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Krizė.
Kas Jos Užnugary}?
Kaip Pravesti Vajus?
Emil Ludwig.

Rašo R. MIZARAv

‘ ’ “Berlyno krizė“ plečiama,
užuot būti gesinama. Daly- 
kaš perkeliamas į Jungtinių 

v Tautų Saugumo Tarybą, o iš 
ten jis gal būt eis į Asemblė- 

‘ ją-
Kas N to visko paseks, nieks 

šiuo metu negali pasakyti, 
u Bet vienas yra aišku: vyriau- 

sis dėl šios krizės kaltininkas 
yra Wall stryta® ir tie, kurie 
jam tarnauja.

' Henry A. Wallace atvirai 
pareiškė South Bend e: šią

manas ir Dewey, su savo ben
dradarbiais.

Amerikos įmonės
tam pasipriešinti.

privalo

atlieka 
maršrutą

Wallace šiuo metu 
antrąjį ■ prakalbų 
šioje rinkimų kampanijoje.

Jo mitingai visur pasekmin- 
'• ' gi.

Didžiulio įspūdžio jįs pada- 
rė praėjusį sekmadienį Chi- 
cagoje kalbėdamas Amerikos 

JSlavų Kongresb ketvirtajame 
^kyBuvažiavime.z

, Be paties Wallače’o, Pro- 
•gresyvių Partija kasdien ruo
šia šimtus masinių mitingų ki
tiems kalbėtojams.

Sekamą ketvirtadienį, rug
sėjo 30 dieną, Brooklyne, Lie
tuvių Piliečių Klube, kalbą sa
kys žymi visuomenininke, 
Christina Staneslow-Stanislo- 
vaitienė, pirmininkė* Lietuvių 
WalIace-for-Presidfent Komite
to.

šitų žodžių rašytojas penk
tadienį, spalių 1 dieną, sakys

* kalbą McKees Rocks, Pa.
.< ' * Gi spąjių 3 dieną teks būti 

didžiuliame lietuvių mitinge 
r Čikagoje, ,

s ‘
F Wallace’o* priešai, karo ša

lininkai, visokį visuomenės at
matos, taipgi “darbuojasi.“ ,

Aną dieną* Augusta mieste 
(Georgia valstijoje) progresy- 
vės visuomenes priešai pagro- 

. bė penkis Wallace’o šalinin- 
’ kus-dąrbuotojus, išvežė juos 
tolokai už miesto, ir pasakė:; 
“Negrįžkit, jei norit gyventi.“ 

Darbuotojau žinoma,' nori 
gyventi, bet kadangi jie nori

• gyventi, tai jie sugrįžo mies
tan ir vėl darbuojasi, kaip 
darbavosi.

' L. Prūseika Vilnyj rašo:
“Šiandien vakare, ‘Vilnies 

' svetainėje, bus draugiškas po- 
■/ būvis, kurio metu galėsime 

pasitarti, kaip tinkamiau, ge- 
riau ir plačiau praverti šiuo- 

Vilnies’ vajų.
>/“Juo geriau pasiruošime> 
tuo geresnių gausim rezulta- 
ty- ’.>■ *

- “Mačiau ‘Laisvėje,’ kad 
draugai rytiečiai jau duoda 
pasižadėjimus dalyvauti vaju-
je.

& “Geriausias vajaus šūkis bū
tų Šis šūkis: Aplankyt kiekr 
vieno padoraus lietuvio namą, 

• tik. fašistus paliekant nuoša-

Sveikas, naudingas patari-

★ ★ Aį ’
g'z Prieš tūlą laiką Šveicarijoje

mirė žymus biografas, Eųiil 
! Ludwig.
W Jis parašė daug knygų apie 

didžiuosius žmones:..Napole
oną, Lincolną, Staliną, Roose-

< veltą dr kitus.
į Deja, jo biografijos perdaug 

Z paviršutinės ir ne visai sutiks- 
, lintos; pav., Lincolno biogra-

Gal įdomiausią jo ki^yga 
bus apie Egypto Nilą.

Politiškai jis buvo neva' li-
F berilas. '

•Kadaise Emil Ludwig yrą 
gyvenęs Jungtinėse Valstijos^ 
g • - ★ ★ ★

w NEW YORKO PILIEČIAI: 
savaitę jūs turite užsire- 

’ gistruoti balsavimui.

i-; ę
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Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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TRYS TALKININKAI SUTRAUKĖ DERYBAS SU SOVIETAIS
Amerika, Anglija ir Francija Skundžia 
Sovietus Jungt. Tautų Saugumo Tarybai, 
Kad Jie Neatidaro Važiuotės į Berlyną

Liaudiečiai Apgula Paskutinį. 
Čiango Uostą Mandžurijoje

Paryžius. — Amerikos 
valstybės sekretorius Mar- 
shallas, Anglijos užsienio 
reikalų ministras Beyinaš 
ir Francijos užsieninis mi
nistras Schumanas rugs. 26 
d. išleido tokį bendrą pa
reiškimą: ’ . • '

— P-ai 'Schumanas, Be
vinas ir Marshallas suėjo ir 
apsvarstė Sčvietų notą iš 
rūgs. 25 d. 1948 m., kas lie- 
čią padėtį Berlyne,' kurią 
.iššaukė Sovietų įvesta ir 
tęsiama blokada susisieki
mui geležinkeliu, vieške
liais ir vandeniu tarp Ber
lyno ir vakarinių okupaci
jos ruožtų Vokietijoje.

Kadangi Sovietų valdžia, 
laužant susitarimą tarp ke
turių valstybių, vienpusiš
kai, pasirinko paskelbti sa
vo aiškinimą dėl tų derybų, 
tai šie trys užsieniniai mi
nistrai įgalino paskelbti se
kamąjį pareiškimą:

Francijos, Jungtinių Val
stijų ir Didžiosios Britani
jos valdžios sutinka, ’ kad 
Sovietų nota iš rugsėjo 25 
d. yra nepatenkinanti.

Sovietų valdžia' neduoda 
■užtikrinimo, kurio šios 
trys valdžios prašė savo no
tose iš rugsėjo* 22 d., 1948 
m., kad būtų pašalinti tie 
nelegalės blokados veiks
mai.. Be - įo, ji reikalauja, 
kad sovietinė komanda Vo
kietijoje kontroliuotų preki
nę ir keleivinę kelionę tarp 
vakarinių ruožtu ir Berlyno 
oru, lygiai kaip ir geležin
keliu, vandeniu ir oru.'

Sovietų valdžia,su pabrė
žimu pakartoja šį reikala
vimą oficialiame pareiški
me, išleistame Maskvoje. 
Be to, kas liečia pinigus, tai 
Sovietų nota vengia ,aišku
mo ir neduoda atsakymo į 
aiškią poziciją, kurią pa
reiškė šios trys valdžios. •

Todėl, šios trys valdžios 
siunčia Sovietų valdžiai no
tą, pilnai išdėstančią savo 
poziciją ir pranešančią jai 
(Sov. valdžiai), jog atsi-

žvelgiant į tai, kad Sovietų 
valdžia ryžasi palaikyti blo
kadą ir įvesti suvaržymus 
susisiekimam oru, tai jos 
yra priverstos, sulig savo 
pareigų pagal 'Jungtinių 
Tautų konstituciją, perduo
ti šį dalyką Saugumo Tary
bai.

(Maskva. — Amerikinė 
žinių agentūra United 
Press rašo, kad amerikonai, 
anglai ir francūzai pirmi 
leido savo spaudon “prasi
sunkti” žinioms apie ’ ką 
svarstė jų ambasadoriai su 
Sovietų vyriausybe1 Mas
kvoje. Tuo* tarpu Sovietai 
laikė griežtoje slaptybėje 
svarstymų turinį, kaip bu
vo išanksto susitarta.)

suma su Chinija. Jęigu už
ims Hulutao, tai užkirs tau- 
tiriinkąm ištrūkimą ■ ir lai
vais.. r

Liaudiečiai taipgi atakuo
ja tautininkus 300 mylių 
frontu nuo Mandžurijos iki 
paskutinių Čiango pozicijų

Kukluksai Pagrobė 5 
Wallace’o Veikėjus

Augusta, Georgia. — 300 
kukluksų pagrobė penkis 
Pregresyvių Partijos dar
buotojus’, kurie rinko pilie
čių parašus Henriui Wal- 
laceui, "tos partijos kandi
datui'į prezidentus. ’Fašis
tinė govėda suvarė į savo 
automobilius tuos Wallace’o 
veikėjus 
vyrą —

: 4 moteris ir 1 
išvežė 15 mylių iš 

miesto, išmeta laukan ir 
grūmodami uždraudė grįž
ti. Bet pagrobtieji sugrįžo 
ir vėl veikia.;

Jei nesiregistruosite, tai 
lapkričio 2 dieną jūs negalė
site balsuoti.

Nepamirškite! ' • -

Bevin Atom-Btffrbomis 
Grūmojo Sovietam

Paryžius, rugs. 27.—Už
sieninis' Anglijos ministras 
Bevinas Jungtinių Tautų 
seime plūdo zSov. Sąjun
gą del nesusitarimo su va
kariniais talkininkais kas 
liečia Berlyną. Tarp kitko, 
jis užreiškė: “Soviėtai rizi
kuoja susilaukti atominio 
karo.” Visi Jungt. Tautų 
seimo nariai, apart Sovietų 
ir jų draugų delegatų, su
stojo ir trukšmingai sveiki
no Bevino kalbą.

' Šahghąi, Chinija. — Ko
munistų vadovaujama, chi- 
nų liaudies kariuomenė ap
gula Hulutao, paskutinį 
Čiang Kai-šeko tautininkų 
uostą Mandžiirijoj. Liaudie
čiai jau atkirto tautininkų 
armiją tame Mandžurijos 
kampe nuo susisiekimų sau- Šanfungo pussalyje.

300,000 Italy Demonstravo
Prieš Klerikalų Valdžią

z » • ” k

Roma. — 300 iki 400 tūk
stančių . italų demonstravo 
Romos gatvėmis, šaukdami: 
“šalin klerikalų de Gaspe- 
rio užkartą žmonėms vergi
ją . ir skurdą!” “Ginkime 
laisvę ir Italijos nepriklau
somybę !”

40,000 žmonių susigrūdo 
į marmurinį sportų stadiu- 
mą pasiklausyti komunistų 
vado Palmiro Togliatti’o 
kalbos. Kiti šimtai tūkstan
čių, sugužėję aplink stadiu- 
mą, girdėjo jo kalbą per ra
dijo garsiakalbius. /

Minia griausmingai plojo> 
kuomet Togliatti pareiškė:

— Darbininkų kova dėl 
laisvės' ir žmoniško gyveni-

mo pasiekė tokį laipsnį, kur 
jau visai negalima pirmyn 
pažengti, jeigu mes nesunai
kinsime dabartinę valdžią— 
darbininkų išnąudotoją.

Kalbėtojas užgyrė kant
rią, stiprią, ramią Sovietų 
politiką,ginče su vakariniais 
talkininkais dėl Berlyno, ir 
užreiškė: — Sovietų Sąjun
ga niekam negręsia, tiktai 
kiti daro provokacijas prieš 
Rusiją, norėdami ją įvelti į 
naują pasaulinį karą.

Togliatti kaltino de Gas- 
perio krikščionių demėkra- 
tų valdžią, kad f ą š i s t i n i s jos 
agentas liepos 14 d. mojosi. 
nužudyt Togliatti, pašauda
mas Jį keturiomis kulkomis..

GREITESNI UŽ GARSA LĖKTUVAI, .
BET TIK VIENAS JŲ LAKŪNAS GYVAS

Sovietai Kaltina Vakarinius Talkininkus 
Už Nesusitarimą dėl Berlyno; Reikalauja 
Sau ir Oro Kelių Kontrolės į Berlyną

TITO SKLEIDŽIA PAS- 
KALUS APIE ALBANIJĄ

Belgrad. — Jugoslavijos 
Tito valdžia paskleidė dar 
tokius paskalus prieš Alba
niją: būk .ginkluoti albanų 
būriai įsiveržę į Jugoslavi
ją, būk Albanija be teismo 
žudanti jokius savo valdi
ninkus ir komunistus, kurie 
pritaria Jugosjavijos valdo
vui Titui, ir būk titiniai ai-; 
banai korųunistai bėgą Ju
goslavijon.

Paraguay. — Pranešama, 
kad areštuoti sąmokslinin
kai, Jkurie planavo nuversti 
Paraguayans prezidentą N. 
Gonzalesą.

New York. — Rakietiniai 
(džetiniai) Amerikos lėktu
vai skrido “šimtais mylių 
greičiau už garsą”, kaip tei
gė oro jėgų sekretorius W. 
Stuart Symington, kalbėda
mas oro veteranų suvažiavi
me. Symingtonas sakė, jog 
ir -bombanešis pralenkė 
garsą, ne tiktai lengvieji ra
kietiniai lėktuvai.

Pagaliaus, Symingtonas 
priminė, jog ’• kapitonas 
Charles E. Yeager yra “vie
nintelis išlikęš gyvas tokių 
lakūnų,’’ kurie pralenkė 
garso greitį.

Garsas ’ žemai lekia 760 
mylių per <valandą* o 40,000 
pėdų aukštyje — 660'mylių.

(Praeitą savaitę bandy
muose sudužo vienintelis i- 
ki šiol rakietinis Amerikos 
bombanešis; su juo žuvo a- 
budu lakūnai.)

Didžiuose a u k š č iuose 
skrendant rakietiniu lėktų-, 
tuvu, saulė atrodo tokia 
ryški, kaip mėnulis, o 
žvaigždės dieną taip skai
sčiai spindi, kaip nąktį be 
mėnesienos, sakė Symingto
nas,pakartodamas Yeage- 
rid pasakojimą.

............................... ............................... ............... ......................... .....................*

Worcester, Mass.
Mire V. Tumanįus 

t šeštadienį, rugsėjo' 25 d., 
ligoninėje numyrė Vaclovas 
Turhanius,~55 metų amž., a- 
pie 5 metus ‘‘sirgęs džiova; 
Pašarvotas • pas ’ graborių 
Karalių. Laidotuves įvyks 
antradienį,* rugsėjo 28 d., 2 
vai. po pietų. Nuliūdime li
kusi moteris prašo giminęš 
ir draugus dalyvaut laidotu? ‘ 
vėse. \\

Velionis priklausę Lįėt. 
Sūnų/ Dukterų Draugijoj,;. 
L.L,D., L.D.S. ir Aido Cho
re.

(Apie mirtį telefonu pra
nešė D. Jusius.)

ValstiečiŲ Kautynėse 
Su Filipiny Miliciją 
Užmušta 1,000 Asmeny • . X—

Manila, Filipinai. — Siąu- 
čia kruvina kova tarp vals
tiečių’ sukilėlių (hukbala- 
hapšų) ir Filipinų milicijos. 
Per 40 dienų buvo užmušta 
iki 1,000 žmonių iš abiejų 
pusių. ‘Sugrįžo kovon suki
lėlių vadas,’ kongresmapas 
Luiš Taruc. • ; > , ;

F, I \ L.

... Jią buvo pašaukęs 100,-y 
000 sukilėlių pasiduoti val
džiai kuomet prezidentas

leisti visas bausmes sukilu-.' 
sienis . valstiečiams, duoti' 
Jiem žemės ir kitų pageriu 
nimų’ Bet kai valdžia ne
vykdė1’, savp prižadų, tąd 
jjųis Tarnųpasitraukė iš Fi
lipinų kongreso ii* v,el įstojo 
į kovotojų eiles. ••

Vengrija Išveja Du 
Amerikonus už Žibalo 
Gamybos Trukdymą 

' / ' •’ • • •'' '♦ —“r. 1
Budapest. — Vengrija lie

pė išsikraustyti namo 
dviem amerikonam viršinin
kam amerikinės Standard 
Žibalo kompapijos skyriaus 
Vengrijoje 'L-. Paului Rue- 
demarihui įr G; Bannanti- 
nui. JFiedu, paąal savo kom
panijos jsakymą iš Ameri
kos, tramdė ir stabdė žibalo 
gamįiiinią Vengrijoje, kaip 
prisipažino, areštuotas Rue-_ 
demąnas,' tos, kompanijos 
skyriaus pirmihinkas. Jisai 
sakė:, ' ' 
• t • v

f- Man buvo liepta kuo 
mažiausia' žibalo traukti iš 
žemės^iki bus pakeista Ven
grijos valdžia ir xkad Yęng- 
rija mažiau žibalo turėtų, 
jeigu ji dalyvautų naujame i /i • i i ii •

Maskva. — Sovietų žinių 
agentūra TASS rugs. 26 d. 
paskelbė oficialįv vyriausy
bės pranešimą apie derybas 
su Amerikos, Anglijos ir 
Franci jos atstovais dėl ati
darymo tom šalim važiuor 
tės į Berlyną ir dėl sovieti
nių markių įvedimo kaip 
vienintelių pinigų tame mie
ste.

