
Istorinis Mitingas.
Kiaušiniai ir Tomeites.
Žmogus^esugadinta

Sąžine.
Ir Neviernasis Tamošius

- Jau įtikėjęs.
Izraelis ir Jeruzalimas.

Rašo A. BIMBA

prakalbų maršrutu
Partijos kandida-

Wallace daugelyje

Su savo 
Progresistų 
tas Henry 
vietų įrašo tikrai naują istori
jos lapą, štai pirmu sykiu viso
je Texas valstijos istorijoje 
Houstone rugsėjo 30 dieną įvy
ko susirinkimas, kuriame bend
rai ir maišytai dalyvavo juodi 
ir balti žmonės. Ir susirinko 
daugiau kaip keturi tūkstan
čiai! Jiems kalbėjo Wallace. Jis 
kalbėjo apie visų žmonių vie
nybės reikalą. Jis pasmerkė 
tuos, kurie tvirtina, kad baltie
ji žmonės yra geresni ir vertes
ni.

Tiesa, atsirado pora ar tre
jetas chuliganų. Vienas į kal
bėtoją paleido supuvusią tomei- 
tę, o kiti pora kiaušinių. Bet 
juos nustelbė minios entuziaz
mas ir simpatijos kalbėtojui.

Kad tomeites ir kiaušiniai ne 
Vįjsur ištikimai tarnauja reakci- 
Jonieriams, buvo parodyta ir 
kitam atsitikime, arčiau prie 
mūsų namų > New Yorko vals
tijos miestelin Ticonderoga ne
seniai pribuvo septyni Progre- 
sistų Partijos agitatoriai ir 
propagandistai. Miesto valdžia 
ir policija pareiškė, kad jie čio
nai nė išsižioti negalėsią.

Bet tie vyrai ir moterys už
sispyrė pastatyti ant savo. Jie 
išleido , lapelį ir šaukė žmones 
susirmkti prie pat miesto sa
lės. Susirinko tūkstančiai žmo
nių.

Prie salės atėjo suorganizuo
ta skaitlinga grupė mokinių, 

<ąpginkluotų tomeitėmis ir kiau
šiniais!

/' Progresistai pradėjo sukinė
tis publikoje ir kalbėti į žmo
nes. Vienas kitas pasimaišė ir 
tarpe minėtų jaunuolių. Jie 

■ jiems priminė Amerikos kovą 
už laisvę kalbėti. Toje kovoje, 
laike revoliucijos, miestelis Ti
conderoga vaidino svarbų- vaid- 
menį. ų v

Minioje pradėjo kilti balsas, 
kad svečiams būtų leista laiky
ti susirinkimą ir sakyti prakal
bas. Tasai balsas tuojau virto 
vienu balsu milžiniškos minios. 
Tie patys jaunuoliai išdidžiai 
numetė šalin tomeites ir kiau
šinius,'ir prisidėjo su reikala
vimu leisti progresistams kal
bėti! * •

Darbo Žmonių 
Dienraštis. 
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Peru Sukilimas Jau 
Esąs Nuslopintas

Lima, Peru. — Sukilo Pe
ru karinių laivų jūreiviai, 
lakūnai ir ginkluoti civili
niai žmonės prieš preziden
to Jose y Rivero valdžią. 
Sukilėliai užėmė Callao, so
stinės Limos uostą, laivyno 
akademiją, ginklų sandėlį ir 
fortą.

Valdžia pirmadienį pra
nešė, kad jau nuslopino mai
štininkus ir atgriebė du ka
ro laivus. Sukilėlius atakavo 
pėstininkai, tankai ir lėktu
vai. Daug asmenų užmušta 
iš abiejų pusių. Sukilimą iš
šaukę vadinamos Arpista 
radikalų partijos vadai. 
(Peru yra Pietų Amerikoj.)

Californija Turi Jau Virš 
10 Milionų Gyventojų; Visa 
Šalis—146 Miliūnus Žmonių

' Washington. — Valdinis 
cenzo biuras skaičiuoja, kad 
Californija turi, jau 10 mi
lionų ir 31 tūkstantį gyven
tojų. New Yorko valstijoje 
dabar esama 14,386,000 
žmonių, Pennsylvanijoj 10,- 
689,000.

Tai .trys skaitlingiausios 
gyventojais valstijos. Nuo 
1940 m. Californijos gyven
tojų skaičius padidėjo 3,- 
124,000.

Visose Jungtinėse Valsti
jose dabar skaičiuojama 
146,114,000 žmonių, tai 11 
nuošimčių daugiau, negu 
1940, metais.

Ariz. Seimelis Išbraukė 
Du Darbininką Draugus

Policija pasidarė bejėgė. 
Miesto majoras stovėjo ir drę- 
oejo iš piktumo, bet jau nieko 
padaryti nebegalėjo.

Susirinkimas įvyko, kalbėto
jai kalbėjo, nė viena tomeitė, 
ir nė vienas kiaušinis nebepaki
lo į viršų. Jie gražiai gulėjo 
ant žerriės sutraiškyti.

Tięsa ir šviesa paėmė viršų. 
Šio susirinkimo garsiajam Ti
conderoga niekuomet nepamirš 
reakcijjįinieriai, kurie nori su
puvusiais kiaušiniais ir tomei
tėmis nugalėti blaivų protą ir’ 
sveikus argumentus.

Phoenix, Arizona. — šios 
valstijos seimelis didžia 
dauguma balsų išmetė iš sa
vo tarpo Franką Roblesą ir 
Sidney Kartusą už,tai, kad 
jiedu rėme streikuojančius 
CIO plieno darbininkus, pa
tys maršayo pikietininkų ei
lėse ir atvedė kelis pikieti- 
ninkus į seimelį su skundais 
prieš streiklaužišką policiją.

Jungt. Tautos “Kada Nors” 
Pripažins Izraelį

Haifa, Izraelis. — Atsi
lankęs Amerikos demokra
tas kongresmanas Em. Cel- 
ler pranašavo, kad Jungtin. 
Tautos “kada nors pripa
žins” Izraelio valstybę.

čijėje atsidarys pirmas 
automobilių fabrikas 1949
m; A ‘ ‘ ,
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Sovietai Šaukė 4 Didžiųjų Konferenciją
Dėl Berlyno ir Vokietijos Klausinių

Chinų Komunistai 
Užėmė Dar 2 Miestu

-B

Lėktuvų Nelaimėse 
Žuvę 39 Žmonės

Miami, Fla. — Praneša
ma, jog dingo amerikinis 
lėktuvas su 17 žmonių ties 
Bahamas.

Oslo, Norvegija.— Nukri
to jūron keleivinis norvegų 
lėktuvas; nuskendo 22 žmo
nės; išgelbėta 26 kiti. * >

Teismas Spręs apie 
Neamerikini Komitetą

Washington. — Jungtin. 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas šią savaitę pradės sprę
sti tokias apeliacines bylas: 
Ar kongresmanų Neameri- 
kinis Komitetas turi konsti
tucinę teisę taip (inkvizito- 
riškai) vienpusiškai kvosti 
žmones dėl politinių, jų nuo
monių; ar atskiros valstijos 
gali atmesti unijas, kurių 
vadai neprisiekia prieš ko
munistus; v ar valdžia turi 
teisę deportuoji Gerhartą 
Eislerį, ir kt. <

Anglija Rekrutuoja 
Dar 160,000 Lakūnų '

London. — Anglijos val
džia trukšmingai šaukįa dar 
100,000 savanorių į kari
nius lakūnus ir 60,000 į oro 
jėgų atsarginius. Skleidžia
ma kalbos, kad gręsią* ka
ršis.

STREIKUOJA FRANCI
JOS MAINIERIAI

Paryžius, spal. 4. —Sus/ 
treikavo 325,000 Francijos 
ahgliakasiųt Reikalauja pa
kelt algą 33 nuošimčiais ir 
protestuoja prieš taksų pa
didinimą. Streikas paraly
žiuoja įvairias pramones. 

t

ALBANIJA ATMETA RU- 
BEžIAUS KOMISIJĄ 
Paryžius. — Anglija, A- 

merika ir Francija siūle su
daryti komisiją sienai sau
goti tarp Albanijos ir Grai
kijos. Albanija atmetė pa
siūlymą.

ų.r' .; .

NUSMERKTI 5 BULGA-
, RAI ŠNIPAI

‘ Sofija/ Bulgarija. — Ta
po nusmerkti sušaudyti'5 
bulgarai, kurie šnipinė? 
jo “yienai svetimai valsty
bei” prieš Bulgarijos Tėvy
nės Fronto valdžią.
K , <• , • ■ ■ .K
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Trys Talkinihkąi Atmetė Sovietinį Pasiūlymą; 
Pradėjo Svarstyt Jungtinių Tautą Saugumo 
Taryboj Skundą prieš Sovietus dėl Berlyno

Paryžius, spal. 4. — So
vietų užsienio! reikalų mi
nistras Molotovas atsiuntė 
notą Amerikos, Anglijos ir 
Francijos užsieniniams mi
nistrams, šaukdamas ketu
rių didžių talkininkų užsie
ninių ministrų konferenci
ją. Molotovas sakė, ta kon
ferencija privalo apsvarsty
ti Berlyno ar visos Vokieti
jos klausinius. Kartu jisai 

"pareiškė savo notoje, kad 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba neturi teisės tų 
klausimų spręsti. Nes Vo
kietija tebėra okupuota ke'- 
tūrių didžiųjų} talkininkų; 
todėl tiktai jiems priklauso 
galia bet kokius Vokietijos 
klausimus spręsti.

Anglijos, Amerikos ir 
Francijos atstovai greitai 
atmetė Sovietų pasiūlymą 
dėl keturių didžiųjų užsie
ninių ministrų susirinkimo, 
ir jau pradėjo Saugumo Ta
ryboje svarstyti skundą, 
kad* Sovietai, uždarydami 
Važiuotę vakariniams talki
ninkams į Berlyną, esą,

tuom “gręsią suardyti tai-

Molotovas Kaltina Vakari
nius Talkininkus

Užsieninis Sovietų minis
tras Molotovas savo notoje 
pareiškė:
- — Amerika, Anglija ir 
Francija neteisėtai skelia 
savo užimtą vakar. Vokieti
ją ir steigia ten .valstybę at
skirai nuo Sovietų kontro
liuojamos rytinės Vokieti
jos. Vakariniai talkininkai 
neturėjo teisės įvesti naujas 
markes vakarinėje Vokieti
joje ir gabenti. j#s į Berly
ną. Todėl Sovie'tų vyriausy
bė buvo priversta sustabdyt 
jiems važiuotę į Berlyną.

Amerikinis Marshallo pla
nas su atskeliama vakarine 
Vokietija sudaro tikrąjį ka
ro pavojų. Vakariniai talki
ninkai, pagal tą planą, pa
deda atgyti naciškiems gai
valams Vokietijoje ir taip 
atkuria vakarinės Vokieti
jos. pramonę, kaįl jinai tik
tų karui prieš Sovietų Są
jungą.

;- - - - - - - - - - - - - -
I

Tomas Dewey—-Wall Stryto 
Įnagis, Sako Sen. Taylor

Nev/York. — Senatorius 
Glęn Taylor, Progresyvės 
Partijos kandidatas į vice
prezidentus, . pareiškė spau
dos atstovams, jog Tomas 
Dewey, republikonų kandi
datas prezidento vietai, yra 
nuolankus Wall Stryto ka
pitalo {sakymų vykdytojas.

Višinskis Užginčija 
Berlyno Blokadą

Paryžius. —,Sovietų dele
gatas Jungt. Tautų seimui, 
Andrius Višinskis užginčijo, 
kad Sovietai užblokavę va
karinių talkininkų užimtą 
Berlyno dalį taip, kad tos 
miesto dalies žmonės ne
gautų maisto, anglies ir ki
tų reikmenų. Višinskis pa
brėžė, jog Sovietai sutinka 
tų daiktų pristatyti, bet an
glai - amerikonai neleidžia.

Suomijoj Gaivinamas Fašiz
mas,—Sako Maskvos Spauda

Sovietinis Li-

Peiping, Chinija. — Chi
nų liaudiečių kariuomene 
komunistų vadovybėje užė
mė Suičung ir Tahušan 
miestus; kiečiau suveržė 
Čiang Kai-šeko tautininkus 
apgultame činhsiene. /

Čiango valdžia skubotai 
siunčia amerikonų išlavin
tus ir apginkluotus pulkus, 
kad paliuosuotų apgultuo
sius tautininkus Činhsiene.

Valdžia bijo, kad komu
nistai gali užpult pačią sos
tinę Nankingą ir didmiestį 
Šanghai; todėl visais garais 
stiprina savo linijas į šiaurę 
nuo tų miestų.

Jankių Oficieriai Svajoja 
Sumušti Sovietus Atomų 
Bombomis per Mėnesį Kitą

Justicijos Departmentas pa
sišaukė negrą Angelo Herndon 
paliudyti prieš komunistę neg- 
rę Claudia Jones, kurią norima 

f išdeportuoti. Bet Herndon pa-' 
reiškė, kad jis niekada nebuvo 
ir nebus išdaviku ir šnipu. Jis 
inkvizitoriams priminė, kad 
prieš šešioliką metų jis pats 
buvo suareštuotas Georgia vals
tijoje, apkaltintas siekime spė- 
ka nuversti šios šalies valdžią, 

į ir nuteistas dvidešimt metų kar 
lėti! Iš tos Georgia peklos jį 
išgelbėjo Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas ir tokie pat 

> komunistai, kaip Claudia Jones.
Nors jau gerokas laikas 

Herndon nebedalyvauja pažais 
^^fgiajame judėjime, bet žmogus 

(T%Ha B-rne puMl.) a , "

Nuąttcinimo Teismas Nubaltino 
Hitlerio Šulą Fritzą Thysseną

Koenigstein,, Vokietija.—' 
Vokiškas/, nunacinimo teis
mas nuglostė buvusį Hitle
rio šulą, fabrikantą Fritzą 
Tysseną, atrasdamas jį, esą, 
tik “smulkiu naciu.” 
' Thyssenas, būdamas 'stam

biu. plieno fabrikantu, jau 
nuo 1923 m. rėmė - nacius ir 
paskui piniginiai padėjo 
Hitleriui užgrobt Vdkietijos 
valdžią. Tik 1939 m. jis as
meniškai susipyko su Hitle
riu ir pabėgo Šveicarijon.

Nunacinimo teismas “nu
baudė” Thysseną tiek, kad 
paskyrė 15 nuošimčių jo 
turto Vokietijoje kaip ątly-- 
ginimą nukentėjusiems nuo 
nacių. Thyssenas kartojo: 
“Aš patenkintas teisrho 
sprendimu,' patenkintas,”

Los Angeles. —; Pbr ope
raciją Sėkmingai išpjauta 
nesveika plaučių pusė trijų 
dienų kūdikįui Ch. Waiter
suit ’ 1 -'V '. 'V' ■ >'7 -

Anglai-Amerikonai Atsisako
Užgini./ Atomų Bombas, kaip
Reikalavo A. Višinskis

• - • . ‘
Paryžius, spal. 4. — So

vietų delegatas Andrius Vi
šinskis davė naują savo vy
riausybės pasiūlymą dėl a- 
tominės jėgos pažabojimo:

1 .
amerikinį planą dėl atomi
nės jėgęs kontrolės/ Jis pa
brėžė, jog tas planas ‘šiuo 
tarpu siūlo tikfai atomines 
kasyklas kontroliuoti, bet 
nesako, kada Amerika-turė
tų panaikinti gatavas ato
mines bombas ar sustabdyt 
ųaujų atoi^-bombų dirbimą.

•Amerikos ir Anglijos de^ 
legatai su ? savo šalininkais 
atmeta sovietinį pasiūlymą. 
Amerikonų atstovas War
ren Austin apšaukė Sovietų 
planą “azijatišku gudra
vimu” ir “pastipusių kačių 
mėtymu.”

■ — Padaryt sutartį, kuri 
uždraustų atominių ginklų 
vartojimą, ir tuo pačiu žy
giu’įvesti tarptautinę kont-. 
rolę, taip kad atomų jėga 
būtų tiktai civiliams reika
lams-gaminama ir naudoja
ma. • x •

Višinskis, k a 1 b ėdamas 
Jungt. Tautų seimo politi
niame komitete, vėl smerkė

Maskva 
te ratu ros Laikraštis rašo, 
jog Suomijoj fašizmas vėl 
kelia gąlvą. Fašistų vadai 
gauna pamokas iš užsienio, 
ir deda visas pastangas, 
kad įtraukt šalį i Marshallo 
planą.

VAKARŲ LĖKTUVAI 
LAUŽO ORO TAISYKLES, 
SAKO SOVIETAI

Berlin. — Karinė Sovietų 
vyriausybė paskelbė, jog 
amerikonai, anglai- ir fran- 
cūzai, lėktuvais gabendami 
maistą ir kitus krovinius į 
vakarinį Berlyną, jau 742 
sykius pavojingai sulaužė 
skraidymo taisykles. Taigi 
Sovietai turėtų kontroliuoti 
jų lakstymus, kaip jau pir
miau reikalavo sovietinė 
vyriausybė.

