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Jau kelinta diena eina Lais
vės vajus gavimui naujų skai
tytojų ir sustiprinimui dienraš- 

» čio finansiškai. Vajaus dar tik 
pradžia, tai sunku spręsti, kaip 

(b sekasi. Bet susirūpinti reikia 
visiems dienraščio skaitytojams 
ir prieteliams.

Vajus mūsų laikraščio gyve
nime yra svarbus dalykas. Tai 
laikraščio rugiapjūtė. Pasise
kimas priklauso nuo to, kiek 
yajuje žmonių darbuojasi ir 
kaip darbuojasi.

Dėkime visas pastangas, kad 
šiemet Laisvės vajus būtų pra
vestas energingai.

★ ★ ★
Dabar yra sezonas perėjimui 

nuo vienos sporto rūšies prie 
kitos — nuo beizbolės prie fut- 
bolės. Amerikos žmonių susi
domėjimas lenktynėmis nesvie
tiškas. Kiekviena komaijda ar- 

įbą tymas turi savo patrijotus, 
'savo pasekėjus. Beizbolės ty
mai, per vasarą prakaitavę, da
bar, taip sakant, suveda są
skaitas: kurie bus viršūnėse, o 
kurie pasiliks apačioje.

★ ★ ★
Sportas yra geras dalykas. 

Su sportu Amerikoje bėda tik 
tame, kad jis paversta išnau
dojimo įrankiu.

Kas gi yra tie beizbolės bei 
futbolės tymai? Ar jie susida
ro iš per lenktynes laimėjusių 
sportininkų? Ar jie demokra
tiškai vedami ir tvarkomi?

Niekur nerasi nė krislelio de
mokratiškumo. Tymai yra pru 

turtingųjų nuosavybė, 
yra perkami ir 

parduodami,, kaip bile koks gy
vasis tavoras, pav., jaučiai, ar
kliai, beždžionės, mulai ir t.t.

Todėl pas mus sporte yra iš
sivystęs šmugelis ir apgavystės. 
Dažnai laimi ne ta komanda, 
kuri geriausia gali pasirodyti, 
bet ta, kuriai sukčių susitarta 
pavesti laimėjimas. .

Tai visa žemina pačią spor
to idėją.

Kas nori, gali lengvai savo 
akimis matyti skirtumą tarpe 
komunistų ir socialistų. Angli
joje ir Švedijoje viešpatauja 
socialistai. Ar ten yra socializ
mas? Ar ten vykdami socializ
mo principai, ar naikinama ka
pitalistinė santvarka? Nieko 
panašaus.

Kaip greitai socialistai paė- 
valstybės vairą į savo ran- 

^?<as, taip greitai išdavė savo 
idėjas ir virto kapitalo įrankiu.

Bet štai Lenkijoje, Lietuvo- 
voje, Rumunijoje, Vengrijoje 
komunistai tapo valstybės lai
vo kapitonais. Ten-jau riestai 
kapitalui. Ten jau tik šaukia, 
tik rėkia ir verkia išnaudoto
jai. Jiems blogai. Jie netenka 
galios ir teisės išnaudoti žmo- 

„ nes. Ten jau kapitalistinei san
tvarkai iškasta gili duobė.

Tai toks skirtumas.
Socialistams idėjos dėį. par

davimo, komunistams idėjos dėl 
'įgyvendinimo! \

Gali žmogus nesutikti su ko
munistų idėjomis, bet negali 
šakyti, kad jie jįj negerbia, ne
sistengia pravesti gyvenimam

Mainieriip unijos “Journal” 
ramina tuos, kurie mano, kad 
anglies pramonė nebeturi atei
ties. , Klysta, girdi, tie, kurie 
teigia, kad gazolinas ir gązas 
pavąduos anglį, ir mainieriai 
neteks darbų. ' t
'Kaip visur mokslas atidengia 

naujas progas, taip anglies pra
monėje. Dar per daug, daug 
metų, to laikraščio supratimu,

® anglieš sunaudojimas pasiliks 
jJ?toks, kokiu yra šiandien.

(Tąsa 5-me pust)

Wallace 100 Nuošimčių 
Remia Laivakrovių ir 
Žibalininkų Streikus

Graikų Partizanai 
Nušlavė 77,170 
Monarcho - Fašistų

Žibalo Trustas Mnjasi Sunaikint ir CIO Darbininką 
Uniją, Kurios Vadai Išpildė Taft-Hartley Reikalavimus

San Francisco. — Henry 
Wallace, Progresyvių Parti
jos kandidatas prezidento 
vietai, pareiškė, kad jis šim
tu procentų remia CIO lai
vakrovių ir žibalo darbinin
kų streikus vakarinėse vals
tijose.

Kalbėdamas Civic Audito
rijoj, Wallace tvirtino, jog 
žibalo trustas tyčia išpro
vokavo darbininkus strei- 
kan, kad sunaikint jų uniją. 
Wallace sakė:

— Laivakrovių streiko ei
ga taipgi aiškiai rodo, kad 
laivų kompanijos'begėdiškai 
mojasi sunaikinti tikrai de
mokratines unijas. O Tru
mano valdžia padeda kom
panijoms prieš streikierius.

Pasakojama, kad laivų* 
kompanijos todėl nesi taria

Kodėl Wallace Priima 
Komunistę Paramą

San Francisco. — Repor
teriai bandė “pasigaut” 
Henry Wallace’ą, statydami 
jam įžūlius .klausimus apie 
užsieninę Amerikos politiką 
ir apie komunistų paramą 
Wallace’ui, kaip kandidatui 
i prezidentus. Wallace atsa
kė:

— Komunizmas ir progre- 
syvis kapitalizmas pamati
niai skiriasi, bet mes turime 
daug bendrų visuomeninių 
tikslų. Aš mielu noru priimu 
paramą tų, kurie siekia to
kių socialių tikslų.

Java. — Sukilę indonezai 
degina anglų-holandų žibalo 
pramones.

Washington. — Italijos 
piliečiai bps be vizų įleidžia
mi biziniui ar vaišėms.

Susprogo Bomberis 
Su Slaptybėmis

Waycross, Georgia.— Di
džiulis bombanešis B-29 su 
perkūnišku trenksmu sus
progo ore. Jisai nešė mayr- 
jausius elektroniškus ir ki
tus slaptus pabūklus., Liko 
užmušti 8 kariniai lakū
nai. 4. kiti išsigelbėjo, iššok
dami su parašiutais. Jie sa
ko, griežtai • liepta - laikyti 
slaptybėje, koki nauji kari
niai prietaisai buvo tame 
bombanešyje. Buvo daroma 
manevrai. /

John Lewis Siūlo Pakelt 
Unijines Duokles •

Cincinnati, Ohio. — Mai- 
nierių Unijos pirmininkas 
John L, Lewis, kalbėdamas 
jos suvažiavime, ragino pa
kelt unijines narių duokles 
nuo dabartinių $2 iki $4 mė
nesiui if pabrangint įstoji
mą į uniją nuo $10 iki $50.

(Pranešama, kad suvažia
vimas nutarė padvigubint 
Lewisui algą.) 

su streikuojančiais laiva- 
kroviais, kad jų unijos Va
dai atsisakė pasirašyt prie
saikas prieš komunistus, 
kaip reikalauja Tafto-Hart- 
ley’o įstatymas.. Bet tai yra 
melas. Juk CIO žibalo Dar
bininkų Unijos Viršininkai 
išpildė visus Tafto-Hart- 
ley’o įstatymo’posmus, bet 
žibalo trustas tokiu pat įtū
žimu atakuoja žibalinius 
streikierius.

Didieji žibalo kapitalistai 
siekia paimt į savo nagus 
Washingtono valdžią, par
duot Izraelio valstybę ir į- 
stumt Jungtines Valstijas į 
naują'karą. ' ,

Wallace aplankė laivakro
vių streiko pikie.tininkų ei
les ir pasakė jiems trumpą 
prakalbą.

Naujas Lėktuvnešis 
Lėšųos $124,000,000

7
A

Washington..-^- Valdžia 
užsakė pastatyt -didžiausią 
lėktuvlaivį — orlaivių ne
šiotoją — už $124,000,000. 
Nuo to lėktuvlaivio ? galės 
pakilt rakiėtiniai ^bombane- 
šiai, didesni už atominių 
bombų nešiotojus B-29, le
kiančias tvirtovęs. Naujasis 
lėktuvlaivis bus 1,030 pėdų 
ilgio, 190 pėdų pločio ir 65,- 
000 tonų svorio. Jį pradės 
netrukus statyti. Newport 
News kompanija, Virgini
joj. Tas jūrų milžinas bū
siąs užbaigtas per 4 metus. 
Dėl savo dydžio jis negalės 
praplaukt Panamos kanalu.

Sovietai Turį “Virš 
5 Miliūnus Armijos”

Berlin. — Vakarinių tal
kininkų Šniukštai paleido 
paskalos, kad Sovietai iš
vien su Lenkija ir kitais sa
vo draugais turį 5,200,000 
kariuomenės.
.v i

KITI METAI TAIP PAT 
PUS NELAIMINGI 
MONARCHISTAM

Athenai. — Graikijos mo
narcho - fašistų komandie- 
rius gen. Georgulis nusimi
nęs lėmė, kad nelaimingi jo 
armijai bus ir 1949 metai 
kovoj su graikų partizanais.

Wallace Smerkia Supuvusios 
Čiango Valdžios Rėmėjus
' San Francisco. —* lien- 

ry Wallace, Progresyvių 
Partijos vadas, kalbėdamas 
Commonwealth Klube, smer
kė Amerikos politiką, re
miančią Čiang Kai-šeko val
džią Chinijoj. Jis pareiškė: 
Jau beveik '■< visi pripažįsta, 
kad Čiango valdžia yra su
puvusi ir žlunganti diktatū
ra, kurią atmetė jau dau
giau, kaip pusė Chinijos gy
ventojų.

. ' . t" ' ■ ■■

London.—Laisvosios Grai
kijos radijas pranešė spal. 
6 d. apie Smūgius, kuriuos 
partizanų kariuomenė kirto 
monarcho-fašią. armijai per 
devynis pirmuosius šių me
tų mėnesius, būtent:

i

Partizanai užmušė 24,- 
069 monarchistų kareivius 
ir oficierius, sužeidė 45,991 
ir nelaisvėn paėmė 7,114.

Tuo laikotarpiu partiza
nai pagrobė 7,000 šautuvų, 
1,027 kulkosvaidžius, 1,485 
pusiaukulkosvaidžius, 398

Silpnėja Amerikonų Grūmojimai 
Prieš Sovietus Jungt. Tautose

Paryžius. — Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba 
pertraukė iki pirmadienio 
svarstymus skundo prieš 
Sovietus dėl to, kad jie 
“blokaduoją” vakariniams 
talkininkams Berlyną. A- 
merikos delegatas Philip 
Jessup ir Anglijos-Franci- 
jos atstovai tuO tarpu susi
laikė net nuo rezoliucijos 
pasiūlymo prieš Sovietų Są
jungą. • ->■

Amerikonas Jessup sakė:
— Kai tik Sovietai nuims 

blokadą nuo Berlyno, Jung
tinės Valstijos sutiks tuojau 
surengti (keturių didžiųjų 
talkininkų) užsieninių mini
strų konferenciją visiems 
Vokietijos klausimams ap
svarstyti.

PRANCŪZŲ STREIKAI 
PRIEŠ VALDŽIĄ

Paryžius. — Kietai strei
kuoja 350,000 angliakasių, 
nepaiso valdžios grūmojimų 
tankais ir šarvuotais auto
mobiliais. Plinta geležinke- • 
liečiu ir laivakrovių strei
kai. Lille srityje streikas su
stabdė geso ir elektros pa
tiekimą. Streikieriai reika
lauja, kad valdžia pakeltų 
algas ir panaikintų savo į- 
sakymus, kurie pakėlė tak
sus ir pabrangino anglį, el
ektrą irgesą.

Anglai Dar Šneka apie 
“Atomines Sekretus”

Paryžius. — Anglijos de
legatas Hector'kalbėjo poli
tiniame Jungt. Tautų seimo* 
komitete, kad vakariniai 
kraštai “biją Sovietų, todėl 
slepia nuo jų atom-bombų 
sekretus.”— Kai kas vis dar 
įsivaizduoja, būk Sovietam 
nežinomi atominiai sekre
tai.'

So. Boston, Mass.
Visų mylima Konstancija 

Menkeliūnaitė dainuos per 
WV0M šį šeštadienį, 9 spa
lių nuo 10:30 iki 11:00 vai, 
dieną. WV0M radijo stotis 
yra ant 1600 kilocycles. Pra
šome paklausyti!

, Sobostonietis. 

minosvaidžius, 10 milionų 
šovįnių, 18,249 bombas ir a- 
pie 20,000 karinių drabužių 
ir porų batų.

.Be to, partizanai nušovė 
93 fašistų lėktuvus, sunaiki
no 61 geležinkelių traukinį, 
118 tankų, 319 tiltų, 37 kilo
metrus geležinkelio bėgių ir 
1,073 karinius trokus.

Vien tik Grammos ir Vit- 
si kalnų kautynėse partiza
nai užmušė, sunkiai sužeidė 
bei suėmė 32 tūkstančius 
monarchistų kareivių ir o- 
ficierių.

(Sovietų vyriausybė pir
miau siūlė sykiu sušaukti 
keturių didžiųjų ministrų 
konferenciją ir atidaryti a- 
merikonam, anglam ir 
francūzam važiuotę į Ber- 
■yną.)

Amerikos valstybės sek
retorius Marshallas išskri
do į Washingtoną, kad ga
lėtų su prez. Trumanu iš 
naujo persvarstyti ameriki
nę politiką Vokietijoje lin
kui Sovietų.

Atrodo, lyg amerikonai 
jaučiasi priversti minkštint 
savo politiką akivaizdoje 
stipraus nusiteikimo iš So
vietų pusės, nors dar “galį 

•įvykti dramatiškų 'atsitiki
mų”, kaip sako tūli kores
pondentai.

GRAIKU FAŠISTAI 
RĖKIA, “GELBĖKIT!”

Washington. — Graikijos 
monarchistų valdžia vėl at
sišaukė į Jungtines Valsti
jas; prašo daugiau ir kuo 
greičiausios pagalbos pini
gais ir ginklais prieš grai
kų partizanus; rėkia, būk 
partizanus remią “raudo
nieji” kraštai.

Amerikos valstybės sek
retoriaus pavaduotojas Lo
vett trečiadienį sakė, kad 
dar daug laiko praeis, iki 
partizanai būsią “išvalyti.”- - - - - - - - - - \ 
Pasakoja, kad Sovietai 
Mobilizuoją Vokiečius

Berlin. — Anglų-ameriko- 
nų kariniai šnipai paskleidė 
gandus, kad Sovietai savo 
užimtoj rytinėj Vokietijoj 
“organizuoją 400,000 vokie
čių į policiniai - karinę tar
nybą.”

SPAAK GRŪMOJA 
KARU DĖL VETO

Paryžius.—Belgijos prem
jeras ' Paul - Henri Spaak 
pranašavo, kad Sovietai ga
lėsią susilaukt karo, jeigu 
jie ir toliau vetups (atmes) 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybos daugumos tarimus.

Osaka, Japonija. — Japo
nai pradėjo iš cibulių dary
ti’ degtinę. •

Demokratų Vadas Farley 
Perša Vakarinėm Šalim
Mokytis iš Franko
Republikoną Vadas Šankia Sudaryti Karinę Sąjungą su 
Fašistų Ispanija ir Kt. Priešsovietiniais Kraštais

Madrid. — Buvęs Ameri
kos Demokratų Partijos 
pirmininkas James Farley 
aplankė fašistinį Ispanijos 
diktatorių Franko ir pusan
tros valandos slaptai tarėsi 
su juom. Farley, žymus kle
rikalas ir Trumano rėmėjas, 
paskui sakė reporteriams, 
kad jis nuoširdžiai pasikal
bėjo su Franku apie politi
nius ir ūkinius Ispanijos ir 
Amerikos reikalus. Farley 
sakė:

— Mudviejų nuomonės 
bendrai sutiko. Aš pareiš
kiau vilti, kad Jungtinės 
Valstijos neužilgo sumegs 
draugiškiausius 
ryšius su Ispanija, taipgi 
kad Jungtinės Valstijos vis 
stiprins savo politiką prieš 
Rusiją ir jokiu būdu nepa-

Pakeičiama Mirties 
Bausmė Naciams 

/

Washington. — Armijos 
sekretoriaus Kennetho Ro- 
yallo paskirta komisija pa
keitė bausmę “tūliems” iš 
13i9 nacių, kurie buvo nu- 
smerkti mirt kaip kariniai 
piktadariai. Tarp jų yra 
hitlerininkai, kurie žudė be
laisvius Dachau koncentra- 

1 ei jos stovykloj, kartu ir tie, 
kurie skerdė suimtus begin
klius jankips, kuomet naciai 
darė paskutinį ofensyvą 
Belgijoj.

Minima komisija taip pat 
atleido bei sumažino bausmę 
582 kitiem nuteistiems na
ciams’kriminalistams.

Kyšiai Suardę Japonų 
Ministry Kabinetą

Tokio, spal. 7. — Žlugo 
Japonijos ministrų kabine
tas, vadovautas premjero 
Hitošio Ašidos. Teigiama, 
kad premjero pavaduotojo 
S. Nišio imti kyšiai iš biz
nierių daugiausiai parbloš
kė sudėtinį kajbinetąy iš so
cialistų ir kitų dešiniųjų.