Sovietinis pareiškimas sa
ko:

— Anglų - amerikonų ir 
frąncūzų spauda ir valdi
ninkai, jų tarpe Bevinas 
(Anglijos užsienio reikalų 
ministras), neteisingai pa
sakojo apie derybas dėl Bęr- - 
lyno ir dažnai klaidino žmo
nes. Todėlv Sov. • vyriausy
bė yra priversta paaiškinti 
dalyką.

Sutarčių Laužymas
, Sovietų Sąjunga savo no
toj, pasiųstoj Jungtinių Val
stijų, Anglijos ir Francijos 
valdžioms liepos. 14 d. šie
met, pareiškė, jog tokia pa
dėtis Berlyne susidarė to
dėl, kad Amerika, Anglija ir 
Francija sulaužė nutarimus, 
kurie buvo pirmiau padary
ti , Potsdamo konferencijoj, 
taip pat ir keturių valsty
bių sutartyje dėl bendro 
Vokietijos'ir Berlyno kon
troliavimo.

Tos sutartys buvo sulau
žytos, kuomet trys minimos 
valstybės įvedė specialius 
savo pinigus-vakarinėse Ber 
lyno dalyse ir kuomet jos 
skaldė Vokietiją (atkirsda- 
mos vakarinę jos dalį nuo 
rytinės).
Bandymas Išstumt Sovietus 

iš Rytinės Vokietijos
Tatai reiškia, jog trys va

karinės ^valstybės jau nesi
tenkina visišku savo viešpa
tavimu vakariniuose Vokie
tijos ruožtuose, bet kartu 
nori viešpatauti ir pinigi
niuose - finansiniuose sovie
tinio ruožjto reikaluose; to
dėl jos įvedė specialius savo 
pinigus Berlyne, kuris yra 
viduryje sovietinįo okupaci- 
juos ruožto; tuo būdu jos 
stengėsi suardyti ūkį-ekono- 
miją rytiniame Vokietijos 
ruožte ir galų gale išstumti 
Sovietų Sąjungą iš ten. ’
Kodėl Sustabdyta Važiuotė 

iš Vakarų į Berlyną.
Tatai privertė sovietinę 

komandą Vokietijoje pada
ryti žingsnius, kuriais būtų 
aprėžta važiuotė tarp Ber
lyno ir okupuotų vakarinės 
Vokietijos -ruožtų, kad gali
ma būtų apsaugoti vokiečių

, gyventojų reikalus ir apgin
ti ’. ekonominį sovietinio 
ruožto gyvenimą nuo disor- 
ganizącijos.
........ . 1 ---r.......

Teisman patraukti keturi 
vengrai, tos kompanijos pa
reigūnai, kurie išvien su a- 
merikonais sabotažavo žiba-

Derybos Maskvoje
Kadangi liepos pabaigoje 

Jungtinių Valstijų, Anglijos 
ir-Francijos valdžios pasiū
lė Sovietų Sąjungai bendrai 
apsvarstyti Berlyno padėtį >. 
ir platesnius paliečiamus 
klausimus, tai Sovietų vy
riausybė sutiko su tuo pa
siūlymu.

Per derybas Maskvoje 
rugpjūtyje šios keturios 
valdžios sutiko, jog seka
mieji žingsniai bus kartu f*' 
vykdyti, jeigu keturi * vy
riausieji komandieriai Ber
lyne susitars dėl praktikinio 
jų Jkūnijimo: ’

Pirfna, bus nuimti suvar
žymai važįuotei ir prekybai 
tarp Berlyno ir vakaririių . 
Vokietijos ruožtų, taip pat 
nuimti ir suvaržymai krovi
nių išvežimui iš sovietinio 
Vokietijos ruožto įr įveži-,^^ 
mui į jį; antra, kartu su tuo „ 
sovietinio ruožto vokiškoji . 
maj^ė bus įvesta, kaipo vie- ' :

,'O

’ • S'"*t

ORAS.

ištrauktos iš apyvartos Ber
lyne. >ą-

Tuo pačiu laiku buvo Su
sitarta, kad vokiškos sovie-' 
tinio ruožto markės įvedi- 
mąs, kaip vienintelių, pini
gų Berlynui, ir'tūli sekami 
veiksmai dėl pinigų apyVar- >*■ / 
tos tvarkymo Berlyne bus. ' v1 
visų keturių valdžių kon- Z. ■ 
tręliuojami. ... ’j ■

Todėl buvo įsakyta- šių « 
keturių . valstybių vyriau
siem komandieriam Berly- 
ne pagaminti daiktiškus 
planus įvykdyti susi
mui, kuris buvo pasiektas / 
Maskvoje.
SOVIETAI

JA ORO KELIŲ 
' KONTROLĖS

Derybose tarp keturių . 
vyriausiųjų z . kopiandiertQ' 
Berlyne rugsėjo ‘pradžioje 
kilo tam tikri skirtumai. 
Tie skirtumai ^paliečia 
sekamus, Sovietų reikalau- t L 
j amus dalykus: ’ - w

1, Sovietų valdžia reika- 
lauja įvesti sovietinės ko- A\: 
mandos kontrolę ir lėktu
vams, gabenantiems prekes 
ir keleivius tarp Berlyno ir 
vakarinių Vokietijos ruož- i 
tų, panašiai kaip ir sovietu - 
nė kontrolė važiuotei trau-v 
kiniais ir vandens keliais. 
Oro keliai negali liktis ne
kontroliuojami, kadangi 
šios keturios valdžios suti-. - 
ko, kad sutartis turėtų įve
sti tinkamą kontrolę pinigų 
apyvartai Berlyne ir preky
bai tarp Berlyno ir vakąri- 
hių ruožtų.

Bet Sovietų vyriausybė 
negali sutikti taip paplatin
ti finansinės komisijos kon
trolės veiklą, kad komisiją 
paskui kištųsi j pinigų apy
vartą ir visame sovietinia
me ruožte, kaipo tokiame.

B. Sovietų vyriausybė pa-
(Tąsa 5-me putt.) v

REIKALAI!-
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' Smulkutės Partijėlės ir Grupės Rinkimuose
Be Progresyvių partijos kandidatų Wallace ir Taylor, 

be demokratų — Trumano ir Barkley, be republikonų— 
Dewey ir-Warren, be dixiecratu (rasistų) Thurmond ir 
Wright, prezidentiniuosę Amerikos rinkimuose dalyvaus 
dar ir kitos partijos arba taip vadinamos partijos. Vis. 
tai grupelės, beveik neturinčios jokios reikšmės šalies po
litiniame gyvenimu

Tarp tų grupelių - partijėlių yra trys su socialistiniais 
pasivadinimais:

Socialistų partija — jos kandidatai Norman Thomas ir 
Tucker P. Smith. Thomas jau kandidatuoja šeštu sykiu 

xir šiandien jo vyriausias šūkis: kova prieš Wallace!
Socialistų Labęr partija, — ši partija stato savo kan

didatus prezidento vietai bėgyje pastarųjų 52 metų. Ši 
partija šiemet turį savo kandidatais Edward A. Techert 
ir Stephen Emery. Socialist Labor partija kadaise buvo 

. kovinga organizacija. Praėjusio amžiaus pabaigoje šian 
ir ten buvo įsikūrusios ir lietuvių kuopos, šiai partijai pri
klausiusios. Bet šiandien ji smulkutė ir šiuose rinkimuo
se jos kandidatai kovoja vyriausiai Wallace’ą.

‘ Socialist Workers partija — trockistų partija, taipgi 
smulkutė, tik šian ir ten teturi savo kuopeles. Jos kan
didatai: Farrell Dobbs ir Grace Carlson. Ši partija, kaip 
sopialistų ir socialistų darbiečių, per metų metus žiauriai 
puolė komunistus, — o dabar ji puola Wallace’ą ir komu
nistus. Trockizmas juk yra niekas daugiau, kaip fašizmo 
talkininkas, tad nenuostąbu, jei trockistai dirba tai, ką 
dirba. . x

* Rasistai-f ašis tai, pasivadinę Christian Nationalist or
ganizacija, stato savo kandidatais: žiaurų rasistą Gerald 
L. K. Smithą ir Harry Romer. Chrisman Nationalistai 
savo platformoje reikalauja, kad Amerika sumegstų 
tampresnius ryšius su frankistų Ispanija, kad iš Ameri
kos būtu ištremti vįsi negrai ir žydai; ši partija kovoja 
ir katalikus ir ateivius. Tai atvirą fašistinė partija, tik 
ji tuo vardu nesivadina.

Greenback partija — tai partija, kuri stovi už tai, kad 
Amerika leistų juo daugiau popierinių pinigų. Partijos 
lyderiai skelbia, jog kiekviena krizė galima išspręsti at- 
spaųdžiant daugiau popierinių pinigų. Jos kandidatai: 
John G. Scott ir Granville B. Leeke.

Prohibicionistų partija stato savo kandidatais. Claude 
Watson 4r Dale H. Learn. Abu stoja už tai, kad Ameriko
je blaivybė būtų įvesta ne pagalba apšvietos, bet pagalba 
įstatymo ir, žinoma, policijos buožės.
.American Vegetarian partija savo kandidatais stato 

Dr. John Maxwęll if Symon Gould, ši “partija” agituo
ja už tai, kad Amerikoje būtų išnaikinti visi galvijai, 
auginami mėsai, ir kad galvijų ganyklos būtų paverstos 
javams ir daržovėms auginti laukaįs. Vegeterijonai, mat, 
siūlo Amerikos žiponems nevalgyti mėsos, o misti tik 

/žolelėmis. -
Ne visose, aišku, valstijose šių partijų kandidatai bus 

balsavimo sąrašuose; tik šian ir ten jie pasirodys. Bet 
ten, kur jie bus, piliečiai turi pasisaugoti, kad jų nesu- 
klaidįntų “patrauklūs” vardai.

Lapkričio 2 dieną balsavimuose vyraus tik trys didžio
sios partijos: demokratų, republikonų ir progresyvių.

(Pabaiga)

Ant galo turi įsikišti val
džia, skolinti iš jų ir duoti 
arba skolinti neturintiems, 
kad jie galėtų eiti apyvar
ton, kad pelno sunkimo lo
šimas tęstųsi ir toliau.

Kad Sulaikyti Sukilimą
Jūs šitą procesą tėmijote 

per .dešimtį metų ir dabar 
turite apie tai- gerai žinoti. 
Bet jūs klausiate: Ką tas 
įuri bendra su išsiveržimu 
Antro Pasaulinio Karo?

Atsakymas yra tas, kad 
kiekviena šalis prie šios 
pelno sistemos yra kompeti- 
cijos vienutė; kiekviena iš 
jų turi skolų struktūrą, 
kiekviena savo kapitalistus, 
norinčius gaut didelįus pel
nus ant investmentų, mėgi
nančius išlaikyti darbinin
kus užimtais — ir labai bi
jančius to, kad alkani dar
bininkai gali sukilti.

Štai kodėl 19.07 metais aš 
galėjau pasakyti, kad Vo
kietija rengiasi karui. • Aš 
sulyginau tą šalį su gari
niu katilu, kuriame garo 
spaudimas nuolatos auga. 
Rodyklių, tuo laiku buvo so
cialistų balsai. Vokietijos 
valdančioji klasė gerai ži
nojo, jog socialistų balsų 
skaičiui pasiekus tam tikro 
aukščio, kraštas atsidurs į 
jų kontrolę. Kad iki to ne- 
daleidus, ji turėjo griebt 
rinkas ir žalią medžiagą iš 
kitų' šalių ir tokiu būdu už
bėgti krizini už akių.

Dabartinės 
rodyklių yra 
skolos, sąryšyje 
šalies resursais.

eksplozijos 
valstybinės 
su visais 

Norint su
smukimą atitolinti, kiekvie
na didele šalis turi vykdyti 
skolinimo ir įšleidimo pro
gramą.'

Kaip daug galimą skolin
ti? Kaip ilgai galima iš
vengti infliacijos, galutino 
susmukimo laipsnio? Tai 
problema, kuri stovi prieš 
akis kiekvienam valstybi
ninkui.

Nekurios šalys gerai ži
nojo, kad ilgai neištesės; jos 
už tai daugiausia’ leido ant 
ginklavimosi. Turtingesnės 
šalys vėbtėsi lengviau, todėl 
jos naudojo geresnius bū
dus; jos matė, kad karas 
naudos neduos, todėl savo 
pinigus leido visuomeni
niams reikalams, statymui

namų dėl neturtingų, mo? 
kyklų, dailės 'projektams ir 
tt. Jūs atsipienate, .mes tu-, 
rėjome Federalio Teatro 
projektą, kurį tik nesenai 
numetėm į šalį ir vieton to 
pradėjom gaminti orlai
vius.

Karas gali užsitęsti me
tus, tris'metus, penkis me
tus — aš negaliu to pasa
kyti; bet aš galiu pasakyti; 
ką jūs pamatysite gale' ka
ro. Vokietiją sugriebs f L 
nansinis krizis ir badas, 
kaip ir Lenkiją, bet ir An
glija ir Francija bus ne
daug geresnėj padėtyj.

O kas tuomet? • Atrodo į 
baisų milžiną, naktinį prie
puolį; bet 'tas faktas,* kas 
jums teko vieną kartą ma
tyti, 'turėtų padėti jums ti
kėti. Man užtenka pasaky
ti tik vieną žodį: Rusija. 
Per 22 metu, nuo pat revo
liucijos toj šalyj, aš vis kar
tojau: nuo dabar moderniš
kų karų. įstatymu yra tas, 
kad nugalėtos šalys virs 
bolševistinėmįs.1’

1917 metais, rusai darė 
ką tai naujo; jie neturėjo 
modelių, pavyzdžių. Jie at
sistojo prieš pasaulį vieni, 
ir turėjo atsilaikyti veik 
prieš visą Europą ir. Aziją 
ir Šiaurinę Ameriką. Jię 
turėjo kovoti ir su mumis,v 
jūs atsimenate.

Aš atsimenu retai mini
mą įvykį, pirmą istorijoj 
Amerikos armijoj sukilimą 
— Michigano ūkininkaičių 
ir mechanikų, •_ kurie buvo 
paimti “suvarymui kaize
rio į ožio ragą,” o pasijuto 
Archangelsko sniege, ver
čiami kovoti1 prieš Rusijos 
darbininkus, ’su kuriais jie 
neturėjo pokių nesusiprati
mų; Jįe atsįšakė ; tą ' patį 
padarė ir Anglijos karei
viai, liepiami lipti į .laivus 
Folkstone, taipgi ir Franci- 
jos jūrininkai Juodosios jū
ros flotilėj, - j -

Pasaulinio, kapitalizmo 
pamatai pradėjo byrėti ir, 
nežiūrint maršalo Foch ir 
pirmo admiraliteto lordo 
Churchillio ir kitų ♦imperia
listų pastangų, • rusai buvo 
palikti išmėginimui 
baisaus eksperimento.

Kas prieš Akis?
Kitą sykį bus didelis 

skirtumas. Dabar jau yra

savo

Ispanijos Jaunimas Kovotoji/ 
Eilėse Prieš Frankistinį 

Režimą

pavyzdys ir Rusija, kuri 
laukia'pilnai apsiginklavus 
ir žino tikrai ko laukti ir 
ką ddryti. Aš pasiėmiau 
atsakyti į klausimą “Kas 
prieš akis?” O atsakymas 
yra labai' aiškus: Vokieti
jos darbininkai ir valstie
čiai, Lenkijos- darbininkai 
ir valstiečiai, Vengrijos, 
Rumunijos ir Jugoslavijos 
darbininkai ir valstiečiai 
sukils ir kreipsis į Sovietų 
Sąjungą prašydami pagal
bos. Tas man taip aišku, 
kaip diena. /

Supraskite mano poziciją 
šiame dalyke. Visą savo gy
venimą aš studijavau so- 
ciales jėgas ir sakiau žmo
nėms, kad norime, ar ne, 
mes, būsime priversti įvesti 
tam tikros formos koopera- 
tyvę ekonomiją. Aš pra
šiau, kad tas būtų padary
ta tvarkingu ir demokrati
niu keliu. Bet jeigu nėi 
viena šalis mano patarimo 
nepriims, ką aš galiu dary
ti?'

Nekęsdamas karo ir prie
vartos, aš sėdžiu bejėgis ir 
nurodau žmonėms, prie ko 
juos prives jų veiksmai. Aš 
nurodau jums, kas bus po 
šio karo, ir kviečiu jus- ap
svarstyti kokią rolę sulos 
Amerika tuose įvykiuose.