Žmogus Įkando Šunį; už 
Tai Nubaustas Kalėjimu \

13 Cechų Klerikalų Tykoję 
Nužudyt Premjerą

Washington. — Pulkinin
kai Fred. L. Moore ir Dale 
O. Smith, rašo Air Univer
sity žurnale, būk galima bū
tų atominėmis bombomis 
per 1 iki 3 mėnesių laimėti 
karą prieš Sovietų Sąjungą. 
Pasakoja, kad tam užtektų 
300 greitųjų lėktuvų, kurie, 
girdi, žaibišku greitumu su
pleškintų soVietin. didmies
čius ir pramonės centrus^— 
Pulk. Smith pabrėžia, jog 
atomų - bombos išnaikintų 
daug žmonių,, fabrikinių . 
darbininkų ir technikų, taip 
kad Sovietų pramonė, gir
di, “negalėtų atsigriebti.”

Atrado Naujas Atominių 
Medžiagą Kasyklas

Haifa, Israel, r- Nuteis
tas arabas • avių ganytojas' 
Suleimanąs 17 dienų. kalėti 
už fai, kad ji$ įkando ’kai
myno šuųį. Arabas teisino
si, kad jis gynėsi nuo už- 
puolusio šuns.

'k —u I ir II I I ■■ I fru Iii

Lenkijos Socialistai Išbrau
kia Tautinius šovinistus • 
.Varšąva. — Lenkijos So

cialistų Partija išbrąukė 
dar 22 savo narius, kaip de
šiniuosius tautininkus: jie 
priešinosi socialistų vieniji* 
mujši str Ųenkų Darbininkų 
(Komunistų) Partija. /

» ■ *'•* ■* • t. \ I

'Paryžius.
.g 

fy ’Grąikijds 
monarcho/ fašistų yaldzią, 
Vėl , skundė. Jungtinėms 
Tautoms Jugoslaviją ir Al
baniją x už tariamą graikų 
pilrtizanų rėmimą.

Praga. — Čechoslovakijos 
valdžia susekė supkalbį nu
žudyt jos premjeru Antani
ną Zhpotoekį; testavo du 
kunigus .ir^ 11 kitų katalikų 
Sporto organizacijos narių.

Baltarusijos Chorąs —3,000 
Dainininkų

Pinsk.. — Baltarusijos 
.Tarybinės Respublikos dai
nų šventėje čia dainavo tri
jų tūkstančių narių choras.

SUOKALBIS PRIEŠ .
SIAMOVALDŽIĄ

Bangkok. — Tapo areš
tuota 20 Siamu armijos ofi- 
-cieriųjie kaltinami, už są
mokslą nuverst valdžią. Sia
mas yra karalija pietiniai 
rytinėje Azijoje.

ORAS.-- Vėsi giedra.

NUŠAUTAS NIKARA- 
GUOS SUKILĖL. VADAS

Nikaragua. — Šio Cent- 
ralinės Amerikos krašto 
valdžia skelbia, kad jos ka
riuomenė užklupo ir sušau
dė sukilėlių vadą gen. Jua
na Colindres ir grupę jo se
kėjų, kaip banditus.--

London. —- Anglijos val
džia pabrangino .plieną ir 
kitus metalus.

Bangkok

New York. — Columbijos 
Universiteto profesorius 
Paul F. Kerr ištyrė- naują 
mineralą, vadinamą “seng- 
ieritą”, atrastą Belgijos ko
lonijoj Kongo j, Afrikoj, ir 
pranešė, jog .tame minerale 
yra 60 nuošimčių uraniumo 
(Atominių bombų medžia
gos), 20 nuošimčių vanadiu- 
mo (vartojamo plienui ge
rinti) ir 15 nuošimčių- ’ va
rio. Anglai-amerikonai jau 
nuo pirmiau išnaudoja ura
niumo kasyklas Kongoj. '

ARABAI ATAKUOJA 
y ŽYDUS .

London. — Pranešama, 
kad arabų kariuomenė 
smarkiai puola Izraelį prie 
Latruno .— stengiasi per
kirst žydams kelius tarp Je
ruzalės ir Tel Avivo.'

Kongreso Komitetas Šaukia Tuoj 
Kariniai Sustiprinti Čiangą

Washington. — Republi
konų vadovaujamas, kong
resmanų komitetas dėl už
sieninių ’ reikalų ragino 
Jungtines Valstijas tuojau 
duoti karinės paramos či
ang Kai-sekųi, Chinijos dik- 
tatorįai, prieš chinų liaudie- 
čiuš - komunistus. Komite
to raportas sako: ‘

— Būtinai reikia sumušti 
chinų komunistus, kad gali
ma būtų atlaikyti “vakarų

*»' * • i
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demokratiją” prieš. Sovietų 
Rusiją. Jei komuni&tai ne
bus sutriuškinti Chinijoje, 
tai bilionas žmonių Azijoje 
bus susovietinti. Chinų ko* 
munistai turį 2,000,000 ar
mijos ir yra užvaldę plotą
su tįek gyventojų, .kaip vi- . JĮ 
sose Jungtinėse Valstijose. 1 
Jei chinų komunistai nebū
tų nušluoti, tai iki dabarti
nio šimtmečio pabaigos pa
saulis galėtų tapti “visuoti
niu Sovietu.”

d-
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Komunistai Prezidentiniuose Rinkimuose
Labai svarbų ir įdomų pareiškimą padarė Amerikos 

Komunistų Partijos sekretorius Eugene Dennis. Jį prie 
to paakstino prezidento Trumano pareiškimas, neseniai 
padarytas vienoje prakalboje, kad būk Amerikos komu
nistai darbuojasi, arba trokšta, jog republikonų kandida
tas Dewey laimėtų rinkimus. Dennis tiesiog pasako, kad 
tai yra Trumano desperatiškas melas. Komunistų pozici
ją jis išdėsto sekamai:

‘KKomunistų Partija be jokio nusileidimo priešingą tiek 
Dewey, republikonui, tiek Trumanui, demokratui.

“Abudu Trumanas ir Dewey savo nusistatymą prieš 
komunizmą stato svarbiausiu šių rinkimų klausimu. Tru
manas vedą kampaniją pagalba kurstymo ‘prie karo už
sienyje ir iškeptais apkaltinimais namieje, o Dulles ir 
Thomas kampaniją veda pagalba kurstymo prie karo ir 
šnipų medžiojimu.

“Savo prakalboje, pasakytoje Oklahomoje, prezidentas 
Trumanas pripažino pirmu sykiu tai, ką mes komunistai 
višą laiką skelbėme, būtent, kad Marshall Planas neturi 
tikslo suteikti paramos karo išvargintiems Europos žmo
nėms, bet Europos reakcijonieriams ir fašistams, kad 
papirkimu padaryti juos įrankiais karui prieš Tarybų 
Sąjungą ir visus demokratinius žmones.

“Kandidatas Trumanas taip pat pasięmė ant savęs at
sakomybę už apkaltinimą dvylikos komunistų vadų. Tuo 
jis padarė visiems aišku, kad suokalbis prieš tuos vadus 
buvo padarytas Baltajam Name ir pataikytas, kaip tik 
tuo laiku, kuomet buvo Berlyno krizė atnaujintą.

“Nei tie apkaltinti dvylika komunistų gaus teisingą 
teismą, nei Vokietijos klausimas bus sėkmingai išspręs
tas, kol Amerikos žmonės nesugriaus abiejų senųjų par
tijų suokalbio šią šalį privesti prie fašizmo ir Trečio 
Pasaulinio Karo.”

Vądihas, netiesa, kad komunistai nori Dewey ir re
publikonų laimėjimo. Jie sako, kad jie priešingi abiems

• seiutių partijų kandidatams.
Šiuose prezidentiniuose rinkimuose komunistai savo 

kandidato į prezidentus} neturi. Nors jie ne su viskuo 
sutinka, ką sako Hėnry Wallace ir naujosios partijos pro
grama, tačiau jiė remia'Wallace ir kitus Progresyvių 
Partijos kandidatus. Jie teigia, kad tuo keliu einant bus 
geriausia pasitarnauta Amerikos žmonių gerovei ir pa
saulio taikai.

Aišku, kad Trumano bandymas pasidaryti kankiniu ir. 
komunistams primesti Dewey neturi jokio pagrindo.

K4 “Mūsų Padėtis Pablogėjo”
Tai balsas iš fašistinės-monarchistinės Graikijos. Taip 

šaukiasi tos šalies valdžia, kurią Amerikos ginklai ir do
leriai iki šiol palaiko. Tie šimtai milijonų dolerių ir tie 
kalnai ginklų ir amunicijos, kuriuos Trumanas-Marshal- 
las sukišo Graikijon, tik padidino ir pagilino civilinį karą.' 

Fašistinė Graikijos valdžia dejuoja,* kad jos ‘padėtis 
pablogėjo”, kad šiandien Graikijoje partizanų “yra dau
giau, nęgu bet kada.” Ji reikalauja daugiau pinigų iš 
Amerikos, kad galėtų savo armiją padidinti dvigubai!

Ęet, žinoma, ir tas jos kailio nebeišgelbės. Ji neturi pa
sitikėjimo savo žmonėse. Tie parazitai, kurie apie tą val
džią spiečiasi ir kurie Amerikos kaštąis prašmatniai gy
vena, neatstovauja Graikijos žmonių.

Klausimas, yra, kaip ilgai Amerikos žmonės pakęs savo 
vyriausybės teikiamą Graikijos fašistams paramą?

B' Erancūzijos Darbininkai Netylėtų
Jūhgtinių Tautų. Asamblėja pavirto skardžių prakalbų 

tribūna. Jau kalbėjo beveik visų šalių atstovai. Kiekvie
nas gyrėsi, ką jo šalis galvoja apie santykius tarpe Ta
rybų Sąjungos ir Jungtinių Valstijų. Nenutylėjo ir Pran
cūzijos valdžios atstovas klerikalas Schumanas. Jis, ži
nom^ sitntįf procentų užgyrė anglų-amerikiečių poziciją. 
Jis pažadėjo ‘Prancūzijos paramą karui prieš sovietus.

Set įą .galvoja Prancūzijos darbininkai, tiek daug pa
tyrę pereitam kare,, jau yisai kitas klausimas. Prancū
zijos Komunistų Partija išleido pareiškimą, pasmerkda
ma Schūinan<> poziciją. Ji pasakė, kad Prancūzijos dar
bininkai jokiam atsitikime nekariaus prieš ’ socialistinę 
žemę. O Prancūzijos Komunistų Partija yra stipriausia 
partija visoje Prancūzijoje. Ji turi daugiausia atstovų 
parlamente* Ji vadovauja didžiajam darbo unijų judėji
mui. Tuo būdu ne Schumanas ir jo atstovaujama valdžia, 
bet komunistai atstovauja tos šalies darbininkus.

Labai įdomu-ir tas, kad Prancūzijos darbininkai, nau-

* vo eiles. kasdieninėje kovoje už duoną ir gyvenimą. Tai 
pastebi Daily Workerio kolumnistas Joseph Starobin, 

R kuris dabar randasi Paryžiuje. Jis matė savo akimis, kaip 
gražiai it vieningai darbininkai visoje Frncūzijoje atsi
liepė į. darbo ūnijų pašaukimą į dviejų valandų streiką 
rugsėjo 24 d. Daugelyje miestų dviejų valandų streikas 
buvo pavirtęs ištisos dienos streiku. Streikavo darbiniu-, 
kai ne tik tų unijų, kurioms vadovauja komunistai. At
siliepė taip pat nariai socialistų atskeltų unijų, ir,net uni
jų, kurių vadai yra klerikalai ir. dabartinės vyriausybės 
ir Schumano šalininkai. Starobin mano, kad šis didesnio 
apsivienjjimo apsireiškimas šiame streike vystysis'toliau
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Jie Viską Mate- Sava AkimisigU stovykloj.
’• / < ■■ ’ //J; ‘šeim
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Tūkstančiai lietuvių, lat* 

vių ir estų tebėra išvietin- 
tųjų stovyklose vakarinėje 
Vokietijos okupacijos zonoj. 
Anglų - amerikiečių admi
nistracija, laužydama visas 
tarptautines teisės, viso
kiais būdais stengiasi su
kliudyti Tarybinio Pabalti^ 
jo piliečiams grįžti į savo 
tėvynę. Tąm tikslui naudo
jama melaginga fašistinė 
propaganda, bau ginimai, 
šantažas if smurtas.

Maža to. Grasinimais, 
prievarta, apgaule ir papir
kimu bąndoma priversti 
žmones atsisakyti savo tė
vynės. Verbuojant į Ameri
ką ir Kanadą, žadamos viso
kiausios gėrybės tolimaja
me užjūrio “rojuje”, o tasai 
rojus tikrumoje tikras sun
kiųjų darbų kalėjimas, ku
riame vyrauja beteisišku
mas, badas ir nusižemini
mas. Ten, kur melagingais 
pažadais verbuotojai nepa
siekia savo tikslo, jie varto* 
ja jėgą.

Kai kurie prievarta išvež
tieji asmenys rizikuodami 
gyvybe pabėgo’ ir grįžo į ta
rybinę okupącijos zoną, iš 
kur jie netrukus išvyks tė
vynėn.

ŠTAI KĄ PASAKOJA 
TIE ŽMONES

Draugija skaičiuoja...
“Kenigsšteih” stovykloje 

(amerikiečių okupacinė zo
na Vokietijoje) vyko verba
vimas į Kanadą miško kir
timo darbams. Kadangi no
rinčių neatsirado, verbuoto? 
jai surinko žmones jėga, 
pripažindami tik dvi pątėL 
ginančias priežastis,' jei 
žmogui (latviui,5 lietuviui ar 
estui) sukako daugiau kaip, 
26; metai ir? jei tam trūko 
dviejų ar daugiau dantųi

Janisui Poleksūi, gimu
siam Cesise, nepasisekė. Jo 
amžius buvo tinkamas ir vi
si dantys sveiki. Tad ir at
sidūrė su kitais “imigran
tais” purviname, plaukian
čio į Kanadą garlaivio, tarp- 
deny. .

Prieš pakrovimą į garlai
vį, verbuotojai privertė pa
sirašyti sutartį,. ’ kuria Ja-, 
nis Poleks įsipareigojo - Ka-' 
nadoje dirbti vienerius me? 
tus miško kirtimo darbus 
už 6 svarus sterlingų die? 
nai. Pasibaigus metams’jis 
turįs teisę išvažiuoti kur. 
tinkamas.

Bet tai buvo vien ..apgau
lė. Kanadoj j iemsrbuvo. pa
sakyta, kad jie. ' skolingi, 
draugijai už kelionę 180, 
svarų sterlingų. Pirmoji al
ga parodė> kad'apie bet ku
rį pinigų taupymą, norint 
grįžti atgal, nė kalbos nega
li būtil Iš 6-ių svarų drau
gija kasdien atskaitydavo 
3,5 už maistą ir 1,5 už vietą 
purviname barake. zDienai 
pasilikdavo vienas svaras.

Vadinasi, jei Janis ir jo 
draugai nustotų rūftę, avė
tų suplyšusius batus ir dė
vėtų skarmalus, kitaip ta
riant neišleistų nė vieno 
skatiko, jiems tektų dirbti 
180 dienų, kad išsimokėtų 
įskolą už kelionę.

Marsenos Rebane Istorija 
^Galimas daiktas, kad šios 

liūdnos istorijos didvyrės 
jau gyvųjų tarpe nebęra.

■ Apie liūdną dalią estų mer* 
ginos, Marsenos Rebane, pa/ 
pasakojo pagyvenusi latvė 
Ieva Bodnek, ilgą laiką bu
vusi vienoj stovykloj.

16-kos metų, Marsena bu-, 
vo varu išvaryta į Vokieti
ją. Virš metų išbuvo ji fa- 
i I .!■■■ * * ... ■■■■"■■................. ’......

Rašo/Š; Berzin' ,
šistiniąme konęlageryje*' 

f / Arte j o karty/ pąbaiga. Ta? 
rimtajai kariai jau, buvo išr 
laisvinę gimtąją j Estiją.

Tačiau pergalę neatnešė 
merginai ilgai lauktos lais: 
vės. Atsirado nauji DP šei
mininkai, kurie ųė galvoti 
negalvojo* suteikti laisvę 
latviams,, lietuviaųis. ir es? 
tams Ir r leisti .jiems grįžti į 
tėvynę; ,
. Stovyklon atvyko, verbuo-' 
tojai.. Nesigailėdami’ kalbų,, 
jie - vaizdavo tolimuosius 
kraštus, įdomų darbą, gerą 
gyvenimą. O Marsena buvo 
jąuna/trapi mergaite ir jai 
taip sunku buvo DP.

“Kad tik tįoliau nuo tų 
prakeiktų barakų”, ^akyda
vo ji atsisveikindama su 
draugąis, “gal iš tenai leng
viau bus sugrįžti namo.”

Mergina išvyko,*izir. tik 
gaunamieji iš tolimos Ar? 
gęntinos laiškai byloja apie- 
jaunos sielos tragediją.

“Sveikinu jus iš. tolo”, ra
šė Marsena Robote? savo, 
stovyklos drąugams,” mano, 
sveikinimas tai skausmo, ir 
gilaus nusivylimo šauksmas, 
tik jūs, deja, negirdite”.