Sovietų artilerija taip pat 
daro pratimus “koridoriu
je” tarp Berlyno ir vakari
nės Vokietijos.

Ližė Bentley Patraukta 
Teisman Kaip Šmeižikė

New York. — William 
W. Remingtonas, buvęs pre
kybos departmento valdi
ninkas Washingtone, dabar 
patraukė šnipukę Ližę Bent
ley į federalį teismąx kaip 
šmeižikę. Remingtonas rei
kalauja' $100,000 atlyginimo 
už tai, kad Ližė per radiją 
vadino j jį komunistu. Ližė 
pasakojo ir kohgresmanų 
Neamęrikiniam Komitetui, 
kad Remingtonas buvęs ko
munistas. Dėl jos liežuvio 
jis neteko tarnybos.,

sitrauks iš Berlyno.
— Vakariniai talkininkai 

galėtų daug naudingo pasi
mokyti iš generalissimo 
Franko nuomonių, — pridū
rė Farley.— Franko mintys 
padarė mail gilaus įspūdžio.

Farley išlėkė Paryžiun 
mokyti Amerikos delegatus 
Jungt. Tautose.

Washington.— Senato ka
rinių jėgų komiteto pirmi
ninkas, republikonas sena- 
'torius Chan Gurney ragino 
Ameriką padaryti ginkluo
tą karinę sąjungą su vaka
rine Europa ir su visais ' 
priešsovietiniais pas aulio 
kraštais.

Jis pabrėžė, kad Ameri
kos valdžia negaišuojant 
privalo sumegsti glaudžius 
ryšius su fašistine Franko 
valdžia Ispanijoj.

Senatoriaus Gurney pa
siūlymų klausėsi visų kari
nių jėgų galva James For- 
ręstai, armijos sekretorius 
Royal, laivyno sekretorius 
J. L. Sullivan ir oro jėgų~~ 
sekretorius Stuart Syming
ton.

Kiti r e p u b 1 i k o n ų 
kongresiniai vadai 
pritaria Gurney planui, 
kaip teigia spaudos praneši
mai. Gurney, tarp kitko, 
reikalavo: - l

įjungti Ispanijos Franko 
valdžią į karinį vakarinių 
valstybių bloką, remti ją iš z 
Marshallo plano pinigais ir \ 
priimti Ispaniją į Jungtines 
Tautas. . > y

Gurney sakė, jog kari
niams Jungtinių Valstijų < 
reikalams turės būti pas- . 
kirta 17 bilionų dolerių ki
tiems metams vieton dabar
tinių 13 bilionų ir 500 milio- 
nu doleriu.

v 1

C kinų Komunistai
G ręsta Nanking ui • ..į

Nanking, Chinija. —Uhi- 
nų liaudiečių - komunistų 
kariuomenė atakavo Čiang- , 
Kai-šeko tautininkų armiją 
Lintzečene, tiktai už 70 my- . 
lių nuo sostinės Nankingo. 
Tautininkai sakosi atmušę 
komunistus po trijų dienų 
žiaurių ’kautynių. Komunis
tai atakavo tautininkus Hu- 
lutao uoste, Mandžurijoje. 
Amerikinis tautininkų šar
vuotlaivis taipgi šaudė į ko
munistų pozicija.

Gręsia Valdinių Italijos 
Darbininką Streikas

Roma. — Jeigu valdžia ’ 
nepakels algų, tai bus iš
šauktas visuotinas streikas 
geležinkeliečių, paštininkų, 
telegrafistų ir kitų Italijos 
valdžios darbininkų-tarnau- 
tojų, kaip įspėjo Generalės 
Darbo .Konfederacijos va
dai.

. ORAS.—Būsią lietaus.
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Amerikos Susitaikymas su Franco Diktatūra
Jau seniai plačiai išsišakoję gandai, kad prezidentas 

Trumanas ir sekretorius Marshall planuoja susitaikyti 
su generolo Franco diktatūra, šiandien pasitvirtina. Da
bar jau aišku, kad su jų sutikimu Ispanijon buvo nusi
davęs Senato militarinės komisijos pirmininkas senato
rius Gurney. Dar Madride būdamas Gurney pareiškė, 
kad Jungtinės Valstijos turi tuojau pakeisti savo atsine- 
šimą linkui Ispanijos, pilnai susikalbėti su diktatorium 
generolu Franco, įtraukti Ispaniją į Marshall Planą ir 
padėti Ispanijai apsiginkluoti.

Šis senatoriaus Gurney pareiškimas daugelį amerikie
čių nustebino. Argi galimas daiktas, kad Amerika išties 
ranką generolui Franco, kurio visą režimą dar 1946 me
tais Jungtinių Tautų Asamblėja pasmerkė ir įsakė vi
soms Jungtinių Tautų narėms nutraukti komercinius ir 
diplomatinius ryšius su Ispanija?

Senatorius GuVney sugrįžo iš Ispanijos ir pradėjo vie
šą kampaniją už sulaužymą Jungtinių Tautų nutarimo, 
už teikimą Ispanijai militarinės, ekonominės ir finansi
nės paramos. Jis sako: Mums nesvarbu, kokia šaly san
tvarka, tegul ji bus ir žiauriausia fašistinė diktatūra, 
“bile tik ji yra anti-komunistinė, ji turi būti mūsų drau
gu.” . w

Kai kas manė, kad senatorius Gurney kalba tik už sa
ve, kad jis neatstovauja mūsų vyriausybės. Bet dabar ir 
šita abejonė tapo žiauriai" išblaškyta. Iš Paryžiaus pra
neša, kad pats sekretorius Marshall pasišaukė Anglijos 
Bęviną ir Prancūzijos Schumaną ir pareikalavo, kad 
Jungtinės Valstijos, Anglija ir Francūzija pasiūlytų 
Jungtinių Tautų Asamblėjai atšaukti 1946 metų rezo
liuciją prieš Franco režimą. Vadinąsi, kas liečia Jung: 
tines Valstijas, mūsų vyriausybės nusistatymas linkui 
fašistinės Ispanijos jau pakeistas.- Klausimas lieka tik 
formalumų. Jei Jungtinės Tautos atšauks savo rezoliu
ciją, gerai; jeigu neatšauks, Trumanas ir Marshall Ame
rikos vardu vistiek išties militarinės ir kitokios pagalbos 
ranką generolui Franco.

Sakoma, kad Bevin ir .Schuman dar tebesvyruoja. As
meniškai jie pilnai pritaria Marshallo pasiūlymui, bet, 
girdi, jie prisibijo Anglijos ir Francūzijos komunistinių 
ir .socialistinių darbininkų. Toks atviras žygis, sakoma, 
išsauktų tokį protestą Anglijoje ir Francūzijoje, jog 
sunku jų vyriausybėms būtų išsilaikyti. Ypatingai prisi- 
bijoma Francūzijos darbininkų.

II. II ........■»■■■ mi, Iftiiriiwi

KLERIKALŲ BUČKIS 
DEWEY’UI

Kunigų Draugas karštai 
sveikina republikonų kandi
datą Tom Dewey už provo
katoriškas išsireiškimus A- 
merikos santykiais su už- 
sieniaią. Atsinešime linkui 
Tarybų Sąjungos ponas De
wey pasižadėjęs eiti dar to
liau, negu Marshall Planas 
ir Trumano Doktrina. Gir
di, Dewey “nusistatymas y- 
ra gana aiškus ir geras.”

Tačiau šis Dewey “aiškus 
ir geras nusistatymas” mū
sų klerikalų pilnai dar ne
patenkina. Jie moko Dewey 
eiti gerokai toliau. Jis, pa
vyzdžiui, “turėtų pasakyti, 
kokie žygiai bus daromi iš
laisvinti tautas, Vargstan
čias už geležinės uždangos. 
Jis drąsiai kalba apie Va
karų Europos valstybių ge
rovę ir sujungimą į ‘Euro
pos Jungtines Valstybes’, 
bet ir apie kitas tautas jis 
turi pasisakyti.”

Dewey, girdi, pamiršo ir 
Lietuvą. O “lietuviai, kaip 
kitos tautos, norės būti tik
ri, kad Jungtinės Valstybės 
nepripažins jokios taikos 
sutarties, kurioje nebus ga
rantuotas Lietuvai laisvas, 
nepriklausomas ir demokra
tinis gyvenimas” (D., spa-.

ant

> John L. Lewis ir Pusė Tiesos
, Šiomis dienomis Cincinnati mieste prasidėjo didžiosios 
"United Mine Workers of America unijos konvencija. Su
važiavo keturių šimtų tūkstančių mainierių atstovai. Tai 
daugiausia paskirti viršininkai. Eilinių mainierių, kaip 
ir paprastai, konvencijoje mažai.

. Kaip ir visuomet, unijos prezidentas John L. Lewis pa
dare pranešimą. Visa pranešimo širdis nukreipta prieš 
prezidentą Trumaną. Lewis nesigailėjo nei žodžių, nei 
jausmų pasmerkimui Trumano. Kad to pasmerkimo iš 
mainierių pusės Trumanas užsitarnauja, tai kiekvienas 
sutiks. Jokia kita Amerikos darbininkų grupė taip skau
džiai nenukentėjo nuo Trumano indžionkšinų ir persekio
jimų, kaip mūsų mainieriai. Indžionkšinų, grūmojimų ir 
finansinių bausmių pagalba buvo sulaužyti du mainierių 
streikai. Trumanas nesiskaitė nei su mainierių, nei su 
visos darbininkijos protestais.

Todėl, dar kartą, Lewis primetimai Trumanui yra pil
imi teisingi- Kiekvienam suprantamas jo reikalavimas, 
kad maįniėriai nebalsuotų už Trumaną.

Bet ’ tai tik pusė tiesos, tik viena pusė medalio. Tas 
pats John L. Lewis nė žodeliu neprisiminė apie republi- 
konų kandidatą Thomas Dewey. Visus tuos žiaurius, re- 
akcijoniškus, streiklaužiškus žygius visu šimtu procen
tų UŽgyrČ ir rėmė republikonai Kongrese. Jie dar reika
lavo eiti toliau. Jie,dar kritikavo Trumaną, kad jis ne
pakankamai energingai mainierius kryžiavoja. Ir Tho
mas Dewey, repttblikohų kandidatas, niekur nė žodeliu 
nėra už tai pasmerkęs nei savo kolegų Senate ir Atstovų 
Bute, nei prezidento Trumano. Niekur jis nėra pasisa
kęs prieš Tąft-Hartlėy įstatymą, pagal kurį Trumanas 
streikus laužo, nei prieš valdžios indžionkšinųs tiek mai
nierių, tiek geležinkeliečių streikuose. Vadinasi, Dewey 
pritaria tai Trumano politikai.

Todėl Lewis nesielgia nuoširdžiai, kai jis, taip aštriai 
pasmerkdamas vieną kaltininką, visiškai nutyli apie to 
kį pat kitą kaltininką.

Jeigu Lewisui tikrai rūpėtų ne tik mainierių, bet vi
sos (darbininkijos interesai, jisai atmestų abiejų senųjų 
partijų kandidatus ir ragintų mainierius balsuoti už 
Progresistų Partijos kandidatą Henry Wallace. Jis to 
nepadarė ir nesinori tikėti, kad padarytų. Šiuos žodžius 
rašant, iš Cincinnati pranešimai teigia, kad Lewi&o gra
žus nutylėjimas apie Dewey paliko mainierių unijos kon
vencijai duris atdaras užgirti Dewey kandidatūrą. , Sako
mą, kad nors politinėje rezoliucijoje konvencija aštriai 
pasmerks reakcinius republikonus kongresmanus, bet 
užgirs Thomas Dewey kandidatūrą. ( f

Kalbant apie Lietuvą, kle
rikalai, aišku, turk mintyje 
tokią jai nepriklausomybę 
ir laisvę bei demokratija, 
kokios jie nori. O tai reiš
kia, kad Lietuva būtų iš
traukta iš didžiosios socia
listinių tautų šeimos ir vėl 
pavergta užsienio kapitalui, 
kaip buvo klerikalų ir fašis
tų viešpatavimo laikais. Gi 
jų supratimas apie demok
ratiją ręiškia tą, kad Lie
tuvoje turėtų sugrįžti kapi
talistų ir dvarininkų vieš
patavimas. Jie nepripažįsta 
ir negali pripažinti tokios 
demokratijos, kurioje visi 
šalies turtai priklauso vi
siems Lietuvos žmonėms.

Kad tie klerikalų trūki
mai neišsipildys, tai aišku 
kiekvienam. Išnaudojimo ir 
priespaudos Lietuvon nebe- 
sugrąžins nei mūsiškiai kle
rikalai, nei amerikoniški re- 
akcijonieriai. Lietuva yra 
pasirinkus socialistinės kū
rybos kelią, ir juomi jinai 
eis.

viena Amerikos lietu
vių parapija bent viename 
savo susirinkime būtų dis- 
kusavus, kalbėjus bei svar
sčius apie papildymą, patai
symą bei atmetimą kalba
mųjų “kanoniškų teisių”, 
bei dalyvavus formulavime 
dogma tų! Faktas yra, kad 
paprastam pavapi jonui yra 
uždrausta, skaitoma sunkiu 
nusidėjimu kritiškai atsi
nešei linkui “kanoniškų tei
sių” bei dogmų. Pekla grū- 
mojama tam, kuris drįstų 
paabejoti popiežiaus ir baž
nyčios neklaidingumu. Se
niau tokius “eretikus” 
laužo sudegindavo.

Dar žodis apie demokra
tiją ir katalikų bažnyčią. 
Visoje toje bažnyčioje jo
kios demokratijos nesurasi 
nė šešėlio. Visa santvarka 
yra perdėm monarchiška, 
diktatoriška. Jokių rinkimų 
nėra. Parapijonai neturi 
teisės pasirinkti kunigą. Jie 
turi priimti tokį kunigą, ko
kį jiems užkaria vyskupas. 
Vyskupo irgi niekas neren
ka. Vyskupas yra paskirtas 
iš viršausj

Taip žiauriai ir piktai pa
rapijonų teisės yra paneig
tos, jog net savo rankomis 
ir kaštais pastatytas baž
nyčias, mokyklas, kliošto- 
rius ir visus kitus turtus 
turi užrašyt-atiduot vysku
pui ir popiežiui. Katalikų 
bažnyčia turi nesuskaitomų 
bilijonų dolerių vertės tur
tų, bęt prie jų nė mažiausios 
teisės neturi šimtai milijonų 
parapijonų. Visi tie turtai, 
visos tos nesuskaitomos gė
rybės priklauso popiežiui, 
kardinolams ir vyskupams, 
tik. mažytei saujelei suto- 
nuotų plutokratų.

Netgi ir paprastieji kimi-, 
gar yra laikomi beteisiais a- 
vinais. Jie yra mėtomi ir 
kilnojami iš vietos į vietą. 
Jie turi tik tiek, kiek kuris 
pajėgia iščiulpti iš savo ne
laimingų parapijonų. Prie 
didžiųjų bažnyčios turtų jie 
irgi neprileidžiami. Popie
žiaus ir vyskupų jie . yra 
skaitomi piemenimis. To
kiais jie ir tėra. O žinote, 
kokias teises Lietuvoje tu
rėdavo piemenys!

Negalima sakyti, kad tos 
karčios tiesos nejunta bei 
nemato lietuviški kunigai. 
Darbininko redaktori aus 
burbtelėjimas, kad “katali
kų bažnyčia nesigiria demo
kratiškumu,” parodo kuni
gų vidinį nepasitenkinimą 
bažnyčios diktatūra.

Paterson, N. J
KALBĖS WALLACE

Sekmadienį ir pirmadienį, 
spalių 24 ir 25 d., čia kal
bės Progresyvių Partijos kan
didatas į prezidento vietą 
Henry Wallace.

Sekmadienį, 24 d. spalių, 2 
vai. po pietų, masinis mitingas 
įvyks Paterson Armory svetai
nėje. Visi ir visos dalyvau
kite. Rep.

Raportas iš Nacionalio Lie 
tuvių Wallace for President 

Komiteto Veikimo

WALLACE’O PRAKALBOS
Sekmadienį, 24 d. spalių, 

8 vai. vakare, Newark Armory 
svetainėj įvyks masinės pra
kalbos. Kalbės Progresyvių 
Partijos kandidatas į prezi
dento vietą Henry Wallace. 
Bus ir daugiau kalbėtojų. Vi
si ir visos dalyvaukite.

Rep.

KUR GI TOS PARA
PIJONŲ TEISES?

So. Bostono Darbininkas 
nedrįsta tvirtinti, kad kata
likų bažnyčioje yra demok
ratinė santvarka.? Jis net 
pripažįsta, kad “Rymo Ka
talikų Bažnyčia nesigiria 
demokratiškumų.” Bet, ta
čiau, popiežius esąs daug 
demokratiškesnis, negu bu
vęs senosios Rusijos caras!

Tai, žinoma, ne tiesa. Ka
talikų bažnyčios režimas 
nėra nė kiek švelnesnis bei 
žmoniškesnis už buvusį ca- 
ristinį režimą.

