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Auksinio Jubiliejaus
Proga su Aidiečiais. 

Diplomatinė Apgavystė. 
Mūsų Brolių

Nelaimės.
Francūzai ir

Rašo A.

Brooklyn© ir apylinkes lie
tuviams puiki 
gražią dainų ir šaunios muzi
kos. Tai bus ateinantį sek
madienį, Lietuvių Kultūrinio 
Centro salėje.

Ten įvyks Brooklyno Aido 
Choro koncertas. šis paren
gimas bus nepaprastas tuomi, 
kad jis ruošiamas, apart kitų 
gražių sumetimų, atžymėjimui 
New Yorko miesto auksinio 
jubiliejaus. Netenka abejoti, 
kad mūsų aidiečiai duos mums 
tokį- koncertą, koks tik reto
mis progomis pasitaiko.

Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.

Šis aidiečių koncertas, beje, 
bus atidarymas parengimų 
sezono. Kadangi dabar Brook
lyn© lietuviai turi puikią, puoš
nią salę, prieinamą visiems, 
tai -šių metų parengimų sezo
nas žada būti nepaprastai tur
tingas .

Fresno, Calif. — Henry 
| Wallace, Progresyvių Parti- 
! jos kandidatas prezidento 
vietai, šaukė Ameriką, Ang
liją ir Franci ją priimti So
vietų pasiūlymą ir surengti 
keturių didžiųjų talkininkų 
užsieninių ministrų konfe
renciją dėl Berlyno ginčų 
išsprendimo.

Wallace peikė anglų, ame
rikonų ir francūzų atstovus 

J Jos 'Lmgt. Tautų seime Pary- 
diplomatija visiškai žabala. į zįuje, kad jie atmetė šį SO- 
Ji palaiko Washingtone atsto- vietinį pasiūlymą, ir vieton 
vus, kurie nieko neatstovauja, to davė skundą Jungt. Tau- 
Palaiko juos kaštais tų žmo-Į tų Saugumo Tarybai prieš 
nių, kurie nėra suteikę jiems Sovietų Sąjungą dėl vadina- 
jokio įgaliojimo juos atsto- mos Berlyno 
vauti.

Kalba eina apie Lietuvos, 
Estijos ir Latvijos “atstovus.“ 
Tie atstovai per visus pasku
tinius aštuonis metus nieko ne- 
beatstovauja. Tos vyriausy
bės, kurias jie atstovavo, prieš 
aštuonis metus, tapo amžina: 
palaidotos. «

štai numirė Bilmanis, latvių 
buvusios fašistinės valdžios 

x-^mba^adorius. Jo vieton save 
^pasiskyrė koks ten Dinbergs, 

ir mūsų prezidentas jį pripa
žino “Latvijos atstovu“!

. Trumano administracija nie- 
^gj.llo nesimoko iš istorijos.
' diplomatija visiškai :
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Sandėliuose atpigo kiau
liena, bet dar nenumušta 
kaina krautuvėm.

Berlin.
šiutistai taipgi manevruoja 
oro “koridoriuję” iš vakari
nes Vokietijos^ į Berlyną.

žiauri ir baisi tragedija iš
tiko du lietuviu Brazilijoje. 
Vienam tenykščiam laikrašty
je skaitome, kad susitarė ir 
nusižudė dar tik vidutinio am
žiaus Antanas Samuolis ir So
fia čižinauskienė. Jie dū, sa
koma, “gyveno darniai, kaip 
ratai retai kada gyvena pana
šios poros, ir kiti to pensijo- 
no gyventojai ’ dažnai jiems 
tos laimės pavydėdavo.“

.Kodėl jie nusižudėNe iš 
laimėš ir gerbūvio, aišku.- Jų 

. tragedijos priežastį išaiškina 
jų paliktas laiškas. Jie rašo 
policijai:

“Aš, Samuolis Antanas, ir 
§°fia čižinauskas, bendrai 

iLfar iš vaikystės, gimę mūsų 
senojoje tėvynėje Lietuvoje, 
abudu « apsisprendėva mirti.. 
Vienintelis mūsų mirties kalti- 

, ninkas yra džiova. .. išleidova 
viską: gydytojams, ligoni
nėms, sanatorijoms, vaistams.

j Daugiau nebegaliva. . .“

Nublokšti į tolimą svetimą 
kraštą, netekę sveikatos, pa
skutinius centus praleidę gy
dymuisi, nelaimingieji nu
sprendžia tragiškai kartu mir
ti! Tai aukos žiaurios, 
pitalistinės santvarkos.

Prancūzai nepatenkinti 
glais. Jie mano, kad anglai 
juos-apgavo.

Ginčai iškilo dėl taip vadi-, 
narnos “Vakarų Europos Są
jungos.“ Prancūzai sako, kad 
jie turi tai sąjungai vadovau
ti, o ne anglai. Anglai atsi
skyrę, gyvena ant salos, o 
francūzai randasi pačioje Eu
ropos “Širdyje.“

Ypatingai francūzus įpykino 
paskyrimas maršalo Montgo
mery “Vakarų Europos Sąjun
gos“ militarinio Štabo ko- 
mandieriumi. Tai reiškia, kad 
anglai kontroliuos ginkluotas

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

Wallace Reikalauja Keturių 
Didžiųjų Konferencijos 
Berlyno Ginčam Spręsti
Smerkia Vakarinių Talkininkų Skundą Saugumo Tarybai • 
Prieš Sovietus; Ragina Vykdyti Potsdamo Sutartį

“blokados”. 
Wallace sakė, “po Saugumo 
Tarybos1 Tjau tik karinė jė
ga telieka.”

Kalbėdamas Fresno Me
morial salėje, sykiu ir per

Nubausti už Italijos Ex- 
Karaliaus Lankymą

Roma. — Italijos valdžia 
pabaudė du savo laivyno o- 
ficierins už tai, kad jiedu 
aplankė buvusį italų kara
lių Umberto, kuris dabar 
gyvena Lisbone, Portugali
jos.. sostinėje, fašistinės val
džios globoj.

PASIŲSTI TANKAI 
PRIEŠ FRANCUOS 
ANGLIAKASIUS

Paryžius, spal. 5. —Fran- 
cijos valdžia pasiuntė ka
riuomenę su tankais ir šar
vuotais automobiliais prieš 
streikuojančius angliaka
sius. Sustreikavo 325,000 
mainierių.' Jie protestuoja, 
kad valdžia numušė 8 nuo
šimčiais algą angliakasiams 
suvalstybintose kasyklose; 
reikalauja pakelti algą ir 
panaikinti taksų padidini
mą.

24 valandom sustreikavo 
200,000 valdžios tarnautojų. 
Reikalauja sustabdyt palei- 
dinėjimus iš tarnybų, pakelt 
algą ir numušt taksus.

Susiaurino Diplomatų 
Keliones Sovietuose

x Washington. — Sovietų 
Sąjunga paskelbė daug* vie
tų, kur uždrausta lankytis 
Amerikos ir kitų kraštų at
stovybių nariam^; ypač už
ginta jiem keliauti į sritis, 
kurias Sovietai atgavo bei 
laimėjo praeitame kare.

Su francūzais diplomatais 
nelaimė tame, kad jie nesu
pranta nė tos paprasčiausios 
visiems aiškios tiesos, jog vi
sa toji “Vakarų Europos Są
junga“ yra anglų imperial is-, 
tų planas planas išlaikyti sa
vo viešpatavimą kitų žmonių 
kaštais. Jie nesupranta nė to, 
kad jie tapo auka mūsų “Mar
shall Plano.“

radiją, Wallace, pareiškė:
— Jeigu rusai būtų užtik

rinti, kad mes (Amerika) 
vykdysime savo, pasižadėji
mus, duotus Potsdamo kon
ferencijoj, tai pranyktų ka
ru pavojus, o atgytų žmoni
jos viltis dėl taikos.

(Sovietai, tarp kitko, sa
kė, jog minimo skundo davi
mas Jungt. Tautų Saugumo 
Tarybai taip pat yra Pots
damo sutarties laužymas.)

R.eporteriai užklausė Wal- 
lace’ą: — Ar .galima patei
sinti Rusijos politiką kas 
liečia atomų jėgos kontro-

Wallace atsakė:
— Jeigu mes būtume to

kioje padėtyje, kaip Rusija, 
tai ir mes panašiai elgtu
mės.

Republikonas Žada 
“Iššluot Komunistus”

Harrisburg, Pa. — Re- 
publikontį kandidatas į vice
prezidentus, Earl Warren 
šnekėjo, kad Trumano val
džia “glostanti komunis
tus.” Kongresas paskyrė 
$15,000,000 Trumanui, kad 
išvalytų raudonuosius iš 
valdinių tarnybų, bet Tru- 
manas, girdi, to nepadaręs. 
Warrenas sakė, kad jeigu 
Tomas Dewey būtų išrink
tas prezidentu, tai jis ir “be 
15 centų išlaidų” iššluotų 
komunistus.

M - J

Viesulas Japonijoje 
Naikino Jankių Ginklus

Tokio. — Nepaprastai 
smarkus viesulas pietinėje 
Japonijoje, tarp kitko, su
naikino daug jankių karinių 
įrengimų Okinawos saloje, 
kur padarė $10,000,000 nuo- 

. s tolių. /4
. __ i________

Anglijos Valdžia “Valo” 
Kairiuosius iš Tarnybų

London. — Anglų valdžia 
išmetė iš pašto tarnybos ke
turis žmones už tai, kad jie 
sueina ' komunistus. Iš kitų 
valdinių tarnybų “išvalė” 
25, kaip .komunistinio judė
jimo pritarėjus.

Nenaudėlis Išžagino ir 
Nušovė Mergaitę

Springfield, Ohio. —- 
licija ieško nenaudėlio, 
ris išžagino • ir nušovė 
metų mergaitę , Mary A. 
Page. Rasti ženklai rodo, 
kad jis automobilyje “apsi
dirbo” su mergaite, paskui 
nušovė ir išmetė. Rasta 
keli buteliai nuo alaus. ’

THE LITHUANIAN DAILY

Londono Demonstrantai Šaukia: 
Nekariaut už Jankių Dolerius!

. London. — Demonstravo 
darbininkai prieš pasmar
kintą rekrutavimą į Angli
jos armiją ir oro jėgas. Ko
munistų vadovaujami, de
monstrantai numaršavo į 
valdišką susirinkimą, kuria
me karo ministras A. V. 
Alexander šaukė jaunus vy- 
fus į karinę tarnybą. Poli
cija areštavo 12 demons
trantų.

Du darbininkai užlipo ant

Jungt.’ Valstijos Daro Manevrus 
Ne Apsigynimui, bet Užpuolimui

Elgin Field, Florida. — 
Jungtinių Valstijų armija, 
karo laivynas ir oro jėgos 
daro plačiausius manevrus 
700 ketvirtainių mylių.plo
te, Alabamoj, Floridoj ir 
Georgijoj. Šie kariniai pra
timai taikomi ne apsigyni
mui, bet įsiveržimui į kitą 
kraštą.

Manevruose Amerika va
dinama taikia šalim “Namo- 

pult imperailistinę valstybę, 
vadinamą “Deluvią”. Neti
kėtas užpuolimas būsiąs pa
darytas, kai tik Namora

---------------------------------------------------- .----------------------------------------- .-------------------------------- ----------------------- !------------

AnglijaPilnai Paruošia Karinį 
Laivyną “Netikėtiem Veiksmam”

London. — Anglijos'Val
džia įsakė savo karo laivy
nui pilnai pasiruošti veiks
mams. Visi kariniai laivai 
apginkluoti bei skubiai gin
kluojami išrastais po karo, 
naujausiais kovos įrankiais. 
Būsią susiaurinti manevri
niai karo.laivų plaukimai į 
Australiją, Pietų Afriką ir 
Vakarinę Indiją, nes reikė
sią laikyti didžiausias laivy
no jėgas namie dėl “netikė
tų įvykių Europoj.”

Valdžia Reikalauja Teist 
Spaustuvininkų Uniją už 
Tafto Įstato Neklausymą

Washington. — Valdiškos 
Darbo Santykių ^Komisijos 
advokatas Robertas N. Den
ham pareikalavo, kad fede- 
ralis apskrities teismas. In- 
dianapolyje teistų ir baus
tų federacinę -' Spaustuvių 
Darbininkų Uniją, esą, už 
pirihesnio teismo įsakymo

į
Saar Srityje Uždrausta 
Komunisju Vadam Kalbėti

Saarbrucken, Vokietija.—' 
Francūziškai - vokiška val
džia Saar srityje uždraudė 
kalbėt pasiniame susirinki
me Maksui Reimannui, Ko
munistų Partijos pirminin
kui vakarinėje Vokietijoje; 
taipgi užgynė kalbėt žy
miam francūzų komunistui 
Florimondui Bontėi: 

platformos, kur Alexander 
kalbėjo, nešdami didelę vė
liavą su užrašu: “NĮeisime 
kariaut už jankių dolerius!”

Buvo iškelta daug vėliavų 
su obalsiais: “Kovokime už 
taiką, ne už Wall Strytą”, 
“Statykite namus, ne bom- 
banešius,” ir t.t. Paskleista 
prieškariniai lapeliai tarp 
ministro Alexanderio publi
kos.

nužiūrės, kad Deluvia turi 
intenciją kariauti. Namora 
užpulsianti Deluvią, be kit
ko, dėl žibalo versmių, ku
rias deluviečiai paveržė.

Namoriečiai atakuos De
luvią sykiu iš šiaurės ir pie
tų.v

ęšie pratimai atidengia 
planą užpuolimo kartų prieš 
Sovietų Sąjungą, kuri čia 
praminta Deluvia.)

Manevruose vartojami ti
kri lėktuvų kulkosvaidžių 
šoviniai ir oro bombos, sve
riančios iki 2 tonų.

Anglija galėtų išstatyt 
mūšiams 5 didžiuosius karo 
laivus, 32 šarvuotlaivius, 
127 naikintuvus, 23 lėktuv- 
laivius, 65 submarinus ir 
daugiau kaip 300 kitų kari
nių laivų. Kanada, Australi
ja ir kitos anglų pusiau ko
lonijos galėtų prisidėt su 2 
dideliais lėktuvlaiviais, 8 
šarvuotlaiviais, 26 naikintu
vais ir daugiau kaip 200 ki
tų karinių laiVų.

“paniekinimą.”
Pirmesnis teismas liepė u- 

nijai pildyti Tafto-Hartley’o 
įsakymą — nereikalauti pil
no unijos pripažinimo, pasi
rašyti su samdytojais sutar
tis pagal tą įstatymą ir t.t. 
Bet Spaustuvininkų Unija 
neklausė paliepimo.

Slaptai Gamina Vakarinės 
Vokietijos “Konstituciją"

Bonn, Vokietija. — Va
karinių Vokietijos provinci
jų atstovai slaptai gamina 
planą “konstitucijai” busi
mosios vakarinės Vokietijos 
valstybės. Nerašomi jokie 
posėdžių protokolai; neuž
rašoma, kas ką. sako.

(Amerika, Anglija ir 
Franci ją steigia vakarinės 
Vokietijos valstybę atskirai 
nuo Sovietų užimtos rytinės 
Vokietijos.)

ORAS.—Būsią lietaus.
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Amerika Grasina Pertraukt 1 <
Diskusijas del Atominės
Jėgos Kontroliavimo
Sako, jei Sovietai Priešinsis Amerikinei Atomų Jėgos 
Kontrolei, tai Bus Uždaryti To Klausimo Svarstymai

Paryžius. — Warren R. 
Austin, Amerikos atstovas 
politiniame Jungtinių Tautų 
seimo komitete grasino vi
sai sustabdyti diskusijas a- 

r pie tarptautinę atominės jė- 
■''.(rne Irnnfrnlp ioifHi Sovietai?os kontrolę, jeigu Sovietai 

riešinsis amerikiniam kon
trolės planui. Anglijos ir 

Kanados atstovai pritarė 
Austinui, atmesdami Sovie
tų pasiūlymą.

Sovietų delegatas Višins
kis siūlė kartu padaryti su
tartį, užginančią vartot ato
minius ginklus, ir įsteigti a- 
tominės jėgos tarptautinę 
kontrolę Jungt. Tautų Sau
gumo Tarybos rėmuose.

Anglų-amerikonų blokas 
politiniame komitete užgyrė 
Amerikos planą. Ukrainos 
delegatas Manuilskis sakė, 
šis planas palieka atomines

Didėja Nedarbas 
Bizonijoje

Praga. — Iš Berlyno pra
nešta, jog 750,000 vokiečių 
darbininkų neteko darbo 
nuo to laiko, kai anglai-a- 
merikdnai įvedė naujus po
pierinius pinigus savo už
imtoje Vakarinėje Vokieti
joje, kuri vadinama Bizoni- 
ja.

Iš anglų - amerikonų už
imtos vakarinės Berlyno da
lies kas savaitė persimeta 
vidutiniai po 300 bedarbių į 
sovietinę Berlyno dalį, ieš
kodami darbo.

Neamerikinis Komitetas 
Rašo “Prošeniją”

Washington. — Kongres- 
manų Neamerikinių Veiks
mų Komitetas rašo “prose
ni j ą’\ reikalaudamas teisti 
dr. L. Millerį ir 3 kitus, kad 
jie neatsakė į klausimą, ar 
jie komunistai.

175,000 Geležinkeliečių 
Gaus 10 c. Priedo Valandai

Chicago: — Geležinkelių 
Konduktorių ir Traukinių 
Aptarnautojų Brolijos, viso 
175,000 žmonių, gaus po 10 
centų daugiau algos valan
dai.

