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Rašo

Kuzmickas džiau- 
“rusai tebetiki į 

Tiki ne tik

Tiki ir Netiki.
Beveik Visi Tolei Pat

Nusidėjėliai...
“Be Galo Silpna.“ \
Irgi Slapta Diplomatija.
“Nei Žodžio Teisybes.“

A. BIMBA
No. 241

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

Kun. J. 
giasi, kad 
dievą.“ Girdi: 
senesnieji, kurie dar atsime
na kunigų pamokslus ir pamo
kymus, bet ir jaunesnieji, ku- 

Mrie auklėti be Dievo.“ j 
9 šiame kunigo pamoksle la

ibai daug netiesos. Svietui ban
doma įkalbėti, kad visi rusai 
tiki į Dievą. Tiesa gi yra to-, 
kia, kad vieni tiki, kiti neti
ki. Senojoje kartoje šiek tiek 
tikinčiųjų, o jaunojoje—labgi 
mažai.

Antra, kun. Kuzmickas ban
do pravesti tokią mintį, kad 

-Rusijoje nuo 1917 metų ne
bėra nei bažnyčių, nei cerk- 

. vių, nei sinagogų, nei kuni
gų, nei popų, nei rabinų. Bet 
tai netiesa. Pamokslus atsi
minti nereikia, nes jie ir da
bar tebėra sakomi tiems, ku
rie jų nori klausytis.

JU'

1 Kunigų Draugas nepilnai 
'^patenkintas ir republikonais. 
/Už dabartinę mūsų vyriausy

bės užsieninę politiką ir diplo
matiją beveik lygiais nusidėjė
liais esą ir republik-onaį. Van
denberg, Dulles, Eaton, Austin 
ir kiti republikonų šulai dirbą 
ir einą išvien su Trumanu /ir 
Marshallu. ,

Visi jie, Draugo supratimu, 
prisivirė daug košės su “nuo
laidomis’’ bolševizmui ir Ta
rybų Sąjungai.

Draugas nepatenkintas, kad 
iki šiol mes bolševikų dar ne- 
nušlavėme nuo ašarų pakalnės 

» atominės bombos pagalba.

-Vytautas Sirvydas gi apr 
r Įskaičiavo ir surado, kad visa 

W Tarybų Sąjunga yra “begalo 
silpna.“ Jos piliečiai nemoką 
dirbti ir nesuprantą mašinų.

Kokia iš to išvada? Išvada 
tegali būti viena: Su Sovietija 
būtų labai lengva apsidirbti.

★ ★ ★
Sirvydas mano; kad jią pa

darė labai didelį išradifną. 
Bet viso labo jis padarė tik 
vieną dalyką, atseit, savo be 
galo silpną liežuvį pridėjo 
prie tų,-kurie taip įkaitusiai 
paskutiniais laikais

• naują karą.
Jis taipgi pamiršo 

kytoją Hitlerį,, kuris irgi tikė- 
z jo Šovietijos “begaliniu silp

numu.“
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plaka již.

savo mo-

Smetcnininkų Dirva pilnai 
pasitenkinus, kad “tautinin- 

gįr.ai” įeis Amerikos • Lietuvių 
^Tarybon. Tik vienas dalykas 
Jai labai nepatikęs: kam pa
sitarimai dėl vienybės • buvę 

. vedami slaptai, kam buvę įsa
kyta laikytis “slaptosios 'di
plomatijos metodų.“

Taipgi sužinome, kad Lietu
vai Vaduoti Sąjunga atlaikė 
“seimą“ ir prisikėlė <iŠ numi
rusių. Smetonininkai eisią į 
ALT gerai organizuotų nes, 
girdi, su silpnu niekas nesi
skaito. šio mėnesio 17 dieną 
Chicagoje įvyks baisus seimas, 

* kurtame bus suvienyti visi 
smetonininkai į vieną galingą 
vaiską.

į i Iš visko matosi, kad bro
liai smetonininkai eina į ALT 
Vajevotis. ' '

šitie Dirvos atidengimai ne* 
galės patikti Grigaičiui ir ši
mučiui.

