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Pelnai ir Brangenybė 
Aukščiausiai Pakilo

IZRAELIO KARIUOMENĖ
ATMUŠĖ EGIPTĖNUS

Duota warrantai areštuot 
ir du kitus dalyvius suokal
bio Reutheriui nužudyti.

Sustreikavo 
verpyklų

Paryžius 
ir visi audyklų 
dąrbininkai Aube provinci 
joj, Franci joj.

WALLACE REIKALAUJA 
S100 PENSIJŲ VISIEM 
SULAUKUSIEM 60 METŲ

“Velioribų Savižudyste”
Crescent Beach, Fla. —Iš 

audringos jūros išplaukė 
krantan ir užtroško 44 ban
giniai 
ma,

Geriau Žmonią, Reikalam Paskirti Tuos Bilionus Dolerių, 
Kuriuos Valdžia Eikvoja Kariniam Planam, Sako Wallace

Anglai - Amerikonai Atmeta 
Višinskio Siūlymą Numuši 
Karines Jeg

INDIJOS UNtJISTAI EI
NA SU KOMUNISTAIS

Bombay^ Indija
Indijos Darbo Unijų Kong
reso suvažiavimas išrinko 
komunistus vyriausiais sa- 
v6 vadais. ;

Protestai prieš Malonų
Naciam Žudikam .

RUMUNIJA KONFISKAVO 
PRIEŠŲ TURTUS

Washington 
skaičiuojant, 
amerikietis • • 
valgo 380 kiaušinių per me

— “velioribos”. Sako- 
nusižudę”., Tai buvo 

jauni banginiai, 7 iki ,14 pė
dų ilgjo: ' Pasitraukė Tito Atstovas

Kairo, Egiptas 
do tarnybą Sakinas Pacič, 
Jugoslavi į os atstovybės. na
rys, nesutikdamas su Tito 
valdžia. Iškeliavo į Sovietų 
Sąjungą.
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London 
kai paskleidė paskalas, kad 
2,000 vokiečių mechanikų 
statą Sovietam rakietinius 
lėktuvus Dessau fabrike, 
rytinėje Vokietijoje. (Ang
lai - amerikonui vis dar ban
do, įpašakot pasauliui, būk 
Sovietai be svetimtaučių pa
galbos negalėtų pasigamin
ti naujoviniu kovos įran
kių.) x :■

Stamford, Conn. — žy
mus dąktaras Henry B. 
Turner nušovė savo žmojią 
ir pats nusišovė.

' New York
Darbo Partija šaukia visus 
karo veteranus protestui 
prezidentui Trumanui, kad 
apierikinė komisija Vokieti
joj ragina panaikint mirties 
bausmę septyniolikai nacių, 
kurie su savo bendrais/nu
žudė 115 paimtų nelaisvėn 
.amerikiečių laike mūšių 
1944 m. ties M'almedy, Bel
gijoj. •

Frankfurt, Vokietija.
Gerai uždegėjo Bulvės vaka
rinėje Vokietijoje, todėl pa
naikintas jų ‘racionavimas.

i. — Lygiai 
kiek vienas 

vidutiniai su-

' Paryžius. — Sovietų dele
gatas Višinskis * siūlė per 
vienus metus sumažinti' visu 
trečdaliu karines jėgas A- 
merikos, Anglijos, Sovietų 
Sąjungos, Francijos ir Chi- 
nijos. '

Kalbėdamas ' politiniame 
Jungtinių Tautų seimo ko
mitete, Višinskis teigė, kad 
Amerika siekia pasilaikyti

PASKOLINTI KARO LAI 
VAI DAR BUS LAIKOMI 
SOVIETUOSE '.

Washington
ja neperyeda Sovietam tam 
tikrą skaičių karinių laivų, 
pagal taikos sutarti, tol So
vietai turi teisę laikyti pa
skolintus jiems Amerikos ir 
Anglijos karo laivus, kaip 
pripažino Washington© val
dininkai.

Karo metu Anglija pasko
lino Sovietų Sąjungai 11 ka
rinių laivų, o Amerika — 
vieną seną šarvuotlaivį.

Kolombo, Ceilon. — Kal
bama, jog Sovietų Sąjunga 
pasisiūlė užpirkt iš Ceilono 
visą skiriamą 'išgabenimui 
gumą (robą). Pernai Ceilo- 
nas išgabeno užsienin 80,- 
000 tonų gumos. Ceilonas y- 
ra didelė sala į pietus nuo' 
Indijos. Anglija'' neseniai 
pripažino Ceilonui savival
dybę, bet paveikė jį pasilik
ti anglų ^imperijos dalim.

Danbury, Conn. — Natio
nal banko kasierius Donal
das Devine areštuotas pagal 
kaltinimą, kad nusukęs 
$40,000.

Darbo Žmonių^ 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

Draugas irgi daro, išvadą,
(T««a 5-me po*L)

Paryžius, spal. 8. — Ka
riuomenė ir žandarai išmu-1 
šė streikierius laukan iš 
plieno fabriko Nancy. Fran
cijos valdžia pasiuntė pilnai 
ginkluotus armijos būrius 
prieš streikuojančius ang
liakasius. Streikieriai apsta
tė barikadomis įėjimus į 
kasyklas, priešintis kariuo
menei ir streiklaužiams.

Tęsia streiką prekiniai 
jūrininkai Marseille, Bresto 
ir Alžyro uostuose. Be to,

Portland, Oregon. — Čia 
kalbėdamas, Henry Wallace 
tvirtino, jog James Forres
tal, visų karinių Amerikos 
jėgų galva, jau prašo, kad 
valdžia jau paskirtų po tam 
tikrą skaičių atominių bom
bų armijai, laivynui ir oro 
jėgoms. — Tenka nęt su
drebėti,. matant, kaip tokie 
ponai įsimylėjo planuojamo 
atominio karo baisenybes,— 
pridūrė Wallace.

Pontiac, Mich 
tuo tas CaYl Bolton yra kal
tinamas už pašovimą Wal- 
terio Reutherip, Auto.' Dar
bininkų Unijos pirmininko, 
praeitą pavasarį. Bolton, 
buvęs unijos skyriaus vice
pirmininkas, visų pirm su
imtas už tos unijos koope- 
ratyvės krautuvės apiplėši-

Bucharęst, Rumunija. — 
Unijatų bažnyčia. Rumuni
joj atsimetė nuo popiežiaus 
ir sugrįžo4 pravoslavų (sta
čiatikių) bažnyčią. Unijatai 
vartojo pravoslavų ceremo
nijas, bet pripažino popiežių 
bažnyčios galva.

Frankfurt, Vokietija.,— 
Viename fabrike vakarinėje 
Vokietijoje yra vartojamas 
thorium metalas, kurį gali
ma perdirbti į sprogstamą
ją medžiagą atominėms 
bomboms. Karinė ameriko-

Portland, Oregon 
ry Wallace, Progresyvės 
Partijos kandidatas prezi
dento vietai^ ragino pilie
čius priverst Kongresą ir 
valdžią įvest senatvės pensi
jas visiem sulaukusiem dau
giau kaip 60 metų amžiaus 
— po šimtą dolerių per mė
nesį. Komercinių laikraščių 
reporteriai tuojau išrado 
“argumentą”, ’ kad tokios 
pensijos; esą, “lėšuotų apie 
20 bilionų dolerių per me
tus.” Wallace atsakė:

— Valdžia šiemet išlei
džia 15 biliopų dolerių gin
klavimuisi, ruošdamasi nau

jam karui. Geriau būtų, kad 
ji mažiau pinigų eikvotų 
karui, o daugiau skirtų 
žmonių reikalams. (Pačiam 
Wallace’ui suėjo 60 metų 
amžiaus.) *

Tel Aviv, Izraelis. -^ Ara
bų - egiptėnų kariuomenė 
kartotinai atakaVo Izraelio 
pozicijas strateginėse kal
vose prie vieškelio iš^Tel 
Avivo į Negebą7 pietinės 
Palestinos dykumą. Izraelio 
kovūnai nutrenkė atgal vi
sas priešų atąkas.

Bucharest. — .
valdžia nusprendė atimti 
pilietybę ir įurtus iš tų ru
munų, kurie, pabėgę užsie
nin, kursto svetimas šalis 
įsikišt Rumunijon ir nu
verst' demokratinę jos val-
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Washington. — Ekonomi
nė patariamoji ■ prėzidento 
ir Kongreso komisija pra
nešė, jog fabrikų pelnai šie
met pakilo aukščiau, negu 
bet kada; sykiu ir gyvenimo 
reikmenų kainos prašoko 
brangenybės rekordus.

Llandudho, Anglija.
Konservatų y torių partijos 
suvažiavimas viepbalsiai už- 
gyrė ąnglų ^socialistų” val
džios programą dėl,smar
kaus ginklavimosi. ’

Istanbul.— Turkija daro 
didelius karinius pratimus 
pakrantėse Jųodųjų ir Mar- 
moro Marių. Manevruose 
dalyvauja šimtai amerikinių 
tankų ir lėktuvų, 1 kuriuos 
Truman o valdžia davė “at
ramai prieš komunizmą.” 
Manevrus ^tebi kariniai 
Amerikos pasiuntiniai.

Chinijos saloje Hainane 
viesulas pražudė 30 žųionių.

Sofija, Bulgarija. — Šuo 
mija pasirašė prekybos su 
tartį su Bulgariją.

ORAS. — Apsiniaukę, šil
toka.

Athenai, Graikija. — Fa
šistinė Graikijos valdžia 
nusmerkė mirt Diogeną Ku- 
takzopulą, kad jis atsisakė 
kariuomenėn eiti. Jis yra 
narys religinės Jehovos liu
dytojų sektos, kuri priešina
si karam ir karinei tarny-

Teheran. —- Žemės drebė
jimas, Mešed miešti ir apy
linkėj,1 Irane, pražudė dau
giau kaip '200 žmonių. -

(Maskvos radijas prane
šė, jog žemės drebėjimas 
padarė dikčiai nuostolių so
vietinėje Turkmėnų Res
publikoje.) „•

Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.

Atominė Valdžios Komisija Įtaria, kad CIO Elektrininkai 
Turį Ryšiy su Komunistais; Todėl Būsią “Neištikimi”

Sovietai Tęsia Manevrus j 
Berlyno Koridoriuj e ;

Berlin. — Karinė Sovietų 
vyriausybė pranešė vakari
niams talkininkams, kad 
Sovietų lėktuvai, parašiutis- 
tai ir artilerija .dar darys 
karinius pratimus “korido
riuje” tarp vakarinės Vo
kietijos ir Berlyno. Anglai- 
amerikonai jau ne kartą 
protestavo prieš tuos, prati
rpus.

Lima, Peru. —.Sumesta į 
kalėjimus apie 1,500 Apra 
partijos narių už dalyvavi
mą sukilime prieš Peru val-

paskelbtas visuotinas preki
nių t jūrininkų streikas 24- 
ioms valandoms. Plinta 
streikai geležinkeliečių, el
ektros ir geso darbininkų. 
Jie remia mainierių kovą 
dėl algų pakėlimo, prieš tak
sų padidinimą ir tūlų reik
menų pabranginimą. '

Generalės Darbo 'Federa
cijos komitetas reikalauja 
ne mažiąu kaip $47 algos 
per mėnesį bet kuriems dar
bininkams. >

San Francisco. Į Hen
rio Wallaceprakalbas Civic 
Auditorijoj suėjo 9,000 žmo«

•Washington. — Valdžios 
Atominės Jėgos Komisijos 
pirmininkas David Lilien- 
thal pareiškė, kad komisija 
negalės pripažint unijinių 
teisiu CIO elektrininkams

tąlą naudoti, girdi, “civi
liams dirbiniams.” O dabar 
Amerikos valdžios Atominė 
Komisija įsakė griežtai da
boti, kad rusai ar vokiečių 
komunistai nesužinotų, kaip 
thorium apvalomas nuo 
priemaišų...

Hamilton, Bermuda. — 
Audra čia nunešė stogus 
nuo, daugelio namų.

atominių bombų monopolį ir 
užviešpatauti pasaulį.- jis 
tvirtino, kad Washingtone 
daromi karo planai net 50- 
čiai rųetų.

Anįlų - amerikonų atsto
vai kalbėjo prteš Sovietų 
pasiūlymą dėl ginkluotų jė
gų mažinimo; pasakojo, kad 
vis tiek, girdi, Sovietai 
“slėptų”,'kiek jie turi armi
jos ir kitų karinių jėgų...

Klerikalų Amerikai Progre- 
sistų Partijos kandidato Hen
ry , Wallace maršrutas nieko 
neduoda, nes jis tur? kalbėti 
beveik tik sau, pasekėjų net 
turi ir nesuranda.

Tuo tarpu Keleivyje skaito
me, kad, pavyzdžiui, Los An
geles mieste, “didelėms mi
nioms Wallace išdėstė- savo 
taikos programą.”- >

Keleivio štabas bus trUputė- 
ljz atšalęs nuo naujo karo. Pa
matęs, kad jo reikalavimai 
atomine bomba apsidirbti sų 
Maskva kol kas dar nieko ne
davė, Keleivis skundžiasi: 
“Maskva, nors ir triukšmauja, 
bet kariauf dar negali, o va
karai, nors ir dedasi nenuo
laidūs, bet karo dar nenori. 
Todėl kelias yra atviras kom
promisui.” <•

Iš to tik džiaugtis reikėtų, 
bet Keleivis gailiai verkia.

Savo laiške Albertui Fitz- 
geraldui, CIO Elektrininkų 
Unijos pirmininkui, Lilien- 
thalis sako, jog tų darbinin
kų tarpe esą tokių, kurie 
palaiką ryšius su komunis
tais, todėl būsią “neištiki
mi” Amerikai. Kartu Li- 
lienthalis priminė, jog CIO 
Elektrininkų, Radijo Darbi
ninkų ir Mašinistų Unijos 
viršininkai atsisakė prisiekt 
prieš komunistus, kaip, rei
kalauja Tafto - Hartl ey’o į- 
štatymas. , 1

Kas liečia plepalus, kad Ru
sijos gyventojai laikomi kali
niais, tai yra toks absurdas, 
kuriuo nė Tėvynės redaktorius 
netiki* Dviem atvejais buvau 
I^ningrade ir Maskvoje. Ma
čiau . minių minias žmonių. 
Mačiau* daug mažiau policistų, 
negu New Yorko mieste. <

Tas pats Lietuvoje — Vil
niuje, Kaune, Panevėžyje, 
Šiauliuose ir visur.

Istanbul. — Turkijos ’val
džią karališkai - šauniomis 
vaišėmis'pagerbė atvykusį 
reakcinį Amerikos demok
ratą kongresmaną Wingate 
U. Lucasą. Jis darbiniame 
kongresmanų komitete Wa
shingtone inkvizitorišk a i 
užsipuldinėjo CIO Kailiasiu- 
vių Unijos vadus, perkūnuo- 
damas juos kaip “’komunis-

Niekas,’žinoma, nesako, kad 
Rusijoje ar kur kitur jau yra 
sukurtas rojus. Nuo rojaus 
dar toli gražu. Kas svarbu, 
kad socialistinėje žemėje jau 
tapo panaikintas žmogaus iš
naudojimas žmogumi. Svarbu, 
kad ten visa šalis ir visi jos 
turtai priklauso visuomenei, o 
ne saujelei parazitų.

Kad ten tačiau dar vis gy
venimas sunkus, dar vis jau
čiama daug ko stoka, tai, vie
na, kad naujoji santvarka lai
bo neužtenkamai turėjo; an
tra, kad kraštų baisiai sunai
kino du baisūs karai.

Washington 
nėvykdys Jungt. Tautų sei
mo nutarimo iš 1946 m., ku
ris fagino atšaukti amba
sadorius iš diktat/)- 
r i a u s Franko valdomos 
Ispanijos; suprantama, kad 
vėl pasiųs savo ambasado
rių Frankui. Antra vertus, 
amerikonai dar nereikalaus 
priimti fašistinę Franko 
valdžią į Jungtines Tautas.

KODĖL MAINIERIAI 
UžGYRĖ COOPERĮ?

Cincinnati, Ohio. — Mai
nierių Unijos suvažiavimas 
priėmė rezoliucija, raginan
čią vėl išrinkt septynis de
mokratus senatorius, tame* 
skaičiuje Johną S. Cooperį, 
,kuris e balsavo už Tafto- 
Hartley’o bilių.

Kažin ar tyčia ar netyčia 
remiamas Coop^ris po to, 
kai unijos pirmininkas John 
L. Lewis ragino sumušti 
rinkimuose ' visus tokius 
Kongreso narius, kurie rė
mė priešunijinį Tafto-Hart- 
ley’o bilių.