Paryžius. — Amerikonų 
diplomatai sakė, jog kai 
5-kių vakar. Europos šalių 
karinė santarvė susitvar
kys, tai Amerika artimiau 
su ja bendradarbiaus.

Anglija Įsake Palaikyti. 
Slėptuves nuo Oro Bombų

London. — Anglijos val
džia įsakė daugiau meardyt 
slėptuvių, kurios buvo į- 
rengtos apsaugai nuo naęių 
oro bombų; sako, jog tos 
slėptuvės gal bus ir vėl rei
kalingos.

bombas kaip Amerikos karo 
įrankį. Tarybinės Baltaru
sijos užsienio reikalų'minis-, 
tras Kiselevas pareiškė, jog 
Amerika laiko atominę 
bombą, kaip didžiąją buo
žę, grūmodama tom šalim, 
kurios neseka amerikinėmis 
pėdomis.
Atmeta Pasiūlymą del Mi

nistrų Konferencijos į
Amerikos, Anglijos ir 

Franci j os delegatai atmetė/ 
Sovietų siūlymą sušaukti tų 
trijų šalių ir Sovietų užsie- . 
ninių^ministrų konferenciją 
spręsti klausimams dėl Ber
lyno ir visos Vokietijos.

Anglai - amerikonai varo į' 
pirmyn savo skundą Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybai 
prieš Sovietus dėl Berlyno; 
sakoK kad Sovietai, “bloka- 
duodami” jiem • važiuotę į 
Berlyną, girdi, “gręsią su
ardyti taiką.” . O

Sovietų atstovas Andrius 
Višinskis pareiškė, jog “So
vietai” neprisidės prie skun
do svarstymo procedūros^! 
Iš to suprąntama, kad So
vietų delegatai nedalyvaus 
Saugumo Tarybos sesijose, ■. 
kur tas skundas bus svars
tomas.
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PASKIRTI KARO 
VADAI SANTARVEI 
PRIEŠ SOVIETUS

Paryžius.—Anglija, Fran- 
cija, Belgija, Holandija ir 
Luksemburgas užtvirtino 
anglų feldmaršalą Montgo
mery, kaip bendrą nuolati
nį pirmininką tų kraštų 
karinių jėgų; paskyrė f ran- * 
cūzų generolą Jeaną de Ta- * 
ssigny komandierium šios 
penkių valstybių santarvės 
armijų, esą, “ginti vakarinę 
demokratiją” (karui pHeš • 
Sovietus). Vyriausiu san- a 
tarvės oro jėgų komandie
rium paskirtas Anglijos o- 
ro ministras James Robb, o 
jų karo laivyno komandie-'. j 
rium — vienas francūzų 
admirolas.

Numalšintas Sukilimas 
Pietinėj Korėjoj?

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos valdžia skelbia, kad 
ji numalšino sukilimą, ku
riam vadovavo amerikinių 
šnipų galva Čoi Nung Jin. 
Suimta 20 sukilėlių. Areš
tuota 8 laikraštininkai, ku
rie rašė palankiai Sovie
tams. Bet komunistai nieko 
bendra neturi su šiuo suki
limu.

ČIANGAS 1000 NUOŠIM
ČIŲ KELIA TAKSUS 
Nankihg, Chinija.—-čiahg 

Kai-šeko valdžia nutarė 1 
000 nuošimčių pakelti tak 
sus ateinantiems metams.
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Harry Trumdnasir Thomas Dewey
Didžiųjų senųjų partijų kandidatai po visą kraštą' 

plačiai važinėja su prakalbų maršrutu. Jau po desėtkus 
prakalbų yra pasakę ir dar daugybę jų pasakys. Rinki
minė kampanija pačiame įkarštyje. Vyrai kalba masi
niuose susirinkimuose, mažose savo pasekėjų sueigose, 
nuo traukinių platformų į stotis susirinkusiems “žiopso- 
tojams.” Klausovų netrūksta. Rinkimų kampan, metu pi
liečiai kartą į keturis metus išsiilgusiai laukia iš parti
jų ir jų kandidatų pažadų.

O pažadų jiems nesigaili' nei demokratų kandidatas 
Trūmanas, nei republikOnų kandidatas Dewey. Tačiau ar 
kuris iš jų pasako tikrai nuoširdžiai, koks tarpe jų yra 
skirtumas? Nė vienas to nepasako. Nepasako,žinoma, 
todėl, kad tokio pamatinio skirtumo tarpe tų partijų ir 
kandidatų besiranda.
' Paimkime užsieninius Amerikos reikalus: santykius 

su Tarybų Sąjunga, atsinešimą linkui Jungtinių Tautų, 
Marshall Planą ir Trumano Doktriną, teikimą ginkluo
tos pagalbos Graikijos monarchistams ir Kinijos Čiang 
Kai-šeko diktatūrai. Visais šiais ir kitais Amerikos su 
pasauliu santykiais abiejų partijų politika viena ir ta 
pati. Ji yra vadinama dvi-partijine politika. Ji tokia jau 
seniai, nuo Roosevelto mirties laikų. Tai šiuose rinki
muose užsieniniais reikalais kandidatai nė nebando pi
liečiams aiškinti, ką kuris kandidatas, laimėjęs rinki
mus, pasistengtų įnešti. Abu teigia, kad Ameriką eis 
tuo pačiu dabartiniu keliu, nepaisant kuris senųjų parti
jų kandidatas atsidurs Baltajame Name.

Ar yra pamatinių skirtumų naminiuose reikaluose? 
Jeigu jų raudasi, tai jų neparodo tų partijų kandidatai. 
Partijų platformos nekalba apie jokius didelius skirtu
kus. Karščiausia ginčijamasi tik vienu reikalu, atseit, 
dėl komunizmo. Bet ar yra pamatinių skirtumų? Nėra 
jokių. Dewey sako, kad jis, sėdėdamas, Baltajame Na
me, greičiau ir gryniau iš visur išvalytų “komunistus.” 
Trumąnas gi teigia, kad jis ir jo administracija įvedė 
tokį raudonųjų gaudysią Aiperikoje, kokio dar nėra bu- 

—vę. Už pavyzdį jis 'rodo jkąltinimą dvylikos komunistų 
vadų ir pasikėsinimą tąja byla nuvaryti Komunistų Par
tiją į pogrindinį gyvenimą.

Tiesa, Trūmanas daug kalba apie trustų ir stambiojo 
kapitalo laimėjimą, jeigu laimėtų Dewey. Bet tai tik pu
sė tiesos: trustai ir stambusis kapitalas jau yra užkaria
vęs valstybės galią Trumano vadovybėje. Keno gi atsto
vai bei žmonės sudaro Trumano kabinetą, jeigu ne ban- 
Jderiai ir generolai? Apart bankierių bei jų agentų, vi
sam Trumano kabinete nerasi kitokių žmonių.

Taigi, šis Trumano argumentas apie trustus ir kapi
talistus yra tiktai rinkiminės kampanijos reikalas.'

Arba paimkime santykius su darbininkais; Tiesa, kad 
Trumano kandidatūrą remia dauguma darbo unijų vir
šūnių. Bet tas nepakeičia Trumano ir jo administracijos 
prięšįarbininkiško pobūdžio: Kas gi praveda gyveniman 
Taft-Hartley įstatymą, jeigu ne Trūmanas ir jo agentai? 
Kas .gi sugrąžino Amerikon indžionkšinų gadynę prieš 
streikus ir unijas, jeigu ne Trūmanas? <-

Vadinasi, kuriais tik klausimais kalbėsime, surasime 
tą patį: Trūmanas ir Dewey gina ir atstovauja tuos pa
čius reakcinio kapitalo interesus. O tai reiškia pasiruoši
mą naujam karui ir varžymą darbininkų klasės teisių 
namieji..

Amerikos piliečiams alternatyva tėra viena: Jeigu 
jie nenori naujo karo ir reakcijos, jie turi atmesti tiek 
Trumaną, tiek Dewey, ir išrinkti šalies prezidentu Pro- 
gresistiį Partijos kandidatą Henry Wallace. Naujoji par
tija ir jbs kandidatas patiekia Amerik. žmonėms-išmintin
gą išeitį: taiką pasaulyje ir gausą ir laisvę namieje!

I
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Rašo D. M. š.
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Mr. Trūmanas ir Mr. De
wey prezidentinę kampani
ją veįa “pasižymėdami”, ka
tras gali daugiau pulti pro
gresyvius, šaukti prieš 
“raudonuosius”, grūmoti 
Tarybų Sąjungai. Nejaugi 
tie žmonės mano, kad dabar 
jiems patogesnės sąlygos, 
kaip buvo 1938 ir 1939 me
tais? . x .

Mr. Dewey šaukia, kad 
“nebus kito Municho”. Bet 
kas įvykdė Municho išdavy
stę 1938 metais, kas išdavė 
Čechoslovakiją, kas tada 
ruošė Hitlerio, Mųsšolinio 
ir Japonijos karą prieš Ta
rybų Sąjungą, jeigu ne De
wey ir Trumano šalinirikai ? 
Ir šie ponai 1938 metais ne
buvo prieš Municho išdavy
stę, nes jie manė, kad ta iš
davystė pasitarnaus tiems 
tikslams, kurių atsiekimui 
jie dabar dirba.

Nepasitarnavo jiems 1938 
metų Municho išdavystė, 
nepasitarnaųs ir dabartiniai 
suokalbiai, blokai.

Nors Jungtinių Tautų 
Seimas buvo nutaręs, kad jo 
nariai nutrauktų diplomati- 
jos ryšius su Ispanijos fa
šistų režimu, bet Jungtinių 
Valstijų ryšiai su generolo 
Franco režimu darosi vis 
artimesni. Gi senatorius 
Chan Gurney dar reikalau
ja tampresnių ryšių.

Washingtone vyriausybė 
įsakė, kad visi kariniai “F- 
84” “jets” lėktuvai pasiliktų 
ant žemės. Dalykas tame, 
kad j e pradėjo vienas po ki
tam kristi. Pirmiau karo 
vadai jais labai didžiavosi, 
kad šie raldėtinio pobūdžio1 
■lėktų,vai daro po 600 mylių 
į valandą i5r gali iškilti ‘40,- ’ 
000 pėdų į orą. Sako, kad į- 
sakyta sulaikyti jų statymą 
Republic Aviation Corp., 
Farmingdale, N. Y., kur y- 
ra užsakyta 1,000 šių lėktu-

Jonas Kaškaitis.

Laisvoji Sakykla
KALBOS DALYKAI

Progresyvių Partijos kan
didatas į prezidentus Henry 
Wallace mąršrūtUvo vakari
nėse ir pietinėse valstijose. 
Houston, Tex., jo prakalbo
se dalyvavo virš 4,000 žmo
nių. Sako, kad tai buvo di
džiausios prakalbos politi
niu klausimu ne vien Te
xas valstijoj, bet bendrai 
pietų valstijose. x

Neapseita ir Čia be kiau
šinių ir pamidorų. Mat, ko
mercinė spauda it radijas 
kursto tamsūnus, pasako
jant, būk Wallace stoja už

“demokratams” taika yra 
baisi.

Argentinos vyriausybė a- 
reštavo daug armijos kari
ninkų ir laivyno komandie- 
rių. Juos kaltina, kad jie 
Jungtinių Valstijų atstovy
bės vadovystėje ruošėsi nu
versti dabartinę Argentinos 
valdžią priešakyje su Pero
nu. - * •

Naujas blokas įkuriamas 
Artimuose Rytuose. Tai An
glijos ir jos pąšekėjų dar
bas. Šį karinį bloką suda
rys 12-ka valstybių: Afga
nistanas, Egiptas, Ethiopi- 
ja, Graikija, Irakas, Ira
nas, Lebanonas, Pakistanas, 
Saudi Arabija, Sirija,Turki
ja ir Yemenas. Jis organi
zuojamas ‘prieš Tarybų Są
jungą. '

Bet šis blokas nebus tvir
tas, nes kada vienų šalių 
valdonai parsidavę anglo
saksams begėdiškai išduoda 
savo šalisr tai kitų . siekiu 
pasiliuosuoti iš anglo-saksų 
“globos”. .

čechoslovakija išdirbo 5 
metų planą,’ kuris bus pra
vestas gyveniman, kad pa
gerinti žmonių gyvenimo 
reikalus.

Nuteista ilgiems metams 
į, kalėjimą seserys Anna ir 
Margarieta Cibulkovos, Leo 
Vlasak, Jųzef Koch ir dar 
keli kiti. Teisme jie sakė, 
kad tarnavo Amerikos šni- 
pijadoje. Šnipų veiklai va
dovavo Vladimir Krajina, 
buvęs BeneŠo partijos sek
retorius. ■v«l-

i Chinijos Liaudies Išlais
vinimo Armija užėmė Shan- 
tungo provincijos sostinę 

:Tsinaną, kuriame yra 500,- 
;0b6 gyvėKfojų. T^i svarbūs 
■gelžk’elių ir plentų mazgas. 
Sako, kad Šis liaudies lai
mėjimas Supurtė iki pat pa
matų reakcinę generolo Či
ang Kai-ŠeJkd'valdžią.

Dabar didėli mūšiai eina 
Chinsien miesto srityje ir 
Siuyuano pro vinci j o j. Liau
dies armija laimi. i

FrAncijds ‘ K o m unistų 
Partiją ir Gerieralės Darbo 
Konfederacijos unijų vadai 
pareiškė, kad nudegs nagus 
imperialistai, kurie ruošia 
karą prieš Tarybų Sąjungą. 
Jie Sako, kad liaudis karo 
nenori, kad .karė /organiza-

Palmiro Togliatti sako, kad 
Tarybų Sąjunga veda taikos 
politiką. Jis sako, kad jeigu 
“demokratinės” valstybės 
priimtų Sovietų pasiūlymus 
mažinti apsiginklavimą, tai, 
būtų nuimta sunki našta 
nuo žmonių pečių.

Jungtinių Valstijų vy
riausybė atsisako ištraukti 
savo armiją iš pietinės Ko
rėjos. Tarybų Sąjunga pa
reiškė, kad ji savo armiją 
ištrauks iš šiaurinės Ko
rėjos ir siūlė, kad tą pat pa
darytų ir Jungtines Valsti
jos pietinėje dalyje. Gene
rolas Marshall, žinodamas, 
kad jis turi didžiumą Jung. 
Tautų organizacijoj, sako, 
kad lai šį klausimą spren
džia ši organizacija.

Lenkijos industrinė ga
myba žymiai pakilo, lygi
nant su pereitais metais. 
Lenkija pasirašė su Tarybų 
Sąjungos Vokietijos zona 
prekybos sutartį iki pabai
gai 1948 metų. Ųar per 
šiuos tris mėnesius preky
bos bus už $36,000,000 tarpe 
abiejų šalių. Į Vokietiją bus 
išvežta iš, Lenkijos anglies, 
maisto, o iš Vokietijos į 
Lenkiją fabrikinių dirbinių. 
Bendrai per 1948 m. jtarpe 
abiejų šalių prekyba sieks 
$100,000,000 vertės.

Filippinų Salose valstie
čiai veda karą. Mr. Ford 
Wilkius, N. Y. Timeso ko
respondentas rašo, kad į 40 
dienų vien Luzono saloje 
žuvo 1,000 žmonių kovoje 
tarpe valdžios kareivių 'ir 
partizanų, iš Hukbalahap 
(Huks) organizacijos.

Valstiečiai reikalauja že
mės reformos, kad žemės 
vaisiais /naudotusi tie, kurie, 
ją dirbą. Valdonai valstie^ 
čius puola. Sakoma, kad 
100,000 valstiečių išėjo į gi
rias ir veda partizanų karą.

Rumunijoj žmonių gyve
nimai gerėja. Pragyvenimo 
reikmenys nupiginta nuo 
20 nuoš. iki 50 nuoš., ypa
tingai-.maistas, apsiavai ir 
rūbai. Reiškia, liaudis, pasi- 
liuosavus nuo ponų, kapita- 
litų ir užsienio turčių “glo- 

(Tąsa 4-ino pusi.)

Jau, seniai man niežti pir
štai, kad imt ką ir parašyt 
apie mūsų kalbos dalykus 
ir dalykėlius. Kažkaip mūsų 
lietuviški kalbiniai dirvonai 
perdaug jau sodriai pradeda 
apželt netikusiomis žolėmis, 
kurios užleibėja ir nustel
bia gražiuosius žolynus.

Perdaug jau mes lengvai 
ir lengvabūdiškai įsilei
džiam įsigalėt mūsų raštinėj 
kalboj visokiems svetimžo- 
džiams ‘ ir barbarizmams, 
kurių vietą lengvai galėtų

tis, ko tu čia garksai, žvė- 
Sų ramdytojas, šliundra jū- 

škė...
Man tai net akys nušvinta 

nuo tokių gražių lietuviškų 
žodžių. Kodėl draugas da
bar neišeini prieš Laisvės 
ir Vilnies redaktorius, kurie 
baigia mūsų gražią kalbą 
paversti angliška?

Tiesa, draugas gal pasa
kysi: na tai daryk jiems pa
stabas, — aš ne turiu, laiko... 
Suprantu, tai tiesa, laiko 
nesusigaudys!, bet — mūsų,

Ne už Dyką PoWds Bevinas Karščiavosi
Daugeliui buvo neaišku, kodėl Anglijos užsienio reika

lų ministras ponas Bevinas taip karštai ir įžūliai Jung
tinių Tautų Asemblėjojė gynė Amerikos poziciją, o neigė 
poziciją Tarybų Sąjungos. Jis nuėjo taip toli, jog atvirai 
grūmojo visam pasauliui atominiu karu, jeigu “Krem
lius nejiutits.”

