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Britų užsienio reikalų mi
nistras Bevinas Jungtinių Tau
tų Assemblėjoje aštriai grąsi- 
no Tarybų Sąjungai, — grą- 
sino atomo bomba!...

Prancūzų užsienių reikalų 
ministras Schumanas Jungti- 
nių Tautų Assemblėjoje aš-

< triai puolė Tarybų Sąjungą...
Tokias antraštes skaitome 

spaudoje.
Bet tai nėra nieko naujo!

Būtų nauja, jei šitįedu vyrai 
pultų, kritikuotų tuos, kurie 
paruošė planus T. Sąjungos 
miestams sugriauti—sugriauti 
atomine bomba!

Atsiminkime: tiek Didžioji 
Britanija, tiek Prancūzija 

’ šiandien yra bankrūte. Abi 
gauna bilijonus dolerių iš Dė
dės Šamo kišenės.

Kaipgi Bevinas ir Schuma
nas gali kąsti tą ranką, kuri 
jiems duoda 
kąsnius!

tokius riebius

r
Suglumusi 

vFKhsenkina, bet 
" bėra gydoma.

moteriškė toji 
ji dar vis te-
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Kasenkina tębegydoma, o 
josios knyga 
Šiuo metu šis 
taą” telpa Hearsto spaudoje.

Kokių gi stebuklu Kasenki- 
pa galėjo visa tai parašyti?

Neklauskit.
Amerika yra Amerika ir tu 

nieko nepadarysi!
Tuojau, kai tik Kasenkina 

iššoko iš T. Sąjungos konsu
lato lango New Yorke, jos 
knyga jau buvo įpusėta: ją 
rašė Isaac Don Levine.

šig vyras parašė daug anti- 
sovietinių knygų. Atsimenat 
Jąn Valtin? “Generolą” Kri-« 

jt^sk[ ir kitus T. Sąjungos gy
venimo .žinovus, kurie rašė 
amerikinėje spaudoje, rašė 
storas knygas?

Vis tai buvo • Don Levino 
genijaus darbas!

jau parašyta.
“svarbusis raš-

Wallace Reikalauja Ištirt
Karinio Lermo Kurstytojus
— Pelnagrohių Įrankius
Sako, Republikonai ir Demokratai Kelia Karo Išgąsčius, , 
Tarnaudami Milžiniškiem Karinių Fabrikantų Pelnam

Dallas, Texas. — Henry 
Wallace, Progresyvių par
tijos kandidatas į preziden
tus, ragino ištirti republiko
nų - demokratų politikie
rius, kurie kelia' karinių 
gąsdinimų lę.rmus. Wallace 
siūlė tam sudaryti tyrinėji
mų komisiją iš'žymiųjų ą- 
merikiečių.

Kalbėdamas masiniame 
susirinkime, Wallace pa
reiškė :

— Tyrinėjimų komisija 
atrastų, jog kariniai išgąs
čiai keliami tam, kad kor
poracijos ir toliau- galėtų 
glemžti sau milžiniškus pel
nus iš karinių užsakymų, 
kad jos galėtų palaikyti 
aukštas kainas ir sukarei- 
vinti Ameriką.

O apie Jamesą V. Forres- 
talį, visų ginkluotų jėgų 
galvą, Wallace sakė:

— ForrestalFio rankos y-

ra suteptos žibalu Viduri
niuose Rytuose, arabiškuose 
kraštuose. Bet jeigu jūs su
jungtumėte priežastį su pa
sekme ,tai atrastumėte, kad 
ForrestąlEio rankos ir 
krauju suteptos. Tai krau
jas vyrų, moterų ir vaikų, 
pralietas todėl, kad jie ko
vojo už demokratiją 'Vidu
riniuose Rytuose prieš, žiba
linius arabų karalius, ku
riuos remia Forrestall ir jo 
plauko žmonės.

Penki Vakarų Europos Kraštai 
Sudarė Reguliarę Karo Mašiną

Paryžius.-^An^lija, Franci- 
ja, Belgija, Holandija ir Lųk- 
semburgas rūgs. 28 d. ofi
cialiai sudarė bendrą pasto
vią karinę organizaciją ir 
pasirašė sutartį. /Jungtinių 
Valstijų ir Kanados (atsto
vai su užgyrimi 
sirašymą tos sutarties, prieš 
Sovietus. Tapo įsteigtas 
bendras karinis štabas iš 
penkių minimų europinių 
----  —:--------  A' .....—»

Canądos ' atsto 
imu, stebėjo pa

kraštų armijų, laivynų ir o- 
ro jęgų atstovų.

(Italijps 'užsienio reikalų 
ministras Sforža taip pat 
geidavo prį$idęti prie tos 
karines santarvės.

(Washington.—- Amerikos 
valdžia ketina pasiūlyti 
Kongresui tuoj po naujų 
metų planą dėl karinės pa
ramos vakarų Europai.)

rn,,,,. ■ 1,1 -»■■■■■ I    Uli... Wi»i    

Marshallo Planas Skaldo 
Europą, Vergia Vakarinę 
Jos Dalį, — Sako Manuilski
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Kairiosios Valdžios Nepąrsiduoda už Marshall© Dolerius 
Ir Greičiau Atsikuria,—-Pareiškė Ukrainos Delegatas

Užsakyta Karinių Lėktuvu 
Dar už $200,000,000

L y1 z > ■( •

Washington, f- Visų* A- 
merikos karo j 
rius Forrestal r

Protestuoja prieš Sovietų 
Lėktuvų Manevrus

Berlin. — Karinė ameri
konų vyriausybe užprotes
tavo/ kad Sovietų lėktuvai 
manevruodaiųi stato pavo- 
jun amerikinius transporto 
lėktuvus, gabenančius anglį 
ir kitus daiktus į vakarinę 
Berlyno dalį.

Jugoslavijos-Anglijos 
Derybos dėl Prekybos 

«

Geneva, Šveįc. — Prane
šama, kad Jugoslavija • ir 
Anglija eina artyn sutarties 
dėl prekybos tarp tų dviejų' 
kraštų. Pirmesnės derybos 
nutrūko todėl, kad Anglija 
reikalavo $48,000,000 atlygi
nimo savo piliečiams, , kurių 
pramonės Jugoslavija perė
mė į valstybės' rankas.

I ihirįii'iiii ||,| miutiili r I , ‘ 

Valdžia Užgina CIO 
Atominiuose Darbuose

įgų sekretd- 
Jsįrąšė kęn- 

traktą, užsakantį, . k a. d 
Lockheed lektūrų kūrpofa- 
cija pastatytų šfitus r&kie- 
tinių bombaneši|i. — Lock
heed priklauso | didiesiem 
bankininkam, o IpirmiAu ir 
Forrestal buvo Wall Stryto 
bankininkas. |

(HenryWallace, progre- 
syvės Partijos kandidatas 
prezidento vietai, sakė: — 
Trumanas ir prezidentinis’ 
republikonų k a n d idatas 
Tomas Dewey tyčia išpučia 
karinę krizę dėl Berlyno — 
jiedu bijo, l$ad jeigu įvyktų 
taika, tai suardytų karinius 
bilionų dolerių užsakymus 
kompanijom.) \

Paryžius, rugs. 29. —So
vietų Ukrainos delegatas 
Dmitrius Manuilskis*atsakė 
karščiausiems amerikinio 
Marshallo plano gynėjams 
— užsieniniam Anglijos mi
nistrui Bevinui ir Belgijos 
premjerui Spaakui. Kalbė
damas Jungtinių Tautų sei
me, Manuilskis užreiškė:

— Marshallo planas yra 
tiktai papildymas kitų A- 
merikos planų dėl pasaulio 
užvaldymo. Amerika, siek
dama užviešpataut pasaulį,

3 Talkininkai Apskundė 
Sovietus Jungt. Tautom

Amerika,

CIANG BUOjKAD CHINŲ KOMUNISTAI GALI 
ŠTURMUOT JANKIŲ LAIVYNO STOVYKLĄ

palaiko 500 lėktuvinių ir ki
tų karinių bazių svetimuo
se kraštuose, įvairiose pa
saulio dalyse. Marshallo 
planas skelia vakarinę Eu
ropą nuo rytinės, kad ga
lėtų pavergt vakarinius jos 
kraštus ir panaudot juos 
tolesniems kariniams pūsi
mo jimams. . 1 '

. Naujosios demokratijos, 
kurių valdžioj dalyvauja bei 
vadovauja komunistai, ge
riau ir greičiau atkuria sa
vo ūkį-pramonę, negu kiti 
kraštai, 'kuriuos pajungia 
Marshallo planas. Kairio
sios demokratines valdžios 
išlaiko tautinę nepriklauso
mybę — jos nepaaukojo sa
vo garbes ir savistovybes už 
Amerikos dolerius.

O Belgijos premjeras Spa- 
ak, deklamuodamas 'prieš 
sovietinį pavojų, tiktai pū
tė pasauliui dūmus į akis, 
kurstydamas karinę 
isteriją prieš Sovietus^ — 
kaip sakė Manuilskis.

Jugoslavijos delegatas k*** ■'i * • • 1 • • “ •
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Paryžius.
Anglija ir Franci j a forma-> 
liai įteikė skundą Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybai dėl 
to, kad Sovietai sulaiko tom 
šalim važiuotę per Sovietinį 
ruožtą į Berlyną. Skundas 
sako, kad Sovietai tuo bū
du, girdi, “gręsia suardytikomunistai-liaudiečiai ren-

stą Santiago pųššalyje. Ta
me uoste stovi Amerikos lai
vynas, ir amerikonai moki
na Čiango tautininkų jūrei
vius kovoti duotais čiangui 
amerikiniais karo laivais.

Tautininkų valdžia pripa
žįsta, kad komunistai užė
mė visą didžią Šąntungo 
provinciją, apąrt Tsingtao 
ir čefoo uostu.

Nanking, Chinija. — Chi
nų komunistai aįemč iš Či- 
ang~Kai-šeko taūtirifh^tlf- 
džiulę Činhsien lėktuvų 
aikštę, pietiniai; rytiniame 
Mandžurijos kamputyje. A- 
merikiniai Čiango lėktuvai 
iš tos aikštės nešdavo mais
tą ir kitus reikmenis į Muk
deną, kurį komunistai jau 
seniąi yra apgulę- visomis 
pusėmis. ■:

Čiango valdžia bijo, jog

dyt Berlyną.

i
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Marstrallo planą, kaip taufy 
pavergimo į rankį. Jis pa
reiškė :

— Jeigu vakarinė Europa 
nebūtų pasidavus Marshal
lo planui, tai amerikiniai 
imperialistai būtų ją užgulę 
jėga pavergti. Bet Jugosla
vija niekuomet neparduos 
savo nepriklausomybės už 
Marshallo dolerius.

(“Socialistas” B e 1 g ijos 
premjeras šūkavo, kad So
vietai ir komunistai esą‘‘ 
“baisesni už nacius.” Belgai, 
girdi, “nėra bailiai, bet mes 
bijomės Sovietų.” Jis užmir
šo, kaip 600,000 belgų armi
jos greitai pasidavė na
ciams, nor būtų galėjus ilgo 
kai kovoti prieš juos.)

Advokatai Reikalauja 
Ištirt Parnell Thomą

■ Washington. — Trumano 
Darbo Santykių Komisija ir 
Atominės Jėgos Komisija 
uždraudė CIO Elektrinių-’ 
kū ir Valdinių Darbininkų 
Unites atominiuose darbuo
se. Tai todėl, kad tų unijų 
vadai atsisakė prisiekt, kad 
jie ne 'komunistai ir nieko 
bendra neturi su, komunis
tais. Valdžia uždraudė bet 
kokias bendras derybas su 
tomis unijomis atominėse į- 
monėse.

*^i•i/JS 
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Washington. — 17 advo
katų iš New Jersey valsti
jos pareikalavo, kad valdžia 
ištirtų kaltinimus, jog re- 
publikonas kongresmanas 
Parnell Thomas samdė savo 
gimines neva kaip sekreto
res, ir sau ėmė apie pusę al
gos, kurią valdžia mokėjo 
tom neva Thomaso sekreto
rėm. Thomas yra pirminin
kas kongresmanų Neameri- 
kinės Veiklos Komiteto, ku
ris tyrinėja “raudonuosius” 
ir gąsdina amerikiečius va
dinamais atominiais “Sovie
tų šnipais.”
Paryžius. — Amerikos de

legatas Marshallas karštai 
pasveikino Belgijos premje
rą Spaak^už Sovietų Išplū
dimą. Jungt. Tautų seime.

GROBIA SOVIETŲ DAIKTUS 
VAKARINIAM BERLYNE

Levinas buvo pirmasis Ame
rikos žurnalistas, pradėjęs 
gyvenimą pelnyti iš anti-tary- 
binių raštų.

Jis užpyko ant T. Sąjungos, 
kam jo ten kadaise nejsileido. 
O Levino T. Sąjunga neįsilei
do dėl to, kad ten vykdamas, 
jis jau turėjo parašęs apie ją 
straipsnius.

Šiandien Levinas yra gerap 
bičiulis baltagvardiečių, anar
chistų, .trockistų, social-demo- 
kratų ir kitokios veislės anti- 
sovietinių grupelių, fabrikuo
jančių melus.

Levinui biznis sekasi ir jis 
bjd laikosi, jis jį plečia!

Chinų Komunistai Suima ir 
čiango Oficierių Pačias 
Nanking, Chinija. —• Tau

tininkų oficieriai iki šiol 
veždavosi pačias į pafrontę, 
kur eina karas su chinų ko
munistais. Dabar Čiang 
Kai-šeko valdžia uždraudė 
jas ten gabenti. Nes komu
nistai dažnai suima ne’tik 
Čiango oficierius, bet ir jų 
pačias su vaikais ir visa 
manta.

f.
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Roma. — Popiežius tvir
tino, kad moterys ir mergi
nos be religijos pagalbos 
“negali apsaugot savo cna- 
tos.”

“Socialis-

Washington. Amerikos' 
valdininkai nesitikį greito 
karo*

1 Henry A. Wallace ragino 
rezidentą Trumana atsisaky-

New Yorke pavyzdingai vei
kia Mokytojų Unija (Teach
ers Union, CIO). Jai priklauso 
virš 5,000 mokytojų, kurių 
daug moko viešosiose moky
klose, o dalis—privatinėse.

Mokytojai, kaip taisyklė, 
pažangūs, žmonės. Nesenai jie 

turėjo “šiaudinį balsavimą” 
dėl kandidatų Jungtinių Vals- 
ti prezidento vietai. Milžiniš
ka mokytojų dauguma pasisa
kė, jog jie balsuos už Wall
ace.

To ir užteko tūliems repu- 
blikonams k o n g r esmanams. 

<metu New Yorko moky- 
; tojai yrą “tyrinėjami.” Jų 

J unija skelbiama “subversyve.” 
Jiems primetama komunizmas 
ir kitoty “griekai.” 
$ Nors mažai apmokami, bet 
sava profesijai ir visuomenei 
didžiai ištikimi, mūsų didmies
čio mokytojai pateko į bėdą.

Bet jie yra pasiryžę ją iš
gyventi. Jie vieningi. Jie 
drąsūs. .Jie gina garbingą mo
kytojų šlovę ir teisę priklau
syti darbo unijai.

Geriausio jiems pasisekimo!

Buvęs Vice-Prezid. Gailisi, 
Kad Sovietai Pripažinti

■ Washington.— John Nan
ce Garner, buvęs Jungtinių 
Valstijų . vice-prezidentas, 
gailisi, kad ši šalis pripaži
no Sovietų Sąjungą. Tai bu
vę “klaida”. Garner sakė re
porteriams, kad jis- 1933 
metais bandė atkalbėt pre
zidentą Rooseveltą nuo So
vietų pripažinimo, bet pre
zidentas jo neklausė. f t

Tom Dewey Montanoje 
šaukė “nenusileist Sovie
tam.” ‘

ti kalbėti Teksuose ten, kur 
bus praktikuojama negrų se
gregacija. /

Trumanas Wallace’o patari
mų nepaklausė, nes bijojosi 
užpykdyti baltuosiu^ šovinis
tus.

Wallace, žinoma, jų nebijo. 
Jis nekalba ten, kur juodieji 
atskiriami nuo baltųjų. Taip 
ir turėtų būti.

Beje, New Yorko piliečiai: 
atsiminkitę, kad šią savaitę 
jūs turite užsiregistruoti,- jei 
norėsite lapkričio 2 dieną J>al- 
suotį, /

Peronas Tebevaidina Cirką Neva 
Dėl Suokalbio Jam Nužudyti

Republikonai Išduodą Ato
minius Sekretus... )

z ♦

‘ Oklahoma City. —: Tru
manas sakė, jog republiko
nai kongresmanai, beme
džiodami vadinamus atomi
nius šnipus, patys . išdavę 
tūlus “atominius sekretus.”