Kai laivas^ su užverbuo-. 
tais atvyko į < Argęntinos 
uostą, storas ir akiplėšiškas 
šefas paklausė mergaitę 
“ką mokate daryti?” Ji aL 
sakė, kad mokėsi mokykloj, 
norėjo tapti agronome /ar 
gydytoja, tik karas, deja, 
sukliudė. ■ \ \

Šefas pažiūrėjo į liekną 
mėlynakę merginą ir pasa
kė! •

“Gydytojų man1 nereikia. 
Agronomų taip pat. Būsite 
padavėja uosto bare...” '

Čia buvo dar blogiau ne-
> Vakare po 

, _ , šeimininkai liepė 
Srsenai pasilikti, kad: ji 

esminių “pomis lankyto
jus;” Mergaite pasipiktino, 
apsiverkė,, bet šeimininkas 
šiurkščiai ^riktelėjo: 
J — Nęra .ko laužyti^. Da
bar. tai jūsų profesija.
' Naktiniame bare prie jos 
priėjo girtas amerikiečių 
jūrininkas ir apkabinęs pa
siūlė pinigų. Nebežinodama 
ką daryti, ji išbėgo į bara
ką, kur parašė laišką Ievai 
Bodnek, atsisveikindama su 
gyvenimu ir tėvyne.

— Aš nusižudysiu. Ar
gentinoj viena kankine taps 
inažiau. Perspękite visus, y- 
pač merginas, apie tą pra
keiktą ’’laimės kraštą”. Li
kite sveiki. Jūsų Marsena 
Rebane:

Štai kas atsitiko dvide
šimties' metų merginai pra
keiktame “užjūrio krašte.”

Latvis Eduardas Ander
sonas visai neseniai ištrūko 
iš DČ if laimingai pasiekė 
tarybinę zoną.

Norėdamas atsikratyti 
stovyklos Andersonas pana
šiai kaip Marsena Rebane 
užsiverbavo darbininku į 
Kaliforniją. Jam taip pat 
siūlė įvairių gėrybių. Ta
čiau. tikrovė pasirodė per 
daug baisi!

Jjs dirbo uosto .dokuose. 
Kartu su- draugais gyveno 
DP, purvinuose, drėgnuose 
ir dvokiančiuose barakuose, 
aptvertuose spygliuota vie
la. Miegojo ant'plikų lentų 
Maitino ■ pusbadžiai supęlė- 
jusiu viralu,, o dirbti vertė 
po 10-12 valandų per dieną. 
Tačiau Eduardas Anderso
nas, drąsus, laisvę mylintis 
žmogus. Jisai pabėgo 'iš to. 
pragaro.

Iriswjl Sakykla
MOKINA “MOKYTOJUS”

Ir vėl pas mus prasidėjo 
kaltos reikalais diskusijos. 
Gerai, visiems mokytis rei
kią. Vieni patarimai geri, 
priimtini, su jais reikia, 
skaitytis. Bet' yra ir tokių 
patarimų, kurie mūšų kalbą 
ne taisę, bet gadiną.

Lietuvoje irgi atsiranda 
tokių kalbos “mokytojų”/ 
kurie beveik viską norėtų iš 
pamatų “pataisyti”. Jie ka
binėjasi prie kiekvieno', da
lykėlio, net prie tokio, apie 
kurį labai mažai tenusima
no. Sųjąis będaJ Jie yra 
smarkiai kritikuojami.

’Štai ■ Vilniaus Tiesoje 
(1948 m. liepos, 23 d.) pora 
tokių “mokovų” yra. aštriai 
kritikuojami. Pabarama ir 
redakcija už leidimą visiems 
be atodairos laikraštyje 
švaistytis ir patiems nemo
kantiems kitus mokyti. Čia: 
tą visą straipsnelį paduodu 
ištisai. Jis skamba šitaip:

Džiugu, kad “Literatūra ir 
Menas” beveik kiekviename 
sayo numeryje skiria vietos 
kritikai ir bibliografijai Tik. 
gaila, kad-nę visi tos rūšies 
straipsniai ’ yra reikiamoje, 
aukštumoje. Šalia visais at- 

. žvilgiais rimtų ręceftzįjų, pa
sitaiko if lokių “recenzijų,” 
kaip, kad J. Raškio(recenzi-;

Katajeva knygą 
liaudies sūnus,” 
ir Mėnas” Nr.

kaip, kad J. 
ja apie V. 
“Aš darbo 
“Literatūra 
20..). • ■

J. Raškys rašo: /‘Vertimo 
kalbų nepatenkinama; Aps
tu; svetimybių : “ii pa? 

, dilbų (29).” Kas per nesą
monę! Nuo amžių« lietiivių 
kalboje vartojamas; Jžoais. 
padilbos, žiūri iš padilbų, ir 
niekam ligi šiol neatėjo į 
gaivą laikyti jį “svetimybė.” 

. , , ( m;,, i ik irAwmu.Hll llii
ir plačiau. Jis mąno, kad Prancūzijos valdžią apgaudinėja 
pasaulį, jeigu mano, kad jai pavyktą Ffanbūži$is ddribi- 
ninkų klasę shmohjlizpoti karui Ahglijos ir ’Amęrikbsiim* 
perializmo naudai/ 1

LAISVES VAJUS *
Sekančiais metais sukanka 30 metų kaip Laisvė eina 

dienraščiu. Sukeikime $50,000 šiuom vajum ir tuomi už
tikrinkime savo dienraščiui garbingai minėti 1949 me
tais savo 30 metų gyvavimą! ' . t

Stokime visi į darbą, verbuokime naujus skaitytojus, 
ruoškime’ dienraščio paramai parengimus, rinkime aukas 
ir tais būdais sukeikime savo dienraščiui biudžetą iš 
$50,000 pradžiai sekančių metų.

Pradžia vajaus išrodo.šiaip:
L. Pruseika, Chicago, Ill..............
D. G. Jūsius, Worcester, Mass. ..
L. Žemaitienė' Hartford, Conn. . 
įl. Grybas, Norwood, Mass............
P. Šlekaitis; Scranton, Pa.......... .
D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa. 
Brooklyn© Va j minkai ................
P. Paserskis, Baltimore, Md. __
A. Gudzin, Scotia, N. Y.................
S. Sharkey, Easton, Pa............ .

276 
98' 
82 
64 
63 
48 
32 
28 
28 
25

Didjun, New Haven ................ 28 A. Valinčius, Pittston ........... 28
Shukys, So. Boston .............. 28 ’ -

Pora gražių laiškelių, prašome pąsiskaityti: •
“Draugai! šiuomi pranešu, kad nusitariau dalyvauti 

Laisvės vajuje. Šiame laiške siunčiu $38, tad bus už dvi 
naujas prenumeratas ir atnaujinimų. Aukų davė J. Užu- 
balis, $5 ir M. Plečkaitienė $3. Draugiškai, L. Prūseika, 
Chicago, III.” '

“Gerb. Laisvės Adm.: Labai ačiū už’pakvietimą -dirbat 
Laisvės vajuje,’ nors aš ir be raginimo dirbu pagal gętes- 
nę savo išgalę, nors sakote ‘mes žinome, kad tas 
darbas jums įkyrėjo...’ Ne, draugai,^apšvietos darbas 
negali įkyrėt žmogui, kuris dirba dėl geresnės ateities, 
tik kartais laikas sutrukdo, tai ir darbai užsivelka*. Tu
riu jums prisipažinti, kad su 21 d. rugsėjo apleidau an- ! 
glių kasyklas, išdirbęs jose virš 40 metų ir pasidaviau 
ant mainierių pensijos $100 ant mėnesio (pagal mainie* 
rių kontraktą) todėl tikiuosi, kad turėsiu daugiau laiko 
padirbėt dėl progreso. Taip pat pranešiu, kad 8 d. spa
lių, aš važiuosiu į Detroit, Mich, aplankyt savo jaunesnę 
sesutę Onutę, kuri gyvena 8199 Rathbon Avė., ir gal teks 
užtrukt kokią savaitę laiko.^ Labai norėčiau, kad man 
prisiųstumėt Detroito žymesniųjų veikėjų adresus, gal 
tektų susipažinti. Kuo geriausių pasekmių Laisvės vajui, 
P. Šlekaitis, Scranton, Pa.”
'• Brooklyniečiai- A? Balčiūnas, P. Babarsk'as, Geo. Ku
raitis, A Mureika, M. Klimas (richmqridhillietis) ir kiti 
sėniaus buvę, vajininkai pasišakė dirbsią , šiame vajuje. 
Iš Great Neck, F. Klaston ir P. Beeis pasižadėjo veikti 
kiek išgalėdami. P. Penkauskas iš Lawrence, Mass., pra
nešė, kad jis'stoja į vajų ; M. Kazlauskienė, iš Bingham
ton, N. Y., rašo, kad dirbs vąjųje^" ^ '

Sveikiname visus pasižadėjusius dirbti Vajuje ir laų- 
kiame daugiau talkos. Kartotinai' prašome nesivelihti 
stoti į darbą. Oras gražus, patogu dabar, darbuotis. Žie
mos sulaukus snięgas gali pakenkti. - 7 . . . K

Nelaikykite pas save krūvoms prenumeratų. Gavę tuo
jau". siųskite-Administracijai. Tas pakels ūpą kitiems dar
buotis vajuej.

Aukų gavome sekamai: • •
. Al Green, Brooklyn, N. Y., $10. . ,

John W. Thomson, Long Island Cjty, N. Y., $5.
. Po $3: J. Niaura, Somerville, Mass., John' Urban, 
Broad Brook, Conn., Chas Devetzko, Weehawken, N> J.-, 
F. Kazakevičienė, Jamaica, N. Y., Ąnthohy Slager, Phi- . 
ladelphia, Pa. ' ' j •
•-Pb $1: Anna Krajewski, Danvers, M-Ass., John Skys
timas, Lost Creek, Pa., J. Krutulis, Plymouth, Pa.’, M. 
Bryus, Houghton/Mich; k t

J* Grybas, Norwood, Mass., prisįunt^ dvi naujas,pre
numeratas if P. Šlekaitis, iš Scranton, Pa., prisiuntė 
atnaujinimų; 4 _
. Aukomis biudžeto užtikrinimui sukelta sekamai: 
/ Brooklyn, N. Y.____ _%___________ $32.00.

Chicago,. III. ----- 
Dęarbbrn, Mich. 
Philadelphia, Pa; _ 
Los Angeles, Calif 
Detroit, Mich. .

Širdingai dejuojame už aukas ir prenumeratas.
■ 1 , Laisvės Adinmistracija.

J.

1

Juk mūsų padilbos išriedė
jusios iš žinomo lietuviško 
veiksmažodžio delbti (akis), 
t. y. 'panarinti, nuleisti 

. (akis).
Toliau J. Raškys, beme

džiodamas svetimas klaidas, 
; pats įklimpsta į dar' didės* 

nį klaidų liūną. Dar nebuvo 
mūiįių kalbos, istorijoje tokio 
puristo, kuris žodį pripranta 
laikytų., “rašybos’’ ( ?) * k'lai- 

' da. Lietuvos liaudis iš se- 
* nb vartoja priežodį : ”šuo-ir 

kariama^ ppprapta, o aš ba- 
rama nępriprąsiu.” 'Ir štai 
"atsirado “kalbininkas,” ku
ris pripranta laiko ‘.‘rašybos” 
(?)' klaida; reikalaudanias 
vietoje to rašyti , įpranta! 
Formą dvejus’ mūsų, recen
zentas taipogi laiko rašybos 

i klaidą, Įkepdamas rašyti dve- 
Jis,. ■ Pab ąklą > m ūsų r ašy b i- 
ninkas liepia rašyti pabū
klas, nors tokių rašybos klai- 

■ dų nedaro geresnieji pirmų
jų skyrių mokiniai, ir mūsų 
recenzentui, pasišovusiam 
mokyti kitus, būtų pravartu 
pačiarh atsisėsti į mokyklos 
suolą ir pasimokėti elemen-, 

. tarinių kalbos ir rašybos da
lykų. Siištyrusi nėra jokia 
rašybos ' klaida šiuo metu 
abi-formos sustyrusi ir susti
rusi — lygiomis '■ teisėmis yra 
vartojamos mūsų kalboje ir 
mėsų v raštuose. Gindamosi 
norai jokįa. rašybos -klaida, o 
tarmini'lytis, labai plačiai 
vartojama •. gyvojoje kalboje 
ir.. mūsų raštuose salia nor
minės 4 lyties gindamasi. 
Kvailiškas * žodis- nėra tas 
pat, kas .'kvailaą žodis: pir
muoju atvejų rusiškai ■ paša- 
kytUmę durackoje slovo, an- 
truoj.u-r-ghipoję slovo;

ToMo j)at mokslinio bei Ii- 
teratūri-nio dygio yra ir S|.\ 
Daliaus recenzija, apie. Kono- 

*novo knygą ‘(recenzijoj kaž- 
: kocĮ^l Konpnoyąą ylsųr
atkakliai.. vadinamas Kano-. 
novu .... J

\ .M^ist^rį St. Dalius, liepia 
vadihti meistfu. Dėl to rei-

8.00
5.00
4.00*
1.00
1.00 -

» gro

V;

Izraeliaus moterys greta savo vyrų sp ginklu- rankose 
gina savo šalp ši lakūnė ir jos sesutės atlieką oro

\ * .žvalgų ir ryšininkę pareigas. *
...... -i- —■ —  — . . >—.—--------
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Lietuvos Žinios
(Feljetonas)

liepos 18 d

šefai pažadėjo

klubusatvyksta j

liepos 18

Jos, nąriai

kad Dar

nuolat 
darbą

ROKIŠKIO
CIALIZMO

grandys 
rugių iš

kultūros-švieti
- klubų skaity.

derliaus
100 pūdų

Kooperatinių 
laukuose

niekur negali surasti! s
Kadangi jūsų Paulius vi

siem pro-naciam, įsipainioi- 
jusiem į neišsikrapštomas 
pinkles, pribūna su ratunku, 
taiirsmetoniečius skubinuo
si išvesti iš jų užkliuyijno. 
Beieškant priemonių, be
svarstant galimybes pinigų

išgelbėtos nuo pra- 
svastikos

ŠNIPUADOS” TYRINĖTOJAS
J. P. THOMAS BĖDOJE

Thomas’o sekretorė 
dirbanti Wash- 
mokėjo iš savo 

Thomas’ui 
nuošimtį ir

menesį
Drew 

keturis
įrodyda-

kad Parnell Thomas yra

N. J.; Cecil A. Hart, Hacken
sack,'N. J.; buvęs valstijos gy
nėjas (prosecutor) Samuel 
Denson, Hackensack, N. J.; bu
vęs miesto advokatas John L. 
Bernstein, Fair Lawn, N. J.; 
Arnold A. Hart, Hackensack,' 
N. J.; Philip G. Puglis, Hack
ensack, N. J. ir miesto advoka
tas R. Šery Nicosia, East Pa
terson, N. J.

šie 17 Bergen pavieto advo
katų anaiptol nėra komunistai, 
o tik pažangūs vyrai. Ira Katz
man ir Louis Logan yra Wal
lace for President Komiteto na
riais.

Sakoma, lazdaAtfri du galus. 
Ar šįuorų syk varnas varnui 
kirs į akį, tai ūmioj ateity pa
matysime.

Jau tik šisai incidentas turė- 
tų-‘ atidaryti daugeliui akis ir 
galėtų suprasti,* kokie nedorė
liai tupi aukštose valdvietėse.

Kiekvieno darbininko ar 
šiaip pažangiečio svarbiausioji 
pareiga dabar yra,, tai visa 
energija ir visos galimybės tu
ri būti pašvęsta išrinkimui1 Pro
gresyvių Partijos kandidatų — 
Henry Wallace prezidentu.

X Kazys Bevardis.

Jau daug laiko prabėgo, 
kaip grigaitiniai su smeto
niniais veda įtemptas pirš
lybas, kad suženyti Socijal- 
klerikalaitį su Smetonfašis- 
taite. Bet nežiūrint ilgų ir 
įtemptų tąsynių, vedybų 
reikalas dar neišvožytas iš 
vietos. O svarbiausia truk- 
dymosi priežastis, tai paso- 
gos klausimas'. Mat, dr. Gri
gaitis su Šimučiu, besibu
čiuodami anais metais New 
Yorke, savo vaikui įkvėpė 
tautiška sąmonę, kuri griež
tai* draudžia vedybas be 
kraičio ir be pasogos. Užtat 
nuo'pat piršlybų užsimezgi
mo, grigaitiniai su šimuti- 
niais pareikalavo nuo sme
toninių ' pilnos atskaitos iš 
jų fondų ir kitokių piniginių 
sandėlių. Peržiūrėjus sme
toninių iždus, pasirodė vis
kas lygu, kaip ant stalo. 
Kiek gavo, tiek prašvilpė, 
jokios pasogos Smetonfašis- 
taitei nėra iš ko sugram-

Svastikom kainą nustaty
ti pavedu tautininkų centro 
komitetui, nes jis geriausiai 
žino, kokio didumo paso
gos grigaitiniai su šimuti- 
niais reikalauja.

Kada svastikos bus išpar
duotos ir pinigki suskaitytų 
visi smetoniniai tautjninkai 
Su tlidžiaušiu triumfu" nu- 
maršuosime pas tarybinin- 
kus, padarysime galutiną 
sutartf, sumokėsime reika
laujamą pasogą, apvesdirisi- 
me Smetonfasistaitę su So- 
cialklerikalaičiū, iškelsiine 
p'uikjas vestuves. O kada 
jhu Būsime gerai įkaušę, tai 
tąrybinjnkki užgros maršą, 
nuves smetoninirikus-1 nuo 
kryžkelio, suteiks paskutinį 
patepimą ir tokiu spasąbu 
galėsime pradėti seniai ke
tintą vieningą Lietuvos 
“vadavimo” darbą. Paulius.