Genys margas, bėtf svietelis 
dar \margesnis. Todėl* jame 
pilna visokių ' poėĄ. Tūlas 
Klemensas Jura, Amerikos 
Lietu-vię poetas, savo eilėraš
tį pradeda šitaip:

“Tai tik sapnas, tautiečiai, 
ir nei žodžio teisybės,

Netikėkit, ką jums pasaky
siu; .tv »

Tai tik burtai vaizduotės

WALL STRYTO AŠIS PAVOJINGESNE, 
NEGU NACIU,-PAREIŠKĖ WALLACE

Francūzų Streikai Uždarė 
Elektrą, Stabdo Traukinius

VAKARINIAI TALKININKAI ATMETA 
4 DIDŽIŲJŲ MINISTRU DERYBAS

Marshallas ir Wall Stryt Užgynė 
Tiesiogines Derybas su Stalinu

Reikalauja, kad Sovietai Pirma 
Atidarytų Važiuota i Berlyną

CHICAGO. — Henry A. 
Wallace, Progresyvių Par
tijos kandidatas prezidento 
vietai, pareiškė:

— Dabartinė keturkam
pė ašis — Londonas - Mad
ridas - Roma - Berlynas — 
yra dar pavojingesnė* pa
sauliui, negu buvusioji pirm 
karo trikampė ašis — Ber
lynas - Roma - Tokio.

V a 1 s t ybės ‘sekretorius 
Marshallas ir Wall Stryto 
kapitalistų šaika dabar už
draudė prez. Trumanui 
siųsti Aukščiausiojo Teis
mo teisėj^ Fredą Vinsoną

“Baisi. Padėtis,” 
Skundžiasi Čiangas

NANKING, Chinija. — 
Chinijos prezidentas - dik
tatorius* Čiang Kai-šekas 
pripažino, kad jo valdžios 
padėtis dabar “sunkesnė, 
negu bet kada pirmiau.” 
Kalbėdamas tautininkų - 
Kuomintango seimo barių 
susirinkime, čiangas kalti
no savo armijas už dvasios 
nupuolimą; esą, tai todėl 
tautininkų armijos nesu- 
mušė komunistų per 6 mė
nesius, kaip Čiangas buvo 
žadėjęs, nors tos armijos 
buvo “gana stiprios.”

T. Dewey Giria Tafto 
Hartley’o įstatymą; 
Smerkia Streilderius

PITTSBURGH, Pa. — 
Tomas Dewey, republikpnų 
kandidatas į prezidentus, 
užgyrė priešunijinį Tafto- 
Hartley įstatymą, smerkė 
dabartinį 'CIO laivakrovių 
streiką vakariniame. Ameri
kos pakraštyje,-užsipuldinė- 
jo “raudonuosius,” sykiu T. 
Dewey sakėsi esąs “darbi
ninkų draugas.”

Jankių Konsulas Jeruzalėj 
Veikiąs prieš Izraelį

JERUZALE. — čia atsi
lankęs demokratas' Jungti
nių Valstijų kongresmanas 
Emanuel Celler sakė, jog 
Amerikos konsulas William 
C< Burdette ir kiti konsula
to nariai veikia prieš7 žydų 
valstybės reikalus Palesti
noj. Celler reikalavo tuojau 
pataisyti .amerikinio konsu
lato politiką.

NANKING. — Chinijos 
valdovas .čiang Kai-gekas 
įspėjo, kad jeigu nesusit
varkys šalies ūkis, tai turės 
žlugti jos valdžia.
_____ ____________ i---------

išgyventi per miegą,—
Tai tik pasaką jums pasa

kysiu.“ /
Ar pereikia aiškinti, kad vi

sa Juros poema yra, viena iš
tisa nesąmonė ?

f
tartis! su Stalinu Maskvoje, 
-r- panašiai kaip valstybės 
departmentas pirmiau at
metė mano pasiūlymą’ tie
sioginiai tartis su Stalinu, 
— sakė Wallace.

Henry Wallace, kalbėda
mas masiniuose susirinki
muose Minneapolyje ir Ben- 
sone, Minnesotoj, šaukė far- 
merius ir kitus eilinius pi
liečius eiti vienu frontu 
prieš/ dvipartinę demokra
tų' - Republikonų politiką. 
Jis įspėjo, kad negalima 
'laukti, kol tos partijos už- 
kur trečią pasaulinį karą.