Pripažinęs, kad katalikų 
bažnyčia ‘‘nesigiria demok
ratiškumu”, Darbininkas 
tačiau bando svietui įkalbė
ti, kad parapijiečiai nėra 
visiškai apleisti ir pamiršti. 
Jis rašo: “Katalikų Bažny
čioj ir prasčiokas arba pa
rapijietis turi teisę kelti 
klausimą apie tai, kuo papil
dyti kanoniškas teises. Pa
rapijietis turi baisą ir dog- 
matų formulavime.” (Darb.,

Nesąmone nuo pradžius 
iki galo. Lai Darbininko re
daktoriai .parodo nors,vieną 
tokį atsitikimą, kur nors

Musų Dienraščio Vajus
Jau pradėjome vajų gavimui Laisvei naujų skaitytojų. 

Linksma, kad dauguma seniau dirbusių vajininkų įstojo 
į kontestą ir šiemet. Kitas džiuginanti dalykas, tai kad 
darbas prasidėjo su pirma diena vajaus. Tas labai svar
bu, nes šiemet vajus nebus prailgintas .Vajaus prailgini
mas įneša nepasitenkinimo vajininkuose, o dienraščiui, 
kaip esame patyrę, nedaug naudos teduoda. Todėl vajus 
tikrai baigsis su 1948 metų gruodžio 31 diena.

Nors pradžia vajaus gera, tačiau toli gražu dar nuo 
pilnumo vajaus. Iš daugelio kolonijų vis dar tebelaukia
me pasirodymo. Laukiame nekantriai, prašome nesi vė
linti, nes kiekviena diena vajaus yra labai brangi. Kiek
viena sugaišinta diena yra nuostolis mūsų dienraščiui.

Prieš trisdešimt metų mes turėjome daug planavimo, 
daug galvosūkio, kai iškilo klausimas leisti Laisvę dien
raščiu. Buvo atsišaukta pirkti Laisvės bendrovės šėrus, 
buvo prašyta aukų ir buvo kviečiama verbuoti dienraš
čiui Laisvei skaitytojus. Pažangioji Amerikos lietuvių 
Visuomenė šiltai pasitiko iškeltąjį dienraščio leidimo 
klausimą, stojo į talką ir gausiai pąrėmė finansiniai. To
dėl Laisvė išėjo dienraščiu ir tebegyvuoja dienraščiu!

Sekančiais metais, 'T949 metais, sukaks 30 metų, kai 
Laisvė išeiną dienraščiu. Prieš pat .sulaukimą garbingo 
paminėjimo dienraščio Laisvės 30 m. sukakties, skaudų 
^mūgį kirto įmūsų dienraščiui infliacija. Ši vasarą mū
sų dienraščiui buvo'labai sunki finansiniai. Kaip sniegas 
sutirpo viršaus $20,000 iš anksčiau sutaupytų pinigų iž
de ir turėjome šauktis paramos aukomis, kad išsikasti 
per vasarojs mėnesius. Visuomenė parėmė aukomis, dė
kui ! Vasarą pergyvenome, bet dabar vajų pradedame su 
visai tuščiu iždu.

Kad garbingai sulaukti ir paminėti dienraščio Laišyė^ 
,30 m. sukaktį (sekančiais metais), mes atsikreipiame į 
visuomenę su prašymu* sukelti -Laisvei biudžetą iš $50,- 
000 1949 metų pradžiai; nies prašome visų dienraščio 
Laisvės skaitytojų gauti nors po vieną naują skaitytoją 
Laisvei; labai pageidaujame, kad kiekvienoje kolonijoje 
būtų surengta kokia nors pramoga dar prieš naujus me
tus dįenrąščjo paramai; atsišaukiame į visuomenę aukų 
1949 metų biudžetui; kviečiame visus pastoti Laisvės 
bendrovės dalininkais. \ . ..

Jei šį mūsų atsišaukimą visuomenė taip šiltai priims, 
kaip priėmė 1919 metais iškeltą dienraščio steigimb klau
simą, tai mes infliaciją pergalėsime ir žygiuosime pir
myn su dienraščiu Laisve! Laukiąnie visuomenės atsilie- 

dmo į aukš-
myn su dienraščiu Laisve! Laukiame visuomc 
pimo. Laukiame nuoširdaus ir greito atsiliep 
čiau nurodytą reikalą. .

- Laisvės Admintetomija.

Tai tokia dviveidiška Lewiso politika. Jį tarnauja'kaip Athenai —Atplaukia Grai- 
tik tiems reakeijoniei’iatns, kuriuos jis taip aštria ir tei- ikijoit “j svečius Amerikos

Gerbiamieji lietuviai pi
liečiai.! Nacionalis Lietuvių 
Wallace for President Ko
mitetas gyvuoja jau nuo ba
landžio 5-tos dienos 1948 
metų. Jisai per tą trumpą 
laiką (6 su virš mėnesių) 
atliko daug ir labai svar
baus darbo. Pirmiausiai, 
Nacionalis Lietuvių Wallace 
for President Komitetas su
sidėjo iš 14-kos narių, bet 
Juozui Sakalui numirus, li
ko tiktai 13 narių.

Komiteto sąstatas: Mrs. 
C? Staneslow, Waterbury, 
Conn., Dr. J. J. Kaškiaučius, 
Newark, N. J., J.-W. Thom
son, Long Island' City, N. 
Y.; Miss Amelia Burba, 
Brooklyn, N. Y.; V. Chepu- 
lis, Brooklyn, N. Y.; Mrs. 
K. Petrick, . Brooklyn, N. 
Y.; John Orman, Broklyn, 
N. Y.; Miss Helen Yeske- 
vich, Queens Village, N. Y.; 
B. Kubilius, So. Boston, 
Mass.; Geo. Žebrys, Cleve
land, Ohio; Dr. Palevičius, 
Detroit, Mich.; Dr. J. Balt
rušaitienė, Pittsburgh, Pa., 
Tex Žebraitis, Chicago, Ill.; 
R. Mizara, Brooklyn, N. Y.

Nacionalio Lietuvių Wal
lace for President Komiteto 
Centras randasi Brooklyn, 
N. Y. L.N.W. for P. K. Val
dyba susideda iš šių ypatų:

Pirmininkė, Mrs. C. Sta
neslow; vice - primininkas 
Dr. J. J. Kashkievich; susi
siekimų raštininkas, J. W. 
Thomson; finansų raštinin
kas Miss Amelia Burba, ir 
kasierius, V. Čepulis.

Nacionalis Lietuvių Wal
lace for President Komite
tas pirmiausiai rūpinos pa
gaminti’Amerikos lietuviam, 
pareiškimą^—Lietuviai ame
rikiečiai, stokite darban 
Trečiajai Partijai kurti! 
Tame pareiškime Komite
tas prašė draugų' veikėjų 
tuojau organizuoti po visas 
kolonijas Lietuvių Wallace 
for President Balsuotojų 
Klubus, sukelti pinigų rinki
minei kompanijai, platinti 
Komiteto išleistąx literatū
rą. Tas pareiškimas tuojau 
buvo patalpintas į spaudą.

Komitetas atspausdino 7,- 
000 kortelių įstojimui į Lie
tuvių Wallace for President 
Balsuotojų Klubus. Atspau
sdinta 10,000 egzempliorių 
lapelio formoje antras L. N. 
W. for P. K. į Amerikos lie
tuvius pareiškimas, kuris 
maž daug apibrėžia lietuvių 
išeiviją Amerikoje, istoriją, 
kultūrą, veikimą politinia
me ir industriniame judėji
muose. Taipgi komitetas iš
leido 10,000 egzempliorių iš 
16-kos puslapių brošiūrą, 
užvardintą “Henry A. Wal
lace ir Naujoji Partija”, ku
ri parsiduoda’ po 5c.

N. Lfc W? for P. K. ats
pausdino 20,000 egzemplio
rių laikraščio fprmate Bal
suotoją. Jame telpa svar
biausios ištraukos iš H. A. 
Wallace prakalbos, pasaky
tos liepos 24 d., 1948 m., 
Progresyvių Partijos masi
niame mitinge Shibe Par-' 
ke, dėl 30,000 žmonių, Phi
ladelphia, Pa. ir Progresy
vių Partijos programa.

Balsuotojas jau išsiunti
nėtas’ir N. L. W. for P. Ko
mitetas prąšo jus; draugai, 
paskleisti sėkmingai lietu
vių tarpe. J

Nacionalis Lietuvių Wal
lace fo.r President Komite
tas pasiuntė dw delegatu į 
konferenciją dėl trečiosios 
-partijos tvėrimo, kuri atsi
buvo 9 ir 10 dienomis ba
landžio 1948 m. Chicagoje,

III. Taipgi buvo pasiųsta du 
delegatai į Tarptautinę Mo
terų Konferenciją,' kuri at
sibuvo 8 dieną gegužės, 
1948 metais, New York, N. 
Y. Buvo pasiųsta 4 delega
tai į Progresyvių Partijos 
sąskridį, kuris atsibuvo 23, 
24 ir 25 dienomis liepos mė- 
nešyje' 1948 m., Philadel
phia, Pa. Komitetas sušau- 
kė New Yorko ir New 
Jersey praplėstas veikėjų 
konferencijas prezidentinių 
rinkimų klausimais; konfe
rencijos atsibuvo gegužės 30 
dieną Brooklyn, N. Y., ir 
liepos 17 d., Waterbury, 
\Conn.
' Lietuvių Wallace for Pre
sident Balsuotojų Klubų jau 
yra susitvėrusių šiuose mies
tuose: Brooklyn, N. Y., iš 
apie 200 narių.; Waterbury, 
Conn., So. Boston, Mass., 
Hartford, Conn.,. Worcester, 
Mass., Baltimore, Md., Phi
ladelphia, Pa., Newark, N. 
J., ir Cleveland, Ohio.

Negalima -praleisti nepa
minėjus, jog Conn., valstijo-1 _ 
j e geriausiai eina veikimas^ 
lietuvių tarpe už Progresy-W 
vių Partiją. Ačiū mūsų pir
mininkei Mrs. C. Staneslow 
zir D r. Stanejslow už jų bega
linį darbavimąsi, kaip or- 
ganizatyviame darbe, taip 
pinigų rinkime ir literatū
ros pardavinėjime. Kpmite- 
tas gavo didelę finansinę 
paramą, iš Conn, valstijos.

Turiu pranešti, kad N. L. 
W. for P. K. pirmininkė 
Mrs. C. Staneslow ir Dr." 
Staneslow yra pasirengę 
plačiai apkeliauti su prakal
bų maršrutu po Hetuvių ko
lonijas Conn, ir tolimesnėse > 
valstijose; prezidentinių rin-r' 
kimų reikale.
' Garbė redaktoriui R. Mi- 
zarai už jo nenuilstantį, ir 
didelį pasidarbavimą dėl 
Progresyvių Partijos. Jisai 
parašė abu į Amerikos lie
tuvius pareiškimus, brošiū
rą “H. A. Wallace ir Nau
joji Partija.” Jisai taipgi 
pagamino Balsuotoją. R. 
Mizara išvažiavo sų pra
kalbų - maršrutu reikale 
Progresyvių Partijos pre
zidentinių rinkimų.

Nacionalio Lietuvių Wal
lace for President Komite
to raštininkas,

J. W. Thomson.

Serreo, marinmkųRichard 
unijos narys, gavo bausdies 
tiktai tris npetus už nųdėjimą 
peiliu unijos uosto agento Ro
bert New unijos salėje gegu
žės 7-tą, Charleston, S. C. Pri
sipažinusiam žmogžudžiui pa
gaila teko už tai, kad nužu
dymas N e o paskaitytas 
prieskdmunUtiniu aktu. Mat; 
N'ew buvo pirmininku vietinio 
Wallace .for President Komi- 
tėtp. Ir buvo nuėjusio su r«- 
akciuinkąįs mąrinjnkų unijos 

pręzidento Joseph Curjran’o 
priešu. • * į.

singaį pasmerkia. karo laivai. 2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith  ̂Daily)—Pęnkt., Spaliu 8, 1948
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F Rūsčios Gamtos ir V alingų
f Žmonių Krašte

Rašo JUOZAS BALTUŠIS
(Pabaiga)

Kita diena jau jubiliejaus 
išvakaiės. 1

Didvyriai, akademikai, rašy
mo jMM.uvjauo j tojai. Atvyksta ir visos dele- 
Visas miestas skęs- igacijos. O jų čia susirinko 

ta vėliavose ir transparent!!©- i daug: RTFSR, Tarybų Ukrai- 
se.* Mes aplankome respubli- ! nos> Baltarusijos, 
kinį kraštotyros muziejų. Tai : Leningrado, Lietuvos, 
didžiulis trijų aukštų pastatas 
su neaukštu plačiu bokštu vir
šuje. čia surinkta pe tik kraš
totyros eksponatai, respubli
koje randamų spalvuotųjų me

ntalu, geležies rūdos, marmuro,'
J žvėrių ir paukščiu pavyzdžiai,' kuriame gauname progos pa- 
F bet sutelkta ir visa respubli-i justi respublikoje gyvenančių 

kos istorija, liaudies kovų do-; tautų karelų, suomių, vepsų

Maskvos, 
, Latvi

jos, Estijos Archangelsko, 
Murmansko, Vologdos sričių, 
net tolimojo Uzbekistano at
stovai. Po iškilmingos dalies 
ir delegacijų sveikinimų, pra
sideda didžiulis koncertas,

plyšelių, kurie visi dabar už
akę žemėmis. Iš šitų plyšių 
medžiai ir traukia sau maista, 
augindami • išlakiausius lieme
nis ir kerodami šakomis.
Kova su Mišku ir 
Akmeniu dėl Duonos

kumentai, didžiojo Tėvynės 
karo relikvijos. Muziejus taip 
sutvarkytas, jog jį apžiūrėjęs 
įgauni artipilnį supratimą apie 
visą šį kraštą. Ir kas pir- 

' ’ ’ miausia patraukia žiūrovą — 
tai neregėtas respublikos su
klestėjimas tarybinės santvar
kos metais. Kadaise čia, į 
šiuos negyvenamus plotus, 
“neišmintų takų ir nebaidytų 

»paukščių kraštą” atkeliavo 
caras Petras Pirmasis. Di
džiuliai žemės turtai, 

i ■ ’ vandens kelias ( 
R • Ladogos ežerais, paskui Nevos 

upe) tuojau patraukė šio di
džio valstybės vyro dėmesį ir 

įsakė pastatyti čia pirmąjį 
F ginklų fabriką, kas ir buvo 

padaryta. Iš to kilo ir Petro
zavodsk© (Petro fabriko) var-

. d as.
Vėliau ilgą laiką čia stovėjo 

tik niūrūs fabriko darbininkų 
barakai ir puošnūs gubernato
riaus rūmai. Miestas visiškai 
neaugo, o Petrui Pirmajam 
mirus ir kitiems carams nu- 

r* kreipus dėmesį į Uralą, viskas 
pradėjo nykti, irti. Tik po Di- 
džiosięs Spalio • socialistinės 
revoliucijos paėmusi krašto 
valdymą į savo rankas 

. liaudis pradėjo kurti naują 
gyvenimą ir iš labiausiai atsi- 

_ ___likusio krašto išugdė pramo- 
J^įtngą, aukštos kultūros, gerai 

% išvystyto žemės ūkio tarybinę

ir rusų — koloritą, išgirsti jų 
liaudies dainas ir pamatyti bū
dingus šokius.
Jubiliejaus Iškilmėse

Liepos 25 d. iškilmės vyko 
plačioje Kirovo vardo aikštė
je, kur po karinio parado su
sirinko į* mitingą keliasde- 
Šimts tūkstančių Petrozavods- 
ko ir kitų vietovių dirbančių
jų. Tribūnoje, šalia partijos 
ir vyriausybės atstovų, pasi- 

• puikus r°dė atvykusios delegacijos, 
(Oniegos ir kurių

respubliką.
Muziejuje surandame ir 

dviejų garsiųjų - respublikos 
partizanių—karelų mergaitės 
Marijos M ei ent j e vos ir vepsų 
tautos dukros Annos Lisicinos 
atminimą. Abi jos paaukojo 
savo gyvybes kovoje prieš fa
šizmą. Joms suteiktas Tarybų 
Sąjungos Didvyrio vardas, ir 
kiekvienas šio krašto žmogus 
šventai gerbia jų atmintį. Mu
ziejuje stovi baltame marmu
re iškaltos abiejų karžygių 
statulos, surinkti įvairūs doku
mentai, ir visa kita. Čia pat 
pateikiama ir viso partizani
nio judėjimo istorija, nuo pir
mųjų žygių iki gimtojo krašto 
išvadavimo.
Aukščiausios Tarybos* 

£ Jubiliejinė Sesija
* Vakare prasideda

čiausiosios Tarybos jubiliejinė 
sesija. Į ją susirenka žymiau
si respublikos žmonės, fabri
kų ir miško kirtimo stachano- 
viečiai, Socialistinio Darbo

Aukš-

išvydome įžymiausius 
Tarybų Sąjungos žmones: 
garsųjį šiaurės tyrinėtoją, du 
kartus Tarybų Sąjungos Did
vyrį Papaniną, žinomąjį U- 
krainos partizanų vadą, du 
kartus Tarybų Sąjungos Did
vyrį Kovpaką. Jų pasirody
mas iššaukė ilgai nenutilstan- 
čių plojimų ir valiavimų au
drą. Tarybų Lietuvos delega
cijos vardu į susirinkusius žo
dį tarė poetė V. Valsiūnierfė.