Neamerikinės Veiklos Ko
miteto pirmininkas J. Parnell 
Thomas, republikonų kongres
menas jš New Jersey, kuris 
taip stropiai medžiojo ir tero
rizavo ne tik “raudonuosius,” 
bet ir šiaip įžymesnius pažan
giečius, dabar atėjo ir ja kalei- 
na išsispaviedoti. >

Praeitą , rugpjūčio 
laikraščių kolumnistas 
Pearson parašė net 
skirtingus straįpsnius, 
mas. 
kyšių ėmėjas ir prasikaltęs ki
tokiomis žulikystėmis. Pearson 
savo straipsniuose pažymėjo, 
jei Thomas t jaučiasi ^pękaltu, 
tai kad pasiaiškintų.* '

Raganų gaudytojas ir šnipi- 
jados tyrinėtojas Thomas, jaus
damas sąžinės neščyrybę, “dip
lomatiškai” pasielgė ir jam ad
resuojamus kaltinimus ignora-

Senatorius Charles Tobey, New Hampshire republi- 
konas, šypsosi sykiu su Textron, Inc., firmos viršinin
ku Rloyal Little (dešinėje) po nuosprendžio išmesti 
iš darbo 2,500 Našves audėjų, o likusius 1,000 versti 
dvigubai skubėti darbe, Jie išsikraustą j pietines vals
tijas, kur dar nėra unijos, kur darbininkus galima su 

'bizūnu vaikyti. Kairėje: unijos direktorius 
Harold Dacust.

- KAUNAS, liepos 18 d. — Ku
lautuvos kurorte atgijo gyveni
mas. šiemet atstatyta dar 10 
vilų. Profesinių sąjungų namai 
ir dvi pionierių stovyklos, iš 
kurių viena sanatorinio tipo, 
pilnos Ibesiilsinčių. Kurorte pa
statyta elektrinė, įrengta val
gykla, sporto aikštės, bibliote
ka: Atidarytas autobusų susi
siekimas.

ronomas mums paskaitė pas 
kaitą, kaip žemę geriau įdirbti

LIAUDIES ANSAMBLIS 
. RASEINIUOSE

/Raseiniai. — Liepos 16-17 
dienomis čia koncertavo vals
tybinis dainų ir šokių ansam
blis. Rašeiniečiai šiltai sutiko 
ansamblio dalyvius. Pirmąją 
ansamblio koncertavimo dieną 
į koncertą organizuotai atvyko 
“Gegužės Pirmosios” kolektyvi
nio ūkio valstiečiai.

Sekmadienį, liepos 18 d., 
liaudies ansamblis koncertavo 
Skaraitiškės tarybiniame ūky
je. Tą dieną devyniems Skarai
tiškės tarybinio ūkio darbinin
kams buvo įteikti LTSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiumo 
Garbės Raštai už našų darbą 
1947 metais, o« taip pat už pa
siektus laimėjimus vystant Lie
tuvos TSR žemės ūkį.

ŠEFŲ DOVANA
Telšiai, liepos 23 d. — Į Ja- 

napolid valsčių atvyko LTSR 
Mokslų Akademijos pirminės 
komjaunimo organizacijos at
stovai. Šefuojamam valsčiui jie 
atsivežė su savim dovanų: gau
sų kiekį grožinės ir politinės li
teratūros. šefų • dovana per
duota vietos klubui - skaityklai. 
Per įvykusį susitikimązsu vals
čiaus jaunimu 
ir toliau teikti visokeriopą pa
ramą. S. Kladėnas.

STUDENTŲ MOKSLINIAI 
DARBAI

Kaunas, liepos 23 d. — Kau
no Valst. Vytauto Didžiojo Uni
versiteto Rektorato sudaryta ko
misija premijavo geriausius šių 
metų studentų mokslinius dar-

Nėra reikalo nei aiškinti, 
kad dolerius smetoniečiai 
prašvilpė, bet svastikos ru
dy j a dėžėse be naudos. Yra 
sakoma, kad bėdai prispau
dus, atsiranda ir razumas. 
Taigi ir jūsų Pauliui stukte- 
rėjb į galvą išsigelbėjimo 
mintis, kad Smetonos atvež
tas fašistines svastikas gali
ma paversti pinigais, kurių 
pilnai užteks Smetonfašis- 
taitės pasogai. Pagal mūšų 
tautiečio gaisrininko, kuris 
gesino Smetonos namo gais
rą, duomenis, tai svastikų 
yra tokia daugybė, jog už
tektų viso Clevelando šu
nims papuošti. Kadangi da
bartiniu laiku poniškoje 
draugijoje fašistinis Šurnas 
iškilęs iki aukščiausio laips
nio ir fašistinės liekanos 
graibstomos, kaip švenčiau
sios relikvijos, tai viskas, ko 
reikia, pagarsinti, kad pre
zidento Smetonos atvežtas 
turtas 
žūties fašistinės 
eina ant pardavimo.

Pauliaus supratimu, pa- 
sekmingiausiai galima iš
garsinti imantis sekamų 
priemonių: Clevelande gy
venančios , lietuviškos po
nios, kurios jaučia pas save 
fašistinių palinkimų ir turi 
savo šuniukus, .tegul juos 
papuošia smetoninėmis, hit
lerinėmis ir musolininėmis 
svastikomis ir vedžiojasi 
ponų apgyventuose kvarta
luose. Kaip tik kitatautės 
ponios pamatys, k^ip -gra
žiai šunės atrodo, papuošti 
fašistinėmis ' svastikomis, 
tai kostumerių atsiras dau
giau negu mes išteksime ta
vojo. Nei viena ponia neno
rės palikti savo šunelio be 
vėliausios mados papuoša-

gumų valsč.), kuris buvo 8X7 
metrų skersmens, apdėtas di
delių akmenų vainiku ir turėjo 
apie 0.5 m., aukščio. Pilkapis, 
kaip ir Linksmučių priešistori
nis kapynas, buvo suardytas. 
Tyrinėjimų metu rasta tik juo
stinė gražiai ornamentuota 
apyrankė, geležinis įmoninis 
kirvis, o taip pat žmogaus kau
lų liekanų ir šiek tiek degėsių. 
Pilkapis, pagal jo konstrukciją 
ir jame rastus diribinius arche
ologų datuojamas 4 — 5 mūsų 
eros šimtmečiui.

Ekspedicijoj, be instituto dar
buotojų, dalyvavo ir Vilniaus 
universiteto studentai-archeolo- 
gai. Kasinėjimais gyvai domė
josi ir gausiai juos lankė vie
tos gyventojai..

Ekspedicijos metu rastoji 
medžiaga yra vertinga anuome
tinei gyventojų būklei pažinti.
Pionieriai lanko penkmečio 
statybas

VILNIUS, liepos 18 d. — 
Naujosios Vilnios pionieriai nu
tarė per atostogas susipažinti 
su rajone vykstančia penkmečio 
statyba.

Šiomis dienomis jie su savo 
vadove drg. Gubinaite aplankė 
“Žalgirio” staklių gamyklą. 
Įmonės kieme gausus pionierių 
būrys su dideliu susidomėjimu 
išklausė drg. Ovčinikovo pasa
kojimą apie naująją staklių 
gamyklą, apie jos. ateitį. Po to 
pionieriai aplankę cechus, iš
klausė meistrų paaiškinimus. 
Senas darbininkas drg. Stapa- 
vičius, papasakojo apie sunkią 
darbininkų būklę kapitalistinės 
se įmonėse, apie džiugų gyveni
mą dabar.

Mechaniniame ceche pionie
riai susipažino su darbo našu
mo lentele. Iš 67 cecho darbi
ninkų 40 viršijo birželio mė
nesio normas. 12 stachanovi- 
ninkų davė po dvi ir daugiau 
normų. Ypač stebėjosi vaikai 
stachahovininkų drg. drg. Geli- 
žauskio ir Barščio darbo rodik
liais. šie darbo pirmūnai nuo
lat kelia savo darbo našumą. 
Viena Cecho darbininkė, drg. 
Ūsovaitė, liepos mėn. pasiekė 
net 366 nuošimčių normos.
Kulautuvos kurorte '

Roselando AidotChoras bus 
v Kenoshoje ’ >

Lapkričio 28 dieną Roseldn- 
do Aido Choras, vadovystėje 
Daratėlės Yuden, linksfhins 
mus kenoshiečius. Kokią pro
gramą jie mums suteiks, bus 
pranešta vėliau. Kurie praei
tais metąis girdėjo aidiečius 
dainuojant, tie atsilankys ir 
lapkričio 28 dieną į German- 
American svetainę.

Vakarą rengia LDS 65-ta 
kuopa.

VILNIUS
Gausus derlius bręsta koopeta- 
tinių draugijų laukuose. Apie 
tai pasakoja į Vilnių suvažiavę 
apskričių žemės ūki© koopera
cijos draugijų pirmininkai. Jų 
užvakar pasibaigusio pasitari
mo metu buvo ' apsvarstyti 
LKP (b) CK XVII plenumo nu
tarimai. šiuo klausimu pagrin
dinį pranešimą padarė ŽŪK 
Centro Sąjungos pirmininko 
pavaduotojas šurkus.

Daugelis kooperatinių drau
gijų jau pradėjo derliaus nuė
mimą. Štai ką mums rašo skai
tytojas drg. Stužėnas:

Baisiogales ir Šeduvos žemės 
ūkio kooperacijos draugijos 
(Radviliškio apskr.) pradėjo 
derliaus valymą. Atiduota vals
tybei virš 6 tonų naujojo der< 
liaus grūdų.

Aukšto 
gauna iki 
hektaro.
Deputatai 
skaityklas

MARIJAMPOLE
d. — Nuolat veikiančios komi* 

didžiulė vietinių tarySIJOS 
bų jėga, kurių pagalba galima 
aprėpti įvairląs vietos gyveni
mo puses, sutvarkyti, pagerin
ti vietos pramonės darbą, su
aktyvinti. kultūrinį g 
pakelti žemės ūkį.

Apie vienos tokios 
veikiančios komisijos 
marijampolietė M. Subačiūiė 
mums rašo: • /•

Liepos 12 dieną susirinko 
Marijampolės valsčiaus nėdlat 
veikianti komisija, 
prieš tai būyo išvykę j apylin
kes ir vietoje gerai ištyrė klu- 
bų-skaityklų darbą. Grįžę gi, 
kiekvienas papasakojo apie- jas} 
nurodė trūkumus, paaiškino, 
kokią pagalbą reikalinga su
teikti. Valsčiuje blogai dirba 
Patašinės, Ožkasvilių ir Meš
kuičių apylinkių klubai-skai- 
tyklos. Komisija savo nutari
me numatė būdus- jų veiklai 
pagerinti. . >
Maskvos ir Kaunč krepšinin
kių susitikimas . I' „

KAUNAS, l.iepoš 18 d. — 
Kaune įvyko pirmosios VSPCT 
moterų grupės krepšinio pir
menybių rungtynės. Susitiko 
Maskvos “Torpedo” ir vietos 
“Paramos” krepšininkės. ‘ Pa- 
sėkmė 35:23 rungtynes laimė
jo kaunietės.

Sužinoję apie smetoninių 
.ubagišką stovį grigaitiniai 
su šimutiniais pradėjo sme
toninius šokinti per kačer- 
gą, kaip piktoji anyta mar
čią. Pareikalavo uždaryti 
visus smetoninius krome- 
lius, priimti pažeminančias 
ketvirtadalio teises ir dau
gybę kitokių Kvarabiškų iš- 
mislų. Ir nežiūrint kad sme
toniniai atsižadėjb savo fa
šistinio unaro ir išpildė ta- 
rybininkų visus reikalavi
mus, vedybų klausimas ne
priartėjo prie tikslo nei per 
vieną colį. Vienas skerspai- 
nes nugalėjus, tarybininkai 
naujas sugalvojo. Ne be rei
kalo lietuviška patarlė sa- 
ko: Neturi pinigų* nesiže- 
riyk. Šita patarlė smetoni- 
ninkam tai tikrai nenury
jamas kaulas. ,

Iš ponios Tysliavienės ko- 
lumnos, tūpusios Vienybėje 
20 d. rugpiūčio, sužinome, 
kad, dėlei nepasekmingų 
piršlybų, smetoniniai atsi
rado bestovį kryžkelėje, 
kaip užburti žiopliai, nega
lėdami susivokti, kuris’ iš. 
keturių kelių galėtų būti 
fašistiškiausias.
y ?

Perskaičius ponios Tyslia
vienės lementaciją, jūsų 
Pauliui taip užėjo noras 
verkti, kaip panelei Sme- 
tonfaęistaitei ženytis. , Sa- ' 
kau, prakeikti tie tarybinin
kai, jie nelaimingų žmonių 
neatjaučia ir nepasigaili. 

Jimant atydon, kad smetoni
niai skaudžiausiai nukęntė- 
jo dėl prąganymo Lietuvos 
ir dar sutiko nusileisti iki, 
ketvirtadalio, tai to turėjo 
užtekti įstojimui į tarybi- 
ninkų vaiską. Velniam dar 
pasogos reikalauti! Velniš
kai pikta, kad net ir po to, 
kai smetoniniai, bijodami, 
kad jų dukrytė nepasiliktų 
senmerge, išpildė visus ta-, 
rybininkų reikalavimus ir 
magaryčiom, kad paslėpti 
paneles Smetonfašistaitės 
prasiradimo žymejs, pasmau
gė Misiją ir Lietuvai Va
duoti Sąjungą, vis tiek, ta
rybininkai paliko smetoni
nius stovėti kryžkelėje ir 

'Jaukti paskutinio patepimo 
nuo velnias žino kokių ideo
loginių grupių komitetų, ku
rių ' nei p. Tysliavienė nei

Pirmoji premija paskirta 
statybos fakulteto V kurso stu
dentui »K. Ponomariovui už mok
slinį darbą “Antakalnio tilto 
Vilniuje per Nerį atstatymo ty
rinėjimai ir naujos transporto 
problemos,” antrą premiją — 
chemines technologijos fakulte
to IV kurso studentui Paulaus
kui už darbą /'Celiuliozės ra
cionalizacija viskęze.” Be to, 
kelios premijos skirtos eilei ki
tų studentų. S. Abramauskas. 
KULTŪROS-ŠVIETIMO DAR

BUOTOJU PASITARIMAS
Ukmergė, liepos 23 d. — Įvy

ko apskrities 
mo darbuotojų 
klų ir bibliotekų vedėjų pasita
rimas.

Pranešimą tema: “Kultūros- 
švietimo darbuotojų darbas 
derliaus nuėmimo ir 'grūdų pa
ruošų kampanijoj” padarė ap
skrities kultūros-švietimo dar
bo skyriaus vedėjas Rakickas.

Apskrities valsčių ir apylin
kių klubų - skaityklų ir biblio
tekų darbuotojai pasižadėjo ak
tyviai dalyvauti grūdų paruo
šų kampanijoje, daryti valstie
čiams pranešimus, skaityti pas
kaitas ir organizuoti valstiečių 
raudonąsias gurguoles.

St. Širvys.
■ UŽTIKTI SENKAPIAI
Šiauliai, liepos 18 d. — Lie

tuvos Istorijos Institutas šio 
mėnesio pradžioje suruyšė ar
cheologinę ekspediciją j Links
mučių kaimą (Pakruojaus vals. 
Šiaulių apskrityje). Čia bu
vo tyrinėjami neseniai ap
tikti senkapiai. Kasinėjimo 
metu buvo ištirti 22 kapai. 
Minusieji čia buvo, laido
jami .nedeginti, 0.5 m. gilumo
je. Vyrų, moterų ir vaikų ka
puose* rasta papuošalų, ginklų 
ir darbo įrankių. Vyrams į ka
pą- įdėta dažniausiai po du ieti
galiu, po smogiamąjį peilį ir 
po segę.

Moterų kapuose rasta žalva-< 
rinių antkaklių, segių, smeig
tukų su grandinėlėmis, apyran
kių, žiedų, o taip pat geležinių 
nedidelių piautuvėlių ir ylų. 
Įvairiose, vietose rasta taip pat 
galyos ir kojų papuošalų.

Sprendžiama, kad Linksmu
čiu senkapiai yra 9-10 šimtme
čio ir būdingi savo archeologi
ne medžiaga Šiaulių, Biržų ir. 
Kretingos apskritims. Panašių 
papuošalų gausu iš to pat laiko 
kaimyninėje žemgaiėje.

Suruoštos ekspedicijos metu 
buvo taip pat ištirtas vienas 
pilkapis Sakališkįų kaime (Ly

dau buvo pranešta, 
dienraščio Vilnies vajus pnasi- 
dės su pirma diena spalių. Aš 
nuo savęs prašyčiau visų, ge
rų vilniečių, kad kuriems lai
kas pavėlina pasidarbuotume. 
Kalbinkime* savo draugus ir 
pažįstamus, gaukime nors po 
yieną naują Vilniai skaitytoją. 
Prie gerų norų visi galime ras-\ 
ti ir laiko.