AREŠTUOJAMI ŠNIPAI 
STUDENTAI

BUDAPEST, Vengriją. 
— Tapo suimti 54 asmenys, 
daugiausia studentai, už 
šnipavimą svėtimai valsty
bei ir už. svetimų .pinigų 
šmugeliavimą.

Laivų Savininkai ir Darbo 
Federacijos Vadai Išvien 
Atsišaukė į Prez. Trumaną

_■ 9 ----- r-

NEW YORK. — Darbo 
Federacijos "'Laivakrovių 
Unija ir Laivų Savininkų 
Sąjunga išvien kreipėsi į 
prez. Trumąną. sų prašymu 
paskirti faktui ieškojimo 
komisiją; sako, tokia komi
sija galėtų duoti patarimus, 
kaip išvengt 45,000 laiva
krovių streiko rytinių, vals
tijų uostuose. Ginčas tarp 
savininkų ir darbininkų ei
na dėl algos už viršlaikių 
darbą.

5 Milionai Darbininkų 
Prieš Gen.de Gaulle

PARYŽIUS. — Francūzų 
Generalės Darbo Konfede
racijos sekretorius Benoit 
Franchon pareiškė jos su
važiavime, , jog 5 milionai 
darbininkų pastos kelią fa
šistiniam generolui de Gau- 
lle’ui, kuris norėtų tapti 
Frakcijos diktatorium:

Amerikonai Persvarstys By
lą prieš. Bismarcko Ainį

FRANKFURT, Vokieti- perijbs< dalių atstovą! kon- 
ja. — Amerikonai andai nu
teisę 6 mėnesius kalėti vo
kietį baroną Heinrichą von 
Elinsiedelį, k u n i gaikščio 
Bismarcko... ainį. Jis buvo 
areštuotas/ kaip tariamas 
“komunistų agentas.” Da
bar karinis amerikonų teis
mas priėmė apeliaciją Ein- 
siedelįo bylai pernagrinėti.

Einsiedelis karo metu bu
vo vokiečių lakūnas. Ameri
konai primėtė jam komu
nizmą todėl; kad jis nese
niai redagavo vokiečių laik
raštį sovietinėj^ Berlyno 
dalyje? •

WASHINGTON, 
miama, jog šiemet derlius 
viršys net 1946 m. derlių.
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PARYŽIUS, spal: 12. - 
Darbininkų streikai supa
ralyžiavo Francįjos geležin
kelių , veikimą ir sustabdė, 
elektros gaminimą. Kietai 
laikosi angliakasių streikas. 
Streikuoja metalistai' ir 
daug , audėjų. Antradienį 
paskelbtas laivakrovių vi
suotinas ' streikas.

Klerikalinių ir socialde-

mokratinių unijų vadai šau
kė nestreikuoti. Bet daugu
ma tų unijų narių taipgi ne
dirba bei marguoja sykiu su 
streikieriais pikietininkų ei
lėse. Pamatinis streikierių 
reikalavimas — pakelti al
gą.

-Premjero Queuille’o val
džia rėkia, kad tie streikai 
esą “komunistų užmačih.”

Rinkimų Dienoj Mainieriai 
Nedirbs, Eis Balsuoti

CINCINNATI, Wo. — 
Mainierių Unijos suvažiavi
me jos pirmininkas John L. 
Lewis įsakė neiti darban 
rinkimų dienoj lapkričio 2, 
kad galėtų balsuoti prezi- 
d e n t iniuose rinkimuose, 
ypač sumušti tuos Kongre
so narius, kurie rėmė Taf- 
to-Hartley bilių.

Suvažiavimas po ilgų gin
čų užgyrė Lewiso siūlymą

1
pakelti unijines narių duok
les nuo $2 iki $4 per mėne- 

•sj, o įstojimą į uniją pa
branginti nuo $10 iki $50.

Suvažiavimas pakėlė Le- 
wisuo algą nuo $25,000 iki 
$50,000 per metus, o sekre
toriui - iždininkui Johnui 
Owensui' ir vjce - pirminin
kui ThomuL Kefinedy — 
nuo $18,000. iki $40,000 per 
metusi padidino algas ir 
unijos tarybos nariams.