Aptartinas Klausimas
Atrodo Amerikos žmonės 

nusistatę laikytis šiame ka
re neutraliai. Bet ar išsi
laikys jie iki galo, nežiū
rint to, kas atsitiks? Yra 
daug galimybių, bet aš ‘siū
lau apsvarstymui tik vieną,

Daleiskime, kad į pabai
gą karo pasireikš Europoj 
banga revoliucijų — ar 
mes ir antru kartu eisime 
slopinti jų? Ar mes eisime 
padėti japonams vėl už
grobti Vladivostpką? ‘ Ar 
mes giąųnę. padėti anglams 
vėl užgrobti Archangelską? 
Ar mes ir vėl siusime Her
bertą Hooverį su maistu 
ir leisime jam kelt kontr- 
r'evoliuciją, marinant badu 
'tuos, kurie sukilę, ir maiti
nant tuos, kurie naudojasi 
mūsų skolų struktūra?

.Gal( neatsimenate, kad 
Hoovęris tą padarė Vengri
joj 1919 metais. Pati mū
sų pašalpos administracija 
tuomi labai džiaugėsi; jos 
agentas, Tom Gregory, iš 
Californijos, apsakė tą visa 
eile straipsnių - .“-World’s 
Work.” Aš primenu tą tik 
tai tam, kad istorija pasL 
kartoja i r atrodo, kad Uas 
tikrai įvyks.

Badaujanti Cen tralinės 
Europos darbininkai ir'val
stiečiai vėl iškels šūkį “Tai
kos, žemės ir duonos” — 
trijų daiktų,; kurių jiems 
neduoda jų ponai, ,karo ir 
žemės lordai. Gi tuo pačiu 
laiku National Association 
of Manufacturers ir Ame- 
ricąn Legion, Mr, Hearst 
ir Mrs, Dilling ir kongrese 
manas Fish iškels savo šū
kį: “Išraut bolševizmą!”

Tas. gali atrodyti fantas
tiška pranašyste: bet pada
rykit' tą, ko aš prašau' — 
išsikirpkite šitą straipsnį 
ir perskaitykite, kada užsi
baigs karas!\

Rašo J. Makarenko, 
(Pasikalbėjimas su respublikinės Ispanijos .kovojančio

x ■ .jaunimo delegatu* Jose Seranu)
Respublikinės z Ispanijos 

kovojančio jaunimo delega
tas Jose Seranas pasirodė 
Tarptautinėj darbo jaunimo 
konferencijos tribūnoj pir
kias ginčuose pagal dieno
tvarkę ir buvo delegatų 
karštai ir entuziazmingai 
sutiktas. Jis papasakojo a- 
pie baisią Ispanijos jaunimo 
būklę generolo Franko kru
vino režimo sąlygomis, apie 
tai, kaip didvyriškai kovoja 
demokratinis jaunimas dėl 
savo šalies išlaisvinimo iš 
fašizmo. 

, f '

Su pasipiktinimu kalbėjo 
Jose Seranas apie vis didė
jantį Anglijos ir Amerikos 
imperializmo prasiskverbi
mą, apie tai, kad Ispanija 
virsta .naujo pasaulinio ka
ro židiniu. Kaip šaukimas 
praskambėjo jo žodžiai:

“Mūsų padėtis nuožmiai 
perspėja tas tautas ir šalis, 
kurioms gresia imperializ
mas. Imperialistinių planų 
pasisekimas reikštų šitoms 
tautoms atsidurti tokioj pat 
padėty, kurią ^matome fran- 
kistinėj Ispanijoj. Kad su
trukdytų šitų imperialisti
nių planų pasisekimą, reikia, 
kad darbo jaunimas vienin
gai kovotų dėl savo teisių 
ir reikalavimų, už taiką, už 
demokratiją ir tautinę ne
priklausomybę”.

Mes kalbėjomės su Sera
nu kitą dieną po jos kalbos 
konferencijoj. Mės prašėme 
jį plačiau papasakoti apie 
Ispanijos dirbančiųjų gyve
nimą, paskirai apie jaunimo 
gyvenimą; jų bendrą kovą 
prieš fašistinę Franko vy
riausybę. štai ką papasako
jo mums ispanų dėlegatas. 
. Fašizmas veda tiek krau
jo praliejusiąJspaniją į pra
žūtį. 75 proc. valstybinio 
biudžeto Franko išleidžia 
kariniams tikslams, tuo tar
pu kai pramonės bei preky
bos reikalams vos 'teskiria
ma 0.85 proc. biudžeto, o že
mės ūkio reikalams iš viso 
0.86 proc.

Šaly viešpatauja badas. 7 
milijonai ispanų sistematin- 
gai badaūja. Dirbančiųjų 
gyvenimo lygis tebekrenta. 
.Pragyvenimo minimumo 
kaina pakilo 420 procentų, 
maistb produktų kainos pa
kilo 575 procentais, produk
tų, išduodamų pagal normą, 
teužtenka 6 dienoms.

Toliau Jose Seranas pa
pasakojo apie jaunuomenės 
būklę frankistinėj Ispanijoj.

Tragiška yra Subrendusių 
darbininkų būklė, bet dar 
labiau tragiška ji jaunuo
menei. Vidutinis jaunų dar
bininkų dienos uždarbis ly
gus 3-5 pezetoms, duonos 
kilogramas, tuo tarpu kai
nuoja 14 pęzetų.

Fabrikuose ir gamyklose 
plačiai naudojamas vaikų 
darbas. Todėl 75 proc. vaikų 
nuo 5 iki 12 metų serga tu
berkulioze; kas metai dau
gėja? vaikų savižudybės at
vejų.

Žymi vaikų dalis neturi 
galimumų lankyti mokyk
las. Taip, pavyzdžiui, Mad
ride beveik pusė vaikų mo
kyklose nešimpko.

Pasakodamas aį)ie Angli
jos bei Amerikos imperializ
mą prasiskverbimą į Ispani
ją, Seranas pareiškė mums, 
,kad Ispanija turinti žymių 
atsargų geležinės rūdos,, an-

glių, gyvojo sidabro, volf
ramo, urano, švino, cinko ir 
vario. Visi.ši tie turtai dau
gelį dešimtmečių eksploa
tuojami tarptautinio finan
sinio kapitalo ryklių. Jie 
kontroliuojaTabiausiai svar
bias Ispanijos ekonomikos 
šakas.

Geležinės rūdos kasyklas 
Biskajuj valdo anglų kom
panija “Orkooesa aizon k- 
o. Šitai kompanijai: pri
klauso . daugiau negu 40 
proceųxų visos geležinės rū
dos atsargų. Turtingiausios 
Europoj Vario kasyklos pri
klauso kjtai anglų kompani
jai “Rio Tinto k-ny luo.” A- 
merikos kapitalas ^kontro
liuoja beveik visas visuome
ninio naudojimo įmones: te
lefoną, telegrafą, paštą, e- 
lektros pramonę. 80 procen
tų Katalonijos tekstilės pra
monės taip pat kontroliuoja 
Amerikos kapitalas. Įsibro-, 
vus užsienio kapitalui dar 
labiau pablogėjo ispanų tau
tos ekonominė padėtis.

Anglų bei Amerikos impe
rialistai visomis jėgomis pa
laiko fašistinį Franko reži
mą, nes jis yra jų agresinių 
planų prieš demokratines 
tautas — naujo karo planų 
vykdymo įrankis. Neseniai 
Franko pareiškė, kad jis 
nesvyruodamas leis paversti 
Ispanijos teritoriją baze 
naujam karui prieš TSRS 
ir naujos demokratijos ša
lis. ’ \1A

i
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J klausimą: — kaip ispa- % 
nų liaiiŪis ir ’ jaunimas kfP ’k / 
voja prieš fašistinį režimą—; 
Jose Seranas atšake, kad T 
Ispanijos miestuose auga ir 
plečiasi galingas partizanų 
.judėjimas. Budelis Franko 
metė į kalėjimus 120 tūkst. 
ispanų patriotų, bet Ispani
jos darbininkų klasė nepasi
duoda ir nepasiduos. Parti
zanai kontroliuoja plačią te
ritoriją Levan te, Aragonoj, 
Andalūzijoj, Asturijbj, Ęs- 
tramądūroj ir kitose pro
vincijose. Partizanų būrius \ 
daugiausia sudaro jaunimas 
nuo 18 iki 25 metų. Ispani
jos jaunimas1 stovi pirmuti
nėse kovotojų prieš franki
stinį režimą eilėse.

( Šalia partizanų judėjimo 
šalyje plačiai vykdpmi strei
kai, kuriuos organizuoju ir \ 
praveda pogrindžio prąfesi- W 
nės sąjungos. Profsąjungų' 
galybės" ir augančio įtakin- 
gumo įrodymas yra gausūs 
streikai Katalonijoj, Mad
ride, baskų šaly ir kituose 
miestuose bei provincijose.
' Baigdamas Jose Seranas 
pasakė:

Kovojančios respublikinės 
Ispanijos jaunimas yra Pk- 
saulįnės demokratinio jau
nimo Federacijos narys. Ko
voje prieš fašizmą mes va
dovaujamas jos principais. 
Mes laikome savo kovą už 
Ispanijos demokratiją bei 
nepriklausomybę sudėtine 
pasaulines demokratijos ko
vos dalim prieš i rializ- 
mą, prieš karą, /už taiką. 
Tarptautinė darbo jaunimo 
konferencija Varšuvoj dar 
tampriau sutelks demokra
tijos jėgas kovoje už taiką.

James L. Barfoot (su pakelta ranku, viduryje), 
Peoples Progressive Partijos kandidatas j Gįeorgią gu
bernatorius, Atlantos;, rekorderio teisj^ne po jo arešto. 
Tai įvyko už dviejy dienų pp Herman Tfalmads^’*aus 
gavimu demokratų nominacijos, kurioje išdrįsęs eiti 
balsuoti' negras tapo nušautas. Barfoot^saVo kalboje 
sakė, kad nužudymas negro pirminių bąlsavimų die- 

\ na ir po to užpuolimas ant progresyvių Partijpą yra 
“Talmadge’iauė pergalės vaisiais/’ ( , ?

. Tsinan Paimtas
' ' Tsinano miesto’— Šantungo provincijos sostinės—pa- 
tekįnias Kinijos liaudies armijai yra vienas tos armijos 
didžiųjų laimėjimų.

Su Tsirtano paėmimu, liaudiečiai paėmė ir belaisvių, 
bet, svarbiausia: jie paėmė strateginį centrą, o su juo 
<Jaug 'ginklų. '

■. Ginklai daugiausia buvo amerikiniai, nes mųsų vy- 
' 1 riausybė perleido Čigng-kai-šekui bilijonų dolerių vertės 
^ginklų.,

Liaudiečių armija mažai savo ginklų , tepasigamina, 
bet ji vistik kariauja ir kariauja smarkiai, nugalėdama 
Čiang-kai-šekįstus. Vadinsi, ji guna ginklų “iš Ameri
kos”, betį tię ginklai jai patenka netiesiogiai: Amerika 
duoda Čiang-kai-Šękui, o'liaudiečiai iš jo atsiima!
♦ Atrodo, kad šį rudenį ir sekamą žiemą Kinijos liaudie
čiai pasiryš užimti ne vieną didelį miestą su svarbiais ge
ležinkelių mazgais.

: Jie, atrodo, kirs Čiang-kai-šekui smūgį po smūgio. Ne
sistebėsime, jei greit skaitysime spaudoje žinią, jog

1 1
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daug -ginki
Ginklai .fe

fa

<• Ciang-kai-šeko valdžia iš Nankingo pabėgo į pietus, į 
Cantoną. t

Kas Bus?
Dienraštis Vilnis rašo:,
“Berlyno Jaikrąštis ‘Taeglische Rundschau’ reikalau

ja, kad visos okupacinės armijos būtų ištrauktos iš Vo
kietijos. Tą reikalavimą'stato šis laikrąštis pasinaudoda
mas Tarybų Sąjungos paskelbimu, kad ji ištrauks savo 
armiją iš šiaurinės Korėjos. Šis laikraštis sako, kad ir 
iš Korėjos ir i$ Vokietijos turi būti ištrauktos okupacinės 
armijos. Tam jau laikas.

“Manoma, kad tai bus ir TSRS reikalavimas. Veikiau
sia Sovietai siūlys tai Jungtinių Tautų generaliam sei
mui.

“Tatai padės keblion padėtin Amerikos ir Britanijos

•v*

f

valdžias. Jos kalba apie tau kad vokiečiai esą labai pa- 
mylę “vakarą dempki’Mij^’y kad jie pepiimayjąjų., Šis 
pasiūlymas duos gerą progą parodyti;'a^r taip kalbanti 
tiki tam, ką jie kitiems'įkalbinėja.

“Kaip dabar atrodo^ Amerikos ir Britąnijos valdžios 
tajn priešinsis.” ' • • • . • ■ - : • 4 , ; •

’ 'TT'tfl" l’l I‘l , ....... z

Plečiama Parketo -Gamyba.
KAUNĄS, liepos 14 d. — 

“Lietmedžio’' įmonė sėkmin
gai įvykdė’ parketo šešių mė- 
nesiy gamybos pliną., įmo
nėje pradėta papildomos pel
kių kamerų džiovyklos staty
bą; Naujoje džiovykloje vie
nu metu galėfe būti džiovina
ma bendro' ZYz ttūkstančio 
kvadratinių metrų , ploto par- 
kėtų < plytelių.

Naują specialistų laidą iš
leidi) Kauno vidurinė ękono- 
mine mokykla. Ją šiemet bai-. 
gė 26 žmonės.K. Vaišvila. j

rie jie š ko darby ir yra jies- 
kančiy darbininkų. Pasiskelbi 
Įcitę Laisvoje ir jūs gausite 
darbų ar darbininkų. Kaina 
UŽ tokius paskęlbimus $2 už 
3 kartus.

2 pusi,—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Rugs. 28, 1048 
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Puikios pinigines dovanos vajininkams

Adresuokite Laisvės kaina

METAMS $7.00
427 Lbrimer Street

. Visi stokime į darbą gauti dienraščiui Laisvei 
naujų skaitytojų. Užtikrinkim savo dienraščiui 
1949 metams biudžetą. Sukeikime $50,000 vajaus 
laiku, tai būtų pusė metams reikalingo biudžeto.

VAJUS GAVIMUI 
LAISVEI NAUJŲ

hūvervilių
- atsimenat?) nebus,

me mes nutarėme 
uolus ’ 
'Šauskas
metų duosime geros veislės

Infliacija baisiai slegia mūsų dienraštį. Visi 
spiečium, kaip bitės, turime stoti į pagalbą ap- 

/ 1 e * J ** •

ginti dienraštį nuo infliacijos! Gavimu naujų 
skaitytojų, ruošimu parengimų dienraščio para
mai, rinkimu aukų ir patys aukodami dabar — 
TUOJAU 
zės.

STOKITE Į KONTESTĄ 
GAUTI NAUJŲ 

SKAITYTOJŲ!
škaičiuoja^pirmi- 

Turime

TRAKAI.—Mokytojų semi
narijoje įvyko iškilmingas 'sur 
sirinkimas IV-sios jaunųjų 
mokytojų laidos, išleidimui pa
žymėti. . 19 mokytojų palin
kėta sėkmingai dirbti liaudies 
švietimo srityje.' baigusieji se
minariją savo kalbose padėko
jo partijai ir'vyriausybei už 
suteiktą galimybę mokytis. ;

Br. Aliukopis*

Darbuokimės, kad gauti kuo daugiausia nau 
jų skaitytojų. Rūpinkimės atnaujinimu prenu
meratų. Nesakykite, — lai kiti dirba 
kite, ką jūs galite atlikti savo dienraščiui ir at
likite savo pareigą tuojau; Būkite Laisvės pat
riotais ne tik žodžiais, bet ir darbais.

Prenumeratomis, P areng: 
mais, Laisvės Bendrovės

kraujo. Kitos vietinės. Tarp 
kitko, turiu pasakyti jums 
džiugią naujieną. Žemės Ū- 
kio Ministerija mums' išsky
rė veislinį bulių.

— Ramašauskaitė mūsų 
gyvulininkystės entuziastė, 
—juokiasi pirmininkas Juo- 
drys. Jis kai.ką įdomaus pa- 
papasakoja apie šauniąją 
melžėją. Tai mergina, kuri 
“Raudonosios vėliavos” ko
lektyvinio ūkio gyvulinin
kystės fermos kūrimui ati
duoda visas jėgas. Karvių 
veršiavimosi metu ji ištisas 
naktis nesudėjo akių. Ver
šiukų priežiūrą ji išimtinai 
pasiliko sau. Ramašauskai
tė pati ruošia maistą verše
liams, rūpestingai tikrina 
pieną, kad nebūtų sugižęs. 
Ji supranta, jog karvės pro
duktyvumas žymia dalimi 
priklauso nuo to, kaip ją 
prižiūrėsi, augant. Šiuo me
tu kolektyvinis ūkis augina 
6 veršelius. Jie įtrinkti nuo 
aukštu produktyvumu pasi
žymėjusių karvių.

