
Darbo .Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

‘ t ' 4

■- .v-

.. • ■ • .S ■ • ’ \

KOPIJA 5c

* ‘ ■ * ■

THE LITHUANIAN DAILY

No. 229

Vakar ir Šiandien.
Teroristai ir Jų Aukos.
Dar Vienas “Šventasis.”
Politiniai Mitingai.
If Vėl Festivalis.

Rašo A. BIMBA

Mūsų armijos štabas- prane- 
. ša, kad Europoje bus uždary

tos beveik visos laikinosios 
amerikiečių kapinės. Jose il- 

' sėjosi mūsų jaunieji vyrai,
• kritę karo su fašizmu. Jų pa- 

* laikai tapo pargabenti ir pa-
laidoti Arherikoje. Taip iš 

t Europos sugrįžo amžinojon ra- 
mybėn 81,500 jaunuolių.

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Rugsejo-Sept 29, 1948
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VADINAMA “VAKARU 
VIENYBĖ - PASAKA,” 
PAREIŠKĖ WALLACE . t

Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.

Kaip baisu ir liūdna, kad 
k toji didžioji drama jau baigia

ma pamiršti. Dar tik vakar, 
rodos, baubė kanuolės, degė 
miestai ir kaimai, milijonais 
krito jauni vyrai karo taukuo
se ir upeliais liejosi nekaltas 
žmonių kraujas. O ką turime 
šiandien? šiandien vėl su 
džiaugsmu ir pasididžiavimu 
komercinė spauda šneka apie 
naujo karo galimybes. Ne tik 
šneka apie naujo karo galimy
bes, bet sušilus už naują ka

rą agituoja! ‘

Dabar visiems aišku, kad 
įupgtinės Tautos atsidūrė 

įjkkryžkelyje.
Kokia jų ateitis? Ar di

džioji Tarybų Sąjunga ir jos 
šalininkės bus iš tos organ i z a- 

• cijos išstumtos laukan ?
Kaip atrodo, tai Jungtinių 

Tautų Asarhblėjoje ir Saugu
mo Taryboje daroma viskas, 
kad tokia pakilusia viltimi 
sukurtoji taikos išlaikymui or
ganizacija būtų paversta nau
jo karo inicatorių įrankiu. Vi- 

'sas taikos reikalas atsidūręs 
didžiausiame pavojuje!

KaltinaTrumuną ir Republikonus 
Už -Dirbtinę Krizę dėl Berlyno

.Dallas, Texas. — Henry 
Wallace, Progresyvių Par
tijos kandidatas prezidento 
vietai, pašiepė bubnijamą A- 
merikos, Anglijos ir kitų 
vakarinių tautų “pilną vie
nybę”. Jis išleido viešą pa
reiškimą, kuriame sako:

— Skelbiamoji Jungtinių 
Valstijų, Anglijos ir Fran- 
cijos vienybė yra tiktai pa
saka, apsigaudinėjimas' ar
ba mėginimas kitus apgau
ti. Tokios vienybės iš tikrų
jų nėra. Tai galėtų būti tik
tai’ "aidžių vienybė, bet ne 
pačių tautų.

Wallace smerkė Trumaną 
ir republikonus su jų kan
didatu Tomu Dewey. Sako:

— Kaip prez. Trumanas, 
taip Tomas Dewey turi išra-

dinėti vieną tarptautinę kri
zę po kitos, kad galėtų pa
teisinti verstino kareiviavi
mo įvedimą ir milžiniškas 
karines lėšas. Tuo tikslu jie 
iššaukė ir dabartinę krizę 
dėl Berlyno. Taip Trumano, 
taip republikonų Dewey’o 
politika stumia mus vis ar
tyn karo.

Wallace sakė, jog įtari
mai, kad rusai ar kas kitas 
laužė sutartis, . yra tiktai 
priekabė. Iš savo pusės, 
Wallace patarė tiek ati
traukti keturių didžiųjų tal
kininkų armijas viena nuo 
kitos Vokietijoje, kad tos 
armijos tiesioginiai nesusi
siektų; tatai pamažintų ka
ro pavojų, kaip teigė Wal
lace.

Popiežiaus Agentas Nužudęs 
Rusu Pravoslavy Vyskupą

Maskva.— Dienraštis Uk-New;Orleans mieste tūlas Maskva.— Dienraštis Uk- 
Serreo peityi nudūrė Progre- • rainos Pravda rašo, kad 

' “vnlzičlzn i _ Hlzvoiničlzno

Burnos Partizanai
Perkirto Gelžkelį

( *

Bevinas Grasino Suskaidyt Į AMERIKOS GENEROLAI 
Jungtines Tautas ir Užpult 
Sovietus Atom-Bombomis

• * ‘ .

MARSHALL SVEIKINO GRŪMOJANČIĄ BĖVINO KALBĄ

SUARDĘ DERYBAS SU 
RUSIJA DEL BEREYNO

Paryžius. — Anglijos už
sienio reikalų ministras Be- 
vinas grūmojo < suskaidyt 
Jungtinių Tautui organižaci- 
ją, jeigu Sovietai vis ne-' 
klausys anglų J amerikonų 
bloko nutarimų. Tuomet, 
Anglija su savo bendrais- 
sudarytų atskirą tautų or
ganizaciją. Už kivirčus dėl 
Berlyno Bevinas smerkė 
tiktai Sovietų Sąjungą ir 
šūkavo, kad tik Rusija, gir
di, “bus kalta, jeigu išsi
verš juodasis atominio karo

pašėlimas!” Taip Bevinas iš 
anksto teisino planuojan
čius atominį užpuolimą 
prieš Sovietų Sąjungą. ,

Vyriausias Amerikos de
legatas Jungtinių Tautų sei
me, Marshallas padavė Be- 
vinui ranką, sveikindamas 
jį už tokią kalbą,

• Franci jos užsienio reikalų 
ministras Schumanas ir Ka
nados premjeras Mackenzie 
King taipgi užsipuldinėjo 
Rusiją, vadindami ją “busi
mojo karo kaltininke.”

Anglai Rekrutuoja Nacių 
Oficierius ir Smogikus

Aukštieji Amerikonų Karininkai < 
Pakeitė Derybų Sąlygas

sistu Partijos ! veikėją ir ųni- 
.^.fetą New. žmogžudys di- 

džiavosi-savo pasidarbavimu 
>... "amėrikonizmui.” Už žmo-
į; gaus papiovimą teismas žmog-

žudį nubaudė tik trijų metų 
kalėjimu!

New Yorko teroristai užpuo-
> ]ė international Ladies Gar

ment Workers uniją. Keletas' 
• unijos veikėjų smarkiai nu- 

kentėjo.
Tame, pačiame New Yorke 

teroristai užpuolė ir bjauriai 
sužalojo Komunistų Partijos 

Kį veikėją, karo veteraną Robert 
Thompsoną. Nei policija, nei 
valdžia blogdarių neieško.

* Georgia valstijos sostinėje 
/ Augusta teroristai pasigrobė 

penkis Progresištų Partijos 
veikėjus, sumušė., išvežė iš 
miesto ir įsakė daugiau į Au- 

;*■ gustą nebegrįžti! Taipgi nei 
g/valdžia, nei policija blogdarių' 

• >... ^‘n^suranda.” 
/JW“. w A. A

vokiškai - ukrainiškas po
piežiaus agentas” nužudęs 
rusų pravoslavų vyskupą 
Gavrilą Kosteįnlką Lvove, 
vakarinėje Ukrainoje.

Kūdikių Paralyžius 
Paguldė 3 Atletus

Farmingdale, L. L, N. Y. 
— Kūdikių paralyžium su
sirgo trys gabūs futbolo lo
šėjai, Long Islando žemdir
bystes ir Technikos Kolegi
jos studentai. Todėl ši ko^ 
legija atšaukė savo studen
tų rungtynes su kitų kole
gijų ir universitetų futboli
ninkais.

'Rangoon, ..Burm^cr* u Ko
munistų vadovaujamų de
mokratiniai partizanai per
kirto geležinkelį tarp Bur- 
mos sostinės Rangoono ir 
Mandalay didmiesčio,' kaip 
praneša dešinioji Burmos 
valdžia. Sukilėliai - partiza
nai vadina tą valdžią Ang
lijos įrankiu įr kovoja, kad 
būtų įsteigta demokratinė 
valstybė.

_______ J____________ u.

Berlin.— Centrinė Vokie
tijos radijo stotis pranešė, 
jog anglai renka sau į kari
nę tarnybą buvusius nacių' 
kareivius ir oficierius Ham- 
me, Bochume ir kituose 
miestuose anglų užimtoje 
vakarinės Vokietijos dalyje.

Buvusiems Hitlerio ka- 
.riams rekrutuoti, anglai 
naudoja tenaitinius< darbų 
suradimo biurus. Jie įsakė 
biurams surašinėti- karinei 
tarnybai ypač buvusius na
cių lakūnus, parašiutistus, 
SS —' rinktinius Hitlerio 
gvardiečius — ir kitus vo
kiečių smarkuolius, tarna

vusius pastarajame kare.
Taip rekrutuojamieji vo

kiečiai turi pasirašyti, kad 
jie “kol kas per 6 mėnesius 
atliks visas pareigas karinė
je anglų tarnyboje, kurias 
anglai įsakys.”

Rekrutavimo vadu anglai 
paskyrė hitlerinį pulkininką 
Hintze, nacių SS smogikų 
organizacijos narį'nuo 1935 
metų. Karinėn anglų tarny
bon iki šiol surinkta ir ang
liškomis uniformomis ap
rengta jau 13,000 nacių ka
ro veteranų. Dabar juos 
toliau lavina , vokiečių ir 
anglų oficieriai.

Washington. — Amerikos 
valstybės department “bal
tasis popieris” kaltina So
vietus, kad jų “atkaklu
mas” suardęs derybas dėl 
Berlyno, bet tas popieris, 
pats įrodo štai ką:

Amerika, Anglija, Sovie
tų Sąjunga ir 
sitarė duoti 
kaip derybų p^frindą, kari
niams tu k 
riamš^Vokie ti j o je.

Karinis Amerikos guber
natorius Vokietijai, genero
las Lucius Clay ir kiti aukš
tieji karininkai pabijojo, 
kad valdžia duodanti “per 
daug nuolaidų” Sovietams. 
Tie karininkai ypač prieši
nosi reikalavimui, kad So
vietai kontroliuotų ir kelei-

rancija su- 
p^tvarkymą,

ernato-

5 Šalys Skaičiuoja 
Jėgas prieš Rusiją

vinių - prekinių lėktuvų 
skraidymus iš vakarin. Vo
kietijos į Berlyną.

Derybose’ tarp' Amerikos, 
Anglijo? ir Francijos amba\ 
sadorių ir Sovietų vyriausy
bės Maskvoje buvo supras
ta, jog kol tų keturių šalių 
kariniai gubernatoriai tar
sis Berlyne, visi dalykai lik-/ 
sis tokiame pačiame stovy
je, kaip iki tol, ir Sovietai 
tik tuomet atidarys vakari
niams talkininkams važiuO- 
tę į Berlyną, kai bus gaĮū-_ 
tinai susitarta apie įvedimą 
sovietinių markių visam 
miestui ir kitais klausimais.

Bet Amerikos, Anglijos 
ir Francijos valdovai buvo 
paveikti ^jankių generolų; 
todėl jie ir pareikalavo, k’ad 
Sovietai tuojau atidarytų 
jiems važiuotę iš vakarų į 
Berlyną; o jeigu ne,'tai jie 
atsisakys tartis su Sovie
tais dėl Berlyno. - - 

, ’ Taip amerikiniai genero
lai ir suardė derybas dėl 
Berlyno, sako N. Y. Daily 
Workefio washingtoniskis 
korespondentas Rob 
Hall. \

■ * f

Užsakė Karinių Lėktuvų 
lažiny už $32,000,000

Sočia Jis ty Vadas Giria 
Veiksmą prieš Sovietus

Prie Dievo Fortūnatas Bago- 
čius jau atsivertė, bet,prie ka- 
talikizmo dar nepajėgiąs! 
Norėčiau, girdi, būti geru ka
taliku, bet nepajėgiu!

’Pai tik pasiteisinimas, žmo
gus pradėjęs rištis pakalnėn 
nenustos, pakol neatsidurs pa
čioje apačioje. Dar kartą pa
sibučiuos su šimučiu ir Balkū- 
nu ir procesas bus baigtas.

Bagočius ruošiasi į šventuo
sius. Tik vienas dalykas man 
neaiškus: kodėl jis išpažintį 
atliko kun. Prunskiui? Juk 
žmogus galėjo susirasti daug 

genesnį ir gudresnį kleboną.

A

Gražiai darbuojasi Lietuvių 
Wallace For President Komi
tetas. Matau; kad spalių mė
nesį įvyks daug masihių susi- 
rifikimų. Juose kalbės R. Mi- 
zara, C. Stanislovaitięnė ir ki
ti veikėjai. Mizara patrauks 
net iki Chicagos. Stanislovai- 
tienė aptarnaus Naująją An
gliją.

Reikia, kad visi susirinkimai 
būtų dideli'ir sėkmingi., šie 
prezidentiniai rinkimai bus ne
paprasti. Naujosios partijos 
^nonės turi daug ką pasaky- 
i. Lietuviams svarbu ir pra-

1

, Wood-Ridge, N. J.—Ame
rikos karo laivynas užsakė 
č i o n ą i t iniam Curtiss- 
Wright fabrikui pastatyt 
lėktuvams inžinų už 32 mi- 
lionus dolerių. Lėktuvas su 
tokiais inžinais galėsiąs 
skristi 13,483 mylias vienu 
pradėjimu.

Austin, ,Tex. — Norman 
Thomas, Amerikos Socialis
tų Partijos kandidatas į 
prezidentus, gyrė Amerikos, 
Anglijos ir Francuos val
džias už tai, kad jos su
traukė derybas su Sovietais 
dėl Berlyno. Jis. tvirtino, 
kad Jungtinėj Valstijos, 
girdi, neturi jokių imperia-^ 
listinių ar karinių tikslų.

De Gaulle Fašistai 
Žaloja Streikierius

Paryžius. — Le Havre 
uoste komunistai ir kiti 
streikieriai bandė sulaikyti 
skebus. Fašistuojančio ge
nerolo de Gaulle- šalininkai 
užpuolė streikierius. ■ Muš
tynėse liko sužeisti 23 as
menys. Pirm Savaitės de-' 
gąullistai Grenoble mieste 
užmušė vieną komunistą. •

Užgynė Kūrent Pečius 
Vakariniame Berlyne 

. Berlin. — Amerikonai ir 
anglai nepaspėja lėktuvais 
prigabent anglies į savo" už
imtą vakarinę Berlyno da
lį; todėl uždraudė kūrent 
pečius^ ir šildyt namu? bei 
kareivines iki kito patvar
kymo. Bus leidžiama tiktai 
kūdikių patalpas >■ apšildyti. 
Berlyne jąu šalta;/

u Paryžius, , Anglijos, 
Francijos; Belgijos, Holan- 
dijos ir Luksemburgo karo 
ministrai’skaičiavo karines 
savo šalių jėgas (prieš So
vietus) ; nutarė prašyti 
daugiau ginklų iš Ameri
kos. Franci jai reikią ypač 
300 rakietinių lėktuvų, bet 
Frandja galinti duoti karui 
680,000. išlavintų kareivių.

Išmislyti “Svetimi” Lėktuvai 
Virš Danijos Salos

Nauji Plepalai apie 
Atominius Šnipus

£'i

‘t

Berlin. — Įgriuvo Palmet 
teatro lubos; užmušė 18 
žmonių; sužeidė 40.

Rahway^ N. J. — Iš ka
lėjimo pabėgo 4 kaliniai.

Indonezijos Partizanai Užėmė 
Miestą, Užvaldę apie Pusę-Javos

Batavia, Java., v- Naujo
sios Indoneziį, Liaudies Res
publikos radijas iš Mediun
------ !------ 1
vartų susipažinti su visa pa
dėtimi. , .

Gerai, kad pas mus meno 
reikalai ndtūno ant vietos. 
Lapkričio, pabaigoje įvyks di
delis dainos ir muzikos festi
valis So>Bostone. Iš komisijos 
pranešimo matosi, kad šis fes
tivalis neatsiliks nuo buvusių
jų- Chicagoje ir Brooklyne.

Festivalį ruošia Lietuvių Me
no Sąjungos Antroji Apskritis.

miesto pranešė, kad jos ko-, 
vūnai užėmė strategihį Me- 
gelan rfiiestą., rytinėje Ja
vo? salos pusėje,, ir paėmė 
nelaįsVėn dalį dešiniojo 
prez. Soekarno armijos divi
zijos. Karinis žemlapis ro-. 
do, kad liaudiečių rankose 
jau apie pusė tos salos. .