Mitingui pasibaigus įvyko 
sporto varžybos, kuriose daly
vavo taip pat ir Tarybų Lie
tuvos tenisistai,'pasiekę neblo
gų rezultatų.

Iškilmės baigėsis priėmimu 
pas Karelų-Suomių Ministrų 
Tarybos Pirmininką V. Viro- 
laineną.
Ekskursija į Garsųjį Krioklį

Mūsų svajonė buvo iš ar
čiau pamatyti krašto gamtą, 
žmones, jų gyvenimo ir dar
bo sąlygas. Ši proga buvo 
suteikta liepos 26 d., sumo
siant visų delegacijų ekskur
siją į garsųjį Kivačo krioklį. 
Kivačas yra apie 70 kilome
trų nuo Petrozavodsk© mies
to. Kelias beveik visą laiką 
eina mišku, retkarčiais išsi
verždamas į žmogaus užka
riautus ir dirbamus Jaukus. 
Važiuojame didžiulio Konče- 
ęzersko ežero krantu, /šiame 
ežere yra 177 salos. Iš kranto 
žiūrint šios salos atrodo lyg 
žalumynų puokštės, įmerktos 
į sidabrinius indus. Kelias vėl 
nunirsta miško tankmen, čia 
mes pamatome tikrus gamtos 
stebuklus: dideli miško plotai 
žaliuoja ant vienalytės ak
mens uolos. Iš pradžių nie
kaip negalima patikėti, kad 
miškas gali augti ant pliku
tėlio akmens, kuris nenutrūks
tamai tęsiasi abipus kelio iš
tisus kilometrus. O tačiau 
taip yra. Lietūs ir šalčiai uo
los nugaroje pridarė daugybę

Vėl išvažiuojame į lauką, ir1 
pamatome kolektyvinio ūkio 
pastatus, žaliuojančius dirba-- 
mus laukus, apsėtus rugiais, 
kviečiais, grikiais, soja, apso
dintus bulvėmis. Bet ir čia 
vaizdas visiškai kitoks, negu 
įpratome matyti Lietuvoje ir 
kitose respublikose. Krinta j 
akis tai, su kokiu vargu ir ko
kiom milžiniškom pastangom 
bei pasiaukojančiu darbų čia 
atkariauta kiekviena žemės 
pėda iš miško ir akmens. Tie
sa, tokios vienalytės uolos, ko
kią matėme miškuose, čia ne
bėra, bet užtai įvairiausio dy
džio akmenų priversta tiek, 
jog iš tolo žiūrint atrodo, lyg 
laukuose ganytųsi neaprėpia
ma, viena prie kitos susiglau
dusių avių banda. Norint at
kariauti nors siaurutį žepies 
ruoželį, tenka risti šituos ak
menis ir krauti juos vienas 
ant kito didžiuliais ilgais vo
lais . Tačiau viską nugali ta
rybinio žmogaus atkaklumas. 
Šimtai respublikos kolektyvi
nių ūkių valdo daugelį tūks
tančių hektarų atkariautos J’ 
gerai įdirbtos žemės, metai iš 
metų keldami laukų derlingu
mą, ryžtingai plėsdami pasė
lių plotus, teikdami kraštui vis 
daugiau duonos ir kitų maisto 
produktų.

Keturios dešimtys tūkstančių New Yorko sukniasiuvių 
išėjo į demonstraciją protestui prieš raketierizmą 
neorganizuotoje industrijos dalyje. Juos iššaukė AFL 
International Ladies Garment Workers Unija. Atsa
kymui i raketierių užpuolimą unijos organizatorių ir 
narių unija paskelbė kampaniją suorganizuoti atsili

kusias nuo unijizmo šapas.

Nekovoja, Bet ir Sąžinės Nepardavė . W
---------------------- i . •

— Leiskite man praneš
ti teismui, jog prieš šešioli
ka metų aš buvau kaltina- ' > ,< 
mas panašiu kaltinimu Ge- • 
orgijos valstijos, būtent* y > 
“bandyme kurstyti sukili-

r
^**1. v^ml

Kapitonas A. J. Smith (kairėje) atkalba būsimą ke
leivį nuo sėdimo Į National Airlines lėktuvą Floridoje, 
operuojamą skebais. Nuolatiniai tos linijos operuoto- 
tojai—pilotai ir kiti—streikuoja jau aštuntas mėnuo, 
firmai atsisakius priimt prezidentinės tarpininkavimo 
tarybos pasiūlytas sąlygas. Streikieriai yra nariais 

AFL Air Line Pilots’ Association.

Vanduo Kaukdamas 
Puola Žemyn

Artėjant į Kivačą — Sunos 
upės krioklį — jau iš tolo gir
dėti kurtus ūžimas, kuris sti
prėja ir stiprėja, kol virsta ti
kru dundėjimu. Užeiname ant 
tilto ir sustingstame apstulbin
ti nematyto krintančio van-- 
dens grožio. Lėtai akmenine 
vaga plaukianti upės srovė ar
tėja prie slenksčio, ir čia visu 
savo sunkumu krinta žemyn, 
atsimušdama į pirmąją pako
pą. Vanduo verda, kunku
liuoja, pasidaro • baltas, lyg 
pienas, skuba žemyn prie se
kančio slenksčio, ir čia šiur
pulinga jėga, kaukdamas ir 
dundėdamas puola žemyn nuo 
dar didesnės aukštumos. Di
džiuliai vandens purslų debe
sys pakyla į viršų ir spindi 
visom vaivorykštės spalvom. 
Vaizdas pasakiškai gražus, 
kartu ir keliantis šiurpą savo 
nepažabojama stichija.

Anksčiau šis krioklys prida
rydavo daug nuostolių. Upe 
atvarytieji sieliai patekdavo į 
vandens ąudrą, didelė medžių 
dalis būdayo sumalama į šipu
lius, kiti • įstrigdavo į suskel
dėjusią krantų uolą, sudary
davo kamšatį. Beregint čia 
išaugdavo didžiuliai rąstų 
kalnai, kuriems išjudinti rei
kėdavo daugelio mėnesių lai
ko ir milžinišku pastangų.- 
Dabar gi greta krioklio įreng
tas specialus kanalas-latakas 
sieliams nuleisti. Dalis upės 
vandens nukreipiama i ši La
imia. ir jis žaibo greitumu ne
ša sielius viena'po kito lygiu 
nuožulnumu į aprimusią upes 
vaga apačioj. Krioklys gi li
kęs žmonėms pasigėrėti. Anks
tyva pavasari per ii šoka pul
kai ' didžiuliu lašišų, kurios 
plaukia i upės aukštupį mesti 
;krvs. Nemaža jų žūsta van
dens sūkuriuose, o kurios sėk
mingai peršoka, tos ilsisi ra
miame vandenyje bent dvi sa-* 
ivaites, kol atgauna jėgas.

Sunos upė, kaip ir apskri
tai visi kiti respublikos van
denys, pasižymi dideliu žuvin
gumu. Kai kurie ekskursijos 
dalyviai tuojau pat užmetė 
meškeres ir pradėjo vilkti į 
krantą didžiules lydekas.

visiškai sunaikinta karo metu. 
Dabar ši stotis siunčia elektros 
energiją aukšto įtempimo lai
dais už šešiasdešimties kilo
metrų stovinčiam Petrozavods- 
kui. ' Energijos duodama tiek, 
kiek Petrozavodskas nepajė
gia jos suvartoti.

Reikia pasakyti, kad Kare
lų-Suomių' hidroelektros stočių 
tinklas itin platus ir vis dar 
plečiamas. Elektrofikuojama 
ne tik miestai, bet ir rajoni
niai centrai. Per paskutiniuo
sius trejus metus respublikoje 
pastatyta 36 elektros stotys, 
teikiančios šviesą ir energiją 

''kolektyviniams ūkiams ir kai
mams. Tiesa, hidroelektros 
stotims įruošti čia ir sąlygos 
gana palankios: respublikoje 
yra 6,000 upių, kurių bendras 
ilgis sudaro 60,0.00 kilometrų, 
o hidroelektrinis galingumas 
r—1 milijoną 400,000 kilovatų.

■ • v y i»
Darbštūs, Gerai 
Organizuoti Žmones

Trumpas laikas, vos penkios 
dienos, kurias išbuvome Kare-

Philadelphia, Pa.
“Jie eina... žingsnis po žings
nio... vis pirmyn, pirmyn... Jų 

pilni miškai, pilni laukai...”

Dėdė Rokas Urmežas

Elektros Jėgos Gamyba
Kiek atokiau nuo krioklio— 

Kondopogoje—atstatyta ir pa
leista į darbą galinga hidro
elektros stotis. Ji buvo veik

"Džiaugėsi ne vien Lietuvos 
valstietis Rokas Urniežas, ne 
vien visa Lietuvos liaudis, bet 
džiaugėsi ir visas demokrati
nis pasaulis, kai bėgo iš Lie
tuvos. 2 0-to j o amžiaus “civili
zuotieji” žmogėdros hitleri
ninkai, Lietuvos ir visų tary
binių 'tautų armijų vejami. s

Džiaugėtės ir jūs, philadel- 
phiečiai, ir dar kartą džiaug
sitės tie, kurie iš anksto įsi
gysite bilietus ir lapkričio (se
kamo mėnesio) 27-tą dieną 
nuvyksite į Lietuvių Mųzikalę 
salę, '2715 E. Allegheny Avė., 
pamatyt penkiaveiksmės dra
mos .“Pergalės.”

Pastatymą rengia^ Philadel- 
phijos Lietuvių Moterų Kliu- 
bas, suvaidins Brooklyn© Lie
tuvių Liaudies Teatro kolek
tyvas.

Įžanga $1.25. Už tą pačią 
įžangą galėsite dalyvaut apa
tinėj salėj-šokiuose.

Rengėjos.
A '

lų-Suomių respublikoj, dau
giausia jos sostinėj, žinoma, 
nedavė galimumo nuodugniai 
susipažinti su šia respublika. 
Laiko1 stoka privertė mus at
sisakyti ir nuo kelionės į gar
sųjį Stalino vardo kanalą bei 
popierio fabriką Segežos mies
te. Tačiau ir tai, ką pama
tėm, sudarė neišdildomo įspū
džio. šioje respublikoje daug 
ko gali pasimokyti įvairių sri
čių mūsų darbuotojai, o ypač 
statybos darbus vykdantieji 
žmonės. Visų pirma krinta į 
akis didelis operatyvumas, 
puiki kiekvieno reikalo orga
nizacija ir griežtas, nenu
krypstamas pradėtų uždavinių 
vykdymas iki galo. Rūsti gam
ta išugdė valingus, stiprius 
žmbnes, tarybinė santvarka 
įgalino ir įkvėpė juos dide
liems darbams. Ir tie žmonės 
šiandieną daro stebuklus vi
sose gyvenimo srityse.

Mums teko lankytis Karelų- 
Suomių respublikos Tarybinių 
Rašytojų Sąjungoje. Ji labai 
negausi narių skaičiumi — vos 
keliolika žmonių. . Tačiau jų 
tarpe mes neradome svyruo
jančių, , abejojančių ar del
siančių su savo kūrybos žo
džiu. Petys i petį jie eina su 
savo šauniąja liaudimi, gyve
na jos gyvenimą. Pokario 
metais čia jau pasirodė visa 
eilė naujų originalių knygų, 
pjesių, poemų stalininio penk
mečio temomis. Viktoro Če
chovo romanas “Dešiniajame 
flange,’G J. Rugojevo pjesė 
“•Mariko k's o ugnys,” N. 
Jakkolos, L. Grenlundo, F. 
Trofimoyp apysakos, meninės 
apybraižos,. poemos ir eilėraš
čiai vaizduoja naujuosius lai
kus, naujai iškylančius tary
binius žmones, jų pasiauko
jantį darbą ir žygius.

Operatyviai veikiai r respu
blikos leidyklos, išleidžiančios 
knygas suomių ir rusų kalbo
mis. Stebina dideli knygų ti
ražai? 30, 45 tūkstančiai eg
zempliorių kiekviena. Visos 
kpygos išleidžiamos kietais 
skoningais viršeliais, gausiai 
iliustruotos. Patraukia leidy
klų iniciatyva leisti nedideles 
menines apybraižas apie pasi
žymėjusius respublikos žmo
nes. Jose aprašomi kolek
tyvinių ūkių valstiečiai — dar
bo pirmūnai, miško kirtėjai- 
stachanoviečiai, pasižymėję 
pramonės darbininkai, 
čia pateikiama ne tik ap
rašomojo žmogaus biografi
niai duomenys, bet ir išsamiai 
nūšviečiaipa jų darbo meto
das, išpopuliarinama jų atsie- 
kimai. Tokių knygelių išleis
ta jau kelios dešimtys.

Gausiai pasisėmę įspūdžių, 
apdovanoti ir šiltai išlydėti, 
grįžome atgal, pasiryžę savo 
respublikoje^ pritaikyti gautas 
žinias, pastebėtus tobulesnius 
darbo ir organizacijos meto
dus, kupini noro visom jėgom 
prisidėti prie greitesnio Tary
bų Lietuvos atstatymo ir at
kūrimo darbo.

Ne visiems, pavyksta iš
silaikyti kovotojais. Ir tai 
ne visuomet reiškia valios 
silpnumą. Kartais net di
džiųjų kovų didvyriams, 
drąsiai žiūrėjusiems mirčiai 
akysna, ištvermė išsenka 
akyregyje ilgalaikių smul
kių pareigėlių ir vargo, be 
įmatymo, įgyvendinimo idė
jų ar asmęniui tinkamo at
pildo. Jie laikinai ar visam 
laikui pasitraukia iš pirmų
jų eilių.

Tačiau pasitraukimas yra 
skirtingas vienų nuo kitų. 
Vieni liekasi politiniais ar 
klasės prostitutais,' parsi
duoda priešams. Kiti gi pa
silaiko savo sąžinę ir žmo
niškumą sau, kad tinka
mam momentui atėjus galė
tų vėl stoti savo draugams 
talkon.

Vienu iš pastarųjų yra 
negras Angelo Herndon, se
niau buvęs komunistas. Ji
sai šiomis dienomis buvo 
valdinio Teisdarybės De
partment atšauktas net iš 
Chicagos į New, Yorką liu
dyti prieš jauną vadovau
jančią komunistę Claudią 
Jones, taipgi negrę, kurią 
prezidento Trumano admi
nistracija nori .išdeportud- 
ti už jos kovingą gynimą 
darbininkų reikalų.

Herndon, buvęs Geofgi- 
jos vadovaujantis komunis
tas, kaltintas “kurstyme 
sukilimo” (už raginimą be
darbių organizuotis gavi
mui darbo ar duonos) bu
vęs pavojuje nuteisimo mir- 
tin ir atkalėjęs penkis me
tus, atsisakė prieš Miss Jo
nes liudyti.

Savo rašytame pareiški
me, dėl ko jis neliūdys, 
Herndon, greta kitko, pa
reiškė : P;

—- Stodamas čionai liu
dyti byloje -kaltinamosios 
Klaudijos Jones aš privalau 
pabrėžti, jog tame yra tū
los moralės prievolės, ku
rias waš skaitau šventomis, 
ir kad bile liūdymas, kokį 
aš paskui teikčiau, turi iš
eiti iš to nusistatymo. Dėl 
tos priežasties, prasilenki
mą su pamatiniais dėsniais 
skaityčiau paneigimu savo 
paties asmens gyvenimo ko
dekso principų ir etikos, ku
rie nuolat pastiprina mano 
pasisakymą, jog esu žmo
niška būtybe,, asmeniu, žmo
gumi.

— Niekuomet praeityje 
nebuvau ir dabar negaliu 
leistis naudoti mane kaipo 
robotą, krumplį \rate maši
nos, kuri triuškintų žmo
nes mirtin.

— Mano veiksmai gyve
nime gal nėra aukščiausie
ji, bet jeigu tai darau, aš 
turiu tai daryti savo laisva 
valia, arba visai nedalysiu.

mą.. y
— Žinoma, toks kaltini- 

mas buvo veidmainingas, o ' 
daugeliui prptingų žmonių, ' ; 
paikas; vienok aš buvau nu
teistas dviem dešimtims me- 
tų į Georgijos chain gang, 
ir pragyvenau penkis ilgus 
metus tame tikriausiame > 
pragare. Tiktai džiūrės jau- 
trus atsinešimas į mano. 
jaunystę • išgelbėjo mane 
nuo staigios mirties elekt- 
ros kedėje. Tačiau dabar 
tie metai praėjo. Aš tebesu 
gyvas, o Georgijos valstija . 
tebėra tokiu-pat pragaru,* ‘ 
kokiu kada nors buvo. Vie1- • j 
nu mano didžiausiu troški- A. | 
mu visuomet buvo ir dabar 
tebėra, kad visa kita Ame
rika nepavirstų Georgijos 
kalėjimo kempe...