— Kaip jūs numatote iš
auginti aukštos gamybinės 
produkcijos melžiamas kar
ves? — klausiu kolektyvinio 
ūkio pirmininką Juodrį.

—JVIes jau ir auginame to
kias karves,— negreit sako 
jis. Ūkio tarybai šį klau
simą padeda išspręsti Žaga- ■ 
rėš valsčiaus' zootechnikas.. 
Jo patariami mes už vedėme 
kiekvienos karvės produk
tyvumo registraciją. Mumfr 
šiandien yra žinoma, kiek 
kuri karvė duoda pieno. 
Štai, šie 6 veršeliai šiemet 
palikti auginti todėl, kad jie 
yra kilę iš pieningiausių 
karvių. Laikui bėgant ūkio 
taryba numato suorgani
zuoti stiprią pienininkystės 
fermą. Mūsų jau taip užsi
mota, kad karvei, kuri per 
metus neduos 4,000 litrų 
pieno, ne vieta kolektyvi
niame ūkyje. Iki 1950 metų 
stambiųjų raguočių skaičius 
“Raudon, vėliavoj” priva
lo išaugti iki 80 galvų.

Graži pradžia kolektyvi
niame ūkyje padaryta kiau
lininkystės srityje. Veislinį- 
gamybinį pagrindą sudaro 5 
veislinės kiaulės. Penimas 
nemažas būrys bekonų. Vei
slinės kiaulės šiemet jau da
vė kolektyviniam ūkiui 40 
paršelių. Vidutiniškai per 
mėtus jos gali duoti 80—-100 
paršelių. Taigi jau dabar 
kolektyviniame ūkyje įma
noma išauginti kąsmet ne 
mažiau kaip 80 bekonų.

— Tokiam skaičiui beko
nų išauginti mums pakaks 
pašaro 
ninkas Juodrys 
užsodinę per 10 ha šaknia
vaisiais, užsėjome daugiau 
kaip 200 ha vasariniais ja
vais. Derlius nepaprastai 
geras. Tikimės gauti ne ma
žiau, kaip 200 to šakniavai
sių ir 300 to vasarinių grū
dų. Jau esame numatę, kad 
kiaulių ūkį teks gerokai iš
plėsti. Mums reikia mažiau
sia 100 veislinių kiaulių. To
dėl skirtumą -• reikia arti
miausiu laiku prisiauginti.

“Raudonosios vėliavos^ 
kolektyvinis ūkis turi stip
rų pagrindą arklininkystei 
vystytis. Pradžiai $ra kelios 
vietinės .veislės kumelės. La
bai aktualus yra reproduk
toriaus .klausimas. Bet šie
met jis bus išspręstas.

— Praėjusiame susirinki- 
giriasi 

arklininkas Rama- 
, — kad po poros

Ar jau žinote, kad dienraš
čio Laisvės į' koncertas įvyks 
lapkričio 14-tą (Nov. 14t,h) ?

a jus Prasidės Spalių 
October 1

WHERE THE WORLD’S people growlheir food, the U.N. Food and Agriculture 
Organization serves. Here an TĄO mission member (right) gets a traditional wel
come from a Polish farmęr. The mission outlined vital reforms for Poland’s farms*

Lietuvos Kolektyvinis Ūkis 
Geroves ir Džiaugsmo 

Šaltinis

prieauglį tiems kolektyvi
niams ūkiams, kurie reika
lingi traukiamosios jėgos.

“Raudonosios vėliavos” 
kolektyvinio ūkio pasuki
mas į gyvulininkystę parei
kalavo perplanuoti techni
kinių ir grūdinių kultūrų 
plotus. Jau šiemet pasėta 
nemažai dobilų, praplėsti 
šakniavaisių plotai. Kolek
tyvinis ūkis šiemet turį, už- 
sėjęs 30 ha žiemkenčių. 
Žiemkenčių ploto ūkio tary
ba nutarė nesumažinti. Se
kančiais metais numatoma 
išgyvendinti vėlybą • pūdy
mą. Žiemkenčiai bus sėjami 
po dobilų ir nuėmus žaliam 
pašarui vikius. Didelį vaid
menį gyvulių ūkyje vaidina 
šakniavaisiai. Jų plotus ko
lektyvinis ūkis numato dvi
gubai išplės ti.^ “Raudonosios 
vėliavos” kolektyvinin k a i 
pereina prie, neišvengiamos 
planingame gyvulių ūkyje 
priemonės — žalio pašaro 
silosavimo. Anksčiau Pet
raičiuose silosas nebuvo 
praktikuojamas. Sekančiais 
metais užsibrėžta silosuoti 
ne tik runkelių lapus, bet ir 
vikius, kuriais bus Užsėtas 
juodas pūdyntas. Silosas su
taupys ūkiui daug maistin
gų medžiagų ir užtikrins 
tvirtą žalio pašaro bazę.

Taip “Raudonosios vėlia
vos” kolektyvyniahie ūkyje 
žengiama į naują, darbo 
valstiečiams neįprastą, daug 
žadantį gyvenimą.'1:, Ūkyje 
kadien iškyla pauji organi
zaciniai bei gamybiniai 
klausimai, naujų darbų ei
lės, ir visa tai reikalauja 
daug jėgų, sutarimo, vieny
bės. Reikia pasakytų kad 
pirmuosius žingsnius “Rau
donoji vėliava” žengia sėk
mingai. Kolektyvas diena iš 
dienos bręsta politiškai. Čia 
daug pasidarbuoja vietos 
pirminė komjaunimo orga
nizacija. Komjaunuoliai; Jie 
tik veda aiškinamąjį darbą 
kolektyvininlcų tarpe, bet ir 
pavyzdingai; -atlieka savo 
pareigas > ūkyje. Baigiami 
išgyvendinti dykinė j i m o 
reiškiniai.

— Žmonės mUto, —r kal
ba komjaunuolė Ramašaus
kaitė, — kokią didingą at
eitį žada kolektyvinis dar
bai. Jie pradeda- suprasti, 
kad tik bendromis jėgomis, 
vieningai -dirbant . “Raudo
noji vėliava” taps jiems ge
rovės šaltiniu. Juk mes pa
sirinkome pelningiausią ū- 
kįo šaką... Praeis mėtai,- ki* 
ti ir iŠ šioą negausios gyvu
lių bandos išaugs Ištisa fer
ma, suklestės gyvul minkys-"

Stokite į kontestą gavimui naujų skaitytojų, 
gaukite vieną iš tų didelės garbės dovanų: Kvie
čiame visus buvusius vajininkuš ir laukiame 
naujų talentų. Prašome tuojau rašyti Laisvės “ t ‘ \ • ♦
Administracijai ir pąreikalauti vajaus medžia-

, Mes Petraičių apylinkėje, 
“Raudonosios vėliavos” ko
lektyviniame ūkyje. Akį iš 
karto .patraukia centrinės 
sodybos pastatai: didžiuliai 
akmeniniai tvartai, kluonai, 
.daržinės. Kai kurie tvartai 
be stogų, tušti, tik akmeni- 
niai mūrai stūkso. Kitus 
puošia nauji, egle - kvepią 
lentiniai stogai, baltos du
rys ir prieš kelias dienas su-

' ( J. žvainys
Joniškio apsks.

.gelbėkime Savo Dienraštį 
Nuo Infliacijos Gelbėkime 
Kol,Dar Nevelu! •"

Daugelis N. J. valstijos pa
žangiečių veikiausia bu’s' pa
stebėję “Laisvėj’,’ keletą pra
nešimų apie rengiamą lietuvių 
progresyvių, visos N. J. valsti- 
jęs suvažiavimą. Pirmiau ne
buvo dar tikrai nustatyta vie-, 
ta ir laikas tam suvažiavimui 
laikyti. Buvo jau ir paskelb
tą, kad lietuvių tautinis už 
Vai esą į prezidentus komite
tas turės savo N. J. valstijos 
skyriaus suvažiavimą rugsėjo 
26 d., Klubo patalpoj, Elizą- 
beto mieste. < A -

Paskiau, apsižiūrėjus, prisi
ėjo pakeisti suvažiavimo lai
ką. Buvusieji Aido ir Siety
no chorų piknike užprąėjusį 
sekmadieni I. indėno Laisvės

* I t » x

parke girdėjo apie tą pakei
timą. Draugė Ieva Mizarie- 
nė savo "prakalboje pranešė, 
jog suvažiavimas vyksta seka
mą sekmadiėhį, spalių mėn. 3 
d. (1948) iš ryto, Klubo sve
tainėj, 308 Court St., Eliza
beth^ N. J. t į —

Tai visi gerai atsiminkite ir 
pribūkite į'šį labai svarbų su
važiavimą. čia ir agitacijos 
nereikią. Juk visi, žindm 'ir* 
visi-karčiai atjaučiam įšęlusį 
reakcinių! j ėglį siąutėjiipą; 
Niekad visos šalies istorijoj, 
dar nėra buvę tokio klaikaus 
idūkimo, tokio desperatiško 
alaso, kaip dabartiniais lai
kais. Pritvinkusi kapitalistų 
it jų apglūšytų klapčiukų- tul
žis. nuodija visą ? gyvenimą. 
Jau nebe vieną berželį svyrū
nėlį išmušė iš pusiausvyros ii* 
subaladojo jo sąmonę.,

Visas šitas ermyderis gat
vėse, 'laikraščiuose — gelto
nojoj spaudoj, rėksmas ir, pik- 
tadžiųgavįmas storžievių ra
dijo pranešėjų, visa kino ir 
filmų velniava, visas tamsybės 
apuokų kąukimas'— kukluk- 
sų, atvirų ir apsįmaskavusių 
fašistų* dūkėjimas* — muša į 
vieną tašką, stengiasi ’ nu
kreipi visuomenės nuomonę 
nuo vis blogyn ir sunkyn ei
nančio gyvenimo sąlygų. Gir
di,' jūs, geros valios piliečiai, 
stokite už abiejų senųjų par
tijų programą, demokratų ar 
republikonų, — 
žiai dūduosite 
apsvaigę Amerikos 
mokratija.

pienui

šimtagalvio kapitalistinio 
slibino . apetitas gigantiškas. 
Prisisprogęs viso pasaulio 
apksiujis siekia vis plačiau ir. 
plačiau apžioti, kad ir visą že
mės - kamuolį. S p r i n g t e 
-springsta auksu — ir vis dar 
jam negana.. Tai jūs visi 
durneliai, visi jūs žiopleliai, 
berželiai svyrūnėliai, padėkite 
jam ir toliau, sprogti, ryti, iš
naudoti visus pašlijusius kraš
tus, visas pašlijusias tautas,— 
ir patys.duokitės išnaudot, ne- 
spurdėkite, kai jis jus visus 
įvarys į savo bučių su visomis 
unijomis ir organizacijomis ir 
visais galais.

Įgudę kapitalo satrapai ge
rai žino ■> vieną psichologinį 
dėsnį—baimę. Tik įbaugink
visokiais būdais žmones, viso
kiais raudonaisiais pavojais ir 
karais, tai tu juos sau gražiai 
maigysi, kaip molį. Abiejų 
senųjų partijų kandidatai į 
prezidentus ir vartoja šitą 
taktiką: grūmoja raudonbau- 
bižmo 'pavojais, žada tau vi
sokias gėrybes, -4- tik tu bal
suok už jį... Girdi, nesirū
pink: hūvervilių (“hoover- 
ville 
depresijų nebus, kainų kilimą 
mes sulaikysime “hokus-po- 
kus” stebūklais, ir bus jums 
visiems gera, atata, kaip gera 
gyvent. ..? ’

Bet—kad gyvent būtų’gera 
ir saugu, patys mes turime 
pasirūpinti laiku, kol dar ne- 
pervėlu: iki rinkimų dienos, 
iki lapkričio, 2 d. Visi mes 
jau tiek esame subrendę, kad 
galime permatyt politinę ir 
ekonominę būklę. Organi
zuokime ir plėskime balsuo
tojų klubus, darbuokimės su 
savo miestų progresyvių ko
mitetais, aukokime patys ir 
rinkime aukas rinkiminei kam
panijai. Ir, viską atidėję į ša
lį, pribūkime į N. J. valstijos 
“National Lithuanian Wallace 
for President Committee” su
važiavimą spalių mėn. 3 d., 
sekmadiėhį, kaip 10 vai. ryto, 
į Klubo svetainę, 308 Court 
St., Elizabėth, N. J.

ir jūs sau gra- 
.strapaliosite, 

tipo de- 
Tai kas, kad..mė

sai, pienui, kiaušiniams, duo
nai, rūbams, gyvenimo butams 
ir Visa kam jūs mokate daug, 
daug ir vis daugiau ir'dau
giau? Juk taip ir reikia... Jū
sų apsukrieji vadai — išprusę 
kapitalo strategai. Reikia 
jiems pinigų, kad įsitvirtinus 
visuose' pašau I i o kampuose,

ka4‘ ’Užkąriavųs viso pasaulio 
rinkas, kad didesnį galėtų Va
ryt ;biznį ir tolydžio pumpuo
ti' ir pumpuoti visų pasaulio 
kraštu auksą į šąvo prisispro- 
gusiuš aruodus. Reikia pri
statyt tvirtų amerikietiškų ka
rinių bazių ir Korėjoj, ir Ja
ponijoj, ir Kinijoj,-ir Turkijoj, 
ir Irane (Persij b j), ir Irake, 
ir pietinių jūrų salose: ten pa
togu išnaudot vietos gyvento
jus, pakinkyt juos darban įr 
varyt klėstė jantįamerikietiš
ką, biznį..’. Reikią laikyt ir pa
laikyt visas atžangiąšias, at
žagarei viškas valdžias ir Grai
kijoj, ir Turkijoj, irčKorejoj, 
ir Italijoj, ir kur tik norit.

rode.
žinskas į lanką metų eisenos 
suriestas žmogus, —gyveni
mas parodė, kad nieko doro 
vienas nepasieksi.’ Kad ir aš 
pats. Visą gyvenimą mu
šiausi, bet toliau arklio ir 
karvės neišsimušiau. O ma
no svaionė buvo išsiauginti 
gerus gvvuli u s*, ankštos pro
dukcijos. kaip laikraščiuose 
vadihama.

Tokį tikslą 
rus gyvulius turi ir kiti Pet- 
(račių kaimo valstiečiai. Da
bar jie savo senas viltis ga
li įgyvendinti. Kolektyvinis 
ūkis'jiems atveria plačias 
perspektyvas į gyvulių ūkį. 
Ypatingai geros sąlygos gy
vulininkystei plėstis “Rau
donosios vėliavos” kolektyr 
viniame ūkyje. Derlinga že
mė gali išmaitinti per 100 
raguočių ir tiek pat kiaulių. 
Patalpų tokiam galvijų 
skaičiui yra pakankamai. 
Dar šių metų bėgyje, numa
tytą _ atremontuoti visus 
tv&rtus, Vienintelis svar
biausias klausimas, kuris 
šiandien slegia “Raudono
sios vėliavos” kolektyvinį ū- 
kįf yra skubus raguočių 
skaičiaus išugdymas.

Mes apžiūrime melžiamas 
karves: Vasaros metu jos 
ganykloje. Melžėja komjau
nuolė Ramašauskaitė jas 
uoliai prižiūri, melžia ir še
ria pagal tvarkaraštį.

— Štai ir visas mūsų tur
tas, —* aiškina Ramašaus
kaitė.—Turim 25 galvas. Jų 
tarpe keliolika karvių yra 
Olandų juodmargių gryno

— Tai mūsų statybininkų 
byigada pasidarbavo, — aiš
kina kolektyvinio ūkio pir
mininkas Juodrys. — Mat, 
čia būta dvaro. Ponas jį sa
votiškai tvarkė.' Matyti, jam 
tie tvartai pasirodė per erd
vūs, tai ir nulupinėjo neku- 
riems stogus...

Buvusio Petraičiu dvaro 
ir kaimo istorija labai pa-

• prasta. Caro viešpatavimo 
laikais Petraičių dvaras 
priklausė s t a m b iausiam 
Lietuvos dvarininkui Nariš-

. kinui. Po pirmojo pasauli
nio karo Nariškino dvaras' 
buvo apkarpytas, ir išdalin

ėtas bežemiams. Centriuką
* su 80 ha vėliau smetoninė 

valdžia suvalstybino. Tačiau 
neilgai trukus, jis buvo par
duotas kažkokiam Drigotui. 
Drigotas mokėjo gyventi. 
Tuo tarpų, kai apylinkės 
naujakurių ūkeliai ėjo iš 
varžytynių, Drigotas suge
bėjo ne tik skolas u? cent
riuką išmokėti, bet ir pasis
tatyti naujus gyvenamuo
sius rūmus.