Soekarno valdžia skelbia, 
kad jos armija užėmus 4 
liaudiečių miestus bei mies
telius. Liaudies Respublika 
dalini1 dv^rų žemes beže
miams ir mažažemiams val
stiečiams, kaip pranešė; jos 
radijas. r

6

Reikalauja iš Naujo Teist Nacę 
Žudikę, LupusiąBelaisviam Oda

Washington. — Demokra
tas kongresmanas A. G. 
Klein reikalauja naujo teis
mą Yiacei Ilsei Koch. Jinai 
Buchenwaldo stovykloje, 
mirtinai kankino kitatau
čius, lupo jų odą įr gamino 
savo lempoms gaubtuvus iš 
tų žmonių. odos. ‘

Amerikonų teism'as / iŠ 
pradžios buvo nusmėrkęs’Il
gę kalėti iki gyvos galvos;

bet paskutiniu laiku kariną 
amerikonų vyriausybė su
mažino Ils,ei bausmę iki 4 
metų kalėjimo, ir nuo to dar 
atskaitė jau išbūtą jos lai
ką kalėjime.

Visų Amerikos karinių jė
gų sekretorius For ręstai pa
reiškė, kad “dabar jau ne
galima didinti bausmę” tai 
barbariškai žmogžudęi.

I» •

Nuskandina
Apkrėstus Atomų Nuodais

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kąro laivynas, da
rydamas pratimus ties Cali- 
fęrnija spalių 5 d., nuskan
dins dar du atominiais nuo
dai? apkrėstus laivus— sub- 
mariną “Skate” ir ginkluo
tą trąn?po,rto laivą '“Crit- 
tendėn,” . "'

Ta? supmarinas ir laivas 
vis dar pavojingai “garuo- 

s, ku-

Washington.

vus dar pavojingai “i 
Ją?’ atominiais nuo$į
X ‘A, . .-/'•'L J' f L'*,,.

riais, b^6/ąj>krė$ti \pirm 2 
metų ties Bikini sala.-Tada 
amerikohąt ten. susprogdino 
dvi atomiuęs bombas; darė 
bandymus, kiek karinių lai
vų tok& boinba gali'nus
kandinti-arbą iš veikimo iš- 
mušti. • • ' • r 
t ManėVrudse netoli pieti
nės Californijos dalyvauk 
60 karinių Jaivų, 30,000 jū- 
reivių ir' 275 lėktuvų.

Kopenhagen,. Danija. — 
Pasakojama, kad vėl “sveti
mi lėktuvai” skraidę virš 
Bornholmo, Danijos salos. 
Pirmiau buvo paskleisti 
gandai, kad 50- sovietinių 
lėktuvų skraidę virš tos sa
los, — Maskvos radijas, sa
kė :— vadinami • sovietinių 
lėktuvų skraidymai virš Da
nijos žemės yra kvaili iš
mistai.

Haifa, Palestina.— Jungt. 
Tautų tarpininkas dr. Bun- 
che įsakė žydams ir arabam 
nustot šaudyt vieni kitus.

ORAS.— Vešiau ir lietus.

Washington. — Kongres- 
manų Neamerikinės Veik
los Komitetas stengiasi su
kelti kuo trukšmingiausią į 
lehmą dėl to, kad trys ato- ? 
miniai mokslininkai ir - 
Pennsylvanijos komunistų 
veikėjas Steve Nelson būk 
rankioję atomų bombų slap
tybes ir išdavinėję sovieti
nei atstovybei Wafshingto- 
ne... , • ’

Amerika Turi 2 Greitus 
Rakietinius Bombanešius

Washington. — Oro jėgų 
vyriausybė skelbia, > kad ji 
turi du rakietinius (džetį- 
nius) bombanešius, galin
čius skristi 550 iki 600 my
lių per Valandą. Taigi šiem 
bombanešiam trūksta bent * 
160 mylių iki garso greičio.

Sovietų Sąjunga Neapleis Jungt, 
Tautų, Salto Andrius Višinskis

——-
London.— Darbiečių laik

raščio Daily Heraldo kores
pondentas Jack Winocour 
sekmadienį Paryžiuje už-

i

A A

F.‘

i
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Višinskio pasikalbėjimas ■ / 
su Daily Heraldo reporte-. 
riu įvyko už keleto valandų 
pirm'to, kai Francijš, Ame*^xva*** w. v ' v v 1 v f

klausė Andrių Višinskį, ar rika ir Anglija įteikęJungt. 
Sovietai apleis Jungtines
Tautas, j eigų jų atstovai
padarys priešingus Sovie
tam tarimus. Višinskis, vy
riausias Sovietų delegatas 
Jungt. Tautų seime,1 atsakė:

•— Mes neapleisime Jungt.
Tau tų w organizacijos. Sovie
tai laikysis joje ir bendra
darbiaus su kitomis pasau
lio tautomis dėl taiko? iš
laikymo. -

Tautų Saugumo r Tarybai 
skundą, kad Sovietų vyriau
sybė neatidaro tiem kraš
tam- važiuotes’per sovietinį 
Vokietijos ruožtą į Berly
ną. ;../r

T ‘i '/ '

Tomas Dewey, republiko
nų kandidatas į prezidentus, 
šaukė “visus atnerikiečius 
melstis už vakarines šalis” 
prie£ Sovietus. ,

W' V-‘ ■ * a1
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'Registravimasis Balsavimui.
Beveik tik už vieno mėnesio* Amerikos piliečiai eis prie 

urnų', eis batuoti.
‘ Deja, nė visi piliečiai žino, jog daugelyj valstijų yra 
įstatymai, reiakaįaują, kad balsuotojas negali balsuoti, 
jei jis pirmiau Tiėūžsiregistruos.

Dldžiaiisia nelaimė su daugeliu piliečių (apsileidėlių, 
užuomaršų) yra tame, kad, tik atėjus balsavimo dienai, 
jis atsimena, jog neužsiregistravo. Tuomet jis tik vepso, 
kuomet kiti balsuoja. Jis jaučia negerai padaręs, bet pa
taisyti savo klaidos (apsileidimo) jau nebegali.
• New Yorko valstijoje šią savaitę visi piliečiai, kurie 
norės bąlsuoti, registruojasi.

Naujieji piliečiai, kurie naturalizavosi, jei dar nėra 
čia balsavę, jei neturi prirodymų, kad jie baigė Ameriko
je mokyklą, priversti pereiti tam tikrus lengvus egzami
nus pirmiau, negu jie gali užsiregistruoti.

Tie egzaminai nėra sunkūs, nėra keblūs; egzaminų 
prasmė keri tik tame: ar naujasis balsuotojas supranta 
anglišką raštą, ar jis supranta, ką skaito.

Kiekvienas^ toks naujas pilietis privalo tuojau tuos 
egzaminus atlikti ir užsiregistruoti.

Kiekvienas veteranas balsuotojas privalo užsiregis
truoti, kad lapkričio Z dieną jis ar ji galėtų balsuoti.

Kiekvienas sąmoningas pilietis privalo paakstinti sa
vo kaimynus, savo draugus, savo pažįstamus, kad ir jie 
eitų Užsiregistruoti'balsavimui.

/Tie, kurie norėsite lapkričio 2 dieną balsuoti, privalote 
užsiregistruoti. . '

Ar Jungtines tautos. Išsilaikys?
Berlyno krizė, kaip yra vadinamas Berlyno klausimo 

išsprendimas, nutarta perduoti Jungtinių Tautų Saugu
mo Tarybai. Vadinasi, visokį Berlyno reikalais pasitari
mai tarp Amerikos, Britanijos-te Prancūzijos iš vienos 
pusės, ir Tarybų Sąjungos—iš kitos, tapo nutraukti. Vi
są reikalą spręs Saugumo Taryba, d jei ši neišspręs, kaip 
nori “Vakarų'trejukė,” tai bus perduotas Jungtinių Tąu- 
tV Assemble jai, kurios sesijos tęsiasi Paryžiuje. .
• Berlynas tapo tarptautinės krizės centru. Berlynas, 
—-ne Iranas, ne Graikija, ne Palestina,—:kiša Jungtinių 
Tautų vežimo ratuosna tokį kuolą,' kuris gali palaužti ra
to stipinus ir patį vežimą apversti.

Esmėje, tai ne Berlynas čia yra priežastimi viso to 
ginčo ir to pavojaus. Berlynas — tik simbolis, tik taške
lis plačioj ginčų dirvoje. Platesne prasme, pati Vokietija 
yra nesusipratimų priežastis. Dar platesne prasme: Tru- 
mano doktrina ir Marshallo planas yra priežastimi ne- 
sutikimų tarp Rytų ir Vakarų, kaip sakoma.

. Privalome atsiminti, jog T. Sąjungos politikai nėra 
akli, — jie patyrę žmonės ir toli matą žmonės. Tai pa
tvirtino ir Višinskis, praėjusią savaitę kalbėjęs Jungt. 
Tautų Assemble joj e.

Višinskis nurodė, jog yra klika žmonių, stovinčiųjų 
Jūngt Valstijų Valdžios priešakyje, kuri atvirai kalba

• apie karą prieš T. Sąjungą. Ji ne tik kalba ir rašo, bet
jau paruošė visus praktiškus planus tokiam karui. Toji 
klika jau*nuskyrė ir miestus (T. Sąjungoje), kurie turės 
būti atominės bombos sulyginti šu žeme, o jų gyventojai 
sunaikinti. '

Ši klika ir jos talkininkai apie tuos planus kalba viešai
— per spaudą ir per radiją. ’ ,

Atvirai ruošiamasi, atvirai kalbama karui, karui 
prieš Tarybų Sąjungą!

Kai šitokia padėtis vyrauja mūsų krašte, kaip tuomėt 
T. Sąjunga gali tylėti ir nieko nesakyti?

•O ką gi į tai Sako mūsų politikai? Jie neužginčija to,, 
ką sako Višinskis. Jie tik prideda: “Sena giesmė! Mes ją 
seniai girdėjome bolševikus giedant.” ' 
' y Šena, bet teisinga ! - .

Višinskis .siūlo visoms šalims pradėti dalinai nusigink
luoti. Mūsų politikai atsako: “Seha giesmė, — bolševikų 
propaganda.” ; .

Višinskis siūlo inspektuoti, tikrinti, atopiinės bombos 
gamybą. politikai ir spauda ai^ko: “Sena giesme/
— hies jos neklausysime.” s .

Užuot kalbėjus apie nusiginklavimą, ,mes atvirai ir 
pasididžiuod:ami ginkluojamas ir ryžtamės apginkluoti 
Kakarų Europą,” o taipgi ir “Vakarų Vokietiją.” Ap-. 
ginkluoti kan>? Atvirai pasakome: apginkluoti karui 
prieš T. Sąjungą! ’• .

Na, ir prie tokių pasaulinių sąlygų iškyla “Berlyno 
klausimas.” Berlynas stovi tarybinėje Vokietį jos zonoje. 
T. Sąjungos vyriausybė nori kontroliuoti Berlyną, kad 
jame nebūtų pradėta atlikti kas nors baisiai pavojingoj
— kad nebūtų Vykdoma- tos karinės klikos užmačios so
vietinėje zonoje/ v < f ' į

Amerika^ Britaniją, Francuzija .su tuo nesutinka. Jos 
visą reikalą pavedė Jungtinėms Tautoms su apkaltinimu 
Tarybų Sąjungai, kam ji “laužo Jungtinių Tautų.čarte- 
rį.” Jos žino, kad Wngt. Tautose još tūri daugumą.

Matot, kaip dalykai sušikroVė! - ,
Jeigu šis pasimojimas bits vedamas prie logiškoj išva

dos, atrodo, kad Jtmgtinėš Tautos negalės viso to pakel-
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met visą padėtis pablogės — ą
. Bet to nori Wall Stryto klika, kuri po Roėsėvelto mir
ties įsistiprino Wasfrmgtb^'/'

Tarptautinė Apžvalga *
' ’' ■ ’ Rašo D. M. š.
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Mūsų šalyje reakcininkai 
neatsilieka nuo kitų. Itali
joj buvo pasikėsinta ant To
gliatti gyvasties. Japonijoj 
mesta bomba sužeidė komu
nistų vadą. New Yorke/pei- 
liais subadė komunistų va
dą Robertą Thompsoną, Is
panijos ir Antro Pasaulinio 
Karo veteraną-.

Uždraustą išvežti į Ru
muniją žibalo išvalymo' ma
šinos. Vis tai, daroma, kad 
trukdyti Rumunijoj pokari
nį atsistatymą.

Valstybės Departmentas 
įsakė mūsų šalies konsului 
Čechoslovakijęj neduoti lei
dimų “hockey” lošėjams, 
kurie norėjų atvykti ir lošti 
mūsų šalyje. Sako, kad "jie 
visi “raudoni.”

Šauksmai apie “šnipus”,, 
visokį užmetimai moksli
ninkams, valdžios darbinin
kams ir mokytojams iššau
kė piliečių pasipiktinimą. 
Mokslininkai pareiškė, kad 
ta bjauri kampanija paker
ta jiems ehergiją studijuo
ti.

Washing tone, rugsėjo 21 
dieną 883 valdiški darbinin
kai metė darbą pareikšda- 
mi,.kad jiė geriau nedirbs,, 
negu bus reakcininkų kry
žiavo j ami.

Mr. Trumanas ir Mr. De
wey leidosi į maršrutus 
kampanijai, kad jie būtų iš
rinkti į prezidento vietą. 
Vienas kitą vanoja, bet 
abudu šaukia prieš “komu-! 
nistus”. Trumanas, kuris vL 
same pasaulyje pasimojo 
“išnaikinti” ir “sulaikyti” 
komunistus dabar stisilatikė 
nuo Mr. Dewey apkaltini
mo, kad jis. “plątįha kpmuv 
niurną.”

Progresyvių Partijos kan
didatas į prezidentus Mr. 
Henry Wallačė sake, kad a- 
bu jie šaukia apie “šnipus” 
ir “komunistus” tam, kad

dalas dar neišaiškintas.
Albanijos vyrišiūšybė kal

tina, kad Jugoslavijos vaL 
donas Tito siekė prijungti 
Albaniją prie Jugoslavijos 
ir tokiu būdu atimti alba
nams tautinę laisvę.

Čėchoslovakijos teismas 
nutarė sušaudyti kapitoną 
R. Hrazdileką, kurį sugavo, 
kaipo Anglijos šnipą. Apie 
30 kitų nuteisti į kalėjimus, 
kurie dirbo . užsienio impe
rialistų naudai, kad nuver
tus dabartinę Čechoslova- 
kijos liaudies valdžią.

Iš Čėchoslovakijos išva-* 
žiavo į 'Ameriką Mr. Lau
rence A. Steirihardt, kuris 
ten buvo * Jungtinių Valšti-. 
jų ambasadoriumi. Matyti, 
kad jis negrįš, nes jam ne
pavyko. •/

Kinijos Liaudies Išlaisvi
nimo Armija 'užkariavo 
Shahgtungo provincijos sos
tinę Tsihaną. Įdomiausia 
tas, kad mūšiuose į komu
nistų pusę perėjo generolo 
Čiang Kai-šeko 84-ta divizi
ja, priešakyje' su jos koman- 
dierium generolu Wu Hua- 
wen ir 20,000 kareivių. Sa
koma, kad mūriuose, daly
vauja 200,000 komunistų 
armija, kuri jau įsiveržė į 
miestą ir užėmė orlaukius.

Generolo Čiang Kai-šeko 
vyriausybė į du mėhešius 
išleido valdžios iždą, kuris 
buvo skiriamas dėl šešių, 
mėnesių laiko. Jo pinigai' 
ant tiek nupuolė, kad už 
vieną amerikotaišką dolerį 
jau moka 130,000,000 ki
niškų dolerių.

H Olandijos nauja kara
lienė su savo valddnais nu
tarė paskelbti KomiUiištų 
Partiją Indonezijoje nele- 
gališka. Bet jos tas tarimas 
mažai turi reikšmės, nes 
ten liaudies sukilimas eina 

XXVX11141XXOUVAO v«xxx, xxcxvx ViS platyn. Javoje kOmunis- 
nukreipti Amerikos žmonių užėmė svarbius miestus 

ir įkūrė liaudies vyriausy
bę.

Italijoje komunistų va
das Pąlmiro Togliatti, ku
rį fašiste buvo peršovę 

, parlamento rūmuose, jau 
sus veikė ir pradėjo dirbti, 
Nors sveikata jo jau meto- 
kia, kaip buvo.