TRUMAMS NUSIŠNEKĖJO 
VISAI NUO KOTO
' Oklahoma City, Okla. — 
Pre’z. Trumanas' nupasako
jo, būk “komunistai sutar
tinai veikią, kad republiko- 
nas Thomas Dewey būtų 
išrinktas prezidentu.”

Ar bet kas galėjo keisčiau 
nusišnekėt nuo koto, kaip 
Trumanas? "

Rabinų Seminarija Padarė 
Eisenhowerj “Daktaru”

, —u___ Z-

New York. — Teologinė 
Žydų (rabinų) Seminarija 
suteikė generolui Eisenhor 
weriui “žmoniškosios litera
tūros garbės daktaro laips
nį.”’Eisenhower, Columbi- 
jos Universiteto preziden
tas, kalbėjo apie religinę pi
liečių lygybę.

Buenos Aires. — Argenti
nos diktatorius-prezid. Juan 
Peron praeitą savaitę pa
skelbė blofą, -būk jo prieši
ninkai padarę sąmokslą jam 
nužudyti.' Perono fašistai 
paskleidė gandus, būk. ir 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius J. F. Griffith daly
vavęs tame suokalbyje. Pe- 
ronistai areštavo keliolika 
asmenų ir gyrėsi apsaugoję* 
saVo vado gyvybę... ./ 
; Prie Perono cirko prisidė
jo ir vyskupai; jie įsrtkė vi-į 
sose bažnyčiose atlaikyti 
speciales mišias, esą, “dė- 
kavojant Dievui už Perono 
gyvybės išgelbėjimą.”

Dabar-policija pasigarsi- * 
no, kad pas vadinamus “są-

Valdžia “Išvalo” Visas 
“KomunistŲ Pritarėjus” f -

mokslininkus” rado porą 
mažiukų' kulkosvaidžių, ke
lias namines bombas ir 12 
revolverių. •

Perono pati susirinkime 
šaukė “ištikimuosius” muš
ti kiekvieną, kas ištars žodį 
prieš Perono valdžią. Pero- 
niškas kongresai padidino 
iki 3 metų kalėjimo bausmę 
laikraštininkams, kurie be 
pagarbos rašys apie Perono 
vyriąusybę.

u f į

(Darbininkai bruzda, kad 
brangenybė toli pralenkė 
algas. Todėl Peronas sulo
šė birką neva dėl bandymo 
jį nužudyti, kad gautų prie
kabę • terorizuoti nepaten
kintus darbininkus.)'

Jankiu Robot-Bombos Lekią 
1,600 Myliu per Valandą

Washington. —• Socia^ 
lės apdraudos administra
torius Oscar Ewing prane
šė tyrinėjančiai senato ko
misijai, kad valdžia iššlavė 
iš tos įstaigos visus tarnau
tojus, kuriė bent kiek pri
tarė komunistams. Ewing 
užtikrino, kad išmes ir visus 
kitus, kurie tik nebus rau
donųjų, priešai.

Washington.

Reikalauja, kad Sovietai 
Atsiteistų už Lend-lease

Washington. — Jungtinės 
Valstijos piteše Sovietų Są
jungą panaujint derybas dėl 
Sovietų atsiteisimo . Ameri
kai už karines paskolas' iš ’ 
Lend-Lease fondo. Tų pas
kolų priskaito iki 11 bilionų 
dolerių. (Amerika dovano
jo Anglijai Pinko jo ir Ant- 
rojo pasaulinių }<arų pasko
las ir dar bilionus dolerių 
pridėjo.).

ORAS.-7-šilta, apsiniaukę.

Berlin. — Vokiečių poli
cija amerikinėje Berlyno 
dalyje užgrobė Sovietų ang
lį, maistą ir kitus reikmenis, 
kuriuos 50 tęokų vežė į so
vietinę miesto dalį. Sovietai 
todėl uždraudė savo trokam 
važiuoti per amerikinę sri-

Cleveland, Ohio. — Pata
riamoji oro jėgų komisija 
pranešė, kad rakietiniai- 
džetiniai Amerikos “lėktu
vai” skrendą iki 1,600 mylių 
per valandą. Tie “ram-jet” 
lėktuvai leidžiami oran be 
žmogaus juose, todėl yra 
savotiškos robot-bombos.

Cripps Siūlo Marshallo 
Planą kaip Pasaulio Vadą

. .......... .. »

Washington. •
tas” Anglijos iždo ministras 
Stafford Cripps kalbėjo 
Spaudos Klubui, jog reikią 
taip išplatint amerikinio 
Marshallo plano veikimą, 
kad jis vadovautų pasauliui 
ir apsaugotų, esą, “demok
ratinę civilizaciją.”'

Demokratas Sako, Dewey 
Nieko Nežino apie Atomus

Rochester, N. Y.' — De
mokratų kandidatas į vice
prezidentus Alben W. Barki
ley sakė, jog ‘ republikonų 
kandidatas Tomas -Dewey 
niekę moksliniai nežino, kas 
yra atominė jėga. ((J ką a- 
pie tai pats Barkley žino?)

(Lygiai demokratai, kaip 
republikonai, nuolat grūmo
ja Sovietam atominėmis 
bombomis.) •
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Bernadottes Planas Izraeliui
Ppeš jo užmušimą,, grovas Bernadotte, Jungtinių 

Tautų atstovas Palestinos problemai spręsti,*, buvo paga
minęs savo pranešimą, kuriame įdėti pasiūlymai, pagal 
kuriuos Palestinos likimas turėtų būti galutinai nusta- j 
tytas. ’ .../. ;

Šis planas, šie siūlymai pasiekė, aišku, Jungtinių Taū-a 
tų Assemblėją Paryžiuje ir ten veikiausiai ant jų bus už
dėta antspauda. Jungtinių Valstijų atstovybė pasisakė 
už Hernadottės planą. Pasisakė už jį ir Anglijos Bevinas.

Ką tasai Bernadottes pasiūlymas siūlo?
Trumpai, jis siūlo sekamą: pripažinti^Izraeliui nepri

klausomybę; atiduoti Izraeliui Galilėjų su apylinkėmis, 
kurias Izraeliaus armija jau turi užkariavusi; atkirsti 
nuo Izraeliaus didokus Negevo plotus ir palikti juos ara
bams; pripažinti Trans-Jordanui (tikriau: Anglijai) vi
sas Palestinos arabiškas sritis,, supančias Izraeliu; Hai
fa miestą ir prieplauką (į Haifą ateina rynomis, “paipo- 
mis” britų aliejus) su Lydda aerodromu sutarptautinti; 
Jeruzolimąs turi būti valdomas pašalines jėgos — ne žy- 
dų^ ne arabų. t

Tai pagrindiniai Bernadottes siūlymų punktai.'Juos, 
kaip minėjome, pilnai užfeiria Amerika ir Anglija.

Žydai kaltino Bernadottę už tai, kad jis perdaug šalis-, 
kas; jis vienpusiškai sprendžia Palestinos problemą, — 
sprendžia britų imperialistų naudai. Iš to, kaš pasakyta 
viršuje, yra aišku, kad žydai buvo teisingi tokius kaltini
mus darydami. Viskas buvo atlikta atsižiūrint į britų 
imperialistų interesus, o ne į žydų ir arabų interesus.

Štai Negevo plotai (jie yra Palestinos pietuose). Ten, 
tiesa, kol kas nedaug dar žmonių tegyvena, bet . gyvena 
daugiaūsiai žydai. Jie ten, pūsčioję, dykumose įsikūrė že
mės ūkius, kurie jau klesti, nes daug darbo juosna buvo 
įdėta. Taigi gali ilgainiui suklestėti ir visi Negevo plotai, 
~ ligi šiol dykumos, — kai ten daugiau žmonių apsigy
vens. * , ' ; , ... , ,^.,i

Nors Negeve nedaug žydų tegyvena, tačiau, kai Egiį)-. 
tp aripijos mojosi tuos plotus užimti, jos buvo atmuštos! 
Vadinasi, žydai ryžtingai gina savd plotus, kuriuos jiems 
buvo nuskarusi Jungtinių Tautų komisija, specialiai pa
skirta Palestinai padalinti.

Rodei gi .Bernadotte mate reikalo atimti iš žydų Ne
gevo plotus? Nors jis savo pranešime to nepasakė, bet 
tai yra todėl, kad Negeve esama aliejaus! Ir va, anglai 
nori kaip, nors tą aliejų pasigrobti. Jei Negevą valdys žy
dai, tai, žinoma, anglams bus sunkiau visa tai pasiimti. 
Bet, jei toji sritis bus priskirta kam nprs kitam — ang
lai imperialistai bus tikri, jog jiems tas aliejus ilgainiui 
teks.,

. Arba imkime Haifą su jos prieplauka: KodėHas mies
tas turėtų būti padalytas “tarptautiniu?” Tik todėl, kad 
anglams tai eitų naudon! . , .

;Kaip neimsi, iš kurios pusės nežiūrėsi, Bernadottes 
plįnas yra griežtai vienšališkas ir jis nukreiptas prieš 
Izraeliu, prieš žydus. Atvirai galima pasakyti, jog Ber
nadotte buvo didžiai šališkas, — šališkumas jo aiškiai 
buvo nusviręs anglų imperialistų pusėn.

Žiūrėsime, kaip Jungtinės Tautos visa tai suvirškins!

? Kur Nėra Vagių
' Amerikietis, šiaurės poliaus atradėjas, Ėobert E. 

Peary, 1906 m. pasiekė šiaurės polių. Jo kelionė, be abe
jojimo, turėjo didžiulės mokslui reikšmės^ .

Grįždamas iš šiaurės poliaus, jis, 450 mylių nūę po
liaus {pietus, Cape Sheridan (Sher idano iškyšuly j), pa
lik# savo užrašų, įkištų į butelį. Butelis su užrašais buvo 
palikti akmenų ar uolų skeveldrų krūvoje; ten pat buvo 
palikta prėžervuoto maisto. * \

Šiėinet amerikiečiai kariai, nuplaukę ten. specialiais 
laivais, pasinaudodami helicopteriniu lėktuvu, atrado tą 
Peary’o palikimą; atrado ir užrašus ir juos, žinomą, nu
fotografavo ir, gal būt, kada nors kaip įdomybę paskelbs.

Gan įdomu, kad prieš virš 40 metų palikti snieguole 
ir leduose dbkurnentai nepražuvo, buvo dabar.atrasti Čię- 
lybėjė. Tai reiškia, jog ten dar nėra vagių, nėra raketie- 
rių., Jei jie būtų buvę palikti kur nors Jungt. Valstijose, 
— jau'seniai, būtų buvę pavogti ir komercinei Amerikos 
spaudai parduoti. * . . < j- *

Šis radinys'ir su juo susijusi amerikiečių ir' kanadie
čių. kelionė parodo, jog Amerika šiandien dikčiai susido
mėjusi šiaurės poliumi. Susidomėjusi yrą ne moksliniais, 
žinoma; atradimais, kaip T, Sąjunga, kuri prieš karą bu
vo pasiuntusi į šiaurės polių Papanįno ’ekspediciją, ten 
gyvenusią, ten tyrinėjusią, bet susirūpinusi militariniais 
“keliais ir takeliais.” > ; .

jkūsų krašto laivai plaukė link šiaurės poliaus ne tam, 
kad Peary’io paliktuosius užrašus atrasti, bet tam, kad 
surasti naujus vandens kelius, kad įgyti naujų patyrimų 
šiaurės poliaus srityje militariniams veiksmams. Ši kelio
nė buvo susijusį su busimuoju karų. .

O vis tik įdomu, kad nors ir atsitiktinai buvo atrasti 
komandieriaus Peary’io užrašai." ... ... ....  , \ . .

fe—ai ..ii*............. i ■ .n-.u i. «... .................................................... .......u.; my.
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Nė tik Jungtinėse Vąl’sfi- 
jose, bet ir Kąnądope darbo 
unijose padėtis pasidarė ne
sveika. Kas už tai kaltas? 
Kas už tą padėtį atsako? . .

Šiais . klausimais f rinitai 
įašo Kanados Liaudies Bal
sas. Laikraštis sako: . .

Kanados unijinis juaeji-. 
mas brenda.į krizįf.Rorą me
tų atgal buvo sudaryta taip 
vadinama Kanados Darbi
ninkų Federacija, kurioj 
priešakyje atsistojo prąmo- 
lųninkų agentai., , Viąos jos 
ątakoš’ buvo, nukreiptos prieš 
darbo žmonių judėjimą, 
prieš unijas;' Valiau renega
tas Sullivan suskaldė jūri
ninkų uniją. Nesenai susida
rė saiką unijų .pareigūnų, su 
ponu Hali priešakyje^, kuri 
nori tperskelti Ąmątų ir Dar
bo Kongresą. Šiomis dieno
mis susidarė taip vadinama 
Dominion 
gžtnizacija. Kanados Darbi
ninkų Kongresas suspendavo 
mainierių uniją už kritiką 
Kongreso .prezidentui. Tai 
keletas pavyzdžių, kurie pa
rodo, kad unijose ne viskas 
tvarkoj. ,

Susiskaldymas unijose vy
ksta dėl dviejų svarbių prie
žasčių. Iš vienos p’usės, uni
jas ardo reakciniai elemen- . 
tai, dažnai pramonininkų a- 
gentai. Jie nori padaryti uni
jas reakcionierių if pramo
nininkų įrankiais. Kur to ne
galima, jie stengiasi nors su
skaldyti, kad unijos negalė
tų vesti vieningos kovos 
prieš pramoniųinkų pastan
gas išnaudoti darbininkus. Iš 
kitos ' pusės, politikieriai 
daug žalos daro. Ypatingai 
socialistai kenkia unijų bu- 
jojimui, bandydami priristi 
unįjas prie.savo partijos:

Labai gėrai,j: kuomet uhi- 
jisjai paremia pažangias 
partijas,bet paremti yra 
vienas dalykas, o pakinkyti 
visą uniją į pąptijos vežimą 
— jau,/kitas. Nėrėsi nei vie
no unijos skyriaus,, kuriame 
būtų visi .vienų pažiūrų. Pri
rišimas unijos; prie kurios 
nors partijos tuojaus suardo 
narių vienybę ir atidaro du
ris priešams.

Unijos turętų (būti nepri- 
gulmingos nuo partijų. Jos 
yra neparti j įneš . orgąnizaci- 
jos. Jos gali paremti vienos4 
ar kitos partijos kampani
jas, kandidatu^ jeigu'' ati
tinka šu jų siekiais, bet ne

’ t * Y 4 t! , ■ •

automatiškai, afiliuojant jas 
prie partijų. Jų nariams turi 
būti palikta laisvė individu
aliai veikti įvairiose partijo
je be pušfžėngiipo UJĮ’i/ižmūi, 
kadangi į unijas sueina, viso
kių pažiūrų žmonės dėl ap
saugojimo savo bendrų intė- 

! fesų. ' e į; •_ / '/ į-
Jeigu visi suprastų šiuos 

dėsnius, unijinis judėjimas

būfij dąug stipresnis. >Tuq-. 
rtiėt būti! daųgiAu nąųčos.ir 
pa^ąngios^oms partijoms, 
kučmet unįjįstąi skaldomi, 
visaip erzinami, naudojasi 
tiktai pramonininkai ir kiti 

' darbin’inkų priešai.
(L. B1., i’Ugš. 24 d.)

Labor Unions or 
Kanados Dž

męnsęYIKAL UŽ kabą 
IR APSIGINKLAVIMĄ 
Gal šiandien jokia .kita 

pelitinė grupė taip įžūliai 
nėagituoja už naują karį, 
kaip taip vadinami socialis
tai. vardan ,, “socializmo;” 
Paimkimę lietuvius. , ėįonąį 
imėnševikų Naujienos jr 
1 e i v is yra \. n adi ai i šk iaų si 
naujo karo šuliniu kai. ; Jie 
karščiausiai sveikina. .Kiek
vieną; , kapitalistinių k raštų 
žygį linkui karo. Jie zkąrštai 
remia kiekvieną padidinimą 
apsiginklavimo jėgU.;Į

Stąi Keleivis rašo <ąpię 
Anglijos darbiečių valdžią 
ir jos žygius dėl apsiginkla
vimo. Anglija yra imperia
listinė šalis. Jos ginkluotų 
jėgų užeisi beveik visuose 
pasaulio kampuose. Ji turį 
apžiojus kelis šimtus sykių 
daugiau žemių, negu pati 
Anglijos teritorija.