Dabūr jąd visiems turėtų būti aišku, kodėl: spalių 4 
dieną sužinojome, kad Jungtinės Valstijos suteikia Ang
lijai liaują $300,000,000 paskolą. Tai busianti paskola 
grybai ekonbhiiriiams Anglijos reikalams. Tai eisianti 
ate^atymui ir sustiprinimui Angljos pramonės.

Tagi, pilnai apsimokėjo Bevinui karščiuotis, plūstis ir 
grūmoti. Jis neturėjo jokio pasirinkimo: neužtarsi mū
sų, hegaūsi paskolos!

Fr.ancūzijos Mdinierių Streikas
Pradžioje savaitės Francūzijoje prasidėjo maihierių 

streikas. Streikas yra. pramoninis, vfeuotihas. Praneši
mai Kalba, kad šį streiką bendrūi remia laisvosios darbd 
unijas, kŠmdniątų vadovaujamos, i£ krikŠ'ČibhiŠkoš 
jos, kuriįfe'^mįa dąbArtiivę yyriąusybę. ' ;

Šitokia .'darbininkų vienybė gąsdipa val-
džią. Ji netenka darbininkuose pasitikėjimo. PHeš ją

Anglijos imperialistai sku
biai ruošiasi prie karo. Jų' 
maršalas Montgomery iš
rinktas Vakarinio Bloko 
karinio štabo viršininku. Tą 
įbloką sudaro Anglija, Fran- 
cija,,Belgiją, Holandiją ir. 
sLūksemburgas.

Kada Jungtinėse Tautose 
Tarybų- Sąjuhga reikalauja 
mažinti apsiginklavimą, tai 
šio bloko kariniai štabai lai
ko posėdžius, svarsto kaip 
daugiau ginkluotis, ir pas
tato į pozicijas armijų ko- 
mandierius ir štabų virši
ninkus. Tas parodo, kad

toriai susilauks Hitlerio li
kimo.
5 Eilėje miestų įvyko kruvi
ni susikirtimai tarpe demo
kratinės liaudies ir reakęL 
ninku generolo De Gaulle 
šalininkų. •

Graikijos partizanai ata
kavo Larissos miestą, kuris 
turi 50,000 gyventojų. Reiš
kia, pasigyrimai, kad ‘‘par
tizanai z sunaikinti” neturi 
pamato, .....

Indonezijoj, ant javą sa
los sukilo liaudis prieš par- 
jdavikišką Šokamo valdžią. 
Šokamo su savo pasekėjais 
■įsikraustė į šalies valdžią, 
'tada skelbė, kad kovos už 
Indonezijos laisvę, bet da
bar eina išvien su Holandi- 
jos, imperialistais.

ItAlijos komunistų^ vadas
-■... — :------------- :------ ................................... -............

užimti lietuviški žodžiai ir. kaipo paprastų darbininkų, 
pavadinimai bei terminai. 
Šitokia būklė jau seniai man 
jaudina kalbinę sąmonę ir 
gadina savijautą. Ir man ir 
daugeliui, daugeliui mylin
čiųjų savo gražią įgimtą lie
tuvišką kalbą, — daugeliui 
skaitančiųjų mūsų laikraš
čius ir knygas.

Nekąrtą jau teko išgirsti, 
atsitiktinai b e s i k albant, 
kaip draugai nusiskundžia 
nesuprantamais keistais žo
džiais, kurių jie negali su- 
gromuloti. Kiti dėl tos prie
žasties net ir apleidžia, ne
skaito kokių ' įmantrių 
straipsnių. O’yra . net ir to
kių, kurie su apmaūda ir 
nusivylimu, visai pameta 
skaitymą, žinoma, tai labai 
netikusi, apgailėtina takti
ka.

Šiomis dienomis gavau į- 
domų -šia prasme laišką. 
Laišką rašo vienas nuošir
dus, sąmoningas, gražiai 
kultūriškai prasisiekęs, pats 
iš saYęs prasilavinęs drau
gas. Vardo nedėsiu ir kai 
kurias asmenines jo laiško 
vietas apleisiu, palikdamas 
tik patį esminį branduolį. 
Laiškas, rašytas maų ąsmę-, 
niškai, ne publikacijai. Ma
nau, mielas draugas atleis 
man, kad aš, jo nepasiklau
sęs, brūkšt ir dedu; laikraš- 
tin dalį jo laiško.

“Sveikutis, mielas drau
ge!... O dabar aš noriu pa
siskųsti. Aš — paprastas 
darbininkas ir dargi nelabai 
raštingas, kaip paprastai 
sakoma, negramotnas. Bet 
va dabar mane labai pradė
jo interesuoti ir net tiesiai 
rūpinti, kur link eina mūsų 
senoji, amžiais išlikusi, san
skritiško paėjime, liet, kal
ba. Štai atsiskleisk Laisvę, 
Vilnį, tai taip tau ir mirga 
akyse: asembleja, distanci
ja, forsavo, kanseiiuoti, in
vestuoti — ir taip be pabai-i 
gos... Tai vis sulietuvinti 
angliški žodžiai, ir niekas 
prieš tai nei gugu...

Kadaise draugas labai en- 
.tuziastiškai ir šiltai atsilie-' 
pei apie Gorkio apysakos 
gražią kalbą,- apie puikų lie
tuvišką vertimą, pilną tokių 
gražių lietuviškų žodžių ir 
-išsireiškimų: paukštė, pauk-, 
Ištytė, popierius, y taboka, 
nuodėguliai, angliai, krū- 
įmuose zirzėjo širšuoliai, jo 
buvo kuokštuiti ančiakiai, 
pliauškęs pakuroms, luina 
tu juodnugarė, vidurasly 
stovėjo pamazgų rėčka, žą
sys prižagė Vandenį, šiukšli
nas kiehias, dulkinos kelnės, 
vis tąsią, maža ko tu įsi
geidei, maža kas vakar bu
vo, o kas tau darbo, miega 
ant plautų, jis dar gali pa
sidaboti našlei, jis laike iš
kėtęs pirštus) išsikėtojęs, 
žadina niuksais, iš tolo bo
lavo asiūkliai ir bruknieno
jai, drūta moteris, bobutės 
sūnėnas ir dukterėčia, mano 
seserėčia ir brolėnas, smagu- 
>ys, mergius, skabineja ir 
kibina mergas, jis pasikusi- 
jo, nelinkshia priklausyti 
saviškių, iškilminis priebu-

redaktoriai neklauso. Kasgi 
su paprastu darbininku 
šiandie skaitosi? Niekas.

Ot būtų kas kita, jei jūs, 
drauge, kalbininkas, litera
tas, išeitumėt su straipsniu 
prieš tai, tai būtų kas kita.

Nū, tai manūu, bus ir vis
kas šiam sykiui, mielūs 
drauge. Gal ir be rėikąlo aš 
jus tiiikdau, bet rnan tie 
nauji “lietuviški” terminai 
baigia hervus 'gadinti. Jeigu 
tai darytų paprasti darbo 
žmonės, kaip aš ar kiti to
kie, būtų pusė bęaos. Betgi . 
dabar tai darp tie, * kurie i 
pretenduoja “saugą” mūsų 'W 
kalbą ir papročius, o esmėje 
— patys vadovauja naikini
mui mūsų tėvų kalbos.

Pasilieku su geriausiais 
linkėjimais, mažas jūsų 
draugas ir pažįstamas...”

Pasakyta apystipriai, su 
ūpu. Nesakyčiau, kad pil
nai teisėtai.

Pat pirma, mūsų laik
raščių redaktoriai — ne ko
kie ten buržujai ar kokie 
mokslininkai, profesiona
lai. Visi jie, su menka iš- , 
imčia, patys iš savęs prasi- 
sieką, prasilavinę ir pamir^— 
lę litefatirinį bei laikrašti- * \ 
nį daiįą, pasišventę, nuo- 
širdūs darbininkai. Tokie 
pat užplukti darbais ir pa
reigų parei'gomiš darbinin
kai, bet gal labiau susipra
tę ir pareigingi. Labiau ir 
skaudžiau jie jaučia ūtsa- 
komybę prieš tūkstančius 
skaitytojų.

Ir mūsų redaktoriai la
bai ir labai demokratiški, 
draugiški žmonės. Niekad 
jie iš aukšto netraktuoja ir 
nežemina, neniekiną pa
prasto darbininko. Jie nuo
širdžiai stengiasi jam įskie
pyti daugiau naudingų ži~ 
hių, susipratimo ir kultū
ros.

Medžiagišką! — visi tai 
gerai žino — mūsų redak-yb | 
toriai ir mūsų kruopštieji™Jj 
spaustuvių bei leidyklų dar
bininkai — visi kuklu^iąi, 
labai negausiai atlyginami 
už savo nuobodžius techniš
kus darbus. Žinau- aš juos 
neblogai, dažnai pasimaišau 
tarpe jųjų, ir mano širdis 
visuomet su jais. Daug ko 
daugiau iš jų reikalauti be
veik ir negalimą. Mūsų re
daktoriai iki pat aušų ap
krauti, darbais ir niekad jų 
visų apžioti neįstengia. Tai 
fiziškai negalima.

Negalima tik jų vienų 
kaltinti ir už mūsų kalbos 
gadinimą visokiais angliš
kais ir šiaip svetimąiš ter
minais ir barbarizmais. Ži
nau, jie taiį)o pat myli gra
žią lietuvių kalbą ir nenori 
tų visokių įsibrovusių sve
timybių. Bet.... mūsų 're
daktoriai juk nėra kokie 
vyriausieji lietuvių kalbos 
inžinieriai, kalbininkai,, fi
lologai, . lingvistai' ar taip 
kokie specialiai išmokslinti 
profesoriai. ;

(Bus daugSaū)

(laisragesybos leitenantas Jo
seph A. Lawler dabar yra pri
verstas keliauti i darbą po 
penkias Valandas ■ ka^ dieną. 
Tą kainą jis moka už Jaisvę 
žodžio. Jo bosas, New Yorko 
gaisragesybos , komisionierius 
Qukyle, tudmi atkeršijo jam 
už tai, kad jis, anot konpsio-' 
hieriaus, “užsiiminėjo žalinga 
veikla/’ O ta “žalingoji” ga
vosi r iš to, Laivleir, kare 
sužaistas jyeteranąs, ėjo j. City 
Hali priešintis Quayjės skyri- 

vieton civil e s tarnybos roko- 
mėWūotd gaiBragesio.

Streikuoja ir tie darbinipkai, kurie yra patekę klerikalų 
įtakon. ' , .. /

Kodėl šis streikas iškilo? Iškilo'todėl, kad valdžia, pa
ėmus kasyklas į savo rankas, tuojau paskelbė atleidimą 
dešimt nuošimčių maihierių.. Ji reikalauja, kad tiek, pat 
anglies iškastų gerokai sumažintas mainierių skaičius. 
Manieriai pasipriešino —- pasipriešino jiems vieninteliu 
sėkmingu bųdu, atseit, streiku. Apart to, laisvosios uni- 
jo .pridėjo dar ąlgų pakėlimo reikalavįnąą.

Galinius dulktas, ka^d jeigu, nebus trumpoje ateityje 
^prieita prie susiValkymę, dabartinis Francpzijbs kabine
tas tūhėš paąitHukti. į^hcuĮfja hbiūVi anglies ?e'Žer-, __ _
vų, kad galėtų ilgai pakęsti ihain^ yiršipinku,
jtuojau pajus anglies stoką. Uras prąęfeę^r Atsalti W ? i "
kės anglies iiddih apŠildV&ui 2 pusi.—Laisvė (Liberty, lath. baily)—Tree.’, Spalių 6, 1948



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

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo ' gyvųjų budrumo. Mobiliziiokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Viešnia Daktare Papasakojo 
Apie Palestinos Moteris

Amerikos moterų veiklos šimtmečio sukakties minėjime, 
{vykusiame rugsėjo 20-tą, St. George Hotel, Brookiyne, 
brooklynietėms moterims teko girdėti viešnios iš Pales
tinos prakalbą apie tos šalies moteris. Tomis įdomiomis 

žiniomis noriu pasidalinti su visomis šio skyriaus 
skaitytojomis.

Pirm to norisi tarti žo
dis kitas apie pačią kalbė
toją.

Dr. Hilda Becker iš Tel ; 
Aviv atvyko Amerikon mė
nesį pavięšėti. Pjrmiau gy- 

’ venusi Vokietijoje, dr. Bec
ker iš praktikos pažįsta, 
kas yra fašizmas, kadangi 
jai pačiai teko iš Berlyno

I 1934 metais pabėgti Pales
tinon ir tame naujokyne 
pradėti gyventi, kurti nau
ją tėvynę atsilikusiame ir
anglų užguitame krašte.

' Daktarė Becker per tuos 
.kelioliką metų pasidarbavo 

.^jrteigti daug kūdikiams pri- 
žįūrėtuvių, ž a i smaviečių, 
sanatorijų. Pastaraisiais 
dešimčia metų ji' mokė žy
dų tautinės armijos grupes. 
O pastaraisiais metais dir
bo tam atbėgančių Palesti
non žydu ir net buvo įsiga- 
vusi Crete salon pagelbėti 
ten uždarytiems koncentra
cijose.

Atsilikimo Našta
Kad suprasti sunkumus 

ir įvertinti atsiekimus, sa
kė kalbėtoja, .pirmiausia‘tu
rime nors kiek pažvelgti į 

-<aįpjraeiti ir aplinką.
* Arabai Palestinoje ir ap

link ją yra labai atsilikę. 
Pas juos moterims jokių tei
sių nėra. Apie pagalbą prie 
gimdymo nėra ir kalbos. 
Pavyzdžiui, /jinai papasako
jo neužmirštamą vaizdą: 
o Miestan, į žydų ligoninę, 
raitas arabas atsivedė pės
čią sergančią žmoną. Išeg- 
zaminavę ligonę, jam pa
sakė, jog jai reikės operaci
jos ir kad už ją reikės mo
kėti pinigų. Arabas atsakė, 
jog jam pigiau atseis kitą 
pačią nusipirkti. Ir taip 
pat pėsčią (greta savęs rai
to) jisai išsivedė žmoną na
mo. Niekas jos daugiau ne-

• matė mieste.
Patys seniau arabų kraš- 

|F Actuose gyvenantieji žydai, 
* prisitaikydami vietos aplin- 

r kybėms ar, tikriau tariant, 
priversti joms prisitaikyti, 

' nėra atsiekę to laipsnio raš
tingume, moksluose, kultū- 

B roję, kokio jau yra atbėgę- 
liai iš kitur. Tad ir vietinių 
žydų švietimas ir organiza-

II vimas taip pat yra didžiu 
■ darbu.

Vargas Išmokė Veikti
Tačiau tie sunkūs dar

bai, tos didžios prievolės 
verčia visus, tarpe visų ki? 
tų ir moteris, imtis progre
syvių priemonių išsilaikys 
mui, apgalėjimui tų sunku
mų. Be radikalių priemo
nių išsilaikymas ir progre
sas būtų neįmanomas. Ta
me pagelbėjo ir iš kitų ša
lių atbėgantieji fašistų 
persekiojami mokslininkai 
ir veikėjai. Dėka tam vis- 
kam, moterys pas mus yra 
pažengusios progrese ir po- 
litikoje aukščiau, negu jūs, 

K ' sakė mūras viešnia.
Nieko nauja Palestinoje 

rasti moteris vyriausiais 
r M vedėjais daugelio įstaigų. 
IJ^Tūlos. įstaigos, kaip vaikų 

priežiūra,' jų mokslo, žais-

maviečių reikalai; visuome
nės aprūpinimas butais; 
labdarybė ir daugelis kitų 
sričių visiškai pavestos mo
terų gaspadorystei, įvai
rioms jų organizacijoms. Ir 
nieko nauja matyti moteris 
su šautuvais.

Kaip Jos Tai Pajėgia
Moterims viskame daly

vauti palengvina ’ faktas, 
kad daugelis žemės ūkių 
(30 nuošimčių visų esamų 
šalyje), o taip pat ir indus
trijų, pažangiųjų atbėgėlių 
tapo suorganizuota kolek
tyviniais pamatais. Prie jų 
reikėjo ir moterų darbo. O 
kad jas paliuosuoti nuo ne
pertraukto darbo, nenašaus, 
nepelningo darbo namuose, 
buvo steigiamos kūdikiams 
nrižiūretuvės, visuomeniš
kos skalbyklos, bendrai pri
žiūrimi ir valomi i namai, 
valgyklos, ir 1.1. \

Moterys, kaip ir- visi vy
rai*, Palestinoje moka varto
ti ir turi ginklus-šautuvus, 
revolverius. Gyvenant pio
nieriškose sąlygose ir kari
nėje atmosferoje šautuvas 
yra reikalingas ne vien tik
tai ginti savo šalį, jos įstai
gas, 'bet ne kartą yra rei
kalingas gynimui savo gar
bės ir gyvybės..

G-si.

Kepimas Spaudimu

Desperatiškose pastangose išlaikyti savo šeimą sykiu, 
chicagietė Mrs. Marie Kerwin, našle, paskelbė viešai 
norinti ištekėti už “bile kokio vyro, kuris mums duo
tų gerus namus.” Jinai tapo išmesta iš* namų, kuomet 
neturėjo ištekliaus beišsimokėti pakeltą nuomą. Čia 

ji matoma su dviemis iš penkių vaikų.

Mano Naktis su Gimusiais 
Ir Gimstančiais

Visokių valgių virimo ar 
kepimo laikas skaitomas 
nuo. užvirimo. Spaudimo 
puode (pressure cooker) 
skaitomas nuo rodyklės atė
jimo ant žodžio “cook.” 
Spaudimu gaminant laiko 
ima:

Jautienos ke £snys 
(roast) 8 iki 10 minučių 
per svarą.