Kitas komunistų vadas 
Luigi Longo sako, kad Ko
munistų Partija netrukus 
turės* 2,500,000 narių.

Italijos dabartinė vyriaū-: 
sybė, kuri šoka pagal užsie
nio komandą sutiko Su An
glijos ir Wall StVyto politi
ka, kad nereikia “skubinti 
gV^žihti Tthlijos gldbon bu-> 
vusias jos kolonijas Afri
koje.” Atrodo,‘kad sis jos 
pataikavimas užsienio im
perializmui ' pagelbės Itali
jos' žmonėms suprasti, keno 
reikalifs atstovauja / dabar
tiniai valdonai.

Jugoslavijos > penki atsto
vai Lenkijoje pasmerkė Ti
to-režimą. Juodkalnijoje tos 
šalies prezidentas B. Yova- 
novich paskelbė, kad, Tito 
valdonai - iškraustė iš Juod
kalnijos labai daug maisto, 
ir( jųodkalųiėčiąį kenčia ba
dą. Juodkalnija yra . dalis 
Jugoslavijos Federatyvės 
Respublikos’. .

Jiigošląvijos -išeiviai.'Rū- .3te * m 'i k‘ni j*

į’ij b j *'W kitur drganįžūoijasi, 
kad pašalinti Tito ’režimą.

’ Lenkija protestavo Tur
kijai, kad turkai, paneigė

ii »■ in ■ tin wwMiii r i' į'■ 

jos buš susk&ldytoK :
tuOmi Berlyno krisi

atydą nuo baisaus pragyve
nimo brangumo, nuo ruošia
mo karo.

Henry Wallace.pasmerkė 
Trumaho palitiką, kaipo pa
vojingą taikai ir sakė, kad 
jeigu Wallace bus išrinktas 
prezidento vietą, tai jis vy
kins Roosevelto politiką.

Wallace sake, kad Prog
resyvių Partija surastų bū
dus numušti pragyvenimo 
kainas ; kas metai -gyven- 
namių statybai skirtų nema
žiau, kaip. $2,00(^00,000; 
plėstų vandens elektros ga
mybos stotis, kad.'nupigi
nus reikmenų pheigainihi- 
mą-; įvestų valstybės >lėšp- 
mis žhionių gydymą ir su
teiktų senatvės pensiją ne
mažesnę, kaip $100. į mene-' 
sį: suteiktų valdžios^ pagal
bą-moksleiviams ir valsty
bė išplėstų parkų ir poilsių 
vietas. ; \ . .

.Anglijoj, imperialistai di
dina armijos kiekį ant 100,- 
000 vyrų ir registruoja 2,- 
000,000 buvusių kareivių, 
kaipo paruošto rezėhvo. An
glijos ir Jungtinių Valstiją 
karo oriai vynai turėjo ma
nevrus, kurių tikslą^ buvo 
parodyti, kaip ‘‘gW^^n$i- 
ją nuo Sovietų užpuelimd.” 
Vis tai karo kurstymo 
bas. / '''-“A-

Argentinos Vy^ąųsybė is- Jugoslavijos aseivi^v?KU- 
kėlė apkaitihimą, k&u būk m 
Jungtinių Valstijų atsfovy* 
bė planavo 'nužudyti <Ar- 
igentiilos prėzidėntą’ t Jūafh 
Peroną. Šis -politini* skan- 

ta
Ar tuOmi Berlyno krifcė pąsitąis;

Lenkijos diplomatė teises. 
'Biotrhkovo mieste virš 100 
'piliečių akmenimis apkūlė 
du “kunigus,” taip vadina^ 
mus Jehovah Witnesses, 
Lenkai sako, kad tie' kuni
gai daugiau užsiėmė šni- 
pavimu užsienio valstybei, 
negu pamaldomis.'

Auto nelaimėje žuvo len
kų jaunuolių veikėja Apuli- 
•na Pakulska, kuri, buvo 88 
!metų.

Rumunijos v y r iausybė 
iparęikalavo Jungtines Val
stijas atsiimti* keturis mūsų 
šalies atstovybes narius. 
Sako, kad jję trauke pa
veikslus prieplaukų ir kitų 
kariniai svarbių vietų.

Taip pat Rumunijos vy
riausybė* išvijo iš savo ša
lies tris Turkijos atstovybės 
narius, kuriuos kaltino Šni- 
pavime. * *

Turkijon atvyko būvęs 
'Vengrijos premjeras Fe- 
rėnče Nagy, kaipo “spau
dos korespondentas.” Betį 
jis tuojau turėjo konferen
ciją su pabėgėliais iš Alba
nijos, Bulgarijos, Vengri
jos, Lenkijos ir Jugoslavi
jos. Ję partijos vadai pa
skelbė, kad jis yra prisiųs
tas Jungtinių Valstijų 
valstybės Department©.

Tas iššaukė Bulgarijoj, 
Rumunijoj^ Lenkijoj ir ki
tur sąjūdį ir protestus prieš 
Turkiją, kuri leidžia ten 
organizuoti prieš tas šalis 
karines grupes.

Berlyne Amerikos armi
jos komandierįus generolas 
Hays įsakė neįleisti iš So
vietų zonos vokiškus IaikJ 
^raščius. Sako, kad todėl 
Sovietų vyriaūšybė atsisa
kė įleisti vakarinių zonų 
laikraščius į savo zoną.

POnki'vokiečiai, kurie ak
menimis mėtė į policiją ir 
’raudonarmiečius gavo po 
25 metus kalėjimo. Teisme 
jie sakė, kad * buvo žymių 
asmenų kurstomi/

Berlyno srityje sovietinis 
orlaivynas turi pratimus. 
Todėl, komercinėje spaudo
je rašo apie “Sovietų šau
dymą į orą.”Tarybų Sąjun
gos viršįninkai įsakė, kad 
sovietinės zonos vokiečiai 
negali vesti prekybos' su 
vakarų zonomis, kitaip, 
kaip per specialę Vokietį- 
įjos Ekonominę Komisiją, 
nes' vakarinių zonų pinigai 
nepripažinti. * .

Tarybų Sąjungoje Tary
binės, BaltarXisijos" premje
ro vietoje bus Aleksiejus 
'Kleseeyas, Vietoje P. K. Po- 
namatenko. Kleščeyas yra 
43 metų amžiaus.

Švedijoje • įvyko nauji 
parlamento rinkimai. Deši
niųjų partijų balsai pakilo. 
Socialistai ir ' komunistai 
gavb po mažiau vietų, par
lamente, kaip buvo gavę 
1944 metais. Komunistai 
turėjo 15 atstovų, o dabar 
turės '9. Prieš juos ėjo vi
sos partijbs-urmti.

Laiškas is Lietuvos
Daubaras, gyve

nantis Athol, Mass., susi
rašinėja su savo . sūnumi 
Juozu ir jo šeima, gyvenan
čia Lietuvoje., žemiau pa
duotą laišką rašo jo anūkas 
Vytautas Daubaras.

Mylimas Senei'!
Sveikinu jus visus ir at

siprašau, kad taip ilgai ne
parašiau jums laiško. Sene
lio laišką gavau dar Vil
niuje besimokindamas, bet 
per egzaminus buvo daug 
darbo ir neturėjau laiko' 
parašyti... *

Mes visi gyvenam gerai: 
sveiki, linksmi^ Dabar, kai 
sesuo Jane su vyru ir vai
kais persikėlė į Vabalninką, 
'tai linksmiau. Visiems kar- » -t » 
tu daug gražiau gyventi. 
Kaip būtų gražu, kad sene
lis su bobute ir tetulė su 
dėdėmis gyventumėt Lietu
voje. Susitiktumėm, pasi
kalbę tumėm'. .. O dabar aš 
jūsų visų net nemačiau ...

Aš namuose pagyvensiu 
ik rugsėjo mėnesio. Tada 
vėl važiuosiu • Vilniun mo
kintis. Man mokintis dar 
liko trys metai. Kai pabaig
siu mokintis, tai tada dirb
siu. Mokintis reikia pas 
mus. Tarybų Sąjungoje vi
si mokosi. Jei nebus mokin
tų žmonių, tai mes patys 
nieko nesuprasim ir' nieko 
nepadirbsim. Tada kaip 
Maršalas ir Trumanas sa
kys, taip ir dirbk. Kad šito 
nebūtų, pas. mus visi moko
si Nori, kad patys mokėtų 
ir nepriklausytų nuo , sveti
mų.

Dabar Lietuvoje steigia- 
!mi kolektyviniai ūkiai (kol
chozai). Valdžia nori suvie
nodinti valstiečių, (žemdir
bių) .gyvenimą su miesto, 
daiMiiiW Valdžia dttbtfi 
paramą, o valstiečiai jun
giasi, organizuojasi' į tuos 
ūkius. Visi supranta, kad 
bendrai galima daugiau pa
dirbti.

Ramongalių kaime įsi
steigė pirmas Vąbalninko 
valsčiuje ūkis. Žmonės pir
mininku to ūkio išrinko Va
siliauską Jurgį. Vąsiliaus- 
kas Jurgis, tai 
m,a no mamos brolis. 
Apie jį yra parašyta laik
raštyje, tad aš tą laikraštį 
įdedu jums. Ramongalių 
kolektyvinio ūkio vardas — 
“Raudonoji žvaigždė.”

Pas mus gyvenimas > kas 
dieną eina geryn, kraštas 
atsistato iš griuvėsių.

Daugiau, senei, ir nebe
rašysiu. Mes, mūsų šeima 
linkę j am jums visiem^ ko 
geriausio gyvenirpe.

Persiunčiam 1 i n kėjimų 
seneliui,, bobutei, tetulei’ 
Bronei, dėdėms ir. pusbro
liui Pranui.

Jūsų Vytautas.

sąmonin^umo lygį puikiai 
liūdi ja šiomis dienomis įvy
kęs valstiečių suvažiavimas.

“Teisingai orientuoja su
važiavimo dalyvius Vabal
ninko * kolektyvinio ūkio 
‘Raudonoji žvaigždė’ pirmi
ninkas drg. \ Vasiliauskas. 
Jis kalba apie valstybės pa
ramą, kurią, palyginti per 
trumpą laikotarpį, pajuto 
jų jaunas kolektyvinis ūkis/ 
‘Mes. didžiuojamės pirmieji 
mūsų valsčiuje pasirinkę 
teisingą kolektyvinę kryptį. 
Mes ir toliau cementuosime
savo eiles,’ užbaigė draugas į 
Vasiliauskas.

* i

“To paties kolektyvinio 
ūkio ‘Raudonoji .žvaigždė’ 
narys drg. P. čižas pasako
ja, kaip jų žemės ūkio ko
operacijos draugija susior
ganizavo į kolektyvinį ūkį.

“Nuoširdžiai pasisąko 
Kupreliškio valsčiaus vals
tietis drg. J. Glemža.

“Apie artimiausius ir ak
tualius valstiečių uždavi
nius kalba paruošų įstaigos 
atstovas drg. Šernas.”

' Iš laikraščio matosi,- jog 
susidomėjimas kolektyvi
niais ūkiais plinta. Tūta 
valsčių ūkininkai, dar ne^ 
turį savo organizacijos, 
grupėmis atvyko pasižiūrė
ti, išgirsti, kaip einasi jau 
įstojusiems į kolektyvinius 
ūkius. Taip pavieniai atvy
kę iš Saločių valsčiaus keli 
valstiečiai, jų tarpe Alber
tina Grikienė.

Suvykusieji valstiečiai 
pasisakė už rūpestingą nu 
ėmimą derliaus ir jo atitin- , 
karnos dalies pristatymą 
valstybei.

Pagelbės Mažiesiems
Greta'savo daąbų ant sa-- 

1 voli kolektyvui ių ūkių, vaito 
tiėciai pasisakė:

‘ , I >

“Derliaus nuvalymo me
tu organizuosime ir suteik
sime pagalbą, talkomis-ma- 
žažemių, naujakurių, K karių 
šeimų, Tėvynės karo invali
dų ir kitų ūkiams, neturin
tiems darbo, ir traukiamo
sios jėgos bėi inventoriaus.

Taigi, darbo liaudies val
domoje Lietuvoje, didysis 
kaimynas — tarybinis ko- 
lektyvietis — ateis ne pra
ryti mažiuko — ne užarti 
jo ežią, kaip ateidavo po
nas dvarininkas smetonuo- 
tos Lietuvos’laikais. Kolek- 
tyviečiai ateis su pjaujamo- 
siomis, kuliamosiomis maši
nomis pagelbėti silpnes
niems, kad visiems užtektu 
(luonos tėvynėje, nereikė^ 
ieškoti kelių į vergiją sv# 
timiems.

Apie Biržų Apskrities 
Valstiečių Suvažiavimą 
Laiške minėtame' laikraš-. 

tyje Biržiečių Tarybiniame 
Žodyje, greta kitko, R. Vi
liutė rašo:

“Apie augantįvalstiečių
1

Klausimai ir Atsakymai'
Kl(^šiįįųds: "
Gevb. Laisvės Redakdija:

Gal .. galėtumėte duoti, 
man patarimą per Laisvę, 
kaip išdirbti puikių arba 
krąlikų kailiukus - skūru- 
kes: Aš esu 'patėmijęš; kad 
Laisvė suteikia patarimų 
įvairiais reikalais. Išdirbus 
skūrukes, aš galėčiau jas 
sunaudoti. Fihnos nieko 
nėhprt mokėti u|ž kailius, 
nori gauti* už dyką. O? mėsą

aš pats su vartoj u.
Roman Stasius 

Atsakymas:
Labai gaila, kad jums 

šiuo reikalu nieko negalime 
pagelbėti, nes apie tai mes 
jokio supratimo neturime. 
Bet gal atsiras skaitytojų, 
kurie nusimano apie kailių 
išdirbimą? Prašome- atsi
liepti ir šiam draugui bei 
kitiems ’tuo ‘reikalu suteikti 
patarimų.

Dr. Harlow Shapley, Harvard 
O b s e r v atorijos direktorius, 
pareiškė, jog mūsų valdžias 
'vedamosios ištikimybės ausi
nės ir kongresiniai raganų 
gaudymai trukdo tarptauti
niams 'mokslininkų s a n t y - 
kiams, o tuo patimi ir moks
lui. Jisai tai pasakę kalbėdh- 
tnas šimtmetiniame Ahierican 
Association for Advancement.

of Science mitinge.
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Šeimininkėms
Today’s Pattern

Sekamame Skyriuje

Dabar, tarybines Lietuvos 
laikraščiai pilni darbo did
vyrių aprašymų ir paveiks,-

te, kuri, paviešėjusi, padai
navusi Amerikos lietuviam, 
grįžta į Italiją, į namus.

Šuįintąs Dimi jonas 
(Eggplant)

čiau parodyti, 'kokių gra
žuolių esama. Jų akyse žė
ri savo tėvynei atlikto dar

Dailės Dirbinių 
Savininkėms

Kviečiame, prašome me
no mylėtojus, K. Menkeliū- 
naites draugus * dalyvauti 
vakarėlyje: dar jsykį išgirs
ti ją dainuojant ir palinkė
ti jai dar kartą mus vėl at
lankyti. i

Parengimas įvyks 29 En
dicott St., 5:30 vai. vakaro.

rios užsiima vien šeiminin- 
kyste. Bet, kiek tokių pas 
mus randasi? Didžiumai

Washington. — Amerikon 
pargabenta jau 81,500 jan
kių lavonų iš įvairių karo 
fi'ontų.

kalo vartoti.
Tokia pat tešla tinka ke

pimui; dubių pyragaičių, 
pripiltų vaisiniais sviestais,, 
riešutais. Ąrba galima pfi- 
dėjus tąrp dviejų klodų pre- 
zervų yąr jų mišinio - su
pjaustyti ir kepti pilnavidu- 
riais. Dar kitos kepa be 
priedų, bet, iškeptus apde- 
korudja cukreliaįs.

Julės Klevinskienės 
Atminčiai

Mūsų šalyje dabar su
vartojama 20,000,000 mai
šų importuotos kavos. Iš tų 
18 milionų maišų suvarto
ja nuolatiniai gėrikai, o du 
milionus — retkartiniai.

Iškelta dar viena naujo
vė dėl kavos kainų. Laivų 
kompanijos imančios už ka
vos parvežimą pakeltas kai
nas dėl to, kad pigiai, galė
tų vežti į užjūrį siunčiamas 
amerikiečių prekes, nes ki
tų šalių prekybininkai ne
nori mokėti už mūsų prekes 
aukštų' kainų/’ Taigi mes, 
pirkdami sau kavą, turime 
atmokėti ne tik už savo ka
vą, bet ir už kitų prekių 
nuvežimą kitoms šalims.

stoka laiko ir įgudimo ant 
greitųjų ko nors pasidary
ti. O pirkti gatavus reikia 
“aukso mainų.”