CHINŲ KOMUNISTAI UŽĖMĖ 
SVARBŲ CEFOO UOSTJ

• / ..

Chinų komuųistų radijas 
pranešė, kad' jie atkariavo 
nuo tautininkų Čefoo, svar
biausi ą. uostą Šantungo pro
vincijoje ir vijoje- šiaurinė
je Chinijoje. .

San Frariciscoj girdėtas, 
chinų. komunistų radijas 
taipgi paskelbė, kad • Šensi 
provincijoj jie ištaškė ketu-

4rias tąųtininkų, divizijas su 
jų komandieriais. Vien ties 
Sian miestu buvo nušluota 
5,700 tautininkų kareivių ir 
oficierių.

NANKING. — Chinijos 
tautininkai sako, kad jie at
griebę, Jingkow uostą, Man- 
džurijoj. Tas uostas užšąlą 
jau lapkričio mėnesį. . ( 

------------ 1.......——s---------
Vadinama Būtinoji Sąlyga 
Taikai su4Sovietais

PARYŽIUS. — Amerikos 
atstovybės narys Jungtinių 
Tautų seime, prof. Ph. Jes- 
sup’as sakė ’ koresponden
tams: Būtinoji sąlyga
susitaikymui su Rusija yra, 
kad Sovietai atidarytų va-' 
žiuotę iš vakarinės Vokieti
jos į Berlyną.

Bet Jessup’as dar nepa
tarė grūmoti Sovietams 
ginklais ar kitomis bausmė
mis; sako, dar galima būtų 
tęsti derybas^ paskiriant 
tam tikras komisijas.

ANGLŲ IMPERIJOS 
DALIŲ “VIENYBĖ”

LONDON. — Indijos, Pa
kistano ir kitų Anglijos im-

• i* '• .*51

ferenčijoj pasižadėjo tvir
tai laikytis vienybės su An
glija.

Teisiamas Mussolinio Generolas 
Didžiuojasi, kad Fašistas

ROMA: -j. Prasidėję bylą 
prieš maršalą Grazjanį bu
vusį Mussolinio armijų ko- 
mandierių. Graziani, Hitle-' 
rio bendradarbis kare, yra 
teisiamas kaip karinis kri
minalistas. ‘ Graziani buvo 
Italijos fašistų komandie- 
rius kare prieš Ethiopiją, 
kur jo-įsakymais, buvo su
šaudyta tūkstančiai paimtų 
nelaisvėn ethiopų.

Ispanijos Fašistų Teroras 
Prieš Protestantų Religiją

NEW YORK. Sugrįžęs 
iš Ispanijos/kunigas Stan
ley L Stuber pranešė, kaip 
Ispanijos fašistai persekio
ja protestantų religiją ir 
daužo - ardo jų bažnyčias. 
Kun. Stuber, pirmininkas 
Pasaulinės. Baptistų Sąjun
gos dėl religinės laisvėj, to
dėl pareiškė:

— Man labai neramu, kad 
tūli Amerikos kongresma- 
manai, \generolai ir didieji 
biznieriai atvirai reikalauja 
pilnai. pripažinti Ispanijos 
fašistų valdžią ir padaryti 
kabinę santarvę su jais.

Suimti Policinihkai
RIQ D E JANEIRO, Bra

zilija. — Vadinama “geroji 
policija” areštavo visus 13 
vienos stoties policininkus, 
kurie už kyšius leido žuli- 
kams gembleriauti.

: Dabar teisme Graziani 
gyrėsi,Akad “buvo ir bus fa
šistas, jeigu už tai būtų ir 
mirčia nubaustas.” Jisai tei
sinosi, jog kariavo pagal 
savo valdžios įsakymus.

. Fašistų grupes tefemė 
kartotinai šaukė: “Valio 
Grazianiui!” Lauke fašistai 
taipgi demonstravo. Polici
jai buvo įsakyta išsklaidyti 
fašistus. (

PARYŽIUS, spal. 12. — 
Amerikos, Anglijos ir Fran
ci jos delegatai Jungt. Tau
tų Saugumo taryboje atme
tė Argentinos ir pęnkių ki
tų “bepusiškų” tarybos na
rių pasiūlymą, kad tuo pa
čiu laiku Sovietai atidarytų 
važiuotę iš vakarinės Vo
kietijos į Berlyną ir kad 
būtų -sušaukta Amerikos, 
.Sovietų, Anglijos ir Franci- 
jos užsieninių ministrų kon
ferencija Berlyno klausimui 
spręsti.