Hamės 5 svarų pjūvis 
(visas) 30 minučių.

Šviežias liežuvis (visas) 
45 minutes, rūkytas 55 m.

Steikai ir čiapsai (colio 
storio) viso 10 minučių.

Avienos šlaunis 12 minu
čių per svarą.

Maltos mėsos kukuliai — 
bandukės po 10 minučių.

Galvijienos 
maltos mėsos 
15 miunučių, 
minučių.

Suraikytos 
minutes.

Rugpjūčio 8 dieną dvie
jų svarų mergytė gimė is
panei moteriai. Nei gydyto
jas, nei motina nemanė, kad 
ji gyvens. Per tris dienas, 
kiekvieną rytą, motina vis 
klausė, ar dar ji tebėra gy
va?

Mes, slaugės, dėjome vK 
sas pastangas ją išlaikyti, 
gyva ir išauginti. Padaryti 
surpryzą gydytojui ir mo
tinai. Per guminę (robo) 
dūdelę, po pusę uncijos kas 
dvi valandos, ją maitinam 
motinos pienu.

Už keturių dienų jos ^mo
tina išvažiavo namo, bet ji 
savo pieną atvežė į ligoni
nę kiekvieną dieną. Jau mė
nuo laiko prabėgo, bet ji 
užaugo tik vieną, svarą. Da
bar jai duodam vieną unci
ją pieno ir retkarčiais ji 
geria iš bonkūtės, bet dar 
neturi užtektinai stiprumo. 
Išgeria pusę uncijos ir už
miega. ‘

Kuomet ji bus penkių 
svarų, tada gydytojas leis 
ją namo vežtis .Ir tada jds 
jau nebereikės laikyti incu- 
batoriuje.

nai iš kambario išėjo, aš 
jai sakau:

“Lipk iš lovos, nusirenk 
ir pasikabink savo drabu
žius į klazetą. Gal tik ryt 
rytą galėsi pagimdyti.” 
Mat, tai buvo jos tik pirmas 
kūdikis. Tai kaip tik ji pa
jautė skausmus, -tai ir bi
jojo iš vietos pasijudinti. Ji 
pagimdė kūdikį tik už dvie
jų dienų. Daug sykių turė
jo išlipti ir, įlipti į lovą. 
Nors, ligoninėję, 'duoda tam, 
tikras gyduoles palengvini
mui skausmų, bet visai Jųjų 
neatima, pakol dar nėra 
gimdymo laikąs. Per visą 
laiką motina ir./vyras tupi
nėjo aplink ją. .

d i d ž i osios 
bandukės 
kiaulienos

kepenys

PO
20
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Kviečių Daigai (Germ)
Kviečių daigai turi daug 

Geležies -ir ^vitamino B. Ta
čiau valgantieji baltus mil
tus ar kruopas to visko ne
gauna. Nuirialti daigai 
(germ) eina į krautuves at
skirai, kaipo vitaminai, o 
perkantieji už • j uos, užmoką 
keleriopai daugiau,' negu 
užmokėtų pirkdami čielus 
kviečius.

Kiekviena šeima turėtų 
gauti bent keleriems pusry
čiams savaitėje karštos- ko
šės su pienu. Geriausia var
toti Čielo grūdo kruopas, 
nenubaltintas. Tas ypač 
svarbu vaikams.

Rugsėjo 26 d., kaip vie
na vai. nakties, suskambė
jo ligoninės durų varpelis. 
Beeidama atidaryti stikli
nes duris, matau, stovi du 
gražūs, jauni geltonplaukiai 
vaikinai. Paauksuoti guzi- 
kai ir palietai blizga ant jų
jų baltų uniformų, atrodo, 
kaip kokiez kunigaikščiai. 
Raudonas ambulansas stovi 
ant šaligatvio. Jie( man sa
ko: “Mes atvežėme ligonę, 
ar yra tuščias kambarys?” 
Sakau: “Taip, meldžiu įneš
ti ją5 / .

Atidaro ambulansą; iš
traukia ant nešykloš apie 
dviejų šimtų svarų juodą 
moterį - negrę. Taip atsar
giai, įsiręžę, įnešė ją į kam-į 
barį.ir paguldė ant lovos. 
Jos vyras atsekė paskui, 
susirūpinęs. Visi manė, kad 
jinai jau pagimdys kūdikį 
į 3 minutes. Aš, į ją pažiū
rėjus, norėjau . sakyti — 
leiskite ją ant grindų, ji pa
ti įlips į lovą, bet vėl pa- 
mislijau: tegul vargšė turi 
gerus laikus San Pranciš
koje. Pietinėse valstijose 
(šautuose) gal turėtų' gim
dyti kur kokioje sulūžusio
je bakūžėlėje.

Kai tik tie gražūs vaiki-

Moterų for Wallace Veikėja kuS°Si ausiSTe£eet’ O 
linių žmonių mintys, viltin
gai laukia, jog rinkimų die- • ‘ 
ną, lapkričio 2-rą, už Wal- ’
lace’ą ateis daug daugiau "5.
balsų, negu dabar girdisi 
garsų. Balsavimuose, ku- /
rie yra slapti, žmonės galės 
pasisakyti be baimės.

Tačiau daugis balsų, di
delė didžiuma jy, vis dar ; 
tebepriklausys nuo to, kiek 
visi tie, kurie supranta 
svarbą balsų už Wallace’ą, \ • 
išeis nuo durų iki durų neš- - 
ti Wallace’o platformą į ma- , ; | 
sės.

Wallace’o platforma yra t
liaudies platforma; taikos 
platforma. Wallace yra k
liaudies kandidatas, taikos - 1
kandidatas. Bet toji liau
dis turi apie kandidatą ir žS
jo platformą - programą -S
sužinoti pirm rinkimų.

Atsiliepia Apie Moteris
Mrs. Elinor Gimbel, Women for Wallace' Komiteto nacio- 
nale pirmininkė, sugrįžo į NeXv Yorką po penkių savaičių 
prakalbų ir mitingų maršruto. Jinai buvo pasiekusi vir 
durvakarius ir vakarus, įskaitant Washington, Oregon, 
Kalifornijos, Idaho ir Nebraska valstijas. Ji pareiškė: 

%

“Aš patyriau, jog daug 
amerikiečių bijosi pasisa
kyti pritartą Henry Wal- 
lace’ui ir Progresyvių Par
tijai iš baimės Tenney Ko- 
jmiteto Kalifornijoje ir Can
well Komiteto Washingto
ne, kurie tose vietose pri
lygsta Thomas’o Neameri- 
kinių Veiksmų Komitetui. 

’ “Aš neradau nesutinkan
čių su Progresyvių Partijos 
platforma naminiais reika
lais, tačiau patyriau, jog 
dėl laikraščių iškraipymo, 
dėl nebuvimo tikros infor
macijos daugelis žmonių 
nesupranta mūsų pasiūly
tos užrubežiams politikos.

“Žmonės aprimsta — ir 
tai pasireikš lapkritį bū
siančiuose bajsavimuose —■ 
kuomet jie sužino, jog gali
me gauti garbingą taiką. 
Tas prašalina skerspainę 
ir daugelis sėdėjusių ant 
tvoros nusprendžia daly
vauti Progresyvių Partijos 
kovoje už taiką.
Moterys Drąsiau Pasisako

“Taip pat' patyriau, jog 
daugelyje, daugelyje vietų 
moterys buvo drąsesnės ir 
garsesnės pasisakyme už 
Wallace’ą, nes; šios kampa- 
nijoš punktus joms išryški
no pamatingasis punktas — 
reikalavimas taikoj, — ka
dangi jos nenori matyti sa-

vo keliolikamečius sūnus 
draftuotais, taipgi joms 
įgriso stoka maisto augan
čiai šeimai.

“Kiekviename mieste, kur 
tiktai lankiausi, radau sto
ką dieninių prižiūrėtuvių 
vaikams. Liūdniausią po
pietį praleidau aplankiusi 
Vanport’o potvynio sritį, 
kur 19,000 žmonių buvo pa
skandinti arba paversti be
namiais ir kur saujelė užsi- 
likusiųjų tebegyvena traile- 
riuose, sustatytuose ant 
suodžiais išpilto sklypo. Vi
si kiti dar neturi jokių na-, 
mų.

“Moterys — šeimininkės, 
uriijistės, ir kitos — visoje 
šalyje visomis jėgomis dar
buojasi išauklėti Progresy
vių Partiją.

Tyla prieš Audrą
“Sumažėjęs skaičius pa

sisakymų už Wallace’ą įvai
riuose šiaudiniuose balsavi
muose (polis) dabartinėje 
kampanijoje nieko nestebi
na, nes mažuose miesteliuo
se ir vakarinėse valstijose 
•reikėtų Dovydo drąsos pri
sipažinti, kad asmuo stoja 
už Wallace’ą. Raudonbau- 
bizmas priverčia bijotis 
prarasti darbą ir pragyve
nimą.”

Nežiūrint visokių grąsi- 
nimų ir persekiojimų, visi

Šeimininkėms

ROCHESTER, N. Y
Trys dienos atgal pa

šaukia Dr. Wald, 2 vai. iš 
rytd. Sako: “Atsiunčiu jau
ną motiną,, pranešk man kai 
jinai jau bus arti gimdy
mo.” Ji atvažiavo viena su 
taksiku. Nei vyras nei mo
tina neatvažiavo ją paguos
ti. Vesdama ją į kambarį, 
matau jos veide neapsaky
tus skausmus, kurie ją kan
kina kas 5 ir ,4 minulės, 
bet ji neišduoda jokio bal
so, kenčia dantis sukandus. 
Man ją beprirengiant, 
skausmai vis tankyn ir tan
ky n pradėjo ją kankinti. 
Skubiai šaukiu jos gydytoją, 
kuris liepė tuojau duoti gy
duolių sumažinti skausmus.

Už 3 yalandų pagimdė 
gražią 6 svarų mergytę, bet 
gydytojas man liepė ją tuo
jau išnešti iš gimdymo 
kambario ir jai nieko apie 
tai neminėti:’ Ar mergytė, 
ar berniukas ; ar grabus ar 
negražus. Mat, ji pirm atė
jimo į ligoninę prašė gydy
tojo, ' ksld jis niekam nesa
kytų, jog ji turės kūdikį. Ir 
jeigu jis gyvas gims, tai 
kad jis kam nors atiduętų.

Jį buvo įsimylėjusi vaiki
ną, ‘ khris važinėjo ant lai
vų. Jis buvo apsistojęs San 
Pranciškoje 6 mėnesius.’Jis 
su ja draugavo, mylėjo ir 
apsivesti su ja žadėjo. Bet, 
kaip 1 išvažiavo, tai nei go
delio nuo jo negirdėjo. Ji 
jautėsi,' kad visas pasaulis 
prieš ją išėjo.

Kai aš valgydinu, rengiu 
jos tą mergytę, taip man 
norisi ją jai parodyti., Mis- 
liju sau viena, jeigu jinai 
ją pamatytų, ji' negalėtų ją 
niekam atiduoti. Tokią grą-

Iš Rochesterio Lietuvių 
Moterų Veikimo

Rugsėjo 15 dieną įvyko 
moterų susirinkimas. Buvo 
išduotas rapprtas iš pikni
ko, kuris įvyko rugpiūčio 29 
dieną, pas Bekešius darže. 
Piknikas gerai pavyko,’ sve
čių ir viešnių buvo gražus 
būrelis. Dalyvavo ir svetim
taučių. Piknike per L.. Be
kis išparduota daug tikietų 
Henry A. Wallace’o prakal
bų ir per P. Andersoną iš
parduota daug knygučių 
Naujoji Partija. Buvo iš
leisti 4 daiktai. Jie davė 
pelno 16 dolerių.

Daiktus aukavo: E. Duo- 
bienė —- staltiesę, M. Sass 
— žiurstuk!ą ir du megsti- 
nukus, L; B. — kojines. 
Maisto davė. Ona Malinaus
kienė iš E. Rochester, N. Y.

Pinigais Aukavo:
Po $5.jCh. Bonikat, Ch. 

Simaiti^, F. Kontenis.
P. Bugailiškis $2.’<
Pb $1: J. Evans, A. Duo- 

bienė, P. Vaivodiene, P. Če- 
reška,’J. Labeika, Ona GrL 
cienė, Mr, Dyeman. •

Ą. Gužauskienė 70c. 
. Mrs. Karčefsky 50c. 
/ Viso $25.20.

Viso pikniko pelnas $100. 
Pinigai atiduoti tam tiks
lui, kam buvo rengiama.

Iš iždo paaukavom $20 
Laisvės, popiečio fondui.

ži: geltoni plaukeliai, mėly
nos akytėj. Tokia rami. Ma
žai ir verkia. Rodos,’ kad ji 
ir žino, jog ji yra našlaitė, 
kad niekas jos nesigailės^ 
nors ji ir verks. " ,

E. Wilkaite.

------- r—
Šiame piknike dirbo: V. 

Bvllienė, K. Žemaitienė, E. 
Šhopienė, G. Labeikienė, K. 
Čemškienė, V. Greibienė, 
D. Valtienė, J. Labeika, J. 
Evans, A. Bekis, P. Sigane- 
vičia.

Visiems dirbusiems, au
kavusiems ir dalyvavusiems 
šiame parengime Moterų 
Klubas širdingai dėkoja už 
paramą šiam dideliam dar
bui. Yra visų pareiga dirb
ti, kol tam laikas.

Ateina lapkričio 2-ra. 
Visi, kaip vienas, registruo- 
kimės balsavimams dabar 
(registracija New Yorko 
valstijoje, išskyrus New 
Yorko miestą ir Westches
ter apskritį, dar bus 8 ir 
9-tą spalių). Ir žinokime, 
už ką balsuoti. Senosios par
tijom daug žada, bet komu
nistams ir kitoms vadovau
jančioms darbininkų orga
nizacijoms jau kalą geleži
nius pančius. Vokietijos 
žmogžudžiai paliuosuojami, 
žmonėms skūrų lupikės jau 
paleidžiamos. Jei taip daly
kai eisis ..toliau, tūlos žmo
nėms skūrų lupikės bus par
traukiamos ir Amerikos 
žmonėms skūras lupti, jei
gu nebalsuosime už gerus 
žmones, už taiką ir laisvę.

Mr. Wallace pasakė, kad 
Amerikos fašizmas gali bū
ti baisesnis ir už Hitlerio 
fašizmą, jeigu leistume jam 
įsigalėti. Eikime į stubas, 
spausjdme durų varpelius, 
raginkime žmones eiti bal
suoti ir suteikime informa
cijų, kad žinotų, už ką bal
suoti. . L. B.

šį Skyrių Veda E. V. - < 
FRANKFURTĖS SU : '. 
SŪRIU

Svaras, frankfurčių ' 
pusė svaro amerikoniško , 

sūrio
pusė svaro rūkytų laši- į 

niūkų.
Šiam valgiui pirk frank- ’ 

furtes ne visai mažas. Su 
peiliu įrėžk išilgai kožną* 
frankfurtę . ir į tą piūvį 
įdėk po šmotą sūrio, apvy- ? 
ųipk. lašinių riekele aplin—■— 
kūi,’ sukabink su dantim J 
krapštyti šipuliukais, kad 
laikytų lašiniukus vietoje. 
Kepk prieš liepsną (broil) , 
iki lašiniukai gražiai su
spirgės. Apversk vieną kar
tą, kad aplink vienodai ap- -į 
keptų.

Dedant 
taip, kad 
per ąrti
degtų per greitai, 
apie 12 minučių ar ilgiau, 
nes ima kiek laiko iki vis
kas įkaista.

kepti pataisyk’ 
dešrelės nebūtų 
liepsnos ir neap-

Kepk '

Today’s Pattern

9198
SIZES 

2—10

džiumpe-
gaunama

Mažajai gražuolei 
riuko forma 9198 
2 iki 10 dydžio. Sykiu ei
na ir išsiuvinėjimui forma.
Dvidešimt penkis centus, 

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

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Treč., Spalių 1948
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DIENOS ir NAKTYS V '< 2 ■’ f(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

APYSAKA — 5~

(Tąsa)

— Kiekvieną dieną keliatės? — pa
klausė Saburovas, pakeldamas į ją akis.
— Po kiek kartų?

— Kiek sužeistųjų, tiek-ir keliuos. 
Juk dabar pas mus ne taip, kaip anks
čiau kad buvo — iš pradžios į pulką, 
paskui J medsanbatą, paskui įjigoninę. 
Išsyk imame sužeistuosius iš priešakinių 
lihijų ir patys vežame per Volgą.

Ji pasakė tai tokiu ramiu tonu, jog 
Sabūrovas staiga netikėtai ištarė tą tuš
čią, ir nereikalingą klausimą, kurio jis 
paprastai nemėgdavo.

— Ar jums nebaisu?
— Baisu, — prisipažino mergina. — 

■ Kai iš tenai vežu sužeistuosius — nebai
su, o kai ten grįžtu viena — baisu. Kai 
viena — baisiau. Juk tiesa?

t- Tiesa, — pasakė Saburovas ir pa
galvojo, kad ir jis pats, būdamas bata- 
lijbne, visados mažiau bijodavo, ne kaip 
tomis retomis minutėmis, kai likdavo 
vienas.

Mergina atsisėdo šalia jo, taip pat nu
korę ties vandeniu kojas ir, su pasitikė
jimu palietusi jo petį, pašnibždėjo:

~ Žinot jūs, kas baisu? Ne, jūs ne
žinote ... Jūs turite jau daug metų, jūs 
nežinote .. Baisu, kad staiga užmuš ir 
nieko nebebus. Nieko neliks iš to, apie 
ką aš visados svajojau.