Gerai tinka irvnet geriau
siose yietose yra pr.iimta' 
vartoti sausainiški .pyragai
čiai, kurie galima išsikepti 
anksčiau ir saugiai išlai
kyt ilgesnį laiką švarioje, 
sausoje vietoje.; Receptas:(

Į vieną puoduką sviesto 
ar kitų gerų riebalų dali-, 
mis įplak vieną ir pusę puo
duko cukraus ir gerai iš
plak. Įpilk du gerai suplaka 
tus kiaušinius ir 'šaukštą 
-vąnilės ir vėl gerai išmai
šyk. Turėk 5 puodukus pv- 
rąginįų miltų gerai išsijotų 
sykių su 'šaukštukų kepa
mos. pudros (powder) ir 
žiupsniu j druskos. Sudėk į 
skystąjį mišinį ir gerai' iš
maišyk. Padek šaldytuve.

Gerai atšalusią' tešlą ko
čiok ir sudarinėk į plonus, 
įvairių formų., mažyčius py
ragaičius. Sudėsčius’ ant 
pateptos blėtos kepti karšta
me pečiuje (400 laipsnių 
F) ne daugiau ■ dešimties 
minučių. A

Kepti reikia staiga, nexs 
pamąžų šilę tokie riebūs 
pyragaičiai ‘labai.. išplistų. 
Atšalusius, sudėti stiklinia
me inde ąr biotinėje iki rei-

'Amerikos Moterų Kon
greso Brooklyno skyrius 
savo atsišaukime į motefis 
dėl rinkimų pasiūlė šavo 
programą.'‘Nors ji taikoma 

L registracijos savaitei (New 
* Yorke piliečiai registruoja

si balsavimams šią savai
tę), tačiau ta programa ati
tiks ir bile kada liekamomis

- iki rinkimų penkiomis ,sa- 
, ' vaitėmis.

Programa tinkama 
mūsų klubams, . todėl 
pakartojame.

Kiekvienas . skyrius 
/ valo tuojau veikti akstini- 
' mui moterių užsiregistruoti 

ir balsuoti.
' 1. Kiekviena narė turėtų
pašaukti telefonu ar atlan
kyti 10 draugių ar kaimin- 
kų ir paraginti užsiregis
truoti. Kur galima, pasisiū- 

pasaugoti vaikus kol 
t jos užsiregistruos.

2. Nueiti į vietinę politi
nės partijos raštinę ir pa- 
sisiūlyti tai partijai į /al
ką eiti po namus ar kitiems

J darbams.
3. Skleisti lapelius. Orga

nizuoti vaikų ’ saugotojų 
grupes ir centrus, kur mo
terys galėtų atnešti vaikus 
eidamos registruotis, bal
suoti ar veikti susiedijoje 
rinkimų kampanijoje. '•
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Kur tas bus įvykdyta, 
reikia tikėtis, pasėkos bus 
geros. Moterys pajus, kad 
jomis ištikro » rūpinamasi, 
kad jų balsas branginamas.

Ir ištiesų, moterų balsas 
yra brangus. Moterys sųda-

Brooklyne (Rich mond 
Hill) Liberty Auditorijos 
patalpose, šį rudenį >— spa
lių 10 iki. lapkričio 14-tos 
—įvyks dailės paroda. Ją 
rengia vietinė Lietuvių Me
no Sąjungos apskritis,' su 
talka kitų organizacijų.

< Laiko liko visai nedaug. 
Draugėms, norinčioms da
lyvauti su visokiais dailia- 
daikčiais, laikas peržiūrėti 
savo * “kraitį” ir parinkus 
pačius gražiausius dalykė
lius praneškite apie juos 
parodos sekretorei Mildred 
Stensler, 134 W. Northfield 
Ave., Livingston, N. J.,

Tėmykite Laisvėje pra
nešimus, kada ir kur dirbi
nius atsiųsti ar atnešti? 
Veikiausia, atsiuntimui vie
ta bus nustatyta pačiame 
Richmond Hill ar Brookly- 

įne, išvengimui vežiojimo iš 
toliau.

Dvidešimt penkis centus, 
kartu su pažymėjimu numerio 
ir dydžio, siųskite: Amelia 
Burba, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Jaunuolei kostiumo forma 
gaunama 10 iki 16 dydžio.

Amerikos Moterų Kongresas 
Pasiruošia Rinkimams

Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių? ,

Karo nualintam kraštui 
daug trūksta visko. Mote
rys, kaip matome iš virš 
paduoto, daug aukojasi pri
gaminti drabužių ir kito 
turto. Tikriausia, nežiūrint 
jų talento savo pasirinktam 
darbui, ne lengvai atsiėjo 
bėgiu pustrečių • metų pri
gaminti už penkis metus 
prekių. Tačiau jų rankose 
Lietuva ne už ilgo sukles
tės gausa ir laimingu gyve
nimu Visiems. Viskas, ko 
jos nori, — taikos ir dar 
kartą taikos tam gyvenimui 
sukurti. Jos tikisi, jog ir 
mes savo darbu prisidėsime 
prie išlaikymo taikos.

G-rė.

sakymė: pamatėm ‘ir ma
tom, kad čia kur kas geres
niu gyvenimas, ir atėjom. 
Galėjom gi ir nestok,' nie
kas prievarta nevarė, o štai 
dabar visi. džiaugiamės. Aš' 
pati dirbu prie gyvulių — 
kiaulių šėrimo, ir mano' visi 
gyvuliai’ gražūs, man seka
si. O užtat, kad. priežiūra

ventojų. Tuo tarpu ne vie
nai jaunai moteriai, privar-' 
gūsiai su grupe vaikų, lai
ko ir spėkų taip stoka, jog 
jęs net užsimiršta apie ar
tėjančius rinkimus. Nusi
nešti, nusivesti būrį vaikų 
nėra lengva ir palikti vie
nus negalima.

Einant po namus, atra
dus tokią padėtį, tokias mo
tinas kongresistės pakvies 
ateiti su vaikais į bendrus 
centrus. O kur per sunku 

’nueiti' į centrą, ten pasiųs 
atskiras vaikų saugotojas.

Vaikų sargybos darbe 
t gali pagelbėti ir senyvos 
"moterys, pilietės ir ne pi
lietės.

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

Aido Choro pamokos vyk
sta sekmadienį nuo 1 iki>3- 
jų po pietų. Kiek man ži
noma, kiti apsiėmę daly
vauti festivalio programoje 
chorai ir vakacijas sunau
dojo pasiruošimui. Nepasi- 
likime užpakalyje ir aidie- 
čiai!

Lietuvos Valstiete 
Džiaugiasi Savo 
Gyveniniu

Rašo P. SONGAILIENĖ 
Kolektyvinio ūkio “Pergale” 

šėrike
Kaip sako, dar tik pra

džia, tik tik pradėjom nau
ją gyvenimą, o niekada ir 
niekur mano šeima negyve
no geriau. Tiesa, buvo sun
kumų, nedąteklių —( kur be 
šito pradžioj išsivers!. Pa
sitaiko- 'jų ir dabar, bet 
skųstis gyvenimu negaliu. 
Pernai išdirbom 110 darba
dienių, o gavom didelį atly
ginimą, kokio niekada savo 
ūkely nebūtume* užvargę. 
Gavom 3 tonas grūdų, 3 
paęįsus, avį, karvę; paukš
čių vėl apie dvidešimt lai; 
kau.-_
. Vaikai mano mokosi. Vy
tautas jau baigė FGA mo
kyklą, dabar dirba Aleksan
drijos plytinėje. Kitas, Rin
gaudas, mokosi veterinari
jos' technikume Gruzdžiuo
se. O- anksčiau, kai pagal
voji,’ net širdį skauda — 
trankėmės visais pakraš
čiais, pas buožes vargom. 
Ir nemaniau, kad ateis lai
kas, kada ir pats gyvensi, 
kaip žmogus, ir vaiką galė
si pramokyti. • . - #

Daug kas musų klausia, 
kodėl mes stojom į kplekty- • r* • • v • • i • • •

Streikuojantieji Oppenheim • Collins departmentines 
krautuves darbininkai New Yorke išranda naujoviš- 
kiausiy ,būdų pikietuoti tikslu atkreipti visuomenės 
atydą. Lokalas, kuris išsitraukė iš nacionalės CIO 
Retail,. Wholesale & Department Store Unijos dėl jos 
viršininkų mosto patarnauti Taft-Hartleyjiečiams, da
bar yra baudžiamas keleriopai: bosai pasimojo sudau
žyti uniją, lokalas yra traukiamas teisman Atmokėti 
už “streiku padarytus nuostolius/’ o miesto valdžia 

uždraudė pikietuoti.

Atsiminkime — darbi
ninkų, -liaudies ir taikos 
priešai- išjudins visus savo 
pasekėjus registruotis ir 
balsuoti, lyiūsų, eilinių žmo
nių laimėjimas priklausys 
nuo to, kiek mes išjudinsi
me eilinius žmones dalyvau
ti balsavimuose ir'dalyvau
ti informuotai.

Tik sumobilizavus visus 
darbininkus iš' šapų ir dar
bininkų šeimas iš namų mes 
galėsime išrinkti taikos 
kandidatą 'Wallace’ą prezi
dentu ir dirbančius už tai
ką ir gerovę kongresmanųs.

v Tokios mobilizacijos neį- 
vykdysime viena rinkimų 
diena. Taip reikta ruoštis 
ir darbuotis kas dieną — 
darbuotis jau dabar.

Praneškite spaudai, ką 
daro jūsų klubas laimėji
mui rinkimų už taiką ir 
progresą. B-tė.

Mažiau Kavos 
Per Klaidą!

• Seniau, smetoniškos Lie
tuvos laikais, į laikraščių 
špaltas patekdavo tiktai po
nios Zosė, su Jadvyga ir 
joms panašios. Patekdavo 
už tokius ir tolygius “nuo
pelnus:”'

t— Ponia S. išvažiavo į 
kurortą. .

— Ponia X' parvažiavo iš 
kurorto.

- Ponia T išvažiavo į 
Berlyną.

— Ponia Z parvažiavo iš 
Berlyno.

Kas matė, kad darbinin
ke būtų figūravusi spaų-

Tilp$ daugiau informaci
jų apie .virimą Spaudimu 
(pressure cooking). Patar
tina draugėms tėmyti ir pa
silaikyti informaciją, nes 
tokie su skaičiais raštai il
giau užtrunka paruošti 
spaudai, tad nėra galimy
bės dažnai pakartoti.

Ar pasitaupėte rugsėjo 
8-tos laidųje mūsų šeimi
ninkėms skyriuje ' tilpusią 
informaciją apie kenavimą 
spaudimu?

venant. Yra zootechnikai, 
veterinoriai — apžiūri, 
duoda nurodymus. > ,
• Tai ir pagalvoju dabar 
dažnai: kas ką bešnekėtų 
— vistiek teisybė ir liks tei
sybe. ‘Žmonės mato mūsų 
gyvenimą, patys prašosi, at
eina, stoją. .. O kas abejo
ja ~ pamatys ir tas. Gerai 
sako:,bendras darbas leng-i 
vesnis, kur du, •,tai 'ne vię* 
nas. Vienas suklups kL 
tas padės,, pakels. Mes Čia 
visi ranka rankon einam©, 
ir čia — mūsų jėga.

Spalių Trečią Atsisveikinsi
me su Menkeliunaite

Sekmadienį, 3 spalių/ Ai
do Choras rengia socialį va
karėlį, su užkandžiais ir 
muzikale programa. Tai. 
bus išleistuvių - atsisveiki
nimo pramoga su mylima

Paskilbūsioję »• buvusios 
pasauliniais reikalais kon
ferencijos • v a r d o v ietėje, 
Bretton Woods, šiomis die
nomis įvyko irgi nepapras
tas sambūris — nacionalės 
kava' prekiautojų sąjungos 
suvažiavimas. Ir ką jis nu
tarė?

Tikėsite ar ne, milionais 
dolerių' surokaVusieji pre^ 
kybininkai tik dabar apsi
žiūrėję, jog šešių puodukų 
kavos mierai skirto kiekio 
kavos užtenką tiktai peh- 
kiems puodukams. Ir dėl to, 
girdi, kalta tūla.puodų,fir
ma, kuri iš karto padarė 
per mažą mierą. O' ta mie- 
ra remdamiesi kavos pils
tytojai po mažai atmieravo 
kavos- ir dėl to didžiuma iš
verda nepakankamai tirštą 
kavą, be stiprumo. Kavos 
skonis turėsiąs pagerėti.

Ir visa tai įvyko eksper- 
tiškų ' rękundų ir* automa
tiškų /-rokundoms vesti ma
šinų gadynėje!

Julija, mes tavęs-taip staiga netekom, 
Mūs širdis liūdėsis apsupo.

Gailesčių prislėgti, mes nuliūdę sakom:
Mirimas mums tave išlupo.

Per savąją buitį liaudies takais ėjus,
- Tu. laisvom idėjom pražydai. * .
Besekdama šviesą daug pastangų dėjai—

Siekinių tik dalį išvydai. . . . .t
Spėkų sąyo ,dąlį esi atidavus,,r ’ ..1 ,-t

Kad būtų geresnis rytojus. '
Mes. manėm, kad mirtį ankstyvą apgavus 

Tą darbą nestosi kartojus.
Tavoji gyvybė, vėikimas nutrauktas,

Troškimai amžinai užmigo, ,
Mirties atėjimas taip greitai nelauktas: 

Į mumis žeismingai įsmigo.
Bet mes pasilikę\ tavo darbą tęsim, 

Kad rytas gražesnis išauštų.
Ir jeigu dėlei to nuoskaudas ir kęsim-— 

Kad jos mūs žygio nepalaužtų.
.< A. Dagilis

Vienas vidutinio didumo 
.diųiijonas - /'

du svogūnai, biskis drus
kos, du žali pipirai /

pora šaukštų sviesto 
pora nemažų tomačių.’ 
Smulkiai sukapok' svogū

nus ir žalius,/ pipirus, pa- 
s p i r g) ink skaūradoje su 
sviestu.. Turėk numazgoju
si, nulupusi ir . mažąis šmo- 
čiukais supjausčiusi dimijo- 
ną, supilk į puodą. Numaz
gok tomates ir smulkiai su
pjaustyk. Sūpil,k viską kar
tu ir šutink uždengtame 
puode apie dešimtį minučių.

Yra geras valgis prie mė
sos ir prie bile ko kito.

... Jei turi kenuotų tomačių, 
gali naudoti1 iš kenę.( Da
rant * didelei šeimynai, nau
dok visą keną tomačių ir 
po daugiau visų kitų pro
duktų. A

Pyragėliai prie Arbatps
Visuomet, o - ypatingai 

pirm rinkimų visuomeniš
kai nusiteikusioms moterim 
tenka ruošti visokių poky- 
lių-pokylįukų, arbatėlių.

Lietuva Pagerbia Savo 
Darbo Didvyres

bo džiaugsmas. Auga skai
čiai jų pagamintų daiktų, 
kurie ne už ilgo bus priei
nami kiekvienai darbo šei
mai, kiekvienam valstiečiui.

Darbas, visokiausias dar
bas, koks tiktai reikalingas 
ir naudingas šaliai, tapo 
ženklu pagarbos jį dirban
tiesiems.

Aido Chorui Darbą Pradė
jus ; Palinkėsime Menkeliū- 
naitei Laimingos Kelionės •

Užsibaigdama taip myli
ma vasara, užbaigė ir va
kacijas visiems. Po poros 
mėnesių pertraukos grįžo į 
darbą, pradėjo pamokas ir 
Aido Choras. . • <

Grįžus į darbą pasirodę 
—- teks sunkokai, rimtai pa
dirbėti, kad atsimokėjus už 
vakacijoms sunaudotą lai
ką. Artinasi LMS Antros 
Apskrities ’ festivalis, esam' 
apsiėmę dalyvauti progra
moje. Taipgi pažadėjom 
įdainuoti kelias dainas Am
berland radio programoje. 
Turim priešakyje ir kitų 
mūs laukiančių darbų. To
dėl noriu priminti visiems, 
kurie dar nesuspėjo ateiti 
į pamokas, kad reikalinga 
skubiai imtis už rimto dar

ytai skaitau iš Lietuvos ( 
gautoje laikraščio Tiesa iš- , 
karpoje apie tris Šiaulietes, j 
Po jų paveikslais sakoma:

Jos įvykdė Penkmetį .
“Drg. Petronėlė Krasaus

kienė — Šiaulių ‘Verpsto’ 
trikotažo fabriko siuvėja, 
Ji laisvu nuo darbo laiku 
savo mašiną pati taiso, iš
tepa, išvalo. Todėl mašiną 
dirba be kliūčių.