— Kaltinamoji yra negė
rė ir komunistė. Aš esu 
negras, bet ne komunistas. 
Nors žodynas apibūdihą 
“negrą” kaipo “afrikietį ar 
afrikiečių kilmės; narį 
tamsiaodžių rasės,” tačiau v 
yra dar kitas apibūdinimas, . 
nuo kurio joks anglosaksų 
pasaulyje . gyvenantis neg
ras negali pabėgti. Tas api
būdinimas ne vien tik sako, 
kad viskas “bąltas” yra, 
teisus, bet savo valdymo ga
lia tą ir įvykdo iki raidei. 
Tad kas tik ar kuris tik ga- % J j 
vo titulą “negro,” yra skai- » ‘ 
tomas “juodu,” “negarbiu- 
gu,” nieko nereiškiančiu 
baltojo žmogaus gyvenime. , į| 
Tad, aš žinau, kuomi aš 
esu Amerikoje. Aš žinau, 
kuomi yra kiekvienas kitas 
neginąs Afrierikoje. —~ 

—Kaipo 'simbolis žmogaus 
kovos už laisvę prieš šešio- 
liką metų Georgijuje, aukš
čiausiame punkte mano gy- . 
veninio, aš negaliu ir nelei-. 
siu paversti šio momento 
taipgi' žemiausiu, tragiš- ’ . 'n į 
kiaušiu punktu mano gyve- . - *
nimo. <. G.

Worcester, Mass.
LLD 11 kuopos susirinki

mas įvyks spalių (Oct.) 10 dj 
10:3U vai. ryto, 29 Endicott 
St. Draugai, prašau visų su
sirinkti. čia teks pasitarti 
Laisves vajaus reikalais.

J. M. Lukas, Sekr.

Paruoskime savo dienraštį 
garbingam minėjimui 30 mę-
tų sukakties. Gaukime daug 
naujų skaitytojų, suruoškime 
daug parengimų Laisvės pa
ramai, surinkime daug aukų 
ir sudarykime stiprų biudžetą 
1949 metams.

A.

Sergantys nuo silicosis, mainierių ir akmens apdirbėjų 
liga, mainierys Anthony rCebulesky iš Summit Hill, Pa., 
gelbstimas iš to dusulio naujoviška kvėpavimui paleng
vinti priemone (valve breathing). Virš 500 mainie
rių jau naudojasi pagalba, teikiama nariams per Unit

ed Mine Workers sudarytą gerovės fondą.

3 pusi.—Laisvė (Liberty,Lith. Daily)—.Penkt., Spalių 8, 1948 -į
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Verte J. TornauParašė K. Simonovas

DIENOS ir NAKTYS
■

APYSAKA —7—

(Tąsa)

— Kiekvienam batalijonui tau duosiu 
atsiųstų iš armijos vadų, žinančių mies
tą ir padėtį. Draugai vadai!

Iš tamsos išėjo trys vadai — du vy
resnieji leitenantai ir kapitonas.

— Būsite papulkininkio žinioje. Padė
tis sunki, — žiūrėdamas Babčenko tie
siai į akis, pasakė Procenko. — Labai 
sunki... Nakties mūšis nepažįstamame 
mieste. Čia šablonų negali būti. Juo dau
giau kausis žmonių, juo daugiau bus pai
niavos ir daugiau nuostolių. Netikėtumu 
ir ryžtingumu, o ne skaičiumi... Jūs su
prantate, drauge Babčenko? — griežtai 
pasakė Pi’ocenko, tarsi tais žodžiais įspė
damas galimus Babčenko sprendimus, 
kuriuos jis nutarė iy jiems nepritarė. 
Šiąnakt jūs kovosite vienu batalijonu, o 
du turi būti jūsų iki auštant parengti 
paspirčiai ir kontratakoms atremti. Ata
kuoti pavesite Saburovui...

Palikęs Babčenko ir pasisukęs dabar 
į Saburovą, Procenko tęsė:

.— O jūs taip pat turite atsiminti; 
naktį — ne skaičiumi, o netikėtumu, 
kaip Voroneže ... Atsimenate Vorone-

— Taip.
— Gerai atsimenate?
— Taip.

, — Na, tada viskas. Laikykitės, kaip 
Voroneže ir dar geriau. Štai ir viskas... 
visas gudrumas . ..

Procenko atsigrįžo į žmogų, stovėjusį 
užpakalyje ir tyliai klausiusį pokalbio. 
Dabar Saburovas įsižiūrėjo jį. Jis buvo 
apsivilkęs juodu odiniu, nuo lietaus bliz
gančiu apsiaustu su slepiamosios spalvos 
general, antsiuvais. Matyt, jis dar anks
čiau Procenko davė visus nurodymus ir 
dabar tik klausėsi, kaip šis davė savo 
paliepimus.

— Jūs neturite įsakymų, drauge ge
nerole? paklausė Procenko.— Leisite 
atleisti vadus?

— Tuojau, — tarė generolas ir priėjo 
arčiau šviesos.

Dabar Saburovas galėjo'gerai į jį įsi
žiūrėti. Jis buvo vidutinio ūgio, .sunkia 
liūto galva, pilkomis, žvilgančiomis iš 
padilbų, iš apačios į viršų, sunkiomis 
akimis, sunkiu smakru ir bendra išraiš
ka kažkokio ypatingo nesutramdomo at
kaklumo visame kame — akyse, palenk
toje galvoje ir priekin palinkusioje figū
roje. Iš jo veido išraiškos galėjai tikėtis, 
kad jis tuojau būtinai pasakys kokius 
nors niūrius ir aštrius žodžius, fhčiau jo 
balsas praskambėjo nelauktai minkštai, 
ramiai.

— Jūs gatvių mūšiuose dalyvavote?
— paklausė jis Saburovą.

—Taip.
— Pionierius priekin, automatininkus 

priekin, geriausius šaulius priekin. Su- • 
pratote?

— Supratau.
— Ir patys priekin. Tokiais atvejais 

pas mus Stalingrade taip priimta.
— Pas mus divizijoje irgi taip priim

ta, — pasakė Saburovas sau pačiam ne
lauktu griežtumu, tarsi kalbėtųsi su ci
viliu asmeniu, o ne su armijos vadu, už
miršęs, net pridurti-“drauge generole.” 
Ge 
ga

— Leisite vadams vykti? — pakarto
jo Procenko. v
, — Taip, tegul eina, — pasakė genero
las. ' f ’

Išeidamas Saburovas pajuto jį paly
dintį atidų žvilgsnį ir išgirdo paskuti-

IB Procenko, atsakiusio, matyt, į ge>.

Hartford, Conn

New York City College studentai pravedė pikieto ir sėdėjimo demonstracijas prieš 
kaltinamą antisemitizme profesorių V^iHiam E. Knickerbocker (kairėje) ir prieš 
Board of Higher Education, teisinusią profesorių. Paęioje Mieėsto Taryboje susida
rė prieš jj grupė kaltintojų. Plakatai rodo,kaip studentai atsineša į profesorių ir į jo 
rėmėjus. Paskiausios žinios sako, kad City College prezidentas Wright sutiko leisti 

studentams persikelti į kitas klases.

VIEŠA PADfiKA

Marijona Ramoškienė, itiano 
sūnus Edvardas ir dukros A- 
delė ir Biruta tariame širdin
gą padėką visiems ir visoms, 
kurie laike mūsų mylimo vy
ro ir tėvo šermenų pasitarna
vo.

širdingai ačiū grabnešiams, 
Walteriui Brazauskui ir Vic
tor. Valley už pasakytas kal
bas išlydint ir ant kapinių. 
Ačiū draugystėms, kurios pri
siuntė gyvų gėlių vainikus, 
kaip tai, Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugystei, Lietuvių A- 
merikos Piliečių Kliubui ir 
Laisvės Chorui. Dėkui Lais
vės Chorui už svetainę, kurio
je susirinko palydovai ir tu
rėjo užkandžių.

Buvo prisiųsta trys vaini
kai nuo pavienių asmenų, ku
rių antrašų t neturime ir as
meniškai negalime padėkoti, 
tai tariame širdingai ačiū 
jiems per’ laikraštį. Pirmas 
buvo nuo Mr. & Mrs. Stan
ley Rainard; Mr. & Mrs. Pe
ter Shimonis Jr., ir Mr. ir Mrs. 
John Stonis; Mr. & Mrs. 
vich ir Mr. ir Mrs. C. 
kauskas.

Antras vainikas nuo: 
John Grybas,^ Mr. &
John Kaspar, F. B. Kubilius, 
Mr. & Mi’s. Joseph Mosteika, 
Miss Mary Mockus, Mr. & 
Mrs. Robert Niukas ir Mr. 
Stanley Paura.

Trečias vainikas nuo: Mr. 
& Mrs. Anthony Barcius, Mrs. 
Anna Buivydas, ir Mr. & Mrs. 
V. Bechis.

Dar kaitą tariame visiems 
širdingai ačiū už bile pasitar- 
navimą laike laidotuvių mū
sų mylimojo vyro ir tėvo An
driaus Ramoškos.

Pasiliekame liūdesyje, 
Mary Ramoškienė 
ir Šeima.

kad šitame vienam žodyje jautėsi visas 
tas aštrumas, kurį jis norėjo jam pasa
kyti šiuo reikalu, bet Babčenko apsime
tė, kad nesuprato šios intonacijos.

— Na, jei jau pildo, vadinasi, tegul 
ir toliau pildo.

' Jie praėjo tylėdami dar keliasdešimt 
žigsnių. Saburovas nemėgo ir nevertino 
Babčenko, bet gerbė už asmenišką drą
sumą ; be to, vis dėlto tai buvo jozpulko 
vadas, žmogus, su kuriuo po valandos 
kartu jie stos į mūšį. Saburovas, kad ir 
nebijojo, bet jaudinimasis, stipresnis, 
kaip paprastai, apėmė jį prieš šį nakti
nį mūšį, ir jis norėjo išgirsti iš Bab
čenko ką nors, kas galėtų jį palaikyti šią 
minutę.

— Kaip galvojate, drauge papulkinin- 
ke, viskas turi gerai pavykti, a?

— Aš negalvoju ir jums nepatariu. 
Įsakymas yra? Yra. 0 galvosime rytoj, 
kada įvykdysime.

Jis tai pasakė sausai, kaip visada nie
ko nesupratęs, kas dėjosi jo pavaldinio 
sieloje. Ir Saburovas nebenorėjo daugiau 
nieko jo klausinėti.

Kai Saburovas sugrįžo prie batalijo- 
no, pasirodė, kad jo pasiuntinys, išma
ningas automatininkas, kurį visi batali- .. 
jone, — nors jis jau turėjo trisdešimt 
metų amžiaus,,— tiesiog vadino Petia, 
jau įrengė tarp barako griuvėsių kažką 
panašų į vadoviętę. Tiesa, įlįsti tenai rei
kėjo repečkomis, bet užtat ten buvo, pa
lyginti, sausa, ir degė šviesa. \

Saburovas pasišaukė Maslenikovą, ei
nantį komisaro pareigas politvadovą 
Parfenovą ir visų trijų kuopų vadus: iš
tįsėlį, ūsuotą, panašų į Čiapajevą, Gor- 
dijenko, mažutį Vinokurova ir ramųjį 
sunkiasvorį sibirietį, neseniai iš atsar
gos atvykusį Potapovą. Saburovas davė 
vadams pusvalandį laiko, kad iš kiekvle^ 
nos kuopos išrinktų po penkiasdešimt 
automatininkų ir geriausių šaulių.

— Priešakyje yra aikštė, — išskleis
damas miesto planą, pradėjo jis aiškin
ti. — Šitoje pusėje namai, jau vokiečių 
paimti, — trys dideli namai, kiekvie
nas apįe pūskvartalį. Tuos namus rei
kia užimti šiąnakt...

... Jėgas jis padalys į tris dalis: kai
rįjį namą, apeidamas aikštę, su savo 
grupe ims Gordijenko, dešinįjį namą — 
taip pat apeidamas — ims Parfenovas, 
tiesiai per aikštę eis jis pats...

Vadai tylėdami klausėsi.
— Jūs, — kreipėsi Saburovas į Mas

lenikovą, — pasiliksite rezerve ir, kai 
prieisite mūsų priešakines linijas, su
stosite, išdėstysite visus, kurie neišvyks 
su mumis, ir lauksite aušros. Reikia taip 
išdėstyti žmones, kad iki austos, kai tik 
mes išmušime vokiečius, jūs* būtumėte 
jau visiškai arti ir galėtumėte mus pa^ 
laikyti. Supratote, Maslenikovai?

— Supratau, — su tam tikru kartėliu 
pasakė Maslenikovas, nepatenkintas, 
kad pirmame darbe jį palieka rezerve.

Pusvalandį prieš išvykstant, Saburo
vas apėjo visas tris tamsoje knibždan
čias kuopas ir, atsimindamas vieną po 
kito tuos, kurie su juo kovojo dar prie 
Voronežo, šaukė juos paeiliui, kad šita
me pirmajame, be to, dar naktiniame 
mūšyje dalyvautų kiek galint daugiau 
veteranų. '

Net jeigu jis per naktį praras nema
ža žmonių, tai vis dėlto jis praras jų dar 
daugiau, jei nepaims namų iki ryto, ir 
tą patį teks padaryti šviesoje.

Kai Saburovas ėjo pro antrąją kuopą, 
jis prisiminė kareivį, su kuriuo kalbėjo
si Eltone. Jis pagalvojo, kad šitas nejau
nas, ūsuotas, ramus dėdė, tikriausiai, 
kadaise buvo šaunus medžiotojas ir turi 
vikriai darbuotis naktiniame mūšyje.

Koniukovai! —- pašaukė jis.
sušuko prie jo

, ausies, tarsi iš žemės išdygęs kareivis.
— Štai ir Koniukovą įjunkite, — pa

sakė Saburovas Potapovui. — Jis taip 
pat vyks.

Po pusvalandžio kuopos su priešaky
je ėjusiais, Saburovo atrinktais šturnia- 
vimo būriais, lietuje ėmė pamažu kopti 
apdegusiomis, nuodingais dūmais dvo
kiančiomis gatvėmis ... . <

(Bus daugiau)

- Nieko, pajėgs... -Koniukovai!-
. Ir Saburovas pagalvojo, kad, matyt, — čia Koniukovas 
tie žodžiai buvo taikomi jam.

Eidamas tamsoje įkandin Babčenko, 
Saburovas paklausė jį, kada gi jis, pa
galiau, duos jam komisarą vietoje, buvu
siojo, pakely susirgusio.

— šiurkščiai pasakė Babčenko. — Pir
mos kuopos politvadovas atlieka savo pa
reigas, ar ne f •

— Atlieka, — pasakė Saburovas taip,

.1A

Žinios iš Lietuvos
---------- . ... d .

kaisiais Ukrainos moksleiviais 
adresais, kad ir ateityje, būda
mi Lietuvoje, galėtume su jais 
palaikyti ryšį, pasidalyti savo 
darbo patyrimu. P.
MIESTO JAUNIMAS STATO 

KINOTEATRĄ
Vilkaviškis, liepos 23 d. — Į 

apskrities vykdomojo komiteto 
pirminės komjaunimo organi
zacijos kreipimąsi, prisidėti 
prie kinoteatro statybos darbų 
gyvai atsiliepė miesto jauni
mas.

Sėkmingai vykdo savo įsipa
reigojimus patys iniciatoriai. 
Jie nuvalė 28 tūkstančius ply
tų, išvežė vagonetėmis 150 ku
binių metrų gelžbetonio laužo. 
Komjaunuolis J. Petravičius 
šioje talkoje atidirbo šimtą va
landų. V. žemelis.

PIONIERIAI TURĖS SAVO 
NAMUS

Panevėžys, liepos 23 d. — 
Kultūros namuose kapitališkai 
remontuojama korpuso dalis, 
kurioje bus > įrengti pionierių 
namai.” ■ V. Zavialovas.

STATYBA TARYBINIAME . 
ŪKYJE

Kėdainiai, liepos 23 d. — Vy
stoma statyba Juodkiškių tary
biniame ūkyje, šiud metu čia 
įrengiama elektrinė, gauta ra
dijo mazgo aparatūra, statomi 
du gyvenamieji namai, klubas, 
skaitykla. P. Naujelis

IŠLEISTUVĖS AMATŲ 
MOKYKLOSE

Vilnius, liepos 23 d.—Į įvai
rias respublikos vietas išvyko 
Vilniaus amatų mokyklos-Nr. 5 
mokiniai. Mokykla parengė 39 
šaltkalvius ir 34 siuvėjus. Pa
vyzdingai mokslą baigusiems— 
Ruleyičiui, Untanui, Sielylai, 
Agapovaitei ir šumskiui suteik
tos šeštosios kategorijos.

A. Arlauskas.
ĮRENGTA GARBĖŠ LENTA

Jurbarkas, liepos ‘23 d. — 
Jurbarko mieste prie amatų 
mokyklos Nr. 15 įrengta tar
nautojų ir mokinių Garbes len
ta. Lentoje mes matome foto 
nuotrauką 13-tos mokinių gru
pės, kuriai vadovauja prityręs 
meistras drg. Juodaitis. Ši gru
pė laimėjo I-mą vietą mokyklo
je, įvykdydama gamybinį planą 
187.6%. Bendras grupės pažy
mys 4.2. Gajibės’ lentoje — ge
riausiųjų mokinių — Rudžens- 
ko, štulo, Kaminsko ir kitų pa
žangių moksle auklėtinių pa
vardės. G. Dėdinskas.
Rungtynes pasibaigė Lygiomis 

VILNIUS, liepos 24 d. — 
Po penkių dienų pertraukos 
vilniečiai vakar vėl gausiai 
pripildė respublikinio stadiono 
•tribūnas, šį kartą TSRS an
tros meistrų grupės centrinės 
zonos pirmenybėse vietos spar- 
tąkiečiai susitiko su jauna Lę-i 
ningrado “Sudostrojitel” ko
manda. Tur bū| dėl to vilnie
čiai pradėjo kovą perdaug 
lengvapėdiškai. Svečiai; žai
dę greitais ir aštriais prasi
veržimais, 14 minutėje; praei
na pro gynimą.' Trupipa vi
durio puolėjo Akelovo .dviko
va su Galvičium pasibaigia le
ningradiečio pergale. ‘Pasta
rasis, k atsidūręs • vienai ■ prieš

EKSKURSIJA Į KIJEVĄ
Vilnius, liepos 24 d. — Lie

pos mėnesio 10-20 dd. Kijeve 
lankėsi iš Lietuvos grupė kom
jaunimo pirminių organizacijų 
sekretorių ir pionierių vadovų. 
Ekskursantų tikslas buvo susi
pažinti su vietos komjaunimo 
ir pionierių organizacijų vado
vų darbu ii’ apžiūrėti Kijevo 
miesto kultūrines ir 
įžymybes.