Keleivis rašo: , - ....
Vyriausybės kalbėtojas, 

premjero pavaduotojas Her- 
„ bert-' Morrison, pranešė par- 

laroentūi, kad Anglija sulai
ko savo karo pajėgų -demo
bilizaciją ir anglų karo pa
jėgos^, bus laikoma 85.0,00.0 
vyrų. (Tas skaičįuš turėjo 
būti sumažintas dar šiąis me
tais iki 745,000 vyrų). Vy
riausybė . kartu praneša,, kad 
ji davė įsakymą padvigubih4 
ti rakietinių karo orlaivių 

' gamybą ir nutarė vėl apgin
kluoti ir įtraukti į tarnybą 
karo orlaivius, kurie po ka
ro buvo padėti atsargai. r ,

Toks ! anglų vyriausybės 
pranešimas nieko nepuste- 
bjnOi Tęsti nusiginklavimą 
akivaizdoje- dabartinės 
“tarptautinės situacijos“ ne
bėra galimay
Kuomi naujo karo JęųrsT 

tytojų gizeliai iš Keleivio 
pateisina Anglijos ginkląyL 
mąsį? Ugi tuomi, kad būk 
jai grųmęjpavojųą.ią• Ta
rybų Sąjungos 'pusės. Jie 
ra*šo: '",

siaiylipn. Anglija, turišso
cialistinę valdžią ir Jai ten-, 
ka paruošti Angliją prieš ki
tą galimą priešą, — Sovietų 
Sąjungą. Anglijos Social išti
nę valdžia, dėl savo pacifiz
mo, ilgai delsė apsiginklavi
mo reikalą. .Bet, kaip kon
servatorius Chamberlain ne
galėję, .nupirkti taikos iš 
•‘antihblševiko’’ . Iljtlęrio, 
taip ir. .socialistinė ;.Ąngli.jęs 
valdžia negali nupirkti tai
kos iš bolševiko Stalino... 
Tą suprato pagaliau ,ir An- 
glijos pacifistine valdžia ir

nųyitųsi tikėti, kad ji ^al ne 
pėr vėlai tą reikalą suprato.

(K.; rugs. 22

tijos. žmojies Rusijos pavo- 
{’umi gąsdindąvo Hitleris.
)abąr tą blofą perša žmo

nėms naujo karo kurstyto
jai. .

Faktas yrą,, kad Jungti
ni Tautą Asamblėjoje šio-

Jknpws, Xar?^i Sfr 
į jungos atstovybe davė pa
siūlymą, jvisos didžio
sios vająt^bės, per vienus 
metus laiko sumažintų apši- 
ginkląvinją vieųu. trečdaliu. 
Argi Jkrąštaš, kuris noreiiį 
užpulti Litus krąštus, siūly
tų nušįgihidavimą? Kodėl 
Anglija, ir kįtos šąįys .nepri
taria tąm sumanymui?

B. PenUduskas /

Liūtidies Sveikatos AjišUii- 
ga Lietuvos Kaiiiiuose

Rinkiminiais klausimais laikraštėlis — keturių pusla
pių,, tąbloidinio formato laikraštėlis “BALSUOTOJAS” 

•—jau gatavas.
Jis yra siuntinėjamas kolonijoms — mųsų veikėjams, 

organizacijoms, Wallace for President Klubams.
Kai gausite “BALSUOTOJĄ,” ųelaikykite jo “archy

vuose,” bep tuojau platinkite, sklęiskite, duokite žmonėms 
‘ir prašykite, kuomet jie jį perskaitys, kad įteiktų savo 
pažįstamiems ir kaimyhams. . . ....

“BALSUOTOJAS” bus duodamas* žmonėms nemoka- ■
^7* Z • -K 'mąi...\ ... . . . x , •,
Organizacijos ir pavieniai prašomi prisidėti prie 

“BALSUOTOJO” išleidimo. Atsiminkite, kad atspausdi
nimas ir išsiuntinėjimas lėšuoja, gi neturime jokių regu
liarių^ įplaukų. ... O

Raginkite piliečius, kad jie darbuotųsi rinkiminėje 
kampanijoje; kad jie ragintų kitus piliečius balsuoti už 
Henry A. Wallace ir senatorių Glen Taylor, o taipgi už 
visus Progresyvių Partijos kandidatus; .

Pasitikime, kad mūsų balsas bus išklausytas.
aciotvalis Lietuviu

Wallace-jor~President
‘ Komitetas.

e.

įos — International Union, of Mine, Mill Šipeltėr 
Workers, CIO — konvenciją. /. Imitacijos -virpjnilpi^i 
nei priežasties nepasakė. 'Nėls.s.’• TMb’AjiiĮb,. (kair^jfe)'

Kanadoj unijų
' lėktuvu stoties, /Trį^J|k.ėti

buvo užjausta’pefėiti. rū'fcįėžių atvjrkuftui j savo ūįu-
• h;T - i--e, •» '_’< X*!__JOS — J

nei priežasties nepasakė. ;N.0ls
yrą- lOkalo 598,((>ntario) P^Gsddėntas, o Art /'Michels

. ' , to pat lokalo narys. M
’ ■* v ■ . 'k 1^ I

Kaimo gydytojas Pranas 
Vaičiulis 1939 ipetais “Me
dicinos” žurnale, , (išeinąn* 
čiame buržuazinėje Lietu
voje, įdėjo straipsnį, kuria
me nūpįešė. baigtį sveikatos 
apsaugos pačtefies vaizdą 
Lietuvos kaime, kuris būvė
tais me/tais.

“Mano kabinete, — rašė 
V aičiulis, (— būdavo. scenos, 
ka'dą šuhkįąi sergančius 
difteritu , vaikus, .gimdytc-. 
jai norėdavo vežti atgal į 
nanjuš, kadangi vaistai bu
vo brangūs.

“... Dažnai dar gydyto
jai imą,, nuo gimdyvės ^0 
70-80 lituko ligonineje ima 
po 20-25 litus ųz normalų 
gimdymą. Už, buvimo ligo- 
ninėje laiką vėl reikia moj ruošė, 
keti. Tai buvo labai bran
gu. Ligoninėse veikė už 
operacijas tarifas, nustaty
tas daug metų; atgal.? , .

Vaičiulis užbaigė, ątraips- 
nį kreipinįusi:. “Reikia, kad 
chirUrgin..pagalbą būtų pri
einama. ,valstiečiams,, o ne
būtų * vien. tiktai rtūrtin^ų jtį 
privilegija. Ręikia mažiau 
galvoti apie bižpį, o dau
giau kreipti dėmesį 1 žmo
nių sveikatą ir jų intere
sus?’ . .

Nereikia nė kalbėti; kad 
Lietuvos kaimo gydytojo 
kreipimasis buvo balsu; 
šaukiančiu tyruose! Medi
cina buržuazinėje Liėtuyo- 
ije kaip tik ir būvo’ bizniu, 
; pelningu .dalyku.
š Valstybinių., gydymo.,įs
taigų tinklas buvo nedidelis. 
Pacientas turėjo mokėti už 
viską: gydytojui, už apžiū
rėjimą, už buvimą ligoninė
je, už procedūras’ už vais
tus;. .. , ... .

Užtat plačiai išplėtė sa
vo veiklą privatus gydyto
jas, gydytojas eksploatato
rius. Laugiau miklus, ir 
versti gydytojai komersan-' 
tai įsigydavp nubsayas li- 
goninėš, dvayus, daugia
aukščius namus. Besivai
kant pelno, dažnas reiški
nys būdavo ligonių gydymo 
sąmoningo, užtęsimo atsiti
kimai,. varto j imas brangiai

' • Tikręr
ta medicinos 'pagalba bur
žuazinėje.. Lietuvoje .buvo 
prįeinajfųą. tik pasiturin* 
tiems, žtabnėms., . ...,' •
J. .^r.
bų vaįd^ai. . lietuvių liau-

tis bemokamą mędįčmp^pą- 
galba. Poliklinikų, ligoni-

nių, konsultacijų ,ir kitų gy
dymo .įstaigų durys. buvo 
plačiai atvertos liaudžiąi. .

Pažymėtini šie skaitme
nys, Kas metais didėja vy
riausybės asignavimai me
dicinos įstąigų darbui. Tik 
šiais metais bus' išleista 
sveikatos _ apsaugos reika
lams 166.5 milijono rublių. 
68 procentai šios sumos ski
riami - kaimų gyventojų 
sveikatos apsaugos reika
lams. /

Ligoninių tinklas Lietu
voje jau perviršijo prieš
karinį lygį. Jis auga ir to
liau, ir, kas , svarbiausia, 
atidarant naujas ir išple
čiant veikiančias ligonines 
apskričių ir valsčių cent>-

Lovų skaičius, gimdymo 
namuose padidėjo keturis 
kartūs Taį pabrėžia tary
bines ' valstybes ,}rupinimąsi 
moterimi - motina.

Atsirado įstaigos, kurių 
nežinojo buržuazinė Lietu
va . motinos ir ‘ vaiko 
konsultacijos, įiėho virtu
vėles, vaikų lopšeliai.

ResRubliko je atstatyti i r 
veikią, kurortai — įruski- 
n inkai, B irš tonas, L i kėn ai, 
Pala'nįa, Giruliai ir kitL Iš 
buvusių turtuolių* poilsio 
vietų, jie viRto darpo žmo
nių gydyklomis,., Tiktai šią' 
vasarą respublikos kuror
tuose ir poilsio ,namuose 
pralęįdo-, ' sąvo , atostogas 
tūkstančiai Lietuvos darbi
ninkų, tarnautojų ir vals
tiečių.

Tarybiniai sveikatos. ap
saugos organai rodo ypatin
gą rūpestį. medicinos, įstai
gų tinklo išplėtimui kaime. 
Tai suprantama, nes buržu
azinės ' Lietuvos sąlygose 
kaimo gyventojų sveikatos 
apsauga buvo daugiausiai 
apleista sritimi.

Valstiečių aptarnavime 
ypatingai didelis vaidmuo 
tenka apskričių ligoninėmis. 

, Taį jąū ne, tokios ligoninės, 
kokios buvo Lietuvoje 9 —- 
10 metų atgal. Dabar ligo
ninės turi ^ęrai . įrengtas 
kąbinėiųs, aprūpintos aukš
tai kvalifikuotais chirurgų, 
teyapeųtų,, ginekologų ir ki- 
įų specialybių gydytojų ka
drais.-

Prie ligoninių yra polikli
nikos, vaistinės, moterų ir 
vaikų konsultacijos.

Didelį svarbu gyventojų 
i'veikatos apsaugai turi kąi- 

gyaynio fifožSi. Jų Lįe- 
ftybjė yra. 25*6^ RŪpžųt^aR- 

vykstą pagąl\ pątyrim^, 
[|gytą Iš broliškųjų taryba 
nių respublikų. Praėjusiais

metais Lietuvos kaimo gy
dytojų grupė atliko ekškur- e 
siją po Maskvos srities kai
mus. Ši ekskursija padėjo 
pritaikyti Lietuvo's kaimuo
se pirmaujančius medicinos 
pagalbos tarybinių kaimų 
gyventojams organizacijos 
metodus.

Kaimų ruožuose dirbai 
daug tikrų savo darbo entii^e 
ziastų. Toki gydytojai, kaip . 
Apeikytė Molėtų valsčiuje, 
Utenos apskrityje, Vasaitis^ 
Švedasų valsčiuje, Kupiškio* 
apskrityje, Kriščiūnas Kė
dainių 'apskrityje ir daug 
kitų. \ 

• Lietuvoje jau keletas me
tų dirba avio greitosios pa
galbos stotis. Tik paskuti
niu metu sanitarinės avia
cijas lėktuvai padarė apie 
300 skridiųių į tolimiausius 
respublikos kampelius. Jie 
pristatę į vietas, prityru
sius'specialistus ir mediką-; /’ ^

Kaimų medicinos- įstaigų 
tinklas visą laiką papildo
mas naujais kadrais. Šiais 
metais respublikos ‘aukšto
sios medicinos mokyklos da
vė kaimui 264 gydytojus ir 
64 farmaceųfus;

Didžiausias dėmesys tei
kiamas sanitarinėms - pro
filaktinėms priemonėmis kai
me. Sanitarijos ir Higienos 
Institutas, (įsteigtas prie 
Lietuvos 
Apsaugos 
guliariai Vykdo Lietuvos 
valstiečio gyvenimo sanita
rinių sąlygų tyrimą. Sani
tarinėmis temomis ’ paskai
tų skaitymą^i kelia t kaimo 
gyventojų kultūrą, padedą ‘ 
kovoti su gimdančiomis ii-<x 
gas priežastimis.. ; 4 * M

Iš viso tik devyni meta^ 
atgal- gydytojas Pranas 
Vaičiulis svajojo apie tuos 
laikus, kada medicinos pa
galba bus prieinama visiem 
gyventojam. Tie laikai atė
jo. Lietuva tapo Tarybų So- 
ciąlistine Respublika, o'Ta
rybų Sąjungoje eilinio žmo
gaus gyvėniiųas ir sveikata 
yra. vyriausybės tėviško rū
pesčio dalyku,

. ;< - ------- -----—7T———-
Kolektyvinis Ūkis Pasirengė 
Derliaus Nuėmimui

ROKIŠKIS, liepos 17 d. — 
Obelių valsčiaus “Naujojo ke- 
lio” kolektyvinis ūkis pasiren- Jį 
gė derliaus nuėmimui. Vi- { 
suomeninėmis lėšomis įgytos■ W • •• xjavapiūvės ir dalgiai. Centri
nėje sędyboje įsteigta kalvė.

Kolęktyvinio ūkio valdyba 
paruošė , derliaus , nuėmimo 
darbų planą. Grūdines kul
tūras piaus patys kolektyvinio 
ūkio nariai per 5-7 darbo die
nas,.; f. - . v . •

Kūlimo darbams sudaryta su 
Rokiškio MIŠ sutartis. ’ ’ 1

> 11. ’ '..i, T. : /
Laisvės spaustuvė, greit ir Į 

gražiai atlieka yispkius 
dę>s Jarbus draugijoms ir biz-j- 
niams. /

hgienos

TSR:\ Sveikatos 
Ministerijos, re-

,4. '• / LWrktfise . 4 'A'•>. ut- j

... ~ .



J Pabėgėliai. Seniau Ir Dabar Lietuvos Žinios
< • * f

X 73

(KAI KURIOS
Šio straipsnio autorius gertu 

pažįsta Lietuvos žmonių gyve
nimą, nes jis ten visą savo am
žių praleido ir žino, kas darė
si* Lietuvoje antrojo pasaulio 
karo metu, kai mūsų tėvų 
kraštas buvo okupuotas.

Laisvės Redakcija.

Visada pasitaiko žmonių, 
bėgančių iš savo tėvynės 
svetiman kraštan. Tokio 
bėgimo priežastys yra gau
sios ir įvairios. Vieni meta 
savo tėvynę dėl sunkaus gy
venimo, tikėdamiesi svetur 
geriau gyventi, kiti išva
žiuoja dėl tautinio ar politi
nio persekiojimo, treti dėl 
noro Išvengti bausmės už 
padarytą nusikaltimą.

Tokių pabėgėlių būdavo 
visais laikais. Neieškodami 
pavyzdžių kitų valstybių is
torijose mes galime pakan
kamai jų rasti mūsų Lietu
voje. Juk didžioji dalis lie
tuvių, atsidūrusių Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse, va
žiavo geresnio gyvenimo 
ieškoti, kita, mažesnė dalis, 
bėgo nuo caro priespaudos 
arba nenorėjo stoti į kariuo
menę ir trečią, pačią ma-
Šausią dalį, sudarė nusikal- 

> tėliai, slėpęsi nuo bausmės.
Šių paskutirftųjų buvo, žino
ma, tik pavieniai asmenys. 
Visus tokius pabėgėlius va
dino emigrantes.

Vėlesniais laikais valsty
bėms tarp savęs susitarus 
dėl kriminalinių nusikaltė
lių išdavimo, trečioji emig
racija beveik visai išnyko, 
liko tik dvi pirmosios: eko
nominė ir politinė. Pabėgu
sius dėl politinių sumetimų 
svetimon valstybėn vadin
davo politiniais emigran
tais, kai kurios valstybės 

Juos globodavo. Ši pabėgėlių 
-**ūšis mus šiandien ir domi- 
' na, nes politinio emigranto 

sąvoka po šio karo įgauna 
visai naują prasmę. Ja ban
do dangstytis nusikaltėliai 
ir tėvynės išdavikai.