.Helsinki, Suomija.—Strei 
kuoja darbininkai eilėje
Suomijos pramonių. f

“Skraidančio Sparno” Ban 
dymai Sovietuose 

Maskva
nas Petrovas skraidė naujos 
rūšięs lėktuvu, kuris vadi- 
rlapias “lakstančiu spar
nu.” Šis lėktuvas neturi uo
degos ir visas atrodo, kaip 
vienas sparnas. .

JAPONIJOS MAŠINISTAI 
SKELBIA STREIKĄ

Tokio, Japonija 
mašinų fabriko darbininkai 
nutarė sustreikuoti ateinan
čią savaitę. Tas fabrikaą 
samdo 35,000 darbininkų.

Dėl Rojaus ant Žemės.
Kunigams Visur Gerai.
Du Redaktoriai—Du “Pro 

tai.°
Vieni “Negali/ Kiti “Ne. 

nori.”
Kad Nepamirštumėte.

Rašo A. BIMBA

Tėvynės redaktorius skun
džiasi, kad jis niekur Rusijoje 
nesurandąs rojaus. Eąs ko
munizmas, bet nesą rojaus!

Lūpomis kokio ten. K. P. 
Jis tiesiog klausia: “Jeigu ko
munizmas Rusijos žmonėms 
sukūrė naują rojų, tai kodėl 
tie rojaus gyventojai laikomi 
uždarytais kaliniais, .atskirtais 
nuo.viso pasaulio?”

Taip rumunų vyriausybė 
dabar konfiskavo turtus 
Nikolajaus Malaxos, di
džiausio šalyje garvežių fa
briko savininko, ir atėmė 
nuosavybę Stefano Ausnitb, 
stambaus fabrikanto, jr tū
lų, kitų priešų. Malaxa ir 
Asnitas “prisiglaudę” New 
Yorke.

Chicago. — Mėsa iš naujo 
brangsta. /

Reikia žinoti, kad socialis
tine santvarka dar tik 30 me
tų senumo, tuo tarpu kapita
listinė santvarka vietomis jau 
yra poros * tūkstančių 
amžiaus.

Paimkime šią šal^: 
didieji karai kraštui 
žalos nepadarė, dar ekonomi
niai sustiprino. Be to; čionai 
kapitalizmas jau 300 metų 
amžiaus.

Bet ar čia jau turime rojų ? 
Ar čia jau nebejaučiame jo
kių trūkumų ?

Vienas pabėgėlis rašo ii 
liūdriai skundžiasi, kad pabė: 
gėlių stovyklas apniko kuni 
gai. štai Hochfeldo stovyklo 
je dė! 4,500 įnamių esą užlai 
koma pilnai apmokamų 
dešimt kunigų! Girdi, 
kiekvienų 400 dūšių yra 
nas kunigas. Tuo tarpu 
Lietuvoje, kad-ir Smetonos bei 
(tarikšČionių viešpatavimo lai- 
Brais, užtekdavo vieno kunigė
lio dėl 2,300 dūšių!

Kunigas niekur neprapuls. 
Kam bus duonos, kam ne
bus, o kunigui bus užtenka
mai.



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

\

-...................................... ■ -■

LAISVES VAJUS *f
Every day except Sundays and Holidays 

Established April 5, 1911 
«7 LORIMBR STREET, BROOKLYN 6, N. Y; Tel. STagg 2-3878

President, GEORGE KURAITIS; Secr.-Treasurer, NICK PAKALNIŠKIS 
? Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, • per year $TOO Canada and Brazil, per year 
United States^ per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months 
Brooklyn, N. Y., per year . $8.00 Foreign countries, per year 
Brooklyn, N. Y. per 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months

$8.Q0
$4.00
$9.00
$4.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
» Brooklyii, N. Y., under the Act of March 3, 1879./

“Tautinė Gėda"
“Mes turime vieną iš prasčiausių balsavimo rekordų 

tarpe visų pasaulio demokratijų,” rašo tūlas Harold 
Wolff. Ir jis pateikia faktų savo nuomonei paremti. Jis 
mano, kad labai galimas daiktas, jog iš 94 milijonų pilie
čių lapkričio 2 dieną rinkimuose tedalyvaus apie 45 mi
lijonai, arba dar truputį mažiau kaip pusė! Kita pusė 
piliečių ramiai sau miegos ant savo pilietinių pareigų.

O kas svarbiausia, jis sako, kad kiekvienais rinkimais 
viš mažesnis ir mažesnis piliečių nuošimtis dalyvauja 
rinkimuose. Paimkime 1900 metus. Tais metais rinki
muose dalyvavo 75 nuoš. piliečių. 1940 metais jau tik 
68 nuoš. bedalyvavo, o 1944 metais tik 54 nuoš. Gi 1946 
metais taip nusmuko, jog nors, palyginus su 1938 me
tais, dešimt milijonų daugiau žmonių turėjo teisę balsuo
ti,. bet rinkimuose dalyvavo ir balsavo net dviem bilijo
nais mažiau!

• Tai, žinoma, baisus apsileidimas .Toks nepaisymas sa
vo pilietinių pareigų yra katastrofa, kurią -galima pa
vadinti mūsų tautine gėda.

Už tokią padėtį pamatinė kaltė puola ant dviejų par
tijų sistemos. Per metų metus, nuo pat šios .respublikos 
susikūrimo 1776 metų revoliucijoj, kaip kokiame užbur
tame rate, dvi didelės partijos viską nustelbia, vįską “už
muša.” Žmonėms nusibodo viena partija, balsuoja už ki
tą* Ta nusibodo, jie sugrįžta prie senosios. Bet rezultatai 
tie patys ir tie patys. Ypatingai paskutiniais keletu de- 
sėtkų metų senosios partijos.taip viską apžiojo ir taip 
tarpe jų nebeliko pamatinio skirtumo, jog dažnai atrodo, 
kad balsavimai nieko nebereiškia. Ne vienas, bet milijonai 
žmonių numoja ranka ir sako: Tegul jie visi pasikaria!

. Tiesa, šiuose rinkimuose randasi ir trečia partija, at
seit, Progresyvių Partija. Tačiau dar vis viską tebeturi 
apžiojusios senosios partijos. Jos tebekontroliuoja spau
dą ir radiją. Naujai partijai buvo sunkų pasiekti piliečių 
mases ir sumobilizuoti užsiregistravimui, kad jie galėtų 
lapkričio 2 dieną balsuoti. Tiktai laikui bėgant, kai nau
joji partija pasieks plačiausias mases, kai lenktynes tar
pe trijų partijų įkais ik;! rą^donumo, “miegaliai” bus pri
kelti iš miego ir atvėsti'pYie balsavimo urnos.

UNJJŲ VADAI, POLI
TIKĄ IR RINKIMAI

Dienraštis. Vjlni§ teigia, 
kad darbo Unijų viršininkai 
dar nereiškia •unijų narius. 
Dienraštis mano, kad jau 
atėjo laikai, kuomet virši
ninkai nebegali eilinius na
rius už nosies vedžioti.

Vilnis rašo:
• Dąrb$ unijų viršininkų pa
sisakymą už Trumaną ar 
Dewey nereikia laikyti unijų 
pasisakymu tuos kandi- 

' datus. Plieno darbininkų 
unija ypač gerai parodo, 
kad ji neseka savo preziden
to Philip Murray pasirinki
me prezidentinių' kandidatų..

Jau buvo skelbta apie 
Pittsburgh^, Chicagos, šiau
rinės .Indianos plieno unijos 
lokalų pasisakymą už Pro- 
gresyvę . Partiją, k ujo m e t 
Murray remia Trumaną.

Dabar Yougstown, Ohio, 
keturių stambių plieno unijos 
lokalų prezidentai išleido pa
reiškimą, 'giriantį Henry 
Wallace. Lokalų viršininkai 
vykdo narių valią. Jie kas
dien su nariais susieina. Jie 
nebūtų lokalų vadai, jei dau
gumos narių valios nevykdy
tų. Jų pareiškimas yra pa
čių lokalų pareiškimai.

Illinois valstijos Darbo Fe
deracijos konvencijoj, Chica- 
goj, pravestas reikalavimas 
prezidentui Trumąnui, kad 
jis prašalintų Robert Den- 

. ham iš NLRB pirmininko vie
tos. Denh^m yra aiškiai 
prieš darbo unijas nusitek

akyse, saĮ<ė jie. Delegatai ta 
čiaus nepaisė' ir pravedė rei
kalavimą ir instruktavo vir
šininkus tuojau pagąminti ir 
pasiųsti Trumąnui telegra
ma. *■ r

Dąrbo unijų; viršininkai 
šiuose rinkiniuose nekontro
liuos daugumos narių. Jų 
pasisakymas už turi reikš
mės, bet anaiptol ne tokios, 
kaip pirmiaus turėjo, ir kaip 
bandoma priduoti.

Nežiūrint CIO viršininku % *- s
pastangų atgrėšti narius nuo 
Wallace ir Taylor, nuo Pro- 
gresyvės- Partijos, nariai ir 
ištisi didžiuliai lokalai ir net 
nacionalės unijos viešai reiš- 

zkia savo rėmimą Wallace ir 
Taylor ir abelnai Progresy- 
vės Partijos kandidatų. (V., 
spalių 4d.)’

BANDO IŠSITEISINTI 
• *4 , I

Liepos 16 dieną Pittsbur- 
gho klerikalų Lietuvių Ži
nios garsiai suriko, kad 
“streikas yra nusikaltimas 
prieš tautą.” Klerikalų la
pas teigė, kad “streikas nie
kados nepagerins darbinin
ko gyvenimo?’ Ir tiesiog 
šaukė: “streikuotojai yra 
tautos priešai, baisesni už 
žemes drebėjimą, už audrą

Federacijos viršininkai, 
ypač Victor Ollander, veik 
maldavo delegatų nereika
lauti to, nes jei* Trumanas 
negalės ar nenorės jo praša
linti, jis bus labai sukom
promituotas • darbo unijų

žemes dreoejimą, uz audrą 
ir tvaną.”

Šitas Lietuvos Žinių įžū
lus išstojimas prieš darbi
ninkus ir streikus, matyt, 
iššaukė iš skaitytojų pusės 
gilų pasipiktinimą. Tuo bū
du spalių 1 dieną laikraščio 
redaktorius jau bando šiek 
tiek gudriau -kalbėti apie 
streikus? Editoriale “Strei
ko teisė ir politika” jau sa
koma : ' /

“Nebąejot'iną,. kad strei
kas yra darbininkų teisė, 
kuri negali būti iš? jų atim-

ta arba visiškai uždraustas 
jos pavartojimas. Streikas 
y A galingiausias ir, pasek- 
mingįaųgias ’ ginklas, kurį 
darbininkai gali pavartoti 
savo tiesioginių pageidavi
mų įgyvendinimui, , ypač 
šiandien, rezistencijos pa
saulyje, streikas beliko vie
nintelė priemonė kovai už 
socialinį teisingumų.”
* Skamba labai puikiai. Ne
besakoma, kad “streikas y- 
ra nusįkaltimas- prieš tau-1 
tą.” Atrodo, kad .Lietuvių 
Žinios pakeitė savo poziciją 
ir jau pritaria streikui.

Bet tik taip atrodo, tai 
tik'maska, kuria Lietuvių, 
žinių redaktorius nori pri
dengti savo strei'klaužiavi- 
mą. Tai išlenda aikštėn, 
kąip yla iš maišo. Tam pa
čiam editopiaje ta yla išlin
dus. Sako: “Bet šių dienų 
nuolatiniai stręikąi daugu
moje teturi tik politinį cha
rakterį ir už tai nepateisi
nami...” 9

Bet juk tai gryniausias 
melas, kad šių dienų strei
kai daugumoje yra politinio 
charakterio. Kuris gi pas
kutinių trejeto metų bėgiu 
Amerikoje įvykęs streikas 
buvo politinio pobūdžio? 
Nebuvo nė vieno. Visi strei
kai buvo grynai ekonominio 
pobūdžio. Visi jie siekė pa
kelti darbininkams algas ir 
palengvinti darbo naštą.

Vadinasi, Pittsburgho 
klerikalų lapui nepavyko 
apsimaskuoti. Kaip buvo, 
taip aiškiai pasilieka sam
dytojų įrankiu kovai prieš 
organizuotus darbininkus. 
Lietuvos Žinios kaip buvo 
taip ir pasilieką streiklau
žių organu.

Gelbėkimės! Pruseika kaip dramblys mindžioją mus 
rytiečius. Jis žino, kad iš anksto pradėjimas kontestb yra 
svarbu.

Naujai įstojo į kontestą šie vajininkai:
C. K. Urban, Hudson, Mass., H. Žųkienė, Binghamton, 

N. Y. ,ir M. Svinkūnienė, Waterbury; Conn.
Gražių laiškelių gavome'nuo pasižymėjusių vajinįnkų, 

prašome pasiskaityti: '■ a
“Gerb. Laisvės Adm-cija: Su šiuomi pranešu,'kad aš 

dalyvausiu Laisvės vajuje gavime naujų skaitytojų. Šia
me laiške rasite čekį sumoje $62.25. Čia ir rasite naują 
prenumeratą. $u draugiškais linkėjimais, M. Svinkūnie
nė, Waterbury, Conn.”

“Draugai! Išrodo, kad chįcagiečiai gerai pasirodys šia
me Laisvės vajuje. Prisiunčia keturis naujus skaitytojus. 
Aukų— Dr. A. Butko, $8; G. Kovai, $5; A. Grigas, $2 ir 
Jančienė $2. Draugiškai, L. Pruseika, Chicago, Ill?

“Draugai: Draugui Deltuvai, iš Hanover, surengtame 
piknike spaudos reikalams, paprašius svečių paaukoti 
Laisvės Popierio Fondui aukavo sekamai: Jpn. Smalens- 
kas, $5; J. Stanis, $3; G. Januška, $2; V. Šulinskas, $1 ir 
K. Lopeta 50c. Draugiškai, J. Balsys, Baltimore, kMd.”

Gavome laišką nuo S. A. Norkaus ir apart kitų reikalų 
jis rašo: “...Mes turime gerą yajininką P. Šlajų. Jis da
bartiniu laiku yra pašlijęs su sveikata ir randasi ligoni
nėj jau apie du mėnesiu. Spalių 3 d., mačiausi ir kalbė
jausi su juom, jis atrodo labai gerai, ir sakosi, kaa gal 
.už poros savaičių grįš namon, ir tuoj stos darbuotis Lais
vės vajuje. Tad turėkime vilties, kad ir šiame vajuje tu
rėsime seną vajlninką P. Šlajų. Nuo savęs linkiu greito 
pasveikimo mūsų idėjos drg. Povilui ir pasveikus gerų 
pasekmių vajuje. Su linkėjimais, S. A. Norkus, Chester, 
Pa.” “ J

Kontestantų surašąs šiandien stovi sekamai:
- Punktai

722' 
345 
216 
182 
152 
140 
82 
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', ■ ' Tie, Kurie Juos Apkaltino .. ..
• Spalių 15 dienų prasidės teismas prieš dvyliką Komu

nistų Partijos yadų. Tai bus byla, kuri turės didžiausios 
reikšmės visai Amerikos demokratijos istorijai. Vyriau
sybe dės pastangas komunistus pasmerkti ir jų partiją 
nuvaryti į pogrindinį gyvenimą.

Dabar eina persiėmimas pas federalį teisėją Hulbert 
dėl tam tikrų formalumų. Komunistų advokatai pareika
lavo visą bylą išmesti ir kaltinimus panaikinti, nes tie 
kaltinimai yra nepagrįsti, neteisingi, apsilenkia su teiso- 
tumu ir Lt. Teisėjas pareikš savo nuomonę, Netenka, 
abejoti, jog jis .kaltinamųjų reikalavimo nepatenkins ir 
teismas tikrai įvyks.

Šitame kaltinamųjų advokatų susikirtime su valsty
bės prokuroru tapo iškelta keletas labai įdomių faktų 
apie t^ Grand Džiurę,, kuri prieš komunistus išdavė ap
kaltinimus. Kokie žmonės sudarė džiurę? Ką jie gina ir 
atstovauja?

. ' Komunistų advokatai prirodė, kad visoje toje džiūrėje 
nesirado nė vieno negro ir nė vieno darbininko. Taipgi 
paaiškėjo, kad džiurė susidėjo iš šešiolikos republikonų, 
šešių demokratų ir vieno žmogaus, kuris savo partijinio 
priklausymo nepažymėjo. Tai reiškia, kad džiurę sudarė 
vien* tik ir išimtinai komunistų priešai; •— ne tik politi
niai, bet ir klasiniai priešai! Tai ar buvo galima tikėtis,

Į Vilniaus Univei’sitetą Atčjo Pimiojo 
Kurso Studentai '

L. Pruseika, Chicago, Ill....................
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn. ..
A. Valinčius, Pittston, Ra. ......... 
D. G. Juslus, Worcester, Mass. *.......
Brooklyno Vajininkai........................
C. K. Urban, Hudson, Mass..............
L. žetnaitięnė, Hartford, Conri.........
H. žukienė, Binghamton, N. Y........
J. Grybasj Norwood, Mass. .
P. Šlekaitis, Scranton, Pa. ........... .  .
D. 
P. 
A.