Ekskursijos dalyviai 
dingos kelionės grįžę 
papasakojo:

— Kijevo stotyje

istorines

po įspū

jų didžią 
už darbo 

reikalus. Grožėjomės 
muziejuje išstatytais 
Ševčenkos paminklu, 

Kijeyo universitetu ir 
įžymiomis vietovėmis, 
lankymosi Kijeve me-

gausus 
miesto mokinių būrys mus pa
sitiko su gėlėmis. Nuoširdūs 
draugai mus nuvedė į paruoštą 
apsistojimui vietą. Sekančią 
dieną, lydimi kijeviečių, aplan
kėme žymesnes Ukrainos sosti
nės vietoves: Kijevo Rivjerą, 
Lenino muziejų, kuriame pama
tėme dokumentus ir kt., liečian
čius mūsų džidiųjų vadų — 
Lenino ir Stalino gyvenimą, re
voliucinę veiklą, 
draugystę ir kovą 
žmonių 
dailės
darbais, 
senuoju 
kitomis

Mūsų
tu, vyko Ukrainos TSR viduri
niųjų mokyklų moksleivių spar
takiada. Ypač mus stebino 
spartakiados metu atidarytos 
viduriniųjų mokyklų mokinių 
saviveiklos būrelių parodėlės— 
jaunųjų technikų, 'jaunųjų rfa- 
tūralistų, radistų ir kt. būrelių 
narių išstatyti eksponatai. Jau
nųjų natūralistų parodoje labai 
vaizdžiai parodyta jų kova dėl 
aukšto derliaus, kova su auga
lų kenkėjais, darbai naujų au
galų dirbtinio apvaisinimo sri
tyje.* Jaunieji natūralistai pa
pasakojo apie savo darbo prak
tiką. Jų būreliai susirišę net su 
Ukrainos Mokslų Akademija ir 
iš čia gauna realią pagalbą ir 
nurodymus. Vasaros metu bū
relių nariai, išvykę atostogoms, 
aktyviai padeda kolektyviniams 
ūkiams, jų darbe pritaikydami 
savo įgytas žinias. /

-Didžiuliuose Kijevo pionierių 
rūmuose susipažinon|e su . pio
nierių vadovų organizaciniu 
darbu, pionierių pasiektais lai
mėjimais, apžiūrėjome pačius 
ponierių rūmus. Vietos pione- 
riai papasakojo, kad į jų šau
kiamas sueigas atsilanko įžy
mieji respublikos mokslininkai, 
kurie duoda daug gerų nurody
mų dėl darbo. Ukrainos TSR 
Mokslų Akademijos Preziden
tas dažnas svečias pionierių 
sueigose. Dalykiniams būre
liams dažniausia vadovauja 
studentai, tos srities specialis
tai.

Įdomiausias ir niekada nepa- 
mirštafnas įvykis mūsų lanky
mosi, Kijeve metu

Skalskį, taikliai šauna į kai
rįjį kamputį. Gautasis įvartis 
kiek paskatina vilniečius, ta
čiau neryžtingas vidurio puo
lėjo Daukšos žaidimas ardo’ 
vieningą puolimo liniją. Išsi
juosęs dirbo kairysis sparninis 
Penkauskas, tačiau jo pasiųsti 
kamuoliai dažniausiai būdavo 
lengvai prarandami Eismonto.

Antrame kėlinyje vilniečiai 
turėjo žymią lauko persvarą 
ir penktoje minutėje Penkaus- 
ko šūviu išlygino pasekmę 
1:1. Tačiau po to puolime 

-.vėl nesijautė aštrumo kaip tik 
sunkiausiomis, bet užtat le
miamomis akimirkomis, tad 
persverti rezultato spartakie- 
čiai nepajėgė.

Teisėjas rygletis Volratas 
■nebuvo savo pareigų aukštu
moje ir padarė eilę klaidingų 
sprendimų.
Stelmužės Ąžuolas

ZARASAI, liepos 24 d. — 
12 kilometrų nuo Zarasų, Im
brado valsčiuje, Stelmužėje 
yra žilosios praeities gamtos 
seniena, ąžuolas—senelis. Me
džiui .priskaitoma daugiau 
kaip 2,000 metų. Jis yra 11 
metrų storumo. Daug jo šakų 
jau1 nudžiūvo, stuobryje atsi
rado drevė. Vietiniai valdžios 
organai ėmėsi priemonių šiai 
gamtos retenybei išsaugoti, šį 
pavasarį buvo išgenėtos sau
sosios šakos, žaizdos apteptos 
skiediniu, užtaisytos drevės, 
kad paukščiai neneštų į stuo
brį sąšlavų, aplink patręšta 
žemė, supą ąžuolą medžiai 
iškirsti, kad neužstotų saulės 
spindulių, aptverta tvorelė, 
padaryti suoliukai, po ąžuolu 
padaryti gėlynai.

i Iz. 'Kurklietis.

Jaunimo stadioną ežero pa
krantėje įrengė Vištyčio mies
telio (Vilkaviškio* apskr.) jau
nuoliai.- Dabar jie imsis van
dens stoties įrengimo.

Sporto šventė įvyko Plun
gėje. Programoje — lengvoji 
atletika, sunkumų kilnojimas, 
futbolas. K. Kiliauskas.

■ LTSR Futbolo pirmenybių 
; rungtynės tarp Vilniaus “Spar
tako” ir Kauno geležinkeli
ninkų pasibaigė 4:2(8:0) vil
niečių pergale.

Use- 
Zu-

Mr.
Mrs.

Pittston, Pa;
Visi ^progresyviai lietuviai 

privalo atsimint, jog Henry A. 
Wallace kalbės Wilkes-Barre 
spalių (Oct) 20, West Side 
Atmory Hall.

Visi turėtų įsigyt tikintus iš 
anksto, kuriuos galima gaut 
pas LLD 12-tos kuopos narius.

LED 12-tos kuopos susirin
kimas įvyks spalių 10-tą, 7 
vai. vakare, Wyoming’e, 206 
E. 4th St. Nariai privalo da
lyvauti ir atsivesti pritarian
čių progresyvei partijai.
- Draugai, pasirodykime su 
darbais, ne tuščiais žodžiais. 
Užtenka dejuoti, stokim į dar
bą, kol nevėlu.. Pribūkite į 
susirinkimą, kad galėtume ge
rai prisirengti dėl 20-tos die
nos Wallace’o prakalbų.

Sekančiais metais sukanka 
30 metų, kaip Laisvė eina 
dienraščiu. Ar jūs žinote,, kad 
infliacija gali užsmaugti mūsą 
dienraštį dar prieš tą istorinę 
sukaktį? Ką jūs darote, kad 
apginti Laisvę nuo infliacijos 
pavojaus?

tai įspū
dingas susitikimas su legenda- 
riniu Ukrainos partizanų.; vadu 
du kart Tarybų Sąjungos Did
vyriu Kovpaku. Drg. Kovpa- 
kas papasakojo apie savo gy
venimą, kovas, šauniuosius par
tizanus ir palinkėjo mums būti 
narsiais kovoje dėl Tėvynės ir 
mylėti ją.

Tai buvo paskutinės dienos 
Kijeve, pasikeitėme su draugiš-

1113 Mt Vernon St

' Telefonas Poplar

*****

naktj, greit

M
■;

4 pusi.—Laisve (Liberty,Li  th. EXaily)—Renk t., St
$ s.

mu ir kainomis būGte pa
tenkinti.

(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių

---- i---- —------ a_ J.... . ........................ ' i M įįfe.



PITTSBURGH, PA
Spalių 1 d., vakare, McKees 

Rocks mieste atsibuvo prakal
bos, kurias surengė LLD. Kal
bėjo Rojus Mizara, Laisvės 
redaktorius, ir Progresyvių 
Partijos veikėjas, buvęs CIO 
organizatorius Joseph Rudick.

Žmonių buvo permažai. Mr. 
Rudick kalbėjo anglų kalboje. 
Jis nurodė, kaip Trumano acb 
ministracija puola demokrati
nius žmones namie, kaip ji 
nesilaiko sutarčių tarptauti
niais klausimais. Jis sakė, 
kad Amerikos laisvės ir de
mokratijos išgelbėjimas yra 
išrinkime Progresyvių Parti
jos kandidatų.

Rojus Mizara kalbėjo apie 
tai, kaip lietuviai pradėjo at
važiuoti į Ameriką. Jis kriti
kavo lietuvius už nedalyvumą 
politikoj, nes nors turime ne
mažai prasilavinusių žmonių, 
bet nei vieno lietuvio dar ne
turime kongrese ir kitose

, diškose vietose. Sakė, 
dabar lietuviai turį, gerą 
gą politikoj/ dalyvauti, 
Progresyvių Partija 
progą demokratiniams 
nėms kandidatuoti.
no ir tarptautinę padėtį.
• Po 
tuvių 
žara

organizaciniais ir politikos rei
kalais.

Prakalbose buvo garsina
mas bankietas, kuris įvyks 
sekmadienį, 24 d. spalių, 
Mokslo ' Draugystės Svetainė
je, 142 Orr St., pagerbimui 
senų mūsų organizacijų 
kėjų.

Lietuvos Žinios KRISLAI HELP WANTED—FEMALE
REIKAUNGOS MOTERYS

vei-

LDS 
nuo-

vab 
kad 
pro- 
nes

suteikė 
žmo- 

Jis aiški-

prakalbų eilė vietos lie- 
veikėjų turėjo su Mi- 

pasikalbėjimą bėgamais

Egzaminuojant AfetsJ 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

prakalbas, 
įvyks Eliza- 

Kalbėtojus 
Progresyvių

Spalių 3 d., atsibuvo 
160 kuopos susirinkimas, 
savame name, 1320 Medley 
St. Permažai narių atsilankė, 
tai negerai, kad neateina į 
susirinkimus. Kaip kurie ir 
iš komiteto nepribuvo. Pakal
bėjus apie bankietą pagarbai 
senų veikėjų paaukota tam 
reikalui $25, tai yra nupirki
mui kokių nors dovanėlių, ku
rios bus bankiete įteiktos vei
kėjams.

D. P. Lekavičius.

Elizabethport, N. J
Progresyvių PartijosIs

Lietuvių Suvažiavimo
Trečią dieną spalių įvyko 

New Jersey valstijos Progre
syvių Partijos lietuvių sky
riaus suvažiavimas. Dalyva
vo virš 30 atstovų. Tačiau 
reikia priminti, kad ne visos 
kolonijos iš New Jersey vals
tijos ėmė dalyvumą. Bayonne, 
Cliffside ir Patersonas pasili
ko.

Turiu priminti, kad darbAs 
pradėtas vėlokai, tik keliomis 
savaitėmis prieš rinkimus. Bet 
suvažiavę dalyviai svarstė su
rinkti žinias keturių apskričių 
Progresyvių Partijos kandida
tų į įvairias valdvietes ir pa
skelbti lietuvių visuomenei, 
kad žinotų, už ką turi lap
kričio mėnesį balsuoti. Lietu
vių geras skaičius gyvena se
kamuose apskričiuose: Hud
son, Union, Essex ir Passaic. 
Suvažiavimas nusprendė lape

lių formoje plačiu! paskleisti 
lietuvių tarpe Progresyvių 
Partijos kandidatų sąrašą.

Taipgi, suvažiavę ragina 
Progresyvių Partijos . lietuvių 
rėmėjus rengti 
Prakalbos tuojau 
beth ir Newarke.
suteiks Lietuvių
Partijos centras iš Brooklyno. 
Finansų klausimas padiskusa- 
vus paliktas ir jeigu ’ išlaidų 
bus, tai bus surasti būdai jų 
padengimui.

Nežinau ir nesinori nieko 
kaltinti šiuo reikalu, bet mū
sų valstijoje šis darbas pradė
tas ‘vėlokai ir per šį trumpą 
laiką mažai bus galima kas 
nuveikti. Iš diskusijų pasiro
dė, kad lietuvių tarpe šiuo 
laiku mūsų valstijoje mažai 
kas esą veikiama. Nors dar
bo yra apsčiai. Dalyviai ap-- 
svarstė ir paliko pąstovių val
dybos narių bei kolonijų klu
bų reikalą palikti po rinkimų. 
Susirinkę, pasitarę, žiūrės, ko
ki bus nurodymai iš viršūnių 
praėjus rinkimams.

Tačiau iš raportų sužinota, 
kad iš viršuje pažymėtų ap
skričių Progresyvių Partija 
stato savus kandidatus, kaip 
į valstijos seimelį, taip ir į 
Kongresą bei Senatą, tik ims 
keletą dienų kandidatuojančių 
vardus paskelbti spaudoje lie
tuvių žiniai.
x Pasibaigus šioms diskusi
joms, suvažiavę diskusavb trū
kumus lietuvių tarpe New 
Jersey valstijoj, ypatingai ko
lonijų neveiklumą.' Iš disku
sijų teko išgirsti įvairių min
čių ir sveikų išsireiškimų.

Dalyvis.

PAJIEŠKOJIMAJ
Pajieškau puseserės Onos Jurkū

naitės? Iš Lietuvos kilus nuo Trum
paičių kaimo, Rudiškių bažnytkai
mio. Tėvas buvo melninkas, turėjo 
savo melnyčią Trumpaičių kaime. 
Aš pats iš Biržų kaimo, Šiupylių 
bažnytkaimio. Kas žinote, kur ji 
yra. malonėkite man pranešti, arba 
lai pati atsišaukia. Būsiu dėkingas. 
Zigmantas Davolius, Yorkshire, N.Y,

, (235-242)

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Trank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NARTJ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9612 \

Augusi Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

(kamp. 68th St.) , • . , ' 1
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt, telefonuokite . * (
SHoreroad 8-9330 v ,

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

>, Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

BŪKITE ATSARGŪS 
Ypatingai Senesni žmones
Mainantis orui, dauguma žmonių 

serga slogomis ir kitokiomis ligo
mis. Bpkite prisiruošę, kad atsigin
ti nuo ligų, naudokite No. 2 M. J. 
švilpas Salve-Mostis, kuri suteikia 
mąlonios šilumos. Gaivina kraują ir 
prašalina įvairius paviršutinius 
skausmus, kaip tai: reumatizmą, ko
jų ir rankų skaudėjimą, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų. ( Su
stingtą, neveiklumą, tirpimą, mėš. 
lungį. traukimą, nįkstelčjimą, persi
šaldymą ir aštrų kosulį nuo persi
šaldymo. Greitai gausite pagalbą.

Kaina $1.
i Taipgi kurie turite odos ligas, iš
bėrimus, votis, (rash), nušašimą, 
Athlete’s Foot, Sjnus, nudeginimą, 
nušutimą, nosies ar burnos nesvei
kumą, ronas (tik ne vėžio), kojų 
tynimą ir skaudėjimą, vartokite 
No. 8 M. J. S. Miracle Salve. Ši 
mostis stebėtinai greit gydo. Kaina 
tik $1. Jeigu turite kokius niežėji
mus ar Poison Ivy. vartokite No. 4 
Skive, nuo niežėjimo. Kaina $1.z

Jei turite piles (varvančias ar 
ne), vartokite Dfo. 5 naujai išrastą 
įuosti, tuoj prašalina piles be pjaus
tymo. Kaina tik $2 už dėžutę.

No. 1 M. J. S. Miracle Ointment 
nuo danties skaudėjimo. Prašalina 
gėlimą ir smegenų (gums) nesvei
kumą. Kad ir neturite dantų ir 
skauda smegenis, itąi tuoj gausite 
pagalbą nuo šios mostieš. Kaina $1. 
Kurie pirksite už $5, gausite ekstra 
dovanoms vieną dėžulę..

Siųsdami užsakymus, kartu pri- 
siųskite ir monęy.-orderį ar Čekį. 
Iš Kanados reikia' pradėt 25c ękstra. 
Siunčiame ir C.O.D.^i^reikia pridėti 
30c pašto ženkleliais.. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA i
P. O. B<« 7S, -Sta. A ■ ‘ 

Hartford 6, COnn.
Haftfordiečiai galite pirkti pas

E. Beirs (vaistinėj) 158 Park St.
' . (adv.)

Paul Gustas Funeral Home,
■ ' ■ INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktj 

\ EVergreen 7-4774

Naująj išdekoruota Šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylfrniesiefns 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

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

Asmeniški aptarnavimai sutelkiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų .telefonas niekad nemiega.