Atskirą pabėgėlių rūšį 
sudaro karo pabėgėliai. Ka
ro pabėgėliais vadiname 
tuos žmones, kurie saugo
damiesi fronto arba neno
rėdami pakliūti į priešo 
rankas, traukdavosi į savo 
Šalies gilumą. Priešą atmu- 
šus arba karui pasibaigus 
tokie pabėgėliai grįždavo 
atgal į sąvo gyventąsias 
vietas.

Kaip gi pavadinti tuos 
lietuvius, kurie Raudonajai 
Armijai atvaduojant Lietu- 
vą iš po vokiškosios okupa- 
w’os jungo, bėgo iš savo tė
vynės drauge su vokiečiais 
ir dabar atsidūrė už Tarybų 
Sąjungos sienų?' Kas jie? 
Politiniai emigrantai ar ka
ro pabėgėliai? Jie nei vieni, 

. nei antri.
Hitlerininkų sukeltas ka

ras skiriasi nuo kitų iki šiol 
buvusių l^arų ne tik savo di
dumu, bet ir kariavimo bū-

Streikuojantieji CIO United Farm Equipment and Metal Workers pikietuoja Interna
tional Harvester šapą Moline, III. Pikietuojančius užatakavo policiją bandydama 

i per pikieto linija pervesti šapon skobus. z V

PASTABOS) 
l

dais, už kuriuos nugalėtieji 
piktadariai ir jų bendrinin
kai pasodinti į tarptautinio 
teismo kaltinamųjų suolą. 
Šis karas pagimdė naują fa
šistinio nusikaltėlio tipą, 
kurio slapstymosi niekas 
nebevadina politine emigra
cija. Sąmoningai žudyti išti
sas tautas ir tą žudymą 
remti rasistine teorija yra 
nusikaltimas, kurį baustinu 
pripažįsta visos valstybės ir 
visos demokratinės organi
zacijos. Hitlerinis nusikaltė
lis todėi negali būti politi
nis emigrantas arba papra
stas karo pabėgėlis. Hitleri
nių pabėgėlių rūšis yra vi
sai nauja.

Ko žmonės Bėgo

Tačiau būtų neteisinga 
visus lietuvius iš savo tėvy
nės pabėgusius drauge su 
vokiečių kariuomene laikyti 
vienodais. Juos reikia skir
ti į tris grupes: a) per prie
vartą išvarytus, b) suklai
dintus arba bendros panikos 
pagautus ir c) sąmoningus 
hitlerinių nusikaltėlių bend
rininkus. Visiems yra gerai 
žinoma, kad vokiškieji oku
pantai gabendavo lietuvius į 
reichą priverstiniems dar
bams ir -apgyvendindavo 
juos išmėtytus po visos Vo
kietijos lagerius. Tai viena. 
O antra, bėgdama vokiečių 
kariuomenė iš Lietuvos, o 
ypač iš pasienio zonos, kaip 
Kybartai, Vilkaviškis, Ša
kiai, Tauragė, varyte varė 
su šeimomis ir liet gyvu
liais. Taigi, karui pasibai
gus už tėvynės sienų atsidū
rė gana didelis žmonių skai
čius, išvąrytų iš savo tėvy
nės per prievartą. Tad šito
kie pabėgėliai yra tikri įa- 
ro pabėgėliai, tad jų liki
mas visai aiškus. t Djdžioji 
dalis jų jau grįžo į savo tė
vynę, o kiti tebegrįžta.

Antrai bėgusių grupei, 
kuri bene bus gausiausia, 
priklauso tie, kurie bėgo su
klaidinti arba bendros karo 
panikos apimti. Žinant ko
kia melų ir šmeižtų kompa
nija buvo vedama vokiečių 
okupuotuose kraštu ose, 
prieš Tarybų Sąjungą ir 
Raudonąją Armiją, nesunku 
suprasti, kad toji kampani
ja bent dalį savo tikslo pa
siekė. Didžiausia tos propa
gandos, priemonė buvo gąs
dinimas. Visiems buvo kala
ma į galvą, kad sugrįžę bol
ševikai keršys visiems, kas 
tik ką hors bendra yra turė
jęs su vokiečiais. Bolševikai 
kerštu nesivadovauja, ta
čiau už’atliktą nusikaltimą 
tarybinis teisingumas bau
džia. Kad bus ką bausti, vi
si žinojo. Šį žinojimą hitle
rininkai ir jų pagelbininkai, 
stengėsi panaudoti gąsdini
mui. Jie stengėsi įtikinti, iš
kreipdami nusikaltimo ir 
bendradarbiavimo arba rė
mimo sąvokas. Jie tikino, 

kad valstietis, davęs priva
lomas pyliavas okupantų 
valdžiai, rėmė tą valdžią; 
darbininkas dirbęs fabrike, 
arba tarnautojas dirbęs į- 
staigoje taip pat buvęs re
ni ė j as ir pagelbininkas. 
“Taigi vis tiek, ar aš žmo
nes šaudžiau, ar tu dvare 
vokiečiu žemę v arei, esam 
vienodi nusikaltėliai ir mū
sų abiejų laukia’ vienoda 
bausmė/’ buvo tvirčiausias 
argumentas.

Betkoks Tarybų valdžios 
atstovų pareiškimas apie 
gresiančią bausmę vokiškų
jų piktadarių talkininkams, 
būdavo pučiamas' visiems: 
Kad žmonės tokiu melu pa
tikėtų, spaudoje būdavo 
skelbiami tos rūšies prasi
manymai kaip įrodymai, žo
džiu sakant, buvo stengia
masi kiekvieno piliečio gal
von • kalte' įkalti mintį, kad 
visi lietuviai, gyvenę savam 
krašte vokiečių okupacijos 
metu, nepriklausomai nuo 
jų laikysenos ir darbo, bus 
laikomi Tarybų Sąjungos 
nusikaltėliais ir bus bau
džiami, jei ne mirtimi, tai 
bent ilgamečiu kalėjimu ar
ba ištrėmimu. Vokiškieji 
piktadariai savo nusikalti
mą stengėsi primesti vi
siems.

Antrasis gązdinimas buuo 
visuotinė mobilizacija. Lie
tuvių kalba vokiečių leidžia
mi laikraščiai visą laiką pū
tė, kad užėjusi Raudonoji 
Armija mobilizuoja visus 
vyrus be jokio profesijos 
skirtumo nuo 16 iki 60 me
tų amžiaus ir po kelių die
nų apmokymo • siunčia į 
frontą. O frontas neapmo
kytiems kareiviams reiškiąs 
mirtį. Šitokiomis priemonė
mis bolševikai išnaikinsią 
visą tautą.' Buvo siūloma 
šiaip jau žmonėms ir ypač 
inteligentams gelbėtis nuo 
tokios mirties ir bėgti. Ir iš 
tiesų dalis inteligentų šituo 
metu patikėjo ir bėgo ma
nydami, jog gelbstisi nuo 
mirties fronte. Savo bėgimą 
netgi motyvavo tautiniais 
ir patriotiniais argumen
tais.

Šitokių * pabėgėlių dalis 
dabar, karui pasibaigus, ir 
paaiškėjus, kur buvo melas 
ir kur buvo tiesa, atsipeikė
ja ir grįžta į savo tėvynę. 
Dalis gi leidžiasi- ir toliau 
suvedžiojama, deda masi 
prie tų, kuriems bėgti reikė
jo. ■

Vokiškųjų Piktadarių 
Talkininkai

Sąmoningai bėgo ir kitus 
ragino bėgti tie, kurie savo 
likimą rišo su hitlerine Vo
kietija ir vienokiu arba ki
tokiu būdu buvo nusikaltę 
prieš savo tautą. Išsigelbėji
mą jie matė Hitlerio laimė
jime ir bėgo ne nuo bolše
vizmo, o nuo savo tautos 
keršto. Šita pabėgėlių-nusi- 
kaltėlių kategorija yra gana 
įvairi. Jų negalima laikyti

New Yorko kailiasiuviai njilžiniškoje demonstracijoje 
(apačioje) pasmerkė kongresinio darbo subkomiteto 
rausimąsi i prasimanytą ' “komunistų dominavimą” jų 
unijos. Jie sako, jog tas /komitetas tuomi briaujasi i 
jų unijos vidujinius reikalus ir bando atimti unįjistų 
teisę pasirinkti sau vadus. Viršuje unijos prezidentas 
Ben Gold (viduryje) kalbasi su kitais unijos vadais 
po liūdymo tam komitetui Washingtone. Gold didin
gai prisipažino esąs komunistu, tačiau pasakė tiems 
prievarta “spaviedninkams,” jog ne jų reikalas kištis 

i unijos narių politines pažvalgas.

paprastais persimetėliais 
pas priešą, kokių Lietuvos 
istorija žino 'labai daug ir 
aiškina politikos arba sta
čiai diplomatijos priežasti
mis. Pas kryžiuočius daug 
kartų, kovodamas su Jogai
la bėgo'Vytautas, Radvilai 
ir Sapiegos dėjosi su šve
dais, bet tai buvo politikos 
reikalas. Dažnai pasitaiko, 
kad tauta, atsidūrusi tarp 
dviejų' kariaujančių pusių 
suskyla. Bet šL kartą buvo 
kitaip. Vokiškieji okupantai 
neieškojo ^Lietuvoje karo 
talkininkų, lietuvių tauta 
jiems buvo paskirta žūti, 
jiems buvo reikalingi žudy
mo talkininkai. Tokių tal
kininkų jie rado. Vieni, pa
dėdami vokiškiesiems oku
pantams, ėjo žudikų parei
gas, kiti stojo į ginkluotus 
būrius kovai su lietuviais 
partizanais, treti visa tai 
rėmė, stodami į gestapo ar
ba hitlerinės propagandos 
tarnybas.

Štai, šitie žmonės gerai 
žinojo, ko jie iš Lietuvos bė
go., Ir Lėgo, kaip galima to
liau, kad tik bausmės ranka 
jų nepasiektų. Šitie žmones 
bijo grįžti savo tėvynėn. Bi
jo n e. s a n t y a .r k o s, 
o nukentėjusių žmonių. 
Kokia7 santvarka Lietuvoj 
b e b'ū t ų , jei tik ji ne
bus hitlerinė okupacija, ko
kia ji buvo 1941-44 metąis, 
jiems čia bus nesaugu. Sū
nus keršys už nužudytą tė
vą, žmoną už vyrą, motina 
už vaikus/ Čia pažiūrų, tikė
jimo arba tautybės skirtu
mas nėbeturi ’reikšmės. Čia 
veikia bendrasis žmogaus 
prigimties dėsnis. , *

Žudikai. .
Vokiškųjų piktadarių tik

slas buvo kaip galima dau
giau išžudyti' Lietuvoje 
žmonių' ir žudyti pačių lię? 
tuvių rankomis. Šitie brol
žudžiai, vokiškųjų piktada
rių talkininkai, yra. didžiau
sia gėda lietuvių tautai. Štai 
keletas šiurpių pavyzdžių.

Ruošdamiesi karui prieš 
Tarybų Sąjungą,7vokiškieji 
grobikai stengėsi Lietuvoje 
suorganizuoti d i v ersantų 
būrius. Į tuos būrius traukė 
žmones kuo nors nepaten
kintus Tarybų valdžia: bifo- 
žes, iš kurių buvo, žemės re-. 
formos metu nusavinta že
mės dalis, buvusi virš 30 
hektarų, atleistus arba pa-

žemintus tarnyboje buvu
sius fašistinius tarnautojus, 
smetoninius karininkus ir 
1.1. Tų būrių veikla turėjo 
pasireikšti pačia pirmąja 
karo diįna. Ji ir pasireiškė.

Kaip kitose Lietuvos Vie
tose, taip ir Padovinio 'kai
me, ' Liudvinavo valsčiuje 
keli mažažemiai ir bežemiai 
žemės reformos mėtų buvo 
gavę žemės. 1941 metu bir
želio 22 dieną,, pačią pirmą
ją karę dieną, beveik visi 
jie buvo išžudyti. Ir išžudė 
ne .vokiečiai, o to paties ir 
gretimų kaimų žudikai, ku
rių būrį sudarė du broliai 
Valevičiai, Vasiliauskas, Lo
pata. Jiems visiems vadova
vo dvarelio savininkas Mon
tvila. Tad suprantama, ko- 
dėli nuo jų žudikiškos ran
kos pirmuoju žuvo naujau- 
kurys Lietuvninkas. Mat, 
Lietuvninkas daug metų pas 
Montvilą buvo kumečiu. Tą 
pačią dieną buvo nužudyti 
trys broliai Jonas, Juozas ir 
Vytautas Urbonavičiai, Pet
ras Katilius ir daugelis ki
tų. Kas gi buvo tie nužudy
tieji? Bedieviai, aktyvistai 
ar gal komunistų partijos 
nariai? Tokiais jie nebuvo. 
Jie'buyo naujakuriai iš Ta
rybų valdžios, pagal to me
to įstatymus gavę žemės. 
Žudė juos už tai, kam jie tą 
žemę ėmė. Padovinio kai
mo žudikų grupe siautėjo 
visą vokiečių okupacijos 
metą. Kai Raudonosios Ar
mijos vejami iš Lietuvos bė
go vokiečiai, su'jąis drau
ge pabėgo Montvila, Valevi
čius, Vasiliauskas, Lopata 
ir .ko gero šitie žudi
kai kur nors anglų ar 
amerikiečių okupuotoje Vo
kietijos zonoje dedasi dide
liais patriotais ir net demo
kratais. Nebėgti jie negalė
jo, nes ne tik1 * Padcrvinio 
kaime, ne tik Liudvinąvo 
valsčiuje, bet Visam Mari
jampolės apskrityje, visoje 
Lietuvoje būtų persekiojusi 
keršto Šmėkla už nekaltai 
.pralietą kraują. /'

Tokių, atsitikimų, koks 
buvo Padovinio4 kaime, yra 
buvę labai daug. Didžiausios, 
žudynės buvo Kupiškio ir 
Subačiaus valsčiuose. Ten 
žudė naujakurius, profsą
jungų ųąrius, muzikantus, 
kurie griežė - komjauninto 
vakarėlyje ir kitus.

(Bus daugiau)

Miesto Aikštėms ir Gatvėms
VILNIUS, licp. 18.—Kiek ce

mentiniu šaligatvių plyti) bei 
šoninių briaunų pateikiama 
miestui per vieną dieną? Pasi
rodo, kad vieną dieną į beto
no fabriko teritoriją buvo at
vykę 27 sunkvežimiai, Visi jie 
išvežiojo po Vilnių, j įvairias 
gatves ir aikštes naujai pra
dėjusios veikti įmonės .pro
dukciją.

Savaitės užduotį betono fa. 
brikas viršijo: plytų gamybos 
planas įvykdytas 121 nuošim
čiu, briaunų pagaminta du 
kartus daugiau negu numaty
ta.

Įmonėje paskutiniu metu at
statyti ir paleisti į darbą du 
galingi presai, hidraulinis 
.siurblys, akmens malimo ma
šina, elevatoriai ir tt. šiuose 
darbuose pasižymėjo mecha
nikas drg. B. Ivaškevičius. At
statymo metu jį galėjai pama
tyti visur: reikėdavę, Ivaš
kevičius tapdavo mūrininku, 
skardininku, kad tik greičiau 
būtų atstatyta įmonė.' Senas 
gamybininkas nenuilstamai 
darbavosi, ; ištraukdamas iš 
laužo krūvų ‘mašinų dalis, pats 
pagamindamas eilę detalių. 
Ir štai prieš kurį laiką betono 
įmonė, kurios gaminiai taip 
reikalingi sostinės tvarkymui, 
pradėjo Veikti. Miestas jau 
gavo nemaža plytų—jomis ga- 

kilome-įima nukloti apie 21/2 
tro ilgio šaligatvius.

Pažinti Broliškas 
Respublikas

^ILNIUS, liepds 18^ILNIUS, liepds 18 d. x— 
Vis daugiau žmonių vasaros 
atostogų dienomis vyksta pa
žinti broliškąsias respublikas. (

Studentas Daunius rašo:
Vilniaus universiteto, stu

dentai organizavo eilę gamy
binių ekskursijų. Ekonomis
tai, teisininkai ir fizikai iš
vyko į Leningradą, istorikai į 
Maskvį, chemikai į Donbasą.

Su komjaunimo darbu 
Maskvoje ir Leningrade IŠvy-’ 
ko susipažinti universiteto ak
tyvas. 4 ■

šią savaitę grupė studentų 
išvyko i kelionę po Krifną, 34 
žmonės į Maskvą, 25—į 
Leningradą. Ekskursantų tar
pe—Tėvynės karo invalidas 
Vikšraitis, poetas Lapašinskas 
ir kiti.