LDS Vajus,

LDS 7-tos Apskrities Komi
tetas' paskelbė vajų" gavimui 
naujų narių, kad dapildžius ne-* 
dateklių iki apskrities kofife- 
tencijos, spalių 31. Labai būtų 
negražu, kad vajus pasiliktų tik 
iš vardo, įrodykim savo dar
bais, pasirūpinkim gaut po kę- 
lėtą naujų narių į LDS 65 kuo-

Ir taip jo balsą mes girdime 
visais klausimais, kokie tik be
iškiltų. Agronomas * padėjo 
mums sudaryti sėjos planą, nu
matė laukelius, kur ir kokią 
kultūrą užsėti, padėjo susitvar
kyti su darbo norulėmis, išaiš
kino pasėlių ravėjimo naudą ir 
kit. Dažnai pas mus užsuka ir 
gyvulininkystės specialistas — 
veterinorius Melnikovas. Mes 
lauktume svečių ir iš žemės 
Ūkio Ministerijos, o jų nesu
laukiame. Mums trūksta įvai
rių raštinės reikmenų. Rokiš
kyje gauti negalima, o ministe
rija tuo net nepasidomi. Iki šio 
laiko neturime kolektyvinio 
ūkio darbadienių knygelių,

P. Kostanauskas, 
ūkio pirmininkas.
draugijų

Vienas iš penkių Progresyvių Partijos parašų rinkėjų 
uždėjimui Henry A. Wallace’o partijos ant baldo, 
kurie buvo pagrobti iš partijos patalpų mieste Au
gusta, Ga., ir pavojingai sumušti. Pagrobikų gauja 
įsiveržė Į raštine ir išvilko keturis vyrus ir vieną mo
terį į gatvėje paliktus auto. Ties Grovetown, 15 my
lių užmiestyje, juos primušė ir išmetė, Įsakydami Į 
miestą negrįžti. Kaip matome, jie sugrįžo ir su dar 

didesniu ryžtumu dirba už išrinkimą Wallace’o ir 
sugrąžinimą žmonėms teisių.

A. Nečiščionis.
VALSČIAUS “SO 
KELIO” KOLEK 

TYVINIS ŪKIS
Rokiškis, liepos 23 d 

bas kolektyviniame ūkyje sudė
tingas — tai ne smulkiame 
ūkelyje šeimininkauti.

Daug mums padėjo agrono
mas Meiliulis. Buvome kaip tik

Dėlei to, New Jersey, Bergen 
County (pavieto) 17 žymių ad
vokatų, gyvenančių septintame 
kongresiniame distrikte pasiun
tė peticiją generaliam proku
rorui ^Tom C. Clark, reikalau
dami šį incidentą ištirti. Jei 
Pearson’o kaltinimai yra tei
singi, tai kad J. Parnell Tho
mas, iš New Jersey republiko- 
nas kongresmanas, gyvenantis 
Allendale, N. J., būtų nubaus
tas pagal . Jungtinių Valstijų 
konstituciją.

Prieš Thomas’ą per Drew 
Pearson yra šie kaltinimai:

Kad 
Miss Midkiff, 
ington, D. Cr 
algos (kick-oack) 
tam pareikalautą 
'keturių metų bėgyje sumokėju
si $4,800. ■ i t

Kad Thomas ėmė kyšius an
trame pasauliniame kare nuo 
Ed. Kilpinei ir Geo. Tiplitz, ir 
savo įtakingomis pastangomis 
palaikė abu šiuos vyrus iš mū
šių zonų —■ namieje.

Kad Thomas, be pasisekimo, 
bandė iškolektuoti iš vienos in- 
šurence kompanijos $2,000, nie
ko nežinant jo privatiško biz
nio sekretorei Miss Vera Halz- 
burton, už jos (Halzburton) 
susižeidimą automobilių susidū
rime. ?

Po peticija pasirašė šie pa
žangūs advokatai':

Arthur A. Donigan, Hacken- 
ąack, N. J.James A. Major, 
Maywood, N. J. ; Dominick F. 
Pachella, Hackensack, N. J.; 
miesto advokatas Walter T. 
Wittman, Paramus, N. J.; Ira 
Katzman,s Hackensack, N. J.; 
Carmine j. Parisi/ May wood, 
N. J.; Louis Logan, Westwood, 
N. J. ; Louis R, Harris, Hack
ensack, N. J.; teisėjas William 
B. Mehler, Hackensack, N. J.; 
A. Owen Hawkins, River Edge,

sukėlimui panelės Smeton- 
fašistaitės pasogai, jūsų 
Pauliui prisiminė šventos 
atminties amžiną jam atilsį, 
Dieve dovanok jo griekus 
ir suteik dangaus karalystę, 
Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos palikti turtai. Tie 
turtai, galima sakyti, jau 
daugumai užmiršti ir per 
neatsargumą gali žūti be 
naudos. Ant laimės, jūsų 
Pauliui pavyko sužinoti iš 
labai patikimų tautiečių, 
kad anais metais, užsidegus 
prezidento Smetonos namui, 
pribuvę gaisrininkai šalia 
uždususio prezid. Smetonos 
atrado pinigų ir kelias dė
žes svastikų fašistinės Lie
tuvos ir kitų fašistinių val
stybių, Gaisrą užgesinus, 
gaisrininkai radinį nugabe- 
no savo viršininkui, kur po 
atydžios inspekcijos, viskas 
geriausioje tvarkoje buvo 
sugrąžinta Smetonų šeimy-’ 
nai.

Piršlybos, Kryžkele ir 
Paskutinis Patepimas
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(Tąsa)

/—Gerai, — pasakė Matvejevas ir, gi
liai ir palengvėjusiai atsidusęs, atitrau
kę suolą, atsistojo.
'—r Armijos vadas dar negrįžo? —pa

klausė jis adjutanta.
• — Ne,

— Tučtuojau paieškokite divizijose, 
kur jis, ir praneškite, kad Bobrovas pa
sitiko.

III
Pulkininkas Bobrovas dar rytą buvo 

išsiųstas sutikti ir paskubinti tą pačią 
diviziją, kurioje batalijonui vadovavo 
Saburovas. Bobrovas sutiko ją pusiau
dienį neprivažiavus Vidurinės Achtu- 
bųs, trisdešimt kilometrų nuo Volgos. Ir 
pirmasis, su kuriuo jis kalbėjosi, -kaip 
tijc buvo Saburovas, ėjęs batalijono prie
šakyje. Paklausęs Saburovą divizijos nu
merio ir iš jo sužinojęs, kad jos vadas 
seka dar toli užpakaly, pulkininkas greit 
sėdo į parengtą važiuoti mašiną.

— Drauge kapitone, — tarė jis Sabu- 
rovui ir pažiūrėjo į jo veidą nuvargusio
mis, ramiomis akimis. -— Man netenka 
jujns aiškinti, kodėl šeštą valandą jūsų 
batalijonas turi būti prie persikėlimo. 
Tai jums pačiam turi būti suprantama.

Ir, daugiau nepridūręs nė žodžio, jis 
užtrenkė dureles ir mostelėjo šoferiui.

Šeštą valandą vakaro Bobrovas grįž
damas užtiko Saburovą jau pakrantėje. 
Batalijonas, laukdamas perkėlimo, išsi
dėstė išilgai kalvoto kranto daubų bei 
skardžių.

Saburovas ilsėjosi ant gulinčių prie 
vandens rąstų. Pulkininkas Bobrovaš 
prisėdo prie jo ir, atidaręs puošnią pa
pirosinę, su nežinia iš kur atsiradusia 
“šiaurės Palmira,’" pasiūlė užsirūkyti.

Jie užsirūkė.
— Na, kaip tenai? — paklausė Sabu- 

ir mostelėjo dešiniojo kranto lin-

—v Sunku, — tarė pulkininkas. — 
.. — Ir trečią kartą pašnabždo-| < JbMcu..

mis pakartojo: — Sunku, — tarsi jis 
nebeturėjo ko pridurti prie šio viską pa
sakančio žodžio.

Ir jeigu pirmasis “sunku” reiškė pa
prastai -rr .sunkų, o antrąsis — .labai 
sunku, tai trečiasis “sunku,” pasakytas 
pašnabždomis — reiškė — baisiai, neį
manomai sunku.

Saburovas tylėdamas pažiūrėjo į de
šinįjį Volgos krantą, Štai jis—aukštas, 
Skardingas, kaip visi vakarin. rusų upių 
krantai. Amžina nelaimė, kurią jau ne 
kartą Saburovas patsai patyrė šitame 
kare, — visi vakariniai rusų upių kran
tai* buvo sk’ardingi, Visi rytiniai — nuo
laidūs. Ir visi rusų mięstai stovėjo kaip 
tik vakariniuose upių krantuose: Kije
vas, Smolenskas, Dniepropetrovskas; Mo- 

^ 3 giliovąs, Rostovas bet kuris miestas, 
kurį tik galėjai prisiminti. Ir juos visus 
sunku buvo ginti, nes jie buvo priremti 
prie upės, ir juos visus sunku bus atsi- 

. iipti, nes tada jie bus jau už upės.
Pradėjo temti, bet buvo gerai matyti, 

kaip ties miestu sukiojosi pikiruodami ir 
išeidami iš pikiruotės vokiečių bombone
šiai, kaip tirštu sluoksniu, panašiu į 
smulkius korytus* debesėlius, apsiaubia 

. * dangų zenitiniai, sprogimai.
Pietinėje miesto dalyje degė didelis

RŠS>'
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t iškildavo viršum jo liepsna.
O‘ bevandene stepe, už Volgos, traukė 

Eltono link tūkstančiai alkanų pabegė-

► Vakaras pasitaikė vėsus, bet po de-' 
‘ginančios stepių saulės/ po- dulkėto žy
gio, Saburovas nuolat troško gerti.

Jis paėmė iš vieno kovotojo šalmą, at- 
šlaite nusileido iki pačios Volgos ir, 
grimzdamas minkštame pakrantes smė
ly, pasiekė vandenį. Pasėmęs pirmą kar-

JlO gWLXrlCVl logins V«į ^AkVcĮ CYVClX Lį Vali” 

denį. Ęet kai, jau pusiau atsivėsinęs, pa
sėmė anĮrą kartą ir prikišo šalmą prie 
lūpų, staiga paprasta ir kartu aštri min- 

$ tis nustebino jį. Volgos vanduo... Jis 
gėrė vandenį iš Volgos ir tuo pačiu me
tu jis buvo kare. Šios dvi sąvokos ka
ras ir Volga —• niekaip nesirišo viena su 
kita. Iš vaikystės, iš mokyklos laikų, visą 
gyvenimą Volga jam būvo kažkuo tokia 
giliai prasminga, tokia be galo rusiška/-

. o dabar tai, kad jis stovėjo ant Volgos 
kranto ir iš jos gere vandenį, o aname 
krante buvo vokiečiai, atrodė jam tiesiog 
keista.

Bobrovas, pažiūrėjo į jį ir, lyg įspėda
mas jo slaptas mintis, susimąstęs pasa
kė:

— Taip, kapitone, Volga... — Ir pa
rodęs ranka prieš srovę, pridūrė: — O 
ten plaukia ir mūsų kateris su krovinių 
valtimi... — Ir pažiūrėjęs į jį dar kar
tą, jau profesionalo žvilgsniu, tarė: — 
Vieną kuopą ir dvi patrankas sutalpin
site ...

Garlaiviukas, tempęs paskui save val
tį, po penkiolikos minučių priplaukė 
krantą. Saburovas su Bobroyu priėjo 
prie greitomis sukaltos medinės prie- 
pląukos, kur turėjo vykdyti pakrovimą.

Iš valties nešė sužeistuosius. Kai ku
rie dejavo, bet daugumas tylėjo. Nuo 
neštuvų prie neštuvų vaikščiojo jauna 
sesutė. Paskui sunkiai sužeistuosius nuo 
valties nulipo pusantros dešimties tų, 
kurie dar galėjo vaikščioti.,

— Kiek maža lengvai sužeistų! — nu
stebo Saburovas.

— Maža^ — atklausė Bobrovas ir nu
sišypsojo. — Tiek, kiek ir visur, tik ne 
visi persikelia.

— Kodėl? — paklausė Saburovas.
— Kaip jums pasakyti.,. Pasilieka 

todėl, kad sunku, ir todėl, kad azartas. .Įr 
įniršimas. Ne, aš ne tai jums sakau. To, 
gal būt, nepaaiškinsi. Štai persikeIsite ir 
į trečią dieną patys suprasite, kodėl.

Pirmos kuopos kovotojai pradėjo laip
teliais eiti į valtį. Tuo tarpu kilo nenu
matyti sunkumai. Pasirodė, kad krante 
susitelkė daugybė žmonių, norėjusių, 
kad juos priimtų į šią, Stalingradan 
vykstančią, vaĮtį* Vienas grįžo iš ligoni
nės, antras vežė'iš miesto sandėlio stati
nę degtinės ir reikalavo, kad ją kartu su 
juo priimtų. Trečias, stambus žaliūHą^, 
spausdamas prie krūtinės labai sunkią 
dėžę ir užguldamas Saburovą, tvirtino, 
kad tai minų kapsulės, ir jeigu jis nepri- 
statys jų kaip tik šiandien, tai jam nu
ims galvą. Pagaliau čia buvo žmonių, ku
rie iš ryto įvairiais reikalais persikėlė į . 
kairįjį krantą, o dabar troško kiek ga
lint greičiau patekti į Stalingradą.

bepadėjo jokie perkalbinėjimai. Iš jų 
tono ir veido išraiškos niekaip negalėjai 
pamanyti, kad ten, dešiniajame krante, 
į kur jie taip skubėjo — apsuptas mieš
tas, kurio gatvėse kiekvieną minutę spro
ginėjo sviediniai.

Saburovas leido pasikrauti žmogui su 
kapsulėmis, intendantui su degtine ir at
stūmė visus kitus, — pasakė, kad jie 
plauks sekančia yaltimi.

Paskutinė prie jo priėjo medicinos .se
suo, kuri ką tik atvažiavo iš Stalingra
do su sužeistaisiais. Ji pasąkė, kad ana- , 
me krante dar guli sužeistieji ir kad ši
ta pat valtimi jai teks juos perkelti čio
nai. Saburovas negalėjo jos neleisti, įr, 
kai kuopa pasikrovė, ji siauručiu lieptu 
įkandin kitų iš pradžių užlipo į valtį, o 
paskui į garlaiviuką. ' į

Kapitonas, nebejaunas žmogus, mėly- , 
nu švarku ir sena tarybinio prekybos lai
vyno sulaužytu kampu kepure, tingiai 
burbtelėjo į triūbelę kažkokį įsakymą, ir 
garlaiviukas atitolo nuo kairiojo kran
to. /
• Saburovas sėdėjo laivo užpakaly, ko
jas nukeręs .Įter bortą ir rankomis apka
binęs turėklus. Jis nusivilko milinę ir pa
sidėjo ją greta. Malonu buvo jąusti, . 
kaip vėjas nuo upės skverbiasi po palai
dine. Jis atsegė ją ir taip atlapojo krū
tinę, jog palaidinė išsipūtė tarsi burė.
\ — Peršalsite, drauge kapitone, — ta- 

' rė stovėjusi šalia jo mergina, važiavusi ?
sužeistųjų. ; i

Saburovas nusišypsojo. Jam pasirodė 
juokinga šita mintis, kad ’penkioliktąjį 
karo mėnesį, persikeliant į Stalingradą,, 
jis staiga persišaldys ir susirgs gripų. 
Jis nieko neatsakė. .

— Ir nepastebesite, kaip peršalsite,> 
primygtinai pakartojo pergina. 0;a

Dailės Paroda Nukelta į Pavasarį
Paskutiniame savą susirinkime LMS III Apskrities 

Komitetas nutarė skelbtąją spalių 10-tai iki lapkričio 
14-tos Dailės Parodą’ nMįįcėlti į -r balandžio -
17-tai iki gegužes |5-\tns.* % ,

Tam priežasčių y/ą jĮ>jėąt kelip^ kurių
(1) Nukėlimo pageidauja Lietuvių Kultūrinio 

Centro vadovybė dėl to, kad mažojoje salėje, kurioje 
būtų laikoma Paroda, vyksta ne^pąžąi įvairių susi
rinkimų, o vienos kitataučių organizacijos susirinki
mams ši salė yra išduodama ant metinio “lease’o.“ 
Dėl Parodos susirinkimai turėtų b^ti perkelti j audito
riją, kas prie dabartinio apšildymo brangumo padarytų 
namo bendrovei daug nuostolio.

,(2) Tūli žymesnieji mūsų dailininkai sako, kad 
Žiemą būtų .daugiau laisvo laiko piešimui, ir jie galėtų s 
pagamini daugiau naujų kūrinių. -

Jau atsiųstieji piešiniai bus saugiai laikomi iki 
pavasario, jei bent kus reikalautų juos sugrąžint.

Platesnis apie Parodos nukėlimą pranešimas bus 
patiektas sekamo šeštadienio Laisvės laidoje, Meno ir 
Litejrątūros skyriuje.

Už LMS III Apskrities Komitetą, 
S. VEČKYS.

Rugsėjo 25 rytą vargiai 
pramigęs ketvertą valandų, 
6-tą valandą Wallace jag pus* 
ryčiavo. 7-tą valandą išvyko 
į orlaivių stotį ir 8-tą valandą 
?u savo štabu išskrido į St. 
Louis, Mo? ,

Tai tokia buvo Wallace’o. 
darbo diena Cle ve landė. •
Pasimatykime su Taylor’u 
Spalių 17-tą Dieną

Senatorius Glen Taylor, 
kandidatas nuo Progresyvių 
Partijos į vice prezidentus, 
atvyks į Clevelandą, kad pa

čia gyvenančių
Taylor at-

Rochester, N. Y. ' i

primygtinai pakartojo pergina. — Čja 
šalta vakarais ant upės. Ąš štai kielwie- 
ną dieųą keliuos įr jau tiek persišal
džiau^ kad net balso netekau.