“Šiomis dienomis drg. 
Krasauskienė įvykdė savo 
penkmetinę darbo progra
mą ir pagamino 160 megz
tinių 1951. metų sąskaiton.

“Šiaulių , miesto garbės 
lentoje dažnai įrašyta, Onos 
Žukauskienės pavardėr- Ji 
viena iš geriausių ‘Verpsto’ 

‘trikotažo fabriko stachano- 
vininkių. Ji dienos uždavinį 
nuolat įvykdo po 200-250 
procentų. Šių metų pradžio
je ji įvykdė penkmetinį dar
bo planą. Drg. Žukauskie
nė tai pasiekė didelio darbo 
patyrimo dėka. Jos paga
minti megztiniai visuomet

( aukštos kokybeš. .y
“Šiaulių ‘Verpsto’ triko

tažo fabriko mezgėja Valė 
šukštienė nuo pat pirmų
jų pokarinio penkmečio die
nų stojo į stachanovinę sar
gybą užduočių vykdymui 
pirma laiko. Drg. šukštie
nė, prieš pradėdama dar
bą, gerai apžiūri savo maši- 

, ną, paruošia ją darbui. To
dėl mašina neprastovi nei 
vienos minutes. .

j “Šių metų pradžioj drau
gė šukštienė įvykdė savo 
penkmetinę darbo progra-

ū
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Gaisras Jūroje Rūpestis Žmogumi Lietuvoje
šitų ponių būtinai* rikteldavo, kai šokda
vo iš laivo, ir apalpdavo, atsidūrusi; apa
čioje. Vienas ponas, tur būt, iš išgąsčio 
apkvaišęs, vos neužmušė vienos ■ tų ne
laimingųjų, numetęs sunkią dėžutę,- ku
ri sudužo, krisdama į valtį, ir pasirodė 
esanti gana brangus neseseras. Neklaus
damas savęs, ar aš turiu teisę į tą dėžu
tę, tuojau dovanojau ją dviem j ūrei- 
viam, kurie priėmė dovaną visai besi
varžydami. Kiek įkabindami, tuojau 
ėmėm irtis prie kranto, lydimi šauksmų: 
“Grįžkite greičiau! atsiųskite mums at
gal valtį!” Todėl, kai buvo apie aršinas 
gilumo, teko išlipti. Smulkus, šaltas lie-^ 

-tutis lynojo jau kokią valandą, nedary
damas gaisrui jokios įtakos, bet mus ji* 
sai perlijo kiaurai, iki kaulų.

Pagaliau mes pasiekėme trokštamą' 
krantą, kuris pasirodė esąs didelis skys
to ir limpančio purvo liūnas, kuriame 
klimpome iki kelių.

Mūsų valtis greitai nuplaukė ir taip 
. pat, kaip ir didžioji, ėmė siūti tarp laivo 

ir kranto. Keleivių žuvo maža, iš viso 
astuoni žmonės: vienas įkrito j- anglių 
duobę, kitas nuskendo, nes buVo. pasiė
męs su savim visus savo pinigus. Pasta
rasis, kurio vardą aš vos žinojau, dides
nę dienos dalį lošdavo su manim šach
matais, ir lošdavo ’ taip įnirtusiai, jog 
kunigaikštis W?.., kuris sekė mūsų par
tiją, pagaliau sušuko: “Galima pamany
ti, kad jūs lošiate, lyg čia būtu mirties 
ir gyvybės klausimas!”

,žuvo beveik visas bagažas, taip pat ir 
karietos. Išsigelbėjusių nuo katastrofos 
ponių skaičiuje buvo ponia.J..., labai 
graži ir meili, bet dėl savo keturių duk
relių ir jų auklių ji pasiliko ant franto, 
basa, vos pridengtais pečiais. Aš.-pani
rau suvaidinti mandagų kavalierių ir. to* 
dėl netekau švarko, kurį iki šiol buvau 
išsaugojęs, kaklaryšio ir net batų; be to,, 
valstietis, pas kurį buvau nubėgęs, j uo
los viršūnę ir kurį .buvau pasiuntęs pir
myn, nerado reikalo laukti manęs su pa
kinkytais dvejetu arklių ratais ir nuva-

* žiavo į Liubeku su. visomis maho bendra
keleivėmis. Aš pasilikau vienas, pusiau 
apsirengęs, permirkęs iki kaulų, prie jū
ros, . kur mūsų garlaivis lėtai baigė 
degti. Aš tyčia sakau “baigė degti/’ nes 
niekuomet nebūčiau patikėję^, kad to
kia “mašina” gali, būti'taip greitai su
naikinta. Dabar tatai buvo ne daugiau, 
kaip nejudanti, plati, jūroje liepsnojanti 
dėmė, išraižyta juodų dūmtraukių bęi 
stiebų kontūrų, apie kurią sunkiai ir 
abejingai skraidė žuvėdros —paskui di
delis- plėnių stulpas, išmargintas smul
kių kibirkščių ir- subyrėjęs plačiomis 
kreivomis linijomis į nebe taip šėlstan
čias bangas. “Ir tiktai tįek?” pagalvo- > 
jau aš. “Argi visas mūsų gyvenimai tik
tąjį žiupsnelis pelenų, kuriuos išnešioja 
vėjas.”

Filosofo laimei, kuris jau buvo ėmęs 
kalenti dantimis, kitas vežikas nepaliko 
manęs. Jis paėmė už tai du dukatus, bet 
susupo mane į savo storą apsiaustą ir 
padainavo man dvi ar tris nieklenbur- 
giškas dainas, kurios man gana patiko. 
Tuo būdu aš nusikrapščiau į Liubeką 
auštant: Čia sutikau katastrofos bendrui, 
ir mes išvykome i Hamburgą,"Ten radom 
dešimt tūkstančių sidabro Rublių, ku
riuos imperatorius Nikolajus, kaip tik 
tuo metu pravažiuodamas sustojęs Ber
lyne, buvo iriums atsiuntęs su savo adju- 

bet, laimei, aš taip nepadariau. Smūgis ' tantu. Visi vyrai susirinko 'ir bendrai 
nutarė šiuos pinigus pasiūlyti' ponioms./ 
Taį padaryti mums, buvo juo lęngviaUj. 
kad anais laikais kiekvienas atvykęs į 
Vokietiją rusas turėdavo neribotą kredi
tą. Dabar jau nebe taip. ‘

Jūreivis^ kuriam motulės sąskaita už 
išgelbėjimą buvau pažadėjęs neįmanomą 
sumą, atvyko, reikalaudamas tesėti savo 
pažadą. 'Bet kadangi ne Visai buvau tik
ras, kad tai iš tikrųjų jisaį, ir. be, to, pa- 
dangi jis ničnieko nebuvo padaręs man 
išgelbėti, tai pasiūliau jam taleri, kurį 
jis ir priėmė dėkodamas.

G vargšės senutės virėjos, ^ųTi taip 
rūpinosi mano sielos, išganymu/ aš dau
giau niekuomet nemačiau: ar ji .sudegė, 
ar nuškendo, tačiau apie ją tikrai^gali- 
ma pasakyti, kad jai jau. buvo paruošta* 
vieta-rojuje. , ,

(Pabaiga)

Tuojau ir aš, ir senė, 
kas mus šaukia, nei kur reikia eiti, pa
šokome, lyg spyruoklės pastumti, ir puo
lėm per dūmus paskui jūreivį mėlynu 

' švarku, kuris prieš mus lipo į \iršų vir
vių kopėčiomis. Nežinodamas kam, ir aš 
Ūmiau lipti paskui jį šitomis kopėčiomis; 
manau, kad jei jis tą akimirką būtų šo
kęs į vandenį arba iš viso būtų padaręs 
ką nors nepaprasta, negalvodamas bū
čiau juo pasekęs. Palypėjęs dvi ar tris 
pakopas, jūreivis, sunkiai nušoko ant 
viršaus vienos karietos, kurios apačia 
jau buvo pradėjusi degti. Aš nušokau 
paskui jį ir girdėjau, kaip senė nušoko 
paskui mane; paskui nuo šios pirmos 
karietos jūreivis šoko ant antros, pas
kui ant trečios, aš visą laiką paskui jį, 
ir tuo būdu mes' atsidūrėme garlaivio 
priekyje. Čia susirinko beveik visi ke
leiviai. Jūreiviai, kapitono’ prižiūrimi, 
leido į jūrą vieną mūsų valčių, laimei, 
pačią didžiąją. Iš laivo antrojo šono pa
mačiau ryškiai gaisro apšviestas stačias 
pakrantės uolas, kurios nusileidžia Liu
beko link. Iki tų uolų buvo geri du vars
tai. Aš nemokėjau plaukti. Vieta, kur 
mes buvome užplaukę seklumą (mes ir 
nepastebėjome, kaip tatai atsitiko), buvo, 
tur būt, negili, bet bangos plakėsi labai 
didelės. Ir vis dėlto, kai tik pamačiau uo
las. mane apėmė įsitikinimas, kad aš esu 
išgelbėtas, ir, visų mane apsupančiųjų 
nustebimui, keletą sykių pašokau ir su
rikau: “ura!” Aš nepanorau prieiti ar
čiau prie tos vietos, kur grūdosi minia, 
norėdama pasiekti laiptus į didžiąją val
tį — ten buvo per daug moterų, senių ir 
vaikų; nuo to laiko, kaip pamačiau uo
las, daugiau nebeskubėjau: buvau tikras, 

’/kad esu išgelbėtas. Nustebęs aš patyriau, 
kad beveiUnei vienas vaikas, nerodė bai- 
mėss kad kAi kurie jų net užmigdavo mo
tinų rankose. Nei vienas vaikas nežuvo.

Keleivių būryje, aš pamačiau aukštą 
: generolą; nuo jo drabužių varvėjo van- - 

• duo; jis stovėjo nejudėdamas, pasirėmęs 
į stačiai pastatytą suolą, kurį jis ką tik 
buvo atplėšęs. Man pasakė, kad pirmą 
išgąsčio minutę jis buvo stačiokiškai at
stūmęs moterį, kuri norėjo pralenkti jį 
ir anksčiau už jį nušokti į vieną pirmų
jų valčių, vėliau apvirtusių dėl keleivių 
kaltės. Vienas garlaivio tarnautojas su- 

. griebė jį į glėbį ir nusviedė atgal į laivą, 
ir senas kareiva, susigėdęs savo laikinos 
baimės, prisiekė palikti laivą paskutinis, 
paskui' kapitoną. Jis buvo aukšto ūgio, 
išblyškęs, su kruvina dėme kaktoje ir 
žiūrėjo aplinkui nuolankiai, su gailesčiu, 
tarytum prašytus dovanojamas.

Tuo metu aš priėjau prie kairiojo lai
vo šono ir pamačiau mūsų mažąją valtį, 
kuri, kaip žaislelis, šokinėjo ant bangų; 
du joje esantieji jūreiviai ženklais kvie
tė keleivius padaryti į ją rizikingą šuo
lį, bet tai buvo nelengva: “Nikalojus I” 
buvo linijinis laivas, ir reikėjo šokti la
bai vikriai, kad valtis neapvirstų. Paga
liau aš. pasiryžau: iš pradžių atsistojau 

’ ant inkaro grandinės, kuri buvo ištemp
ta lauke išilgai laivo, ir jau ruošiausi 
padaryti šuolį, kai drūta, sunki ir minkš
ta masė užvirto ant manęs. Moteriškė 
apkabino maųo kaklą ir pakibo nejudė
dama. Prisipažinsiu, pirmas mano no
ras buvo jėga. permesti jos rankas perK 
galvą ir tuo būdu atsikratyti šita mase, 

R- ' f
vos nenumetė mūsų abiejų į jūrą, bet, lai
mei, čia pat prieš mano nosį tabalavo ne
žinia iš kur vjrvės galas, į kurį perpy
kęs įsikabinau viena ranka, nuplėšdamas 
iki kraujo odą. . .. paskui, pažiūrėjęs į 
apačią, pamačiau, kad aš ir mano našta 

. kybotae kaip tik ties valtimi ir.. . dieve,
padėk! Aš smukau apačion... valtis vi
sa subraškėjo... “Ura!” suriko jūrei
viai* Aš . padėjau apalpusią savo, naštą 
ant valties dugno ir tuojau atsigręžiau į 
laivą, kur pamačiau daugybę . galvų, 
ypač moteriškų, . kurios desperatiškai 
grūdosi prie šoho.
' “šokite!” Aiktelėjau aš, tiesdamas 
rankas. Ta akimirka mano drąsaus ban* 

' dymo sėkmė,. įsitikinimas, kad man ne
gresia ugnies pavojus, suteikė, mAn' ne* 
paprastos jėgos ir. drąsos, ir aš sugavau 
vieninteles tris moteris, kurios ryžosi 
šokti į valtį, taip lengvai, kaip gaudo 
obuolius. Reikia pastebėti, kad, kiekviena

nežinodami, nei
1928 Lietuvos buržuazi-: < 

nėj konstitucijoj buvo;,straips
nis, kuris , skelbė1: “žmogaus 
darbo jėgą apsaugomai ir , gi
liama tam tikrais įstatymais. 
Valstybė remdamasi tam tik
rais įstatymais rūpinasi; difc- ; 
bahčiaišiais ligos/- senatvės;, 
nelaimingu atsitikimu bei ne
darbo atvejais.’/ , :

Bet,;.kaip ir vįsa Smetpnipū, 
konstitucija, šitas straipsnis 
teturėjo formalinę -reikšmę*. 
Tikrovėj buvo taip., jog dif^ 
bančių jų gy vybė,.., j U buitis ir 
darbas visiškai parėjo nuo p 
monininko savivalės.

v Įstatymas dėl 8; valąn'dą 
darbo dienos tebuvo popįeryj; 
Ištisoj- eilėj,- įmonių darbo die
na: užtrukdavo nuo 12 iki l^1 
valandų. Sunkus' darbas dur
pynuose bei statyboje visai 
nebuvo reglamentuojamas. 
Nepajėgiamas darbas i'r skur
dūs gyvenimas pusbadžiu, ve
dė į masinį darbingumo nu- 
stojimą ir ligas., Įsteigta 1928 
m”. ligonių kasa teteikė labai 
nežymių medicinos pagalbą; 
šita kasa, ir baigęsi'buržuazi- 
nes vyriausybės rūpesčiai dir
bančiaisiais. ■ šaly nebuvo nė 
vienų poilsio namų darbinin
kams- ir tarnautojams,, nekal
bant apie sanatorijas bei ku
rortus.

Pramonės darbininkų drau
dimas nuo nelaimingų atsitiki
mų g.amyboje — nepalengvi- 
no būklės, nes, visos draudi
mo išlaidos buvo užkrautos 
p'atiems darbininkams.

, Dar sunkiau tekdavo be
darbiams. Jie veltui Slankiojo 
po įmones, ieškodami darbo 
ir, pagaliau, nustoję vilties 
ėjo į Darbo Rūmus. Į juos, 
darbininkai ir bedarbiai krei
pėsi labai retai, nes sulaukti 
iš jų pagalbos buvo bergždžia, 
štai vieno bedarbiopasakoji*, 
mas. ’

“Dvejus Pietus ieškojau, 
darbo,»bet kokį darbą, ta
čiau diskas būvo veltui. Ta
da aš kreipiausi į Darbo Rū
mus. Vėl nieko. Per nedarbo | 
metus teko išparduoti visus 
savo daiktus. Man susirgo ir 
mirė mažas sūnelis. Susirgo 
žmona. Paskui mirė ir antra
sis vaikas. Kai aš nusiminęs 
vėl nuėjau į Darbo Rūmus, 
man su pašaipa atsakė: Mes 
padedame daugiavaikiams, o 
jūs vaikų neturit.” f

Tokia buvo darbingų ir ne
turėjusių duonos kąsnio; žmo
nių būklė. Nustoję darbingu
mo dėl senatvės ar invalidu^ 
mo, buvo paliekami žūti. Jie 
buvo palikti sau ir tenkinosi 
retkarčiais 'gaunama lėkšte 
sriubos, gautos iš kurios nors 
“labdaringos” draugijos mai
tinimo punkto.

Paskelbus Lietuvoj Tarybų 
valdžią, dirbančiųjų' gyveni
mas iš pagrindų pasikeitė.^ 
Tikra Tiaudfes valdžia-, ėmė 
šventai saugoti dirbančiųjų, 
teise^.. Rūpinimasis žmogumi 
tap.b Tarybinės vyriausybės 
veįkimo vyriausiu pradu.