60 Tarybų Lietuvos mokyto
jų ' ekskursiją šią savaitę su
grįžo iš Maskvos. Iš visos mū
sų respublikos, kampelių suva
žiavę mokytojai susipažino su 
Maskvos įžymybėmis, su jo
sios istoriniais pamjnklais, 
penkmečio statybomis? Mas
kva, - jos pažanga, akivaiz
džiai matoma kiekviename 
žingsnyje, paliko ekskursan-* 
tams didelį įspūdį.

Tarybinės Muzikos Koncertas
KAUNAS,d rugp. 10 d. —

Ar jau žinote, kad dienraš
čio Laisvės koncertas įvyks 
lapkričio 14-tą (Nov. 14th) ?

w a.
Streikuojantieji CIO Screen Offifce & Professional Em
ployes Guild nkriai, užsimaskavę buliukais, atkreipia 
• Broadway praeivių; domę į filmų teatrų savininkų 

1 — užsispyrimą nesitėrti su unija. '
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Neseniai Kauno konservatori
jos diplomantai ir profesoriai 
surengė didelį tarybinės muzi
kos koncertą. Koncertas pa
rodė, kad muzikos aukštoji 
mokykla išleidžia gerai pa
ruoštus tarybinius muzikus ir 
jos atlikėjus. Gražiąi pasiro
dė diplomantai K. Biliūnas 
(obojus) ir A. Belazaras (for- 
tepionas). Lyriškai, su giliu 
įsijautimu ir švelnumu padai
navo diplomantai A. Ragaus
kaitė ir J Stasiūnas. Pažy
mėtini dainininkai—tarybinės 
dainos atlikėjai—St. Yla, A. 
Belazaras, R. Karosaitė ir kt.

Monografija apie 
Lauryną Stuoką

KUPIŠKIS, liepos 17 d.— 
šiemet sukanka 150 metų nuo 
įžymaus lietuvių architekto 
riaus Lauryno Stuokos mirties. 
Kupiškio apskrities baudžiau
ninko sūnus dideliu vargu 
baigė universitetą Vilniuje. 
Tapęs architektorium, jis pa
statė Lietuvos sostinėje keletą 

i puikių pastatų, jų tarpą Vil
niaus katedrą ir rotušę, , kur 
dabar yra Dailės muziejus.

»Vilniaus Dailės muziejau^ 
mokslinė darbuotoja A. Mikė
naitė ruošia dabar monogra
fiją, skirtą arch Rektoriaus gy
venimui ir kūrybai.

ši monografija bus pirmas 
platesnis darbas apie Laury
ną Stuoką. , -

Dailės muziejuje atidaroma 
paroda, kurioje bus surinkti 
eksponatai, liečiantieji Stuo
kos darbo laikotarpį Vilniuje. 
Tarp kita ko, parodos lanky
tojams bus parodytas išsisau
gojęs muziejaus archyve ar
chitektūrinis Vilniaus rotušės 

<• planas, padarytas • Lauryno 
Stuokos.

Pavyzdingas Menines 
Saviveiklos Ratelis

. KRIUKAI, rugp. 10 dJ- 
Kriukų miestelio '■ (Joniškio 
apskr ) meninės sayiveiklos 
rateli* suvaidiho Žemaitės 
^‘Marčią,*’ ^inkio ‘\Atžalyn|ę* 
Čiurlionienės “Pinigėlius^ 
Vienuolio “Prieblandą* ir kt. 
Prieš < rrienesį suorganizuota* 
mišrus choras, šiomis dienomis 
turėjo pirmąjį pasirodymą. .

Tarybines Grafikos Paroda
KAUNAS, rugp. 10 d.— 

Kauno Tarybiniu Dailininkų 
Sąjungos Filialas Centrinėje 
Bibliotekoje surengė tarybinės 
grafikos reprodukcijų parodą.. 
Parodoje buvo išstatyta dau
giau J 00 eksponatų. Pažymė
tinos Sokolovo, Bibikovo ir kt. 
tarybinių grafikų reprodukci
jos, kuriose vaizduojama mie-. 
sto ir kaimo vaizdai, socialis
tinė statyba,. Tėvynės karas ir 
tt. . . '
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LAIŠKAS DZDKELIUI
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Tankiai susiar- 
lietuviškai gar- 
Pasiteiravau sa-

Einu į 
t, Kaip šioje 
pasitiks mane.

Mielas drauge dzūkeli:—
Jau. labai seniai rašiau jums 

laišku. Nemanyk, kad laiko 
neturėjau. Visai ne tai.

beturėjau ką tau rašyt. Vot, 
dabar tai kas kita, turiu pil- 
hą galvą sveikų minčių ir 
prieš mano akis stovi vaizdas, 
kurį aš mačiau bei patyriau 
savo “vekeišino” laiku. Tai 
dabar pasidalysime mintimis 
ir parodysiu tą vaizdą, kuris 
ropso prieš mano vaidentuvę. 

. Turime ir mes Floridoj “ve- 
keišinų” laiką,wnors čia vi
siems karšta, ir visas laikas 
karšta taip, jog nėra kur pa
sislėpti nuo šilumos. Nuspren
džiau atvėsti ir smagiai laiką 
įraleišti kur nors vakarinėse 
arba kad ir rytinėse valstijose.

Per. ilgą laiką galvojau, į 
kurį Amerikos kampelį pa- 
traukt, kad gavus kiek aįvėst. 
Po g£]vosukio nusprendžiau 
važiuoti į man pažįstamiausį 
ateitą —- New Yorką. Kaip 
tariaū, taip ir padariau, ma
no mielas dzūkeli. Tik pa- 

4įmakŠt į autobuso stotį ir nu
sipirkau bilietą į New Yor
ką. Busais dabar jr vėl sugrį
žo į madą važinėt, o kokie 
3 metai tam atgal niekas nei 
nemanė kur toliau važiuoti bu- 
su. Tuomet važinėdavo trau
kiniais, automobiliais, laivais, 
o jau orlaiviai tai tik ir birz
gė su “vekeišionieriais/’

Mielas dzūkeli, sunki man 
buvo ilga kelionė, bet tuom 
pačiu laiku ir linksma, kad 
tik pusė tiek bilietas kainuoja, 
kaip traukiniu.

Žinai, dzūkeli, gal būčiau 
tau šio laiško ir nerašęs, bet 
mane paakstino kitų aprašy
mai, kaip jie praleido savus 
“vekeišinus.” M. D. šoloms- 
kas aprašė apie New Yorko 
steitą. Oi, koks jis gražus! 
Tas man labai patiko. Rojus 
Mizarą rašė laiškus savo mie
lam Mikui'iŠ Naujosios ško
tuos. Tai ir aš, pagautas uk> 
Ktos, paišysiu tau laiškutį 
apie savo patyrimą ir “vekei- 
|iną,” praleistą Ęropklyn, N.

* Gerbiamasis pats žinai, kad 
mano mokslas ir profesija yra 
žema, nesu mokyklos durų 
matęs, iš profesijos esu kel
nių prosytojas, todėl rašau 
tau laišką tik vaduodamasis 
drąsa...

Beje, nuklydau pertoli, pra
šau, atleistu man.

Mielas dzūkeli, kaip tik pa
siekiau New Yorką, tuojau 
nedelsdamas nusprendžiau ap
lankyt tūlas lietuvių įstaigas. 
Privažiavau iškeltu geležin
keliu Marcy Ave. stotį. Kaip 
tik tremas stapt, aš iš jo . 
šmurkšt ir ■'leidausi žemyn. 
(Nusprendžiau užeit į vięną 
laikraščio leidyklą, kuri.sąvo 
gyvenime mirė jau kelis kar- 
‘ir vėl atgijus gyvuoją ir 
kvėpuoją smetonine dvasia. 
Priėjęs pAst^tį, einu į vidų.’ 
Vidlij rindū .prie desk oš sė
dintį pbhą. Atširekomenduo- 
ju ponui, kad esu floridiškis.' 
Atvykau Čia praleist savo “ve- 
kęiŠiną/’ ha, ir kitais reika
lais^ •kurių čia, Brooklyne, tu
riu uAu#. <0. brolyti ma
no, kaip pohAs nusidžiaugė iš
girdę^ kad ėšuj Horįd iškis J

Po n aš paprašė Sėstis ir ma-
Išbridos 

JtatfŽujum. “Rx>dėl jūs ma
ne vadinat buržujum?” pasi
teiravau pono. Atsakė, kad 
vist net ir per laikraščius 
muš buržujais, lupi
kais fioridos tinginiais. Bet 
ponis tuojau nukreipė savo 

bųną į kitą visai valsty
bę, būtėūt, į, Vokietiją. “At
leisk man/’ ištarė ponas, “ar 
jūs neturite minimoj valsty
bėj savo kitimų, kad ir to
limesnių giminių išvietintųjų 
tarpe, ir ar nesušimylėtumėt 
nors dėl kelių tremtinių pa
daryti afideivitus, parsitraukt 
juos čia, juk čia daugybė- yra 
darįbę dėl yisQ ?”

Pakrapštęs plikę ir pakau
šį, suraukiau veidą ir atsakiau 
ponui į. jo klausimą. Gimi-

Feljetonas

nių turiu toj valstybėj ir visai 
artimas mano giminaitis (po
nas nudžiugo), būtent, pabė
gėlis, mano dėdės kūmo tar
no vyriausis ponas ten ran
dasi. O kad parsikviest į čia, 
tai aš labai godus ant*pinigų, 
tai viena, o antrą—tai čia man 
to pono giminaičio nereikia. 
Jau ir taip čia ponų ir ponių 
daugybė yra. Verčiau lai 
mano\ giminaitis traukia atgal 
įv Lietuvą ir pabando dirbt, 
ten darbo irgi yra ' daug, tai 
tau ne Smetonos laikai dabar, 
kad darbo negautume ten Va 
Lietuvoj.

Mano atsakymu ponas bu
vo nepatenkintas ir pradėjo 
alavuku į deską kakšėt, todėl 
duodamas ponui ramybę, ap
leidau jo kanceliariją, ar kaip 
ją reikia pavadinti.

Einu garsiuoju Grand Stry- 
čiu. Kiek čia man pažįsta
mų vičtų yra!-’ Sustoju prie 
vienos fnaldininkų laikraščio 
leidyklos. Apgalvojau, kad 
nėra reikalo į šį namą užejt, 
nes dar lieps žegnotis, o -aš 
to daryt nenoriu. ‘ Praeinu vie
ną iš garsiausių lietuvių val
gyklą, bet vis vengiau šiuom 
kartu įeit vidun, ligi besu
tiksiu sau gero draugo, idant 
būtų ramiau dviem kur užeit.

Būk ramus ir turėk kan
trybės, manro mielas dzūkeli, 
skaityk šį laišką iki galo, o 
gale-rasi pačius svarbiausius 
įvykius iš mano “vekeišino.”

Prieinu Lorimer St., žiuriu, 
irgi lietuviška užeiga, 
vidų pasižiūrėt, kaip 
įstaigoje ponai i
Ar ir čia vadins Floridos bur
žujum? Įeinu, svarbiausioj 
raštinėj sėdi keli vyrai ir vie
na moteris, kiekvienas p*rie 
stalo atskirai ir kiekvienas tu
ri pąsistatęs ant stalo tokias 
mašinukes, panašias į armoni
ką, ir jau kad bado galąis 
pirštų į tokius guzikučius, o 
tie guzikučiai šokinėja ir ler- 
mą kėlia, rodosi, ten koks mu
zikantų pratinimas. Pamatę 
svečią, visi sustojo badę galais 
pirštų į guzikuČius, o išpūtę 
akis sbžiūro į mane. ^Keli iš 
sėdinčių pažino mane ir per
statė kitiems, tuojau palikome 
visi pažįstami ir pasikalbėjo
me apie įvairiausias proble
mas. Aš jiems išdėsčiau sa
vo atvažiavimo tikslą “vekei
šino” proga. Labai puikūs 
vyrai, vienas iš jųjų aprodė 
man visas spaustuvės mašinas 
ir prižadėjo priimti savo kam
bariuose pernakvot. Tas man 
labiausiai patiko, nes už dy
ką gausiu nakvynę.

Jau pradėjo temti ir su savo 
bendru nusitarėme pavaikš-' 
čiot po Grand Strytą ir kitur. 
Užeiname į vieną saliūną 
(lietuvišką)’. Daug vyrų sto
vi prie baro, kiti sėdi nuoša-, 
liai.' Kurie prie baro stoyi, 
dar rankomis prisilaiko, kad 
ne pargriūtų, 
gunrentuoja, 
šiai keikiasi.
v o bendro, kokius jie čia ar
gumentus taip argumentuoja, 
k£d nors TF lietuviškai kalba 
eina, bet nesuprantu, kame da
lykas. Mano bęndras, išgė
ręs stiklą alaus, kurį aš jarp 
nupirkau, atsako: Tai 'dičkio 
Jono išmokyti kriauciai poli
tikuoja, o bepolitikuodami 
pradeda muštis. Taip daro 
dičkis Jonas, taip ir j9 moki
niai, neįveikdami argumentais 
savo oponento. Ačiū, sakau 
savo bendrui, už paaiškinimą, 
bet jau aš tau alaus dąygiau 
nepirksiu, cinam gulti; pava
dinau. jį. • y

Klausau, kad mano bendrą 
vadina kiti žurnalistu. A, a, 
pamaniau, vot, su kilo aš tu
riu reikalą, ne su prastu, o su 
žurnalistu, žurnalistas greit 
pašoko* nuo kėdės, ir einava 
per duris. •,

Parėjome į žurnalisto kam
barius, kurie randasi ant 5-to 
aukšto, ir pradėjome nusirė- 
dyf. žiūriu, kąd mano ben
dras žurnalistą ^pasiėmė dže- 
ruką su kokia tai įkyriai smir-

dančia mostimi, ir kad pradė
jo mozot apie .kaklą,’* ausis, 
kojū pirštus ir visur, kur\tik; 
pasiekdamas apmozojo. O 
galvą rankšluosčiu apsuko. 
Na, žingeidumo dėlei, pasitei
ravau, kam tas toks rūpestin
gas apsimozojimas moęčia? 
žurnalistas linksmomis akimis 
pasižiūrėjęs pradėjo man aiš
kint, būtent, kad jo kamba
riuose yra tokių gyvūnų, kaip 
jis juos vadina, parazitų. Tai 
užmiegant žmogui jie prade
da kąst ir Čiulpt kraują. Bet 
nuo šios mosties ne tik kad 
parazitaį bėga ir nekanda, bet 
kuris tik. nors pduosto-dasily- 
tėja prie mosčią išmozoto kū
no, tai ūmai net ir pastimpa! 
Ir dar pridūrė, kad ne tik pas 
jį yra tokių parazitų, bet visa
me Brooklyne ir New Yorke.

Pasigailėdamas žurnalisto, 
paklausiau jo, kiek tie para
zitai akių turi, kad ir naktį 
mato, kur žmogus guli? Ir 
kodėl mes nematome laikraš
čiuose apie šiuos dievo sutvė
rimus? žurnalistas atsakė su 
pasididžiavimu: “Nežinau,
kiek akių jie turi, o kas link 
laikraščiuose bei žurnaluose, 
tai per žema rašyt apie to
kius parazitus, kurie Brook-'' 
lyne randasi, nes jau ir taip 
dauguma žmonių tai žino.” 
Aš nurodžiau savo žurnalistui, 
kad visgi yra verta sužinot ir 
nurodžiau, kad čia > randasi 
Williamsburge vyras, kuris 
tuomi tik ir užsiima. Pasa
kiau žurnalistui, kad bus ko
kie 2 metai atgal,’kaip buvo 
atvažiavęs tas gyvių specialis
tas net į Floridą ir tyrinėjo 
visokius tropiškus parazitus, 
ir skaitė, kiek kuris turi akių. 
Pavyzdžiui, skorpijas - scor
pion turi net 9 akis, o tik vie
ną galvą ! Kiaule, visai fašis
tiška, jam net hitleriškai sa
liutavus ir tt. O visi jo tie 
patikimai tilpo laikraščiuose, 
tai kodėl per žema apie Broo- 
klyno parazitus rašyti?

žurnalistas prižadėjo pasi- 
teiraut pas specialistą, kad iš
tirtų, kiek blakė akių turi. «

Sudie, mielas dzūkeli, pa
rašysiu kitam laiške daugiau. 
O dabar skubu važiuot į Flori
dą. Ten vietelė, tai kaip ro
juj, kraunu tūkstančius ryto
jui. M. Antanuk.