48 J. Didjun, New Haven
28 J. Shukys, So. Boston
28 S. Sharkey, Easton ....

28
28
25

Vilniaus valstybinis uni
versitetas— seninusioji Lie
tuvos aukštojo mokslo įstai
ga. Kadaise universitetas 
buvo Stepono Batoro var
do. Per eilę šimtmečių jojo 
durys buvo darbo liaudies 
vaikams aklinai uždarytos. 
Taip būvo feodalizmo laiko
tarpiu, taip' tai tęsėsi cari
nės valdžios metais; buržua
zinėje Lenkijoje, >nieko ne
pakito ir smetoninėje Lietu
voje. žinių universitete ga
lėjo gauti tik pasiturinčių, 
turtuolių vaikai. Ir tik da
bar, esant tarybų valdžiai, 
universiteto auditorijas už
pildo. Lietuvos darbo jauni
mas. Pirmukart čia pasiro
dė vargingųjų valstiečių sū
nūs ir dukros, buvę bernai, 
darbininkų vaikai.

> Visai neseniai universite-
kad tokia džiurė bešališkai pasvers faktus ir ieškos' tie-'' yyko stojamieji egžanp
sos? /

Kodėl valstybes prokuroras džiurėn sudėjo komunistų 
klasinius ir politinius priešus? Kodėl jis bijojo įsileisti 
nors vieną juodveidį, kuomet puikiai žinojo, kad komų- 
ni&t^ vadų tarpe yra negrų? Kodėl jis bijojo džiūrėn įsi
leisti darbininkų, nors puikiai žinojo, kad Komųnlątų 
Partija daugiau kaip 90 nuošimčių susideda iš darbinin
kų? (

• Tąs parodo prokurpro aiškų vienpusiškumą, visišką 
napaisymą demokratijos- ir žmonių teisių.

Tik Propagandinė Vertė
Visi žinp, kad Amerikos, Anglijos ir Francūzijos užsi

spyrimas Berlyno ręikalą perkelti į Jungtinių Tautų 
SaUgumo Tarybą nieko teigiamo, konkretaus neduos ir 
klausimo neišspręs. Jungtinių Tautų- konstitucija aiškiai 
pasako, kad Saugumo Taryboje galioja tik tie nutari
mai, kurie padaryti sutikimu visų penkių didžiųjų valst 
tybių—- AngĮiios, Tarybų Sąjungos, Jungtinių Valstijų, 
Francūzijos ir Kinijos. Tarimai prieš vieną kurią tų 
didžiųjų šalių rįegąiimi, nieko nereiškia, nėra teisėti, ne
galioja. • ' . *

Tai kodėl vis tiek tąs reikąlas tapo Saugumo Tarybon 
nutemptas? ’Radijo komentatorius Morrow sąko^ jog tai’ 
padaryta tiktai vienu propagandiniu sumetimu. Girdi, 
šios Saugumo Taryboje diskusijos sukels pasaulio opi
niją prieš Tarybų šalį ir palengvins Amerikai teikti mi-

nai. Prie egzaminų stalo ga
lima buvo matyti puikius 
busimosios Lietuvos TSR 
tarybinės inteligentijos at
stovus— inteligentijos, ki
lusios iš liaudies gelmių, iš
tikimos tarybų . valdžiai ir 
bolševikų' partijai, karštai 
mylinčios savo tėvynę, pasi
rengusius atiduoti'jai visas 
savo jėgas bei žinias.;.

...Vilniaus valstybinio u- 
niversiteto rektorius profe
sorius Bučas .karštai spau
džia susijaudinusios mergi
nos ranką.

— Linkiu sėkmės mėksle. 
sĘsu tikras, • kad mokysitės 
lygiai taip gerai, kaip gifti-

pazį j oj e, , būsite tiek pat at
kakli moksle, kiek mūšyje.

— Mokysiuos! labai gerai, 
— atsako mergina, gauda
ma pažymėjimą apie priė
mimą į universiteto medici
nos fakultetą be egzaminų.

Tai — Jadvyga 'ŠČerkąvi- 
čįėnė.; Ji turėjo 15 metų, 
kuomet hitlerininkai įsibro
vė į mūsų kraštą. Mažoji 
Jadzė išėjo į partizanų būrį. 
Ji tvarstydavo sužeistuo
sius, ruošdavo partizanams 
yalgį, vykdydavo pavojin
gas ir atsakingas Užduotis. 
Ęuomet vokiečius išvijo iš 
mūsų šalies, *' jaunoji Tėvy
nės gynėja vėl sėdo ant mo
kyklinio suolo. Jadvyga ir 
moksle buvo pirmąja pirmų
jų tarpe ir baigė gimnaziją 
su auksiniu medaliu.

4i9 jaunuolius ir jaunuo
les, baigusias gimnazijas su 
auksiniais ir sidabriniais 
medaliais, šiemet priėmė į 
Vilniaus valstybinį ‘univer
sitetą be egzaminų.

Į fizikos - mateniątikos 
fakultetą be egzaminų pri
imtas Vytautas Kokšta. 
Tryškių miestelio laiškane
šio sūnus,.Vitas Kokšta be
galėjo stoti gimnazijbn tik 
1940 metais, kai Lietuva ta
po tarybine respubliką. O 
po metų prasidėjo karas. 
Nuo fašistinių budelių ran
kų žuvo Vito tėvas. Motina 
liko su. dviem yaikąįs be lė
šų. Išvadavus LietuVą iš fa
šistinių grobikų, tarybų val
džia padėjo moteriai išauk-

lėti savo sūnus, suteikė 
jiems galimumą' išeiti mok-

. * ’ ’ ■
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litarinę paramą anti-sovietiniams kraštams.- <
Vadinasi, Jungtinių Tautų orgahižacija paverčiafriū 

propagandos tribūna prieš vieną šalį. Ar tas galį pri
sidėti prie pakęlimo flungtinių Tautų prestižo ir pageri
nimo tau tų santykių?- Aišku, jog negali. Jai yra sukane- 
yelklmas tų idealų, kuriais toji tarptkūtižė organizacija 
buvę įsteigta. Ji buvo Įsteigta taikos palaįkyniui, o ne 
sudarymui tribūnos prieš naujosios santvarkos kraštus.

iį ; 'a*

Drauge sų Vytautu Kok
šta į fizikos - matematikos 
pirmąjį ku^ąą stojo Zigmas 
Antanaitis. Šakių apskrities 
dąrbo žmonės išrinko devy
niolikametį Zigmą deputa
tu į apskrities Tarybą: Į pir
mąjį teisęs fakulteto kursą 
priimta geležinkelio mašini
sto duktė Marija- Mičiūnai- 
tė. Ji yrą Kaišiadorių mie-, 
sto dąrbo žmpnių deputatų 
Tarybos deputatė, perginą 
dirbo ir kartų mokėsi vaka
rinėje gimnazijoje.

Prano Diaugžto jaunystė 
buvo nepaprastai sunki. Be
žemio valštiečio sūnų žiau
riai eksploątuodavo lenkai 
dvarininkai, jie akiplėšiškai 
tyčiojosi iš jo už tai, kad jis 
yra lietuvis.- Dabar buvęs 
bernas — Švenčionių vals
čiaus darbo žmonių deputa
tų Tarybos deputatas ir 
Vilniaus .valstybinio uniyer^ 
site to t miško' fakulteto pir- 

įmojo kurso studentas.
Pirmukart universiteto 

slenkstį peržengė kolektyvi- 
ninkų ir kolėktyvininkių 
vaikai. Štai Elzė Galnaitytė, 
tĮurbarkb valsčiaus “Neinu- 
,no” kolėktyvinio ūkio nario 
duktė. Vokiečiai, sudegiho 
visą.Elzės tėvų ūkį. Tarybų 
valdžia,davė jiems žemės, 
padėjo pastatyti gyvenamą
jį namą, įsigyti ūkį, suteikė 
jų dukteriai galimuihą už
baigti gimnaziją. Elzės Gak 
naitytės brandos atestate 
beveik tik puikios pažymos. 
Ji yra priimta į istorijos- 
filologijos fakultetą. •

Į 8 Vilniaus universiteto 
fakultetus priimta arti 800 
studentų. Iš pašakhų pakito 
pirmojo kursą studentų so* .M. / -

P. Lekavičius, Pittsburgh, 
Ūaserskis, Baltimore ....... 
Gudzin, Scotia ...... .........

Aukų nuo' paveinių gavome sekamai: ‘ .
\ A. JanutaviČius, Chicago, Ill* .<.........  r . $13.00

August Gerbut, Hartford, vConn................... 8.00
M. Ramoškienė, Hartford/Conn................ 5.00 .
Joę Čhuplip, Springdale, Pa. ..................... 3.00 -
A. Butkauskąę, Brooklyn, N. Y. ;................ 2.00

Po $1: Alex Kornik, Meriden, Conn.; Alex Duda, Bing
hamton, N. Y., ir Ą. Klimas, Binghamton, N. Y.

Joe Chuplis, Springdale, Pa., įsigijo du Liet. Koop. 
Spaudos B-vės Šerus po $5.

Aukomis biudžeto užtikri-! 
nimui sukelta sekamai:
•Detroit, Mich. .... 
Brooklyn, N. Y. . 
Chicago, Ill..........
Hartford, Conn. .. 
Baltimore, Md. ... 
Philadelphia; Pa. ; 
Binghamtbn, N. Y. 
Los Angeles, Cal/.

i ---- L-—
Vąjininkų vardų eįlė pra

sitęsė, tačiau dąr toli nuo1 
reikalingo skaičiaus. Pro
teliai nesivėlinkite! Stokite 
į kontestą tuojau. Chicago 
mus sarmatina už apsileidi
mą* Nepykime ant Prųsei- 
kos. Prisipažinkime, kad tai 
yra mūsų* pačių rytiečių ap
sileidimas, kad vakariečiai 
Štpvi mūsų kbhtesto pirmo
je vietoje.

Paskiri asmenys gražiai 
bųdąyoja. dienraščiui biu
džetą 1949 metams aukomis

$109.00 
. 43.00 
. 38.00

13.00 
. 11.50 
.. 4.00 
.. 2.00 
.. E00

Bet/ nieko negirdime ąpie 
organizacijų par engimus 

- biudžeto'sukėlimui. Kodėl 
tąs ndemtas vęlinimasis?! 
Turėkite mintyje, jog. vajus 
nebus prailgintas. Jis baig
sis gruodžio 31 d., 1948. Vi-- 
sas didysis darbas sukėlimui 
savo dienraščiui biudžeto iš' 
$50,000 pradžiai sekančių 
metų dar tebestovi prieš 
mus. Nesueikvokime nė va-^ 
landos laiko tuščiai, dirbki- W 
me savo Mienraščiui.

Laisvės Administracija.

EXTRA!
f

cialinė sudėtis: .jų dauguma 
yra darbininkų ir vargingų
jų bei vidutiniųjų Valstiečių 
vaikai. Naujųjų studentų 
tarpe —131 komjaunuolis, 
25 buvusieji Tarybinės’ Ar
mijos kariai ir partizanai.

Naujieji žmonės atėjo į’ 
Vilniaus valstybinį univer
sitetą, žmohės' iš liaudies. 
Praslįnks keli metai ir jie 
užims garbingą vietą tary
binėm inteligetitijos gretose, 
įovdtojų dėl mūsų soėialis-z 

’tihės Tėvynės naūjų laimė
jimų gretose.

L. Leonas.

Naujosios Anglijos A L D L P 
7-io Apskričio Kuopų 

ir Nariu A t ydai
Mūšų 7-to Apskričio metinė 

konferencija įvyks spalių (Oc
tober)* 31 dieną, 11 vai. iš 
ryto, 318 W. Broadway, So. 
Boston, Mass? Laiškai jau pa
siųsti kuopoms, kviečiant iš
rinkti delegatus atstovauti jų 
kuopas konferencijoje. Kon
ferencija bus turtingesni -ir 
smagesnė, jeigu bus išrinkta 1 
pilna atstovybė.

D. Lukienė, Ąpskr. Sekr.

Indijos Lėktuvai Bombar
davo Angly Ligoninę

Kąrači, Pakistan. — Indi
jos lėktuvai bpmbąrdavo 
ąnglų Raudonojo Kryžiaus 
ligoninę &išmire, Šiąurįnė- 
je Indijos kunigaikštijoje. 
Anglai kaltinami už Kaš- 
miro mahometonų rėmimą 
prieš Indiją.

sSmnMnB

i/.



Litg ratu ra s
IR fflcRAS

LMS News arid Vie#s
1 ‘ By Mildred Stensler '

. THIS IS THE ELECTION YEAR

litter to the day, Taylor handed in his 
petition as a candidate to the US Senate.

He lost the election. That was jn 1938.
But he learhed how to campaign. His

3 pušį.“Laisvė (Liberty, J * / \ 
Lithuanian Daily)
šeštad., Spalių 9,-1948

The presidential election is so vital rin 
issue at this time that your columnist 
feels she should comment on the role the I 

/ Lithuanian Fine Arts League is play-' 
' ing,in.this question. < ■

I am happy to say that most of our 
' groups are taking their stand with the 
* New Third Party, along with the pro- 

Lietuvoje Teatrai Naujame Sezone ft*S™ Et 
darbe mus įkvepia bolševikų partijos/ir the Third Party is offering us the great- 
vyriausybės rūpestis teatro meno išvys- e$t amorint. of artistic freedom and op- 
tymu, tautiško — formos ir socialistinio portunity. By that, we mean, a chance to 

. — turinio atžvilgiu. Tarybinės santvar-. work and develop arid create in a peace- 
kos' sąlygose, mes,v lietuviški aktoriai, 
pirmąsyk gyvenime gavome galimybę 
dirbti savo mylimiausiam žiūrovui — 
darbo žmogui. *

Šiame sezone teatro kolektyvas paro
dys žiūrovams Kolenovo pjesę “Marytę 
Margytę,” pašvęstą šaunios didvyrės 
lietuvės - komjaunuolės kovai su vokie-

SCENON ATĖJO JAUNIMAS
• Pradedant naują sezoną, mūsų teat
ras parodė Kauno žiūrovams naują Kon- 

?■ u stantino Simonovo pjesę “Taip ir bus.” 
Tai jaudinantis veikalas apie tarybinių 

v-* žmonių didvyriškumą Didžiojo .Tėvynės 
karo metu^ apie jų moralinę skaistybę ir 

. w tikrą bolševikišką pricipališkuriią. K. • 
Simonovo pjesė iš pradžių buvo pasta
tyta mūsų studijoje, po ko ją įjungė te- 

x atro repertuaran. Pjesėj susitiko dviejų 
kartų aktoriai, kas teigiamai paveikė vi
są pastatymą. Paaiškėjo, kad esama pui7 
kių jaunų artistų: Vansevičius, Vašči- 
nas, Pavilionis. Tušaitė, Kurauskas, Ja- 
siūnaitė, Jotkaitė ir kt.

Dabar kolektyvas ruošia pastatymui 
‘ Šilerio tragediją “Klasta ir meilė,” kur 

jaunieji aktoriai taip pat išpildo visą 
eilę atsakingų rolių. Be to iki metų pa- 

' ' baigos teatras studijuos ir repetuos D. 
Šteino veikalą “Garbės įsakymai.’’ Mes 
parodysim dvi pjeses dramaturgo A.

1 Griciaus, kurios pašvęstos dabartiniam 
Y lietuviško kaimo gyvenimui.

.Teatras dirba ne tiktai Kaune. Mes 
buvome Ukmergėje, Raseiniuose, Kėdai
niuose, kur parodėme savo geriausius 

j spektaklius. Mūsų žiūrovai buvo kolek
tyvinių ūkių valstiečiai, darbo valstie
čiai, tarybinių ūkių iy MTS (mašinų bei 
traktorių stočių) darbininkai, mokiniai, 
mokytojai, miestelių ir apylinkių gyven
tojai. ’

Sušitikimai su tokiais žiūrovais daug 
davė mūsų teatro, kolektyvui kūrybos at
žvilgiu. K. Radzevičius.