Jau pirmais melais Tarybi
nės valdžios Lietuvoj vyriau
sybė išskyrė socialiniam dir
bančiųjų aprūpinimui? 5T mi-; 
lijonus . rublių. Buvo atidaryti, 
poilsio namai, sanatorijos, ir 
'namai invalidams,

•Ęąsįbalgus Tėvynės karui 
socialinio aprūpinimo organai 
atnaujino . savo- darbą. /104IL 
m. vyriausybės' bįvo išskirta 
dirbančiųjų socialiniam apru- 
ipinimui 37:9 milijono rublių, 
p šiais,metais jau 54.2'milijo
no rublių. Į šitą sumą neįeina 
pensijos: Tėvynės karo, invali
dams. iri kaVių. šoimioips, kurie 
aprūpinami iš? sąjunginio bj-u- 
džeto > 1 ; v' \ :

Visais.socialinio aprūpinimo 
kfaU'Sjmais užsiima . įsteigta: 
šiam t i ksl 11 i m.i) i iste ri j a. Vals
tybines-, pensijas • gauna -T.ėvy^ 
hės *karo ir pirmojo iinperia-. 
lįsĮinio karo, - invalidai,' darbo 
invalidai. Jas gauna, seni dar< 
bininkai ir tarnautojai/ žuvu
sių karią šeimos bei į šeimos^

iii, ini'iinima'n1

Laisvės kaina

' METAMS $7.00
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$ią žiemą reikia visurk*

Varšuva. Atvyko., nau
jas, Amerikos ambasadorius 
Lenkijai Bollman’as.'

I ■ UI' l<. UM.UI UI

Šią žitmą reiki* visur k& 
nox% surengei paritinai , diėnG 
rasčio Laisves, \Tftrijne s<u 
kelti. Laiąvei $SO,'OOO iki nau
ją. metą*

. ■>*. m „u i' r ^iijr.'i
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netekusios maitintoją. W to, 
teikiamos personalinės pensi
jos. Jas gauna/ smetoninės vy-. ; 
riausybės sušaudyto Karolio 
Požėlos, šeima- ir- vokiečių o-.

u pači jos metais fašistų su
šaudyto žumalieto;1 Bėleckio 
šeima., Jas; gauna- nusipelnę 
respublikos: veikėjai. : (ty&i j ų 
šeimos. skulptorius Rimša, 
dailihinkas Šimonis, \ poetas- 
kunigas Sabaliauskas:, (^*alia- 
Rūta)/ kompozitoriaus Nauja
lio, žmona ir daugelis kitą;.
< S S

Be pensijų per paskutiniuo
sius trejus; motus>, mkaūti- 
giems paramos, sbeiaUnioi; ap
rūpinimo organą/ buVo> išduota 
apie' 4 milijonus rublių , vien
kartinių. pašalpą/ daugiau' 
kaip 17 tūkstančiu kuūęmet- 
rų statybines medžiagos* apie 
2' tūkstančius toną^ sėklų, 4 
tūkstančius galviją/ daug že
mės ūkio , inventoriaus bei pra
moninių prekią? •

Kas metai ši hitai? Tėvynės 
karo invalidų bei darbo inva
lidų valstybės lėšomis gydėsi 
sanatorijose ir kurortuose -- 
Palangoj, Birštone,; Druskč- 
ninkuosQ, Kryme ji’ Kaukaze.

Tarybinė vyriausyoė didžiai 
rūpinasi. Tėvynės karo invali
dais bei ją. šeimomis. Dabarti
niu metu respublikoj, yra 51 
namai invalidams. Asmens, 
dėl invalidumo netekę gali
mumo , dirbti savoj specialy
bėj, mokomi tam tikrose pro
fesinėse mokyklose. Atidary
tos ir sėkmingai veikia meta
lo apdirbimo ir protežiniai- 
ortopediniai kombinatai. Įs
teigti taip pat įvairūs kursai, 
kuriuose Invalidai įsigyja nau
jų profesijų pagal*? savo svei
katą/ Taip- pavyzdžiui, Tėvy
nės karo invalidas* valstiečio 
sūnus, Juozas Gazevičius, 
anksčiau, neturėjęs . specialy
bės, baigė Vilniuj#: buhalterių 
kursus. Valstybę bė\ duoda
mos: japii pepsy’W nemokamai 
jį'miokė ir aprūpino buhalterio 
darbu. Sėkmingai dirba savo 
naujoj specialieji šaltkalvis

1 J. Guzovas, fotografas J. Vil- 
koriiirskiš, batšiųvis- B. Iva
nauskas ir daugelis kitų.

Vilniuje organizuota Invali
dų Kooperacijos Taryba. Ji 
vadovauja dešimtims koopera- 
tijos dirbtuvių ir artelių, ku
riose dirba invalidai. Visi jie, 
šalia uždarbio, gauna jr vals
tybinę pensiją. '

Beveik pusantro tūkstančio 
Tėvynės karo invalidų mokosi 
respublikos vidurinėse ir aukš- 
tosiosė mokyklose, šalia sti
pendijos, jie gauna, kaip ir vV 
si invalidai, pensiją.

Valstybės socialiniu aprū
pinimu tąlii gražu, nesib.aigia 
rūpestis dirbančiaisiais. Res
publikos profesinės sąjungos 
turi socialinio draudimo foil*. 
dus ir taip pat tejkia darbo 
žmonėms visokeriopą paimamą/ 
Tarybą./ Lietuvoj nėra: nedar
bo. Todėl draudimo,, fondo, lė
šos naudojamos/ pašalpoms 
/dėl laikino, nedarbingumo,, 
uėščioms n mpterįms, , .sušelpti, 
pašalpoms mirtas šeim’ds na
riui ir k.k. Be to, socialinio 
draudimo, lėšomis ’įgijamos- 
įdirbantiems bei ją šeimos na? 
riams’-atilsinės į santorijas irt 
poilsio namus. z

Tajp vykdemas vienas. Ta
rybą: Lietuvos konstitucijom 
straipsnių^ ; kuriame įrašytai: 
“IdetUvos, piliečiai turi/teisę j 
materialinį aprūpinimą, se
natvėje,. taįjį pat ligos, ir j dar
bingumo netekimo’atveju.”

Praga, Oechoslovakiją.— 
Iššokus; traukiniui iš bėgių; 
žuvo 8 žmonės.

>

VAJUS GAVIMUI 
LAISVEI NAUJŲ 

SKAITYTOJŲ
/Visi stokime į darbą gauti dienraščiui? Laisvei 

naujų skaitytojų. Užtikrinkim savo dienraščiui 
1049 metams biudžetą. Sukeikime $50,000 vajaus > 
laiku, tat būtų pusė metams, reikalingo biudžeto*.

Vajus Prasidės Spalių- 
October 1 ir

Gruodžio 31 Dec., 1948
SIS

Darbuokimės, kad. gauti kuo daugiausia nau
jųskait^ojų. Rūpinkimės atnaujinimu prenu- 

. meratų. Nesakykite, — lai kiti dirba — pagalvę-
r x A. v t

kite, ką jus galite atlik ji savoj dienraščiui; ir at* 
likite .savo pareigą tuojau. Būkite Laisvės pat
riotais ne tik. žodžiais,, bet ir darbais.

Premimeratomis, Parengi- 
mais. Laisves. Bendroves
Šerais ir Aukomis Turime 
Sukelti apie $50,000.

Dienraščio Laisvės išleidimas per apskritus 
metus lėsuoja- apie <j>100,000. Jei šio vajaus laiku 
sukeikime $50,000 tai bus iš anksto, parūpinta pu
sės metų..įplaukos: O kita pusė įplauks reguliarė- 
miajplaukomis 1949 metais

Gelbėkime Savo Dienraštį 
Nuo Ilifliacijoš Gelbėkime 
Kol Dar Nekėliu!'.'

Infliacija baisiai slėgia mūsų dienraštį. Visi 
spiečium, kaip bitės, turime, stotkį. pagalbą, ap^ 
ginti diepraštį nuo- infliacijos! Gavimu naujų 
skaitytojų, ruošimu parengimų dienraščio para? 
mai, rinkimu aukų, ir/patys^ aukodami dabar — 
TUOJAU — galėsime išgelbėti dienraštį nuo kri- 
zės. . . ' ' ’

STOKITE Į KONTESTĄ 
• GAUTI N A U J V 

SKAITYTOJŲ!
Puikios piniginės dovanos vaj pinkams::

1-ma $7^, 2-ra.$50, 3-čia $35, $30\ 5įtfrJR$
64M20„7-ta $15, 8-ta $12,; 9*ta $10/įr 104a*$5.

Stokite. į’ kontestą, gavimui naujų, skaitytojų^ 
/ ■ •* jg *

gaukite vieną iš tų didelės garbes dovanų. Kvie
čiame visus buvusius vajininkus. ir laukiame 
naujų talentų. Prašome tuojau rašyti: Laisves 
Administracijai ir pareikalauti vajaus medžia
gos,.

Adresuokite 
, f \ * '

Laisve 
427 Lorimer,-Street ’1 
Brooklyn 6, N. Y. Pusei Metu $3.75

4Įpu4*^I^^ (Iiih^ty^KUth4 Daily)^‘Trcč., Rugs. 20, |

•u
_______________



CLEVELANDO ŽINIOS Lietuvos
mo

rrfetų

nūs

New Haven, Conn.

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

n ai

Kvepiančiai keptos ir' virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių vdlgių 
gražus pasirinkimas. , >

Tarybinės Bal
tarusijos Respublikos spau
da smerkė religinius dykū- 

vienuolius, davatkas 
ir kitus “šventuosius” tingi
nius. .

SLAVŲ KONGRESAS 
PARĖMĖ WALLACE^

Chicago. — Amerikos sla
vų kongresas vifenbalsiai už- 
gyrė Henry Wallace’ą, kaip 
kandidatą prezidento vie
tai. Organizacijos pirminirn 
ku išrinko Leo Krzyckį, i o 
vicepirmininku Yale Uni
versiteto profesorių Johną 
Marszall^ą.

TELEPHONE 
STAGG 2-504S

įtalpas, /' Taip pat sparčiais 
tempais vyksta hiokyklų re
monto darbai. Labai plačiai 
piokyklų rehionto darbuose 
talkininkauja valsčiaus darbo

SMERKIA “ŠVENTUO 
SIUS” TINGINIUS

Minėk

The Peoples Party veikia 
gerai, ir kaip rodosi, .tai turės 
gerų pasekmių laike rinkimų. 
Piliečiai pradeda suprasti 
Henry Wallace ir jo partijos 
teisingą poziciją.

jaunimas mielai 
šį kilnų sportą, 
ir . pasigėrėjimą 

rekordas

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

Policistai reikalauja pakelti 
jiems algas, o miesto valdyba 
atsisako. Policistai nutarė ei
ti pas namų sjavininkUs, kad 
gauti jų parašus ant peticijų. 
Dabar policininkai gauna po 
,$42 ir daugiau. Jie turi ir 
savo uniją.

Sparčiai Ruošiamasi 
Naujiems Mokslo Metams

PANEVĖŽYS, liepos 17 d.- 
Panevėžio valsčiaus tarybos 
vykdomasis komitetas sparčiai 
rengiasi, naujų mokslo metų 

i pradžiai. Jau suruošti visose 
'mokyklose mokinių tėvų susi
rinkimai, kuriuose išnagrinė
tas valsčiaus, mokyklų paren- 
'gimas naujiems mokslo me
tams ir numatytos priemonės 
sėkmingam darbų įvykdymui.

Siekdama kuo geriau įgy
vendinti visuotino ' privalomo
jo mokymo įstatymą, valsčiaus 
taryba pavedė nuolatinei švie
timo komisijai atlikti mokykli
nio amžiaus vaikų registraci- 

šiuo metu komisijos nu
baigė registravimo dar- 
Šiais metais užuegistruo- 

mokiniai žymiai t viršija 
pereitų metų besimokančio 
jaunimo skaičių.

Didelį dėmesį Vietos tarybi
niai darbuotojai skiria geram 
mokyklų mAteridlinės-ūkinės 
bazės ir mokymuisi Reikalin
gų sąlygų sudarymui. .Vyk
domojo komiteto pirmininko 
pavaduotojo šlapšinsko inicia
tyva šilagėlių ir Kynupio pra
dinės mokyklos jau perkeltos

Vietos anglų laikraštis ra 
šė, kad 150 šeimynų bus iš
mestos laukan iš. gyvennamių 
jeigu jos geruoju nęišsikraus- 
tys. Bet kur žmonėms dėtis 
kad nėra kambarių ?

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.

Yra nutarta surengti pra
kalbas sveikatos klausimais 
Tam- reikalui išrinkta ir ko 
misija. J. S. K.

vajaus direktorium. Čia 
besidarbuojant Toledoj 
suareštuotas 2 kartus iš 
už tą patį “prasižengi- 
Dar dviem dienom prieš 
jo arešto DeLacy buvo

Pulp & Board Co. darbinin
kai reikalavo algas pakelti. 
Bosai ^nenorėjo. Darbininkai 
priklausė prie CIO unijos, pa
skelbė streiką ir po keturių 
dienų streiko laimėjo po 9 
centus į valandą algos.

RONKONKOMA
8684 -

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

valstiečiai. Jie pristato 
kyklų remontui bei statybai 
reikalingą miško medžiagą, 
kalkes ir žvyrą.

Valsčiaus deputatų ir tary
binio aktyvo organizuotų ma
sinių talkų dėka, atliktas mo
kyklų aprūpinimas kuru. Mo
kykloms skirtas kuras jau yra 
paruoštas ir suvežtas ’ pagal 
paskirties vietas. Dabar ku
ras pristatomas mokytojams.

Dedamos visos pastangos, 
kad naujaisiais mokslo metais 
vaikai gautų gerai parengtas 
mokyklas.

G. Kuizikevičiūtė.

Ketvirtojo Ketvirčio Sąskaiton 
^AžEIKIAI, liepos 17 d.— 

“Mažeikių” baldų fabriko ko
lektyvas deda pastangas me
tinį planą įvykdyti pirma lai
ko. Keldami darbo našumą, 
“Mažeikių” baldų fabriko dir
bantieji jau' įvykdė daugiau 
kaip 80 procentų metinio ga
mybos plano, o pirmojo pus
mečio gamybos programą 
įvykdė 110 procentų. ‘

Įmonėje iškilo eilė darbo 
pirmūnų, žymiai viršijančių 
savo išdirbio normas. Darbi
ninkai J: Paleckis, A. Kulvins- 
kas ir kiti dienines užduotis 
įvykdo 225-232 procentais. 
Mašinistas P. šliauderis įvyk
do po dvi ir daugiau išdirbio 
normų. v

Gaminių savikainą įmonė 
sumažino 52 procentais, paly
ginti su. praėjusiais metais, ir 
išleido naujų rūšių gaminių.

^Gamybiniame pasitarime 
fabriko kolektyvas įsipareigo
jo metinį planą įvykdyti iki 
rugsėjo 1 dienos.

' A. Kulvieti^.

kon 
žino

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

rezignuoti. DeLacy yra gei’as 
unijų organizatorius, yra mo
kytojavęs Washingtono Uni
versitete ir per 3 metus išbu
vęs Seattle^ miesto tarybos na
riu.

Dabar DeLacy atvyko į Ohio 
valstiją, kad1 čia pasidarbuoti 
Progresyvių Partijai kaipo rin
kimų 
jam 
tapo 
eilės 
mą.” 
pirm 
pareiškęs, kad Toledos mies
to tarybos patvarkymas nu
sakantis norintiems kalbėti iš 
garsiakalbio troko reikalauja 
išsiimti leidimą yra priešingas 
J. V. konstitucijai. Jis sakė, 
kad važinės su garsiakalbiu 
troku kalbėdamas per visos 
Ohio valstijos miestus, neatsi; 
žvelgdamas į jokius prieš- 
konstitucinius draudimus.

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

Antosia galiūnas turėjo ope
raciją. Jau geresnė, greitai 
grįš, į namus, 172, Tamas St., 
W. Haven.

Taipgi mažesnę operaciją 
turėjo Teresė galiūnai, kuri 
yra savo name, 89 Buttler St\ 
Linkiu joms greitai pasveikti.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

Lietuvių Literatūros Drau
gijos kuopa rengia vakarienę, 
kuri įvyks sekmadienį, 10 d. 
spalių, Lietuvių Svetainėje, 
243 N. Front St., 4 vai. po 
pietų. Bilieto kaina $2.