Tarybų valdžia tam iš
naudojimui padarė galą. 
Drigoto dvaras buvojšda-.' 
lintas naujakūriams, kurie 
Jįų metų vąsarįo mėnpšjo. 

pradžioje visuotiniame susi
rinkime nutarė susijungti į 

•kolektyvinį ūkį. Iniciato
riams pritarė visas Petrai
čių kaimas. Šiandien kolek
tyvinio ūkio laukai jau ap
rėpia 511 ha žemės plotą.

; —- Gyvenimas mums pa
sako Kązys Para-

Dienraščio Laisvės išleidimas per apskritus 
ihetuš lešuoja apie $100,000. Jei šio vajaus laiku 
sukelsimę $50,000 tai bus iš anksto parūpinta pu
sės metų įplaukos. O kita pusė įplauks reguliarė- 
mis įplaukomis 1949 metais.

Prakalbos Bus 
McKees Rocks, Pa.

Pittsburgh o lietuviai turi ži
noti, jog prakalbos, rengiamos 
spalių 1 dieną, ^penktadienį, 
įvyks McKees Rocks, Pa., Lie.- 
tuviu Pašaipūnės Draugijos 
Amerikoje name, 424 Locust. 
St. Pradžih 7:30 vai. vakare.

Kalbės Laisvės redaktorius 
R. Mizara.

•_ Rengėjai kviečia visus lie
tuvius afsilankyti.

Jonas ‘Khskaitis . ' ,
■į ;i‘ ’■ : ;• . ' : ' : ' '; ■■

Niudžerziečiai, Sukruskite, Vyručiai!

liauji Specialistų Būriai
' KAUNAS, liepos 14 d.—28 
prekių - žinovus ir 22 vidurinės 
kvalifikacijos buhalterius iš- 
lėido šiomis dienomis koope
racijos technikumas. Jaunie
ji' specialistai paskirstpmi į 
darbą vartotojų kooperacijos 
Si^tembje. , . 'V. Pakalnis.
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Vertė T. Stonis
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Gaisras. Jūroje JACK LONDON Newark, N. J
Kai Dievai Juokiasi Iš SIETYNO DARBUOTES

Šiemet choras turėjo keliasTai atsitiko 1838 metų gegužės mėne
si* v

Aš buvau su daugybe kitų keleivių 
“Mikalojaus I” laive, kuris plaukiojo 
tarp Peterburgo ir Liubeko. . Kadangi 
anuo metu geležinkelių buvo maža, tai 
visi keleiviai pasirinkdavo jūros kelią. 
IJėl tos pačios priežasties daugelis jų im
davo su savimi karietas, kad galėtų to
liau keliauti po Vokietiją, Prancūziją 
ir 1.1. '

Mūsų laive, kiek pamenu, buvo dvi
dešimt aštuoniom ponų ’karietos. Kelei
vių — apie du šimtus aštuoniasdešimt, 
tame skaičiuje kokia dvidešimt vaikų.

Tuomet aš buvau dar labai jaunas ir, 
nesirgdamas jūros liga, gyvenau naujai- 

.siais įspūdžiais. Laivu plaukė keletas\po- 
nių, nepaprastai gražių bei meilių; di- 

’ desnė jų dalis, deja, mirė.
Motulė pirmą kartą leido *man važiuo

ti vienam, ir aš turėjau prižadėti jai elg
tis protingai ir, svarbiausia, neliesti 
kortų ... Ir. štai kaip tik pastarasis pa
žadas pirmas buvo sulaužytas.

✓ Tą patį vakarą bendrojoje kajutėje 
/ susirinko daug žmonių.. Tarp kitko, čia 

buvo keletas lošikų, gerai žinomų Peter
burge. Jie kiekvieną vakarą lošė banką, 
ir auksas, kurį anuo metu buvo galima 
dažniau jnatyti nei dabar, garsiai skam
bėjo.

Vienas šitų ponų, matydamas, kad aš 
. laikaus nuošaliai,» ir nežinodamas šito 

priežasties, staiga paąiūlė man dalyvau
ti jo lošime; kai aš su devyniolikamečio 
naivumu paaiškinau jam savo susilai
kymo priežastį, jis nusikvatojo ir, kreip
damasis į draugus, sušuko radęs bran
genybę, būtent, jauną vyruką, dar nie
kuomet nepalietusį kortų ir dėl to priva
lantį turėti didžiulę negirdėtą laimę, tik- 

. ' rą naujokų laimę!...
. Nežinau, J^ąip tatai'įvyko, bet po de

šimties minučių aš sėdėjau už lošiamojo 
strilo su kortomis rankose, lošimo laimėš 

-lydimas —jr lošiau, lošiau pasiutusiai.
Ir reikia pripažinti, kad senoji patarlė

• nepamelavo. .Piųigąi plauku pas mane 
upeliais: dvi aukso krūvelės gulėjo ant

* stalo abipus mano ^drebančių ir supra
kaitavusių rankų; Sugundęs mane loši
kas nesiliovė ragines bei kurstęs ... Tie
są sakant, aš jau tikėjaus iš karto pra- 
Ibbsiąs. ’

Staiga smarkiai atsiveria kajutės du- 
itys, pro jas įsiveržia visai iškrikusi po
nia, sujaudintu balsu šaukia: ‘'gaisras!” 
ir apalpusi krinta ant sofos. Tai sukėlė' 
didžiausią sąmyšį: niekas neliko vietoje; 
auksas, sidabras, banknotai nuriedėjo ir 
pasipylė į visas puses, o mes visi puolė
me laukan. Kaip mes anksčiau nepaste
bėjome dūmų, kurie jau smelkėsi į kaju
tę? To aš visai nesuprantu! Laiptai buvo 
jų pilni. Tamsiai raudona, tarsi degan
čių, akhaenš anglių pašvaistė iškildavo 
tai čia, tai ten. Viena akimirka visi at
sidūrė ant blikties. Du platūs dūmų ir 
Ugnies stulpai'veržėsi iš abiejų dūm
traukio pusių ir palei stiebus; kilo bai- 

/ ' siausias sąmyšis, kuris, jau ir nebesusto
jo. Prasidėjo nepaprastas blaškymasis: 

/ buvo jaučiama, kad beviltiškas savisau
gos jausmas apėmė šias visas žmogiškas 
būtybes, ir mane pirmiausia. Atsimenu, 
kad pagriebiau už rankos jūreivį ir mo
tulės variįu pažadėjau jam dešimt xtūks- 

v tančių rublių, jei jam pavyks mape iš- 
: - gelbėti. Jūreivis, kuris, žinoma, negalėjo 

/K ?imtai pažiūrėti į mano žodžius, atsikra
tė manimi; aš. ir pats nekibau daugiau 
prie jo, suprasdamas, kad tai, ką aš kal
bu, neturi jokios prasmės. Beje, tame, 
ką aš aplinkui mačiau, jos buvo nedau
giau. Visai teisinga, kad niekas negali 
prilygti-laivo katastrofos arba gaisro jū
roje tragizmui, išskyrus jo komizmą. 
Pavyzdžiui, siaubo , apimtas turtingas- 
dvarininkas Šliaužiojo keliais, pamal
džiai mušdamas kakta į grindis; o kai 
vanduo, kurį gausiai pylė į aftglių duo
bių angas, akimirkai sutramdė ugnies 
dūkimą, jis išsitiesė ir griausmingai su
riko: “Mažatikiai! nejaugi jūs manėte, 
lead mūsų dievas, rusų dievas, mus ap
leis?” Bet tą pačią akimirką liepsna pa
kilo aukščiau, ir didžiai tikįs vargšas 
puolė kniūbsčias ir vėl ėmė mušti kakta 
grindis. Kažkčks generolas, niūfiai iš
krikusiu žvilgsniu, riėsustodamas rėkė: 
^Reikia pasiųsti imperatoriui kurjerį! 
Pas jį pasiuntė kurjerį, kai buvo kilęs 
maištas karinėse sodybose, kur aš pats 
buvau, taip, ir tat išgelbėjo nors kai

»' f
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kuriuos iš mūsų!” Kitas ponas, su skė
čiu rankoąe, staiga ėmė, kaip padūkęs, 
badyti menką, alyviniais dažais pieštą.

(Pabaiga) * * • , ’

7,. x x . - < <’Aš esu varlė, • kalbėjo jis, lyg tei-
portretą, kuns buvo čia pat bagaže pri- sindamasiš. — Argi jie galėjo tai šu-

molberto. Skėčio galu jis prasti? jje buvo artistai, ne biologai. Jie 
. ~ ... ~ pažino dailininko studijos\molį, bet jie

buftios ir ausų vietose. Badydamas jis nepažino to molio, iš kurio patys buvo

paveikslas ne jam priklausė! Drūtas 
ponas, visas apsiašarojęs, panašus į vo
kiečių aludarį, "nesustodamas klykė 
verksmingu balsu: “Kapitone! Kapito
ne!.. .” Ir kai' netekęs kantrybes ka
pitonas sugriebė jį už pakarpos ir rikte
lėjo jam: “Na? Aš kapitonas, ko gi jums 
reikia?” — dručkis pažiūrėjo į jį bevil
tiškai ir vėl ėmė vaitoti: “Kapitone.”

Tąčiau tas kapitonas išgelbėjo visų 
mūsų gyvybę. Pirmiausia tuo, kad pas
kutinę akimirką, kai dar buvo galima 
pasiekti mašiną, jis pakeitė mūsų laivo 
kryptį, nes jei laivas, užuot stačiai pa
sukęs į krantą, būtų plaukęs į Liubeką, 
tai būtinai būtų sudegęs anksčiau, nei 
pasiektų uostą; antra, dar tuo,, kad įsa-

išdūrė penkias 'skylutes: akių, nosies,>

tvaksės jų kraujas, jie daugiau jau ne
bedūsaus ir nebedainuos. Aistra mirė. Ji 
ųiirė nakčia, Šaltame guolyje, nepuoselė- 
jama ir apleista; jie net nepajuto, kaip 
ji dingo. Jie perskaitė tai pirmą sykį vie
nas antro akysę.

— Dievai gali nebūti malonūs, bet jie 
dažnai būna gailestingi. Jie 'parito mažą 
dramblio kaulo rutuliuką ir nušlavė nuo 
stalo tai, kas buvo pastatyta. Visa kas 
liko, tai vyras ir moteris, ir jie žiūrėjo į 
vienas antro užgesusias akis. Ir tada jis 
mirė. Tuo dievai parodė savo gailestin
gumą. Nepraėjo nė savaitės, ir Mervi- 
nas Fiskas mirė — jūs atsimenate tą 
įvykį. O jos dienoraštyje aš daug vėliau’ 
perskaičiau tuo metu parašytą vMitšelio 
Kenerlio eilėraštį:
Nebuvo niekad valandos, kad negalėtume 

bučiuotis,
Ir vistik mes nesibučiavome.

— O, kokia ironija!

nulipdyti. Bet vieną dalyką aš pasaky-^ 
siu — jie ’lošė rimtą'lošimą. Ir niekas 
dar šitaip nelošė, ir'aš abejoju,, ar kas' 
nors ateityje šitaip dar los.

— Niekados dar įsimylėję nebuvo pa
siekę tokios ekstazes,* kaip jie. Jie ne
nužudė Meilės pasibučiavimais. Atsiža
dėdami jie stiprino ją. Ir atsižadėdami 
jie ugdė ją, kol pagaliau ' suliepsnojo 
troškimai. Ir ugniasparnis kankliuoto- 
jas degino juos savo karštąis Sparnais, 
kol jie pagaliau alpte alpo. Tai būvo Mei
lės kaitra,' kuri riešilpnėjo, bet ištisomis 
savaitėmis ir mėnesiais vis stiprėjo. ^

— Jie ilgėjosi ir troško vienas antro, 
apimtiz maloniausių aistros skausmų ir 
saldžiausios agonijos, ir taip stipriai, 

, _ . . .y .x . r. , .. . . .kaip Jokia pora, kuri kada riot’s inylėjoke jūreiviams išsitraukti .durklus ir be at. ‘ . ..
gailesčio smeigti kiekvieni kuris mėgins <_ įjėt štai vieną' dieną pabudo mie- B_________ .______________
paliesti vieną iš dviejų likusiųjų valčių gOję pievai; Jie;.sukilo ir prisižifrrėjd į šį O jūs dar sakote, kad jie laiinėjo! 
— visos kitos buvo_apverstos neįgudusių Vyr^ jr motėrį, kurie tyčiojosi iš jų. /Koks keistas žmonių, sprendimas! O aš

.... Ir kai vieną rytą vyras ir moteris pa
savo žvelgė vienas antram į akis, jie suprato,

keleivių, kurie norėjo nuleisti jas į jūrą.
Jūreiviai, daugiausia danai, r*“" 

energingais ir šaltais veidais ' ir kone kad kažko nebėra. Dingo ugniasparnis 
kankliuoto j as. Jis naktį tyliai išskrido 
iš šio atsiskyrėlių kampelio. z

Jie pažiūrėjo vienas antram į akis ir 
suprato, kad jie viens antram jau abe- < 
jingi. Aistra mirė. Ar jūs‘suprantate? 
Ąistra mirė. O jie niekad net nepasibu
čiavo. v Ne vieno sykio nepasibučiavo. 
Meilė juos apleido. Jie niekad nebejaus, 
nebetrokš’ ir nebedegs. Jiems nieko nebe
liko — jie, daugiau nėbevirpės, nebetu
rės meilės polėkių, nei malonių kąnčių, 
nebeplaks jiems saldžiai širdis, ir nebe-

kruvinai tviskančiais peilių ašmenipiis 
nenoromis kėlė baimę. Buvo gana stip
rus škvalas; jis dar sustiprėjo nuo gais
ro, kuris siautėjo beveik trečdalyje laivo. 
Turiu prisipažinti, nors ir ką apie tai 
pagalvotų vyriškoji žmonių giminės pu- 
sė, jog ūioterys tą sykį.parodė daugiau 
drąsos, kaip vyrai. Naktis užklupo jas 
lotose išblyškusias, kaip mirtis (vietoje 
bet kokių drabužių jos buvo apsisiautu
sios antklodėmis)., ir nors dičĮelis aš bu- 

” vau, tuomet netikėlis, bet jos atrodė man 
z/nužengę iš dangaus angelai,^ kurie nori 

mus sugėdinti ir padidinti mūsų drąsą. 
Buvo tačiau ir vyrų, kurie parode tikrą
jį drąsuirią. Ypatingai atsimenu aš vie
ną, poną D-vą, buvusį rusų pasiuntinį 
Kopenhagoje:' jis nusiavė, batus, nuejne 
kaklaryšį, nusivilko švarką, kurio ran
koves surišo sau ant krūtinės, ir sėdė- 

. damas ant storo ištempto lyno, mataravo 
kojomis, ramiai rūkydamas savo cigarą 
ir pašiepiamai, su pasigailėjimu žiūrė
damas į kiekvieną paeiliui. Aš radau 
sau prieglobstį lauko laiptuose, kur ir 
atsisėdau* ant vienos paskutiniųjų pako
pų. Sustyręs žiūrėjau į raudonas putas',' 
kurios kunkuliavo apačioje ir kurių pur
slai pasiekdavo mano veidą,- ir. sakiau 
sau: “Štai kur teks man .žūti, turint tik 
devyniolika metų!” — aš buvau tvirtai 
pasiryžęs geriau nuskęsti, negu iškepti.
Liepsnos skliautas buvo išsilenkęs ties 
manim, ir. aš gerai atskyriau jos stau
gimą nuo bangų kriokimo. ; > •

Netolr manęs, ant tų pačių laiptų, še-. 
dėjo nedidelė senutė, tur būt, kurios nors 
važiavusios į Europą šeimos virėja. Pa
slėpusi veidą rankose, ji„ atrodė, šnabž-? 
dėjo maldas, bet staiga greitai pažvelgė 
į mane ir, ar jai pasirodė, kad per
skaitė mano veide nelemtą pasiryžimą, 
ar dėl kurios nors kitos, priežasties, beį 
'ji sugriebė mano ranką ir .beveik mal
daujamu balsu pasakė: “Ne/ ponaiti,* 
niekas nėra savo gyvasties ponas, ir jūs 
nesate ponas, kaip ir kiekvienas kitas.,’ 
Kaip dievas lieps, taip ir tešie. Juk tai' > 
reikštų nusižudymą, o už tai aname pa
saulyje jus nubaustų/’

Iki tos minutės aš neturėjau jokio no-, , 
ro nusižudyti, bet čia čĮėl kažkokio noro 
papozuoti, noro, kutis visai buvo nesu
prantamas mano būklėje, aš du ar triis 
sykius apsimečiau norįs įvykdyti, suma
nymą, kurį jinai spėjo manyje esant; ir 
kiekvieną kartą vargšė senutė .puldavo 
prie manęs,. norėdama sutrukdyti tafc 
kas, jds nuomone,, buvo nusikaltimas. 
Pagaliau man pasidarė gėda, ir įį.š, lio
viaus. Ir iš'tikrųjų, kuriam galui vai
dinti komediją akivaizdoje mirties, ku
rią tą minutę aš rimtai laikiau neišven
giama?. Be to, neturėjau laiko net šiam 
keistam jausmui' suvokti, nei gėrėtis Se
nutės egoizrho stoka (tąv dabar navadin- 
tiį altruizmu), nes ta akimirkaniepsnos 1 

t staugimas ties mūsų galvomis dvigubai 
padidėjo; bet kaip tik tuo metu balsas,', 
skambus, kaip varis (tai buvo mūsų iš
gelbėtojo balsas), pasigirdo tiės

' mumis: “Ką jūs ten darote, nelaimin- • 
gieji? Jūs žūsite, eikite paskui mkrie!”