— Ko nebus?
— O nieko nebus... Jūs žinote, kiek 

man metų? Aštuoniolika. Aš dar nieko 
' nemačiau, nieko.. Aš svajojau, kaip mo

kysiuos ir nesimokiau ... Aš svajojau, 
kaip važiuosiu į Maskvą ir visur, visur
— ir niekur nebuvau. Aš svajojau ... — 
Ji sutriko, bet paskui,(iš naujo su pasi
tikėjimu palietusi Saburovo petį, tęsė: 
•— Aš svajojau, kaip ištekėsiu, kaip pa
milsiu, — ir nieko šito taip pat nebu
vo... Ir štai aš kartais bijausi, labai, bi
jausi, kad, ko gero, vipo šito nebus. Nu
mirsiu — ir nieko, nieko* bebus - •.

— O jeigu jūs jau būtumėte pasimo
kiusi ir važinėjusi, kur jūs norėjote, ir 
Jei būtumėt ištekėjusi, manote, jums ne 
taip baisu būtų? — paklausė Saburo
vas. • , .

— Ne, — įsitikinusi pasakė ji. — štai 
juk jums, aš žinau, ne taip baisū, kaip 
jnan. Juk turite daug metų?

— Kiek?
— Na, trisdešimt penkis, keturiasde

šimt, taip?
rr Tą*?, j 

mišką ‘

— Taip, — nusišypsojo Saburovas ir 
sū kartėliu pagalvojo, jog visai bepras
miška ‘įrodinėti, kad jam ne keturiasde- • 
Šimt ir net ne trisdešimt penki, ir kad 
jis taip pat dar neišmoko visko, ko norė
jo išmokti, ir nepabuvojo ten, kur norė
jo pabuvoti, ir nemylėjo taip, kaip jis 
būtų norėjęs mylėti.

— Štai matote, — tęsė ji, — todėl 
jums neturi būti baisu. O man baisu.

Tai buvo pasakyta su tokiu liūdesiu ir
* kartu su tokiu pasiaukojimu, kad Sabu

rovas panorėjo Štai tuojau, nedelsiant, 
paglostyti jai, kaip vaikui, galvą ir pa
sakyti kokius nors malonius žodžius, kad 
viskas dar bus gerai, kad jai. nieko ne
atsitiks, o atvirkščiai, viskas “klosis kaip 
tik taip, kaip ji nori. Bet degančio mies
to'vaizdas sulaikė Jį nuo bereikalingų žo
džių, ir jis tik paglostė jos galvą' ir greit 
atitraukė ranką, nenorėdamas, kad ji 
pamanytų, esą, jis ne taip suprato jos 
atvirumą. • • '

— Šiandien užmušė mūsų daktarą, — 
pasakė mergina. — Aš jį kėliau, kai jis 
mirė... Jis visados buvo toks piktas, vi
sus koliodavo. Ir operuodamas kolioda- 
Vosi ir aprėkdavo mus. Ir žinote, jtfo la-

• biau dejuodavo sužeistieji ir juo labiau 
jiems skaudėjo, juo jis labiau koliodavo- 
si. O kada jis merdėjo, — jį sužeidė į 
pilvą, jam labai skaudėjo, — jis gulėjo 
tyliai ir nieko nekalbėjo: štai, girdi, ir 
viskaįs. Ir aš supratau, kad jis iš tikntjų1 
buvo labai geras Žmogus. Jis dėl to ko- 
liodavosi, kad negalėdavo žiūrėti, kaip 
žūiogut skauda, o kai jam pačiam skau
dėjo,’ jis vfš tylėjo ir nieko nepasakė, taip 

. iki pat mirties nieko... Tik kai aš ties 
juto apsiverkiau, jis staiga nusišypso
jo . Kaip jūs Manote, kodėl?

.— Nežinau, — pasakė Saburovas. —' 
Gal būt* jis džiaugėsi, kad jūs šitame ka
regyva ir sveika, ir nusišypsojo. O’, 
gal būt, ir ne taip, nežinau.

* » i • ■ y* ’ i*— As taip pat nežinau, — tarė mergi
na. — Man tiktai jo buvo labai gaila. Ir 
keista... Jis buvo toksai didelis, svei
kas .. . Man Vis rodėsi, kad pirmiau už
muš visus mus, o jį jau po visų arba iš 
viso niekados. Staiga visai atvirkščiai.

Garlaiviukas pūkšnodamas slinko prie 
Stalingrado krantinės, iki kurios iš vi-, 
so beliko du ar trys šimtai metrą. Ir 
kaip tik tą mihutę, priešais jį švilpda
mas pliaukštelėjo į vandenį pirmasis 
sviedinys. Saburovas krūptelėjo nuo ne
tikėtumo. Mergina nekrūptelėjo.

— Šaudo, — pasakė ji, — o aš dabar 
važiavau, kalbėjausi su jumis ir vis gal
vojau, kodėl jie nešaudo?

, ‘s . ,
Sabūrovas neatsakė. Jis įsiklausė ir 

dar antrajam sviediniui nenukritus, su
prato, kad šis nukris per toli. Sviedinys 
iš tikrųjų nukrito apie du šimtus metrų 
garlaiviuko užpakalyje. Vokiečiai pae- ’ 
mė garlaiviuką į taip vadinamą artile
rijos šakutę — vienas sviedinys prieša
ky, vienas užpakalyje. Sabūrovas žinojo, 
kad dabar jie padalys Šakutę perpus, 
paskui tą atstumą padalys dar per pusę, 
įves pataisą, ir tolimesnė eiga, kaip Vi
sados kare, bus laimės dalykas.

Saburovas pakilo ir, žengęs keletą 
žingsnių į laivo užpakalį, pridėjo fankas 
prie burnos ir šūktelėjo į valtį: V

— Maslenikovai, įsakykite nusivilkti 
milines ir pasidėti greta.

Greta jo garlaiviuke stovėję raudon
armiečiai, supratę, kad kapitono įsaky
mas taikomas ir jiems, pradėjo Skubiai, 
sagstytis milines ir nusimetę dėjo prie 
kojų’ j <

Vokiečių artileristas iš tikrųjų, kaip 
Saburovas ir numatė; šakutę pądalįjo 
taip tiksliai, jog trečias sviedinys pliaukš
telėjo beveik prie pat garlaivio borto.

— “Rėmais,” — pasakė mergina.
Sabūrovas pasižiūrėjo į viršų, ir pa

matė neaukštai, tiesiog viršuj galvos, Vo
kišką dviejų ♦korpusų artilerijos -korę- 
guotoją “Fokke-Wulf,” kurį, fronte dėl 
jo keistos, panašios į raidę “U” uodegos, 
visur vadindavo “rėmais.” Dabar paaiš
kėjo vokiečių artileristų šaudymo taik
lumas.

Saburovas žvilgterėjo į merginą ir 
nustebęs sumetė, kad ji, matytį, neturė
jo jausmo, kuris dažnai pavojaus minutę 
gimsta žmonėse: ji nenorėjo nei .prie ko 
nors prisiglausti, nei būti šalia ko nors. 
Ji ramiai stovėjo prie borto; ten, kur jis 
ją paliko, ir tylėdama paprastai lauke, 
atkakliai žiūrėdama į vahdeūį.

Saburovas priėjo »jrie jos, .
— Jei kas, iki kranto priplauksite?
— Aš nemoku plaukti, — pasakė ji.
— Visiškai?
— Visiškai.’ ( > , ,
— Tada eikite iš čia, — pasąkė Sabu

rovas. — Štai, matote, kabo ratas. At
sistokite arčiau jo.
. Saburovas parodė ranka ten, kur ka
bojo ratas, bet tuo akimirksniu sviedinys 
nukrito į, garlaivį. Matyti, Jis nukrito į 
ųiašinų skyrių, arba į katilus, nes Vis
kas išsyk sugriaudė, pūkrypd, apsiVėrtė, 
ir besiritą žmonės perbloškė JSąbųrdvą. 
Jį siūbtelėjo ir nusviedė į vandbnį. Po 
sekundės, irdamasis rankomis, jis iškilo 
į . paviršių., Per dvidešimt žingsftią nutf 
Saburovo toji garlaiviuko dūlis; kūriojė 
liko kaminas, pakrypo ir, tyg didėlė Stik
linė, pirma kaminu pasisėmusi vandens, 
nugrimzdo.

Aplinkui vandenyje kapanpjpsį žmo
nės. SaburoVas pagalvojo,- kad gerąį pa
darė, įsakęs jiems nųsivilktį milinęs; 
Sunkūs^ Vanderts prisemti batai, traukė 
kojas gilyn, ir jis nutarė .pirmiausia pa- 

" nerti ir nusiauti batus. Bet valtis; kuri 
-pro jį plaukė pasroviui,>.buvo įięk arti, t 
jog jis kareiviškai pagailėjo‘batų, ir nū-' 
sprendė, kad priplauks , ir su jais-

Visos .tos mintys jo galvoje švystelėjo 
viena sekundę, b kitą' sekundę jis pastatę 
už keleto metrų nuo savęs merginąs kuri, 
pabandžiusi įšikib^į, garlaivio nuolaužos,, 
nugrimzdo ^ vandenį...

Sąbttroyąs nuplaukė \ sieksniuodapias : 
ir, kai mergina dar kartą, iškilo į pavie
šių, pačiupo ją už . pąląidįneš. . kLąimėi, 
valtis plaukė beveik tięsiąi į jį, jis, su
telkęs visūs jėgas, laisvąja ranka padarė 
keletą • miklių mostį kad atsidurtų val
ties kely. ' . . / •

(Bus daugiau)

f ^ifįmijos yąidpAūi gąvo iš 
Tarybų S'ąjutigcis rėikajžvi- 
mąj kad jie lūįkytąsi tąįkos 
sutarties. Suomijoj fašistai 
atidarą klubu/?, kur. mokomi 
šaudyti ir daro karinius 
pratirftus. Pagal taikos su
tarti Šdbmijoš' vyriūūšybė 
neturi leisti to; t

Titrkijoj krintą ameriki
niai karo1 lėktuvai žetftyn; 
kaipį'įaŠąuti kąįYėliūi. J mė
nesį- laiko ..susikalė vien" “p- 
47” net 14-ka lėktuvą; Tur
kai šakę, kad pagal Trū'iKią- 
uo “pagalbą” jie p;avo “ne
gerus lėktuvus.”. T romano 
viršininkai, kurie yra /fur- 
k i jo j ir prižiūri nukalus tos 
“pagąibbs”; sakoį.kūd lektū- 

1 vai geri, bet “turkai y ra at • 
silikę, netikę ir nemoka jais 
skrajoti.” .; ,

Turkai atšauna: “O kodėl 
karo laiku ^mes mękėjome 
skrajoti Hitlerio lėktuvais, 
kurie buvo ., neprastesni už 
Amerikos?”. Trumano ins
pektoriai nusiminę, kad 
Turkijoj* jo “pagalba” jau 
nėra taip gerbiama, kaip 
buvo, pradžioje.

Trizdiiijoj amerikiečiai 
teisėjai paliuosuoja ponią 
Isle Koch iš kalėjimo. Tai 
žmona hitlerininko, kuris 
buvo Buchenw.aldo; koncen
tracijos Ibgeryje viršininku, 
kuriame buvo kąroz laiku 
nukankintą 53,000 žmęnių, 
jų tarpe nemažai ir amėri- 
kięėią* ... ....

Ponia Isle Koch buvo nu
teista visam ahižiui kūlėji- 
mo', bet čtabar ant jos susi
mylėta. Ši Kitiėrinihkė iš 
------ --- ——£

žirionių1 odos turėjo pįfeidir- 
frinĄs lenįipų gaubtuvus. Ji 
tūrėjo net špeciąlj almapaką 
Išdirbtą žmdnių* ( tūturiidtoš 
(išmargintos) odos. Her
bert Frobbešs liudija, kad jo 
draugas, frąncųz&s Jęan tų- 
tęj6’ v Įritins išmą^inimius 
(tąttūėtdš)' - ąbt savo. £imo 
ir ląiyb yąįzd^ąnįk^fttibės. 
Tą pamatė ponia Kočh. 
Naktį frūpc^žaš dingo, o ve- 
Iiaū Froboessas matė jo 
odą šios ponios globoj.

Net bėglys iŠCechosloya- 
kijos, esąs dabar Washing
tone Į)r. Peter Zertkėl, kuris 
irgi buvo Buchenwald o lo- 
gėryje, sako, kad ir jis mą-. 

• te ponios Tise K och v a Ibi b 
mus, piInus spalvinių žmo
nių odų. Bet generolo Clay 
yiršininkdi;. p^liūog^vo po- 
nią, ąąkQk “trūksta prieš ją

....

Vengri jos liaudies vyriau
sybę areštavo , dų ; ąmerikie- 
čiųs, Standard Oil Co. virši
ninkus. Sako, kad jie sabo- 
ftažavo aliejaus gamybą. 
Numatoma, kad Vengrija 
nacionalizuos tą įmonę.

Tarybų Sąjunga ir Afga
nistanas pravedė paženkli
nimus valstybinės sienos. I- 
ki šiol tarpe šių valstybių 

: nebuvo. aiškiai nustatyta 
siena. Mat, ji eina per di
delius kalnus.

Nuo seniąi, Anglija. „ dėjo 
pastangų, kad Afganistano 
siaura juosta atidalintų Ru
siją, yeliaū Soyietų Sąjungą 
nuo Indijos. Vėlesniu laiku 
buvo. kaįbama, kad ta juos
ta priklauso Tarybų Sąjun
gai. Kaip siena nustatyta, 
dar neturime davinių.

Kaunorolitecnmkiimas—lechniskųjŲ 
Specialybių Mokylda

i > ’ ■ • ' • *. ■ j m . !
Katino mieste veikia poli

technikumas, ręngiąs šešių spe
cialybių inžinięi'ių padėjėjus: 
ąrchitektū rities statybos, keli y 
bei tiltų statybos,’ transporto 
mechanikos, p^mohes mecha
nikos, stipriųjų srovių elektro
technikos ir silpnųjų srovių ry- 
šio-technikus. '

Baigę šią mokyklą asmenys 
dirba pagal savo\ specialybę 
įvairiose pramones, įmonėse ir 
įstaigose, dažnai eidami atsa
kingas inžinierių ar šiaip vado
vaujančių asmenų pareigas. 
Nemažas skaięjus baigusią po
litechnikumą pagilina -įgytas 
žinias studijudami universitete.

Kauno politechnikumas, ge
rai suprasdamas pokarinio 
penkmečio plano įvykdymo 
reikšmę; stengiasi padėti tiek 
įmonėms,- tiek turintiems palin
kimą į techniškuosius mokslus 
jaunuoliams, baigusiems ketu
rias gimnazijoš klases, ir no- 
rintięms įsigyti pasirinktą spe
cialybę. Apimdamas didesnį

1 i y* < i f ' . ’h

specialybių kiekį, politechnikų- 
rnaę nereikalauja griežto spe
cialybės,, pasirinkimo įstojimo 
metu. Per pirmuosius mokslo 
inetus studentai, aręfaū susipa* 
žinę su .techniškomis speciąly- 
bėmis ir praktiškais v darbais 
.mokomose politechnikumo 
.dirbtuvėse; galutinai ąpsi-r 
Sprendžia, kurią iš jų pasi-‘ 
rinkįi.. .. _■ >

- Turį gabuihų paišybąi įr tro- 
bęšjų statybai g^i mokytis, ąr- 
chi^ktufine.s'' statybos. B’ėsiclb- 
mihtieji ^elių bei tiltų statyba 
mokosi keli4 skyriuje,- kur iš- 
mokstą šaųskelių ir visų ryšių 
tiltų statybos bei,projefetAvimb. 
Į’amęgušįej i mėchaftlką mokosi 
trAnsUorto arba pramones fno- 
chanlkps skyriuose., Trdjišporto 
mechanikos skyriuje dbrhesyš 
(kreipiamas į tranšpbrįb . prię- 
moniii (auto mašinų, traktorių 
ir kitų)1 pažinimą, o taip pat i 
metalo ap'Sirbiiną. t PiąįiųAfe 
mecn^ni^dš spečiitiybė. be Šilu- 
® vaW' y^i W

• I J ■ '* > t ‘ :ma dar ir mūsų krašto pramo
nės svarbesnių šakų įmonių 
mechaninius įrengimus (teksti
lės, durpių, statybinių medžia
gų, medžio ir maisto ( pramo
nes) . Mėgstą elektrotechniką, 
gali mokytis elektros energijos 
arba elektrinio ryšių - telėsuši- 
siekinio specialybių. Pirmoje 
eilėje kreipiama .dėįnesys į 
elektros mašinas, elektros ener
gijos paškirstymą, o antroje— 
į telefoniją, radijo techniką bei 
signalizaciją.

! , ; • ; ,t.) V . .. .

Ęauno politechnikume veikia 
politlavinimo, meno,’ sporto, ra
dijo mėgėjų ir kiti saviveiklos 
būreliai. Juose studentai lavi
nasi pagal savo palinkimus ir 
rengiasi visuomeniniam bei po
litiniam darbui.

Visi pažangus studentai gau
na stipfeiidįjaš. Prie pdiiteėhm- 
kumo yra bendrabutis ir valgj^-

‘ " 4 f’’- ;v iv ’ 7 > ■ r' •-
Teoretinis mokyMUs vyksta 

PblitecKnikUiho Kūniudse Kau
ne, Tvirtovės ai. Nr. 37.