Bus gefa muzika, kas norės, 
tai galės pasišokti. Kviečiame 
visus ir visas atsilankyti ir 
paremti demokratinį spaudą.

Augusi, Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

ir it., telefonuokite ' .
.SHoreroad 8-9830

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams, 

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

DeLacy ir kiti du tapo areš
tuoti kalbant iš garsiakalbio 
troko prie Chevrolet dirbtu
vės. ' Bet DeLacy laimėjo ko
vą pasiremdamas J. V. aukš
čiausio teismo, sausio 7, 1948 
m. nuosprendžiu, kuris drau
džia tokius miestų patvarky
mus, kaipo prieškonstitucinius, 
varžančius žodžio laisvę.

Robeson Giliai Pasitenkinęs 
Savo Darbu

Pasauliniai garsus dailės kū-, 
rėjas ir. Progresyvių Partijos 
nacionalis 'vice pirmininkas 
Paul Robeson sugavėjo širdis 
šimtams savo \ rasės žmonių. 
Atvykęs į Clėvelandą Robeso* 
nas kalbėjo po negrų apgy
ventas sekcijas, kuriose seni 
ir jauni, moterys, vyrai ir vai
kai, visos šeimos išėjo Robe- 
sono pasitikti ir paspausti jam

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp. moterų skyr. susirin

kimas įvyks 1 d. spalių, Liet, salė
je, 315 Clinton“ St. Pradžia 7:30 
v. v. Susirinkimas bus svarbus, kvie
čiame visas nares dalyvauti, apsvar
styt svarbių reikalų, išrinkti Lais
vės yajininkę/ir tt. — M. K.

(229-230)

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 

jjpBwMk sudarau su ame- 
rikoniškąis. Rei- 

. "T* MMRalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
jogi, atmaliavoju 
įvairiom spalVom.

■ JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn .

Kampas Broadway Ir Stdne A Ve,, pria 
Chauncey St., Broadway, Line.

Tel. GLenmore 5-6191

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) .

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoj^ kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovaąal

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

Lawrence, Mass.
Lawrence* Progr. Organizacijos 

rengia svarbias prakalbas, spaliu 3 
d., 2 vai. dieną. Liet, salėje, 41 Ber- 1 
keley St. Kalbės pirmą kartą mūsų 
mieste Dr. Jonas Stanislovaitis, fš 
Waterbury, Conn. Taipgi bus ir an
glų kalbėtojų, vietinių ir iš apylin
kės, kalbės vienas narys iš Bostono 
nuo Progr. Partijos Komiteto. Lie
tuviai dalyvaukite, išgirsite svarbias 
šių dienų Žinias ir žinosite už ką 
balsuoti lapkr. mėnesį į prezidentus. 
— Rengėjai. (229-230) ~

BRAZILŲ AUTO. LENK
TYNĖSE UŽMUŠTA 20.

Porto Alegre, Brazilija.—^ 
Automobiliai, lenktyniuoda- 
mi čia ir Viloj Esteio, už
mušė 20 žiūrovų ir sužeidė

Naujai
giai gali
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų./

Du kambariai šermenim, didėlis pūikiai įruoštas • 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. ( 

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei 
kai avimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

ranką. kiti sekė pdsktii 
kada jis važiavo į kitą vietą. 
Jis ragino visus užsiregistruo
ti, kad galėtų atiduoti savo 
bąlsą už taiką ir už panaikini
mą rasinės diskriminacijos. 
“Mes nesiliausime kovoję iki 
nčgrų liaudis gaus pilną lygy
bę,” pareiškė Robesonas. 
Robesonas visiems padainavo 
ir savo- rases liaudiškų daine
lių, kaip tai: “Old Man Ri
ver,,” “Water Boy,” “Joe 
Hill” ir kit. “

baigdamas savo misiją jau 
vėlai vakare Robesonas pa
reiškė : “Aš esu buvęs Cleve- 
lande daug'kartų pasirodymui 
Public Auditorijoje ir Hanna 
Teatre. Bet šį vakarą esu. už
vis giliausiai pasitenkinęs,. to
dėl, kad kalbėjau į tikrąją 
Clęvelando liaudį.” J. N. S.

BROCKTON, MASS.
Mūsų darb. org? kalendorius — 

Protesto mitingas ir prakalbos prieš 
įskundimą ir areštavimą 12 Komu
nistų partijos vadovų, įvyks spalių 
1 d. Moose Hall, 49% Main St. Kal
bės Joe Figueirideo, John Mitchell, 
Bertha Reynolds.

Piknikas—Liet. Taut. Namo Par
ite, Keswick Rd. įvyks spalių 3 d. 
Pradžia 1 vai. dieną. Rengia LLD 
7 Apskr. Kviečiame' visus dalyvauti, 
bus muzika, valgių ir gėrimų.

Spalių 4 d., Liet. Taut.. Namo 
kambariuose, 7:30 v. v., 'kviečiame 
LLD 6 kp. narius dalyvauti, nes bus 
labai svarbus susirinkimas. — Geb. 
Shimaitfs. (229-230)

Telefonuokite dieną ar naktį
x EVergreen 7-4774

□►•O ' “ ' ■
išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- 
atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiėsięms,

PATYRUSIOS 
OPERATORES

PRIE SINGER SEWING MAŠINŲ

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

JERSEY CITY. N. J. 
Harborgide Bldi;.. Unit No. 1, 4-to« L*

Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS

Baisus Uragano Siautimas
Rugsėjo 20 diena. Dirbant 

kirpykloj prįseina visokių kal
bų ir istorijų prisiklausyti 
•nuo klijentų ir vietos gyvento
jų. Na, ir radijo priimtuvas 
nuolatos tauškia kas Įink uria'! 
gano, atšniokščiančia huo Ku
bos ir Key . West pusės. O 
jau tų žmonių baimė ir nuo
gąstavimas neišpasakytas! Vi
sokį prisirengimai stropūs.; 
Kuone visi prisipirko maisto 
kelioms dienoms.

Radijas iš kalno pranešė, 
kad visos mokyklos bus užda
rytos. Nekurie busai sustos 
kursavę. Na, ir orlaiviai ne- 
birzgės virš miesto. Tūli* len
tom užkalinėjo langus, kiti 
šiaip paliko dievo apsaugai, 
bailesni nešdinosi į saugesnes 
vietas ir mokyklų pastatus. 
Pusė krautuvių langus apkalė 
lentomis, kiti specialėmis alu- 
mino bletomis.

Klausiu boso, ar taj bar-x 
berne rytoj bus uždaryta? 
Taip, atsako. Atrodo, kaip ko
kia sūdna diena ateina. Par
važiavęs iš darbo radau tris 
Laisvės numerius ant sykio at
ėjusius, guliu, lovoj ir prie ap
šviestos elektra lempos skai
tau, skubinu. Laukė vėjas 
pradėjo pūsti, kaukti vilko 
bąlsu, elektra užgeso, bet tuoj 
ir vėl Užsidegė. Apie vidur
naktį viesulas su lietum pūtė, 
taršė visus pašalius, kaip pa
trakęs. Pamenu, kad ir Lie
tuvoj rudenį būdavo panašūs 
vėjai-ciklonai daug kam šiau
dinius stogus nuardydavo, ki
tiems visai nukeldavo.

• , Rugsėjo 21 buvo katastro
fiška diena,* nes uraganas jau 
atėjo ir siautė pilnu tempu. 
Tačiau, pati uragano širdis 
r—didieji verpetai — galingai 
praūžė per Everglado pelkes 
ir Okeechobee ežerą, tai mies
tui buvo kaip ir laimė išveng
ti katastrofos.

Dienai praslinkus, rugs. 22 
visas miestas elektros neturė
jo, auto mašinos važiavo kaip 

‘kas išmanė. Turėjom susirast 
kerosinines lempas. Mąno 
šeimininkas turi didėlį sklypą 
žemės, visą apsodinęs vaisin
gais medeliais, palmomis ir 
gėlėmis, kariuos labai sužalo
jo. Nuostolių daugiau, negu 

:ant šimto dolerių. Tai ką jau 
ir kalbėtu apie kitus. Pažvel
gus į vietos dienraštį “Miami 
Herald,” atrodo katastrofiški 
vaizdai. Fotografijos rodo, 
nekurie namai sugriauti, tro- 
kas apverstas, žuvo keli žmo
nės. Tai toki gamtiški ura
gano “šposai.” Tą pačią die
ną mes apvažiavome visą to
rai Gables apielinkę ir mažai 
kur matome ką nors sužalota) 
kur-nėktir medžių šakos ap
lamdytos ir vienai paima iš
rauta.

Bet draugas Tamošiūnas 
man shko, reikėjo pavažiūot į 
kitą pusę miesto nuo Vandens, 
tai būtum pamatęs, kiek žalos 
pridarytu. Negi galima vie
nam korespondentui visk^ 
nuodugniai aprašyti. Kas ne- 
darašyta) tikiu, ka’d ir'kiti žo
dį ' kitą* parašys.

Pakol kas, vėjai dar siau
čia, pora kartų ir saulutė nu
sišypsojo, išlindusi iš u^ž 
debęsų. Rytoj lemiama bū- 

!ti saulėtai dienai. Turiu pri
sipažinti, kad šitas strošriasis 
uraganas manęs hdi kiek ne- 
riugązdinO. Porą 'Hienų ' pa
kentė jus, mes ir vėl turėsime 
vasaružę per visą ^žiemužę 
naujoj tėvynėj Floridoj.

’ V. J. Stankus.

NAMŲ DARBININKĖ
ViduramžC MoteritW

Pilnai priežiūrai apartmenta ir t 
vaiko. Reikalingi pallūdljimat.
KREIPKITSS PO 6 P. M.

I. FIELD
104 MOORE ST., BROOKLYN

GERI PIETOS!
Kada* norite gėry pietų, 

kreipkitės į t

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

■■■UBRĮMf Laidotuvių 
Direktorius

Parašiutizmas ~ 
Tarybų Lietuvję

VILNIUS, liepos 18-ta die- 
‘na.-Tik Tarybų valdžios sąly
gomis Lietuvos jaunimas, pa
sinaudodamas broliškųjų rės- 
Ipublikų jaunimo patyrimu, 
'galėjo įgyvendinti savo troški- 
'mą pažintį aviaciją, parodyti 
'drąsą ir savitvardą įdomiame 
'ir patraukliame parašiutizmo 
sporte?

Tarybinis 
praktikuoja 
Džiaugsmą 
'sukelia pasaulinis 
'komjaunuolio KRomaniuko, ku
ris, neišskleidęs parašiuto, at
liko šuolį laisvai krisdamas iš 
12,000.metrų'aukščio.

Didelę drąsą parodė ir kom
jaunuole Vladimirskaja, pa
siekusi užtęsto šuolio moterų 
rekordą, nušokusi su parašiu
tu iš 4,000 metrų aukščio.

Vilniaus aeroklubas sėk
mingai vykdo masinį aviacinį 
darbą gyventojų tarpe, moky
damas Tarybų Lietuvos jauni
mą gaipihti įhodelius, vado
vauti ore sklandytuvui ir lėk
tuvui. Didžiausio pasisekimo 
turi aeroklubo .sporto būrys,! 
apmokąs šokti su parašiutais.

TSRS Oro Laivyno Dienos 
garbei aeroklubas apmokė 56 
parašiutininkus, sėkmingai at
likusius po šuolį iš lėktuvo.

Baigusiųjų tarpe-—“Tigro” 
odos kombinato jaunieji dar
bininkai Samochvalov&s, šar- 
kovas, amatų mokyklų Nr. 2 
ir 5 abiturientai Švenčionis, 
Kubilius, Šimonis, Dumbliaus
kas, červoriis, gimnazistai 
Girdvainis, Klimovskis, Soko
lovas ir kt.

Tarybinės mergaitės taip 
pat d^mpnstruoja savo valią 
bei savitvardą. Puikiai šoko 
su parašiutu Vilniaus komjau
nuolės Latinaitė, Istominaitė ir 
kitos.

Jaunieji parašiutininkai, ne
atsitraukdami nuo gamybos, 
išnagrinėjo parašiuto sudėtį, 
susipažino' su šuolio technika, 
skrido prieš tai lėktuvu ir re
zultate labai gerai atliko šuo
lius. . .

Iš geriausių parašiutininkų 
bu#vo sudaryta sportininkų-pa- 

’rašiutininkų grupė, kuri atlie
ka po 25 šuolius, jų tarpe už
tęstus šuolius į vandenį, šuo
lius iš aukšto *pilotažo figūrų 
ir naktinius šuolius.

Vilniaus aeroklubas, ben
dradarbiaudamas su Lenino 

‘komjaunimu, visuomenės pla
čiai palaikomas, įdiegia avia
cinę kultūrą Tarybų Lietuvos 
jaunimo tarpe.

. Z. JAVIČIUS,
TSRS Parašiutinio 
sporto meistras.

F. W. Shali^ 
(SH'ALINSKAS) 

' Funeral Heme 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway’ 
WOODHAVEN, N. Y 

Šateikiam garbingas laMotuvw 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

STEAK PARTY SPALIO 2 OCT. I
’ Dabar Įsigykite Steak Party Bilietą. 1 
Galite gauti Happy Days Restaurante. ’ i

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

lonu. Mandagus patarnavimas., ’
Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, ^asivaišinimas bei part. Pra

šome Užeiti pasilinksminti. Nesigailčsite.
• Salę išnūomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt, 2-7964 į

Paul Gustas Funeral Home
INC. z' ' ' /'

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark ^>, N. J.

TeL MArket 2-5172

ROJUS MIZARA KALBĖS 
x CLEVELANDE /
Kaip pirmesniai buvo rašy

ta, kad pasibaigus Ohio vals
tijos lietuvių konf esencijai 
prasidės masinis mitingas. Bet 
negavus tai dienai gerų kal
bėtojų, masinis mitingas tapo 
atidėtas iki spalių 10-tos. Mi
tingas bus daugiau sudėtin
gas: kalbės Laisvės redakto
rius R. Mizara ir taipgi kalbės 
atstovas nuo Progresyvių Par
tijos, dainuos Moterų Kliubo 
Mišrus Choras, bus rodoma fil- 
mos-krutami paveikslai ir dąr 
kas kitas, apie ką bus praneš
ta plačiau. • %

Tą visą prirengė A. L. Mo
terų Kliubas. _ O kada kliubie- 
tės imasi už kokio darbo, tai 
pasekmės visuomet yra 
ginančios.

Kova Laimėta
DeLacy, 1945 metais, 

grėsė iškėlė mažai kam 
mus faktus apie Kinijos dikta
torių Chiang KaLšeką. Tie 
faktai Chiang Kai-šeko rėmė
jus taip sukrėtė, kad mūsų 
ambasadorius Kinijai turėjo
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Skelbia Registraciją
Komunistų Radio Kas Bus Spalių 10 IT '*

N. Y. Policija Nušovė 
Jaunuolį Jo Paties 
Namų Kieme

Charles Menaker, 21 metų 
amžiaus, sūnus audyklos sa
vininko, praėjusio pirmadienio 
rytą tapo nušautas kieme to 
paties apartmento, kuriame 
jis gyveno, 2350 Valentine 
Avenue, Bronx, apie 1 vai.

•; ? naktį.
Tėvas kaltina policiją už be 

priežasties nušovimą jo sū
naus, Veterano. • Policija aiš
kinasi, kad, girdi, jie buvę 
pašaukti kaimynų ir pamatę 
kieme basą vyruką nuo' jų bė
gant, turėję šauti.
vė nugarom \ •

Policiją šankusis 
sakęs, būk kieme
vagis. Nušautojo jaunuolio tė
vas sako, kad vaikinas buvo 
išvedęs kieman pabėgdinti 
šeimos šunį..

Visgi darosi baisy gyventi 
ten, kur žmogus gali tapti 
nušautu už išėjimą nakčia į 
savo kiemą.

JĮ nušo-

kaimynas 
slankioja

TALKON MARCANTO- 
NIO IŠRINKIMUI!

%
Žymusis ir darbštusis kori- 

gresmanas Vito Marcantonio 
turi būti naujam terminui iš- 

-rinktas į USA Kongresą. Šie
met prieš ji republikonai ir 
demokratai išstatė savo kan
didatus ir išleis krūvas pinigų 
Marcanto nio 'nugalėjimui. 
Marcantonio kandidatuoja A- 
merikos Darbo Partijos sąra- V _ se.