Anglai, ' amerikonai ir 
francūzai Saugumo Tary
boje iš naujo pareikalavo, 
kad Sovietai pirma nuimtų 
“blokadą” nuo Berlyno; 
girdi, tik po to vakariniai 
talkininkai galėtų eiti į de
rybas su Sovietais.

Vyriausias amerikonų de
legatas Wairen Austin 
smarkiausiai kalbėjo prieš

Berlynas Būsiąs Blokuoja
mas, iki Anglai-Amerikonai 
Ištrauks Naujas Markes ,

BERLIN, spal. 12. — 
Laikraščiai sovietinėje Ber
lyno dalyje rašo: — Sovie
tai tol neatidarys važiuotės 
iŠ vakarinės Vokietijos į 
Berlyną, kol Amerika, An
glija ir Frąncija ištrauks 
naująsias savo markes iš to 
miesto.'

• Lemiama, jog republiko- 
nam laimėjus rinkimu^, jie 
ne tiek pajsys Berlyno, bet 
stengsis pilnai pajungti 
Wall Strytui vakąrinę Vo-

Teismas Užgyrė Extra 
Algą už Extra Darbą

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų Aukščiausias 
Teismas užgyrė pirmesnį 
savo sprendimą 5 balsais 
prieš 3, kad 'turi būti laiva- 
kroviams mokama daugiau, 
negu paprasta viršlaikių al
ga už darbą, viršijantį nu
statytus viršvalandžius.

J. Tautą Tarpininkas Užgiria 
Bernadotte’o Planą

• PARYŽIUS. — Dr. Ralph 
Bunche, Jungtinių Tautų 
tarpininkas Palestinai, pil
nai užgyrė 'Velionio grafo 
Bernadotte planą. Tas pla
nas, be kitko, siūlo atimti 
iš Izraelio Negebą, pietinį 
Palestinos plotą; pavesti 
Transjordano, karaliui ara
biškąją Palestinos dalį ir 
paskelbti Jeruzalę tarptau
tiniu miestu, kurį Jungtinės 
Tautos tiesioginiai valdytų.

ESSEN, Vokietija. — 
Generolas Clay, karinis 
amerikonų , gubernatorius 
Vokietijai, sakė, greit bus 
leista amerikonams dėti ka
pitalą į pramones vakarinė
je Vokietijoje.
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Sovietus; sakė, kad vakari
niai • talkininkai nenusileis 
Soviėtam Berlyfte; kaltino 
Sovietui už , bandymą iš- 
stumt amerikonus, anglus 
ir francūzus iš Berlyno; ir 
pasakojo, kad negalima esą 
su Sovietais susiderėti, nęs 
jie, girdi, reikalaują visiško 
pasidavimo iš vakarinių tal
kininkų pusės.

Pranešama, kad ameriko
nai šį trečiadienį ar ketvir
tadienį .įteiks Saugumo Ta^ 
rybai formalį skundą prieš 
Sovietus dėl Berlyno “blo
kadoj.” '

--------- 1-------------

Čiango Tautininkai 
Pabėgę iš Čangčuno

NANKING. — Chinų ko- 
munistų radijas iš Šensi 
provincijos pranešė, kad 
jau praeitą mėnesį 380,000 
Čiang Kai-šeko kariuome
nės pabėgo iš- čangčuno, 
Mandžurijos sostinės. (Tau
tininkų oficieriai praeita 
sakaitę paskelbė, kad jų ar
mija pasitraukė iš čangču
no. Paskui valdžia ėmė tai
syti tą pranešimą ir pasa
koti, kad jos kariuomenė 
“da*r laikosi” čangčune, ku
ris nuo seniai buvo komu
nistų apgultas.) ,.

