatorių Hy Gardnerį, 
kuris per tos kompanijos ra
dijo stotį kalbėdamas apšmei
žęs aktorių ir priskaitęs jį 
prie komunistų, surišęs jį net 
su Francūzijos komunistais, 
taipgi kad jis esąs protiniai 
nesveikas.

Chaplinas teigia, jog Gard- 
nerio šmeižtai' pažeminę jo 
vardą ir pakenkę jo profesi
jai. Todėl jis reikalauja trijų 
milionų dolerių atlyginimo.

Busas sužeidė du žmones
Yonkers kalnutyje netekęs 

kontrolės busas pradėjo atgal 
bėgti, kuomet vairuotojas bu
vo išlipęs jį apžiūrėti,-43 ja
me esą žmonės išsigandę šau
kė. Vairuotojas pasivijo jį ir 
įšokęs šiaip taip sulaikė, 
žmonės buvo Sužeisti.

Du

SIZES 
12—20; 40

CLEVELAND, OHIO.
Brooklyho delegacija j LDS 

seimą aplankys CIevelandą. 
Penktadienio vakare, rugpjū
čio 1-mą dieną, brooklyniečiai 
sustos LDS Klube, pasimatyti 
su clevelandiečiais. \

Brooklyniečiai bus apie 8-tą 
valandą vakare, LDS Klube 
9305 St. Clair Ave. Kviečiame 
clevelandiečius susirinkti pasu 
matymui ir pasikalbėjimui su 
brooklyniečiais.

LDS Narys

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. E Ve r green 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais atdaryta

RUOŠIAMĖS DIDELIAM 
PIKNIKUI

Sekmadienį, rugpiūčio 17, 
įvyks didelis piknikas. Sakau, 
didelis, nes šį pikniką ruošia 
bendrai visos Great Necko or
ganizacijos. ‘ Bus gera orkest
rą. Bus užtektinai valgių ir
gėrimų. i • •*’

Prasidės 2 vai. po 
Įžanga 75 centai asme-

ir
ne 
bet

miestiečiams gera 
tik gerą laiką pra- 
ir gražiai tarp me- 

gaiviu oru pa-

Piknikas įvyks Kasmočių 
Parke-svetainėje, 91 Steam
boat Rd. 
pietų, 
niui. 

čia 
proga 
leisti,
dŽių ir gėlių 
kvėpuoti." Sveikatai bus ant 
naudos. Todėl nepamirškite į- 
sitėmyti iaikį. F. Kl-fon.

■Paskyrė komitetą 
streiką sutaikyti

l
Deputatas majoras Charles 

Horowitz paskyrė tris asme
nis ir ‘įgaliojo viską daryti, 
kad 900 namų ardytojų strei
ką sutaikyti. Jie streikuoja 
jau ketvirtą savaitę. Reika
lauja 7 valandų darbo dienos.

R 9368
ty IHamah lUkstuM

Pattern R9368: Misses’ Sizes 12, 
14, 16. 18, 20; 40. Size 16 takes 
4% yards 35‘inch. Appliąuė in
structions included.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite.* Pat
tern Dept./ 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,

NEW YORK CITY, N. Y.
“ LDS 159 Kp. susirinkimai 

įvyksta kas pirmą nedėldienį 
kiekviena** mėnesio • pas A. 
Wildges 209 - W. 21th Str. 
New York City, pirmą vai. po 
pietų.

Sekantis susirinkimas bus 
3-čią dieną rugpjūčio-August.

Valdyba

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St. I

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liais ligonių kambariui reikmenys 

f—už griežtai žemas kainas.
/ Receptų Specialistai:
/ MAX PEIST, Ph. G.
/ EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-6283

Biznio Telefonas MgFs Rezidencijos
EVergreeri 4-9672 - EVergreen 4-1918

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS

- ' Puiki Salė išnuomuojama Baliams 
Banketams, Vestuvėms ir Parems.

j VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

I • / t

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

PETRAS KAPISKAS .
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Telephone E Vergreen 4-8174

4 ęusl.—Laisve (Liberty)-Antradien., Liepos-J ui y 29, 1952

Jį