Iš tikrųjų jos ploųaš mergiškas balsas 
buvo prikimęs. *

(Bus daugiau) i

CLEVELA1NDO ŽINIOS
—r ...

Turėsime Nepaprastą Iškilmę
Cleveland© progresyviai lie

tuviai turės tokią puikią ir 
svarbią iškilmę, kokia čia re
tai kada pasitaiko- Tai bus 
atidarymas vajaus už išrinki
mą Progresyvių Partijos kan
didatų į J. V. prezidentą, vj- 
ce prezidentą ir kitas vietas 
taiką mylinčių kandidatų.

Tos iškilmės programa susi
dės sekamai: dainuos Moterų 
KJiubo Mišrus Choras vadovy
bėje Juliaus Krasnicko, kal
bės “Laisvės“ redaktorius Ro
jus Mizara, iš Brooklyno, taip
gi kalbės Progresyvių Partijos- 
atstovas, buvęs kongrėsmanu * 
Rooseyelto laikais, Hugh De- 
Lacy. Pertraukoje bus už
kandžių, kurių jkliųbietės pa-, 
rūpins, po tam bus rodomos 
istorinės filmos-krutami pa
veikslai iš Roosevelt/) veikimo 
už taiką ir žmonių gerovę; 
taipgi matysime ir jo laidotu- 
ves,- po tam bus Žaislai ir do
vanos iki vėlai nakties.

Šią iškilmę rengia A. L. Mo
terų Kliubas, - prigelbstint * 
Draugijų Sąryšio komisijai. 
'Įvyks sekmadienį spalių (Oc
tober) 10-tą,. Mlynko’s Kalį 
911 E. 79th $t., kapipps St,.' 
Clair Ave. Durys bus atda- 

|ros 3 valandą,1 programa pra
sidės lygiai 4-tą vai.

ši iškilmė yra rengiamą 
Progresyvių Partijos naudai. 
Todėl, visi, kurie .esame prie
šingi karui ir fašizmui ir ku
rie mylime .taiką ir demokra
tiją bei kurie norime sužinoti, 
kaip galima pastoti kelią ka
rui ir fašizmui, atvykhne tą 
pavakarį į Mlynko’s svetainę.
Wallace’p Vienos ,
Dienos Darbą^ >

Henry A. Wallace su parti-j 
jos štąbu prieš 11-tą valandą i 
ryte atskrido į Clevelando or-( 
laivių stotį, kurioje jį pasiti-\ 
ko jjo Clevelando draugai? Iš 
orlaivių stoties limozinais at-, 
važiayo, 12 mylių 'tolumo, į 
Hollenden Hotelį, kuriąme' 
tuojau turėjo * pasikalbėjimą' 
su spaudos reporteriais.

v 12-tą valąndą, Wallace’o 
pagerbimui, Hollenden Kote
lyje buvo sui?engti pietūs, ku
riuose visi pietautojai sumo
kėjo po \$25, kad sudaryti jei
gu ^Progresyvių Pąrtijai. Pie
tauti susirink© du kartus dau
giau, negu buvo tikėtasi, ir 
tam perviršiui prisiėjo paga
minti m ajsto jiems belaukiant. 
tyVaUace’ųi įžengus į • pietų 
kambarį, visi sustoję darė ova
cijas per kėlias minutes. Po 
tam sekė muzika ir dainos, 
kurioms vadovavo jaunas vy
rukas SU X‘tąr.a. Wallące šį 
kartų ątrodė įiek pavargęs, 
bąt tą maloni jo šypsena, kaip 
ir visados, matėsi ant jo veido.

•Vjsiems Papietavus, Wallace 
tapo perstatytas kalbėti. Jis 
kalbėjo iš lėto kaipo į sayov 
artimus baugus. Tąrpe kitų 
dalyku Wallace apibūdino sa- 
yo kelionę p© (Palestiną, kaip 
Jis xpate ten žydus bęšitriū- 
šiančius prie kanalų, kuriais 
Jie ves vąndęjiį iš Jofdan© 
upės apdrėkiniinui sausros nu- 

’• s' • I. ' ■ ; \

alintų Negev tyrlaukių. Tuos 
tyrlaukius apdrėkinus esą bū
tų galima apgyvendinti apie 
milijoną žmonių. Jis matė vi
sur žydus darant progresą. Jis 
sakė: “Man žingeidu, kaip il
gai Trumanas, Marshallas ir 
republikonų .vadai mano, mes 
galėsime nešti aukštai iškėlę 
galvas į pasaulį, kada Truma- 
no ’ administracijos politika 
žaidžia Izraelio žmonių g.^ 
vastimis? Jie rengiasi sunai
kinti tą vienintelę 'demokrati
nę šalį Vidur-ryčiuose.“

Wallace turi ir planą, ku- 
riuom kuogreičiausiai būtų 
sutvirtinta Izraelio valstybė: 
(1) pripažinti dejure Izraelio; 
valstybę, (2) suteikti paskolą 
iš eksporto-importo banko, 
(3) priimti Izrąfelį.ų į Jungti
nes Tautas, (4) prašalinti 
ginklų embargo, (5) įsteigti 
Jordano upės autoritetą- ąp- 
drėkipimui Negev jyrląukių, 
tarptautiniai t f matuojant, ir 
(6) Jungtinių Tautų kontro
lę ant aliejaus resursų Vidur- 
ryčiuose. i

l

Wallace .pasmerkė .suąrešta/ 
vimą Amerikos Slavų Kongre
so nacionalio sekretoriaus Jur
gio Pirinskio, * sakydamas: 
‘-‘Karo laiku Amerikos Slavų 
Kongresas atliko prakilnių 
darbų ir dauguma iš mūsų 
tuomet valdžioje ‘teikėme ne 
kartą pagarbą už jų darbus.“ 
poliau sakė: “Mūsų nunaci- 
nimo teismai ' Vokietijoje iš
teisino nacių armijos štabų 
viršininkus Ji’ tuom patim kar-' 
tu areštavo pulk, generolą* 
Fralnz Hąlder—žmogų, veikų-1 
sį, kad sumušti nacius. Taip' 
eidami dvipartiečiai galės- 
prieiti ir prie to, kad mūsų; 
veteranai, kurie Vokietijoje 
kariavo prieš Hitlerį bus a,p-- 
šaukti neištikimais.“

Baigus Wallace'ui kalbėti,; 
buvo duota daug klausimų, į 
kuriuos jis atsakinėjo įtiki-* 
pančiai. O kada Wallace pa-'i 

,sikėlė nuo stalo, žmonės jį ap- i 
ęupo ir kalbėjosi ;su juom iki 
4-tos valandos. 4-tą valandą 
Wallace apleido Hollenden 
Kotelį kad pasikalbėti su Cu- 
yahogos apskrities unijų virši
ninkais Painters District sve
tainėje. 5-tą valandą Wallace 
vąė grįžo į Hollėnden Kotelį 
vakarieniauti. ,64ą valandą 
Wallace apleido hotelį lydi- 
Jn,as daugybės Cleveland iečių 
•yėl grįžo į Hollenden Hotelį 
gelžkęlio stoties, kur jo ir'ki- 
;įų sankeleivių lą,ukė “Naujos 
■Liuosybės“ specialis traukinys 
va/iavimui į Youngstown. Su 
Wallace’u važiayo 'daugclc- 
yę.l.ąndįečių, į Youngstowną 
dainuodami. YoungstOwnc, Į0-4 
tą valandą vakare,. Wallaęę v 
kalbėjo dideliąm masiniam 
lųitįųge Stambąųgh Auditori
joje. llrtą va.ląndą Wallą,ęę 
su visais Clev.ęlando palydo-; 
vąįs ąėdę į .^few Freedom“ 
spęcjąlį traukinį grįžo į Cleve- 
Japdą. - O puoYgeJ.žkelio sto
ties Waljace* sįų :vjsais palydo
mais vėl pęsčiąs pąr^joidki 
Hollenden lietelio nakties po
ilsiui. ' 'J'-

simatyti su 
tautų žmonėmis, 
lankys 12 vietų skirtingose 
miesto dalyse. Todėl, supran
tama, kad Taylor neturės lai
ko, kad ilgai pabūti tuose su
sirinkimuose. Bet tose suei
gose bus kiti kalbėtojai, mu
zika ir dainos. Todėl, įsitė- 
miję,'kuri vieta yra mums pa
togiausia, nueikime laiku ir 
nesigailėsime. Įžanga bus 
veltui.

Vietos ir laikas, kuriose 
Taylor atsilankys:

1- mą valandą — Lakewood 
Townsend Club, 13404 Madi
son Ave.

2- rą valandą — Ukrainian 
'Labor Temple, W. llth ir 
Auburn.

2:30 vai. — Wendel Hall, 
kampas Windel ir Broadway.

3- čią valandą — Verhovay 
Hali, 8637 Buckeye Rd.

3:30 vai.—Polish National 
Hall, 7205 Fullerton Ave.

4- tą vai. — Kaminsky Hall, 
E. 131st St., į pietus nuo U- 
nion Avė.

4 :30 vai.—Slovenian Nation
al Home, 15335 Waterloo Rd.

5.-tą vai. Coktail Party, pąs 
Mrs. H. Kirtz, 2961 Fontenay 
Rd<. „

8- tą vai. — Hungarian Hall, 
W. 44th ir Lorain.

8:30 vai. — Croatian Na
tional Home, 634 St. Clair 
Ave.

9- tą val. — Glenville apy-

Mūšy Miesto Ligoniai
B. Duoba jau jaučiasi ge

riau. .
J. Drųseikis įąbai sirgo per 

6 mėnesius, turėjo sunkią ope
raciją. Jau pasveiko ir pradė
jo dirbti.

M. Totorius buyo labai susi
žeidęs ranką .dirbtuvėje. Jau 
baigia pasveikti.,'

Aštuonios savaitės kaip ser
ga Juozas Velykis. Jis vis dar 
turi gulėti lovoje.

Visiems vėlinu greitai pa
sveikti ir dalyvauti su mumis

Kam Tos Simfonijos? _
Philadelphijos simfoniška or

kestrą šį sezoną negrosianti, 
nes jos viršininkai atsisako pa
kelti muzikantams algas. Vir
šininkai sako, jog Įhiųdkai ne
sama pinigu.

Musų “aukštuomenei“ gra
žesnė karo “muzika/’ jai mes 
skiriame bilionus turto, o pie
no įstaigoms visai mažai ’ arba 
pieko. Karas, mat,^tūliems ne
ša pelno. Oi, koks jiems mąlpr 
nūs kišeniun krintančio dolę- ' 
rio skambesys!

•Omahos gyventojas Jesse H. 
Curry pašaukė policiją suimti, 
įtartą tykant į jo butą įsibriau- 
ti asmenį. Tą suėmė. Tačiau Įr 
jį patį nusivedė. Q kadangi jis 
neturėjo prie savęs $10 užsišta- 
tyti kaipo liudytojas, tad ir ji 
per naktį išlaidė kalėjime.

Dieną ir naktį galvokim^, 
kafip kuo daugiausia gauti 
Laisvei naują skaitytoją. 
Kiekvienas turime gauti nors 
po vieną ndlują skaitytoją.

linkėję (vieta dar nežinoma).
9 :30 vai. — Carter Koteliu 

susi;inks E./Cleveland, Shaker 
ir Cleveland Heights.

J. N. S,

* - ■ * ' ' • • 7 : k.'• • '■
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NUPIGINTAS P^ftįSAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerįų Sandelio

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

iDailiu Moterišky ir .'Vyrišky 
Laikrodžiy Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

z Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
* ** X

Brooklyn, N. Y701 Grand Street

Telefonas STagg 2-2Į73

CHARLES J. ROMAN ;
(.RAMANAUSKAS)
l \’.M. ų V • ,

■■■ Laidotuvių
Direktorius

LfŪdeęįo valandoj > kreip
kitės prie manęs dieną ąr 
naktį greit suteiksime 
modernišką x patarnavimą 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta ’ mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis '-būsite pa
tenkinti.

1113 Mt Vernon St

Telefonas J’oplar 41 JO

■HI

Ui kirirj.^j.Vįč..l..(.r.^yTr..>s..A;,, ,,ij,* . ■ j Lj'r.T
4 pusi.—•■Laisvę (Liberty, Lith, EĮaily)



SAKYKLA
(Tąsa huo 2-fo pusi.)

kia pasakyti, kad abi lytys 
vienodai gyvos mūsų kalbo
je. Gal Dalius norėtų ir pla
čiai žinomąjį Cvirkos roma
ną “Meisteris ir sūnus” per
krikštyti savaip “Meistras ir 
sūnus”? ^Niekuo nedėtas ir 
žodis užgirsti (balsą), ir nė
ra rimto pagrindo taisyti jį 
į išgirsti. Forma užgirsti yra 
ne “pabaisa,” o gyvosios kal
bos faktas, plačiai vartoja
mas (plg. dainelę: “Užgir
dau, girdėjau girioj gegulę, 
mislijau, dūmojau
Šaukia...’”). Mūšų liaudis ski
ria prasmės niuansus, esan
čius tarp užgirsti (išgirsti 
netyčia, netikėtai) ir išgirs-

motulė

Taigi tokiems, atsiprašant, 
recenzentams, kaip St. Da
lius ir J. Raškys, pasišovu- 
siemes kitus mokyti, pir
miausia reikia patiems pasi
mokyti, nes jų plunksna toly
džio klumpa, darydama 
stambių rašybos ir kalbos 
klaidų, o vietomis nusikal
dama elementariniams sin
taksės dėsniams: štai viena 
iliustracija iš St. Daliaus ra
šinio: “A. Kanonovo (Ko- 
nonovo, E. V.) knyga “Ser- 
gįejaus Gluškovo dienos”:

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.' 

Tet ST. 2-8342

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS*- PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR- NAKTJ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ.
Tek‘EVergreen 4-9612

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9Š30

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Veštuvems ir Bankietamš

Užsakymus tAipgi gailina priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave.. Brooklyn, N._ Y

Paul Gustas Funeral Home 
INC.' .

Skersai gatvės nuo Amory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS

Telefonuokite dieną ar naktį
EVergreen 7-4774^

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

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas ' 
kambarys pasikalbėjimam ir ‘ parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- 
kdiavinio. Mūsų telefonas niekad nemiega.

pasakoja apie prieškarini ta
rybinį, mokyklinį jaunimą, 
nerimstantį, išradingą, Sie
kiantį, kaip ir paprastai to
kiam amžiuj, kažkokio “did
vyriškumo,” visiškai nenu
jausdami,' kad jie netrukus 
bus tikri Tarybų šalies did
vyriai...” šios frazės autorių 
norėtųsi kaip mokinį iššauk
ti prie lentos ir paklausti : 
“Su kui'iuo gi veikėju čia de
rinamai - pusdalyvis nenu
jausdami?”

PaskaiČiuę tuos rašinius 
tenka stebėtis, kodėl laikraš
čio redakcija leidžia tokias 
visuomenę klaidinančias re
cenzijas? Nejaugi “Litera
tūros ir Meno” redakcija ne
supranta, jog dalykai yra 
per daug svarbūs, kad būtų 
leildžiama maža tenusima
nantiems žmonėms klaidinti 
skaitytoją ?x

* Ed. Viskanta,

Man nelabai patinka tūlų 
draugų 'bandymas mums 
kalbėti, kad mums turėtų 
užtekti tokios lietuvių kal
bos, kokią vartodavo mūsų 
beraščiai tėveliai ir motu
tės. Tiesa, kad per didelis 
kišimas naujadarų (naujų 
žodžių, skolintų iš kitų kal
bų bei šiaip “nukaltų”) ne
pataiso, nepatobūlina mūsų 
kalbos, dar ją sunkina, ta
čiau be jų apseiti negalima. 
Kalba turi žengti su pažan
ga. Išryškinimui- bei supra
timui moksle ir technikoje 
visų pasiekimų ir “stebuk
lų” jokiu būdu nebepakanka 
mūsų tėvelių ir motinėlių 
gražios, “grynos” lietuviš
kos kalbos.

Saulietis

Jau yra keletas žmonių, ku
rie padarė dokumentus, kad 
po mirties jų turtas pereitų 
dienraščiui Laisvei. ^Išmintin- 
gas dalykas dar sveikam esant 
sutvarkyti, kam turi* pereiti 
turtas po mirties.

‘ VALDŽIA LAUŽO SPAUS
TUVININKŲ STREIKĄ

Kaip dalykas paaiški, tai val
džia ne juokais imasi žingsnio 
laužyti' spaustuvininkų streiką, 
kuris Chicagoje tęsiasi 10-tas 
mėnuo. Iki šiol Chicagos did
lapių leidėjai ką nedarė, nepa
jėgė sulaužyti streikierių vie
nybės ir jų pasiryžimo kovot ir 
laimėt kovą prieš’ Taft-Hartley 
aktą.

Pereitą savaitę valdžia per
kėlė kovą Indianapolio teisman, 
kurios eiga nemažai nulems 
Amerikos unijų ateitį. Čionai 
iškelta rimtas puolimas prieš 
International Typographical 
Uniją, kuri vadovauja šiame 
streike s prieš streikląužišką 
Taft-Hartlėy aktą.