Sovietų Spauda Nurodo 
Skirtumus tarp Prez. 
Trumano ir Marshall©

OficialėMASKVA
Sovietų žinių agentūra 
TASS pranešė apie skirtu
mus tarp prez. Trumano ir . 
jo valstybės sekretoriausv 
Maršhallo; pažymėjo, kad 
Marshallas specialiai nu
skrido iš Paryžiaus į Wash- 
ingtoną, kad sulaikyt Tru
maną? nuo savo asmeninio 
atstpvo Vinsono siuntimo 
Maskvon — tartiš su Stali
nu* ginčui spręsti dėl Berly
no. \ "•

Angliški Sovietų Draugai < 
Ragina Užgint Atom-Bombas

į

LONDON. — Anglų or
ganizacija dėl Draugiškumo 
su Sovietų Sąjunga savo su
važiavime užgyrė /Sovietų 
siūlymus sumažint ginkluo
tas jėgas ir užgint atomi
nių bombų nhudojimą. Su
važiavime dalyvavo 400 de
legatų.

AMERIKINIAI “DŽIUN- 
KAI” CHINIJAI

ŠANGHAI. — Chinijos 
tautininkų vyriausybė sa
kė;— Dauguma atliekamų 
amerikinių karo reikmenų, / 
kurie pervesti Chinijai, yrą 
tik netikę laužai - "džiun-C 
kai.” ' J

ORAS. — Nešalta giedra
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Tarptautinė Apžvalga
Rašo D. M. Š.

M1\ trufnanas maldauja 
piliečius, kad jį išrinktų į 
prezidento vietą. ’Jis žada 
daugybę visokių dalykų.

Labai keistai skamba ,ka
da tą kalba būdamas prezL 
dento vietoje. Juk jis ir da
bar yra prezidentas, bet ką 
gero jis davė Amerikos de
mokratijai?

Mr. Trumanas teisinasi, 
kad šis “Kongresas buvo 
blogiausias istorijoje.” Jis 
□Amiršta, kad ir Roosevel- 
;b laikais Kongresas labai 
dažnai ėjo prieš Roosevelto 
politiką, bet Roosėveltas ėjo 
Sū liaudimi ir Kongresas 
buvo priverstas nusileisti.

Henry Wallace, Progre
syvių Partijos kandidatas į 
prezidentus, pasmerkė abi 
senąsias partijas, kaip de
mokratų, taip republikonų, 
kaipo Wall S try to turčių 
partijas. Ir tą patvirtino 
faktais.

Albanijoj įvyko pakaitų 
ministrų kabinete; Armijos 
viršininko vietą užėmė ge
nerolas Mėhmet Shebu, žy
mus komunistas.

Argentinos vyriausybė 
suvaržė Jungtinių Valstijų 
korespondentus. Sako, kad 
jie nesirūpino žinių reika
lais, bet vejkla prieš dabar
tinę Argėntiįjįos. vyriausy-

Kinijos Liaudies Išlaisvi
nimo* Armija sudavė kelis 
skaudžius smūgius reakci
ninkams -ShantUngo, Ho
peh; Shansi, ir ^uiyuano 
provincijose. ’ , ,,

Tuo pat .kartu. Mandžūri- 
jos Liaudies ‘Armija Užėmė 
Changchuhą, kiečiau • su
spaudė įėąkčibinkusf čiri- 
šieno mieste* ‘ ir Mukdėno 
srityj. / : '

Lenkijos vyriaušybė pa
skelbė, kad pirmą pusmetį, 
1948 metais, jos prekyba sii 
užsieniu yra tris kdrtUš di
desnė, nbgu buvo pirma ka
ro. Tas parodo, kaip ener
gingai Lenkijos liaudis pa
dirbėjo atstatyme industri
jos, \ kad gali pasigaminti 
tiek daug prekių išvežimui. 
Tuo negali pasigirti kapi- 

Prežidentas Trumanas ir Diplomatija
Sakoma, kad bevažinėdamas su prakalbomis preziden

tas Trumanas visur susidūrė su giliu Amerikos žmonių 
troškimu taikdš. Niekur jis neužėjo žmonių pritarimo 
“kietai politikai/’ kuri veda tiesiai į naują karą. Jis su
žinojo, Oct Progresyvių Partijos kandidato Hėhry Wal
lace iškeltas taikos šūkis yra plačiųjų masių karštai svei
kinamas.