......  r'vv*

Matthew 
BUYAUSKAS

Ląidotuvių Direktorius

*

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

300 Tūkstančių Knygų 
Gyventojams ’

KAUNAS.—'Ryšium su da
bar vykstančiu Tarybų Lietu
voje knygų platinimo mėne
siu, mieste žymiai padidėjo 
knygų prekybos tinklas. Pa
pildomai atidaryta 20 preky
bos punktų knygoms parduo
ti. Prie kiekvieno teatro, kino 
bei aukštojo mokslo įstaigos 
veikia knygų kioskai. Vytau
to parke suruošta knygų pre
kyvietė. Plečiama knygų pre* 
kybą ir Kauno apskrities vals
čių centruose.

Valstybinės leidyklos par
duotuvės, o taip pat “Sąjun
ginės spaudos” bei apskrities 
vartotojų sąjungos parduotu
vės paruošė pardavimui 300 
tūkstančių knygų iš įvairių sri
čių.

Centrinė miesto biblioteka 
per šį mėnesį organizuoja 10 
stambiausių miesto įmonių pa
talpose kilnojamąsias bibliote
kėles. ,

Nauja Kultūros įstaiga
VILKAVIŠKIS.— Pilviškių 

valsčiaus centras praturtėjo 
nauja kultūros įstaiga, čia 
užbaigta Kultūros Namų sta
tyba. Erdviose Kultūros Na
mų patalpose įsikūrė valsčiaus 
biblioteka ir skaitykla. Prie 
Kultūros Namų veikiantis me
ninės saviveiklos ratelis nau
jose patalpose jau suruošė 
apylinkės" valstiečiams keletą 
koncertų.

įsteigta Suaugusiųjų 
Gimnazija Valsčiaus Centre

ŠAKIAI.—Kriukių valsčiu
je Smetonos valdymo laikais 
nebuvo jokios vidurinės ^mo
kyklos. šimtai darbo valstie
čių vaikų dabar lanko čia 
įsteigtas gimnaziją ir progim
naziją. Kelios dešimtys arti
miausios. apylinkės valstiečių 
įstojo neseniai įsteigton suau
gusiųjų gimnazijon, kurioje 
rpokslas vyks vakarais. Dar
bininkai ir darbo valstiečiai, 
kurie neturėjo galimybės mo
kytis buržuazinės Lietuvos 
laikais, dabkr turi visas gali
mybes įsigyti vidurinį mokslą.

Premjera Kaimo Scenoje
ŠILUTĖ. — Šilutės Kultūros 

Namų korektyvas Švėkšnos 
valsčiaus gimnazijos salėj pa
rodė savo naują premj-erą — 
lietuvių rašytojo J. Marcinke
vičiaus pjesę “Naujasis žmo
gus.” Mėgiamo Lietuvos kai
me rašytojo pjesės pastaty
mas, pasakojantis apie nau
ją tarybinį žmogų, sutraukė 
šimtus žiūrovų iš tolimiausių 
valsčiaus apylinkių.

Kilnojamosios bibliotekėlės 
Apylinkėse / 1 \

UKMERGĖ.—Neseniai įsteig
toji Širvintų valsčiuje bibliote
ka nuolat plečia savo veiklą. 
Bibliotekai vadovauja liauna 
energinga valstiečio duktė Ke- 
burytė. Nuolatinių skaitytojų; 
skaičius jau pasiekė 300 as-į 
menų. Prie bibliotekos nau-j 
jai įsteigtos 4 kilnojamosios; 
bibliotekėlės, kurios išsiųstos į 
apylinkes. Viena tokia bibli
otekėlė pasiųsta į\ Širvintų; 
Mašinų-Traktorių Stotį. Bibli
otekėlėse yra geriausieji lietu-, 
viškų ' rašytojų — žemaitės,' 
Maironio, Cvirkos, Salomėjos 
Nėries, Venclovos, Janonio,’ 
Biliūno kūriniai, o taip pat ru
sų rašytojų ir Vakarų Europos 
rašj’tpjų kūrinių vertimai.

ModernJškąl {rengiąs K^plyčlo*

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

Paskaitos ir Pranešimai
Kaimo Gyventojoms '

RASEINIAI. — I apskrities 
Valsčius kiekvieną sekmadie
nį išvyksta skaityti paskaitas 
.24 asmeny lektorių grupė. 
Valstiečiai ląbai domisi popu* 
liariopiis mokslinėm išimomis 
skaitomomis paskaitomis apie 
tarptąutinę padėtį- ir kitomis 
politinėmis ? temomis. Didelį; 
susidomėjimą valstiečių tarpe 
sukėlė gimimams direktoriaus 
Korumno pailiustruota gyvais 
pavyzdžiais paskaita apie ka
talikiškosios dvasiški jos reak-; 
cingųmą, . ; 1

miesto'
20 as- 
duoda

y......... ..........

Koncertai Kolektyvinių 
Ūkių Valstiečiams
> ŠIAULIAI.--Šiaulių 
jaunimo suorganizuota 
menų artistų brigada
koncertus jaunuose apskrities 
kolektyviniuose ūkiuose. Vien 
tik Gruzdžių ir Meškučių vals
čiuose šių koncertų klausėsi 
daugiau kaip 1,000 valstiečių.

Programoje—lietuvių liau
dies šokiai “Kubilas,” “Len
ciūgėlis” ir kiti, o taip pat 
liaudies ir tarybinių kompozi
torių sukurtos dainos.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

“Visa širdimi mylėdami Die
vą, dangaus ir žemės tvėrėją, 
mes stengiamės pildyti duotus 
jo įsakymus ir per tai savo 
gražiu gyvenimu jam įtikti,” 
nerausdamas iš sarmatos rašo 
So. Bostono Darbininkas (sp.

PATYRUSIOS 
OPERATORES 

PRIE SINGER SEWING MAŠINŲ
J. H. MFG. CO. INC.
34 EXCHANGE PIAGE 
JERSEY CITY. N. f. 

Harborside Bldg., Unit Np. 1. 4-toa Lubos.

MBRGINA-MO^FERIS. Abelnam darbut 
Guolis ant vietos. Atskiras kambarys. 
Mylinti vaikus. Puikiausia alga.

ESPLANADE 1-3018

Muzikinis Teatras 
Išvyksta j Valsčius 

1

KLAIPĖDA. — Klaipėdos 
■teatras* pradėjo rudens sezo
ną. Vienu pirmųjų teatro 
spektaklių buvo pastatyta iiv 
sceni'zuota pasaka “Pelenė.” 
Pelenės rolėje gražiai pasiro
dė jauna talentinga artistė 
Mockaitytė. Didelį žiūrovų 
pasigėrėjimą taip pat sukėlė 
puikios dailininko Jankaus 
dekoracijos. Ruošiamos nau
jos premjeros — Ostrovskio 
“Vėlyvoji Meilė” ir komiška 
opera “Kornevilio varpai,” 
dirigentui k o m p o z i t o riui 
Griauzdei dalyvaujant. Arti
miausiu įtaiku teatras išvyks
ta į Kelmės ir Raseinių 
skričių valsčius, kur duos 
lioliką spektaklių kaimų 
Ventoj ams.

Jeigu mes neklystame, tai 
pats svarbiausias iš tų Dievo 
įsakymų bus neužmušk. Na, o 
Darbininko redaktoriai sušilę 
agituoja už naują karą, už žu
dymą žmonių milijonais. Vadi
nasi, visa širdimi jie meluoja, 
kai jie sako, kad jie stengiasi 
pildyti savo Dievo įsakymus.

“Tikrų duomenų apie jos 
' (Tarybų Sąjungos) apsiginkla

vimo stovį niekas nežino; net 
pačioje Rusijoje yra uždrausta 
apie tai kalbėti...” rašo Gri
gaitis.

Bet kaip tik ten pat jam lie
žuvis nenulūžta, kai jis sako: 
“Rusiją šiandien laiko didžiau
sią pasaulyje kariuomenę. Jos 
ginklų dirbtuvės , dirba visu 
smarkumu ne tiktai SSRS teri
torijoje, bet ir sovietų pagrob
tose šalyse” (N., spalių 4 d.).

i i <
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Neamerikiniai Kongresma- 
nai Traukia Teisman 11 

Unijos Vadų
Schenectady, N. Y. — 

Kongresmanų neamerikinis 
komitetas t raukia teiman 
11 CIO Elektrininkų Unijos 
vadų, kurie neatsakė į klau
simą, ar jie komunistai. Ko
mitetas sako, kad jie tuom 
“paniekinę Kongresą.

PRANEŠIMAI
SO. BOŠTON, MASS.

Dainininkės Konstancijos Menke- 
liūnaitės atsisveikinimo parengimas. 
—rengia S. Bostono Armonijos Cho
ras ir LLD 2 kp., kuris įvyks spa
lių 9 d.. 7:30 v. v., 318 W. Broad
way. Ateikite visi, bus skanių už
kandžių ir atsisveikinsite su visų 
mylima dainininke -Menkeliūnaite- 
Campa. — Rengėjai. (236-237)

WORCESTER, MASS.’
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks spalių 11 d.. 7:30 v. v., Liet, 
salėje, 29 Endicott St. Malonėkite 
visos dalyvauti, nes yra daug svar
bių reikalų. — A. W. ~ (236-237)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia šaunų ban- 

kietą, šeštadienį, spalių 9 d., 155 
Hungerford St. Turėsime skanaus 
maisto ir gėrimo visiems. Šokiams 
gros gera orkestrą. Pradžia 7 v. v. 
Prašome nesivėluoti. Choras pasiren
gęs * palinksminti visus dalyvius su 
smagiomis dainomis; Įžanga $3 asme
niui. Kviečiame dalyvauji; atsives
kite ir draugus. Bilietus įsigykite iš 
anksto, tuomi palengvinsite gaspa- 
dinėms sutvarkyti maisto pagamini
mą. — W. Brazauskas. (23fį-2£7)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

- Tel. EVergreen 8-9770

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves-; 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau; 
naujus paveiks

lus ir krajavus;
\sudarau su ame- 
ft rikoniškais. Rei- 
|] kalni' esant ir 
■ padidinu tokio 
’ dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai-; 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES

M

612 Marion St., Brooklyn
Kampas Broadway ir Stono Ave., prie 

. Chauncey St., Broadway Lipe.
Tel. GLenmore 8-6191

PATYRUSI
NAMŲ DARBININKE

švari. Nereikia Virti _ 
Sugyvenimas kaip giminių.

vietos ar kitur.
GERA ALGA

Skambinkite APPLEGATE

Guolis ant

7-8247 
289)

re

DARBININKAS RADĘS 
$100,000 “SKARBĄ"

Gads HiM, Mo. — Mišk® 
darbininkas Wall. Wilcox 
radęs “skarbą” — $10,000 
auksiniais ir “$90,000 kito
kiais pinigais iš 1860-63 me
tų. Sakoma, tie pinigai bu
vę užkasti garsaus anų lai4 
kų plėšiko Jesse Jameso.

Manila.— Skrenda į Jung. 
Valstijas buvusio Austrijos 
kaizerio sūnus Otto; vadi
nasi jos “sosto įpėdiniu.”

Dvidešimt, šeši unijų šulai 
nukako Washingtonan į Baltąjį 
Namą ir prisiekė Trumanui, 
kad jie pritaria jo politikai ir 
visais garais rems jo kandida
tūrą.

Šitai grupei unijų vadų vado
vavo George M. Harrison, pre
zidentas geležinkeliečių unijos 
Brotherhood of Railway Clerks 
ir vice-prezidentas Amerikos 
Darbo Federacijos. O tik prieš 
metus su viršum tas pats Tru- 
manas valdžios jėga brutališ- 
kai sulaužė geležinkeliečių 
streiką.

Lai skaitytojas pats spren
džia, kiek pas tuos unijos va
dus yra belikę žmoniškumo ir 
sąžinės.

J. J. Kaškiaucius, M. D.
530 Summer Avenuą, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

GERI PIETOS!
Kada norite gerų piety, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaifis

Savininkas
417 Lorimer Street

. Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos, 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

tB'JĮ! .1'■ '.‘Į --'Įj'

STEAK PARTY

5 pusi.—Laisvė

TELEPHONE
STAGG 2-5048

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas pątogu |r ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei part. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, narių, vestuvių.
Žemos kainos už Viską. /

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

t! t-7 .-'■’■-V

(SHALINSKAS) 
I

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. ¥

Suteikiam garbingas laidotum

$150
Koplyčias suteikiam nemokam&i 

visose dalyse miesto.
' Tel. Virginia 7-4499

Osaka, Japonija. Mies
to valdyba uždraudė demon
stracijas, Prieš už£raudim$ 
balsavo tik vienas7 valdybos 
narys, komunistas.

Prieteliau! 1949 metais su
kanka 30 metų,'kaip -Laisvė 
išeina dienraščiu. Aišku, kad 
jūs linkite Laisvei garbingai 
minėti šią sukaktį. Garbingai 
minėsime, jei šiais metais su- 
kelsime stiprų 1949 metams 
Laisvės , išleidimui biudžetą. 
Gaukime naujų skaitytojų, au
kokime, ruoškime parengimus 
finansiniam sustiprinimui sa
vo dienraščio. 1

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

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

Dabar Įsigykite Steak Party Bilietą.
Galite gauti Happy Days Restauraiite.

Kaina $2.5t). Pradžia 8 vai. vakare.

RONKONKOMA
8684

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinątną kainą. 
Puikiai .Įrengtos Dvi Koplyčios, puolamos 

' Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. X



Viesulas Grasino 
Ir Brooklynui

Viesulo sukeltos kalniškes 
vilnys buvo užliejusios pajū
riu išvestą1 Belt Parkway ir 
užnešė šiukšlėmis, protarpiais 
buvo1 veik nepervažiuojamas. 
Pėstininkams takas , buvo vi
siškai užtvinęs, nepereinamas.

Viesulas miestą mažai kliu
dė.

Beckwith Havens, 58 metų, 
prieš 35 metus skridęs pirmu 
keleiviniu lėktuvu iš New 
Yorko į Albany, spalių 7-tą 
tą kelionę pakartojo. Tik są
lygos buvo biskį skirtingos nuo 
dabartinių—tuomet jis skrido 
“mylią per minutę,” o 
apie kitą tiek.

Polyna Stoska, Metropolitan 
Operos solistė, sopranas, taip
gi Eunice Podis, pianistė, yra 
pakviestos dalyvauti Muzikos 
Klubų Nacionalės Federacijos 
konvencijos programoje. Kon
vencija įvyks kovo 27-tos 
savaitę, 1949 metais, Dalias, 
Texas.

Dainos-Muzika

n

NewYirko^/WaZInlov
Tautų už Wallacę Festivalis | Vaiky Paralyžiaus

Sezonas Praėjęs

Jeigu

tųdabar

Skundai dėl Šalčio

be-
ir

nuo
Ne-

Willi- 
negrų 
progų

vaikų 
visuomet

Matysime, ko dar nematė
me, ir girdėsime, ko dar ne
girdėjome! Didžių staigme
nų programa laukia visų, ku
rie nuvyks į Progresyvių Par
tijos Tautų Divizijos Festiva
lį šio mėnesio 19-tos vakarą, 
Manhattan Center, 3.4th St. ir 
8th Ave., New Yorke.

Greta pasigrožėjimo įdomia 
programa, turėsime pasitenki
nimą dar ir iš to, jog turėjo
me garbės būti ne vien tik 
klausovais-žiūrovais, bet ir da
lyviais tos programos. Mūsiš
kiai chorai: Brooklyno Aidas 
ir Newarko Sietynas bendrai 
dainuos festivalyje greta žy
dų, vokiečių, West Indian'Ca
lypso dainorių, ir kitų tautų 
kilmės amerikiečių pask ii bu
siu chorų.

Scenos šokiuose dalyvaus 
grupės šokėjų daugiaspalviuo-

se tautiniuose kostiumuose. 
Tarpe tų bus mums jau pa
žįstami paskilbusieji Radiševo 
šokėjai, o greta jų filipinai, 
vengrai-armenai, .japonai. Gros 
jugoslavų Tambouritza Orkes
tras ir portorikiečių Rhumba 
Benas.

Tikietai jau gaunami pas 
Amelia Burba, Laisvės rasti- 
nėję. Kainos nuo $1.20 iki 
$3.60. Juos ne tiktai svarbu, 
bet būtinai reikėtų įsigyti iš 
anksto. Greta prisidėjimo dar
bu, mes, lietuviai, norime tu
rėti ir gyvą parodymą, jog 
prisidėjome. O tokiu parody
mu bus mūsų kvitas už iš 
anksto parduotus tikietus. Gi 
uždarbis to koncerto eis 
skleisti masėse Wallace’o ir 
kitų Progresyvių Partijos pro- 
grąmą, kuri yra taikos ir gau
sos programa.

Palaidojus Olgų Joneliūnaitę

I Aido Choro Koncerto 
Dieną Moterys Galės 
Turėti Šventę

Namai Užleidžia Vietą 
Ekspresiniam Keliui

Dvylika Komunistu 
Vadą įkaitino Savo 
Kaltintojus

Rugsėjo 28-tos popietį, gra
žiose Alyvų kalnelio kapinėse, 
tapo supiltas naujas kapas. 
Ten palaidojome Olgą Jone
liūnaitę. Supiltas kapas, kuo
met tokio amžiaus merginą, 
26 metų, būtų pritikę su links
mybėmis ir dovanomis išleisti 
žmonėms į marčias.