Daug tikėtis nuo teisėjo ne
galima, nes jis yra išdavęs per
eitą kovo mėn. prieš uniją' 
draudimą (injunction), kuria
me nusakoma kalėjimo bausmė 
unijos vadams, pinigiškas ie£ 
kinys iš unifos iždo ir kiti. pa- 
simojimai unijos adresu.

Dalykas yra rimtas, nes val
džia per Nacionąlę Darbo San
tykių Tarybą patiekė teismui 
anti-unijinio caro, Robert Den
ham pagamintą peticiją prieš 
ITU vadus už paniekinimą teis
mo drausmės. Peticijoje prašo
ma, jei teismas ras uniją kal
tą peržengime drausmės, tai'

Saulėta Florida jau pasiruo
šus priimti svečius iš šiaurinių 
valstijų. Praeityje Lietuvių Li
teratūros Draugijos 45 kuopa 
čia ruošė piknikų, kuriuos tu
ristai, svečiai iš šiaurinių vals
tijų maloniai lankė. Jiems bu
vo gera proga susipažinti su 
vienas kitu ir vietos lietuviais.

Dabar LLD 45 kuopa vėl yra 
pasirengus turėti piknikų, kad 
būtų proga svečiams į .juos at
silankius vienas, su antru in.su 
vietos lietuviais susipažinti.

Pereitame jmūsų pikniką mes 
Turėjome svečių net iš 13-kos 
valstijų. Visi jie buvo paten
kinti, kad gavo progą susirik
ti/ Rūpinsimės ir dabartinį se
zoną turėti piknikų — pramo-

Teko girdėti, kad keletas 
naujai; atsikėlusių lietuvių ir 
apsigyvenusių St. Pėtersburge 
ir Tampoje įsigijo nuosavybių. 
Tai puiku! pasitikiu, kad ir jie 
atsilankys į mūsų piknikus ir 
turėsime progą susipažinti.

Kol kas, turistų namai, ša
limais kelių dar yra tušti, bet 
tas bus jau neilgai. Netrukus 
pradės atvykti iš šiaurinių vals
tijų turistai, tai visi jie bus 
pilni, net štokuos kambarių.

Na, laukiame svečių iš šiau
rinių valstijų.

Alenutė

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertake^

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9170

Fotografas:
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių; kitokių grupių ir pavienių. 
®Iš senų padarau 

naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. A Rei
kalui esant ir 

’padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama, Tai
pogi atrtiallavoju 
įvairiom spalvom.:

i JONAS STOKES
: 512'Marion St., Brooklyn 
Kampan Broadway Ir ŠtOhd Ave., prie 

Chauncey St., Broadway Line.
Tel. GLenmoYe 5-6191 

turi išduoti įsakymą sulaikyti 
visą unijos teikiamą pašalpą 
1,500 strėikieriams - spaustu
vininkams Chicagoje.

Taipgi, peticijoje siekiama su 
teismo pagalba ITU suskaidyt 
dalimis, remiantis Taft-Hąrtley 
aktu, kuris draudžia turėti uni
jinę sutartį su laikraščių leidė
jais. Nacionalės Darbo Saiity- 
kių Tarybos peticija yra toje 
prasmėje, tai ,kad tėismo keliu 
priversti International Typo
graphical Uniją pasiduoti kie
takakčiams openšaperiams did- 
lapių leidėjams. O iš kitos pu
sės visas sutartis, kurias uni
ja yra padariusi su leidėjais, t. 
y. unijines, panaikinti, kaipo 
nelegales, vaduojantis ' Taft- 
Hartley aktu.

Vėliausiomis dienomis iškilo 
aikštėn, kad sen. Taft savo ras-' 
tinėje Washingtone buvo su
šaukęs konferenciją v iš NDST 
advokatų, Chi'cagos didlapių 
leidėjų ir tiesiog reikalavo iš 
iš NDST, kad jie imtųsi žings
nio, nes tokis delsimas spaus
tuvininkų streiko reikalu patį 
aktą statąs pavojum Streiklau- 
žiško. akto autorius, Taft kon
ferencijoj pasakęs, jog čia yra 
rimčiausias klausimas, kokį 
NDS Taryba yra turėjusi.

C h i ę agos spaustuvininkai 
streikieriai yra išvakarėse dar 
sunkesnių kovų.

Drukorius.

Palaidojom V; Tumanį
Vaclovas Tumanis paeina iš 

Panemunėlio parapijos, Rokiš
kio apskrities, Lietuvoje. At
vyko į Jungtines Valstijas 19 
metų būdamas^ 1912" metais. 
Veik visą laiką, išgyveno šia
me mieste. Dirbo'sunkų dar
bą drataunioje. Vedė Uršu
lę Baravikiūtę. Jie vaikų ne
turėjo. Mylėjo meną, apšvie- 
tą ir dailę. Prigulėjo prie 
Aido Choro, gerįs tenoras bu^ 
vo1; ne viten chore dainuodavo, 
bet ir solų ir duetų.

Per daugelį > metų buvo 
ALDLD 11 kuo’pos protokolų 
raštininku. Prigulėjo prie pa- 
šelpinių draugijų: L. S. ir D. 
B. Draugijos ir LDŠ 57 kp.

Jau 1943 m.’pasireiškė pas 
jį džiovos liga ir nepaisant 
didelių pastangų gydytis ir 
didelės operacijos negelbėjo. 
Liga kankino iki pagalinus iš
plėšė Vaclovo gyvybę rugsė
jo 2,5 d.

Tapo laisvai palaidotas Vil
ties kapinėse, rugsėjo 28 d. Į 
šermenis ir palydėjimą į ka
pines atsilankė daug jo drau
gų ir pažįstamų, daug gyvų 
gėlių vainikų ’pUj&šė; jo kalstą^ 
Trumpas prakalbė.lės pasakė< 
graboriąus Karaliaus bute Mv 
Sukackienė ir ant kapijiių Mv 
Stalulonis. Jis paliko nuliū
dime - žmoną, brolį Antaną, 
kuris gyvena PhiladelphijOjė, 
dvi seseris Lietuvoje ir daug, 
gerų draugų. f

Ilsėkis, drauge, ramiai. Dar 
jaunas amžiumi buvai, dar 
daug biitum galėjęs padainuo
ti jei i\e ta nelemtoji liga!

Tik kelios dienos atgal pa
lydėjome > į tas pačias kapines 
Antano Roman žmoną Anasta
ziją (šimkevičiūtę).' Pas gra- 
borių ir ant kapinių " pasakė 
trumpas kalbas J. Skliutas.

Paminėtos ypatos išsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo. Buvo Laisvės 
dienraščio skaitytojai; Reiškia, 
mūsų ateivių kąrta skubiai re-

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

M '

Veikiančio Komiteto susirinkimas 
įvyks spalių 6 d., 7 v. v, Liaudies 
Name. 735 Fairmount Avo. Visi dej 
legatai ir ęrghnizacijų nariai 'nepa
mirškite dalyvauti, nes- turime ’ tris 
labai i svarbius klausimus apsvarstyt, 
kurių jokiu būdu ant toliaųs atidė
liot negalima, prie to išgirsite' ir 
apie “Laisves” pikniko pasekmes. — 
Valdyba. * . (233-234)

, (Item kitu savo gavimui
Laisvei liauja skaitytojų.)

• JUODUPĖS VALSČIAUS 
“AUŠROS” KOLEKTYVI

NIS ŪKIS
Juodupė,’liepos 23 d. — Mū

sų artelė susiorganizavo maž
daug prieš mėnesį. Į ją susibū
rė 14 biedniokų ir 11 vidutinio
kų šeimų. Tačiau dabar mūsų 
valsčiuje vėl daugiau kaip 100 
valstiečių pareiškė norą burtis 
į kolektyvinius ūkius.'Tas rodo, 
kad jie mato, jog mūsų ir kitų 
apskrityje kolektyvinių ūkių 
žingsniai yra sėkmingi.

Nors mes pavasario sėją at
likome kiekvienas dar atskirai, 
bet visi pasėliai jau suvisuome
ninti, kaip ir gyvuliai. Valstie
čiai rūpestingai prižiūri artelės 
turtą. (

Mus dažnai aplanko agrono
mai. Duoda įvairių pamokymų, 
patarimų — ir juo toliau, tub 
labiau kiekvienas mūsų žings
nis darosi tvirtesnis. Tačiau 
mes iki šiol labai maža tesulau
kiame kitokio pobūdžio paskai
tų: apie tai, kaš dedasi pasau
lyje, kokia mūsų šalies tarptau
tinė padėtis. Br. Saulis, 

ūkio pirmininkas.

ROKIŠKIO VALSČIAUS “KA
ROLIO POŽĖLOS” KOLEK

TYVINIS ŪKIS
Rokiškis, liepos 23 d. — Aš 

pažįstu kiekvieną >mūsų žemės 
ūkio artelės narį nebe pirmi 
metai. Tai visi buvę mano kai
mynai. Kartu augom, kartu 
bendrą vargą sehiau vargom, 
kartu ir į artelę įstojom. Da
bar mes statome kaime naują 
gyvenimą. Darbe aš mėgstu pa
lyginti, kaip kas seniau dirbo 
ir kaipMabar dirba. Apie tą 
patį ir su kolektyvininkais daž
nai įšikalbū. Ir kokią aš išva
dą priėjau? žmonės, susibūrę 
į arteles^. dabar dirba daug 
geriau, negu savo sklypuose, 
Apie tai, visų pirma, labai 
daug pasako mūsų bendrieji 
laukai : po 130-—150 pūdų grū
dų tikrai nuimsime iš kiekvieno 
pasėlių»hektaro. O tai gerokai 
prašoka visų mūsų anksčiau 
gautą derlių.'' Kai dirbome pa
vieniai, niekuomet mūsų žemė 
nematė tokio derliaus. Buržua- K <
ziniais, laikais daugelis mūsų 
kaimo valstiečių buvo nuskriau
sti, kai mūsų kaipias skirstėsi 
vienkiemiais. Geriausia žemė li
ko pas .buožes, kurie papirko 
matininką. Dėl to mums ar da
bar dar yra rimtų sunkumų, ir 
mes tikimės,' kad tarybų val
džia padės mums atitaisyti šią 
skriaudą.

Kodėl žmonės dabar geriau 
dirba1? Atrodo, atsakymo toli 
ieškoti nereikia — mes visi} 
pirnja jaučiame savo darbu di-

Matthew 
lUYAUSKAS 
Laidotuvių Direktorių^

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai Įrengtos Koplyčios

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

Tol. MATket 2-5172

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų7 

kreipkitės i į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

Laisvės Natrie
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių , 
gražus pasirinkimas.

Lietuvos
delį tarybų valdžios rūpinimąsi. 
Štai tik praėjo keli* mėnesiai 
nuo mūsų susio^gąnizavimo, o 
ūkyje jaū turime neblogas pie
nininkystės ir avininkystės fer
mas. Baigiame suorganizuoti ir 
kiaulininkystės fermą.

Neseniai mūsų ūkyje buvo 
įkurta pirkia-skaitykla. ūia pa
reina nemaža laikraščių, turi
me nemažą, bibliotekėlę, čia 
mes šviečiamės, laVinamės. Net 
darlbo metu, kai mes susėdame 
valandėlei pailsėti, skaityklos 
vedėja ar kuris nors draugas, 
atvykęs iš partinės organizaci
jos, padaro mums paskaitą. Tai 
padeda mums geriau susigau
dyti vidaus ir užsienio gyveni
me, kelia darbo nuotaiką.

Labai būtumėm patenkinti, 
jeigu mūsų šefas Lengvosios 
Pramonės Ministerija ar kuri 
kita organizacija padėtų mums 
įsigyti radijo aparatą ir daž
niau susilauktume svečių su 
paskaitomis. Aš neabejoju, kad 
į šį mūsų prašymą bus atsi
žvelgta. J. Janiūnas,

ūkio pirmininkas.

TEATRŲ GASTROLĖS
Plungė, liepos 23 d. — Mie

stą šiomis dienomis aplankė 
Klaipėdos muzikinės komedijos 
teatras, parodęs Arlbuzovo 3-jų 
veiksmų pjesę “Sugrįžimas į 
jaunystę.” Savo pastatymus 
plungiečiams pąrodė taip pat 
Vilniaus lėlių teatras.

J. Diržininkas.

ATSTATOMAS MIESTELIS
Trakai, liepos 23 d. — Staty

bos sezonas Aukštadvario mies
telyje pačiame įkarštyje. Sta
toma dešimtys individualių gy
venamųjų namų.

Palyginti per trumpą laiką 
miestelyje įrengta elektrinė, ra- 
dfjo mazgas, atidarytas knygy
nas ir eile parddotuvių.

K. Rugelis.

Keturios tinklinio komandos 
apylinkėje

KAIŠIADORYS, liepos 18 d. 
— Gyvą veiklą išvystė naujai 
organizuotas Talpįinų apylinkės 
(Žaslių valse.) kaimo jaunimo 
“Žalgirio” sporto kolektyvas, 
Sudarytos keturios tinklinio 
komandos, įrengta aikštelė, 
įgyta inventoriaus.

G. Putinas.

Kaimo sporto kolektyvas
ŠIAULIAI, liepos 18 d.

Rūdiškėse suorganizuotas kai* 
mo jaunimo sporto kolektyvas, 
Veikia krepšinio ir tinklinio 
sekcijos.

P. Rimša,
Kolektyvo pirminink.

' Valgykite Pietus pas ,
HAPPY DAYS' RESTAURANT & BAR

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

, , Dabar Įsigykite Steak Pa:
Galite gauti Happy Days-1

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

lonu. Mandagus patarnavimas.
Klekvietaą šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimaa bei parė. Pra

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

Žemos kdinOs už viską.
Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

yBflietSĮ.
staurante

RONKONKOMA
8684

MATTHEW P. BALLAS 
f . (BIELIAUSKAS) ’

Laisniuotas Grabortus
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mils.

x Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duotfahoof 

k Mylimiems PaSarvotil Dovanai

660 GRAND ST, ' BROOKLYN, N.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

patyrusioj 
OPERATORĖS

PRIE SINGE& SEWING MASINU

J. H..MFG, CO. Itfę. 
84 EXCHANGE' PLACg 

JERSEY CITY, N/L" 
Harborslde Bld*., Unit No. 1. 4-to« Lubo«.

(2?7K
■ , .....— -m

' CECHAS NAUJOSE 
PATALPOSE

Kaunas,: liepos 24 d.' Kailių 
apdirbimo' “Vilko” fabrike' at1 
likti rekonstrukcijos darbai. Į 
naujas erdvias patalpas persiu 
kėlė Kūbnų cechas. Jo vietoje 
plečiamas rauginimo skyrius.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pust)

nėra atsisveikinęs su sąžine ir 
žmoniškumu.

Naujienų redaktorius sakosi 
sRaitęs • menševikų žurnalų 
VSocialistieeskij Vestnik” ir jau 
dabar tikįs, kad generolas Tu- 
chačeyskis ir jo kamarotai bu
vę sudarę, suokalbį “nuversti 
Stalino diktatūrą/’ tai yra, ta** 
rybinę valdžią. Ir už tai jie 
buvo nuteisti ir sušaudyti (N:, 
rugs. 29 d.). /

Bet mes tebesame nepamiršę 
to paties*. Naujienų redakto
riaus pasakojimo > saVo ‘skaity
tojams, kad “vargšas” Tuthh- 
čevskis ir jo kolegos buvo vi
siškai nekaltai-sučiupti, .nuteis
ti ir sušaudyti.

Ar jis dabar maldaus iš sa
vo skaitytojų griekų atleidimd 
už apgaudinėjimą?

Jau paskelbtas grafo Berna
dotte planas dėl' Palestinoj. 
Tas planas reikalauja, kad di
dysis Palestinos miestas Jeru- 
zalimas būtų atimtas iš žydų ir 
arabų ir padarytas tarptauti
niu miestu. O tokį miestą, ži
noma, valdytų ir kontroliuotų 
Anglijos imperialistiniai inte
resai. \ .

Izraelio valdžia sako, kad ji 
niekuomet nesutiks su tuo Ber
nadotte planu dėl Jeruzalimo.

. (SHApNSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
Woodhaven, n; y

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. ' 
Tek Virginia 7-4499.

TELEPHONE
STAGG 2-6048

t

i

in.su


MERGINOS ORGANIZUOJASI «Padėka

tinai

251

Mare

lietuviai Auksiniame New Yorke Jubilejuje
Ruošia Aido Choras TONY’S

Sekm., Spalio 10 Oct, 1948

Telefonas Virginia 3-539?

BROOKLYNO AIDO CHORAS, vadovybėje Jurgio Kazakevičiaus.

LIRERTY AUDITORIJOJ
Richmond Hill, N110-06 Atlantic Avė.

Tel. EVergreen 4-8174
PeterKapiskae

Telefonas 
EVergreen 4-7729

Nusižudydama, Vetera
ne Išeksplodavo Namus

drabužiai iš 
Išverstas 21 
6 colių sto-

Kelių apart

Merginos, daug jų, dar yra 
tik pradinės lošėjos, bet jos 
daro smarkesnį progresą ne
gu kai kurie vyj*ai. Ypatingai 
tas pasirodė pereitą trečiadie-

New Yorke sustreikavo Uni
on News Co. darbininkai, virš 
tūkstantis. Tai tos'firmos, ku
ri gelžkelių stotyse, Radio Ci
ty7 ir kitose viešose praeinamo
se vietose pardavinėja laik
raščius ir užkandžius.