Miesto Bibliotekoje
JONIŠKIS, rūgp. 10 d.— 

Nęseniai Joniškio biblioteka 
papildyta 800 tomų naujų 
knygų. Dabar bibliotekoje 
5,500 tomų vertingos literatū
ros. " Nuolatinių skaitytojų 
skaičius pasiekė 900.

Biblioteka sudarė 7 kilnoja
mąsias bibliotekėles, kurios 
išsiųstos į tarybinius ūkius, 
MTS ir apylinkes.

Kaip ADF Sulaužė Darbininkų Streiką?
SEATTLE, WASH.

Po 140 diertų Boeing Co. 
darbininkai grįžo atgal į dar
bą. jau be kontrakto. Tiesa, 
jiems pakėlė algos po 15 cen
tų į valandą, bet tai jie būtų 
gavę ir be streiko, nes pir
moje dienoje streiko kompa
nija sutiko tiek algps pakelti. 
Reiškia, kompanija labiau bi
josi kontrakto,, negu kelis cen
tus algų pridėti.

Už streiko pralaimėjimą at
sako Amerikos Darbo Federa
cija, nes dalykas buvo tokis. 
Kaip Boeing Co. darbiniįnkai 
priklausanti prie Aironautical 
Mechanic’s unijos, nepriklau
somos unijos/ išėjo į streiką, 
tai Amerikos Darbo F(> d ('ra
cijos nariai vadovystėje Dave 
Beck pradėję lįsti į dirbtuvę, 
streiklaužiauti ir ten organi
zuoti savo unijos sky/hį. Mat, 
paga^ Tafto-IIartlei įstatymą, 
kuriai 'unįjai didžiuma darbi
ninkų pritaria fabrike, tai to
ji unija ir turi ten teisę kal- ‘ 
bėti visų tos dirbtuvės 'darbi
ninkų vardu. Reiškia, laike 
'dirbtuvėsdarbininkų v balsavi- 
njų kuri unija gauna- daugu
mą- balsų, tar su ta unija ir 
skaitosi fabrikantai.

Kiek žinoma, darbininkai 
nętolimoje ateityje* turės to
kius balsavimus. Mr. Dave 

vice-prezidentas 
unijos Ramiojo

Beck yra 
Teamsterių 
Vandenyno pakraštyje. Jis į 
metus laiko gauna $65,000 al
gos ! Aišku, kiek tokią algą 
gaunant jam '“rūpi” paprastų 
darbininkų reikalai.

Jis pareiškė savo unijos na
riams, kad jeigu jie atsisakys 
eiti streiklaužiauti, tai bus 
prašalinti iš jo unijos. Na, 
tai ADF narių keli tūkstan
čiai nuėjo streiklaužiauti ir to
kiu būdu darbininkų streiką 
sulaužė.

Kada Aironautical Mechan
ic’s unįja atšaukė streiką, į 
darbą susirinko apie 7/000 se
nų darbi n ink ii,, bet j a u\ kom
panija priėmė tik apie 1.00Q. 
Kitiems pasakė, kad jie bus 
“pašaukti,” kada kompanijai 
bus “reikalingi.” Reiškia, se
ni Boeingo Cb. darbininkai 
grįžę į darbą/turi dirbti kai\ 
tų šu streiklaužiais, tais, ku
rie sulaužė darbininkų strei
ką, nes jiė grįžę l^e kontrak
to, o milžiniška didžiuma jau 
ir visai darbo negavo.

' ii' ’ • . '* * ! I . ' *
Tai įvyko pono Dave Beck 

veikla. Už tai jam fabrikan
tai gali i^ūti dėkingi. Ir kaip 
to negali matyti ADF nariai, 
kaip jie gali laikyti sau už 
Vadą. tokį. Dave Beck? , Jis 
gauna $65,000 metinės algos

iš darbininkų sunkiai uždirbtų 
algų ir, vietoje gelbėti darbi
ninkams, tai sulaužė streiką 
tų, kurie per 140 dienų ko
vojo Už savo ir savo šeimy
nų geresnį gyvenimą!. Lai-« 
kas, labąi laikąs ADF na- 
ria.nfs pabusti ,iŠ miego ir ap
sižiūrėti, kam jų vadai tar-' 
nauja!

Lapkričio 2 dieną bus pre
zidento ir kitų galyje virši
ninkų rinkimai.", Visi laisvę ih 
demokratiją mylinti žmonės 
turi mokėti atskirti juos nuoi 
priešų. Tik 'Progresyvių Par
tijos kandidatus išrinkdami 
galėsime panaikinti tokį ža- 
lin’gą Tafto-Hartley bilių.

Jeigu darbininkai balšuoš 
už Henry Wallace, taipgi ki
tus ' Progresyvių Parti j os k an-; 
didatus, tai ateityje kongrese 
ir senate mes turėsime darbo 
žmonių užtarėjų, laisves ir de
mokrate os apgynė j ų. Bet j ei
gų ir ant toliau piliečiai bal
suos už republikonus ir de
mokratus. tai Amerikos žmo
nių laisvei yra didelis pavo-
•.t *
JUS.

Todėl, antradienį, lapkričio 
2 d.< visi piliečiai eikite bal
suoti, atlikite savo pilietišką 
pareigą, balsuokite už Pro
gresyvių Partijos kandidatus. •

Vienybėje yra galybė. Vi
sa galybė yra darbo žmonių 
rankose, tik mokėkime ją var
toti teisybės ir gerbūvio rei
kalams. • S. G.kąlams.

McKees Rocks, Pa
Paskutinis Pakvietimas
I Prsdkalbas

Pittsburgh© ir apylinkės lie
tuviai yra kviečiami į svarbias 
prakalbas, kurios įvyks spalių 

! d.. 7:30 v. v. Lietuvių Pa- 
salpįnės Draugijos Amerikoje 
name, 424 Locust St. Pradžia 
7:30 y.^V.!, >

kalbės dieAtaščio LhišVės 
redaktorius' R. Mizhra iš 
B/ooklyno.

Rengėjai kviečia visus lie
tuvius atsilankyti. < 

; Rengėjai.

VAJUS GAVIMUI 
1AISVEI NAUJU 

Skaitytoju
Visi stokime į darbą gauti dienraščiui Laisvei 

naujų skaitytojų. Užtikrinkim savo dienraščiui 
1949 metams biudžetą. Sukeikime $50,000 vajūuš 
laiku, tai būtų puse metams reikalingo biudžeto.

Vajiis Prasidės Spalių4 
October 1 ir Baigsis

Gruodžio 31 Dee., 1948
Darbuokimės, kad gauti kuo daugiausia nau

jų skaitytojų. Rūpinkimės atnaujinimu prenu
meratų. Nesakykite, — lai kiti dirba — paįgalvo- 
kite, ką jūs galite atlikti savo dienraščiui ir at
likite savo pareigi tuojau. Būkite Laisvės pat
riotais ne tik žodžiais, bet ir darbais.

Preiiiitnetatomiš^ Padengi
mais, Laisves Bendrovės
Šerais ir Aukomis Turime 
Sukelti apie $50,000.

Dienraščio Laisvės išleidimas per apskritus 
metus lėšuoja apie $100,000. Jei šio ‘vajaus laiku 
sukeisime $50,000 lai bus iš anksto parūpinta pu
sės metų. įplaukos. 0 kita puse įplauks regūlikre- 
miš įplaukomis 1949

Use Koch, kūri darydinosi lempoms stogelius iš nu
luptų iŠniarginhį žmogaus kūno, Odų BUchehwaldo 
koncentracijoš kempėje laike antroję pasaulinio kard, 

' ateinančiais mętąis jau bus paliuosųota iš kalėjimo. 
‘ Jos viso amžiaus bausmę kąlęjųų.ę Jungtinių Valstijų 

militariškaš gubernatorius Vokietijos vakarinei ScpUai 
generolas Lucius, Clay lęido pakuisti ;4-rią>* metais 

kalėjimo. z Tie .ketvgri metai jau Ijaigiaai.

Kur Kate
Ųairy Wnllace?

ProgrešyVių. Partijos kandi
datas į prezid'ento vietą Hen
ry WalUce kalbės sekamuose 
mieštudšfe: > Į

Trečiadienį, spalio 6, San 
Francisco, Cal. ,

Ketvirtadienį, spalio 7, Port
land Ore. t. 'j

Penktadienį, spalio 8, Se
attle, Wash. /• v
, Sekmkdfie&b 'špilio 10, Min
neapolis, Mihh.

Ketvirtadienį spalio 14-tą, 
M ii w;uik(!e, Wis. .

Penktadienį, spalio 15, Chi
cago, ill. i

Sekmadienį, spalio 17, Pe-: 
troit, Mich. *

Pirmačienį, spalio 18, Pitts
burgh,. Pa.

Antradienį, spalio 1.9, Phi
ladelphia ir Reading, Pa.

Trečiadienį, spalio 20 - tą, i 
Wjjkes-Barre ir Sęranton, Pa. i

Sekmadienį, spalio ?4, New, 
Jersey., «

Pirmadienį spalio. 25, 
Jersey.

Antradienį spalio ,26, 
York City.

Trečiadiehį, spalio 27
Haven Cohn.
\ Ketvirta^ięnį, spalio 28-tą, 
New 'York.jCįty,- / . .

Penktadienį, spalio 29, New
York Fh,v. , v

šeštadienį, spalio 30 
delphia dPa.. . - <

Sekmadienį, spalio '3L New
York City. . ‘ <

' Pirmąčienį lapkričio 1, New 
York City, i z

New

, I

'* I ’

New<<

New

Haifa, Izraelis. — Trans- 
jordino arabai, anglų, kd- 
mancįųpjąmjį kad;
jie yatplu^ ?
atakas Jeruzalėje ir prie 
Jordano tilto/

Gelbėkime Savo Diehraštį 
Nuo Infliacijos Gelbėkime 
Kol Dar Nfevėlū! <

Infliacija baisiai slegia mūsų dienraštį. Visi 
spiečium, kaip bitės, turime stoti į pagalbą ap
ginti dienraštį nuo infliacijos! * GaVimų naujų 
skaitytojų, ruošimu parenįiįfių dienraščio pori
niai, rinkimu atikų ir patys aukodami dabar 
TUOJAU — galėsime išgelbėti dienraštį nuo kri

zės.

STOKITE I KOVIT.STA 
GATTI 5Al IV 

SKAITYTOJŲ!
\ Puikios pinigines dovanos vajihinkams:

1-iha $75, 2-rA $59, 3-Čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 
; 6-ta $20, 7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta, $10 ir 10-ta $5.

, Stokite .į kontėštą gavimui nęujų skaitytojų, 
gaukite vieną iš tų didelės garbės dovanų, kvie

čiame visus buvusius vajininkus ir laukiame 
naujų talentų. Prašome tuojau rašyti Laisvės 
Administracijai it pareikalauti vajaus medžia
gos. x :

< - ■ - . . •

t •

Adresuokite

. Laisvę
Wimer Street" ‘

BT6oMyn 6, N. Y.

Laisvės kaina:
* * v- , ’ *

metams $7.00

iMsei Metų $3.75

■ fO

B



Mahoipeto

Cleveland, Ohio

(632)

1699

KITES,

Žinios Lietuvos

Tel. EVergreen 8-9770

STEAK PARTY

TELEPHONE 
NTAGG Z-5043

kolektyvas Di- 
31-jų metinių

Tuo pačiu .bus 
įmones rentabi-

REPUBUKONU “STIPRUS” 
ARGUMENTAS RINKIMUOSE

RAŲDONBAUBIšKA
PRIESAIKA RINKIMAM

Atlantu, Georgia

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas -Poplar 4110

. Matthew .. 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

RONKONKOMA
8634 »

(Ką rengiate Laisvės ..buidžeto 
sukėlimui ?)

ČEGHOSLOVAKJJA 
GAUS DAUG MAISTO Iš 
SOVIETŲ SĄJUNGOS

Praga. — Sovietų vy
riausybė žadėjo Čechoslova- 
kijai 300,000 tonų kviečių ir 
daug kitų maisto produktų. 
Apie tai pranešė Čechoslo- 
vakijos prezidentas Klemen
tas Gottwaldas, sugrįžęs iš 
atostogų Kryme, • Sovietų 
Sąjungoj.

Drg. Mizara yra retas sve
čias Cleveiande, todėl visus 
kviečiame atsilankyti. Tema 
jo kalbos/ bus: Progresyvė 
Partija ir sekami rinkimai. 
Nėra abejonės, kad šiandieną 
kiekvienas Amerikos pilietis 
susirūpinęs rinkimų klausimu, 
todėl pravartu išgirsti visokius 
kalbėtojus ir tuomet daryti iš
vadą. Be virš minėtų progra
mos punktų, dar įdainuos Mo
terų Kliubo Mišrus Choras po 
vadovyste J. Krasnicko. J. Ž,

Atidarytas Muziejus > ■
-• JURBARKAS, rugp. 10 .d.— 
Jurbarko miestelyje atidary
tas skulptoriaus Vinco Grybo 
muziejus. \ Muziejuje išstaty
ti skulptoriaus darbai, jo 
darbtuvęs įrengimai, įrankiai, 
■fotografijos ir apyvokos člaik-

ŽyMi-r Arabų Užpuolikai 
>. Paryžius. — t Mahometo- 
niškos Pakistano valstybes 
delegatas. pasakoj o J ungtin. 
Tautų seimui, būk Palesti
nos žydai esą arabų (įsiver
žėlių) užpuolikai. Jis prane
šė, kad Pakistanas griežtai 
priešinsis Izraelio valstybei.

LAWRENCE, MASS.
Lawrence Progr. Organizacijos 

rengia, svarbias prakalbas, spalių 3 
d., 2 vai. dieną; Liet, salėje, 41 Ber
keley. S t. kalbės pirm^ kartą rhūsų 
Mieste Dr. Jonas Stanislovai tis, iš 
Waterbury, Conn. Taipgi bus ir an
glų kalbėtojų, vietinių ir iš apylin
kės,1 kalbės vienas narys iš Bostono 
nuo Progr. Partijos Komiteto. Lie
tuviai dalyvaukite, išgirsite svarbias 
šių dienų žinias ir žinosite už ką 
balsŪDti lapkr. mėnesį į prezidentus. 
— Rengėjai. - (229-230)

231 'Bedford Avenue
Brooklyn 11/ N. Y.

VIRŠPLANINIAI GAMINIAI
ŠIAULIAI, liepos 17 d.— 

Apskrities pramonės įmonių 
korektyvai nuo šio pavasario 
įsijungė į socialistihes lenkty
nes. Įmonių dirb’antiėji prisi
ėmė konkrečius įsipareigoji
mus įvykdyti ii- vir^tL gamy
binius planus, /šiomis dieno
mis apskrities pramonės kom
binato , įmones įsipąreįgojb me
tinį planą įvykdyti bei viršy-

Paryžius. — Vakarmh 
talkininkų politikai* Šneka 
jog kariniai anglų amėriko 
nų lėktuvai lydės savo tran
sporto lėktuvus į Bėriyrią.

< Skersai gatyės nuo Armpry
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIŲS

Telefonuokite dieną ar.naktį . ' .. ,

tainėj, 911 E. 79th 
pas St. Clair Ave. 
vai. po pietų.

Laisvėje iš Sept, 
po pranešimas, 
Kliubo pare įvyks 
svet., ant Superior 
paskelbus drg. Mizaros marš
rutą mums tapo paskirta Oct. 
10 d., kuri supuolė su Moterų 
Kliubo parengimu. Esant per- 
mažai svet. prakalboms, tapo 
paimta didesnė, kurioje įvyks 
Ir moterų parė, krutami pa
veikslai ir prakalbos. Tokiu 
būdu, Lietuvių svet. jokios 
pramogos nebus. Viskas įvyks 
Mlynkos svet., kaip viršuj nu
rodyta.

Liūdnoje valandoje simpatišku! 
ir asmeniškai patarnaują u* 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel MArket 2-3122

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

LLD 20 , kp. moterų skyr. susirirr- 
kimąs įvyks 1 d. spalių, Liet, salėje, 
315 Clinton St. Pradžia 7:30 v. v. 
Susirinkimas^ bus svarbus, kviečia
me visas . nares dalyvauti, apsvars
tyt svarbių reikalų, išrinkti Laisvės 
vajininkę ir tt.\— M. K. (229-230)

Till 5 METAI KALĖJIMO 
Už WALLACE’O RĖ
MĖJO PAPJOVIMĄ

. Charleston, Š. č. — Čio- 
naitinis teismas tik 5 me
tamą. nuteisė kalėti Richar
dą Šerreo, kuris salėje pa
pjovė. Robertą New, Wal- 
lace’o komiteto pirmininką, 
CIO Laivakrovių Unijos 
delegatą, žmogžudis šakė, 
teismas privalo. pasigailėt 
jo, kaipo komunistų priešo.