* * *

NAUJOMIS JĖGOMIS PRIE DARBČ
Pereitais metais Panevėžio dramos te

atro kolektyvas atliko labai reikšmingą 
’darbą. Pirmajame/pusmetyje buvo su- 

W vaidinta virš 80 spektaklių, parodyta 15 
pjesių. Gastrolių metu Vilniuje, Kaune, 
Šiauliuose ir kituosę respublikos mies
tuose buvo suvaidintos tokios pjesės kaip 
“Gyvenimas citadelėje” K. Jakobsono, 
'“Taikos sala” E. Petrovo, “Rusiškas 
klausimas” K. Simonovo. Mūsų spektak
lius matė daugiau kaip 10 tūkstančių

- žiūrovų.
/ Dabar kolektyvas grįžęs iš atostogų 

" naujomis jėgomis ėmėsi darbo. Mūsų

ful serene society .without the threat of 
war and economic insecurity.

This country’s greatest artistic en
deavors were achieved during the late 
Pres. Roosevelt’s term. He made it pos
sible for the artists and scientists, to 
climb out 6f the great depression hole 

___________ ____ _    Hoover’s administration had put them 
čių"okupantais? Ostrovskio - Solovjovo' i«; he gave tkeingovernment sponsored 
“Belugino vedybas” ir Gorkio “Saules 
vaikus.” Gyvenimo teigiančio j Gorkio 
dramaturgijoj, teatras, be abejo, pasi
sems naujų kūrybinių jėgų.________ .

J. Aviltinis.
* * *

MŪSŲ KŪRYBINIAI PLANAI 
Klaipėdos muzikinės komedijos ir dra

mos teatras vienas iš jauniausių respub
likos teatrų kolektyvų, tačiau yra jau 
pasiekęs žymių rezultatų. Mes įvykdėme 
Stalininės premijos laureato A. kornei- 
čuko pjesės “Platonas Krečetas” ir Alek
sandrovo muzikinės komedijos “Manoji 
Giuzel” pastatymą. Šituos spektaklius 
gastrolių metu mes parodėme taipogi 
Šilutės, Pagėgių, Tauragės, Kretingos ir 
Plungės darbo žmonėms.

Pereitame sezone mūsų teatro scenoj 
buvo vaidinama tarybinio dramaturgo 
Arbuzovo pjesė “Susitikimas su jaunysr 
te,” Dunajevskio muzikinė komedija 
“Laisvasis vėjas” ir jauniesiems žiūro
vams Gabbės “Pelenė.”

Šį sezoną numatyta įjungti į repertu
arą lietuvių dramaturgų pjėses, vaizduo- v r v _______ „ „
jančias mūsų dabartį. Be'to,-kolektyvą^ iaCe’s running matę

programs, thę WPA and other admi
nistrations? From these alphabet groups 
rose many of our truly great artists of 
today. .

' Once again, we find ourselves facing 
this self-same crisis. And fortunately, 
once again .there is a man who will lead us. 
This man,is Ėoosevelt’s former Cabinet 
member, Vice President and friend, 
Henry Wallace. Therefore, it isn’t sur
prising to see so many of our artists, 
rallying to the support of Wallace and 
his party. They know that neither Tru
man nor Dewey can offer them that 
sense of security to work and create that 
Wallace, the disciple of Roosevelt can. 
Many of them have come out, lent their 
name and* their time to this movement. 
There are many more such potential 
Robesons, Davidsons and Hellmans ber 
hind the lines.

GLEN TAYLOR, ACTOR, SINGER, 
U. S. SENATOR

' The greatest figure to raise from the 
theatrical stage and on to 
the political wagon is Wal- 

>, Glen - Taylor, 
studijuojs rusų klasikus. Numatyta .pas- Taylor, šon o# an Idaho minister,! left.! 
tatyti A. N. Osfrovskio ‘^Vėlyvoji mei- school at,the age of 15 to becom’e an 
lė.” Mes supažindinsime^taipgi žiūrovą 
su klasikine Vakarų Europos dramatur
gija. Bus pastatyta Karolio Goldoni ko
medija ‘‘Viešbučio šeimininkė.” Jaunieji 
žiūrovai pamatys “Dėdės Tomo lūšnelę” 
liaujame pastatyme, scenarijus Burštei- 
no. -i

Šiuo metu mes pradedame repertuoti 
tarybinio dramaturgo Goldeno “Kiti 
žmonės” pjesę. Šis spektaklis bus pasta
tytas Spalio švenčių proga. J. Gustaitis.

4-
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Ir Vėl Gėlės Sužydės
Krinta sniegas, krinta baltas, 
Krinta taip gausiai, 
Kad bematant ir nubąlą 
Laukai ir miškai.
Ten, kur vasarą žaliavo

. Liepos ir beržai, r 
Kur paukšteliai, čiulbuonėliai 
Žaidė sau linksmai; '
Kur žolynai ir kvietkeliai 
Įvairių spalvų,
Puošė pievas ir dirvonus— 
Darėsi jauku. ,
Malonumą širdžiai teikė, 
Žavėjo jausmus/ 
Išvirgintą sielą guodė 
Sau darbo žmogus.

♦ *
Bet atbėgo šiaurės, vėjas, ' 
Piktas ir rūstus: r ’
Nuskynė pievoj žolynus, ’■ 
Nuplikdė medžius. ?
Kur žali medžiai šlamėjo— 
Šiandien žagarai,
O žolynai' ką žydėjo, \
Jau dingo geniai.

' 1 / ’

Viską sniegas šiandien kloja,
Kur tik užmatai ,

. 'ir liudėsts širdį spaudžia—
Vaidenas kapai. ?
Šalta žiema surakinus x , '• , 
Žemę taip kietai,

* Juodi debesiai verpetais 
Buriasi vėliai.
Dangus ims ir vėl rūstauti,'
Žemė suvaitos:

' Kas gi šiaurės piktam vėjui 
Gal kelią pastos? ' ‘

'/ • ‘ 1 1

Siauskit vėjai, siauskit audros,

Siaūskiįe nūnai! 1
Jau rytuos prošvaiste matos— 
Bus kiti laikai.
Vėl sudvelks šiltesni vėjai, 
Saulė patekės; * ■ ' /
Ateis pavasario rytas,-— 
Gėlės sužydės.
O širdis skausmų paliesta
Ir veLpagyvės, -
Ir jausmais siela jaunystės 
Vėl džiaugsis, plazdės. ?

'Ignas Rumboniskis.

Rudeniop
Sodai pasipuošę 
Įvairiom spalvomis, 
Patyriai vaitoja,

- x Mesdami lapus. 
Vėjas,, jodinėdams 
Kalnais ir kalvomis, ./ 
Nuskynęs juos neša 
Į šaltus kapus. ,

Saulės puikus veidas 
‘ Dar spindi vienodai, 
. Glamonėdams žemę

Savo šiluma.
Bet liūdesiu įgaubiąs 
Ir miškai ir sodai— 
Kai prieš audrą eina 
Jauki tylumą. >

, Atsibels rūstingi, 
šalti rudens vejai, 
Užnešdamį pilkų

. Debesių kloduą. 
Gal Tu savo darbą ; 
Pabaigt ir nespėjai, 
Bet tavęs nežiūri 
Ruduo taip godus.
Atėjęs nelauktas

actor, arid for 18 years he barnstormed 
around the country. He really saw Airie- 
rica, right from the streets of the small 
towns. But, by the first of the 30’s, his 
stock company of 34 dwindled to 2 — 
himself arid his^ young wife. The thing 
called^ depression had hit the theater, 
the same as it hit the man in the mine, 
the man in the factory, the man in the 
street. Taylor, like millions 'of' others, 
began to ask himself—Why should there 
be hunger, and insecurity in prosperous 
America? But, unlike so many £>f ; the 
others, he went in search of the answer.

The search led him to the .Senate and 
ultimately to the support of Wallace and 
the Progressive movement. Nobody can 
tell this story like Taylor himself. At the 
first Youth Session Of the Phil. 3rd Par
ty Conv., Taylor walked out on the stage 
and stood before 3000 cheering young 
folks and told them his own simple sto
ry. One evening, back in ’37, Taylor left 
his wife and young son in their Ford 
Truck home, they couldn't afford hotel 
lodging^, and went to a political meeting 
in that town. He'watched the local poli- 

' ticirin making a hit with the towns
people by giving a ham performance of 
his good deeds. As Taylor watched, fit 
came to him that this political business 

'was same thing he knew something 
about. Besides, he was one up on the 
politicians .— he already was a good 
actor. When such obviously bad politi
cians could sway so many people, a real
ly honest one should dorbetter.

When he came home that'night, he 
was sure he had found his calling. He 
was going to run for office, His young

• wife reminded him that to do so, he 
Would have to live in one place for 6 
months; they were troupers l ^ell; the 
upshot if it was that Taylor and his fa
mily. went back to his home state Idaho

' and "established, residence. Six irionths /

set up a sound truck arid with a loud
speaker and music he stormed the state. 
When he’d come to the end pf the road, 
hę’d get onto ą hprse and ride the back- 
trails, to talk to those small people that 
the big politicians thought were unim
portant. In 1940, to the astonishment of 
'the political machines, he won the Dem. 
primary as candidate to replace Senator 
Borah, who had died. He lost the general

- election by a very small margin.
When World ; War II ;>came, Taylor 

worked in, defense plants in Idaho and 
Calif., and gained more of the expe
rience which later had such a marked ef
fect on his career in Washington. He 
ran for Senate’again in 1944. This time 
his grueling door, to door campaigning 
paid off. The people remembered him. 
They remembėred his straight ta.lk, al
ways on the issues and to the point.

The rest is recorded in the annuals of 
the Congressional Record. Senator Tay
lor proved himself. He not only sponsor
ed 16 Bills and Resolutions/ but > he 
worked for, them. These are a few to his 
credit: To restore price controls; To 
alleviate the shortage of low rent hous
ing for veterans; To repeal the Taft 
Hartley Act; To repeal the peace time 
draft. This is the man whom Wallace 
asked to be his running mate in this vi
tal coming election. An honest hard-' 
working man, answering to no Big Bu
siness controlled interests but those of 
his own deep desire to see his country 
the leader in World Democracy and 
World Peace.

WHAT ARE WE DOING?
.The Lith. Wallace for President move

ment is spreading. Our LMS choruses, 
for the most part, are doing their part 
in entertaining at meetings and rallies.

It must be noted, however, that not all 
members of our League are in sympathy 
with this cause: that they are above 
such things as politics. My friends, you 
are mistaken. I can sight one excellent 
example where participation in this new 

į rųpvemęnt has awakened one chorus to 
fuller undėrstanding of our social and. 
^economic status. Thę PhiL Lyros Chorus 

' helped to make up the People’s Chorus 
that sang at the New'Party Conv. They 
stayed to see and* they listened to whab 
was happening there. I can bet my bot
tom dollar that everyone who is> over 21 
years of age will put their X before the 
names 6f Wallace arid Taylor.

I urge all our LMS’ers and readers of 
this column to make it ą point to get 
down to hear Wallace and Taylor when 
they come to your town. Go with an open 
mind and compare with what you hąve 
been getting second-hand through .the 
American press.

Watch the papers for thę elate, and 
listen to Wallace on the air every Mon
day night at 10:30 on the NBC’Net
work. This Third Party talks a lot of 
sense rind its followers aren’t afraid to 
fight for it, ,

Meno Mokyklos Palikti 
džiai; Komisijos Žodis 

l’risidejusiems Darbu ir 
Aukomis

Jau keletas savaičių suspėjo 
prabėgti nuo meno mokyklos 
užsidarymo Olympia parke. Vi
st žinom, kad niekeno nesulai
komas laikas, vienodu tempu, 
eina ' pirmyn, pastumdamas 
daug vakarykštės dienos įvy
kių. užmirštin. Bet realūs, v^f- 
tingieji liekasi atmintiniais.

Buvusios meno mokyklos tik
slas, veikla paliko worcesterie- 
čiams gražius, neužmirštinus 
įspūdžius. Susirinkusi grupė 
riugusių, augančių menininkų 
intensyviai siekėsi kuo daugiau 
stisipažinti su Lietuvos istorija,- 
lietuvių kalba, muzika, daina, 
drama. . ’

Kad ir rekordinėje kaitroje, 
mokiniai ją užsimiršta, išdi
džiai Olympia parke, Lake 
Quinfcigamond pakrantėje, prie 
jo malonaus vėsumo žadančių 
bangų, įtemptomis mintimis do
misi R. Baraniko dėstoma lie
tuvių kalba, jos praeitimi/ Jam 
užbaigus; pasigirsta iš visų: 
Ooo *-* dar ‘biskį pailginkit pa
moką!

Dar daugiau
4 • • • * ■«
Dar daugiau prakaituoja 

mokiniai dramos klasėje, kur 
niekas nepraeina nepastebėtas 
Jono Valenčio įgudusios akies. 
Medžių pavėsyje gestikuliuoja
ma dramos eilutės, išklausomos 
įvairios paskaitos. f ?

Anksti rytą jau pasigirsta 
daina H. Pečiukaitės koman
doje. . ■ v ’

Nuo pat ryto iki vėlaus va- z1 ; 
karo, visais klasių protarpiais, 
skamba pianai nenuilstamų, 
miklių Prano Bąlevičiaus pirš
tų valioje. <

Po dienos darbo — vakaras, 4 
ir visų gyvai laukiamas, nes 
prasideda A. * Merkio klasė — '
ratelio sukimas, šokiai, žaismės. 
J0 , klasė susidaro skąįtlįriąiau-" 
šia, nes, kas jau nenori jaunas 
dienas prisiminti ? . ; ? . ?

Ar galima užsimiršti, kaip / 
punktualiai, artistiškai veikė Į . 
visos gyvybės, veiklos palaiky-/ 
mo aparatas — VIRTŲ Vfc/ 
Visko apsčiai, viskas skoninga, 
maistinga, artistiškai paruostą.

šis didis, .Sėkmingas meninin
kų bandymas jau paliko gražią 
atmintį ir paskatinimą atei
čiai.

■ u. *• . . . 1 ft' vvfar

Padėkos Žodis Visiems iy
Darbą ritinusiems: . /•

Lietuvos Sfinų-Dukterų Bro- ’ 
liškai Draugijai už suteikimą t 
parko mokyklai. ' /

Aukavo: /
A. K. Barčiai $10. *
W. Mikeliavičia $6. f • 

- Po $5: A. Dagis, I. Niaura,
(Tąsa Š-me pusi.) ' .

M

■M

Pilkas rudens gruodas 
Sukaūstys ^emelę 
Grandiniais šalnos; 
Tr taip apgaubs žemę 
Rudens laikas juodas 
Ir jis baltą žirgą 
žiemai pabalnos..♦

' THE TOILER < į
/Trudging the earįh with a harassed mind, 1 

A knotty fist and a multitude of woes, 
He plods the weary world, 
Knowing ndt, what for or why he came; 
Despised by.the power minority, ; 
Subjugated by the oppressor, ' x
Deceitfully used by the blood stained conqueror, 
Uncomplaining he labors alėng
Through the narrow confines of his life; '

4 Cheated ęf his sacred heritage /God’s earth)
His inalienable right, deprived of recognition, * 
Stripped op honor, condemned to the lowly station 

' Of a mental serf, pin cushion of tne world, • ■
A daily sacrifice to the gods of labor,- • \ 
He is the living dead; > - > ./
Centuries, of cruel oppression have dampened 
His spirit,, terrible centuries of monarchical / 
Subterfuge have quenched his thirst for knowledge, 
Centuries of desolate living have Smothered 
The desires, the aspirations for a more

1 Abundant way of life; •
‘ This is the .man .for whom kings wage war, ' 

This is the man who yields his lifes .
To ręctify the treacherous wrongs of ptate,,

, 'This is the man who seals t
The fate of nations and kingdoms with his blood;
He, the potential master of the world 
Reduced to the fęeble condition of a slave,

' He, whose thoughts, whose time, whose fcleristires 1 
At^ not his own, / ; , * '
Blit are fhe tights of others ’ « .
To do witlvas they see fit to do, > ;

* Alas, his alone or all the world’s vast treasures : 
Are theTields of affiiction. Charles Wazalis. ?