■ > ‘ (Daugiau bus)

jūs atsimenate tą

t -t . _ . - _

Ir kai vieną rytą vyras ir moteris pa
Y — *!*•'. j • • . t i • « . ,

— O, kokia ironija! — sušukau ąš.
Ir Karkinezas,/ židinio šviesoj tikras 

Mefistofelis aksominiu švarku, persmei
gė mane savo juodomis akimis.

—O jūs dar sakote, kad jie laimėjo! 

jums tai sakiau ir Žinau. Jie tiek laimė
jo, kiek laimite jūs čia, šiuose kalnuose.

-i Bet jūs, — karštai paklausiau aš.
Jūs, keldamas triukšmingas orgijas, 

gyvendamas beprotiškuose miestuose ir 
svaigindamasis dar . bėprotiškesnėmis 
linksmybėmis — jūs manote, kad jus 
laimite?

Jis palengva papūrte galvą.
— Jeigū jūs, laikydamasis savo blai

vaus bukoliško režimo, pralaimite, tai 
nereiškia, kad aš turiu išlošti. Mes ne
laimime niekad. Kartais mes galvojame, 
kad mes laimime. Tai būpa mažytis die
vų pokštas.

‘i ‘

tiftdaita ’Zhmtaq IBM liUllAJ ZjIIiILIo
Michigan Valstijos Progresy- 
vės - Partijos ‘Suvažiavimas

. 18 d. rugsėjo',. Music Hali, 
Detroit/ Mich., atsibuvo riomi* 
oavimas kandidatą, į rudeni
nius rinkimus; taip lygiai ir 
priėmimas platformos.

Anksčiau spaudoje buvo 
pranešta, kad suvažiavimas 
atsibus Mirror Ballroom, bet 
vėliau pasirodė, kad delegatų 
skaičius iš visos Michigan 
valstijos bus daug didesnis, 
negu .iš pradžios manyta, tai 
buvo partijoš pareigūnai pri
versti ant greitųjų gauti di
desnę vietą, kas, žinoriia, su? 
klaidino daugelį, kurie anglų 
spaudos neskaitė. ’ .'•/ 
J Bet delegatai, %urie <jaibb 
vavd^ manau, geriau jąutčsi 
sėdėdami erdvioj, sų minkšto
mis sėdynėriiis, Music Hali. * v. • . .*** ' f

>z Pirmipinku suvažiavimo bu
vo gerai žinomas advokatas 
Morris Sugar, kuris šiame lai
ke prideda daug darbo Pto- 
gresyvės Partijos organizavi-' 
me; \: . 1 . •

Suvažiavime dalyvavo* taip
gi buvęs per ilgus metus re- 
pųblikonų partijai advokatas,* 
laikraščio leidėjas Charles 
Howard iš Des Moines, Iowa 
valstijos T Albert E. Kahn, ra
šytojas/ kurią neseniai sugrį
žo iš Europos, kuris dalyvavo 
intelektualų s u v a ž i a v ime 
taipgi Michigan valstijos se
natorius Stanley Nowak.

Allen H. Saylėf, pirmiriin- 
kaš Prpgi’esyVės į^artijoŠ Mi
chigan valstijoj; išdavė, rapor
tą suvažiavimui apie - atliktus 
darbus per 8 mėnesius laiko. 
Iš raporto pasirodė, kad 

‘ Partija auga smarkiai ir šau-$ 
hiai, kad. /pastangos yra da«-> 
rohios pastatyti ją pirmoje 
vietoje- Michigan ' valstijoje; 
jis nurodė, kad pririiarėse 
kandidatai 'į nekuriuos. grėdus 
padvigubina sau balsą ^skaičių 
ir du likosi nominuotais į Kon
gresą ant demokratų tikiętb, 
bęt ypatbs, kurios pilnai pri
taria Progr. Partijai, kaip tai 
kdngrėsmaAas Sadowski pir
mame distHkte ir’ Gene SMdri 
12-pie kongresiniame distrik- 
te. Nors nepasisekė pėr' prk 
fnares su’Stanley Nbwa*k.iMfs 
jis ir pralaimėjo, vistiek sutei- 

. ........

; .... — -------

kč daug Išgąsčio Fqrdo ir Gė- 
nėral Motors kandidatams' — 
FBrdri LbkifiškiuT' ‘it* Gvėrai 
Motors Williams. Niekados 
dar nebuvo* tiek .daug balsuo
tojų pritharėse. Stanley No
wak pralošė tik su penkiais 
tūkstančiais balsų skirtumo.

Dabar kelis žodžius reikia 
priminti apie kalbėtojus.

Buvęs fepublikonų partijos 
žmogus Chas. Howard, ne
gras/ primįnė daug karčios 
teisybės apie abi senąsias par
tijas. Jis sakė: “Kaip demo
kratai, taip lygiai ir republi- 
konai yra niekas daugiau, 
kaip, tik apgaudiriėtojai. Jiė 
kalba apie ■ėiviješ teises,. bet 
turėdami gMTą jų • n^įkūni- 
ja: pastatūojū laiku tat
įei^tnė/v|šą JaRtiki; Hitlerio 
ii’ šiandien ją naudoja savb 
politikos vedimui, iškeldami 
baubą apie komunistus, kad 
tik apdengti sąyo melagystes. 
Ir , mes į tai turim atkreip
ti atydos, kad atmušti jų veid- 
maipin^us užmetimus. Tokius 
užpuoliitiUš darė Hitleris pir
ma ant komunistų, o paėmęs 
gadią į savo rankas milijonais 
žudė visus. Tas pats ir čia’ 
daroma, ne tik komunistus 
puola, bet persekioja jau ir 
visus, kurie išdrįsta nurodyti 
jų blogumus. Ir dėk to aš 
mečiau re pu b lik orių partiją ir 
šiandien einu su Progresyve 
Partija, nes ir dribar pasiro
do; kad tik viena Progresyve 
Partija laužia tą ledą vesda
ma. kovą p’Heš segregaciją.”

Albert E. Kahn nurodo, kad 
pavyzdžiui Franci joj visi turi 
ktio šūnkiriusiai dirbti, kad 
nors surasti būdą, kad badu 
nenumirtų. Pagal jo patirtus 
faktus,'Jai Marshall© planas 
neša Francijai uždarymą dirb
tuvių, nes priverstinai turi im
ti Amerikos produktus, o sa
vo įstąigas uždaryti.

Bet kitaip išrodo pž taip 
vadinamos geležinės uždan
gos —; tėhai su kiekviena die
na dalylBB’įF padėjimas ejna 
įtryni Todėl Amerikos stam
busis kapitalas ir .pyksta, kad 
jie negalė j d įleisti ’ savo gete* 
žinių' pifštį užstriaugitmii, ta^ 
ribinės Šaliės." f

Tai tiek apie svečius.

savaites atostogų, nes mokyto
jas Žukas ir keli choro nariai 
turėjo dalyvauti Vakacijų mo
kykloje, kuri tęsėsi dvi savai*' 
tęs Worcester, Mass.

.Pirmas pamokas-mitingą tu
rėjom, kur pasirodė, kad dar
bų turimė iki pat galvbš. ga
lias naujas’dainas turime suši- 
mokiriti iki 12 kito mėnesio, 
kuomet reikės dainuoti'šti Ąi-( 
du New Yorke fėstivalyj, pra
dedant Wallace-Taylor rinki
mų kampaniją* * •'

Už kelių savaičių turėsime 
dalyvauti Lietuvių Menininkų 4 
festivalyj Bostone., Savo pa
rengimas,’tai yra operetė Syl
via, už kelių mėnesių įvyks-. 
Praeitas pamokas turėjom jau 
ir keturis jaunuolius naujus 
dainininkus, tai Jack Schėmel, 
Leo Lukaitię; Vįto Dvareckas 
ir iš Cliffside Bakūnaitė atsi
vežė puikią soprano solistę 
Marie Blasso. Visi jauhi^ga- 
būs jaunuoliai, kurie dabina 
chorą ir turtina meno dvasi
nes jėgas*

Sietyno - Aido ^piknikas gra
žiai pavyko. Turėjom skait-. 
lingus abu chorus, kurie da
vė trumpą, bet turiningą pro
gramą ir apsčiai chorų simpa- 
tizatorių, kurie smagiai links
minosi per ištisą pusdienį ir 
vakarą. Varde chorų, šiltas 
ačiū visiems! Albina#. . • i

Baltimore, Md

Suvažiavimas rado reika
lingų šį sykį pastatyti į Mi
chigan valstijos urėdus sekan
čioms vietoms:

Generaliu prokurorų likosi 
nominuotas1 advokatas Ernest 
Goodwin, kuris dabartiniu lai
ku advokatauja daugeliui CIO, 
unijų."

Jo .pastangomis neseniai li
kosi per Supreme Court Bo- 
nine - Trip aktas pripažintas 
nekonstituciniu. Jo išrinkimas 
neš daug naudos darbo klasei.

Į Secretary pf State nomi
nuota Mrs. Roberta- Barrows, 
ir valstijos iždininko vietai— 
John Zdremba.

Taipgi buvo noriiinuota dar 
į nepurias kitas, valstijines 
įstaigas, kaip tai valstijinį sė-- 
natą ir legislator^. ‘ x

SU šiuo suvažiavimu prasi
dės didysis darbas budavojimo 
ProgTesyvės. Partijos ir išrin
kime Henry Wallate su Tay
lor-į Washington, D. C., par
eigi.

Aukų dėl vedimo to darbo 
per suvažiavimą sukelta apie 
6 tūkstančiai' dolerių.

Delegatas.
. - .. K- - ■ - - -— -*’ - i

Philadelphia, Pa.
ūmai susirgo drg. Ch. Sta- 

šis% Janv padaryta operacija 
ant apfendikb. Dabar jau ran
dasi namuose ir sėkmingai 
sveiksta. Jisai gyvena ant 
ūkčs, Road 2, Box 103, Per
kasie, Pa.

Draugai Stąšiai yra dien- 
rn^Čio Laisvės skaitytojai ir 
rėmėjai per ilgus laikus. Taip- 
gį neapleidžia nei vieno dides
nio parengimb-niūsų darbinin- 
kiškahi tikslui, kai b'ūnh svėi- 
kas. Vėlinu kuo greičiausiai 
pasveikti ir vėl būti musę pa
rengimuose. O j<y draugėj 
linkiu stiprybės išgyventi dėl 
draugo ligos pasunkėjusias 
sąlygas. x ,

Rudeninis Išvažiavimas 
Spaudos Paramai x

Baltimorės Lietuvių Moterų 
Klubas rengia draugišką iš*. 
važjavimą tikslu sukelti para
mos progresyvei spaudai, ku
rios šiubm sykiu taip labai rei
kalinga.
, Išvažiavimas įv^ks sekma
dienį, spalių (Oct.) 8, pas J, ’ 
Deltuvą, Ttarioyer, Md. Pra- 

■džia, kaip ir visada, mio pu*-g- 
dięnfo. 'Įžangos nebus.* IŠ-* 
važiavimas buš labai smagus 
ir draugiškas. Kaip mūsų 
moterys ką rengia, tai jos su
rengia su visokiais prismo- 
kais ir pagardinimais. Taip . 
ir šitą sykį bus visko, kas tik 
ko pageidaus. Pietus galės 
gauti kiekvienas pagal savo 
pasirinkimą.

Taigi, kviečiame visus skait
lingai' dalyvauti. x ;

Kurie norite važiuotu o ne
turite savo mašinų, tal -būkįte 
prie Lietuvių Svetainės tarpe 
12:30 ir 1 valandos. čionai 
J. . Deltuva ir kitP draugai - 
lauks su, mašinomis ir norin
čius važiuoti nuveš.

Kitas būdas nuvažiuoti, tai 
Greyhound busais, kurie- va
žiuoja Washington bulvaru. 
Juos galima gauti ant kiek
vieno kampo, kur busii stoja, \ 
tik reikia dribti. Ženklą, kadw“ 
norite važiuoti. Tikietą pirki* ~ 
te iki W. Elčridge ir išlipki* ' 
prie Hanover kelio ir eikite' 
po kairei iki išvažiavitho vie
tos. , t \ ,

• Labai galima, kad šis iš
važiavimas šį rudenį jau bus 
paskutinis, todėl visi pasinau
dokime proga susirinkti į ben
drą pasilinksminimą ne tik 
skaniai pavalgyti ir išsigerti, 
bet ir draugiškai padiskūsuo- 
ti ateisiančius preiidfentinius 
rinkimus ir abelnal’ pasaulinę 
padėtį, kuri niekuomet pir
miau nėra buvus tokia*įdomi 
ir taip įtempta, kaip dabarti
niu laiku’. Mūšų moterys kaip 
tik laiku ir labai svarbiam 
reikalui ruošia sį išvažiavimą, 
todėl visi savo skaitlingu atsi
lankymu paremkime jų gražų 
pasimojimą. Vincas.

m
O

P. Walahtienė.

Baltimore. — 1 
lumbo, 17 metų,

Samuel Ba- 
? nuteistas 

Visą amžių kalėti už tai, kad 
jis įsiviliojo vidun 15 metų 
mergaitę ir užpuolė ją ža- 
giritl.

DŲ MARINAI—PLĖŠI
KAI, ŽMOGŽUDŽIAI IR 
ŽAGINTOJAI

Glen Burnie, Md.-— Poli
cija ieškp dviejų marinų, 
kurie apiplėšė viešbutį; nu
šovė laivyno veteraną Joh- 
ną H. Mahlaną, išžagino jo 
mergina ir nušovė. 4

, ,, In* i...— ...„t .i.» .■■■y.Į, 1.1111,11^

4 pusi.—Ląisvė į Liberty, Lįth. Daily)—-Antr., Rugs. :
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Tarnybos rei

sakė

<m>

Gaisrūnas

Milionas Itali

ŠYPSENOS
Tel. EVergreen 8-9770

STEAK PARTY

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

TELEPHONE 
STAGG 2-6043

Izraelis nesutinka su Ber 
nadotte’o planu, kuris tar 
nauja arabam prieš žydus.

Teheran, Iranas. — Pa 
keisti 5 Irano ministrai, kai 
po “netikę.”

Egzaminuotam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

RONKONKOMA
8634

leistas.
“laisvės 
ka mėnesinį 
fu kavalieriui

Venezuela. — Nukritus 
amerikiniam žvalgybos lėk
tuvui, žuvo lakūnas.

Rašytojai Atstatymo Talkose
VILNIUS, liepos 18 d. — 

Vilniečių tarybinių rašytojų 
kolektyvas, stojęs į miesto -at
statymo talką, įsipareigojo

Beje, prašome kuo veikiausiai atsiteisti už brošiūrą
Henry A. WallaCe ir Naujoji Partija.”

Mums pinigai-labai reikalingi! , 
'Nacionalis Lietuvių

/ Wallace-for-President
Komitetas. .

LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINE, VYNAS ir 

ALUS

Ar jūs norite balsuoti lapkričio 2 dieną?
Ar jūs skaitote tai savo, kaip piliečio, pareiga?
Ar jūs žinote, jog be užsiregistravimo, negalėsite bal

suoti?
Atsiminkite: Jei norite balsuoti, turite užsiregistruoti.
Kiekviena valstija ir didesnieji miestai skiria Savotišką 

registravimuisi laiką ir vietas.
Pav., New Jersey valstijoje piliečių registracija balsa

vimui bągiasi šią savaitę. Kas ten neužsiregistrūos, tas 
negales balsuoti. ' < ' ’. '

New Yorko valstijoje piliečių registracija bus sekamą 
savaitę. > . ' ' ‘ /

New Yorke registravimasis prasidės rugsėjo 27 dieną 
ir baigsis spalių 2 dieną.