Serreo 1936 m. papjovė 
vieną marininką; sakė, būk 
buvęs užpultas; todėl išli
ko tada be bausmės.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

■ 'AI^YJUŠ, rugp. 10 d.—Aly
taus Kultūros Namų meninės 
saviveiklos ratelis lanko ap
skrities kolektyvinius ir tary
binius ūkiu.< su J. Dovydai? 
čio pjeses,.“Voratinkliai plyš
ta” pastatymu ar paskaitomis.

24 d. tik 
jog Moterų 

Lietuvių 
avė., bet

, (Pasitarkite dėl sukėlimo Laisvei 
$50,000 biudžeto 1949 m.—L. Adm.)

cinkėvidaus 3-jų veiksmų pję 
sę,<(Pabūdimas.” Ateityje nu
matyta i kultūrinį darbą pla
čiai įtraukti gimnazijos moky
tojų aktyvą.

Pasvalio gimnazijos vaidy
bos ratel’s mokslo' inofų pa 
baigai atžymėti pastate y 
Gogolio .dviejų veiksmų pje

“Vėlybos.” Veikalą' rėži 
savo..gimnazijos mokytoja Vai 
čiuleųienė. (

Lenkijos Socialistai jungia
si su Komunistais

V aršavą. — Pranešama) 
kad Lenkijos Socialistų 
Partijos -suvažiavimas nu
tarė sujungti savo partiją 
su Komunistų Partija.

HARTFORD, CONN.
Svarbus . Lietuvių masinis susirin

kimas ir j prakalbos rinkimų klausi
mu įvyks spalių 3 d. Liet. Am. Pi
liečių Klubo salėje. 227 Lawrence 
St. Pradžia 2:30 vai. dieną. Prie 
prakalbų bus ir dainų programa. 
Kalbės Christina Stanislovaitienė, 
kandidatė į valstijinį seimelį; John 
Pinkham ir Mary Johnson, kandi
datai į valstijinį seimelį. Visi geri 
kalbėtojai ir veikėjai, daug darbavo
si prie Peoples Party. Prakalbas 
rengia Hartfordo Wallace for Pre
sident Klubas. Kviečiame dalyvauti, 
— W. Brazauskas. (230-231)

PHILADELPHIA, PA.
Labai svarbus susirinkimas ALDLD 

10. kp. ir Veikiančio Kom. įvyks spa
lių. .6 d., 8 v. v., 735 Fairmount 
Avė. Malonėkite visi nariai daly
vauti, turime daug svarbių dalykų 
aptarti. x Sužinosime Laisvės pikniko 
pasekmes, taipgi Laisvės vajaus rei
kalą aptarsime ir kitus reikalus. — 
Kom. (230-231)

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

Valgykite Pietus pas , 
. ŪAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 

426 South 5th Št., x Brooklyn, N. Y?
; STEAK PARtY SPALIO* 2 OCT.'

Dabar Įsigykite Steak Party Bilietu,
- Galite gauti Happy Days Reštaurante.

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

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

šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. * u
Balę išnuomuojante dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių 

Žemos kąinos už viską.
Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom

Paul Gustas Funeral Home
. . .■ , „ INC. ... G ■

ti iki lapkričio, 7 dienos.
Socialistinės lenktynės davę 

teigiamus rezultatus. Šiaulių' 
apskrities pramonės kombina
to įmonės birželio ' mėnesio 
planą Įvykdė 109.1 procento. 
Gruzdžių pramonės rajono 
įmonės birželio mėnesio planą 
įvykdė 183.3 procento. Šiau
lių miesto aliejinė įvykdė mė
nesio gamybos planą 249 pro-> 
centais.p • • . ... .......

Padubysio pramonės rajono 
įmonės birželio mėnesio dar
bo programą įvykdė 110.2 

;procento 
tilčių ir 
‘įvykdė 
plano.
zatoriaus mechaniko .. Antano. 
Vaitkausvadovaujama sąvar
žėlių. dirbtuvė pereitą- mėnesį 
gamybos uždavinį įvykdrn 175 
procentais. Taip pat ir kitos 
Šiaulių apskrities pramonės 
kombinato įmonės žymiai vir
šijo birželio mėnesio gamybos 
planą. Įmonių kolektyvai sie
kia metinį planą Įvykdyti pir
ma laiko — iki lapkričio 7 d.

VI. .Bankus. .

Fotografas
Traukiu paveikslus familijtj, 
tuvių, kitokių

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. 1

Piknikas—Liet. Taut. Namo Par
ke, 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 
LĖD 6 kp. narius dalyvauti, nes bus 
labai svarbus susirinkimas. — Geo. 
Shimaitis. . (229-230)

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

kimas įvyks 1 d. spalių, Liet? salė
je, .315^.Clinton St. Pradžia 7:30 
v. y. Susirinkimas bys svarbus, kvie
čiame visas nares dalyvauti, apsvar
styt svarbių^ reikalų, išrinkti Lais
vės vajininkę it tt..— M. 'K.

(229-230)

Patyrusio®, prie Singer . aluVAmų ma&inų. 
Puikiausios darbo« sąlygos. 

* GERA-ALGA.
SA-JAC SPORTSWBAR OO. 

f59 MERCER ST.
(Arti Houston ;fr Prince Sts.) 

‘ K Y. ę.
. DIGBY .

Drg. R. Mizaros Prakalbos
Progresyvė Partija bendrai 

su Moterų Kliubu rengia pra
mogą su prakalbomis. Bus 
parė ir filmą apie šių dienų 
įvykius. Kalbės drg. B. Miza- 
rą, Laisvės redaktorius, nedė- 
lioj, Oct. 10 d., Mlynkos sve- 

St., kam- 
Pradžia 4

RENTABILI ĮMONĖ
VILNIUS, liepos 17 d. — 

“Daivos” skipid'aro valymo 
dirbtuvės Vilniuje kolektyvas, 
rūpindamasis gamybos plėti
mu ir gaminių- rūšies gerini
mu, pasiekė įmonės rentabilu
mo. šių metų pirmame ket
virtyje “Daiva” 'turėjo 91 
tūkstantį rublių pelno, o pir
mojo pusmečio pabaigoje įmo
nės pelnas padidėjo iki 164 
tūkstančių rublių. Pareitais 
metais taip pat gauta 246 
tūkstančiai rublių pelno.

“Daivos” kolektyvas savo 
įmonės rentabilumo pasiekė 
ne tik bendrosios gamybos 
plano įvykdymo.. dėka, bet ii 
plano įvykdymo, gaminių rū
šimis ir savikainos mažinimo 
dėka.

šių metų pirmojo pusmečio 
bendrosios gamybos planas 
įvykdytas 118 procentų. Pir- 
jname ketvirtyje .gaminių sa
vikaina sumažinta 10 procen
tų, palyginti su planine^ Savi
kainą. Anksčiau valstiečiai 
skųsdavosi, kad “į)aivoš” ra
tams tepalas ir kitį gaminiai 
menkos rūšies. Gaminių rū
šiai pagerinti pakeista chemi
nių gaminių receptūra, lab<^-. 
ratorijoje atliekamos- žąliavos. 
analizės. Gaminių kokybė 
žymiai pagerėjo.

x Įmonėje žymiai pakeltas 
darbo našumas. . šiemet vidu
tinis vieno žmogaus išdirbis 
padidėjo 36. procentais/ paly
ginti su J947 ųiętąis. v, “pal
vos”,. darbo žymūnai- įKręiriie- 
nė, Berdikšlis, KaVdkinas, U- 
levičius ir įdti įvykdo nuo pus
antros iki dviejų išdirbio nor
mų kasdieų. . z

“Daivos” korektyvas ir to
liau tobulina savo Įmonės dar
bą. Sunkieji darbo procesai 
mechanizuojami. Šiame. ket
virtyje palejdžiamas, į darbą 
kįlnojimo kranas, Įrengiami^ 
elektrihiai maišytu vai, ištrau
kiamieji dujų vamzdžiai ir kt. 
Tatai dvigubai padidins Įmo-4 
p ės pajėgumą, dar 'Sumažins 
gaminių savikainą ir pagerins 
jų kękybę. 
padidintas / ir 
hunas.

. “Daivos” 
džiojO Spalio 
garbei įsipareigojo metinį ga 
miybos planą įvykdyti iki lap 
kričio 7'dienos.: , -ni

B. Milašius.

Kaip jau visiem žinoma, 
neseniai prie Sovietų Sąjungos 
konsulato mokytoja Kasenki- 
na kokiu tai išrokavimu išsi- 
ragožino pro langą ir neužsi
mušė. Gal tas lietuvių posa
kis ir turi kiek teisybės, kad 
girtas ar durnas ir iš aukštai 
puldamas neužsimuša. Na, o 
kas žino, ar Oksana Kasen- 
kina puldama pro langą ne
turėjo tų virš minėtų priepuo
lių ?

Tas pro lanką pliumtelėji- 
mas pasidarė didžiausia gar
senybė. Hearsto laikraščiai 
Išmarginti Kasenkinos gyve
nimo nuopelnais ir kančiomis. 
Rašoma, kad tas Kasenkinos 
pro langą driptelėjimas sukrė
tė visą pasaulį. Na, o repu- 
blikonam - reakcionieriam su
teikė “stiprų” argumentą rin
kimų kampanijoj prieš raudo
nuosius.

Aną dieną mieste Engle
wood, N. J., republikonai su
rengė masinį susirinkimą. Vy
riausiu kalbėtojum pasikvietė 
Kasenkinos advokatą Peter 
Hoguet iš New Y'orko. Tas 
kalbėtojas, apipasakojęs Ka
senkinos “iškentėtus vargus,” 
sušuko, kad šisai incidentas 
turi atidaryti amerikiečiams 
akis ir ateinančiais rinkimais 
visi balsuokime už Thomas 
Dewey. k

Henry Wallace esąs atviras 
“red.” Trumanas “red, paci
fist,” ir dėl to esą jie pavo
jingi.

Tai matot, kam susigadijo 
dėl propagandos Kasenkinos’ 
pro langą pliumtelėjimas.

Kazys Bevardi?.

PASVALYS, “rugp. 10 d.— 
Pasvaliu Kultūros ' N a m a i 
įsteigti prieš du mėnesius. 
Energingai v a d d vau’ dama, 
Kultūros Namų direktorė St. 
Pransfcūnienė suorganizavo 
vaidybos, tautinių šokių ir li
teratų ratelius. Įsteigtas taip 
pat. ir orkestras. Vaidybos ra
telis repetuoja pjesę “Mes ne- 
ąųgalimt” Gegužės mėnesį 
buvo ' nurengtas literatūrinis 
vakaras -poetui Vyt.. Montvilai 
paminėti. < Birželio niėn. KuL 
tūfps Namdi paminėjo didįjį 
rusų kritiką V. G. ' Bielinskį. 
Birželio mėli, pabaigoje vaL

Įvykdė
. ' Mirkšiškės, JDeng-
•. Burkežų malūnai 
pusantro mėnesinio 
Išradėjo ir račionali-

(ŠHALINSKAS) 
Fūnėral Hoūiė 

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y 
Šateikiam garbingas laldotavw 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. ’ 
Tel. Virginia T-4499 .

CĖiil PIE'fCS!
Kada norite gerų pietų, 

>.j. ; kreipkitės į z •. (

Lopinei' CoffeeShop
Frank: Dpmikaitis 

Savininkas
417 eet

. ’ ; taisvšs htame
- > U 

Brooklyn, N. Y..
Kvėįfl&iči&’i keptos ir Virtos 
Tūtos’ vagiai, faipfei dar

žovių įr pieninių valgių 
gražus pttsirinkim'ūs.

Hof, Vokietija. —- Sovietų 
sięnos sargai suėmė 4 ame
rikonus kareivius, kurie, be 
leidimo ' perėjo į sovietinę 
Vokietijos dalį.

Springfield, Mass. — čio- 
haitiniąme Armory gamina
ma rekordiniai daug kulko
svaidžių rakietiniams lėktu
vams.

Datyrę prie moteriškų koatunrįri&ų siutų_ ir 
koujtų. 36. VALANDŲ SAVAITE. GjĘBĄ 
ALGA. Linksimos darbo sąlygos. KRJ5IP-

CASOLA BROS. 18 E. 55TH 
ST., N. Y. C.

.________ . . (2»2)

PĄTXRUSTbS 
>“ OPERATORES<

PRIE SINGER SEWING. MAŠINŲ

84 EXCHANGE PLACE 
■ JERSEY CITL. N? J.

Harbur/jide Bld#., Unit No. 1, 4-tof Ia

PRIE DAILtUJ^^A^MMNIMO DARBO 
Turi mokėti operuoti No. 107-W Mašiną 

("Ųp atad Down”) 
PUIKIAUSIA .ALGA 

. .- - .SUE-SBTS 
LEXINGTON AVE. (106-197th ŠU.) 

\ , N..Y.- C. . <

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

■■■MM Laidotuvių
MMBiM Direktorius

ves- 
grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

jk lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 

aj Hkoniškais. Rei- 
H kalui esant v ir 
■ padidinu tokio 
r dydžio, kokio pa- 
* geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

, JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn

Kampu Broadway ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191 /

Atlant^, Georgia.— Šios 
valstijos senatas nutarė rei
kalaut, kad kandidatai val
diniams rinkimams prisiek
tų, jog jie ne komunistai.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisnidotas Graborias 
Liūdėsio valandoj ę kreipkitės »pas .mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. • 
Fuildai Įrengtos Dvi Koplyčias; Duodamos 

s. ; Įmylimiems Pašarvoti Dovanai į, ų

660 GRAND ST. BROQKLYN, N. Y;

—M—■ ■- ■ ■ n ■ir r~ n ~ ~—— —.

August Gustas
BELTAIRE FLORIST ,

Lietutis Kvietkų Par davėjas 
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. 

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

ir it., telefonuokite x - 
SHoreroad 8-9330

(r Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą at vainiką, 
i ko jūs reikąląiipitę, 

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms/ijr Bankietams 

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

•j. J. Kaškiiučins, M D;
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964 ■

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, x kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savd tnyliriHesiems 
prakilniuose namuose b»> ekstra išlaidų.
' Du kambariai šermenim, didėlis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg į)arel- 

talayimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

4! (įWUft’.>±JdSMc« /XsKMkh'.

' . J s

i
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LIETUVIAI AUKSINIAMEKONCERTAS
NEW YORKO JUB1LEJUJE

Ruošia Aido Choras
po vadovybe Jurgio Kazakevičiaus

Muzika J. Kazakevičiaus

parsiduoda trijų

rows

Iš Kriaučių Susirinkimo

Tel. ST. 2-8342

Valandos

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

Valandos

ROBERT LIPTONKiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių vąlgių

701 Grand StreetATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

Telefonas STagg 2-2173gerove

Dailių Moteriškę ir Vyrišky 
Laikrodžiu Didelis Pasirinkimas

Ragino Prokurorą Veik 
ti Thompson© Byloje

JOHN WAYNE • MONTGOMERY CLIFT 
WALTER RRENNAN • JEANNE DRU

Ateinančią Savaitę 
Bus per Vėlu

Darbo Partijos Nerodo 
Ant Laikino Baloto

New Yorke ties lith Ave 
ir 36th St- nakčia buvo užsi 
degęs ir išdėgė didelis popie 
ros sandelis. ' ’ .

Darbininką 
Kandidato Diena

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

EVergreen 4-9266 
1(230-232)

šis klausimas atrodo keis

ERA ŠIANDIEN!!!

isi į Prakalbas Apie Taiką ir Progresyviu 
Partiją Rugsėjo 30-tą, Piliečių Klube!

Egzaminuojam Akis, 
Rašotne Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

pajamas {>61,
— $62,169.59

Keturi suaugę žmonės jješko 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)

šią savaitę laikas kiekvie
nam taikos ir geroves šalinip- 
kui su lapeliais ir žodžiu ei
ti į susiędiją, organizacijas su 
šauksmu užsiregistruoti;

Paskutinė registracijos die
na bus šeštadienį, spalių'2-rą.

Du kompanai, Tomac But
ton Co. savininkai, patraukti 
teisman už tai, kad jie dau
giau pamėgę dolerius, negu 
saVo gaminamus guzikus. Vie
ną iš jų kaltina neįrokavus į 
taksuojatnas 
642.44, o kitą 
Jeigu būtų prirokav^ tas su
mas, birtų* turėję už 4 metų 
laikotarpį sumokėti taksų 
(bendroje sumoje) $67,674.-

nes Jis yra 
jog tiktai su -Wallace’u 
sime išsaugoti taiką.