V ,. • \ '• ■' -v • Z
t - '■ /

iii; ?S1 /'F /ii

.z

• jttAd'V. <r kL.-. . t V kA .



jie tai žinojo. Kad nesibijotų

»*«*w

(Daugiau bus)

JkMKMtMNODv

eorganizątoriuš 
užkonservuotos

GtRTffŪŠIfl DUONA 
\SCHOLES BAKING k

1113 Ml. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA 

t

Telefonas Poplar 4110

•Ve-"

bematys jį
Po rnjnutės ŠU savo būriu pajudėjo ir 

jis pats. Penkiasdešimt ar šešiasdešimt 
žingsnių Saburovas ėjo pėr-aikštę tylė
damas,-iš susijaudinime nulaikydamas 
kvėpavimą, tarsi vokiečiai galėtų jį iš
girsti. Paskui staiga iš vokiečių pusės 
sutarškėjo automatų Šūvių eilės, įstri
žai aikštės pralėkė pirmosios šviečian
čios kulkos, paskui viena po antros žyb
telėjo dvi mažutes baltos raketos ir ke
lias sekundes apšvietė dalį aikštės su iš
sišovusia priekin tamsia fontano dėme 
ir su esančiais dešinėje ir kairėje • nuo 
Saburovo žmonėmis, dėl šio netikėto žyb
telėjimo staiga prisigūžusiai^ P^ie ak
meninio grindinio. Saburovas pasikėlė ir 
metėsi į priekį.. Užpakalyje, atsakydami 
į vokiečių šūvius, 'suriautnojo mūsų mi
nosvaidžiai, ir ilgomis šūvių eilėmis pra
dėjo pliekti ^makšimai.”. Viršuj galvos

Viena mina sprogo visai arti. Saburo
vas metėsi pirmyn, virsdamas Skaudžiai 
užsigavo ir, kai kitą sekūridę pasikelda
mas sugriebė kažką priešais stovintį, 
netikėtai blykstelėjusio žaibo šviesoje pa
matė, kad stovį prisispaudęs prie fonta
no ir. apkabinęs rankomis akmeninį kū
dikį. Kūdikio galva ir pusė liemens bu
vo-sviedinio numušti, ir Saburovas laikė
si tiktai ūž akmeninių kojų, šis didėlis 
apValus fontanas, tarnavęs laikina prie
danga, tuo ’pat metu netikėtai pasirodė 
kliūtimi. ■ . '

Kaip baisu buvo pasilikti čionai, dar 
baisiau buvo praeiti tuos šimtą metrų,- 
kurie skyrė šturmuojančius nuo paties 
namo sienų. Ir žmonės nenorėjo skirtis 
su šita priedanga. Jie sugulė už fonta
no sienelių ir kurį laiką niekaip negalė
jo ryžtis toliau pajudėti. Saburovas ke
letą kartų iššliaužė priekin už fronto, 
traukė su • šavim žmones ir vėl grįždavo 
pasilikusiųjų. Kulkosvaidžių šūvių eiles 
vis labiau priplodavo juos prie "žemės, 
nors nuostolių kol kas beveik dar nebu-

dingtelėjo keista mintis, kad kai kurios 
jų turi susidurti ore.'

Vėliau ir laikas, if gyvybė buvo ma
tuojama tik metrais. .*. -

Saburovas nuolatos kėlėsi, pakeldavo 
žmones, prabėgdavo keletą žingsnių ir 
vėl kniūbsčia krisdavo ahtfgrindinio. 
Netrukus pradėjo' šaudyti 'vokiečių mi- 
posvaidžiai. Minos sproginėjo tai prieša
kyje, tai užpakaly, ardydamos grindinį. 
Kiek , apsto fa lietus staigu vėl papliupo, 
ir perkūnijos dundėjimas kaitdliojosi su 
minų sprogilhUfs./ ' .. :

(Tąsa)

Paskirtas Saburovo batalijoną lydėti, 
mažas, juodbruvis leitenantas, pavarde 
Žukas, atvedė batalijoną prie užpakali
nių kiemų tosios gatvės, kuri šią naktį 
buvo fronto linija.,Toliau buvo plati aik-

Estų Tairta—Savo Krašto 
Seimininkas

‘ Jūdesio valandoj kreip- 
itės prie mdnęs dieną ar 

’iXkiį, greit auteikshū*- 
nndernlšką patarnavimą 
°atogiai ir graliai mOdėr 
niškai įruošta mūsb šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

įstaigoje. Devyniems tarybinės 
estiškos kultūros veikėjams su
teikti Stalininės premijos lau
reatų vardai. Rašytojo A, Ja
kobsono, kino operatoriaus V. 
Tombergo, kompozitoriaus E. 
Kappo, mokslininkų J. Asmi- 
seppo ir F. Pillio, dirigento G. 
Ernesakšo, aktorių H. Lauro, 
L. Raidos ir L. Lates pasieki- 
mų visasąjunginis pripažini
mas ryškiai, Ibyloja apie estiš
kos tarybinės kultūros augimą.

Didžioje Tarybų Sąjungos 
tautų sandraugoje ir broliško
sioms tarybinėms respublikoms 
padedant, estų tauta pasitinka 
31-ąsias Didžiosios Spalio So
cialistinės revoliucijos metines 
neregėtais laimėjimais visose 
kultūrinio bei ūkinio gyvenimo 
srityse.

Neseniai buvo proga užeiti 
į Lietuvių Laisvės Salę, 269 
Second St. čia prie vaišinimų 
tarnavo pats vedėjas Selilio- 
nis (James Selelonis). Jis yra 
jaunas, su malonia Šypsena 
vyras ir labai gražiai priima 
Svečius.

Jis perstatė savo draugus 
Michael C. McEnemey ir Her
bert Horbacz. Pastarasis pra
nešė, kad toje pačioje salėje, 
lapkričio 19 ir 20 d., bus‘ruo
šiama šokiai ir Minstrel (įvai
ri programa), rengėjai yra ka
ro veteranai. ‘

Jie prašė, kad paminėti 
spaudoje, idant ^vietiniai lietu
viai žinotų ir užeitų per tas 
dvi dienas, o pats vedėjas Se- 
lilionis pasižada, kad patar
navimas bus vienas iš geriau
siu. Rep.

Estijos istoriniame išsivysty
me Didžioji Spalio Socialistinė 
Revoliucija Rusijoje buVo ’ po
sūkiu. 1917 metais, pirmą kar
tą per savo daugiaamžį gyvavi
mą, estų tauta pamatė savo se
nosios svajonės ^ealų įkūnijimą 
— ji gavo valstybinę nepri
klausomybę. Revoliucinis judė-i 
jimas Estijoje visuomet ėjo 
petis petin su revoliuciniu ju
dėjimu Rusijoje. 1905 metų re
voliucija yra ryškus broliškojo 
estų ir rųsų tautų' solidarumo 
pavyzdys. Tik didelėmis pastan
gomis, žiauriomis represijomis, 
geriausių Estijos proletariato 
ir valstiečių atstovų nužudy
mu bei ištrėmimu caro satra
pams pavyko numušti revoliu
cinių sukilimų liepsną. Numuš
ti, bet ne užgesyti.-Petrogrado 
darbininkų pavyzdžio įkvėpti 
ir jų padedami, Estijos ylarbo 
žmonės 1917 metais nuvertė 
kapitalistų, caro tarnų ir vo
kiškųjų baronų jungą. Estijoje 
buvo paskelbta tarybų valdžia,

... .Saulei viršum Talino .te
kant, lyg ugnis suliepsnoja 
skaisčiai raudonoji pala, iškel
ta ant senobinio Vyšgorodo 
bokšto “Ilgasis Hermanas” ko
to. Pirmą kartą ji čia plevčša- 
vo 1917 metais. Bet buržuazi
jos samdiniai, vokiškųjų inter- 
ventų paremti, pasmaugė revo
liuciją Estijoje, paskandino 
kraujuose visus Spalio užkaria
vimus, nuplėšė nuo koto viršum 
“Ilgojo Hermano” * raudonąją 
revoliucijos vėliavą. Estija pa
teko į tarptautinio- kapitalo ir 
buržuazinių nacionalistų ran-

tla-Kiviyli. čia iki tarybų val
džios 'viešpatavo užsienio" kapi- ' 
tąlistai, kasę skalyną barbariš-. 
kais būdais. Visas darbas šach
tose buvo atliekamas rankomis. 
Dabar skalyno pramonė nepa
prastai suklestėjo^. Visos .stam
bios šachtos yra elektrifikuotos 
ir mechanizuotos. Neseniai pra
dėjusi veikti šachta Nr. 10 yra 
didžiulis mechanizuotas kombi
natas, kur viskas, pradedant 
skalyno skaldymu ir baigiant jo 
.pakrovimu į vagomis, pilnuti
nai yra mechanizuota. : šachti
ninko profesija dabar pasida
rė pačia garbinga ir .pačia įdo
mia. Nepaprastai pakilo kalna
kasių materialinis bei kultūri
nis lygis. 20 metų išdirbo, šach
toje skalynskaldys • Teodoras 
Rullis, bet tik dabar jis sužino
jo, kas yra tikras gyvenimas. 
Stropiai saugo jis savo senąją 
atsiskaityfho knygelę, neš ji 
vaizdžiai.gali byloti, kiek dabar 
pakilo kalnakasio gerovė. Vie
name šios knygelės puslapių 
įrašyta, kad 1930 metų rugsėjo 
mėnęsį Rullis gavo grynais 83 
kronas, o ano meto pragyveni
mo minimumas buvo arti 90 
kronų mėnesiui. O štai Teodoro 
Rullio atsiskaitymo knygelės 
puslapis už 1948 metų liepos 
mėnesį. Tą mėnesį senasis šach
tininkas uždirbo arti 7 tūkstan
čių rublių. Toks uždarbis įga
lina Rullį ne tik pasiturinčiai 
gyventi su visa savo šeima, bet 
ir pradėti nuosavo namo staty
bą. Jei dar įskdfttyti tarybinio 
įstatymo suteikiamas apmoka
mas atostogas, nemokamą gy
dymą, nemokamą vaikų apmo
kymą ir 1.1., tai realus darbo' 
užmokestis dar labiau pakyla.

Laisvoji estų tauta kuria 
taip pat savąją — tautinę savo 
forma ir socialistinę savo tu
riniu — kultūrą. Sėkmingai 
veikia įsteigtoji tarybų valdžiai 
esant Mokslų Akademija ir jo
sios gausūs tyrimo institutai. 
Atkurta ir naujai pastatyta 
daug pradinių., vidurinių mo
kyklų ir aukštojo mokslo įstai
gų. Besimokančiųjų skaičius 
jau 25 tūkstančiais yra dides
nis už prieškarinį. Niekad Es
tijoje mokslas nebuvo toks’ma
sinis, kaip dabar. Kiekvienas 
penktas žmogus Tarybų Estijo
je mokosi kurioje nors mokslo

siasaliaią, išsiskyrė tamsoje‘vbs matomi 
tfys clįdeli pastatai, vokiečių užimti. Ši
tame aikštės gale stovėjo likučiai pulko, 
dieną iki čia -pasitraukusio. Pulko vadas 
buvo užmuštas, komisaras taip pat. Pul
kui vadoVaVo kapitonas, — vieno iš ba
tai! jonų vadas, o vyresnysis leitenantas, 
kuris atvedė Saburovą, kaip paaįŠkėjo, 
laikinai 'buvo paskirtas pulko štabo vir
šininku. Iš tikrųjų jo misija dabar bai
gėsi. Tačiau nusivedęs į šalį pulko vadą, 
ir pasišnibždėjęs su juo, jis sugrįžo prie 
Saburovo ir pasakė, žinąs tuos namus, 
kuriuos reikia Saburovui užimti, ir, jei 
Saburovas neprieštarauja, eis su juo ten. 
Saburovas neprieštaravo, — priešingai, 
jis apsidžiaugė, nors jį truputį nustebi
no toks vyresniojo leitenanto pasiaukoji
mas. Lyg jausdamas tai, Žukas pasakė:

— Aš jus palydėsi^. Kartą sugebėjo
me atiduoti, vadinas, dabar aš turiu su
gebėti jus nuvesti...

Saburovas jiužymėjo vietas, iš kurių 
teks pradėti visoms trims atakuojan
čioms grupėms. Sau -pasirinko aikštės 
centrą. Jis turėjo visų daugiausia žmo
nių, todėl jam ir teko eiti tiesiai per vi
są aikštę, kurioje vienintele priedanga 
buvo priešakyje juoduojąs, plane pažy
mėtas apvalus fontanas.

Prieš pradėdamas, Saburovas dar kar
tą pasišaukė Gbrdijenko ir Parfenovą.

Išsitraukęs iš kišenės papirosinę, ku
rioje buvo keturi talismaniniai papirosai, 
ir, palikęs vieną užsirūkyti darbą užbai
gus, jis tylėdamas įkišo jiems į rankas 
po vieną papirosą, o trečią įsikando pat
sai-

Jie pritūpė/ prisidengi jo" milinės 
skevrnais ir paeiliui prirūkė. Po to, pri
dengdami ugnį, užsitraukdami iš kumš- 
ties, visi trys pasikėlė...

Ką galėjai jiems pasakyti? Kad eitų 
pirmyn — jie tai žinojo. Kad* nesibijotų 
mirties? Jie vis tiek jos bijosi taip pat, 
kaip ir jis. Kad reikia, labai reikia pa
imti tuos tris namus? ’Bet jeigū to taip 
labai nereikėtų, — argi galėtų žmonės 
Šitoje pragariškoje tamsoje tuojau eiti į 
nežinomybę ir mirtį? Ir-užuot taręs vi
sus šiuos žodžius, Saburovas tylėdamas 
staigiu judėsiu prisitraukė už pečių 
aukštąjį Gordijenko ir mažutį, sulysusį 
Parfenovą, prispaudė juos abu kartu 
prie savęs savo ilgomis, gyslotomis ran
komis ir taip pat tylėdamas atleido.

• Kai jie dingo tamsoje, jis kažkodėl pa
galvojo ne apie save, o apie juos — ar 
pamatys, jis juos, būtent, jis juos. Ar jie 

Apie tdi jis. nepagalvojo.

Marionetine., buržuazine vy
riausybe buvo pasirengusi da- 
ryti visa, kad įrodytų savo iš" 
tikimybę užsienio globėjams. 
Tikraisiais šeimininkaiš tapo 
Amerikos, Anglijoj ir Vokieti
jos .imperialistai. jų nurodymu, 
kad įtiktų už'siėnio kapitalui, 
buvo griaunama ir ‘ žlugdoma 
Estijos 1 pramone,, pramonė, ku- 
rią pradėjo čia kurti dar didy- 
sis Rusijos 
Petras I. Buy 
svarbiausios Estijos įmonės — 
Bušų - Baltijos gamykla, Pęt- 
ro verfė, Bekerio gamykla, 
“Variklis” ir kitos. Likviduoda^ 
ma savo krašto pramonę Esti-4 
jos buržuazinė ’vyriausybė 'pla
čiai atidarė duris prekėms su 
ženklais “made in USA,” “made 
in England,” “made in Germa
ny” ir t.t. Estija buvo tiesiog 
užplūsta tų prekių. Bet po ta
riamu gausumu bei klestėjimu 
buvo paslėptos bjauriausios, 
šlykščiausios kapitalizmo opos.
1939 metais ‘darbininkų buvę 
užimta beveik dvigubai mažiau 
kaip 1913 metais. Dėl to susi
darė bedarbių armija, kurioje 
atskirais metais būdavo ligi 60 
tūkstančių žmonių. t Kovodami 
su konkurencija užsienio rinko
se, Estijos pirkliai parduodavo 
žemės ūkio prekes pigiau jų 
savikainos. Tatai privedė de* 
šimtis tūkstančių valstiečių 

,ūkių prie nuskurdimo dr suiri
mo. Daugiau kaip 11 tūkstan
čių viensėdijų perėjo iš vals
tiečių į spekuliantų bei pelni- 
ninkų rankas. ■ Didžioje savo 
masėje Estijos valstiečiai turė
jo menkus Sklypelius akmenuo
tos ir nederlingos žemės. Visi 
jūdomieji bei. riejudoriieji ša
lies burtai susikaupdavo buožių, 
bankininkų ir generolų saujelės 
rankose..

Reakciniai buržuaziniai va
deivos, mulkindami estų tautą 
legenda “apie“nepriklausomy
bę/’ 'Už darbo žmonių ‘nugaros 
susitardavo su hitlerinė Vo
kietija, .ruošdami vokiškosios 
kariuomenės Jsivėržifno Estijon 
planus, - Tarybų Sąjungos už- 
pūolimo planus.

Pažangiosios Estij’os jėgos 
sukilo prieš' šį ^mokslą; pakė
lė estų tautą į kovą su ekono
mine bei politine priespauda ir,
1940 metais, nuvertė reakcinės 
buržuazijos bei josios vyriausy
bines Alikės jungą. Naujai iš
rinktoji visos .liaudies baisa vi-

— Žiū, čerkši, — pasakė kažkas šalia 
Saburovo, kai jie vėl atsigulė kniūbsčia.
— Žiū, čerkši, — pakartojo jis tokiu to
nu, lyg iš tiesų būtų kalbama apie deg
tuką. Saburovas pažino Koniukovą.

— Baisu, kaip per aną vokiškąjį? — 
paklausė jis, pasukdamas veidą, bet gal
vos nuo žemės taipjr neatitraukdamas.

— Ne, — pasakė Koniukovas, — nie
ko. O vielų nebus?