Mokslas trunka . kety,erįūš 
metuš. Įstoti į politechnikumą 
gąli bkigę keturias gimnazijos 
klašės ir išlaikę štojamųosiųš 
egzUmirius iš TSRŠ Koristitūči- 

, < jjos, lietuvių kalbos, rusų s kal
bos ir į matematikos (algebros, 
gębmetrijdš ir aritmetikos). 
Stojamieji egzaminai dafprn’i 
dii kartus — mokslo mėtų įa: 
'baigoje ir rug-piučio nien. vidū- 
fyj> r . ,, '■ .•• •. • ■ I . * J f y. ' , ,4 I 1 ► j ’f

Tarybų valdžios metais, Kau
no politechnikumas susiforma
vo į rimtą mokymo įstaigą. Jo 
peršopalaš —. prityrę dėstyto- 
jai, kuinų didelę dalį sudaro 
kaino VVD Ūnivėrditeto mok
slo'. peršoriald ąąrįiĮi. /

Aę ipbkdinųjų dirbtuvių, yo- 
iitėchpfikumas turj visą eilė la- 
^bHtor'ijų bęi kabibelų. D&įąi- 
tiniu metu laboratorijos papil- 
domos naujais įręngimąisi bei 
įrankiais, gautaię iš broliškų jį 
rešpiiblikų^ Vervinštt&f *

Padidėjus gyvu

Lietuvos Žinios
aunasis mstitutininkas”
KAUNAS, liepos 18 d. — 

Kauno Kūno kultūros instituto 
spoffo klubas prie pagrindinių 
savo sekcijų suorganizavo 
^Jaunojo iristitutiriiriko” . sky
rius, kuriuose dalyvaus klubo 
šefuojami jaunesnio amžiaus 
fabrikų ir mokyklų sportinin
kai. . “Jaunojo institutininko” 
nariai naudosis instituto spor
to Jpaze, inventoriumi, su jais 
dirbs geriausieji treneriai.

' k J. Kostevičius.
. PANEVĖŽYS, rugp. 10 d,— 
Panevėžio kultūros namai su
organizavo 5 meninės savi
veiklos brigadas, kurių užda
vinys — aplankyti su koncer
tais tarybinių, kolektyvinių 
ūkių ir kaimų darbo valstie
čius derįįąus nuėmimo ir kū
limo metu. Kartu su meno 
saviveiklos brigadomis vyksta 
paskaitininkai.
‘PERGALĖS’ KOLEKTYVINIO

ŪKIO GYVULININKYSTĖ
Joniškis,, liepos 17 d. — Jau

nasis kolektyvinis ūkis “Per-- 
£alė,”’ susikūręs š. m. pavasa
rį, didelį dėi&esį skiria gyvuli
ninkystei. Įsisteigus artelei, čia 
tyuvo 30 arklių ir 10 karvių. 
Per trumpą laiką “Pergalė” 
sparčiai išplėtė gyvulininkystę 
ir šiuo metu turi 48 darbo ar
klius ir apie 50 geros produk- 
ęijps karvių,
lių skaičiui, sudaryta gyvuli
ninkystės brigada, kuriait va
dovauti kolektyvinio ūkio vals
tiečiai išrinko pavyzdingą ar
telės narį drg. Vaitiekaitį. 
“Pergalės” kiaulininkuose da
bar penima 50 kiaulių, kurių 
tarpe 6 fnotįninės. Taip pat ne
mažas skaičius: yra ir avių. 
Arklių veislei pagerinti “Per
galė” įsigijo veislinį eržilą.

Karvių priežiūra patikėta ge
roms melžėjoms. Dėka geros 
priežiūros karvės, dupda daug 
pieno. Ūkis žymiai Viršijo pri
valomuosius gyvulininkystės 
produktų pristatymus •. valsty
bei. (Dabar gyvulininkystės pro
duktų dalis parduodamą varto
tojų. kooperacijai, O' kita dalis 
— panaudojama darbadieniams 
apmokėti. ' J. Alsys.

JSTEICjiA STAMBIŲ RA- 
. GUOGIŲ FERMA 

» / < •> 
Kaunas, liepos 17 d.- — Kau

no apskrities kolektyvinių ūkių 
valstiečiai, suprdsdami gyvuli
ninkystės reikšmę, steigia gy
vulininkystės fermas. Lapių 
valsčiaus Stalino vardo kolek- 
tyviniamę ūkyje įsteigta stam
bių raguočių ferma. Joje yra 
51 melžiama karvė, Tolimes
niam fermos plėtimui augina
ma keliolika elitinės klasės vei- r 
šlinio prieauglio.

Garliavos valsčiaus Rimkū- 
nų kolektyviniame ūkyje įkur
ta kiaulininkystės ferma, turin
ti 6 grynaveisles motinines 
kiaules. Jau šiais metais ferma 
numato parduoti kaimyniniams 
pkiams aukštų veislinių savy
bių kiaulių prieauglio 200 par
šelių.

Jonavos kolektjwinis ūkis 
organizuoja pienininkystės 
ferrhą. P. Juškys.

r

ryje. r . ,. ' , •
Tarybų valdžios metais, Kau

no politechnikumas sųsiform'a-

r^prityy^ dėstyto-

~i———r—
Plečiama visuomeninė 
gyvulininkystė

MARIJAMPOLĖ, liepos 17 d.
— Apskrities ir Kalvarijos 
valsčiau s ' vadovą; teikia. pagal
bą “Naujo gyvenimo” kolekty
viniam ūkiui.’ šiomis dienomis 
jie padėjo artelei papildomai 
įsigyti 12 gerų ąukšto produk
tyvumo karvių, veislinių avių, 
9 grynaveislius paršelius, 15 
darbo arklių, 4 prieauglio ir 
veislinį reproduktorių - eržilą. 
Dabartiniu, metu kolektyvinio 
ūkio valdyba pasiryžo įsteigti 
pienininkystės fermą, Ęendra- 
me artelės narių susirinkime J 
apsvarsčius ir patvirtinus fer- 'f 
mos steigimo projektą, paskirti 
tam tikslui žmonės. Pradėta 
rūpintis gyvulių atrAnka, prie
auglio priežiūra ir t.t. Kolek
tyvinio ūkio nariai pasiryžo 
jau sekančiais metais pilnai 
Įgyti planuojamą motininių gy
vulių skaičių ir išauginti didelį 
kiekį veislinių gyvulių prieaug
lio. B. Lopelis.

> MUZIKINIS UNIVERSI
TETAS. :

Vilnius, liepos 24 d. Valsty
binė filharmonija nuo rudens 
sezono pradžios htidaro pirmąjį 
respublikoje’ muzikinį universi
tetą. Bendradarbiauti į jį kvie
čiamos stambiausios sostinės 
muzikos pajėgos. . . ,

Universiteto klausyiojai busųit) 
supažindinami siu muzikos įsto* 
rija, įžymiausiais kdihpožito- 
riais ir jųjų’kūryba, jiems bus • 
suteikiamos teorinės žinios. " 
Mokymosi ciklas truks dvejus 
metus. Universiteto paskaitos 
bei koncertai vyks nedarbo va
landomis, Jo lankytojai įgis pa
grindines muzikos meno sri
ties žinias.

' MIESTO PARKE
Biržai, liepos 24 d. — Per 

trumpą šių metų laikotarpį pa
vyzdingai sutvąrkytąs. miesto 
parkas, pasodinta daug gėlių 
ir dekųrątyvių krūmų, šiuo rpę- 
cū, statomos viltys, .^uriomį^ ^ 
|)arko lankytojai piaųąios po Y 
čia esantį ežerą. Numatyta 4 
statyti koncertams esiracįą, ni- 
blioteką - Skaityklą, skaudos 
kioską. J. Vy0as. /

KAIMO LEKTORIAUS , 
Plungė; liepos 24 d. kiek

vieną sekmacįienį į Stalgėnų 
apylinkės (I’hingėš vals^.j mo^ 
kyklą renkasi viėtęs įyvėhtb- 
įai. čia n Sekmadieniais keikia 
lektorijus.

Paskaitas darbo vatfcCiečiarriS - 
skaito agronomas drį. Ripkau- 
skas, veterinarijos gydytojas 
Kužys, gimnazijos direktorius 
drg. Urbonas, apskrities vykdo
mojo komiteto pirmininko pa
vaduotojas f drg.. Taurinskas , ir 
kiti. Jau padaryti pranešimai 
tarptautinės padėties, kolekty
vinių ūkių statybas, kovęs sū 
vaikų liįomis ir kitomis temo
mis.

nAuji špECiAt^fAi ’ 
Kėdainiai, liepos 24, 126

specialistus parengė Kėdaįpiįį 
amatų mokykla; Kraštas gkvb 
gausų Šaltkalvių ir medžio ap
dirbėjų būrį, šiomis dĮėjiomiš 
įvyko iškilmingas išleistuvių 
vakaras. D. GfarovdŠ.

CHARLES J, ROMAN
4 (ŪAMANAūŠE^AS)

Laidotuvių
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną at 
ndktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai fruošta mūsą šer
meninė. Mūsų patarnavi
mų ir kainomis būsite pa- 
teįikihti.

1113 Mt Vernon St.
PHILAfiĖLi’H PA-

' ...... . ♦••‘A z
Telefonas Poplar 4110
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Cleveland, Wogimi

ren

Drau

rendaunin

LITUAN1CA SQUARE

RESTAURANT

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

su ki
va j aus 
ąpsiė-

TKLEPHONE
BTA&G 2-5048

būti 
užsi-

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIEN.OS PIETUS SEKMADIENIAIS

aląusite.
ntaikymui

Moderniškai įrengton Koplyčios

426 LAFAYETTE ST„ 
Newark 5, N. J.

TeL MArkot 2-5172

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

rendaunin-
Tik

RONKONKOMA
8834

tris mėne- 
iki Rendų

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

PRANEŠIMAI
Newark, n. j.

ĄLDU? 5 k 
Spalių 8 d., 7:3! 
Ave. Visi nariai būkite, svarbu! 
A. Gilmanas, 2-ros Ąpskr. Pinti.

(235-236)

likimas virš 
rendaunin- 

išsibaigia

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

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

STEAK PARTY SPALIO 2 OCT.
Dabar Įsigykite Steak Pąrty Bilietu.

Galite gauti Happy Days Restaurante.
Kaina $2.50. Pradžia 8 vai. vakare.

Tai vieta, kurioje jūs jaušitčs kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną Šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei 'parS. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.
, Sale išnuomuojame dėl puotų, pokflių, krikštynų, parių, vestuvių, 
žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame temom kainom.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių' Direktorius

* J 4 t t

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja už

prieinamą atlyginimą.

BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9612

TŲ SEMINARAS.
MĖNESINIS PROPAGANDIS-

Vilniūs, lįepoš 23 d. — Šie-, 
idant parengti įmonių ir įstai
gų politinių mokyklų ir VKP

savo javapiūvcs, kuriomis jau 
įii^m’dmis talkos dienomis nu
kirsta. keliašdešimts ha rugių

Lietuvos Moterų Kliubas 
surengė pramogą 19 d. rug
sėjo, pas Juškus, Bloomfielyj. 
žmonių nebuvo daug, bet visi 
buvo pasitenkinę. Diena bu
vo graži. Vieni susėdę po me
džiais šnekučiavosi, lŲti šoko, 
dainavo, atrodė, kaip seniau 
Lietuvoje.

Varde Lietuvių Moterų Kliū- 
bo tariame širdingai visiems ir 
visoms ačiū, kurie vienaip ar 
kitaip prisidėjo prie šio pa
rengimo. Drg. R. M. Juškai 
sutelkė veltui vietą ir daug 
dirbo, taipgi pasitarnavo sū 
įroku. P. Giraitis, V. Kažlau, 
A. Raulinąįtiš ir kiti patarpa- 
vo sū savo mašinomis atvežda- 
mi į parengimą draugų. \ B. 
Muleranka dirbo įprie gėrimo. 
John Rąoman su savo grupe- 
pi u z (kantais pa'grojo už dyką. 
M. Ramoškienė aukavo pantę 
degtines, M. Lukstienė—sūrį, 
R. Gailiūnienė varškes. Ačiū 
visiems už aukas ir pagalbą!

, f 1 <* • i ■ •Tą pat dieną gavome .ne
smagią žinią, .peš .mirė A. Ra- 
inoška, paskiibusies Birutes 
Ramoškaitės tėvas. Velionis 
buvo linksmo būdo ir nuošir
dus draugas. Jis aktyviai da
lyvavo d^okrątinianie judė
jime, rėnjiė" darbinipkišką įu- 
^jifną. $ar buvo tik /per .60 

^njžiąūš. LŪbąi gaila 
netekus geįp draugo! Reiškiu 
užuojautą M. Rarhoški'ehei. ir 
jos šeimai.' JM.

šeštadienį, spalių 9 d.į 8:30 
vai. vakare, Carpenters Hali, 
13503 Kihgsman Avė., kalbės 
New Yorko miesto koncilme- 
nas Ben Davis. 'Bus ii’ kitų 
žymių kalbėtojų. ,feus ir mu- 
zikalė programa. Visus ir vi
sas kviečiame atsilankyti.

Rep.

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI -

Nežiūrint 
užšaldytos, 
būti ir 
savininkai 
zuoti į vadinamą Cook Coun
ty Fair Rent Advisory Com
mittee ir jie gali gauti abelną 
rendų pakėlimą 15% padavę 
prašymą valdžios kontroliuo
jamam Chicago Rentt Advis
ory Board.

Tai toks yra 
300,000 Chicagos 
kų, kurių sutartis 
gruodžio 31 d.

Vienatinė išeitis 
kartis, tai organizacija 
per organizaciją rendąuninkai 
galės ne tik atsilaikyti prieš 
pakėlimą rendų, bet jie taip
gi galės daugelyje vietų jas 
numušti, nes Chicagoj yra per 
nelyg aukštos.

Vėliau dienraštyje tilps 
tuo klausimu raštas, ką vei
kia rendauninkų reikalu Pro- 
gresyvė Partija. Taipgi rei
kia dadėti, kad čia eina klau
simas apie didelių apartmen- 
tų rendauninkus, o ne apie 
mažo namelio dalies, arba po
ros flatų rendauninkus, kurių 
savininkai yra ne geresnėje 
padėtyje už pirmuosius. M.

Veisėju valsčiaus komjauni
mo org’ąhižacijai į talką atėjo 
20 Lazdijų miešto komjaunuo
lių. Iš višo komjaunimas savo 
jėgomis kolektyvinio ūkio lau
kuose nukirto apie 56 ha žiem
kenčiu. -

August Gustas
BELT’AIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefo'nuokite
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums, tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką; 
ko jūs rei 

Specialistai
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy A Ve., Brooklyn, N. Y.

Gaminama Geriamoji Soda
KAUNAS, liepos 23 d. — 

Sėkmingai pavyko vyr. inži- J » ‘ • ! «
nieriaus Pr. Rimšos pasiūlytie
ji bandymai gaminti geriamą
ją sodą. “Laumės” fabrikas 
pirmasis Lietuvoje pradėjo 
gaminti geriamąją sodą.

V. Stačaitis.

(b) istorijos /trumpojo kurso 
ratelių vadovus, LKP (b) Vil
niaus miesto komitetas surengė 
prie partinio kabineto mėnesinį 
propagandininku seminarą. Ja
me dalyvauja 160 komunistų, 
patvirtintų partijos rajonų ko
mitetų biuruose.

Paskaitos vyksta^ du kartus 
per savaitę, iš viso paskaitoms 
ir seminariniams užsiėmimams 
skirta 32 valandos. Seminaro 
dalyviai išklausys paskaitų ci
klą apie leninižmo' pagrindus, 
TSRS vidaus ir užsienio politi
kos klausimais. Jas skaito 
LKP (b) CK ir miesto komite
to lektoriai, o taip pat ir parti
jos miesto komiteto atsakingi 
darbuotojai.

3,763 INDIVIDUALŪS 
DARŽAI

Klaipėda, liepos 23 d. — žy
miai išaugo šiemet individualių 
daržų skaičius. Juos turi 3,763 
miesto darbininkai ir tarnauto
jai. 305 hektarų plote auga* 
gausus bulvių derlius. Kitomis 
daržovėmis apsodintas 20 ha 
plotas. V. Juraitis.
AKLIEJI MOKOSI

KAUNAS, liepos 23 d.—Ne
seniai įvyko išleistuvės aklųjų 
mokykloje. Grupė mokinių 
sėkmingai užbaigė progimna
zijos kursą, o taip pat įgijo 
specialybę. Buvo pažymėti 
ir kiti pasiekimai. ' Mokykla 
turi sudariusi aklųjų chorą, 
laimėjusį vieną pirmų j vietų 
respublikos meno saviVeiklos 
apžiūroje, orkestrą ir tt.

Prasidėjo naujų mokinių 
priėmimas. Į mokyklą stoja 
aklieji nuo 7 ligi 18 metų am
žiaus.

(Ką rengiate Laisvės biudžeto su
kėlimui?)

BROCKTON, MASS.
Paskutinis piknikas saplių 10 d., 

Liet. Taūt. Namo. Parke, ant Kes
wick Rd., prie Winter St. Ęųs .mu
zika, valgių ir gėrimų. Pr 
vai. dieną. — Kviečia visus 

(235-236)

DETROIT, MICH
'Detroito ir apylinkės, 

kviečiami į svarbias prakalbas, loi- 
rios įvyks spalių 9 d., 7:30 v. .v., 
Draugijų salėje, 4097 Porter St. 
Kalbės dienražčio Laisvės redakto
rius R. Mizara iš. BroOklyno. Kvie
čiame visus būti laiku. — Kom.