Kada bus registracija kitose valstijose, mes nežinome. 
Mes tik ryžtamės paakstinti kiekvieną pilietį, kiekvieną 
galintį balsuoti žmogų, kad jis tėmytų: kai tik ten, kur 
jis gyvena, prasideda registracija, 
ri užsiregistruoti/

Daugiau', kiekvienas susipratęs pilietis privalo paaks
tinti savo pažįstamus, prietelius, kaimynus ir draugus, 
kad jie užsiregistruotų.

Pakartojame: kurie norėsite lapkričio 2 dieną balsuo
ti, užsiregistruokite!

Nacionalis Lietuvių Wallace-for-
. President Komitetas.

Valgykite Pietus pas *
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 

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

Dabar Įsigykite Steak Party Bilietą.
_ Galite gauti Happy Days Restaurants.

Kaina $2.50. Pradžia 8 vai. vakare.
Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma

lonu. Mandagus patarnavimas.
Kiekvieną šeštadieni {vyksta puota, pasivaišinimas bei part. Pra

šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.
Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių 

Žemos kainos už viską.
Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. -

nuvalyti nuo griuvėsių skly
pą Gedimino gatvėje Nr. 47.

Sostinės išvadavimo metinių 
dienai įsipareigojamas buvo 
įvykdytas. Prie valymo dar
bų* gerai dirbo LTSR Tarybi
nių Rašytojų Sąjungos pirmi
ninkas J. Šimkus, rašytojai T. 
Tilvytis, J.. Baltušis, J. Dovy
daitis, Alb. Žukauskas ir kiti.

Ypatingai darbe pasižymėjo 
sąjungos darbuotoja Kišeikie- 
nė, kuri, nežiūrint senyvo am
žiaus, atidirbo 89 valandas.

Matthew 
buyauskAs

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172

i Judesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, • greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1,000,000 Valdinių Italijos 
Darbininkų Demonstravo

dėl Algų Pakėlimo .
Roma

jos valdžios darbininkų ir 
tarnautojų demonstravo į- 
vairiuose miestuose, reika- 
laūdami pakelt algas/ Bet 
seimas 246 balsais prieš 129 
atmetė reikalavimą. ,

Tėvų Komiteto Rūpesčiu
MAŽEIKIAI, liepos 18 d.—
Atostogų dienomis vyksta, 

mokyklų parengimas naujiems 
mokslo metamą, štai kaip tie 
darbai atliekami Sėdos pra
džios mokykloje s (Mažeikių 
apskr.)'\

—Tėvų komiteto rūpesčiu,- 
buvo organi-

Kanados ' ' 
Black Horse Ale 

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

UN pastatams atsikrausčius 
ant 46th St. ir 1st Avė., teų 
buvęs bronzinis Amerikos Re? 
voliucijds patrijoto Nathan 
Hale tabletas perkeltas ant 
44 th St., prie Yale Klubo.

įrengta ATS Aparatų Salė
’ VILNIUS, liepos 18 d. — 

Prieš kelis mėnesius Ryšių Mi
nisterijos įgaliotinio valdybos 
rūmuose pradėtas naujos 4,- 
00Q taškų automatinės telefo
no stoties montažas, šią sa
vaitę/ montažininkai pasiekė 
svarbų laimėjimą: jie baigė 
didžiulės aparatų sales įrengi-* 
mą.

Aparatų salės įrengimus mes 
sumontavomp anksčiau grafi
ko nustatytojo termino. Da
bar mums reikia sumontuoti 
energijos tiekimo sistemą bei 
aparatūrą, surišančią „ATS su 
tarpmiestine telefono stotimi. 
Lygiagrečiai vykdomi miesto 
telefono linijų tinklo rekon
strukcijos darbai.

ATS statyboje mums pade
da kitos sostinės įmonės. No
rėčiau pažymėti veiksmingą 
“Elėktrito” paramą. Pastaro
ji įmonė mums gamina įvai
rias detales bei padeda lini
jas tiesiantiems ryšininkams 
savo autotransportu.

/ TSRS Ministrų Tarybos nu
tarime dėl priemonių Vilniaus 
miestui atstatyti nurodyta, 
kad ATS turi bū£i perduota 
eksploatacijon ligi4 1949 
tų gegužės 1 dienos 
kolektyvas yra pasiryžęs 
baigti anksčiau nustatyto 
mino.

rašo A. šėma 
zuota valstiečių tąlka, parvež
ta'nemaža, plytų, žvyro, len
tų h? kitos statybinės medžia
gos. Parvežtas taip pat ku- 
ras, Komiteto nariai nutarė 
parūpinti mokyklai 15 naujų 
suolų ir 4 rušomąsiąs lentas. 
Mokyklos remonto darbe ak
tyviai dalyvauja mokinių tėvai 
A, Narmontas, J.;Mįękienė ir

NAMŲ DARBININKE
Viduramži MeUriiki

Pilnai priefcifirai apartmento ir dviejų 
vaiko. Reikalingi paliMijimai.

KREIPKITĖS PO 6 P. M. '
L FIELD

104 MOORE ST., BROOKLYN

me-
Mūsų

už-

Paul Gustas Funeral Home 
. .INC.

SOVIETAI KALTINA 
VAKARINIUS .

■ TALKININKUS
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

reiškė sutikimą su Jungti- 
nįif Valstijų, Anglijos ir 
Francijos valdžių norais, 
kad būtų įsteigta visų ke
turių kontrolę Berlyno pre
kybai su vakariniais ruož
tais ir su jų šalimis, api
mant jr tinkamų leidimų 
davimą, ir tokiu būdu pa
šalinant esamu skirtumus 
šiuo klausimu.

Tokiose • sąlygose dalykas 
priklauso nuo Amerikos, 
Anglijos ir Francijos val
džių, ar minimos derybos 
bus suardytos, ar bus tin
kamai susitarta tarp Sovie
tų Sąjungos ir tų šalių.

GERAS SUMANYMAS
Trumanas sumanė,, kad rei

kia pasikeisti mokytojais su 
Europa. Sunku pasakyti, ką 
mūsų , jaunimas pąšįmokytų 
nuo europiečiu? Bet mūsų* mo
kytojai, tai jau tikrai išmoky
tų, taip sakant, ‘‘American. 
Way of life”, v. Mūsų jauni
mas ir taip jau perdaug išsila
vinęs laisvai elgtis ir atsižymė
ti,.., Mano sekcijoje,, kurią ga
lima pavadinti “slum section,” 
randasi mažas parkas, užvar
dintas “St. Mary’s ParK.*’ (Ge
riau būtų jį pavadinti “Nekal- 
to prasidėjimo parkąs”). Tą- 
me parke, jauni berniukai ir 
mergaitės, dar nebaigę mokyk
los, jau pradeda praktikuoti 
jaunystės meil^. Prietemoj jau 
visi suolai užimti. Lenktynės 
eina, kuris ilgiau išlaikys buč
kį. Senesni praeidami seilę var
vina ir nedrįsta jiems kliudy
ti. Abelnai, jiems ten plekas 
nekliudo, kadangi policijanto. 
ten nei su žiburiu nerastum ...' 
Vieną naktį jiems atėjo į gal
vą, kad jiems kenkia, šviesos: 
“Prie gvieęos, trūksta drąsos.” 
Ir kitą rytą parko prižiūrėto* 
jas jau nerado nei vienos svei
kos šviesos. Parko prižiūrėto
jas sudėjo *žiburius, o vaikai 
ir vėl išdaužė, eP,er'kelis atve
jus tas atsikartojo ir ant galo 
vaikai laimėjo. Dabar jau vi
duryje parko žiburių , nėra ir 
jiems niekas neklįddo/

Antras atsižymėjimas, tai 
užbaiga mokslo. Taip pat toje 
sekcijoje jaunuolių aukštesnės 
mokyklos studentai užbaigė pa
vasario sezoną, gavo diplomus 
ir už savaitės laiko, tie patys 
studentai, išdaužė mokyklos vi-

Skerąaį gatvės nuo Ampry
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS

Telefopnokite dieną ar naktį 
EVergreen 7-4774 
■. cma •

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. ,

Du kambariai Šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- 
kaląyimo.’MOsų telefonas niekad nemiega.

Kiekvienas gavęs 
kortelę,” mo- 

mokestį “ri- 
sulyg susi

tarimo. O jei kuris dar iš
geria “šmorkutę” arba alaus su 
kunigėliu, tai palieka visiškai 
niekeno neužkabinamas.

— Biaurus dalykas, - 
man vienas Rio lietuvis 
ką me\ galime padaryti? Kur 
skųstis ir kas mumis užtars? 
Kur šauktis pagalbos? Mes 
skirti sunaikinimui... Gelbėki- 
mės, kaip kas išmanome ...

Nedėsiu ant’ svarstyklių -šio 
draugo išsireiškimus, žinau, 
kad Brazilijos pažangiųjų lie
tuvių padętis apgailėtina, skau
di ir sunki. Tik vieną noriu pa
sakyti : šiandien buvo audra, 
rytoj skaisti saulė tekės ... 
Gyvenkime ne dabartimi, bet 
ateitimi. Gyvenkime rytojaus 
viltimi!

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

\ Savininkas
417 Lorirtier Street ' 

'• Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar- 

Žovių U* pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

S. PAULO 
kalais buvau siųstas į Rio de 
Janeirą. Lietuvių gyvenimas 
Rijuje nei kiek ne geresnis, 
kaip ir S. Paulyje. Kas turi 
darbą, uždirba, pragyvena ir 
tiek. S. Paulo lietuvių areštai 
labai atsiliepė į tenykščius lie
tuvius. Persekiojimas, bijoji
mas vienas kito, bijojimas 
skundų ii’ ten esamų smetoni- 
ninkų, buvo ir tebėra pažangių
jų lietuvių rūpestis. Areštuotų 
lietuvių buvę (ar yra?) keletas, 
su jais. niekas neturi kontakto, 
niekas nelanko, nes neleidžia 
lankyti. Yra įinoma, kad suim
tieji lietuviai buvo mušami , ir 
kitais būdais kankinami. Rio'de 
Janeire svarbią .rolę lošia ku
nigas Janilionis. Argentinoje 
pagarsėjęs, kaip “rifų kava
lierius,” kuris, pasinaudodamas 
esama padėtimi, • darosi gyve
nimą iš bijančių arešto tautie
čių. Apsauga nuo šito labai pa
prasta: užtenka kunigo duotos 
tam tikros kortelės, kurią jei 
nešiosies kišeniuje, tai kad ir 
papulsi policijon, parodysi tą 
kortelę ir momentaliai būsi pa-

' ■ PATYRUSIOS
OPERATORES 

PRIE SINGER SEWING MAŠINŲ
J. H. MFG. CO. INC.
84 EXCHANGE PLACE 

' JERSEY CITY. N. J. - 
Harbor gide Bldg.. Unit No. 1, 4-toe U

(SHALINSKAS)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway L

WOODHAVEN, N. Y
Suteikiam garbingas laldotuvw

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miestą 
Tel. Virginia 7-4499

Drs. Stenger fy Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager -

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Sostinei Vilniui
VILNIUS, liepos 18 d. — 

Kiekvieną savaitę, vilniečiai 
sutinka naujais laimėjimais 
atstatymo ir naujosios staty
bos baruose. Ir kuomet jie, 
drauge su visa Tarybų liau
dimi, liepos 13-tą ją minėjo 
ketvirtąsias respublikos sosti
nės išvadavimo metines, pasie
kimų nereikėjo toli žvalgytis. 
Pakako paimti artimiausių 
dienų pavyzdžius, ^kad jais bū
tų pailiustruoti' vykstantieji 
sostinėje darbai, štai keli to
kie pavyzdžiai. • > 1

Fotografas
Trauklu paveikslus famjlijy, ves
tuvių, kitokių

'’Balsuotojas”
Tokiu pavadinimu Nacionalis Lietuvių-Wallace-for 

President Komitetas leidžia laikraštį.
Tai bus keturių puslapių tabloidinio formato laikraštis, 

iliustruotas. , . .
“BALSUOTOJAS” jau baigiamas ruošti; neužilgo jis 

bus<fgatavas ir siuntinėjamas lietuvių kolonijoms.
Mes jo spausdinsime 20,000 kopijų.
Mes jį siuntinėsime nemokamai.
“BALSUOTOJAS” bus skleidžiamas nemokamai, kad 

amerikiečiai lietuviai galėtų susipažinti (savo kalboje) 
su pagrindiniais Progresyvių Partijos dėsniais, su mūsų 
kandidatais prezidento ir vice-preziderito vietoms, su jų 
programa.

“BALSUOTOJAS” neužilgo jus pasieks.
Laikraščio išleidimas lėšuOs nemažai pinigų — šiuo me

tu viskas pašėlusiai brangsta.
Bet mes manome, jog amerikiečių lietuvių visuomenė 

už tai atsilygins, padėdama mums šį svarbų apšvietos 
darbą tęsti pirmyn.

Organizacijos ir pavieniai, kurie tik išgalite, paauko
kite Lietuvių Wallace-for-President Komitetui, kad jis 
galėtų pasekmingįįiapšvietos darb^ skleisti.

Money orderius arba banko čekius rašykite iždininko 
vardu: < Vincent Chapels, ir siųskite vardu sekretorės,

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

■■■■■nHI Laidotuvių 
l)i rektorius

Pradėtas Centrinio 
TėlegtAfh Montažas

Liepos 13-tąją — Vilniaus 
išvadąvimo metinių dieną į 
naujojo centrinio telegrafo sa
les buvo atvežta pirmoji apa
ratūra. Tą pat dieną prasidė
jo komutatorių' statymas.

Centrinis Vilniaus telegrafas 
bus įrengtas pagal paskutinį 
radijo - telegrafo technikos 
žodį. Jį sumontavus bus žy
miai pagreitinti ir patobulinti 
Vilniaus telegrafo ir radijo 
ryšiai su kitais Tarybų Lietu
vos miestais, broliškųjų res
publikų sostinėmis, o be to vir 
siškai naujai pradės veikti vi
daus linijos pačiame mieste.

Aišku, kad tamstai patin
ka dienraštis Laisvė. Norite, 
kad. jis gyvuotų. Gyvuos, jei 
neskūpėdamas paaukosi Į 
Laisvės popierių fondą.

sus langus ... Reikia nusistebė
ti jų ztokiu sumanumu. Jie atli
ko labai praktišką darbą. Už
baigė mokslą ir jiems mokykla 
jąu nereikalinga ..,

Trečias geras pasižymėjimas, 
tai šis: Kolegijos studentai nu
ėjo į parodą, patyrinėti atomų 
khlybęl Grįždami $ ten, kelian
tį eskaleitorium, pabandė iš-, 
tirti, savo jėgas ir sulaikė laip
tus.! žmonės nuo staigaus sulai
kymo virto atbuli žemyn ūr, 
taip sakant, buvo “lots of fun.” 
Keletas moterų jiupuolė ir nu- 
silaužė^rankas ...
x Tokias “fdnes” galima vyk
dyti tiktai “demokratiškoj” ša- 
Jyj. Jeigu pabandytum tai pa
daryti Europoje, tai kalėjimo 
gautum. Taigi, sakau, geras su
manymas siųsti mūsų mokyto
jus į dEuropą mokyti mūsiškio 
demokratizmo...

Piš-šis-tas.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MEDŽIO DARBININKAI
Prie Trok* Viri, 

NUOLATINIS DARBAS. GERA. ALGA 
. VMlaikUi

ADAM BLACK & SONS, Ine.
300 Tannele Avė., Jeraey City, N. J.

' (2?«)

MATTHEW P. BĄLLAS
• ' . (BUXIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
• Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus • 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
v PulkUl Įrengtos Dvi Koplyčioj Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. • BROOKLYN, N.

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

Newark 4, N, J. 
HUmboldt 2-7964

Tel. ST. Z-8S42 
.» , .1. .B —! ..................

....... A-

August Gustas
BELTAĮRE FLORIST

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

(kamp. 68th St.f ' t .
Atsitikime varduvių^sukakčių, sirgimų, šermenų

ir tt., telefonuokite
SHoreroąd 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui - u
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ino., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

fci.ll ■ ■ m—m—m—M——M—1—M—.M—1—a—W_—M—fc—M—

grupių ir pavienių.
Iš -senų Taūarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 

& sudarau su ame- 
||i Hkoniškais. Rei- 
||Ualui esant ir 
gpadidiqu tokio 
Jr dydžio, kokio pa- 
* geidaujama. Tai-'7 

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

■ JONAS STOKES
:512 Marion St., Brooklyn
Kampas Broadway Ir Stone Ave., priė 

Chatipcey St,, Broadway Line.
Tel, GLenmore 5-6191
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I Šaukia į Demonstraci- Ar Užsiregistravote?