Todėl Trumanas ir jo rinkiminės kampanijos patarė
jai hušprendė, jog reikia Trumanui pasirodyti taikos ša- 
liHinku ir pRstatyti republikonus naujo karo kurstyto
jais: Jis laimėtų rinkimus^ jeigu jis įtikintų žmones, kad 
jiš neieško karo su Tarybų Sąjunga’. Todėl, patylomis^ 
bėveik rhažai kam žinant, Trumanas nutarė pasiųsti 
Aukščiausio Teismo pirmininką Fred Vinson Maskvon 
kalbėtis šu Stalinu. Seniau panašias misijas prie Roose-v 
vėlto atlikdavo Harry Hopkins ir Joseph Davies. Buvp 
užklausta pas teisėją Vihson, ar jis apsiims būti Truma- 
no pasiuntiniu. Teisėjas Vinsbn, žinoma, su mielu noru 
sutiko.

Bet apie tai sužinojo Trumano kabinete bahkieriai ir 
generolaj. Sužinojo Vepublikonai, ir tuojau Dewey pasi
šaukė savo “valstybės reikalų sekretorių” Dulles iš Pary
žiaus dėl pasitarimo. Sužinojo valstybės sekretorius1'ge: 
nerolas Marshall, ir kilo tikra revoliucija!

Nonsensas, kad būk Trumanas iš savo geros širdies 
kvietęs Marshall iš Paryžiaus pasitarimui. Tai buvo, sa
koma, Marshall reikalavimas;. Jis turi atvykti Washing- 
tonan ir išaiškinti prezidentui, kaip baisus būtų jo žygis 
j Maskvą!

Sekretorius Marshall atvyko ir į keletą valandų “įtiki- 
n'p” prezidentą Trūmaną, kad jo proponuojartias žygis 
nbgėraSį nepriimtinas, žalingas. Kodėl? Ogi todėl, girdi, 
kad Beriyho reikalai jau pavestas Jungtinių Tautų Sau
gumo Tatybai. Antra, baisiai užpyktų Anglija ir Fran- 
cūžija, nes tai reikštų jų ignoravimą. Pagaliau ir visuo
se “Vakaruose” kiltą panika!

Vadinas, laimėjo mūšų valstybės department© “kietoji 
gaiitika.” Laimėjb pdlftiM ^generolų ir bankierių — For- 
heštal, Lovett ih Marshall. Eisime toliau sėhUoju keliu,— 
tilo keliu, kuris privedė prie šių dienų tarptautinės kri- 
žėš.

O prėzidehtas Trumanas dar kartą pasirodė žmogumi 
. be šavb nuomonės ir be politinio nugarkaulio. Ne jis ki- 

liis vadovauja, bet jį kiti vadovauja.
jTUd tarpu Marshall ir Dulles sugrįžo į Paryžių. Jie 

džiaugiasi slivaldę savo prezidentą. Juos sveikina Chur
chill ir visi kiti, kuriems rūpi ne taikos išsaugojimas, bet 
sūžltig ’dymas.

Thomas Mann ui Henry Wallace
Pasauliniai garsus liberališkų pažiūrų rašytojas Tho

mas Mann, Nobel Prize laimėtojas literatūroje, pasisakė 
už Henry Wallace kandidatūrą į Jungtinių Valstijų pre
zidentus. Jie teigia, kad tik Wallace šiuose rinkimuose 
atstovauja tas spėkas, kdribs darbuojasi dėl taikos iš- 
laikymo. Sako Man n:

£yiso pasaulio akyse milijonai tų, kurie savo balsus 
atiduos už Wallace, atstovaus Amerikos pirmąsias mora-1 
lines ir protines eilės; Nes hėžiūrint, kaip dideli yra keb
lumai; kurie užtveria mus nuo nuoširdaus susikalbėjimo 
su šių dienų Rusija, mes negalime nepripažinti to fakto, 
jdg rusų-amerikieeių susikirtimas sudaro baisų užtvarą 
visČs žmonijos progresui;.