(235-236)

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 50 kuopa per ilgą laiką 
neturėjo susirinkimo. Kuopos 
pirmininkui Ivanaičiui pasi
darbavus, buvo sušauktas su
sirinkimas ir jis buvo pasek
mingas.

Likosi išrinktas dienraščio 
Laisvės agentas, kuris 
tų pagalba darbuosis 
laiku. Agento vietoje 
mė drg. 'Andrašiūpas. 
pasižadėjo pagelbėti, 
gas Andrašiūnas yra gerai pa
tyręs darbe ir jis pasižadėjo 
energingai pasidarbuoti. Yra 
viįties, kad .darbas jam gerai 
seksas. Todėl, visi ir visos, 
pagelbėkime jam, kad Roches- 
teris gražiai „pasirodytų va
jaus laiku, Andrašiūno an
trašai yra 290 Wilkins St., 
Rochester 5, N. Y. Priduokite 
jam savo prenumeratas, ku
rių jau pasibaigė, gaukite ir 
naujų skaitytojų.

Nutarta surengti išvažiavi
mas pas drg. MalinAūskUs ant 
jų ūkės, kurio pelnas skiria
mas spaudos naudai. Tas iš
važiavimas jau įvyko ir buvo 
pasekmingas. ’Kiek padaryta 
pelno, tai paaiškės kuopos su
sirinkime. > -

Trečias svarbus tarimas, tail 
išrinktas kuopos korespon
dentas, kuris, pateiktų ži
nių ir žinelių dienraščiui 
Laisvei, nes dabar iš. mū
sų miesto perinažai jų yra. 
Korespondentas prašo visų; 
talkp^ kū,d>ijam praneštu te ( 
apie svarbesnius, įvykius. Jei
gu visi kooperuosime, tai bušl 
gerbs pasekmės ir vajaus lai-1 
ku ir korespondento darbe.

LLD 50 Kp. KoVesp.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

-v,:
L Pjkjlėškau j)ŲsęserČs Opos Jųrkū- 

paitės. iš Lietuyos Idlūš pųo Trum
paičių kąimp, $y$jįių. Įįažnytkab 
rtiK T^vasrthųvo .niėlftįnkąu, tupėjo 
savo melnyč/ą .. Trųųįpaičiu kaijnc. 
Aš pals iš Biržų litinio, Šiupylių 
bažnytkaimio. Kas zihdie, ktir ji 
yra malonėkite man 'pranešti, arba 
lai 'pati atsišiiukia, ,Ėūšiu dėkingas. 
Zigmantas DaVdliUs, Yorkshire, N.Y.

• > (235-2^2) ■ ,

DIDELIS KLAUSIMAS 
RENDAUNINKAMS

Chicagoje virš 300,000 
dauninkų rengiasi prie 
Diertos. Toji diena pripuola 
‘gruodžio 31-mą. “L” Diena, 
tai “Lease Day” — Sutarties 
Diena, kurioje pasirašytos su
tartys 1947 metų fedęralio 
akto tvarka daugiau kaip 
300,000 rendauninkų išsibai
gia gruodžio 31 d.

Kas atsitiks su tais visais 
rendauninkais ? Evikcijos ? 
Kitas pakėlimas rendų ?

Mrs. Ester Brown, 3748 N. 
Pine Grove, kurios vyras Nor
man dirba Union Buying 
Service, 64 W. Randolph, ti
piška iš daugelio rendaunin
kų, buvo apklausinėta “The 
Standard” angliško savaitraš
čio, einančio Chicagoj.

“Kuomet mes pasirašėme su
tartį pereitais metais,” Mrs. 
Brown sakė reporteriui—mes 
sutvarkėm savo biudžetą-paja- 
mas, apkapodami nekurias iš
laidas, ir taip padengėm 15% 
pakėlimą rendos.

Mes nesirūpinome per daug, 
kas atsitiks, kuomet mūsų su
tartis pasibaigs gruodžio mė
nesį, 1948. Bet dabar esame 
priversti mąstyti ir rūpintis 
apie tai. Gruodžio 31-mą vi-

MAISTO PRODUKTŲ TECH
NOLOGIJOS SPECIALYBE
Kaunas, liepos 23 d. — Tai 

neseniai išsiskyrusi iš bendros 
organinių medžiagų technologi
jos specialybė. Jos užduotis —■ 
paruošti maisto pramonės spe
cialistus - inžinierius technolo
gus.

šioj specialybėj studijuojami 
šie specialūs kursai \ mėsos ir 
pieno technologija, karbohidra- 
tų technologija, riebalų techno
logija ir fermentacija. Suderi
namai su studento pasirinktu 
dirbti diplominiu projektu ir 
jo numatoma pasirinkti siau
resne specialybe, jis, būdamas 
IV-me ir V-me kurse, atlieka 
pirmaujančiose maisto pramo
nės įmonėse 8 savaičių specia
lią ir tiek pat laiko priešdiplo- 
minę gamybinę praktiką. Čia 
jis praktiškai nuodugniai susi
pažįsta su technologiniu gamy
bos procesu, gamybine - tech
niška kontrole ir kitais, su ga
myba susijusiais klausimais.

Baigusieji maisto produktų 
technologijos specialylbę inži
nieriai gali dirbti mėsos, alie
jaus, pieno produktų, įvairių 
konservų, vaisių ir vaisvande
nių, cukraus, krakrik>lo, saldai
nių fabrikuose, alaus, spirito 
varyklose, duonos fabrikuose, 
'gamybos ar techno - chemijos 
kontrolės inžinieriais.

Maisto pramonė mūsų liau
dies ūkyje užima vieną pirmau
jančių vietų, ir jai sudarytos 
puikiausios vystymosi perspek
tyvos. Jau šiame penkmetyje 
numatyta LTSR maisto pramo
nę labai dideliu mastu išvysty
ti. Atsižvelgiant į penkmečio 
planu užsibrėžtą mūsų gyvuli
ninkystes atkūrimą ir išvysty
mą, ypač puikių perspektyvų 
turi mūsų mėsos pramonė, ši 
pramonė greta pagrindinio jos 
teikiamo fn’odukto — mėsos ir 
jos gartiinių (dešrų, bekono 
rūkytų gaminių, valgomų gyvu
lini^ riebalų) sudaro bazę iš
tisai eilei kitų, į ją įterptų ga
mybų, kaip tai: mėsos ir rtiiš- 
tių konservų gamybai, med.ici- 
niškų preparatų gamybai (in-, 
gulino — vaistas prieš cukraus 
ligį, hepotoksino ir hematoge- 
no — vaistai nuo mažakrau
jystės, pepsino, adrenalino, ti- 
'reoidino, mamino, ovasino ir 
kt.); želatinos ir klijų gamy
bai, techniškų riebalų gamy
bai ir taip pat į atskirą pra
monės šaką išsivysčiusiai odų 
pramlonei. -Prof, A. Purenai.

BANDYMŲ SKYRIUS 
TECHNIKUME

Kaimas, liepos 23 d. — Įdo
mūs darbai atliekami Sodinin
kystės - Daržininkystės techni
kam/) bandymų stotyje, čia ty
rinėjamos įžymių tarybinių se
lekcininkų išvestų veislių au
gimo sąlygos mūsų respublikoje. 
Vien tik pamidorį tiriama 30' 
rūšių, jų tarpe trumpo vegeta
cijos Įaikotarpio rūšis, kurios 
daigų nereikia auginti inspek- 
tuose. Atliekami taip 'pat ban
dymai su cukrinėmis kukurūzo- , • • I •
mis ir kitomis daržovėmis. Sė
klinę medžiagą atsiunčia broliš
kųjų respublikų selekcijos sto
tys. V. Žaltys.

ŠEFŲ PARAMA
Lazdijai, liepos 23 d. — Vei

sėjų valsčiaus ko'mja'uiiimo br- 
ganizacija šefuojanti kolektyvi
nį ūkį, jau liepos 15 dieną' su
darė komjauūūolių iF nesąjuh- 
Igiiįip jauAiiho ibrtįad^. l5abar 
si brigada sparčiai darbuojasi, 
talkininkauja kolektyvinio ūkio 
laukuose nuimant derlių. /

F. W. Shalins
(SHALINSKAS) '

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue i 

Opposite Forest Parkway j 

WOODHAVEN, N. Y j 
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Suteikiam garbingas laidotuvvs

$150
Koplyčias suteikiam nemokaimJ. 

visose dalyse miesto. | 

Tel. Virginia 7-4499

arba savo artimiems' 
nėms.

2. Rendauninkai gali 
išmesti, jei savininkas 
manytų pertaisyti savo nuosa
vybę, arba ją pertvarkyti į 
mažesnius apartmentus.

3. Savininkas gali atsisaky
ti renduoti ant toliaus savo 
nuosavybę.

Taipgi reiškia, kad rendos 
negali būti pakeltos per pir
mus 1949 fnetų tris mėnesius, 
nes rendos yra užšaldytos iki 
pasibaigs 1948 metų Rendų 
Aktas.

Paul Gustas Funeral Home,
INC. •

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatvės nuo Anhorty

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABQRIUS
Telefonuokite dieną ąr naktį

EVergreen 7-4774

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

Du kambariai šermenim, didelis {fuikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai Nuteikiama šeimom sulyg parai 
kalavuno. Mūsų telefonas.niekad įiemieįfa.

Paskaita apie Strhzdelį
Spalių 8 d. Liet. Literatūros 

Draugijos kuopos
Lietuvių Svetainėje, f>ūls skai
tyta Dr. A. Petrikos paruošta 
paskaita apie kunigą Antaną 
Straždelj, gyvenusį 16-to šimt
mečio pradžioj. Paskaitoje 
bus atžymėti šio kunigo, kai
po baudžiauninkų užtarytojo 
ir lietuvybės palaikytojo, dar
bai. šis kunigas buvo anuo
metinis dainius.—- rašė dainas 
ir giesmes, kurios giliai pri
gijo liaudies širdyse. Jo gies
mė “Pulkim ant kelių” ir da
bar tebe'giedama bažnyčiose. 
O tačiau tam garbingam dai
niui, kai jis numirė, anuome
tinė dvasiški ja nedavė šven
tose kapinėse vietas. Su jo 
gyvenimu ir jo gyventa gady
ne labai verta- susipažinti. 
Kuopos nariai, dalyvaukite ir 
kvieskite srtvo draugus daly
vauti susirinkime. Susirinki
mo pradžia 7:30 Vai. vakare.

Š. J.

. kad r e nd o S 
bet jos gali 

atšaldytos, nes 
yra gerai organi-

Tel. EVergreen 8-9770

j. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Suirimer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

' Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems PaSarvott Dovanai
660 GRAND ST. BRboKLYN, N.

PATYRUSIOS <
OPERATORES

PRIE SINGER SEWING MAŠINŲ

J. H. MFQ. CO. ING 
84 EXCMANGE PLACE 

JERSEY CITY, N. J.
Harborside Bldg., Unit /No. 1, 4-to« Lv

GERI PIETUS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

h'K . ...... ......................... ...-i—— ■ ................... .—g 7 ,73

Traukiu paveikslus faml|ijų, ves
tuvių; kitokių grupių Ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveikš- 
lus k krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 

Lkąlui. esant ir 
'oAdidlnu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama, Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvdfrn.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway ir Stonę Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Lilt*.

Tel. GLenrilore 8-8191

sai nebetoli—tik už kampo.
“Kiekvienas rendauninkas 

mūsų budinke susirūpinęs, 
kad bus pakelta renda ir, kar
tu, iš kur bus galima ją pa
dengti, nuo ko nutraukti prie 
šių dienų brangumo. Ir kas 
būs,’ jei atsirasime gatvėje? 
Kur mums teks dėtis? Mes 
turime du vaikus...”

Vienas rendų ekspertas, 
Irving Steinberg, advokatas ir 
Progresyvės Partijos kandida
tas į Kongresmanus iš 12-to 
Kongr. Distr., pranašauja, jog 
su spalio 1-ma diena didžiu
ma savininkų pateiks eVikci- 
jos notas rendauninkams, ku
rių sutartis baigiasi gruodžio 
31 d.

“Galimas dalykas,” Sten
berg sakė, “kad daugelis sa
vininkų naudosis tuo 1948 me
tų rendų aktu ir rendaunin- 
kam bus daug keblumo, nes 
sutartis baigiasi.

“Sakau spalio mėn., nes 
reikalinga 60 dienų nota-pra- 
nešimas sulyg rendų akto tvar
ka pirm negu sutartis išsibai
gia,” Steinberg sakė.

Steinberg taipgi pridėjo, 
kad rendauniPkai turi taipgi 
kuo pasiremti prieš legalias 
evikcijas todėl, kad 1948 m. 
Rendų Aktas aiškiai pasako, 
jog “rendauninkai, turintieji 
su rendų pakėlimu sutartis, 
yra apsaugoti kas dėl rendų ir 
vietų per pirmus 
sius 1949 metais, 
Aktas išsibaigia.”

Tas reiškia, kad 
kai negali būti išmesti laike 
pirmų,trijų mėn. 1949, išsky
rus priežastis, pažymėtas fe- 
deraliam Rendų Akte. Yra 
šios trys rimtos ’ priežastys, 
kurios gali grasinti rendaunin
kams :

1. Savininkas gali išmesti 
rendauninkų, jei jis pageidau
ja savo nuosavybę naudot sau,

. /
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NwYoitoį^>AZlnio£ Ji Turi Mirti Nuo 
Geležies Kraiijujė

į

Tūkstantis Darbininkų 
Pikietavo Stotyse 
Laikraščių Standus

Visose gelžkelių stotyse esam 
Čios užkandžių-kavos ir laikraš
čių parduotuvės, kurios pri
klauso Union News Co., yra 
užstreikuotos ir pikietuojamos. 

.Praėjusį pirmadienį pikietuoti 
. buvo išėję 1,100 streikierių. 

Reikalauja pakelti algas.

Apie 40 pėdų ilgio ir 25 pė
dų pločio baliūnas buvo nutū
pęs ant stogo namuko, 1869 
Newkirk Avenue, Brooklyne. 
Vienas policistas nuvirto nuo 
stogo pats nenuvertęs baliūno. 
Kitiems dviem policistams pa
vyko nuversti baliūną, bet vis 
dar nebuvo atradę jam savinin
ko.

Nematomi už medinės tvo
ros, vagys pasidarė skylę mū
rinėje sienoje į Hudson Ter
minal Buildingą, 50 Church 
St., New Yorke, ir išnešė iš 
tėnai brangių gražmenų ir pi
nigų.

Kandidato Gersono 
Kalbos per Radio

Simon W. Gerson, darbiečių 
ir komunistų kandidatas į Mie
sto Tarybą yra jau pasakęs vi
są eilę kalbų per radio visuo
menei svarbiais klausimais. Jo 
paskiausioji kalba, spalių 5-tos 
vakaro 9:05, iš stoties WMCA, 
buvo apie subway fėrą.

Kandidato sekamos kalbos iš 
tos pat stoties (570 ant jūsų 
radio), girdimos toli už New 
Yorko ribų, tą pat valandą, bus 
spalių 7-tos ir spalių 12-tos va
karais. Iš ten pat taipgi kalbės 
'OftlflUlU. Jones spalių 14-tos va-

Kita stotis, mažesnė, girdi
ma Veik tiktai mieste, WQXR, 
1560 ant jūsų radio, taipgi kai 
kada transliubja komunistų ir 
kitų darbininkų grupių progra
mas. Iš tos stoties spalių 9-tos 
vakarą, nuo 7:30, kalbės John 
Gates; o 16-tą kalbės John 
Williamson.

Pritaria- kas ar nepritaria 
komunistams, nepadarys klai
dos pasiklaupęs, ką sako apie 
save, savo organizaciją ir pro
gramą patys komunistai. Dau
geliui nereikėtų rausti dėl pasi
rodymo dideliais 
kokiais pasirodo
apie komunistus be 
apie juos informacijų. L. K. N.

nežinėliais, 
kalbantieji 

gavimo

Motinas ir Jų Vaikus 
Valdininkai Atstumia

Aido Choras Minės 
Auksinį Jubiliejų

Didžiojo New Yorko Auksi
nis Jubiliejus mūsų miesto mi
nimas įvairiais būdais. Buvo 
suruošta orlaivių paroda nau
jame Idlewild aerodrome, o 
Grand Central Palace patal
pose -buvo surengta New Yor
ko miesto istorijos paroda. 
Mokslo įstaigos ruošė Auksi
nio Jubiliejaus paminėjimus. 
Net moterų drabužių madose 
pastebime auksinių papuoša
lų, kaipo ypatingą pabrėžimą 
šios sukakties.

Aido Choras šią sukaktį pa
minės 10 diėną spalio, sek
madienį, 4 vai. p. p., Kultūri
niame Centre, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Siame parengime Aido Choras

nori parodyki mūsų publikai, 
alegorinėje formoje, praėju
siųjų 50 metų laikotarpio ei
gą. Norima perkelti mintimi.; 
žiūrovus Į anuos laikus, kuo
met lietuvis-emigrantas, atva
žiavęs į svetimą jam kraštą— 
Ameriką, turėjo grumtis 
gyvenimo verpetais...

Tie gyvenimo sunkumai 
pajėgė užslopinti lietuvio
los jausmą. Daina nuramin
davo ne vieno emigranto sir-

ne- 
sie-

Kaip tik Aido Chorui ir 
tinka ši sukaktis paminėti.? 
Parinktos dainos programoje 
atatinkamam laikotarpiui pa
dės sukelti prisiminimus no 
vienam žiūrovui. H. F.