— Neturėtų būti.
— Na, tada nieko. O tai juk jie, būda.- 

vo, po dvylika eilių statydavo. Jau jas 
piaustai, pjaustai/—, pasakė Koniukovas 
ramiu balsu žmogaus, 4 tik ką pasiruošu- 
sio pradėti ilgą pasakojimą.
' Tuo momentu trenkė mina, .ir abu pri- 
sigūžeiprie žemės.

— Paskui mane! — suriko Saburovas 
išlaukęs, kol apgraibomis dirbęs vbkie- 

včių kulkosvaidis perkėlė ugnį kažkur 
kairiau. Ir jie vėl prabėgo" keletą žings
nių. s Taip tęsėsi .dar .penketą minučių. 
Saburovas sumišusiu baimės jr -pasiten
kinimo jausmu galvojo, kad jis, kaip no
rėjo, nukreipė smūgį į save, ir kad Gor
dijenko ir Parfenova grupės tuo metu, 
greičiausiai, jau priėjo namus. Tas vis
kas ^gerai, jeigu tik -nebūtų taip baisu 
dėl nenutrūkstamo ’baltų, geltonų, žalių 
šviečiančių kulkų lietaus.

Paskutinius penkiasdešimt metrų ne
bereikėjo nieko prikeldinėti. Pralaukę 
dar vieną kulkosvaidžių šūvių eilę,’visi 
puolė kažkaip ryžtingai ir iškart pirmyn 
prie jau įžiūrimų namų sienų, tarsi prie 
išsigelbėjimo inkaro. Kas ten bebūtų — 
vokiečiai, velniai, kipšai — vis tiek, tai 
'būtų geriau, linksmiau ir mažiau baisu, 
nekaip tbji plyna, aikštė, per kurią jie 
iki šiol šliaužė. Geismas, kuris juo ar

ėčiau prie galo, juo stipriau užvaldo ei
nantį į ataką, — geismas smogti durtu
vu, savo ranka pasiekti priešą, — pakėlė 
'juos ir metė pirmyn. \ .

Kai Saburovas prišoko prie namo sie
nos, pasirodė, kad pirmojo aukšto lan
gai labai aukštai. Tada jo pasiuntinys 
Pėtia pakėlė jį. Saburovas ranka įsiki
bo palangės, su jėga trenkė pro langą 
sunkiąją prieštankinę granatą ir nušoko 
žėhiėn, į gatvę. , „

Viduje .įvyko smarkus sprogimas. Pe- 
tia vėl pakėlė Sdburovą. Saburovas apsi
žergė palangę ir savo rėžtu ištiesė ranką 
Pettai. Tas užšoko, ištiesė kažkam ran
ką, ir visi jįe, trise ar. keturiese, pasipy
lė į namo vidų. Saburovas, dar karo pra
džioje perimtu iš vokiečių papročiu, dėl 
visa ko nuo pilvo, nežiūrėdamas, paleido 
vėduoklinę automato šūvių eilę; kažkas 
visai arti suriko, gilumoje taip pąt pasi
girdo dejavimai. » z *

Sabu^dvas apgraibomis perėjo kam
barį ir, pastūmęs priešais sAve duris, at
sidūrė koridoriuje. Koridorius 'buvo ak
linas, be langų, Jr abiejuose jo galuose
— kairėje v ir dešinėje/— degė vokiečių 
neužgesinti karbitiųiai žibintai. Aname 
koridoriaus'gale pro duris iš karto Iššo
ko kelptds žmonių. Saburovas greičiau 
pajuto, negu suprato, kad tai vokiečiai, 
ir, pasilenkęs, pro durų plyšį išilgai* ko
ridoriaus paleido ilgą automato šūvių ei-
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Rašo EDUARDAS PIA1X1S
mo keliu naujoji Valstybinė 
Dūma,- kaip tikra liaudies Va
lios išretškėja paskelbė Estiją 
Tarybų Socialistine Respublika 
ir kreipėsi į TSRS Aukščiausią
ją Tarybą su prašymu priimti 
Tarybų Estiją į (broliškąją ta- ' 
rybinių tautų šeimą. Viršum 
“Ugpjo Hermano” Taline vėl 
suliepsnojo raudonoji laisvės 
vėliava.

Išnaudodattia Tarybų Sąjuh- 
goes tautų, tvirtai užtikrįnusių 
Spalio užkariavimus, daugelio 
metų patirtį, estų tauta, klasių 
kovos su kapitalistiniais ele
mentais mieste ir kaime- sąly
gose, kaip pilnateisis savo 
krašto šeimininkas pradėjo sta
tyti naują socialistinę visuo
menę.

Hitlerinės Vokietijos klastin-4 
gas užpuolimas Tarybų Sąjun
gos Sutrukdė estų tautos taikų
jį darbą. Trejis metus Estija 
buvo po okupantų batu, ją plė
šė ir barbariškai griovė. Tačiau 
lygiai taip, kaip neįmanoma 
užgesinti saulę, taip buvo neįj 
manoma pasmaugti tautą, paj 
žinusią laisvojo kuriamojo dar
bo laimę. Petis petin Šu Tary
bine Armija kovėsi ^Estijos na
cionalinio korpo kariai: - gvar
diečiai ir partizanai. Jie išva
davo Tarybų Estiją iš hitleri
nių grobikų. Laisvoji estų tau
ta, atraičiusi rankoves, vėl ėmė 
kurti savo puikią ateitį. ,

Ketveri kuriamojo darbo me
tai pasižymėjo Estijoje didžiu
liu liaudies — tikroj'o savo 
krašto šeimininko — kūrybinių 
jėgų augimu, neregėtu socia
listinės statybos užmoju, aud
ringu ekonominio bei kultūri
nio gyvenimo išsivystymu. Di
deliais laimėjimais Tarybų Es
tija pasitinka 31-sias Didžiosios 
Spalio Socialistinės Revoliuci
jos metinės.

Buržuazinė Estija buvo lai
koma agrarine, valstiečių šali
mi. Tačiau tikraisiais žemės sa
lininkais buvo stambūs žem
valdžiai — darbo valstiečių 
eksploatatoriai. Tarybų valdžia 
pašalino šią amžiną dangun 
šaukiančią neteisybę. Po karo 
daugiau kaip ?7 tūkstančiai 
bežemių valstiečių gavo dau
giau kaip 300 tūkstančių ha že
mės, 17 tūkstančių mažažemių 
valstiečių gavo kaip prieraižas 
77 tūkstančius hekta’rų »žemės.

Dėl nederlingos akmenuotos 
Estijos dirvos valstiečiai netu
rėjo galimumo išauginti gerus 
derlius. Tarybų valdžia atėjo į 
pagalbą valstiečiams. Vien šie
met Estijds valstiečiai' gavo 
daugiau kaip 60 -tūkstančių to-, 
nų mineralinių trąšų. Valstie
čių tarpe įsigalėjo “patraukimas 
į kolektyvines žemdirbystęs 
formas. Respublikoje' jau yra 
arti 200 žemės ūkio artelių, šių 
metų',rezultatai Estijęs Valstie
čiams ryškiai ^parodė socialisti
nio darbo metodo pirmenybes 
žemės ūkyje; Akademiko “Vil-: 
jamso vardo kolektyviniame 
ūkyje šiemet nuimtas artL 30 
centnerių grūdų iš hektaro der
lius. Tai beveik du su puse kar
to prašoka ' individualių ūkių 
derlius. , šio kolektyvinio ūkio 
nariai gauna darbadieniui vien 
grūdų arti' 10 kilogramų, ne
skaitant kitų produktų.

Milžiniškais žingsniais, vysto
si socialistinė Estijos pramonė. 
Daugelis josios š^kų jau virši
jo prieškarinį lygį. Pilnu pajė
gumu veikia stambiausios res
publikos gamyklos: mašinų ga» 
įnykla Nr, 9, gaminanti įrengi
mą skalyno pramonei, elektri
nių motorų gamykla “Volta,” 
“Ilmarine^’ ir kitos.

Pramoninių įmonių kolekty
vai, atsiliepdami į maskviečių 
kvietimą dėl viršplaninių su
kaupimu, peržiūrėjo savo įsipa
reigojimus ir jau dabar duoda 
valstybei milijonus rublfų virš
planinio pelno, ir žymiai anks
čiau termino baigia vykdyti sa
vo metinius planus.

z Tarybų Estijos pąjsididžiavL 
mas yra skalyno baseinas Koh-

Taraše K. Simonovas . x » Vertė J. Tornau
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Worcester, Mass.
(Tąsa ętio 8-čio pusi.)

D. Yelskįenę, A. Balčiūnienė, 
A. Pupęlis, ifr. Mockus, K. Kė
nis, J. Skeltis, N. J. Kudąraus- 
kas.

Pa $2: p. Skeltis, M. Drangi
nis, M. j, Petkūnai, J. Deksnis, 
L. Ausiejienė, F. Petkūnas, J. 
Gresh, p. Justus, W. Žukas, K. 
Kosulis. ’

i M. Pėtkūnienė $1.50.
'Po $1: A. Rainienė, H. Ja- 
nulienė, M. Zavis, J. Jusius, T. 
Miškinis, M_ Kižis, B. Dupsha, 
J. Gerdauskas, J. Miller, dr. 
Repšys, J. Deksnis, P. Baciau 
vičia, B. Valančiauskienė, J. 
Pocus, Ą. Paulauskienė, P. La- 

, ' banauskas, J. Benderius, J. Lu
boms, N. Ausiejus, E. Pilkaus
kienė.

P. $1: B. Mizara, J. Senkus, 
P. Sadauskas, A. Vilčiauskas, 
Mylda Žukas, J. šiupėnas, W. 
Seilius, Mrs. Yokša, A. Dvarec- 
kienė, E. Kanapkienė, A. Po
cius, A. Petravičius, P. Pet
rauskienė, P. šimakauskas, V. 
Kriščiūnas, Mrs. Bartašienė, D. 
Bartaš, E. Pilkauskienė, G. 
Kanapkis, Mrs. Saulėnas, 
Wassel, E. Lazar/ J. Kižys,

AČiu už aukotą maistą:AČiu už aukotą maistą: P. 
Kukliavičienei, B. Jakaitienei, 
M. Valatkienei, A. Dvareckie
nei.

Už 6 rankų darbo nosinaites

Egzaminaojam Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

TeL ST. 2-8342

lituAničą square

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

, SAVININKAI . '

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN^

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 1 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9612
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August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
$762 FOURTH AVE., . BROOKLYN 20, N. Y. 

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

ir tt., telefonuokite ( v ‘ •
SHorero^d 8-9380

Ir Gustas jums tuųjau pristatys gšlių .bukietą ar vainiką, 
ko jūs reiįaląuąitį.

Specialistai Pritaikymui ’ '
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

votis, (rash), nųšašimą,

'»y

r*—

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 
Skersai gatves nuoArmory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
• z I

Telefonųokitę dieną ar naktį

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

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sul/g parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

Simanauskieneijoms
Ausiejienei.

Bostonietėms: Čiuberkienei, 
Likienei, Freimantienei, Tama
šauskienei, už priduotą dovaną. 

z Worcesteriečiams-: M- šiupė- 
nienei, H. Kalakauskiėnei, O. 
Serbentienei, M. Kižienei, H. 
Gųrskienei, E. čiaponienei, A. 
Vasiliejiei; S. Kasputienei, E. 
Pačesienei, A. Motiejaitienei, 
O. Stankienei, A. Dvareckienei, 
L. Ausiejienei, , E. Kanapkie- 
nei, O. Tamutienei, E. Gruodie
nei, A. Čiappniui, J. šiupėnui/ 
J. Kižiui, W. Dupshai, drau
gams Petrauskas, Petkūnams, 
Čiaponiams, Januliams už šir
dingą svečių priėmimą.

Visų bendra parama ir drau
giška talka yra vertingai įkai
nuota. Ji pagelbėjo mums sėk
mingai pravesti didelį darbą. 
Už visų gražią paramą mes tik 
prašom 
ačiū.

visus priimti širdingą

Mokyklos Komisija.

Baltimore, Md
Neseniai čia atsidarė naujai 

.ištaisytas grožio salionas — 
Olga’s Beauty Shop, 621 Wa
shington Blvd. Atidarymas 
buvo rugsėjo 17 d.

Savininkė 'kviečia visus už
eiti į naują vietą, kuri yra 
daug didesnė ir patogesnė, ne
gu kad senoji buvo. Ji ma
liniai priims kiekvieną klijen- 
tę ir, žinoma, prašo ir dabar
tinių klijenčių pranešti savo 
draugėms apie šią naują vie
ta. * P. P.

♦ X

PAJIEŠKOJIMA)
Pajieškau puseserės Onos Jurkū

naitės. Iš Lietuvos kilus nuo Trum
paičių kaimo, Rudiškių bažnytkai
mio. Tėvas buvo melninkas, turėjo 
saVb 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)

Apskrities Parodą Atlanlclus
Pamona, Cal., prasidėjo vi

sokių dirbinių parodą. Vieną 
’ dieną ir mudu su draugu nu

vykom pamatyti taip daug 
garsinamą pokarinių laikų pir
mą parodą.

Pirmiausiai pastebėjome, 
kad dabar paroda apima daug 
didesnį plotą žemės, negu 
prieš karą. Dabar jau užim
ta 350 akrų žemės, kuomet 

‘ prasidėjus čia parodoms, bur 
vo tik 40 akrų apimta, kas 
reiškia, kad dabar nepalygi
namai didesnė vieta ir dau
giau visokių pastatų pristaty
ta.

Pirmiausiai sustojom, kur 
rodo visokias namų reikmenis^ 
kaip tai: pečius, šaldytuvus, 
radijus, televizijos setus ir tt. 
Kiek ten visokių puikiausių 
dalykų, visokių kompanijų, ir 
viskas pagal naujausią madą, 
viskas veikia automatiškai. 
Čia, paspaudi z guziką ir au
tomatiškai atsicfaro. Ir kiek
viena kompanija savo produk
tą giria; nori praeivį sužavė
ti savo dirbiniais. Bet tuom 
pačių kartu viskas nesvietiš
kai'brangu. Praeiviai dau- 
giausią .pasitenkina tik pasi
žiūrėjimu, nes kišeniai jau 
veik ištuštinti.

Nueinam į agrikultūros sky
rių. čia vėl prikrautą viso
kių visokiausių valgomų daik
tų: paukščių, zuikių, visokių 
daržovių ir vaisių. Ir viskas 
geriausios rūšies; rodos, kad 
visur visko pilna, visi sočiai 
pavalgę. Bet parvažiavus iš 
parodos nueini į , valgomų 
daiktų krautuvę, tuoj pastebi 
ką kitą, žiūri, kad šeiminin
kė, atėjus su keliais kūdikiais, 
renkasi kuopigiausios rūšies 
maistą, pasiėmusi porą .tomei- 
čių ar porą grūšių deda ant 
vogos, bijodama, kad nepaim
tų perdaug, nes gali pritrūk
ti pinigų, kiek atsinešė iš vy
ro uždarbio. O tai dar ne

BŪKITE ATSARGŪS 
Ypatingai Senešni žmones

I • . v • - ■
Mainantis orui, dauguma žmonių 

serga slogomis ir kitokiomis ligo
mis. Būkite prisiruošę, kad atsiginu 
ti nuo ligų, naudokite No. 2 M. j. 
Švilpas Salve-Mostis, kufi suteikia 
malonios šilumos. Gaivina kraują ir 
prašalina įvairius paviršutinius 
skausmus, kaip tai\ reumatizmą, ko
jų ir, rankų skaudėjimą, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų. ‘Su
stingimą, neveiklumą, tirpimą, mėš
lungį. traukimą, nikštelėjimą, persi
šaldymą ir aštrų kosulį nuo persi
šaldymo. Greitai gausite pagalbą.

Kaina $1.
Taipgi kurie turite odos ligas, iš

bėrimus, 
Athlete’s Foot, . Sinus, nudeginimą, 
nušutimą, nosies ar burnos nęsyei- 
kumą, rbnas (tik ne Vėžio), kojų 
tynimą ir skaudėjimą, ' vartokite 
No. 3 M. J. S. Miracle Salvę. Ši 
mostis stebėtinai greit? gydo. Įfąina 
tik $1. Jeigu turite kokius niež^jh- 
mus ar Poison Ivy. vartokite &o. 4' 
Salve, nuo niežėjimo., Kainą $1. I

Jei turite • piles (varvančias ar. 
ne), vartokite No. 5 naujais išrastą 
mosti,' tuoj prašalina piles be pjaus
tymo. Kama tik $2 už dėžutę.