Darbo Partija 
Prašo Talkos Ar pagalvojame, ai- ‘pasita

riame bent kada apie tai, kas
Slovakiją, Angliją, Tarybų 
Sąjungą, kada japonai impe-

Kas Dar Svarbu 
Einant Registruotis

mi' Kalbėdamas masiniam 
tingui Gardehe, Amerikos 
munistų Partijos generalis se 
•kretorius Eugene Dennis pa 
reiškė, jog sufrėmuotas 12

Piliečių registracija balsavi
mams didžiajame New Yorke 
bus visą savaitę. Tačiau ne- 
atsidėkite paskutinei dienai. 
Nesveikata ar koks kitas 'neti
kėtumas gali atimti tą progą.

daug pusto jatė. 
miestavasis radio 

teikia Žinias, kaip ir visos ki
tos stotys, Ir jeigu galima da-

' Jeigu , ne 
Kas dieną

Labai- svarbu, kad kiekvie
nas pilietis šią savaitę užsire
gistruotų balsavimams.-" Ta
čiau ne visi tai atsimins, ne 
.Visi įvertins, jeigu nesiras kas 
jiems tai primena, juos para
gina.

Dėl to Amerikos Darbo 
Partija prašo visus geros val
džios išrinkimo ir per ją tai- 
*kos išlaikymo šalininkus nepa
sitenkinti vien savo užsiregis
travimu. Prašo ateiti į Ame
rican Labor Partijos ' centrus. - 

x Juose gausite paskirtį atlan
kyti piliečius jų namuose, ar
ba, padalinti lapelių, raginan
čių piliečius registruotis.

Williamsburgieciams lietu
viams patogiausis' centras yra 
402 Keap Sts, virš Republic 
Teatro. Kitus antrašus rasite 
savo apskrities telefonų kny- 
gt>je<4

Amerikos Darbo Partija 
New Yorke yra šaka Ameri
kos Progresyvių Partijos, ji
nai remia visus Progresyvių 
Partijos Kandidatus. Tad 
paąidarbavimu su ALP litera- 
tūra pasidarbuosite už Wall- 
ace’ą su Taylor’u ir už kitus 
taikos kandidatus.

ištikro galėtų išlaikyti taiką?
Visokių yra žmonių. Veik 

visi dirba už duoną, už pra
gyvenimą. Bet nuo to1 dar lie
ka laiko. Kas daroma su tuo 
laiku, nusako, kur pasuks mū
sų šalis — į taiką ar į karą.

Vieni atlikusį nuo dienos 
darbo laiką prabai i avo j a.

Kiti praleidžia šeimos dar
beliuose, kas yra reikalinga 
ir, dalinai, pagirtina, jeigti 
tiktai dalis iš to laiko pašven
čiama apsaugai tos šeimos , ir 
tų namų nuo karo. ♦

Dar kiti pašvenčia vi^ą 
liuoslaikį dąrbui'už taiką, bet 
tokių yra permažai, kad už
tikrinti taikos išlaikymą.

Taikos nebus, kol didžiuma 
užmirš apie savo prievolę tai
kai, kol taikoj klausimą pa
liks stebuklui.

Ar stebuklai apsaugos 
ką?

Stebuklo nebuvo 1914 
tais. į

Stebūldo nebuvo, kada
perialistai ir fašistai užpuolė 
Kiniją, Ethiopiją, Ispaniją.

Stebuklo nebuvo, kuomet 
hitlerininkai užpuolė Čecho-

tai-

me-

im

rialįstai užpuolė Pearl Har
bor.

Jeigu žmones būtų iš anks
to budėję visi, būtų laiku su
valdę fašizmą, būtų nebuvę 
karo, vietoje gyvų savo jau
nuoliu nebūtume gavę tūks
tančius naujų kapų.

Ką galime mes padaryti iš
laikymui taikos? Ką reiškia 
Progresyvių Partija ir jos 
kandidatai taikos išlaikymo 
judėjime ?

Kristina Stanislovaitienė, 
Nacįonalio Lietuvių Wallace 
for President Komiteto pirmi
ninkė iš Waterbury, Conn., 
kalbės mums tais klausimais. 
Taipgi kalbės Amelia Burba ir 
kiti kalbėtojai. Ir bus įdomi 
dainų programa. Ruoškitės 
patys dalyvauti. Kvieskite ki
tus. <

Prakalbos Įvyks jau šį ket
virtadienį, rugsėjo 30-tą, 7:30 
vakaro, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klube, 280 Union Ave
nue, Brooklyne. Įžanga ne
mokama. Visus kviečia—

Brooklyn© Lietuvių 
Wallace for
President Klubas

kos komunistų vadų teismas 
yra Amerikai tuo patimi, kuo 
buvo Vokietijai ir pasauliui 
Reichstago teismas* 1933 m. 
Reiškia pasimojimą uždrausti 
komunistų partiją ir darbo 
unijas.

Komunistų teismo diena, 
spalių 15-ta, privalo būti A- 
merikos darbininkų klasės mo
bilizacijos diena, pareiškė 
Dennis, lydima? griausmingos 
ovacijos.

Filmos—Teatrai

M.Brooklynietis Daniel 
Goggin prigėrė maudydamasis 
Coney Islande sekmadienį. Se
zonui oficialiai pasibaigus 
praėjusią savaitę, nebuvo gy
vybės sargų, nors pasinaudo
dami šiltu oru rezorte buvo 
apie 200,000 žmonių.

Apie Atostogautojus ,
Organizacijoms ir privatiš- 

kų ’bankietų žymioji gaspadi- 
nė Josephine Augutiene sa
kėsi galop vasaros labai sma
giai ir sveikai praleidusi trum
pą- atostogą p’as savo artimuo
sius Saratoga Springs.

Ona

bal-<

kitos

tos

šie-

Dar Vienas Nudėtas 
Gengsteriy Kare

Kita gera klubietė 
Zeidat, ant Grand St. esančio 
restoranto ir aludės savininkė, 
buvo nuvykusi* Chicagon ato
stogauti pas savo giminaitę 
Kreivienę.

Spero Kavoures, 37 metų, Chicagon taipgi buvo, nuvy-
~ J LLtL™' I kęs Motiejus Klimas, Liberty
čių mėgėjas, rastas Bronxe ne
gyvas už apie 400 pėdų nuo 
Boston Road, ties Ivy Florai 
Nursery.

Medikalis egzAminierius spė- 
ja, l(ad jis buvęs sušaudytas 

. kur nors kitur ir jo kūnas ten 
.. išmestas iš važiuojančio auto/

Paleidžia, kad jį nudėjo jo kon
kurentai ar kerštinčiai gengste- 
riai, ,tačiau jis ir apiplėštas 
(gal sumętymui pėdų) — jo 
kišeniuose rado tik 35 centus. 
Gražūs drabužiai rodė, kad jis 
turėjo ištekliaus.

gysfes ir suktybes, 8'emblerys- Audjtol.yos pil.mininkas. Kli- 
imas, ekspertas mašinistas, bu
vo firmos pasiųstas Chicagon 
darbavietės reikalais. Tačiau 
Ruošomis nuo pareigų valan
domis jisai matėsi ir su lietu
viais, atlankė jų įstaigas.

Išvykusi nuo mūsų pastoviai 
“atostogai” buvusioji darbšti 
klubietė Norbutienė, Chicago- 
je patapusi Matukaitienė, ne
nuėjo už pečiaus snausti. Ji
nai‘ten tuojau įstojo į kultū- 
riečių klubą ir jau dalyvauja 
jo darbuose. Rep.

Mirė Olga Joneliūnas
Olga Joneliūnaitė, 26 metų 

amžiaus, gyvenusi 402 So. 2nd 
St., Brooklyne, mirė rugsėjo 
25 d., Long Island College li
goninėje. Pašarvota grabo- 
riaus .Bieliausko koplyčioje, 
660 Grand St., Brooklyne. 
Laidotuves įvyks rugsėjo 28 
d., 2 valandą, Alyvų kalne
lio kapinėse, kur prieš apie 
desėtką metų buvo palaidota 
jos motina.

Išlydint kalbės S. Sasna iš 
Laisvės redakcijos.

Velionė paliko nuliūdime tė
vą Kenneth ir tolimesnius gi
mines.

Laidotuves prižiūri grabo- 
rius Matthew P. Ballas /Bie
liauskas) ?

Jaunuolė sirgo* ilgą laiką, 
apie tris mėnesius išgulėjo li
goninėje'. Tačiau vargiai bent 
kas galėjo įsivaizduoti, • kad 
taip, jauno žmogaus netektu
me. Jinai pati, gal nenorėda
ma gązdinti tėvo, o gal tiktai 
daktarų taip įkalbėta, vis vil
tingai atsiliepdavusi apie sa
vo ateiti. Taip savo draugei 
Helenai Incas, taip neseniai ją 
atlankiusiai Elenai Jeskevičiū- 
tei ji reiškė vilties pasveikti.

Pasveikti ir gyventi norui 
jinai turėjo daugiau ne vien 
tik naturališką pamatą. Prieš 
apie ketvertą metų jinai buvo 
baigusi Hunter Kolegiją. Išė
jusi’ dirbti chemiste, vakarais

Piliečių registracijoje balsa
vimams yra dar viena svarbi 
prievolė, tai užsirašymas par
tiniu balsuotoju (enrollment). 
Ka tai reiškia?

Be registracijos negalima 
balsuoti, be enrollment gali
ma. Tačiau užsirašęs parti
niu balsuotoju pilietis tyri,tei
sę nominuoti kandidatus ki
tiems rinkimams. Gali nomi
nuoti kandidatus tiktai tos 
partijos, kurios balsuotoju už
sirašė;

Visiems darbo žmonėms’ ir 
visiems progresyviams labai 
svarbu užsirašyti American 
Ęabor (Darbo) Partijos 
suotojais. ' .
Užsirašymas Partiniu 
Neverčia Balsuoti - t 
Ar Duoklių Mokėti

Užsirašymas tos ar
partijos balsuotoju nepriverčia 
už tą partiją balsuoti, jeigu 
pirm rinkimų pakeistum . savo 
nuomonę. Ir nepadaro 
partijos nariu.

Užsirašymas darbiečiu
met labai svarbu dėl to, jog 
darbiečiu balsuotojų didis 
skaičius bus skaitomas Wall- 
ace’o įtakos augimu darbinin
kuose. O tas daug pagelbės 
agitacijai už Wallace’ą ir ki
tus taikos kandidatus ne .vien 
New Yorke, bet ir visoje ša-, 
lyje.
Kaip Užsirašoma?*

Registracija ir užsirašymas 
yra dvi skirtingos ’ prievolės, 
nors atliekamos vienu ir tuo 
patimi nuėjimu registruotis.. 
Registraciją — jūsų atsaky
mus į visokius klausimus 
surašo knygon registruotojas. 
O užsirašymui partiniu bal
suotoju duoda kortelę su var
dais visų didžiųjų politinių 
partijų. Prie vienos pasirink
tos patsai padedi kryžiuką. 
Tačiau, jei nenori, gali visai 
neužsirašyti partiniu balsuotoT 
ju.

City Center Turės 
Savo Baletą

įČity Center, miestavasis 
dramos ir muzikos teatras, pa
staraisiais keliais sezonais jau 
turėjo savo operą ir orkestrą. 
Šiam sezonui, sudaryta ir bale
tas;

Baletas, kaip ir to ' teatro 
koncertai- ir operos, bus stato
mas ne pelnui, bet kad tiktai 
išsilaikytų ir galėtų teikti liau
džiai pasigrožėjimo jai priei
namomis kainomis.. Sveikinti
nas reiškinys.

Pamatinis fondas baletui jau 
sukeltas, ' šokėjai parinkti ir 
praktikuojasi. Baletas pradės 
savo sezoną spalių 11-tą, baigs 
lapkričio 23-čią. Išstos scenoje 
tik pirmadienių ir antradienių 
vakarais.

Patartina visiems pasižymė
ti tai savo kalendoriuje ir pa
sinaudoti. . Miestavasis teatras 
savo aktoriais turi gerų artis
tų, tačiau įžangos kainos yra 
prieinamiausios visame mies
te.

Atsiminkite: taika ar karas, 
jūsų šeimos ar jūsų draugų 
gyvybė ir laimė ar nelaimė 
priklausys nuo to, kas bus iš
rinktas. O išrinkimas taikos 
kandidatų bus galimas tiktai 
tuomet, jeigu žmonės masiniai 
išeis balsuoti.

K?as šią savaitę neužsiregis- 
truos) negalės balsuoti lapkri
čio 2-rą, rinkimų dieną.

.New Yorko-Brooklyno mies
te registracija, yra kas vaka
ras nuo 5 iki 10:30, o pasku
tinę dieną, šeštadienį, bus nuo 
7 ryto iki 10:30 vakaro.
Kituose Miestuose '

Kįtuose valstijos miestuose 
registracija bus tik dviemis 
dienomis šią savaitę—spalių 1 
ir 2-rą, nuo 10 ryto iki 10 va
karo. Ir bus dviemis dienomis 
kitą savaitę — 8-tą"spalių nuo 
10 ryto iki 10 vakaro; o 9-tą 
spalių nuo 7 ryto iki 10 va
karo.^-

Mažesni 5,000 gyventojų 
miesteliai; didžiumoje, neveda 
registracijos. Tačiau nepali
kite 'abejonėms, nuėję į vietinę 
Board of Elections persitikrin
kite. \

leisti, kad dar kur nors mūsų 
šalyje randama bešališka žinia, 
tai iš jų bešališkiausios gau
namos miestavoje stotyje.

Miestavoji stotis yra WNYC, 
830 ąnt jūsų radio.

Greta padoriau (negu kur 
kitur) ' perduodamų žinių, yra 
teikiamos visokios miesto, val
džios informacijos, reikalingos 
gyventojams žinoti. O visą at
likusį laiką teikia 'asmeniškai 
išpildomų . ir rekorfluotų meno 
kūrinių programas; nes nelei
džia įkyrių reklamų. s

/Ištikęs miltavo buso kuro 
sandėlyj gaisras New Yorke 
tapo sėkmingai užgesintas be 
sužeidimo žmonių.

■■■■■■i

Bronxiete Milagros Capre, 
17 metų, pavojingai pasišovu
si egzaminuodama kareivišką 
šautuvą. ’ " ’

PARDAVIMAI
Parsiduoda mūrinis namas, 6 šei

mynų,' prie eleva.terio stoties (BMT), 
Broadway Line; Cleveland. St. Sto
tis. Kaina žema, neš turiu greit par
duoti. Yra tučias apartmentas.' Pra
šome kreiptis: A. S., 239 Cleveland 
St., Brooklyn. N. Y. Tel. VI. 3-6§70. 
Vakarais galite kreiptis: A. S., 222 
Pennsylvania Ave., > ant pirmų lubų 
iš fronto. (233)

Morrison Rogers, 79 m., iš
šoko iš maudynės kambario nub 
12-to > aukšto iŠ prieglaudos 
New Yorke, kur jis buvo pa
duotas kaipo senukas ir ligo
nis.

Samuel B. Sokol, 46 metų, 
patrauktas teisman kaltinimu, 
kad jis neraportavęs ir nemokė
jęs valdžiai $68,223.59 taksų, 
kuriuos jisai būtų turėjęs mo
kėti u? loterijomis gautas pa
jamas. -

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS DŽIANITORlUS 

, Reikalingas džiaųitorius Lietuvių 
Kultūriniame Centre (Liberty Audi
torium}. Alga gera. Darbas pasto
vus? Katnbąriai . gyvenimui, Galite 
atsišaukti j Liberty • Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave?, Richmond Hill, 
N. Y. *. (23$)

Keturi suaugę žmonės jieško 5 ar 
6 kambarių, apšildytų ar be šilumos. 
Woodhavene ar East New Yorke. 
Taipgi turime pardavimui dvi lovas 
ir getą stalą. A. Gus, 264 Linwood 
St., Brooklyn, N. Y. (230)

REAL ESTATE
Cypres^ Hills: — parsiduoda'trijų 

šeimynų mūrinis namas? garas; vie
nas apartmentas tuščias; $13,500. 
Be agentų. APplegate 7-8127.

(225-230)

Independent . subvės Hoyt- 
Schermerhorn stotyje ūždūma- 
vus /traukinio stabdžiams ket
virtadienį i. suvėluota crosstown 
traukiniai 32 minutes.

Dienraščio Laisvės
KONCERTAS

Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 14 Nov.

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-020S

Valandos:

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIM0NA8 

. > Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai patarę barberiai

BAR & GRILL 
1 ’. t ' ■

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

Peter 
KAPISKAS

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

6 Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas 4 *