REAL ESTATE
Cypress Hills 

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

(225-230)

• Partneriai taip “patrijotis- 
kai” “taupę” karo laiku — 
1942-45 metais.

nėjimu “į Maskvą.” Tad ji 
visų pažvalgų kriaušiai ;gerbia 
ir myli? o pirm rinkimų ant 
to žmogaus buvo, palygina
mai, didžiausi kalnai verčiami 
buiyydinių ir glaveckfriių so
cialistų.,.. ;; y U 1 • * •

Reikia tikėtis, kad pagalvo
ję gerai apie tą jų ataką ant 
dabartinio delegato pirrh rin
kimų ir pažinę jo gerus dar
bus praktikoje, ir ateityje mo
kėsime pasirinkti tinkamus 
delegatus, nesidųosime pliauš- 
kaliams apgauti.

J. Stakvilevičius./ :

Paskelbus pirmos piliečių 
registracijos dienos pasekmes, 
patirta, jog šiemet tą dieną 
užsiregistravo 8 nuošimčiai 
mažiau. Tai didis pavojus. 
Nuo masinės registracijos pri
klauso Wallace’6 ir kitų tai
kos kandidatu balsai.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists. / ■ 

394-398 Broadway

- Sekretorius neteisingai in
formavo susirinkimą. Aš, kai
po dirbtuvės pirmininkas, tu
riu tuos abu “praislisčius” pas 
save ir kam, reikėtų dažirioti 
teisybę, sutinku parodyti. Bui
vydo padarytu “praislisčįu” 
“paipuotoja” gauna 18 <cen-f 
tų, o paties “praismeikerio” 
Dotmario padarytu • 13 centų. 
Vadinasi, skirtumas yra 
kiais centais.

Tai/tik vienoje sekcijoje. 
Su kitomis sekcijomis irgi yra 
tas Į^ats.. Tūli darbininkai bu-, 
vo’ smarkiai nuskriausti, o kiti 
turėjo labai gerai. Mūsų pil
domos tarybos sekretorius tai 
gerai žinojo, kadangi aš jam 
sakiau apie Mičiulio dirbtu
vės padėtį.

New Yorko Miesto Tarybos 
narys Benjamin J. Davis pa
reikalavo Miesto Tarybos, kąd 

' , toji’ tyrinėtų, dėl ko miesto 
prokuroro raštinė neveikia su- 
rasti .ir nubausti Robert 
Thompson© užpuolikus. Pro
kurorui turėtų būti įsakyta 
veikti, sako Davis.

Vito Marcantonio, Amerikos 
Darbo Partijos New Yorko 
valstijoje pirmininkas, kaltina 
valdinę rinkimų tarybą (Board 
of Elections), - kad ji tiksliai 
nubraukė American Labor 
Partiją nuo pavyzdinio balo
to, kurį mato nuėjusieji re
gistruotis piliečiai.

Pavyzdiniame balote paro
domos tik eilės A. ir B, ku
riose randasi demokratai ir 
republikonai. Darbo Partija 
yra trečiojoje eilėje—C.

Marcantonio pareiškė, jog 
abieji, republikonai ir demo
kratai, turbūt yra labai susi
rūpinę balsais už Wallace’a, 
kad imasi tokių priemonių 
tiems balsams mažinti.

“Reikia daug daugiau, negu 
tokio manevro, kad dviparti- 
niams pavyktų sulaikyti pilie
čius nuo užsirašymo ALP bal
suotojais ir nuo balsavimo tuo 
tikietu,” sako Marcantonio.

tuojau sušuko į visus ameri
kiečius paraginimą organizuo
tis po jos sparnu,, nežiūrint, 
kuria Jkalba kalbame, kokios 
tautos, spalvos ar tikybos esa
me.

Kokia yra rolė Progresyvių 
Partijos Amerikos gyvenime?

Kokia rolė mūsų, lietuvių, 
toje partijoje? Ar mes po 
jos sparnu galime, tapti lygia
teisiais piliečiais, išeiti iš an
trininkų?

Ką daro Progresyvių Parti
ja ir jos kandidatai laimėji
mui taikos? ,,

Tuos ir tolygius klausimus 
išaiškins: . '

Kristina/ Stanislovaitienė iš 
W aterbury,

Amelia Burba, brooklypietė, 
ii* kiti kalbėtojai.

Prakalbos su naujausių Šios 
gadynės dainų programa įvyks 
jau šio ketvirtadienio vakarą 
(šį vakarą), rugsėjo 30-tą, 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyne 
karo. ‘ Įžanga nęmokama.

Kviečiame atvykti/ Prašome 
kviesti kitus. Klubiečiai pra
šomi susirinkti anksti.

Iki pasimatymo prakalbose!
Rengia ir kviečia—

Brooklyno Lietuvių 
Wallace for President 
Klubo Valdyba.

Tai pirmas šio sezono parengimas ir jis bus ki- 
tokis, negu iki šiol turėjome. Bus solistų,’ duetai, 
merginų grupių. Daug ką naujo išgirsime apie 
mūsų miestą.

Tikietus įsigykite iš anksto pas aidiečius arba 
Laisvės ofise.

Kanados 
Black Horse Ale>

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

Ar Mes, Lietuviai, Esame 
Amerikiečiais?

Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio 
Sušidedant . iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, 'Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Pustrečių • metų mergaitė 
btivo dingusi nuo namų, 50 
Montgmery Place, Brooklyne, 
sykiu sli sesutės lėlių vežimė
liu. Mergaitę rado už mylios 
nuo namų, bet be lėlių‘ir be 
vežimėlio. Ieškojo 6 valan
das.-

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS DŽIANITORIUS

Reikalingas džianitorius Lietuvių 
Kultūriniame Centre (Liberty Audi
torium) . Alga gera. Darbas pasto
vus. Kambariai gyvenimui." Galite 
atsišaukti j Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Avė<, Richmond . Hill, 
N. Y. '(233)

Guaky Fabrikantai 
Bėdoj Ne už Guzikus

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja vienas fomišiuotas 

kambarys, pavieniui vyrui. Garu ap
šildomas, šiltas vanduo. Dėl dau
giau informacijų, skambinkite bile 
laiku

AsmenUkai 
TONY 4 RALLY DaMARCO 

BŪCK Ir BUBBLES 
ROSE MARIE '.

Broadway 
prie Olai

Brooklynietis komunistas 
kandidatas Gerson, kuris taip 
pat yra ir darbiečių užgintas, 
randasi ant.ALP baloto, kas 
dieną sako po kelerias prakal
bas. Pavy z dis:

Rugsėjo 29-tai jis turėjo to
kią programą: 2 valandą po 
pietų kalbėti So. Brooklyne, 
3 valandą-,—Sda„ Gate, 7 va
landą — sukniasiuvių masinia
me mitinge 'Hotel Diplomat, 
New Yorke; 9:05 per radio 
iš stoties WMCA, o 10 valan
da Brownsvilles nuominin
kams.

. Gersonas savo prakalbose 
stipriai pasisako už sugrąži
nimą 5 centų fėro, už taiką 
ir už išrinkimą Wallace'o pre
zidentu, nes jis yra įsitikinęsj 

galė-

Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 14 Nov

LIBERTY AUDITORIJOJ
110-06 Atlantic Ave., Richmond HilL N. 5

, Notice U hereby fflvcn that The Euclid Candy 
Company, Inc., of 82 Leonard Street. Brook
lyn. Now York, has registered its trade
mark* '‘Lowe Neat.” "Herald Square” and 
nHIH«Biniea" with the Secretary of State 
of New York, to be used on confectionary 
product*.

X (229-246)

Argi negyvename šioje 
šalyje per trejetą desėtkų su 
virš metų, o tūlas ir nuo gi
mimo dienos?

Argi mes nedirbame nau-; 
dingo darbo?

Dirbame, ir dar kaip dirba
me. Jftk tai mūsų broliai lie
tuviai prikasa šimtus tūkstan
čių tonų anglies, išaudžia ir 
pasiuva drabužių, prikenuoja 
kalnus mėsos ir kitokio mais
to. Didžiojo New Yorko dan- 
gorėžiai dėvi šonkaulius ne 
Adomo, bet mūsų brolių nu
lieto plieno. •

Tačiau ne kartą toks ame
rikietis, kuris niekad nieko 
daugiau nepagamino apart 
savo “lašinių,” pas mus pa
klausia : “Ar esi amerikie
čiu?”

Dėl ko toks klausimas?
Amerikiečiu čionąi skaito

ma tiktai tas, kuris reiškia 
ką nors politikoje. Amerikie
čiu skaitomas tas, kuris žino 
daug apie ‘ partijas, pažįsta 
kandidatus, pats balsuoja ir 
gali parodyti politikieriams 
būrį organizuotų balsų. Ta
čiau* senosios partijos bijoda
vo neangliškai kalbančių žmo
nių organizuoto balso.

Gimė naujoji Progresyvių 
Partija, Wallace’o partija, ir

Aukso ir Sterlingo Sjdabro Ir Paauksuotų Džiū 
lėrių. Taipgi Costume DŽiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos
i. V , ■ • • •

Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS i
J. T. SUSIRENKA J. KRITIŠKĄ SESIJĄ

KARO STOVJS MALAJOJ * KOVA BERLYNO GATVĖSE 
THIS IS AMERICA FILMĄ —/‘DEMOCRACY’S DIARY” 
M T) A C C "V newsreel Theatre

į j O jf. Broadway ir 46th Street. ‘1

VIENAS VISŲ PUIKIAUSIŲ 
VAKARINIŲ JUD2IŲI1 
Howard Hawk** Valkatas

“Red River"

LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

| UP-TO-DATE

BARBERSHOP
•J ANTANAS LEIMONA8 p
5 Savininkes >

306 UNION AVENUE į
GERAI PATYRĘ BARBERIAI I

< K ‘ >7 V

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, A. Y.

Tel. EVergreen 7-6868, 
9—12 ryte 
1— 8 vakare '>

Penktadieniais uždaryta.

LITUANIKA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko < 

( savininkai

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Avė.,

‘„ 'Brooklyno paštininkai turi 
savo chorą (Glee Club) iš 36 

* Įpalinktųjų balsų. Per apie 
metus laiko jie susimokę ke- 
lioliką dainų ir jau kviečiami 
svąrbių pramogų programom^. 
Vadovauja pašto tarnautojas 
Philip Nicosia. ' ‘ ,

........ . ■ .............. —■

) PARDAVIMAI
' Parsiduoda mūrinis namasf 6 šei
mynų, prie elevaterio stofles (BMT), 
Broadway Line; Cleveland St. Sto
tis. Kaina ^ema, nes tariu greit par
duoti. Yra tučias apartmentas. Pra
šome kreiptis: A. S., 239 Cleveland 
St., jBroęklyn N. Y. Tel. VI. 3-6970. 
Vakarais galite kreiptis: A.' S., 222 
Pennsylvania Ave., ant pirmų lubų 
iš fronto. (233)

Rugsėjo 22 d. įvyko lietu
vių kriaučių 54-to skyriaus su
sirinkimas. Kaip paprastai, 
tąip ir šį sykį pirmiausia bu
vo lokalo pildomosios tarybos 
sekretoriaus raportas iš tos 
tarybos. Jis pranešė, kad bu
vo atsilankę iš Mičiulio dirb
tuvės tūli darbininkai ir buvu
sio delegato Bųįvydo moteris. 
Darbininkai reikalavo, kad 
jiems būtų atlyginta už pra
ėjusio laiko darbą pagal da
bar padaryto “praislisčio” už
mokestį, nes pagal Buivydo 
padarytąjį jie buvo ųuskriaus- 
tį. O buvusio delegato mote
ris reikalavo, kad pildomoji 
taryba suvaldytų bosą Mičiu- 
lį, kad jis nekalbėtų išmokąs 
jki didelius pinigus už “zipe- 
rinių” žiponų “paipavimą,”

Visiems ir pačiam pildomo
sios tarybos sekretoriui gana 
gerai žinoma, kąd pas Mičiulį 
dirbtuvėje buvusįs delegatas 
Buivydas padarė savotišką 
“praislistį” “ziperiniams” ži- 
ponams. čia daug kavalkinį 
darbą dirbančių darbininkų li
kosi nuskriausti. Gi sekreto
rius -raportuoja susirinkiipui, 
kad ta “paipuotoja” Vasiko* 
niūtė gavusi tik vienu cehtu 
daugiau virš dabartinio, paties 
Dotmano' padaryto “prąislis-

Įžanga $1.50 (su taksais)
Pradžia 4 vai. dieną

Šokiam Įžanga 65c (su taksais)

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

■ 405 SO. 4th ST..
U Cor. Hewes St.

BAR & GRILL
Degtinės, Vynąi Ir Alus 

RHEINGOLD .<• 
BEER & ALES' i

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D. j 
223 South 4th Street .
* BROOKLYN, N. Y. i 

1—2 dienom 
6—8 vakarais J

Ir Pagal Pasitarimais. - ? 
į Telefonas EVergreen 4-0203 >

TAUPYS PLIENĄ
Automobilistai New Yorko 

valstijoje Vartos tas pačias au
to leidimų lenteles , ir 1949 
metais. Užpakalinei lentelei 
gaus “lopus” su numeriais 49, 
užkabinamus ant senųjų len- 
telių. Priešakinės liksis ne
lopytos. Tuomil taupysią apie 
2,300 tunu plieriosir valstijai 
apie $550,000 pinigų. < - - .

282 UNION AVE. " BP
TeL EVergreen 4-9613

Jeigu kam dąr nėra aišku 
apie tą. “praislistį,” galima 
pažiūrėti į knygas, kaip Mi- 
čiulis mokėjo darbininkams 
algas. i.

Delegatai iš . atsibuvusios 
CIO konvencijos,’ Ch. Nečiuns- 
kas ir A. Bubnis, pranešė, ką 
jie girdėjo konvencijoje. Iš 
jų pranešimo galima pasakyti 
tiek, jog unijų viršininkai at
einančiuose valdininkų rinki
muose politiniai rems demo
kratų kandidatus. Jie ragins 
narius balsuoti-palaikyti Tru- 
mano kandidatbrą. Bet ką ei
liniai uniįistai pasakys, už ką 
jie balsuos, čia kitas klausi
mas. ' , s

■ Delegato Raportas
Mūsų skyriaus delegato ra

portas iš dirbtuvių stovfo pa
rodė, kad mūsų delegatas jau 
daug gerų darbų kriaūčiams 
padarė. Nepaisant jo pažval
gų, visi sutinka su jo progra
ma ir jį pagiria už jo gerus 
darbus. Jis pfesįkiša į narių 
politines pažvalgas, bet žiūri 
daugiau gero . kriaūčiams ir 
kriaučkoms padaryti,

Buivydui būnant delegatu 
tapo palaidota Labašąusko 
dirbtuvė, Buvo sakoma, būk 
unijos įstatymas rodąs, kad 
praradęs'ar pametęs dirbtuvę 
,darbininkas negauna antros 
savaitės vakącijų. O dabar
tinis. delegatas Labašausko 
darbininkams gavo antros< sa
vaitės užriioKeštį, /parvežė če
kius. .Rugsėjo 25 dieną pats, 
tuos čekius išmokėjo Laba
šausko darbiniąkams.' ,

Antrąs įvykis taipgi smagiai 
kriaučius nustebino. Buivydui 
būnant delegatu iš Dįržio 
dirbtuvės buvo išmestas “fi- 
teris” Antanas Lėlius. Tas 
žmogus buvo visai atpalaiduo
tas nuo antros savaitės vakar 
cijos ir dirba pas Mįčiulį. Bet 
Ch. Kundrotas vienos dienos 
gražų rytą atdundėjo į dirb
tuvę ir pakišo AritAnui Lėliui 
čekį sumoje $80 kaipo antros 
vakacijų savaitės mokestį. Tas 
žmogus net aukštyp iššoko iš 
džiaugsmo, jis visai nebesiti
kėjęs tą mokestį gauti. •

Kriaučiai džiaugiamės išsi
rinkę delegatą, kuris, rūpinasi 
vien tik darbininkų

į Jam 'nerūpi Keleivio kalendo- 
i rius pardaviūėti ar kriaučius 

užgaulioti pažangiųjų siuhti-

Visokiausi vaistai, kosmetikai, ku- 
[dikiam reikmenys, įvairūs daik-^' 
oteliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas \ kainas. Į
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