No. 1 JMt. J. S. iviirącle 'pintnieųt 
nuo danties skaudėjimo. įPrąšaJĮna 
gėlimą ir smegenų (gums) nęsVei- 
kumą. Kad ir neturite dąntii ir 
skauda smegenis? tąi tuoj gausite 
pagalbą nuo šios mosties. Kaina $1. 
Kurie plrksite už $5, gausite ekstra 
dovanoms vieną dėžutę. ’

Siųsdami užsakymu kartu pri-, 
siųskite fr money-orderį &r čeki. 
Iš Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
Siunčiame įr C.Q.D., reikią pridėti 
3*0ę pašto ženkleliais. Adresuokite:

M. j. šyiBPA
B. O. Box 73, Sta. A 

Hartford 6, Conn.
Hartfordiečiaį galite pirkti pas 

E. Beirs (vaistinėj) 158 Pąrk Št.
/V ‘ * - (adv.)

Matthew 
BŲYAUSKAS 

Ląidotuvnį

t’ r V . ’

pūdnoje vąĮąpdoJę ęimpaUŠkąl
Ir Asmeniškai patarnauja , 

prieinamą n t lyginimą. t

. Mmiernlškal jrengtos Koglyėfo^ 

426-LAFAYETTEST., 
z Newark I* ■. •:; • '

JtkMrėt 2-5172'»•
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viskas. Pasižvalgius pastebėsi, 
kad nekurtos renka sugedu
sius daiktus./ Ir . nejučiomis 
mintyse atsistoja d d pasauliai: 
vienas, kuriame žmonės - nie
ko nedirba ir viskuom nau
dojasi ir geriausios rūšies, o 
kitas, kuriame viską padirbą 
ir savo darbo vaisiais negali 
naudotis'

i

Vėliaus nuėjome į rankdar
bių parodą. O kiek ten gražių 
rankdarbių; visokių piešinių ir 
mezginių; siuvinių. Tikrai yra 
gabių moterų, kad tokius gra
žius mezginius padaro. Man 
bežiūrint prisiminė, kad ir 
mes savo tarpe turime drau
gių, kurios® moka gražius 
rankdarbius padirbti, pavyz
džiui, draugės J. Rųdaitįene, 
M. Peterš. A. Russ,xE. Cąbel. 
Draugė Cabel savo ^tąltiesę 
Chicago j e buvo išstačius pa
rodoj, Rudaitienė ir Russ ne 
kartą paaukavo rankdarbių 
dėl išląimėjimo mūsų paren
gimuose/'. Garbė tom^ drau
gėms, kurios turi sugabumų ir 
kantrybės tokiems darbams.

Nueiname į galvijų pastatą, 
čia irgi prigabenta jaučių, 
meitėlių ir abelnai visokių 
galvijų gražiausiai nupenėtų; 
karvės, jaučiai išmazgoti ir 
net šerstys sutaisytos; rodos, 
•kad tik išėjo iš pagražinimo 
galiono. Man tikrai buvo 
žingeidu, kaip jie tą šerstį 
sutaiso. Seniaus, rodos, nie
kad tokių dalykų nebuvo. 
Vaikščiojam ir kalbamės: ar 
nors vienas iš tų galvijų pa
teks ant darbo žmogaus sta
lo? . -

Patyrėm dar vieną naują iš- 
rądijną, kokio seniau parodose 
nebuvo naudojama. Kada no
ri išeiti per vartus ir įganai 
grįžti, tai neduoda jokio žen
klo, tik antspaudą uždeda ant 
dešinės rankos ir žiūrint Visai 
nieko nesimato. ,Na, sakome, 
kaip jie tą pastebės, kad ant 
rankos yra antspauda? Kada 
sugrįžome atgal, tai jie pa
kišo rankas po tam tikra lem-. 
pa ir pasirodė aritsp&uda. Sa
kau, tai tikrki geras išradi
mas. A>B.

McKees Rocks, Pa
. Spalių 1 dieną atsibuvo pra
kalbos Lietuvių Pašąlpinės 
Pr. Am. svetainėje. Ęalbęjo: 
G. Rudniak, Progresyvių Par
tijas darbuotojas, anglų kab 
boj,Jr Laisvės redaktorius R. 
Mizkra lietuvių kalboj.

Abudu kalbėtojai aiš]įį.i 
nurodė skirtumus republiko- 
nų, demokratų ir Progresyvių 
Pąrtijos veiklos ir miėrių. A- 
budū kalbėtojai ragino daly
vius’ rengtis ateinantiems bal
savimams ir balsuoti už tuos, 
kurie atstovauja' darbozžmo
nių reikąjps, tai yrą, balsuoti 
už Progresyvių Partijos kan
didatus vadovybėj H. Wall
ace’o. ! r.

Prakalbose publikos daly
vavo daug, Įr reik pasakyti, 
kad prąkąlboia buvo gana pa- 
sekmtogos. Prakalbąs repgė, 
ALDLD 4-ta apskritis.\

Prąkąlbosę dėl* Progresyvių 
Partijos surinktą aukų $Į6.25. 
Aukavo po $1.00:'Fr. Imbras,' 
JPurtinas, Budninkasy, j. Ę, 
Ąfažukna, V. Mątakas (iš 
Wilmerding), D. Sandą, Al. 
Šerbmas,! M- Pauląuskas, D, 
Lekąvičips, J. Kųiįis,- H. Kai
rienė ir J. Mįliąuskas. Ęurie 
aukavo mažiau dolerio, tij 
vardų neskelbiu.

.; 4. >Įifett8kąp.
' ------—'
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Notice Ik hereby given thj 
License Number ILL 10717 

’ iwsued to Ofc undersigned tc , 
quor, Wine und Beer' at, retail In A

M w r
Louis PloUde, »»r Saratoga Ave., 

Brooklyn, New York. '

Spalių 3 dieną atsibuvo LLD 
75 kuopos mėnesinis susirinki
mas. Pirmininkavo A. Ma
son. Visi.nąriai susirinko, ku
rie kalbėjo ir diškusavo dtor, 
nos klausimais. ,

■ Skaitytas pranešimas nuo 
progresyvės Wallace’o parti
jos prakalbu programos spa
lių. 5-tą diena, Nutarta 
visiems dalyvauti, kurie tiktai 
išgali ir sąlygos leidžia. Pa
aukauta iš kuopos iždo popie- 
ros fondui Laisvei ir Vilniai 
po $5. Išrinkta dėl Laisvės ir 
Vilnies vajininkė draugė 
Paukštaitienė. Palinkėta ge
rų pasekmių gauti kuodau- 
giausiai naujų skaitytojų.

Pereitas kuopos draugiškas 
parengimas,- rugsėjo 5 dieną, 
davė pelno $26.90. Išrinkta 
komisija ię gapsadinės suruo
šimui draugiškos parės^sekma- 
dienį, spalių 31 dieną, Moc- 
ka'us vienkiemyj, tarpe žaliuo
jančių orandžių ir žydinčių 
gėlių ir kitokių tropiškų me
delių;- .

Išrinktas kuopos -korespon
dentas V. J. Stankus. Tačiau 
Įr kiti, gerai vartojanti plunks
ną, taipgi gali rašyti visokias 
naudingas žinias į mūsų spau
dą, nes medžiagos yra dau
giau ,negu aprėpt galima bū
tų.

Taigi, mūsų kuopa naujoj 
saulėtoj tėvynėj nesnaudžia— 
veikia, kruta pagal savo iš
galę, o atėjus žiemos sezonui, 
padvigubės nariais. Be abejo, 
ir veikimas pakitės naudai 
mūsų organizacijų ir darbo 
klasės. ' ' ' •

Ateinančiuose prezidento 
pnkimuose buvo daug nuogąs
tavimų. Tačiau vėliausios žį- 
pios pranešė, kad Progrėsyvė 
(Henry Wallace’o) Partija 
bus uždėta ant baloto Flori
dos valstijoj. Dabar tiktai 
jieka suglausti spėkas ir eilute, 
petys. į petį,<p pasekmės bus 
mūsų pusėj. Ant .kiek patyrė
me, tai visi užsiregistravo bal
savimui. Amerikos pažangio- 

visuomenė ir.^darbo klasė 
pebug' padariusi jokios klaidos 
Išrinkdama Rooseveltd draugą 
už sekantį prezidėntą Henry 
Wallace ir- Glen Taylor už vi- 
ce-prezidentą. ( .

V* Stankus.

GERI PIETŪS!
*' < “T ■’ 3 - ' ’ 1 '

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitęs į

įorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lbrimer Street

Laisvės Name , 
Brooklyn, N. V.

./

Kvepiančiai Rėptos ir virtos 
mėsos maigiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių yąlgių 
gražus pasirinkimas, v

Joseph Garszva
\ ► •

Undertaker &. Embalmer
• 3v1 v

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y. 

•. • ' . i

Tel. EVergreen 8-9770
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Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
'naujus paveiks

imus ir' krajavus 
T sudarau su ame- 
^rjkoniškąig. Reb 
Įjkalui esant ir. 
Vpadldinu tokio J dydžio, kokio pa- 

▼ geidaujantį. Tai- 
7 jogi atmaliavoju 

{vairiom spalvom.
JONAS STOKES

512 Marįon Št., Brooklyn
KamnhB Broadway Ir Stonį A^e., prie 

Chauncey St., Broadway Line.
Tąl, GLenmore

KRISLAI
* f

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
“kad šiuo tarpu karo nebus, 
nes apie jį perdaug garsiai 
yra kalbama.” Draugo štabui 
dėlei to irgi širdis skauda.

Ne tik Brooklyno, bet ir 
iš New Jersey, įr dar iš to
liau geros valios susipratę lie
tuviai prašomi nepamiršti, kad 
sekmadienį Kultūros Centre 
įvyks metinis mūsų Aido Cho
ro koncertas.

Vienas dalykas labai ge
ras: Iš toliau atvažiavę ga
lėsite ant vietos Centre pasi- 
valgyti ^erųs pietus. Valgy
klos vedėja GlobiČienė sako, 
kad restaurantas bus pasiruo
šęs visus svečius maloniai pa
sitikti ir skaniai pavaišinti. 
Todėl visi būsime -sotūs ir 
rėsime gerus laikus?

tu-

Kūno Kultūros Institute
VILNIUS, liepos 25 d.—Ver

dat gyvenimas šioje tarybų val
džios metais sukurtoje’ aukšto
joje mokykloje. Tiesa, 
mokslo1 metai neseniai pasibai
gė, išleista pirmoji 55 žmonių 
laidn. Bet darbas vyksta to
liau.

Antradienį geriausieji insti
tuto . sportininkai sugrįžo iš 
Leningrado, kur jie dalyvavo 
Visasąjunginėje kūno kultūros 
institutų spartakiadoje, užė
mę joje ketvirtą vietą. Ge
riausieji KKI plaukikai daly
vauja prasidėjusiose užvakar 
Rygoje -Pabaltijo plaukimo 
varžybose. z / * 
, Studentų vietos komiteto 
pirmiirįnkas E. Piikauskąs pa
pildo mūsų turimas žinias. Jis 
praneša: ' • ' 

I

“KKI vietos komitetas ir 
sporto klubas šiuo metu ruo-z 
šiasi studentų ir dėstytojų bri
gados išvykai ,po Žemaitiją. 
Kelionė užtruks 25 dienas. 
Mes aplankysime eilę kolekty
vinių ir tarybinių ūkių, valsčių 
ir apskričių centrų; o taip pat

Peter Kapiskas

STEAK PARTY
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 
426 South 5th St., ‘ Brooklyn, N. ¥

STEAK PARTY SPALIO 2 OCT. 1
Dabar Įsigykite Steak Party Bilietą.

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

Tai vieta, kurioje jQs jausitės kaip namie. Viskas patogu Ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas. ,

Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota; pasivaišinimas bei part.
Some užeiti pasilinksplinti; Nesigailėsite. m

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių
Žemos kainos už viską. . '

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

RONKONKOMA
8634 z *

------- ------ ! .....A*—

MATTHEW P. BALLAS
• ’ (BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipki^ pas mus 

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

Mylimiems PaSdtvoti Dovanai
66Q GRAND ST, BROOKLYN, N. Vi

5 pusi.—Laisvė (Libešty, Lith. Daily)—šeštad., Spalių 9, 1948

♦r

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

, O. .... II..................................... Illf

MEŽGINA-MOTERIŠ? Abelntfm darbui.
Guolis ant vietos. Atekiras kambarys.
Mylinti vaikus. Puikiausia alga.

. ' '■ ESPLANADE 7-3018
,__________m

PATYRUSI
NAMŲ DARBININKE

švari. NeroUda Virti . ' - 
Sugyvenimas kaip giAtlnly. Guolis *nt 

/ vielos ar
GERA ALGA

Skambinkite APPLEGAf B T-8X07 A 
t / . ,

kurortus. Išvykos mar$rūt$s— 
Kėdainiai, Raseiniai^ Telšiai, 
Plungė, Kretinga, Palanga, 
Klaipėda ir tt.

Išvykoje dalyvaus goriau
sieji gimnastai meno Savivei
klos mėgėjai, respublikos re
kordininkai—šąltmirytė, Bra- 
šiškytė, Pariokaitė, Kogutąs, 
Kazlauskas ir kiti. 82 žpionių 
grupei vadoyąųs šiemet insti
tutą baigęs Vegertas. '

Išvykos tikslas — sporto po« 
puliarizavimas plačiose masė
se, sporto kolektyvų orgaųizfc 
vimas kaime.

sporto po

Ar jau gąvai4 
kaityto ją? Jei

Laisvei nąuĮą

J. J? Kaškiaučius, M. D.
SSO.Suąuųęr Avenue, 

Newark 4, N. J.'
HUmboĮdt 2-7964

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas laidotais

S150
Koplyčias suteikiam

visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD , 
BEER & ALES

Tel. EVergreen 4-8174

telephone
STA&G 2-5043

4 ,7jg

y.



NwWko Žinios

Valandos

Valandos

A. Kalinauskas
am

STRAND
Susilaukė Sūnaus

KONCERTAS

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

į pusl.^I^i8vįXU^ertjr, įith. paily)--$eštad., Spalių a, 1048

B’way 
prie 47 St.

Ragina Veteranus 
Protestuoti Prieš 
Malones Naciams

Kiekvieną sueigą: pares ir 
kituš parengimus išnaudokime 
gavimui. Laisvei naujų skaity-

Kerštaudamas Sūnui, 
Tėvas Pašovė Jį ir 
Jo Bendradarbį

Policija Areštavo 42 
Piketavusius Dresiy 
Šapas New Yorke

Kandidatai Protestavo 
Prieš Persekiojimą 
Komunistą

Raudonojo Kryžiaus 
Kraujo Fondas

20 Mėtą Vedybų 
Sukaktis

AIR* EXPRESS INCLUDES MEDICINES 
BRONX AGENCY EMRA MFG. & TRADING CO 

2770 Third Ave. (Cor 146 St.) MO 9-6761

Parduoda naujas ir taiso 
sekamas mašinas:

Vacuum Cleaners', Skalbi- rmui Mašinas, Frigidaires, 
Television ir Radios.

lefonąs ;
ergreen 4-772Q

PEIST LANE
DRUGS, Inc,

405 SO. 4th ST.,
" Cor. Heweg St.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street y 

BROOKLYN, N. Y.

rel..EVergreen 7-6868

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Kreipkitės:
10442 - lllth Street

komunistus ir visų amerikie
čių konstitucines teises advo
katų organizacijų, masinės su- 
siedijų organizacijos, darbo 
unijos, net parapijos ir dvasiš
kių grupės atsiunčia reikala
vimus panaikinti, byla kaipo 
nekonstitucinę atakų ant liau
dies teisių.

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki jiimš Jo Reikės

Dalyvaukite Auksiniame 
Jubiliejuje

■ Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 14Nov

plėšikas 
raš- 
nu-

‘ Laisvėje galite gauti* biti
ninko Kunčiaus tikro bičių 
medaus.Nąudokitčs medum 
savo sveikatos labui.

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

' RECEĘTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergręen 7-6238

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotu Džiū< 
lėrių. Taipgi Costume .Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinią Daiktų.

. Amerikos Darbo Partija iš
leido paraginimą veteranams 
ir jų šeimoms siųsti protes
tus prezidentui f Trumanui 
prieš atleidinėjimus nuo baus
mės kriminalistų nacių.

ALP vadovybė, kuri pati 
didžiumoje susideda iš jaunų 
Veteranų, kaip ir visas pado
rus svietas labai pasipiktino 
atleidimu nuo bausmės 17-kos 
nacių kriminalistų, kurie žu
dė amerikiečius karo belais
vius, 
Bu)ge ir kituose 
Taipgi protestuoja 
bausmės baisuolei 
ir kitiems tpkienąs.

Jau buvo keletą karių minė
ta Laisvėje, kad Aido Choras 
rengia rytoj (sekmadienį) pa
rengimą, Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y. Tai bus 
Didžiojo New Yorko Auksinio

'of 82 Leonard Street, Brook- 
has' registered its trade- 

Mest,” “Herald Square” and 
nth the Secretary of ( Statė, 
th ‘ be' used on confectionary 
Y.r-? .' ■/; _ . '‘^(229-246)

AIR EXPRESS Wj
NOW,* Send Insured Gift Parcel In Days . . .