Olga mirė rugsėjo 25-tą,

marksizmo 
net diskusi- 
mitinge ne- 

tris dienas,

Dvylika įkaitintų komunis
tų vadų teisme praėjusį tre
čiadienį, spalių 6-tą, prispyrė 

.prokurorą Francis X McGohey 
prisipažinti, kad ta jo džiūrė, 
kuri įkaitino komunistus, įkai
tino atydžiai nestudijavusi 

į faktų.
Prokuroras pripažino, kad 

toji džiurė komunistų bylos 
• reikalams praleido tiktai trįs 

dienas iš 13-kos mėnesių, ku
riais neva buvo ruošiami, 
“studijuojami” faktai. Gi ko
munistai remiasi 
mokslu, iš, kurio 
joms paprastame 
prisirengsi per
ypač tokias dienas, kokias sė
di tos džiūrės—po kelias va
landas. *

Valdžia tą greito apsidirbi- 
mo su. komunistais faktą pri
pažino U. S. District Court- 
room’e, Foley- Square, Newx 
Yorke, kur spalių 6-tą vyko 
svarstymas 12-kos įkaitintųjų 
reikalavimo bylą panaikinti.

Tų 12-kos advokatai sakė, 
kad džiūrė buvo prispirta ko
munistus įkaitinti remiantis 
Teisdarystės Departlmento jai 
pristatytais kurstančiais prieš 
komunistus spaudos riksmais. 
Tie riksmai po grand džiūrės 
posėdžių tapo nelegališkai vėl 
iš ten išleisti viešumon ir dar 
labiau išpūsti toje pačioje 
spaudoje, kuri buvo juos pa
gaminusi.

' Išnešimas iš džiūrės rūmo 
bile kokių informacijų įstaty
miškai yra uždraustas. Toks 
kaltintojų nesilaikymas įsta
tymų parodo jų.suokalbį už
daryti, sunaikinti komunistų 
partiją atimant iš jos legalės 
partijos teises? Dėl to ta b^- 
la turėtų būti visiškai panai- 

- kinta, nes ji yra nekonstitu- 
* cinė ir neįstatymiška, argu
mentavo komunistai ir jų gy
nėjai.

Svarstymas reikalavimo pa
naikinti bylą tebesitęsė, ir ket
virtadienį.

Laike posėdžių, Civilių Tei
sių Kongresas, kuris gina kal
tinamuosius, buvo pastatęs 
prie teismabučio pikietuoto- 

i jus.
JAUNYSTE. MEILĖ IR MUZIKA 
KARTU PUIKIOJ 
PARAMOUNT PROGRAMOJ H 

‘Isn’t lt Romantic” 
VERONICA MONA
LAKE • FREEMAN
BILLY DeWOLFE • MARY HATCHER 
-t- -t. SCENOJ ASMENIŠKAI 
ERSKINE HAWKINS ir jo orkestrus 
Ir DELTA RHYTHM BOYS 
SAVANNAH CHURCHILL . 
howell- ir Bowser 
PARAMOUNT Times Sq.

Olga Joneliūnas

Long Island College ligoninė
je, išgulėjusi tenai jau nuo 
vidurvasario.Jos liga, saky
davo daktarai, vis tebebuvusi 
neišaiškinta, nors buvo spėji
mų, kad jinai galėjo apsinuo
dyti chemikalais, ' nes buvo 
chemistė. Atlankiusioms ją 
draugėms reikšdavusi viltį pa
sveikti. Tokios viltingos min
ties laikydavosi ir visi jos ar
timieji (išskyrus priešpaskuti
nes jos gyvenimo dienas), nes 
kasgi galėtų daleisti, kad taip 
jauno žmogaus dienos jau su
skaitytos?

Pašarvota buvo graboriaus 
Bieliausko koplyčioje, Brook
lyne, apstatyta daugybe gėlių, 
taipgi skaitlinga’i lankoma 
lietuvių jaunimo ir senimo, ir 
kitataučių jos mokyklos ir 
darbo draugų, kilusių iš dau
gelio tautų ir rasių. Ir pa
lydovų buvo gražus būrys.

Išlydint, atsisveik i n i m o 
trumpą kalbą pasakė S. Sasna. 
O priet kapo kalbėjo Jonas 
Ormanas, LDSX Jaunimo vei
kėjas, atžymėdamas Olgos 
daly.vumą LDS jaunime, jo so
cialiuose darbuose ir sporte.

Olga Joneliūnaitė buvo gi
musi Clevelande. Vaikystę 
praleido Akrone. Kaip dau
geliui darbo žmonių, taip ir 
jos tėvams, Teklei ir Kenneth 
Joneliūnams, ne kartą teko 
keliauti iš vietos vieton dar
bų ir geresnių uždarbių, ge
resnio gyvenimo, ieškoti. Tuo 
būdu ir Olga su tėvais atvy
ko į Brooklyną ir / čionai, 
Williamsburge, praleido moki
nės ir jaunuolės metus, čio
nai įsirašė į LDS, dalyvavo jo 
jaunime.. Matomai, ryžosi ja
me daugiau darbuotis, nes 
buvo sutikusi šiais metais eiti 
jaunimo kuopos sekretorės 
pareigas ir ėjo iki liga pri
vertė jas apleisti.

. Ankstybieji Olgos, gyvenimo, 
metai nebuvo labai linksmūs, 
nei laimingi. Dar jaunute mo-

bas, 
liau 
mą,'

Pasitaikąs bilę kada, 
paralyžius, tačiau, 
pasišienauja sau daugiau au
kų vidurvasarį, karščiuose. 
Nors dar nėra atrasta, kokiu 
būdu ta liga plinta, tačiau jau 
žinoma, jog ji yra užkrečia
ma ir kad ji labiau gali plisti 
vasarbs metu.

New Yorko sveikatoj komi- 
siohierius dr. Harry S. Mus
tard sako, kad viduriop rugsė
jo susirgimai mieste pradėjo 
mažėti. Daugėti .buvo pradė
ję gegužės mėnesį.

Pirmais devyniais mėnesiais 
šių metų ta liga buvo susir
gę 482 asmenys ir 20 iš 
mirė.

Atšalus orui, prasidėjb 
jo paeinančios bėdos, 
skaitant šalusių tų žmonių, 
kurie neturi ant ko skųstis— 
patys yra savininkais ir šil- 
dytojais namų, — miestavoji 
Sveikatos Taryba praėjusį an
tradienį gavusi skundų nuo 10 
iki 15 kas valandą. Skundų 
tonas vienodas:

“šalta.”
Sveikatos Taryba įspėja sa

vininkus,' jog gyvenami butai 
ir darbavietės, 'kur žrpogus tu
ri dirbti be sunkių drabužių, 
turi būti šildomi. Ir šildomi ne 
pagal kalendorių, bet 
oro temperatūrą.

Oficiali temperatūra
Yorko mieste yra ne mažiau 
65 laipsnių namuose ir įstai
gose. Ir šilumos turi būti pa
kankamai nuo., 6 ryto iki 
valandos vakaro.

pagal

New

Šį sekmadienį, spalių 10-tą, 
•įvyksta Aido Choro metinis 
koncertas, Liberty Auditorijo
je, kampas 110th St. ir At
lantic Avenue, Richmond Hill.

Koncerte dainuos patsai 
choras ir jo grupės, taipgi so
listė Dolores Petronytė ir sve
čiai iš New Jersey, .Mildred 
Stensler ir Bob Žukauskas.

Koncertas prasidės 4 v&lan- 
,dą. Įžanga $1.50. Vien šo
kiams 65 centai, šokiai pra
sidės 7 vai.
Pietūs ir Vakarienė 
Auditorijoje ■ ' ',Z ,

Ruošiantiesiems į koncertą 
norisi priminti, jog šį sekma
dieni Liberty Auditorijos res- 
tor'ante, nuo pietų iki vėlumos, 
bus galima ‘pasirinkti gerų 
valgių ir gauti greitą patar
navimą, nes gaspadinė Ona 
Globičienė dirbs su^grupe tal
kininkių virtuvėje. Dirbs' ir 
padavėjos (veiterkos).

Vyrai turės progą per sa
vaitę jiems tarnavusią gaspa- 
dinę paliuosuoti nuo pietų ir 
vakarienes gaminimo namie, 
nes savo įstaigoje galės gau
ti gerą valgį 
kainą).

Auditorijos 
kia ir kitomis
valandos iki vėlumos.

vidutinę

restprantas vei- 
dienomis nuo 2

Jonas Vilkelis Vėl Floridoj

Van Wyck Expressway, 
"si veržiąs atidaryti tiesų 
greitą susisiekimą tarp nau
josios Idlewild lėktuvų stoties 
ir l^ew Yorko centro, daro ste
buklus. Jeigu jūs tūloje vie
toje tame ruožte turėjote gy
venantį draugą ar giminę ir, 
per tūlą laiką apie jį užmir
šę, dabar nuvyktumėt jį at
lankyti, daleistina, jog jūs re
ginį palaikytume! apmonijimu 
akių.

Daugelio stubos vietoje ras
tumėt tik kelią, o stubą Visai 
kitoje vietoje.

Kadangi toje srityje didžiu
ma namų tebėra nauji, geri, 
mądnūs, tad juos čielus per- 
kraustinėja iš vietos vieton. 
Prieš tūlą laiką taip buvo per
kraustytas didelis apartmen- 
tinis namas.

Nuo vieno bloko ploto jau 
nukraustyti 207 iš turimų nu
kraustyti 263 namų. Nuveži
mas vidutinio namo kainuo
jąs apie $2,000, bet kol nau
joje vietoje jam padeda' “pa
dus” — pamatus, skiepą—lė
šos pasidauginančios iki $7,- 
000.

Neseniai tapo perkraustyta 
kongregacijonų bažnyčia už 
dviejų blokų nuo senosios vie
tos. Atvežta sveikutėlė, tik 
keliose vietose po biskį tinko 
nukritę.

Kelią tikisi pabaigti gal tik 
1950 metais.

Studentai Reikalauja 
Atleisti iš Pareigą 
Knickerbocker!

New Yorko City College 
studentai referendumu nubal
savo reikalauti atleisti iš mo
kytojaus pareigų* kaltinamą 
antisemitizmu profesorių Will
iam E. Knickerbocker. Už 
atleidimą balsavo 4,440, prieš 
564. Taipgi 3,381 balsų priešP 
1,195 nubalsavo atleisti 
am Davis, skirstytoją 
nuo bepdro mokslo ir 
su baltaisiais studentais.

Studentų valia aiški.,
viršininkai tiki į demokratiją, 
apie kurią kalba, turėtų stu
dentų balso paklausyti.

Mokykloj vartojamoje kny
goj (geografijoje), Brooklyne,' 
rado $133. Matomai, kas nors 
ten juos paslėpė ir užmiršo 
išsiimti. Klausinėjo paskiau* ’ 
šia knygą turėjusį 14 metų
berniuką, bet jis tikrino tokio.( 
turto dar-neturėjęs, nežinąs.

Ar jau gavai Laisvei naują 
skaitytoją? Jei ne, tai ko lau
ki?!

f
Notice is hereby Riven that The Euclid Cendy 

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 oh confectionary 
products.

1 (229-246)

10

An

kine esant pradėjo sirginėti 
jos motina ir, būdama dar jau
na moteris, mirė 1941 metais. 
Olgai teko liūdėti ir ilgėtis. 
Jai stokavo meilios, globian
čios ir pagelbstinčios rankos, 
kokia džiaugėsi kitos jos am
žiaus mergaitės, „tebeturinčios 
motiną.

Matydama, kad visur mūsų 
darbo žmonės vargsta, kad 
tuos vargus didina žmonių 
nežinystė, Olga ryžosi siektis 
mokslo ir uoliai mokėsi. Ji
nai prieš kelis metus baigė 
Hunter Kolegiją, tapo chemis- 
te, ir jau kelis metus dirbo 
savo pasirinktoje srityje. Ta
čiau w tuo nesitenkino, liuoso- 
mis nuo darbo valandomis ji
nai siekėsi aukštyn moksle iki 
silpnėjanti sveikata' mokslą 
nutraukė. t

Ar mokslai jai’ palengvino 
gyvenimą? Abejotina.

Mokymasis yra sunkus dar- 
o prasimokęs asmuo to- 
ir giliau įžvelgia gyveni- 
skaudžiau jaučia skriau

das. Gi skriaudų yra. Skriau
dėjai tyko jaunų žmonių. 
Juos, priimdami jų profesijo
se dirbti fabrikantai sako — 
neturite patyrimp. Tuomi juos 
priverčia dirbti už menkas 
gas, ne kartą menkesnes 
amatinių darbininkų.

Dabartinis “raudonųjų 
ganų” gaudymas tarp mokslo 
žmonių ir profesionalų darbi
ninkų taip pat atima gyveni
mo džiaugsmą, nes niękas ne
žino, kuris bus sekamas. Ata
komis bando atbauginti nuo 
reikalavimo - geresnių darbo 
sąlygų ir uždarbių. O che
mikų darbas yra pavojingas. 
Sveikatą lengva pažeisti, sun
ku atgauti.

Ar mokslas tame kaltas?
Mokslas nekaltas. • Kalta 

mūsų šalies dabartinė santvar
ka, lyuri skiria bilionus dole
rių karo kurstytojoms šalims* 
ir prisirengti, karui, o labai 
mažai mokslui.

Jeigu tie bilionai ‘dolerių bū
tų* paskirti paremti mokslus ii\ 
mokslininkus, jaunimas galėtų 
mokytis lengvesnėse sąlygose. 
Jų sveikata būtų prižiūrima ir 
laiku pataisoma. Medicinos 
mokslas atrastų pagalbą ir 
nuo tų ligų, kurių priežasties 
ir gydymui priemonių dar ne
žinome. Jauniems žmonėms 
nereikėtų eiti iš gyvenimo dar 
nepradėjus gyventi. Ir seni
mas būtume laimingesni.

Atsisveikinant su jauna 
drauge Olga pasižadėkime 
bendriau, energingiau darbuo
tis už taiką, už sveikesnį ir 
laimingesnį pasaulį. Rinki
muose remkime Wallace’ą ir 
kitus kandidatus, kurie kovo
ja už taiką ir už gyvenimą 
•mūsų gyvajam jaunimui. G

Netekusiam savo vienturtės 
dukters draugui Joneliūnui 
reiškiame užuojautą. Linki
me’ ištvermingai išgyventi 
skaudų liūdesį. R.

ai-

ra-

Jau tūlas laikas serga 
tanas Krapaviękas, williams- 
burgietis. Pastaruoju laiku iš
ėjo į Greenpoint ligoninę, ten 
būna jau antra savaitė. Dak
tarai tyrinėja, . bet,, sakoma, 

‘dar vis neatradę, kas jam ken
kia . Ir ligonis sakosi ligoninė
je buvimo laiku jokio pagerė
jimo nepajutęs, > vis jaučiasi 
silpnas.

Lankymo 
čiadieniais 
nuo 2 iki 4 
rais lankyti
vykusius iš toliau leistų.

Linkime sustiprėti ir 
sveikti.

valandos yra tre- 
ir sekmadieniais 
po pietų. Vaka- 
neleidžia, tik at-

pa-

Brooklyne netoli savo namų 
tapo nušautas Peter Del Poz- 
20, gyvenęs ties 7th Sreet ir 
Avenue U. Menama, kad jį 
nušovę jo sėbrai del suktybių 
gembferystėse. ,

Laisvės bendradarbis drg. 
Jonas Vilkelis sveikina laisvie-,- 
čius atv^uku iš Floridos, iš 
Orlando.

Drg. Vilkelis vasarą pralei
do jo ilgai gyventam mieste 
Wilkes-Barre, Pa. Grandžių 
sezonui Floridoj prasidėjus, 
jis vėl sugrįžo ten dirbti — 
dirbti ten ne dėl didelio už
darbio ir ne dėl linksmav'imo, 
bet nesveikatai verčiant.

Paskiausiai laisviečįams su 
drg. Vilkeliu susitikt1 teko 
Laisvės piknike prie Philadel- 
phijos.

Geidžiame dar dąug kartų 
su jumis, Jonai, pasimatyt!

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja1 fomišiuotas kamba

rys vyrui, šiltas vanduo, šiluma. Dėl 
daugiau informacijų galite matyt sa
vininką bile vakarą nuo 6 valandos. 
Jonas Urbonas, 265 So. 2nd St., 
Apt. 18. Brooklyn, N. Y. (236-238)

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

Gauk naują skaitytoją Lais
vei! Neišsisukinėk nuo savo 
pareigų apšvietos darbui.

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

I Dienraščio Laisvės
KONCERTAS

T-

Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 14 Nov
Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave., 
Richmond Hill, N. Y.

TONY’S A.
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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:

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

v BROOKLYN, N. Y.4- t n.. A '•

Tel. EVergfeen 7-6868

Valandos: j ryte vmaMuus 8 Vakare

Penktadieniais uždaryta.

A. Kalinauskas
Parduoda naujas ir taiso 

sekamas masinas:
Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.
Kreipkitės: 

104-12 - lllth Street
Ozone Park 16,

Telefonas Virginia 3-5397

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
yTTPIPG KAD 411 GRAND STREET Lili o D Ait BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

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.

Dailių Moteriškų ir Vyrišku 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

♦

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

Vėliausios Dienos
' Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS
• ; • .■/'*>*' •/ ’ * *

Rankpinigiai Palaikys Bile daiktų 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas STagg 2-2173 i

■■