Kreipkitės: 
104-12 - lllth Street

Vinikaitienė Pasidavė 
Operacijai

šiemet buvp
1944 metais,

Pereito trečiadienio vakarą 
Liberty Auditorium Bowling 
Alėse susirinko nemažas bū
rys gražių merginų ir jau pa
darytas mazgas suorganizavi
mui moterų-merginų Bowling 
Lygos. Bet dar vis trūksta 
bolininkių, kad sudarius pil
nus šešis tymus. Todėl visas 
vėl kviečiame, kad trečiadie
niais padėtų kitus dalykus į 
šalį ir ateitų į Liberty Audi- 
toriu'm lošti.

LDS 103 kuopos svarbus susirin
kimas įvyks spalių 5 d., 8 v. v., 
Shapolo ir Vaiginio salėje, 147 Tha
mes St., Brooklyne. Turėsim d ar ink t 
komisiją būsimai vakarienei lapkri
čio 20 dieną. Ir, kas galit, užsinto- 
kėkit duokles, nes lapkričid mėnesį 
susirinkimo nebus, pripuola rinki
mų diena. — P. Babarskas prot. 
sekr. (233-2341

terys ir merginos—susirinkite 
aštuntą valandą trečiadieniais. 
Vyrai susirinkite ketvirtadie
niais. Bolininlkė.

* Didžiojo New Yorko bendra
sis Hospital Fund pradėjo kam
paniją sukelti arti tris milio- 
nus dolėrių — $2,845,988. Fon
das kas metai bendrai renka 
aukas, xo paskui paskirsto tarp 
86 ligoninių.

Namas yra savastimi Metro
politan Life Insurance Co 
Randasi prie E. 22nd St. ii 
First Avė.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 ŠO. 4th ST.,
\ Cor. Hewes St.

Mes turime gana gerų boli
ninkių mūsų tarpe. Tik reikia' 
joms truputį susidisciplinuoti 
ir paskirti vieną vakarą savai
tėje šiam sportui. Kol nebu
vo pradėta organizuoti lygos, 
tai daug jų prašyte prašė, kad 
būtų lyga' organiz'ubjama. Bet 
dabar, 'kai laikas atėjo pra-. 
dėti lošimus, tai kažin kodėl 
kai kurios nepasirodė. Tas 
nepasirodymas kaip tiktai 
trukdo pradėjimą tymais loš-

kare 
žmo- 
daug 
nau-

Trenksmas, sako kaimynai 
buvo toks didelis, kaip pen- 
kiacolinės kanuolės šūvis. Jie 
manė, kad kokia bomba įkri 
to į pastatą ar lėktuvas įskri-

žmonių 
turėjo iš- 

po pusiau- 
šeštadienį, 
užsiregis- 
O tūluo- 

18-me 
žino-

Mhjoras O’lawyer paskyrė 
ir įvesdino miesto magistratu 
Benjamin Brenner, Kings ap
skrities neliberališkų ‘/libera
lų”* viršininką,- vieton buvusio 
rępublikono Fąwęett.

Muzika J. Kazakevičiaus -
Tai pirmas šio sezono parengimas ir jis bus ki

tokia, negu, iki šiol turėjome. Bus^blistų, duetai, 
merginų grupių. Daug ką naujo išgirsime apie 
mūsų miestų. , J

Tikintus įsigykite iš. anksto pas aidiečius.arba 
Laisvės ofise, r ;

Areštuoti 5 asmenys, iš ku
rių tūlus, anot policijos, buvu
sieji apiplėšti asmenys pažinę. 
Jais yra: William Bruley, savi
ninkas to puošnaus apartmento, 
William Ostrdv iš Palisades, 
N. J. ir jo brolis Arthur iš 
Bronx; Raymond Lussa ir Ste
phen Bayer, newyorkiečiai.

Ar kaltinamieji iš tikro bu
vo ponais, sunku pasakyti. Ta
čiau pasinaudodami ta mūsiška 
gadyne, kada už poniškos “už
laidos”. kur kas saugiau bile 
užsiėmime, negu darbininkui 
savo bute, jie rėdėsi ir gyveno 
poniškai.

Mrs. Gladys Nimmo, 40 me
tų amžiaus, armijos slaugė, 
nusižudė mažame savo apart- 
mente Cooper Village projek
te, New Yorkė. Ją atrado 
dar gyvą, tik be sąmonės, bet 
atgaivinti nepavyko.

Atsuktas save nužudyti ga- 
sas tik per netikėtiną , laimę 
nenužudė kitus gyventojus, 
nenorėjusius mirti. Gal būt 
daugiau nelaimių išvengta tik 
todėl, kad name ir prie namo 
mažai buvo žmonių — sek
madienio popietį nebuvo na
mie. Ir kad eksplozija nieko 
nepadegė.

Eksplozija smarkiai sukrė
tė visą 15-kos aukštų namą. 
Langų stiklų skeveldros, kai 
Inirie indai ir 
larstė į kiemą., 
nos pėdos ilgio 
rio tarpsienis.
mentų užraktai buvo taip su
gadinti, kad duris pavyko ati
daryti tiktai už Roros valan
dų. Aišku, kokioje padėtyje 
jie būtų buvę atsitikime gaiš-

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

būti
ser-

Dau gelyje darbo 
distriktų piliečiai 
stovėti eilėse iki 
nakčio . praėjusį 
kad gautų, progą 
truoti balsavimams 
se, kaip New Yorko 
kongresiniame distrikte 

«iame kaipo Marcantonio 
distriktų, paskutiniai tapo už
registruoti 7 valandą sekma
dienio rytą. < '

Tai buvo tie, kurie atėjo ei
lėn pirm registracijos valandų 
pasibaigimo, pirm 10:30 šeš
tadienio vakaro. (Pavėlavu
sių ateiti nei eilėn neleido.) 
Jie stovėjo ilgose gilėse per 
naktį, šaltame drėgname ore. 
Daugelis neišlaikė nuovargio 
ir šalčio, liko nesiregistravę. 
Bet didžiuma, šimtai, išstovė-

• Stephanie White (Vinikai
tienė) smarkiai susirgo praė
jusį penktadienį.^ Ji tapo nu
vežta į Van Wytik Doctor’s 
Hpspital ir tą pačią dieną jai 
padarė operaciją ant tulžia- 
pūslės (gall bladder).

Lankyti galima kas dieną 
nuo 2-3 po piet ir 7 iki 8 
vakarais.

Linkime greit pasveikti.
Vinikaitienė yra narė East 

New Yorko-Richmond Hill or
ganizacijų, talkina joms gas- 
pądinystėse. Ir visa šeima yra 
nuolatiniai lietuvių pramogų, 
dalyviai, rėmėjai. Duktė Gla
dys veikliai dalyvauja Aido 
Chore. Patsai Vinikaitis yra 
d&Ug prisidėjęs darbu 
nukentėjųsieniš Lietuvos 
hfcms pagelbėti, taipgi 
dirbo valyme ir puošime 
jojo lietuvių kultūrinio centro

tiek perleidžia £er 2-3 valan 
das ne vienos pašalpinės drau
gijos vienas sekretorius, su 
rinkdamas duokles, nebūda
mas jokiu ekspertu.

Eidama po krautuves Jamai
koje, Mrs. Lydia Regan rado 
pundelį monetų, viso $Į,930. 
Jeigft pametėjas laiku neatsi
šauktų, jinai liktųsi tų pinigų 
savininke.

užsiregistravo visame 
3,321,782 piliečiai. 
045,251 asmuo 
šeštadienį.

Registraciją^ 
mažesnė negu 
velionies Roosevelto rinkimais 
ketvirtam1 terminui. Tuomet 
buvo užsiregistravę 3,556,377 
piliečiai, šiemet užsiregistra
vo 234,585 mažiau negu 1944 
metais, ir 68,678 mažiau ne
gu 1940 metais, majoro ir 
Miesto Tarybos rinkimuose.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
2J1 South 4fh Street Į 

BROOKLYN, N. T.

Koncertas. įvyks sekmadienį, 
spalių (Oct/) 31 dieną, 3:30 
po piet, ’ Liberty Auditorium, 
110th St J kampas Atlantic 
Ave., Richmond Hill.

Mes šitą koncertą rengiam 
.susispietę menininkai. Reiš
kia, vieni rengiam, kiti dai
nuosim, treti šoksim,. ketvirti 
skambinsim ir taip toliau. Bet 
mes norim, mes kviečiam, kad 
kuo 'daugiausia atsilankytų 
publikos ir palinkėtų mūsų 
darbuotojai laimingos kelionės 
ir laimės..

Kostancija gi yra užsitarna
vusi dar didesnio pagerbimo 
negu kad mes jai gal galėsi
me duoti. J j mat, jau daug 
metų atgal važinėdavo po ko
lonijas, po mūsų progre'syviš- 
kų draugijų parengimus ir 
dainuodavo, linksmindavo mū
sų parengimų lankytojus. Ji 
taipgi važinėdavo sykiu ir su 
mūsų prakalbininkais ir pra
kalbose dainuodavo, kad su
traukus daugiau publikos, žo
džiu sakant, Kostancija padė
jo ugdyti, tvirtinti mūsų dar
bininkišką judėjimą. Ir kiek 
yra žįnoma, iki šiol ji vis dar
buojasi, kiek gali, , tam pa
čiam tikslui. Ir, kaip žinoma, 
tokios darbuotojos arba dar
buotojai, kurie dirba,veik vi
są savo gyvenimą dėl darbi
ninkų labo, yra aukštai įver
tinti, ,daug gerbiami. Ir ot 
viena iš tų veikėjų yra mūsų 
draugė ir dainininkė Kostan
cija Menkeliūnaitė. ,..

Taigi, gerbiamieji lietuviai, 
ateikim visi ir visos į Kostan- 
cijos išlėistuvių koncertą, at- 
sisveikinkim ją, palinkėkim 
jai laipiingos kelionės ir lai
mės. Lai ji išvažiuoja links
ma, rami ir su stipria*širdžia. 
Ir, žinomą, kuo daugiau pu
blikos bus koheertę, tuo- di
desnė bus padėkavonė Kos- 
tancijąi už jos atliktus darbus 
dėl darbininkiško judėjimo,

? Reng. Kom. narys
. Jąna« Juška.

Piliečiai Šalo Eilese Per, Naktį 
Laukdami Registracijos

Ačiuojū draugams, visiems 
ir visoms mane aplankiusiems 
sergant, kai buvau išvežtas į 
ligonbutį, taip ir . namuose, 
pradėjus sveikti. Ačiū už at- 
lankymą asmeniškai, kaip vie
tiniams, taip ir iš tolimesnių 
apylinkių sutėikiant suratnini- 
mą bei užuojautą per laiške
lius. Taipgi ačiū draugąms- 
draugems už dovanėles, ku
rias lankydami man suteikėte.

Jau pradedu jaustis geriau. 
Turiu viltį, jog pavyks galu- 

pasveikti.
Su pagarba,
Petras Bieliauskas.

Su jais stovėjo, jiems pa
gelbėjo stovėti, grupė Marc
antonio kampanijos darbuoto
jų ir patsai Marcantonio, at
nešdami karštos kavos ir už
kandžio, patarnaudami eilėse 
stovėjusių namiškiams praneš
ti apie jų užtrukimą eilėje.

Dalis iš tų, be abejo, buvo 
tie, kurie nepaklausė darbie- 
čių raginimo nelaukti galo sa
vaitės, nors galėjo nueiti 
anksčiau. Vieną dieną pavar
gęs, kitą dieną nesiskutęs. 
Tūla moteriškė neturėjo ką 
palikti prie vaikų, laukė kol 
bus namie vyras, kuris ją už
vaduos. Dar kitas, silpniau 
sukalbantis ar pirmu kartu 
einantis, laukė eiti kartų sų 
kitu šeimos nariu ar draugu.

Didžiuma pavėlavusių, ta-1 
čiau, kaip pasirodė apklausi- 
nėjus tūlus stovinčius eilėj, bu
vo žmonės, kurie jokiu būdu 
negalėjo kitomis dienomis at
eiti. Tai vakariniai darbinin-

Kongresmanas Vito 
antonio kaltino* miestavosios 
rinkimų tarybos viršininkus, 
kad* jie nedavė pakankamai 
Registratorių darbininkais ap
gyventuose distriktuose. Taip
gi kaltino, kad tie registrato
riai tiksliai vilkino darbą, kad 
tię žmonės pritruktų kantry
bės ir liktųsi neužsiregistra
vusiais. Priežastis: numato
ma, kad tų vargo peleliu veik 
kiekvieno balsas eitų už Marc
antonio.

Kad kongresmano kaltini
mas turi pamato, rodo tas 
faktas, jog 18-to kongresinio 
dieirikto 9-me rinkimų dis
trikte (tame, kuriame žmo
nės išstovėjo per naktį iki 7- 
tos valandos sekmadienio ry
tą) per 24 valandas užregis
truota tiktai 467 asmenys. Po

Notice is hereby k) ven that The Euclid Candy 
Company, Inc., of 82 Leonard Street, Brook
lyn, New York, has registered its trade
marks “Love Nest,’’ “Herald Square" and 
“Hill-Binies" with the Secretary of State 
of New York, to be used on confectionary 
products.

(229-246)

Marcantonio Ne Be 
Reikalo Kritikavo 
Registruotojus

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

Valandos: f?-1ory!f
Ji—■ 8 vakare

• ■ , - 4 J • x

Penktadieniais uždaryta.

Kitas svarbus dalykas, tai, 
kadangi mūsų ai ės yra mums 
rezervuotos nuo aštuntos va
landos, labai svarbu laiku pri
būti ir lošimus laiku pradėti. 
Mes galime tai padaryti, tik 
reikia priprasti. Jeigu mes 
nepasirodome laiku ir alės 
neužimam nuo aštuntos valan
dos, tai, jei yra kiti bolininkai 
tuo laiku, jie gali užimti mū
sų ales, nes jos negali būti 
tuščios. ' Nepamirškite — mo-

Pradžia 4 vai. dieną
Šokiam ĮžAnga 65c Xsu taksais)

Įžanga $1.50 (su taksais) 
A i

šokiai 7 v. v.

Parduoda naujas ir taiso 
sekamas mašinas:

Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 
; Television ir Radios.UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS - LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Peter 
KAPISKAS

kai restorantuose, viešbučiuo
se, ofisų, valytojai ir daugelis 
kitų vakarinio šifto darbinin
kų. O registracijos valandos 
pirmomis penkiomis dienomis 
buvo tiktai vakarais.

Dar priežastis buvusi ta
me, kaip kaltino kongresma- 
nas Marcantonio po apkeliavi
mo savo . distrikto per1 naktį 
užkliuvusias registracijos sto
tis, kad toms stotims duota 
per mažai registruotojų, nors 
žinojo, jog tuose distriktuose 
yya daug piliečių. Ir ypatin
gai yra daug tokių, kurie ne
galėjo užsiregistruoti anks
čiau.

Bendrai, šeštadienį užsire
gistravo labai daug, arti treč
dalis visų registruotų. Viso 

mieste 
Iš tą 1,- 

užsiregistravo

Daktaro “Lengvas” 
Darbas

Ne kiekvienas ■' norėtų 
daktaru, eiti prie sunkiai 
gančio ar sužeisto ligonio net 
jam esant lovoje. Tačiau jau
nas daktaras Dario Vaccino 
aną dieną turėjo eiti pas ligonį 
ant- stogo, apsupto aukštesniais 
pastatais, ties 779 8th Avė., 
New Yorke. . ;
Dr. Vaccino turėjo pas ligo

nį Edward Sullivan, ten nukri
tusį ir susižeidusį, nušokti 8 
pėdas, kad jam suteikti pirmą
ją pagalbą ir patvarkyti jo iš 
ten gelbėjihią.

Suėmė Plėšikus
Puošniame apartmente, 

W. 86th Street, New Yorke, 
praėjusį ketvirtadienį detekty
vai suradę apie $75,000 vertės 
turto, buvusio išvogto nuo po
nios Loew. Taipgi radę ir ki
tur buvusių išvogtų brangumy-

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, IMI
223 South 4th Street 

BROOKLYN, N. T.
Valandos:. S• I 
vouximva... g—ą vakarais

Ir Pagal Pasitarimai®.
Telefonas EVargreep 4-0203 g

SUSIRINKIMAI
RICHMOND-HILL, EAST 

NEW YORK, N. Y. .
LDS 13 kp. ir LLD 185 kp. susi

rinkimas įvyks spalių 7 d.,'8 v. v., 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Avė. šis susirinkimas bus labaį svar
bus, turėsime aptarti vakarienės 
reikalą, Laisvės vajaus vedimą ir 
yra kitų svarbių reikalų. Tad visi 
dalyvaukite. , (234-235

RIDGEWOOD-BROOKLYN.

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G„ 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EVergreen 7-6238

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

> DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

K. Menkeliūnaitės 
Išleistuvių Koncertas

Kaip jau yra žinoma, kad 
mūsų meno veikėja ir daini
ninkė Kostapcija Menkeliūnai
tė lapkričio 4-tą dieną, šių me
tų, išvažiuoja iš Amerikos at
gal į Italiją. Taigi, šia pro
ga yra jai rengiamas didelis ir 
gražus koncertas, kuriame 
dainuos( ji pati, vietiniai ir 
apylinkės chorai, daug solistų, 
duetistų ir kitokių meno spė-