Pažangieji žmonės, darbi
ninkai ir šeimininkės kviečia
mi talkon: eikite šią savaitę 
Vakarais į ADP rinkimų raš
tinę^ kongresmano Marcanto
nio distrikte padėti Marcan- 

...ju šalininkams dirbti. Rin
kiminės kampanijos raštinė 
randasi: 1484 First Avė., ar
ti 77th St., New Yorke.
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Jaunuolei džiumperinė sukne
le, tinkama dėvėti atskirai ar 
su bliuze. Forma 9350 gau

nama 10 iki 16 dydžio.

Lietuvių Nepaprastas Masinis 
Mitingas Įvyks 30-tą 

z

Organizacijų Delegacija 
Protestavo Prieš 
Kėlimą Pieno Kainą

Brooklyno Lietuvių Wallace 
for President Klubo rengia
mas masinis mitingas-prakal- 
bos įvyks jau šį ketvirtadienį, 
rugsėjo 30-tą, 7:30 valandą 
vakaro, Lietuvių Amerikos 

Klubo - salėje, 280-
Union Avė., Brooklyne.

Kristina Stanislovaitienė iš 
Waterbury, Conn., visoje toje 
valstijoje paskilbusi veikėja’ ir 
dinamiška kalbėtoja, šiose 
prakalbose išaiškins Progre
syvių Partijos nusistatymą ir 
rolę taikos išlaikymui.

Stanislovaitienė dalyvavo 
konvencijoje, kur buvo toji 
partija įkurta. Jinai yra tos 
partijos kandidate Connecti
cut valstijos įstatymdavystėn. 
Taip pat, yra Nacionalio Lie
tuvių Wallace for President 
Komiteto pirmininkė. Progre
syvių Partijos, visas gyveni-

mas, siekiai ir jau atsiekti 
laimėjimai jai yra gerai žino
mi. Ji suteiks labai įdomių ir ' 
naudingų informacijų.

Amelia Burba, brooklynietė, 
kalbės apre brooklyniečių ar
timuosius uždavinius sąryšyje 
su. šiais rinkimais. Bus ir 
nevvyorkiečių svečių iš Wall- 
ace’o partijos.

Merginų dainos grupė ir ar- 
monistė pirmu kartu lietuvių 
susirinkime - padainuos-pagros 
naujausias šių rinkimų dainas.

Ateikite patys į šias pra
kalbas ir kvieskite draugus.
Klubiečiams

Spaustuvėje dar randasi šias 
prakalbas skelbiančių lapelių. 
Nepalikime jų tenai, išneški-, 
me į žmones.

, Brooklyno Lietuyių 
Wallace for President

' Klubo Valdyba.

Sveikatos Prelekcija 
Gerai Pavyko

skaitė pre- 
ligą. Pla

ta liga da-

pat įteikė Lietuvių 
Draugijos Centro 
D. M. šolomskui. 
kamame Šviesos

su- 
pa-

čia

Virš pusantro šimto publikos 
buvo susirinkusios praėjusį 
sekmadienį į Liberty Audito
riją, Richmond Hill, išklausy
ti daktaro J. J. KaškiauČiaus 
prelekcijos apie sveikatą, 
taipgi kitų pasiūlymus mity
bos klausimais.

Dr. Kaškiaučius 
lekciją apie vėžio 
čiai aiškino, kaip
bar susekama ir apie bandy
mus ją gydyti. Ištyrimui, sa
kė daktaras, priemonės jau 
yra apytikrės. Tačiau gydy
mui bandymų yra daug, bet 
užtikrintų vaistų dar neturi
me. Vyriausia priemone su
sirgusiam gelbėtis tebėra ope
racija, kuri, jeigu laiku 
spėta, daugeliui pagelbsti 
sveikti.

Daktaras savo paskaitą
Literatūros 
sekretoriui 
Ji tilps se- 
numeryje,

tad visi galės atydžiai ją pa
studijuoti.

Užbaigęs paskaitę, daktaras 
dar trumpai aiškino apie arth
ritis priežastis ir gydymą. 
Vaistų, sakė jis, užtikrinančių 
išgydymą, r nėrą. Svarbiausia 
priemonė tebėra vis ta pati 
senybinė — šiltai laikymas, 
trainiojimas1 ir atitinkama 
mankšta paliestų sąnarių, 
taipgi geras užsilaikymas.

Paskiausia daktaras atsaki
nėjo į klausimus. Jų buvo 
daug.

Pirm daktaro, apie pusan
tros valandos kalbėjo J. W. 
Thomsonas, rengėjų organiza
cijos pirmininkas, aiškindamas 
mitybą, kaip į ją žiūri, ją su
pranta sveikatos kultūristai, 
kitaip žinomi natūralistais. 
Pirmininkavo A. Mureika, se
kretorius.

Pertraukoje tarp daktaro 
prelekcijos ir klausimų buvo 
parinkta aukų lėšoms padengi 
ti. Apie jas daugiau, praneš 
patys rengėjai. Taipgi . keli 
dalyviai pridavė paskelbti bū
simas pramogas ir vieną liūd
ną žinią — apie mirtį Olgos 
Joneliūnaitės, kui‘i mirė 25-tą, 
ir laidojama 28-tą. Rep.

*

Balsuosiantiems
Pirmu Kartu

Jei- 
neš- 
(po-

Eidami registruotis balsavi
mams pirmu kartu neškitės 
mokyklos baigimo diplomą, 
nereikės pereiti raštingumo 
kvotimų ((literacy test), 
git naturalizuotas pilietis, 
kites pilietybės liūdymą 
pieras).

. Kiekvienas pilietis, kuris no
rės balsuoti rinkimuose lap
kričio 2-rą, turi būti užsiregis
travęs šią savaitę. Vieta: jū
sų rinkimų distrikto stotis. Ją 
žino veik kiekvienas jūsų su- 
siedij'oje dežuruojąs policis- 
tas.

Registruotis gali.kiekvienas, 
kuriam sueis 21 metai am
žiaus iki rinkimų dienos, taip
gi visi piliečiai, kurie 
Yorko valstijoje iki 
bus išgyvenę vienus 
mieste 4 mėnesius ir 
distrikte 30 dienų.

New 
rinkimų 

metus, 
rinkimų

4

pri- 
Mul- 
Nęw

Sugedusiam kaminui 
d ūmavus mokyklą prie 
berry ir Bay'ard Sts., 
Yorke, 330 mokinių tapo iš
vesti iš mokyklos per 45 se
kundes. Vaikai išėjo ramiai, 
manydami, jog tai paprasti 
gaisro pratimai.

Vartotojų organizacijos, A- 
•merikos Moterų Kongresas, 
taipgi eilė susiedijos organi
zacijų, įskaitant ir darbininkų 
partijas, pasiuntė masinę de
legaciją į City Hali rugsėjo 
28-tą per pietus. Delegacija 
nuvyko protestuoti prieš val
džios leidimą iš naujo kelti 
pieno kainas.

Jau leista mieste pakelti pie
no kainas po pusę cento ant 
kvortos pradedant spalių ' 1- 
ma, bet kad mes puscentinių 
monetų neturime, tad aišku, 
kad pakėlimas bus zpo centą.

Delegacija reikalauja:
Įsteigti miestavą pilstymo 

stotį biednuomene apgyven
tuose distriktuose.

Nutraukti Bordeno kompa
nijai išnuomojimą miestavos 
stoties Bronx Terminal Mar
kele.

Bausti pieno truštus už tiks
lų kėlimą kainų.

VIDURINĖS MOKYKLOS
KURSAI VAKARAIS

Brooklyne randasi šešios ir 
Queens dar dvi vidurinės mo
kyklos, kurios teikia vakari
nius kursus suaugusiems. Jo
se gali dabaigti mokslą ir 
gauti diplomą jaunuoliai, ku
rie buvo priversti mesti moky
klą dėl reikalo eiti dirbti. Ir 
gali mokytis tie, kurie npri 
praplėsti savo žinybą kurioje 
nors special ėję šakoje.

Vakariniai kursai yra Bay 
Ridge, Brooklyn Technical, 
Central^ Erasmus Hall, Tho
mas Jefferson, New Utrecht, 
Jamaica ir William Cullen 
Bryant mokyklose. -

Fęrest Hills puikiuosiuose 
apartmentuose šiaučiąs vagis 
nuo liepos 1-mos. Esąs jau
nas, šviesus, ginkluotas, bet 
bėgąs iš ten; kur atranda na
miškius. . -u.. • •

■ Sugrįžo vasariškas 'bras. Pir
madienį New Yorke buvo 79 
laipsniai šilumos.

New Yorke bėgiu vienos 
savaitės įteikta 520 pašauki
mų į teismą už teršimą gat
vių. ' Didžiuma iš tų buvo už 
nesutvarkymą atmatų bačkų, 
tačiau kelios dešimtys asme
nų 
čių

nubausti už; metimą tus- 
kenų ir bonkų ant gatvės.

Juozas Astrauskas, 63 m., 
gyveno 276 Devoe St., Brook
lyn, N. Y., mirė rugsėjo 26 d., 
namuose. Kūnas pašarvotas 
grab. M. Bieliausko koplyčioj, 
660 Grand Street,. Brooklyne. 
Laidotuvės įvyks rugsėjo 30-tą 
dieną, šv. Jono kapinėse. Ve
lionis paliko nuliūdime brolį 
Micha'ei, du anūkus ir dvi 

^anūkes. Laidotuvių apeigomis 
rūpinasi graK Bieliauskas-
Ballas, . x
--- --------- "'.TT'f1 1—* *—'— -------T  —

BAR & GRILL 
LIETUVIŠKA ALUDE 1 
DEGTINE, VYNAS ir 

' „ALUS

Kanados
Black Horse Ale

JosepIvZėidat, Jr.
411r Grand St 
Brooklyn, N. Y. ?

4

Eilinių žmonių, darbo žmo
nių laimėjimas rinkimuose pri
klauso nuo masinio piliečių 
užsiregistravimo balsuoti. Dar
bo žmonės^yra didžiuma pilie- 
tijos. Tad juo daugiau pilie
čių užsiregistruos, tuo dau
giau galimybių yra išrinkti 
darbininkams prielankius kdn- 
gresmanus ir gerus valdinin
kus.

Tai dėl to Am etikos Darbo 
Partija visame didžiajame 
New Yorke ir ypatingai 
BVonxe smarkiai, darbuojasi 
šią savaitę išjudinti žmones 
užsiregistruoti. Gatvėse ■ įvyk
sta daug trumpų masinių mi
tingų. Greta to, kalbėtojau iŠ' 
garsiakalbiais “apginkluotų” 
sunkvežimių ragina žmones 
pasirašyti peticijas už sugrą
žinimą 5 centų fėro.

Tuos garsiakalbius taipgi 
panaudos pranešinėti žmo
nėms, kiek jau yra užsiregis
travusių.

Tikimasi, kad mieste šiemet 
turėtų užsiregistruoti keturi 
milionai piliečių. Pirmesnė 
rekordinė registracija buvo 
1944 metais, kada rinkome 
Rooseveltą 4-tam '“terminui. 
Tuomet buvo užsiregistravę 
balsuoti 3,556,377 piliečiai.

šiemet eiliniams žmonėms 
registruotis didžiu akstinu yra 
buvimas trečios partijos kan
didato Henry A. Wallace’o, 
kuris eina velionies Roosevel- 

pedbmis, agituoja už taikos 
gausos programą.

,, Komunistai dabar dažnai 
kalbą per radio rinkimų klau
simais. Gersonas, brooklyriię- 
čių kandidatas į City Council, 
jau yra kalbėjęs kelis kartus. 
Jo kelintoji radio kalba Su
ruošta rugsėjo 28-tds vakarą, 
nuo 9:05 iki 9:15, iš stoties 
WMCA, galingiausios New 
Yorke, 570 ant jūsų radio. 
Stotis girdima toli užmiestyje.

Iš tos* pat stoties ir tuo pat 
laiku rugsėjo 29-tos . vakarą, 
trečiadienį, kalbės New Yorko 
kaunsilmanas Benjamin J. Da
vis. L. K. N.

Edward Constanty, 27 me
tų, tapo išteisintas dėl nelai
mės, kurioje jo pastatytas au- 
td pasileido eiti į pakalnę sa
vaime, užėjo ant šaligatvio ir 
užmušė 3 metų vaiką Kenneth 
Bedell, Bronxe.

Daugmeniškai perkamo 
sviesto kainos New Yorko 
turguje vėl nupuolusios: rū
šis AA parduodama p<5 .08 
centus svaras, rūšis C—po 59. 
Ar ir krautuvėse numUš po 3 
centus ant svaro, teks palauk
ti ir pamatyti.

i

Trys newyorkiečiai areštuo
ti Bayonnėje, kaltinimu, kad 
jie norėję pavogti sukvežimį 
blanketų ir kitų valdžiai pri
klausančių prekių, vertės $4,- 
000.

to 
ir

/

Trys plėšikai susirinko iš 
savininko ir kostumerių $652 
Loujon’s kafėjoje, New Yor
ke.,

Notice is hereby "Riven that The Euclid Candy 
Company, Inc., of 82 Leonard Street, Brook
lyn, New York, has registered its trade
marks "Love Nest,” "Herald Square” and 
"Hill-Billies” with the Secretary of State 
of New York, to he used on confectionary 
products.

■ ■ . (229-246)

į Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Yo 

Tel. ST. 2-8842 w

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
’ Telefonas EVergreen 4-0203 >

Valandos:

PARDAVIMAI
Parsiduoda mūrinis namas, 6 šei

mynų, prie elevaterio stoties (BMT), 
Broądvvay Line; Cleveland St. Sto
tis. Kaina žema, nes turiu greit par
duoti. Yra tučias apartmentas. pra
šome kreiptis: A. S., 239 Cleveland 
St., Brooklyn. N. Y. Tel. VI. 3-6970. 
Vakarais galite kreįptis:. A. S., 222 
Pennsylvania Ave., ant pirmų lubų 
iš ftonto. (233)

Dienraščio Laisvės
KONCERTAS

Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 14 Nov
PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

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

RECEPTŲ SPECIALISTĄ!. ..

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G.

/ < Tel. EVergreen ^-6288

Liberty Auditorium 
110-06 Atlantic Aye., 
Richmond Hill, N. Y.
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DANTŲ GYDYTOJAS ’

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street S 

BROOKLYN, N. Y. i
Tel. EVergreen 7-6868* į

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Valandos:

LltUANICA SQUARE .

RESTAURANT
? Steven Augustirie & Frank Sanko 

SAVININKAI ’

., PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE -

- PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS
:r ; ' .. Y. . A ' y . •
- 1 > . • - į.* • • , ,

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas' visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
' Tel. EVergreen 4-9812 ' ■
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Pirmiausia, ,tai Ai^o Choro * 
celebracija New Yorko auksi
nio jubiliejaus įvyksta tą d ie
ną Lietuvių Kultūriniame Na
me, 110-06 Atlantic? Avenue, 
Richmond Hill, N. Y. Aidin
čiai tiek daug žada riiums, , 
kad negalima jokiu būdu pra
leisti-tos dienos nenuvykus • 
pas aidiečius. Įsigykime ti- 
kietus iš anksto. Juos galima, 
gauti pas aidiečius arba Lais
vės administracijoj. Kaina 
bilieto tik $1.50.

Antra priežastis, kodėl rei
kia vykti į Lietuvių Kultūrinį 
Namą 10 d. spalių, tai todėl, • 
kad bus atidarymas meno pa
rodos. Reiškia, nuvykę tą die
ną, pamatysime . ne tik cele
braciją mūsų- miesto jubilie
jaus, bet ių meno parodą, ku
rioje bus išstatyta nemažai 
piešinių, moterų rankdarbių zir 
kitų meninių atsižymėjimų.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS DŽIANITORIUS

Reikalingas džianitorius Lietuvių 
Kultūriniame Centre (Liberty Audi.’ 
torium). Alga gera? Darbas pasto
vus. Kambariai gyvenimui. Galite 
atsišaukti į Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave,, Richmond Hill, 
N. Y. (233)

Keturi suaugę žmonės jieško 5 ar ’ 
6 kambarių, apšildytų ar be šilumos. 
Woodhavene ar East New Yorke. 
Taipgi turime pardavimui dvi lovas 
ir gerą stalą. A. Gus, 264 Linwood 
St., Brooklyn, N. Y. , (230) 1 -t

REAL ESTATE
Cypress Hills: — parsiduoda trijų 

šeimynų mūrinis namas, garas; vie
nas apartmentas tuščias; $18,500. 
Be agentų. APplegate 7-8127.

(225*230) _
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Peter Kapiskas

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
✓ i ty, j- v • ' • .. **

GERAI PATYRĘ BARBERlAI

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai it Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St;
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio

Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimąntinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

. Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyrišky 
Laikrodžių Didelis Pasiri 111,1111

/

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą i 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas STagg 2-2178
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