Diskusuoja Mažesnes Registracijos Priežastis

vidurinės 
.s ar jos įtakoje 
kuriuose bū da
ri ž Roosevellą. 

jog atsiliko tie 
paprasta, ne

balsuoti

Darbo Partija Kovoja 
Už Sugrąžinimą 
5 Centą Fero

Vyriausio teismo teisėjas De
nis Cohalan nusprendė neleisti 
dėti ant baloto Amerikos Dar
bo Partijos (ALP) reikalavimą 
sugrąžinti New Yorkui 5 centų 
fėrą. Darbiečiai yra įsitikinę, 
kai jeigu fėro klausimas būtų 
paleistas piliečiams balsuoti, pi
liečiai 
fėra.

ALP 
manas 
jau pareiškė, kad referendumo 
už 5 < 
apeliuotas. Ir bus aiškinama 
visuomenei.

Teisėjas Cohalan, kaip ir vi
sa majoro O’Dwyer’io adminis
tracija, sakė atmetąs peticijas 
vaduojantis tuomi, kad 94,000 

nesą įsaku 
nors Mie- 

kad už- 
uždėjimui 
piliečiams

, •7
nubalsuotų už 5 centų

pirmininkas, kongres- 
Vito Marcantonio tuo-

Keturi barzdoti daktarai 
tariasi, kaip sergančią meilės 
'liga “ligonę” gydyti:

—Jai reikia nuleisti kraujo, 
nes jame yra nešvarumo, — 
sako pirmas barzdotas dakta
ras.

—No, jai reikia duoti gele
žies, — sako antras barzdo
čius. *

—Jeigu jai bus nuleistas 
kraujas, tai jau dabar šauki
te graborių; ji turi mirti , nuo 
geležies.

—Ne, ji turi mirti nuo krau
jo nuleidimo.

Taip besitardami,/ daktarai 
prieina išvados, 
gydyti.
jie po ilgo pasikalbėjimo, po

kaip ligonę 
O ta išvada yra, kad

centų fėrą klausimas busi ilgo tarimosi suranda, be ko
i Y. 1 . • vi _ *     _ w -r v r. v» 1 i i o /Y i 4 1 Al'

piliečių parašų 
skelbti referendumą, 
sto čarterįs nusako, 
tenka 50,000 parašų 
ant baloto bile kurio 
rūpimo klausimo.

Pavienis Vyriškis 
Savinasi Vaikų

prie

vals- 
Vito 
jog

Kitu iš geriausia pasirodžiu
sių distriktų yra Brooklyno 
assembly 17-tas, dalis kongre
sinio 10-to, iš kurio kandida
tuoja į kongresmanus žymi 
darbietė Mrs. Ada B. Jackson. 
Taipgi gerai pasirodė Browns- 
villės-East New Yorko, Man
hattan 4-tas, ir Bronx 6-tas ir 
7-tas d išriktai.
Marcantonio Nuomonė

ALP pirmininkas šioje 
tijoje, kongresmanas 
Marcantonio, pareiškė,
registracija parodo, kad 'de
mokratų partija pradėjo 
“trupėti šalin” dėl apleidimo 
Roosevelto politikos.

“Tie šimtai tūkstančių, ku
rie nesiregistravo, pavartojo 
tą būdą pažymėti savo pasi
piktinimą dvipartine karo, 
aukštų kainų ir ragangaudys- 
tės politika,” sako kongres
manas.

Jis pranašavo, kad Ameri
kos’ Darbo Partija gaus re
kordinį skaičių- balsų lapkričio 
2-rą ir kad daugelyje 
triktų jinai išeis pirmąja

Brooklyno teismabutyj, 
teisėjo Ramsgate, iškilo 
virkščia istorija. Didžiuma 
vyrų, ypač praeityje, pabėg
davo puo bernautinio vaiko ir 
jo motinos. Gi Albert J. 
Tuck, 26 metų, bedarbis šo
feris, veteranas, moteriškės 
patrauktas teisman kaltinimu, 
būk jis pagrobęs nuo jos vai
ką. Jis, šypsodamasis, teisė
jui atsakė: ' ”

“Gerbiamasis, tas 
yra mano.” Kūdikis 
mėnesių amžiaus.

Mrs. Leona’- Kelly, 
tris vaikus, gyvanašlė,
jisai, sugyvenusi sir juo 
metus. Moteriškė ginčija, 
ne.

Vaiko grobimas esant
vieniu ir dar 'bė'darbiu ir be
turčiu teisėjui pasirodė nenor
maliu reiškiniu. Veteraną pa
siuntė į Kings’, County proto 
ligonių skyrių?’ ■
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Didlaivis America besigrum- 
damas su kalniškomis bango
mis atplaukė į New Ybrką pa
vėlavęs kelyje 24 valandas. Pa
našiai pavėlavo ir Queen Mary.

vaikas 
yra 3

dis-
par-

turinti 
sake 
virš 
kad

pa-

ty Auditorium, 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill, N. 
Y., sekmadienio 4-tą vai. po 
piet, spalių 17-tą. Įžanga į tai 
visą tik vienas doleris.

Veiksnys.

ĮVAIRŪS DALYKAI
Parvyko iš Paryžiaus Frank 

Begley, pulkininkas, Janraica 
gyyentojaš, buvęs Bernadottes 
palydovu, kuomet Bemadottę 
nušovė Palestinoje.

Tūlas Benjamin Codack, 24 
metų, suimtas New Yorke pa- 
deginėjant audekliniais sto
gais automobilius, kad galėtų 
j juos įlįsti ir važiuoti. Sukę
sis norįs važiuoti į Akroną. Jį 
pasiuntė į Bellevue ligoninės 
proto ligortių skyrių.

vyras negali gatvėn išeiti. Ar 
žinote, be ko? Nagi—be kel
nių . . .

Tai visą matysite ir girdėsi
te spalių 17-tą, kuomet LKM 
pastatys scenoj J. B. Moliere’s 
trijų veiksmų komediją “Mei
lė — visų ligų gydytoja.”

Taigi, jei norite patys ska
niai pasijuokti, būtinai nepra
leiskite progos pamatyti šią 
komediją. O jei mylite ir ki
tus kartu su jumis matyt 
linksmais, tai praneškite ir ki
tiems.

Kas dar juokingiausia, tai 
kad visi barzdoti “daktarai” 
yra jaunamečiai LKM auklė
tiniai, daugumoje nedaug vir
šijanti 10-tį metų amžiumi.

Be to dar' tą vakarą tiki
masi ir kitokių pamarginimų, 
tarpe kurių bus: muzikos, dai
nų, tautinių šokių ir kt. Po 
programos seks šokiai. Bet 
visko, ko atsilankiusi publika 
gaus, čia nesuminėsi. Tai pa
tirs patys, .atsilankę į Liber-

Atvykusi pas savo sužadėti
nį, veteraną, egiptietė Efthalie 
Kyriakidou tapo uždaryta 
nakvoti Ellis Islande. Jos su
žadėtiniui niekas nepasakę, 
kad už ją reikės $500 užsta
to.

Newyorkietes motinos pa
čios uždarė trafiką prie 91st 
St. ir 1st Avenue, New Yorke, ikad vaikai galėtų saugiai 
praeiti mokyklon ir iš moky
klos. Jos prašė policijos ap
saugos. Negavusios, pačios 
ėmėsi darbo.

Skelbia Pikietą už 
12-ką įkaitintųjų

Civilių Teisių. Kongresas 
šaukia protesto' pikieto liniją 
prieš įkaltinimą 12-kos komu
nistų vadų. Pikietas įvyks spa
lių 6-tą, trečiadienį, nuo 10 va
landos ryto iki 1 pietų laiku, 
priešais Federal Building, Fo
ley Square, New Yorke. . *

Bildinge bus svarstomas tų 
12-kos gynėjų pasiūlymas bylą 
panaikinti.

Reikalavimas bylos panaiki
nimo sako, kad kaltinimai, būk 
komunistų partija moko “spė
ka nuversti Jungtinių Valstijų 
valdžią,” yra “hitlerinis me
las.”

Civilių Teisių Kongresas at
sišaukė į visus newyorkiečius 
pikietavimu paremti tos orga- , 
nizacijos iškeltą ir daugelio 
profesionalų, dvasiškių, darbi
ninkų, veteranų ir kitų organi
zacijų ir asmenų remiamą rei
kalavimą bylą panaikinti. 

. ■_ _ ___ __ i__

Amalgameitų unija ir skal
byklų savininkai sutiko pasi
duoti arbitracijai algų priedą 
nustatyti.

New Yorko miesto policija 
jau turi keturis lėktuvus. Pas
kiausia gavo $25,000 kainuo
jantį helicopter į.

kp.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kį).x ir ALDLD 138 
susirinkimas įvyks spalių 7 d., Ru
sų Klube, 56-58 Gist St., 7 v. v. Vi
si nariai dalyvaukite, nes yra svar
bių dalykų aptarimui. Ypač valdy
bos nariai heapleiskite šio mitingo. 
— V. Kartonas, org. (235-236)

Bronxietis Louis Behar tapo 
ištrenktas iš sunkvežimio jam 
paslydus. Nors sužeistas, ta-, 
čiau jis susistiprino, pasivijo 
troką ir sustabdė pirm įva
žiavimo į trafiką.

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

(229-246)

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203 |

Valandos:

Penkiolika brooklyniečių 
motinų su vaikais, kaip anų lai
kų Kristus,, buvo siuntinėjamos 
“nuo Ainošiaus pas Kaipošių.” 
Jos pravaikščiojo, praskurdo 
dieną laukdamos pasimatymo 
su majoru. Jos norėjo pasiskųs
ti, kad iš jų atimama vaikams 
pri^iūrėtuvė. Tačiau sugrįžo 
be žinios, kur jų vaikai prisi
glaus joms išėjus darban. Su- 
.grįžo be žinios, ar jos galės 
ateityje dirbti, iš ko ir kur gy
vens.

Moterys su vaikais City Hali 
koridoriuose išstovėjo nuo 
10:30 iki 2:30 laukdamos pasi- 
mątymo su majoru. Tik tuomet 
teikėsi jo padėjėjas Austin Col
lins išeiti su jomis pasimatyti. 

#? Jis žadėjo pasakyti majorui 
apie jų padėtį, tačiau tuojau 
pasiuntė jas eiti f švietimo Ta
rybą — tą įstaigą, kuri paskeL 

; bė uždarysianti prižiūrėtuvę, 
' esančią prie P. S. 235-tos.

Prižiūrėtuvę globodavo vai- 
po mokyklos valandų iki 

grįžtančios iš darbo motinos 
vaikus atsiimdavo. Apie pusė 
tų vaikų neturi tėvo, sakė Mrs. 
Rose Keller, motinų grupės at
stovė.

A

Jau buvo minėta, jog šie
met didžiajame New Yorke 
balsuotojų bus mažiau už bu
vusius 194 - n.ctais. (Civil nių 
tais metais buvo užsiregistra
vę mažiau, o kariškiams ne
reikėjo registruotis, tačiau jie 
balsavo, tad, viso balsavusių 
buvo 3,556,337. šiemet už
siregistravo, tuiės teisę bal
suoti 3,321,782.)

Mažesnė registracija dabar 
aiškinama visaip. Tačiau v;,- 
riausia nuom '^ė yra, kad tas 
rodo demokratų nusivylimą 
Trumanu. Nors daugelis pa
žangiausių, demokratiškiausių 
elementų demokratuose dar
buojasi ir ba suos už Wall- 
ace’ą, tačiau randasi ir tokių, 
kurie nebenori balsuoji už 
Trumaną, *ačiau nėra priėmę 
ir Wallaee’o, tad ryžosi visai 
nebalsuoti.

Ant greitųjų peržvelgusieji 
pasekmes distnktais sako, jog 
daugiausia atsiliko 
klasės apgyvea 
esą distriklai. 
vo daug balsų 
Ir numatoma, 
žmonės, kurie
balsuoja, tik išeina 
didžiausiuose sąjūdžiuose. Jie 
buvo išjudinti balsuoti už. Roo- 
seveltą, tačiau jų dar nepasie
kė judėjimas už Wallace.
Daug Sunkiau Tenka Dirbti

Pasiekimas masių su infor
macija už Wallace’a šiemet 
yra daug sunkesnė problema 
už buvusia 1944 metais dir
bant už -Rooseveltą. Reikia 
atsiminti, jog tuomet oficia
liai buvo užkinkytas, stambią 
rolę suvaidino CIO unijų ju
dėjimas. Gi dabartinis per
organizuotas CIO - PCA, išpa
šiojus iš jo ‘kairiuosius, likosi 
bespekiu, o vietomis aiškiu 
įnagiu propagandai prieš 
Wallace’ą.

Bendrai, didžiuma sutinka, 
jog maža registracija yra 
smūgiu Trumano , demokra
tams. Tą nuomonę pastiprina 
ir faktas, jog buvusios ir dar 
tebesančios demokratų tvirtu
mos Liooklynas ir Bronx nu- 
•stojo po didžiausį skaičių re
gistrants. O buvusios republi- 
konų tvirtumos Queens ir 
Richmond apskritys tenustojo 
po mažesnį nuošimtį balsuo
tojų. '

Queens prarado 4 nuošim
čius, Richmond 3, Brooklynas 
9, Brone 7. Manhattan, ku
riame spėkos tarp republiko- 
nų ir demokratų būdavo 
pusiausviroje, neteko 5 
šimčių. '
Kaip Stovi Darbiežiai?

šis klausimas tebebuvo ne
aiškus. kuomet tūli, žinomi 
darbiečiais turtingi distriktai 
labai gerai pasirodė, kitur re
gistram ja buvo menka.

Geriausia, atrodo, bus buvu
si registracija Marcantonio 
18-me kongresiniame distrik- 
te, kur žmonės išstovėjo per 
naktį laukdami progos užsire
gistruoti.

Žmonės Pasipiktinę 
Atėmimu Nuo Eilinių 
Žmonių Garsiakalbių

Didžiajame New Yorke dar
bininkų rateliuose' kilo didelis 
pasipiktinimas dėl majoro 
O’Dwyer’io pasirašymo Cun- 
ningham biliaus, kuris pave
da vietos policijai kontrolę 
ant garsiakalbių gatvėse.

Majoras bilių pasirašė pra
ėjusį penktadienį, nežiūrint 
darbininkų ir liaudies kelių 
partijų ir kitų organizacijų 
protestų. Garsiakalbiai' yra 
veik vienatinė priemonė pa
siekti žmones darbininkų par
ti jpms ir unijoms. ,

ši garsiakalbių uždraudimo 
taisyklė, kaip, ir vi^os, iš pa
viršiaus taip sudaryta, kad ne
atrodytų uždraudimu. Tačiau 
praktikoje yra kas kita. Vi
są galią , pavedus policijai, 
daugeliui mitingų to leidimo 
negaus. Be to, sudarys nepa
keliamas išlaidas, nes su kož- 
nu prašymu turės įteikti (ne 
mažiau 5 
tin go) $5 
mą.

žmonės
kybininkai ir jų agentai gali 
per dienų dienas ir naktis rė
kauti po gatves. Bažnyčios 
net tą vieną žmogaus pasilsio 
rytą, sekmadienį, tranko var
pais, kad žmonės atneštų sa
vo dolerius. O darbo žmo
nėms uždrausta net patogio
mis sau 'ir visiems .valando
mis — šeštadienio popietį ar 
6-9 vakarais— vartoti garsia
kalbį pranešimui savo reikalų.

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

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas įvyks 7 

d. spalių. 7 va), vak., Laisvės salėje, 
419 Lorimer St. Visi nariai dalyvau
kite, taipgi būtų gerai, kad pasi- 
mokėtumčt už šiuos metus. Žinote, 
kad rengiamės prie bankieto, turė
sime šiame susirinkime pilnai prisi
ruošti. —- M. Stakovas, prot. sekr.

(235-236)

Visokiausi vaistai, kosmetikai, ku-; 
dikiam reikmenys, įvairūs daik-1 
teliai, ligonių kambariui reikme-; 
nys už griežtai žemas kainas.,

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

dienomis pirm mi-_ 
mokesties už leidi-

išmetinėja, jog pre-

vetk 
nuc-

Ellen Pal, 38 m., užsimušė 
iššokusi ar iškritusi iš savo 
apartmepto 4-me;aukšte, New 
Yorke. . .

Plėšikas sulaikė du algų ne
šėjus New Yorke ir atėmė iš 
vieno $2,190.’ Pas kitą paliko 
$310. ’7‘ ’
už pirmojo palydovą. '•

(Remkite savo vajininkus gavimui 
Laisvei naujų skaitytojų.)

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 labai svar
bus, turėsime aptarti vakarienės 
reikalą, Laisvės vajaus vedimą ir

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEflMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Matomai, paskaitė jį yra ^jįų svarbių reikalų. Tad visi
dalyvaukite. . (234-235

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. ,A. Petriką 
221 South 4th Street

Z BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

Valandos- valandos. 8vakare

Penktadieniais uždaryta.

A. Kalinauskas

Telefonas Virginia 3-5397

Parduoda naujas ir taiso 
sekamas mašinas:

Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.
Kreipkitės: 

104-12 - lllth Street
Ozone Park 16, L. L, N. Y.

• • ' t

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
UI D A D 411 GRAND STREETZiUr r o oAlv Brooklyn, n. y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
■ NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

New Yorke areštuoti du 
kanadiečiai marininkai. Juos 
kaltina, kad jie bandę api
plėšti Hotel King Edward. Peter Kapiskas '

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL 
I 

Degtinės, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174 
’ *

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailiy Moteriškų ir Vyrišky 
LaikrodžiiĮ Didelis Pasirinkimas

• Aukso ir Sterling^ Sidabro Ir Paauksuotų Džiū
lerių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės ’

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas STagg 2-2173

♦I f >»♦>♦»»♦ W t ĮI L
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