SEND FOR “FREE” DESCRIPTIVE CATALOGUE

12-kos Įkaitintų Byla 
Tebes varstoma

CRY OF THE CITY” 
... Scenoje Asmeniškai...

DANNY THOMAS
Ledinėje Scenoje ...

"THE BLUE DANUBE?’
THE SHYRETTQS 

' Ir: MARIE McDONALD ' 
OXY 7th Ave. ir 50th St.

UP-TO-DATE -J

BARBIER SHOP 
ANTANAS LEIMONĄS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Jonas Užgalis, 58 metų 
žiaus, gyvenęs 774—3rd Ave., 
Brooklyne, mirė spalių 6 d., 
Kings County ligoninėj. Kū
nas buvo pašarvotas grab. Po
vilo Gusto koplyčioj, 354 
Marcy Ave., Brooklyne. Lai
dotuvės įvyksta spalių 9 d., Na
tional Cemetery. Laidotuvių 
apeigoms vadovavo graborius 
P. Gustas.

Policijos būrys, atsiųstas 
prie pikietuojamos neunijinės 
moteriškų drabužių siuvyklos, 
pradėjo kamantinėti ir atrin
kinėti visus, kurie atvykę tal
kininkauti unijai, pagelbėti pi
le i etų ot i.

Policija taip atrankiojo ir 
areštavo 42 marininkus, AFL 
Seafarers, International Uni
jos narius. Marirftnkai, šiuo 
tarpu neturintieji darbo, In
ternational Ladies " Garment 
Workers Unijos (ILGWU) 
buvę laikinai pasamdyti pa
gelbėti pikietuoti.

ILGWU dabar veda kam
paniją suorganizuoti neorga
nizuotas šapas'. Jos’nariai pi- 
kietuotojai neseniai buvo mu
šeikų užpulti. Unija ryžosi 
padidinti pikietą, padaryti jį 
saugesniu,' pasamdė marinin
kus. Tačiau, vieton ieškoti 
mušeikų, apskrities prokuroro 
padėjėjas Vincent T. Scotti 
atsiuntė policiją' persekioti 
marininkus, kuriems esant pi- 
kiete mušeikos nedrįso 
pikietuotojų.

Trys Bronx Amerikos Dar
bo Partijos vadai, kandidatai 
j kongresmanus, pareiškė*, kad 
jie vyksta į Washingtoną pas 
general} prokurorą Tom Clark 
protestuoti įkaltinimą 12-kos 
komunistų vadų.

Leon Straus, Albert E. 
KahnJr Nicholas Carnes, kan
didatai iš 23, 25, ir 26-to kon
gresinių distriktų, išvyko į 
Wasbingtoną spalių 8-tą.

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINĖ TAUTOS VIETA • ROCKEFELLER CENTER ’ 

Nuostabiausia komedija šiemet... . *
GREER g ARSON ♦ WALTER PIDGEON

“JULIA MISBEHAVES”
»u Pęter jAiwford ♦ Elizabeth Taylor ♦ Cesar Romero 

Metro-Gold wyn-Mayer Judis
SCENOJE: "GOLDEN HARVEST'... Pagamino Leonidoff, sce- 
nerijos Bruno Maine.,. su Rockettes, Corps de Ballet, Glee 
Club, Music Hall Simfonijos Orkestras vadovybėje Alexander 
Smallens. * " ' .

Cedarhurst miestelio valdžia 
paskelbė, kad peraugę aklink 
kiemus apsodintieji krūmokš
liai užstoja automobilistams 
regėjimą, žada bausti tuos, 
kurie neapgenės.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fomišiuotas katnba- 

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

suimtus Battle of the 
mūšiuose, 
atleidimą 

Use Koch,

APIPLĖŠĖ VIEŠBUTI
Atėjęs per pilną svečių ko 

ridorių puikiame Sherry - Ne 
therland .viešbutyje 
numaršavo tiesiai į vedėjo 
tinę. Ten kasierei įrėmęs 
garon revolverį viešbučio 
dėjul matant, įsakęs, jai 
daryti kasą. Ji atidarė, 
sižėręs $7,5.00, į kišenius,- jis 
taip pat ramiai išėjo lauk.

Plėšikui nuėjus iki lauko 
durų, kasininkė suspigo, jog 
esanti apiplėšta. Visi sujudo, 
Pribuvo ir policija, bet plėši- 
kas, pasiėmęs vieną iš dauge
lio nuolat matomų ties vieš
bučiais taksimų, bematant din; 
go iš akių. ,

\UNYSTĖ. MEILĖ IR MUZIKA 
ARTU PUIKIOJ 
ARAMOUNT PROGRAMOJ M

“Isn’t It Romantic”
VERONICA MONA .
’AKE • FREEMAN

. TILLY DeWOLFE • MARY HATCHER.
-.•-•.SCENOJ ASMENIŠKAI -:- 

ERSKINE HAWKINS Ir jo orkestras 
Ir DELTA RHYTHM. BOYS 
SAVANNAH CHURCHILL _ 
HOWELL IR BOWSER • į
PARAMOUNT Times Sq/

Joseph Salvagno, bedarbis 
ledvežis, 51 metų, tapo užda
rytas kalėjime be kaucijos 
kaipo žmogžudys.

Salvagnos nelaimių pradžia 
—nežinoma. Tačiau apie da
bartį žinoma tiek, kad jis no
rėjo įsigerti, o tam neturėjo 
pinigų. Bet jis turėjo barton■ 
derį sūnų, tad jis jautėsi, jog 
tas turi “trokštantį’ tėvą pa
girdyti. Sūnus, ^25 metų vy
ras, turįs žmoną ir du kūdi
kius, tėvą girdyti neišgalėjo. 
Jis pradėjo tėvą barti, kad jis 
nenorįs dirbti (įdomu, kur 
samdytų 51 metų asmenį, ne
turintį amato). Atėjusiam į 
aludę tėvui jis atsisakė dubti 
gėrimo. Tėvas išėjo įtūžęs.

Tėvui išėjus,* sūnus barien- 
deris išskubėjęs namo, bijoda
mas, kad įėvas gali už jų bar
nį keršyti* jo žmonai ir vai
kams. Ten jie daugiau baręsi 
su tėvu. Barteh'deris atsivedė 
savo vaikus* ir žmoną į savo 
darbavietę, Central Park Bar 
& Grill, ties/ 8th Avenue ir 
113th St., New Yorke.

•Ne už ilgo sugrįžo senasis 
Salvagno ir nei žodžio neta
ręs pradėjo šaudyti į bstrten- 
derius. Bartenderis Henry 
Wilkins krito pašautas dvie- 
mis kulkomis ir mirė <pirm pa
siekimo ligoninės. Kita kul
ka pataikė sūnui sprandam 
Iššokęs iš už baro, sūnus su
sikibo su tėvu ir jį gerokai 
apkumščiavo. Tuo tarpu pri
buvusi policija užlaužytomis 
akirpis tėvą Salvagno nuvežę į 
kalėjimą. .

, SERGA
Senas brooklynietis Vincas 

Žvirbliu Stanley Misiūno bar- 
tenderiš, turęjo operaciją. Jis 
randasi Staten Island Vetera
nų ligoninėje. »

Pastaruoju laikų ’ Vincas 
žvirblis gyvena • Mespėthe. 
Apie jo padėtį po operacijos 
dar negirdėjome.'

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKU ĮSTAIGA 

Salės dėl Balių, ‘Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt 

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel STagg 2-3842

Įsikūręs prieš. penkis mė
nesius, Brooklyno Raudonojo 
Kryžiaus kraujo fondas jau 
gavęs nuo savanorių 3,200 
puskvoicių kraujo. To krau-i 
jo, paskirstyto po 27 Brook
lyno ligonines, jau gavę 1,300 
ligonių/ Didžiuma teko Kings 
County ligoninei.

Raudonojo. Kryžiaus Brook
lyno skyriaus vedėjas Edwprd 
J. Quigley ragina gyventojus 
daugiau susidomėti ta progra
ma, duoti kraujo. Jį vartoja 
pagalbai susirgusių, sužeistų, 
prie. gimdymo.

Fondas veikia, kaip ^pašalpi- 
nė draugija. Visi sveiki as
menys, 18 iki 59’metų,/krau
jo duoda nemokamai, visi rei
kalingi (kol ištenka) gauna 
kraujo: Pirmenybę gavimui 
kraujo turi davusysiš ir jo ar
timieji. Fondas kol kas dar 
negauna? kraujo pakankamai. 
Ligoninės tebesąmdo kraujo 
davėjus ir tą kraują parduo
di jo reikalingiems ligoniams.

Spalių 1-mą dieną gamta 
džiaugsmu apdovanojo Verą ir 
Praną Ęudrioniųs, jiems at
nešdama didelį ir gražų sū- 
nelį. Jam davė vardą Pra
nukas. Sūnelis 8 svarų ir 13 
uncijų. , . .

Motina ir sūnus sveiki, šio
mis dienomis iš'ligoninės 5grįš 
namo: B6-34 Hull Ave., Mas- 
peth, L. T., N. Y? ’. 1

Apsidžiaugę padidėjusia 
šeima, vardan savo Pranuko, 
Budrioniai paiskyrė. $5 aukų 
dienraščio Laisves b’įdžetūi. 
Budrioniai yra • ilgamečiai 
dienraščio skaitytojai ir prie
temai. Verutė (Mikutaįty^e) 
Budridnienė, j pirm jŠejin\o 
auklėti šeimos, dažnai pasi
darbuodavę ir- skaitytųjų. gavi
me, taipgi . rašinėdavo laik
raščiui. Tikimės, kąd; šeimai 
paaugėjus, Stįdribniai vėl bus 
su mumis ir darbe.- < ..

Linkime laimės šeimynėlės 
auklėjime! / 1 ,

Scena iš filmos “Red River,” rodomos Capitol Teatre, 
New Yorke. Scenoje šokėjai Tony ir Sally 

DeMarco, ir kiti.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 Vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

šeštadienį, spalių 2 d., Alice 
Stasiūnaitė, kartu su savo te
ta Anna Jankien.e, surengė sa
vo tėvams Vladui ir Bessei 
Stasiūnams surpVyzo p arę jų 
20-tiės metų vedybinio gyveni
mo progą. Pare* buvo Stasiū
nų namuose, 16 Maūjer St., 
Brooklyne.

Bessie Stasiūnienė yra LKM 
iždininkė, o Alice Stasiūnaitė 
yra Aido Choro narė, taipgi 
lanko kolegiją.

Linkime Vladui ir Bessei 
Stasiūnams laimingo gyveni
mo, taipgi sulaukti dar daug, 
daug tokių sukaktuvių. Rep.

Jubiliejaus paminėjimas.
Aidiečiai kviečia visus at 

silankyti į šį mūsų miesto 5( 
metų sukakties paminėjimą.

Koncerto pradžia 4 valan 
da. Paskui šokiai. H. F

Ragangaudiški įkaltinimai 
12-kos vadovaujančių komu
nistų praėjusį ketvirtadienį 
tebesitęsusiame nagrinėjime 
reikalavimo bylą panaikinti 
buvo smerkiami daugelio žy
mių teisininkų ir organizacijų.

Prieš įkaltinimus ir prieš 
tuos būdus, kuriais vaduojan
tis tie 12-ka buvo įkaitinti,

Nacionalė Advokatų 
ir Amerikos Civilių 

Unija greta jau nuo’

Pašto Žinios
Brooklyno pašto viršininkas 

Edward' J: Quigley -praneša, 
jog Kolumbo dieną, spalių 12-, 
tą, laiškai, taipgi pundeliai, 
bus išnešiojami tik vieną kar
tą. . Special delivery išnešios 
lig 11 vakaro. Ir centralinis 
paštas pundeliams ir stam- 
poms veiks per visą dieną.
Pundeliai Oro Paštu

Pastaruoju Ihiku paštas pri
ima pundelius siuntimui Tary
bų Sąjungon lėktuvais. Ta
čiau dar labai mažai kąs-apie 
tai žino, rpažai kas išsigali ir 
mažai naudojosi tuo patogu
mu, Pirmomis keturiomis die
nomis ' po atidarymo to sky
riaus oro paštu: pašiųsti tik 
48 svarai tokių. Siuntinių.

Pundelių oro pašto siunti
niams dydis ir visos kitos , tai
syklės tos. pačios, kaip kad ir 
siunčiant paprastu paštu.

Kainos yra: $1.66 centai už 
pirmas 4 uncijas, ir po 63 
ce/itus. už kožnas sekamas 4 
uncijas ar jų dalį. Svaras kai
nuotų $3.55. Viso pundo, svo
ris gali j būti ne daugiau *22 
svarų. J,

pedicija ir naujausios žinios ift Sovietų Sąjungos. f

GHT A1VT 17v ; —7th Avc-» tarP 41 ir 
O 1/Vi 1 JljIS JL 42nd St., New York.
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išstojo 
Gildija 
Laisvių 
seniau komunistus' ginti stoju
sio Civilių Teisių Kongreso.

Atakos ant komunistų buvo 
pasmerktos kaipo isteriškas 
neigimas Jungtinių Valstijų 
Konstitucijos punkto, garan
tuojančio žodžio laisvę.

Varde Gildijos, atstovaujan
čios daugelį liberališkų Ame
rikos advokatų,, argumentavo 
advokatai Arthur S. Silber- 
man ir Robert J. Silberstein.

Civilių Laisvių Uniją atsto- 
Viauti teisme, tos organizacijos 
pažiūras dėstyti’, kritikuoti ne- 
konstitucingumą tų kaltinimų 
atvyko advokatas Oslnon K. 
Fraenkel, autorius dokumen- 
talės istorijos iš Sacco-Vanzet- 
ti bylos, taipgi advokatai Ed
ward Ennis ir Raymond S. 
Wise.

Taipgi toliau argumentavo 
Tosterio, Denniso ir kitų iš 
12-kos įkaitintųjų advokatai 
A. J. Isserman, David Gold
stein. Freedman.

Teisėjas Murray Hulbert tie
sioginiai neprižadejo, tačiau iš 
jo kalbos 'daleistina išvada, 
kad jis gal 'bylą atidėsiąs to
liau, Jeigu jam neužteks laiko 
nuodugniai išstudijuoti visus 
pateiktus argumentus.

Jeigu nebus atidėta, teismas 
turės prasidėti šio mėnesio 15- 
tą. Dabar tiktai svarstoma 
įkaitintųjų reikalavimas bylą 
panaikinti.

Apart stojusių teisme ginti

AMERIKINE PREMJERA ŠIANDIEN!
Artkino perstata

Sujaudinančią dramą žmogaus, kuris tikėjo, kad visi žmonės 
sutverti lygiais, ir rizikavo savo fifrvybę tam įrodyti!

“WITHOUT PREJUDICE”
Istorija didžio ruso tyrinėtojo ir žmogmylio MIKLUCHO- 
■MAKLAJAUS, kurio šaukimas į tautybių susitarimą yra ypač 
šiandien reikšmingas!1 *

Vaidina SERGEI KURILOV, garsus Maskvos teatrų žvaigždė; 
WAYLAND RODD, pagarsėjęs negras aktorius, ir tkiti rusų 
ir negrų aktoriai. " j

Pagamino Populiarių Mokslinių Filmų
Studijos Maskvoj, Sovietų Sąjungoj

SCENOJE
FREDDY MARTIN 
, ir jo ork.
Taipgi: Andre ir Stev.e

Calgary
Ir: 'Balir & Dean

ZUPP’S BAR 41 aam
propi. < <

NAMU GAMINIMO VALGIAI KASDIEN , 
" DEGTINĖS - VYNAI - ALUS ‘' BlEVISlON

Liberty Auditorium
1 l(L06x Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

NUPIGINTAI PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio 

Susidedant iš Daimaųtų; Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių žiedų, 

Ir Auksinių Daiktu Visokių'Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikroday Didelis Pasirinkimas

TONY’S AJ

Notice is hereby given that The Eucjid Candy 
Company. Inc., ' 
lyn, Nėw York, 
markfl "Love 
"Hin-Billlefl” 
of New York, 
products.
■ i.   ii^ ■ .yni -',ii

I JANE y>'MAN S VAIDINIMAS. KAIP VIENIŠOS KURČIOS NEBYLĖS, *
J VIRPINS JUS! UIDI5 FILMŲ TRIUMFAS!

J JANE WYMAN IR L|EW AYRES

: <“Jobnny Belinda”
[ »u CHARLES BICKFORD
’ Pagamino Jerry Wald

PARCEIS

WORLD TOURISTS
18 WEST 23RD STREET • NEW YORK 10, N. Y. 
T Ll EPHONE ORCHARD 4 - 4 6 6 0