“žmonijbš' ateitis priklausys nuo to susikirtimo iš- 
spreridimb, ir Wallabe norį padėti jį išspręsti.

“Iš kitos pusės, tie, kurie greitoje ateityje bus valdo
nai, labai mažai teįtikina, kai jie nuduoda taikos saugo
tojais; .. Tuo būdū rti'ėš —- visa tikroji Amerika -— pa
rodykime taip labai reikalingą taikos nusistatymą, bak 
štibdami UŽ Henry Wallace.” / ,

Didžiulis Naujosios Partijos Laimėjimas
• Jau dabar aišku, kad Progresyvių Partijos prezidenti

niai kandidatai- bus ant baloto mažiausia 41 valstijoje. 
Petfkiose valstijose — iowa, Georgia, Mis’sissippi, Ne
braska ir Tehnesšee išpildyti visi formalumai ir tikimasi, 
kad kai kurios iš jų taip pat pripažins naujosios partijos 
kahdidatus. Tuo tarpu likusiose dviejose valstijose— 
Illinois ir Alabama—eina k6va teismuose.

Uždėjimą naujosios partijos kandidatų ant baloto ke
turiasdešimt Viėrtoje valstijoje reikia skaityti nepaprastu 
istoriniu laimėjimu. Iš senųjų,partijų busės buvo deda
mos visos pastangos Progresyvių Partijai pakišti koją. 
Bet visi sunkumai buvo nugalėti, priešai 'buvo tinkamai 
atmušti. Dabar milijonams piliečių bus puiki proga bal
suoti už^naują partiją ir jos kandidatus. '

Čianį> Kaijsėko “Atsiprdtyinai”
Kinijos diktatorius CiUhg Kai-šekas sUšišaukė savo 

pakalikus ir jiems pasakė, kad jis karą pralaimi, kad iki 
šiol jam toli gražu 'dar nepavyko komunistus sunaikinti. 
Priešingai, jis turi atsiprašyti, kad komuništhi ir jų va-
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Visąšališki protestai pries teikipią malonių llsei kbcK, 
žjauruolci hacei, kuri kahkinjąvo 'karo kalirtiūs Bų- y 
chenwaid \oric'enlracijos kenipeje ir .iŠ kali-
rtiy b'diį darosi lėHipomš štogčAiils, priVeHe tyriheti, dėl 
ko jai skitia bausmė višą amžių kalėti tapo atkrista 
ant keturių mėtą. Jie ne už ilgo baigsis, pėsinėje 
Artbijus ^fekreVoriufe (ministras) • Kerihe^h Rojali;ktirlš 
nubaltino llsę. J.Įs,/pirmasis buvo pakviestas įiūdyti 
senatiniam kOhiitetUi, yhdoVAtfjAmam .MichifcArt rėihp..

pubiikono senatoriaus Homer • Fergusoh’o
■ ;/: ■ ■ V/.

-fi' nr.y :..;r«.14..j',**-/Vi. / »^/' —

dovaujaiila ’‘ Liaudies A^iniji vis ‘glačiau it plačiau .įsi
gali. '■ ?>. > \ .V;';.. ; ,

O šių metų baiąądžio mehesį Cįang Kai-šekas, sūdė jo 
prižadėjimus ir visam syiėtub užtikrino,- kad per yfeniis 
trumpus šešis mėnėsius jiš šū :komdhizmu);^ 
diriJš. Dabar jis šUkb, kąd gal . neužteks nė čįėlų įlietą 
gal reikės pet. dvejų mėtų hugalėjimtir komunistą! į .

kas Atsako už'kihijos diktutoiiąūs nepąšišėkiįną^
kaltiną kinijoš žmones. Viehą, tie žmonės ;j'o paradams 
ajpiė ‘‘dėmokhatiją” ’n’ėpatikeję; ahtrą—rįdds' (šūžąyejuš 
komunistų propaganda. . •

talištinės šalys, kaip -t'.ran- 
ėija ir ItUlija, Uorš jos ka
ro laiku daug mažiau nu- 
kėntėjO, kaip Lenkija.

Suomiją purto darbinin
kų streikai; Tai liaudies at
sakymas į socialistų patai
kavimą kapitalistams 7 ir 
užsienio imperialistams.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė sumokėjo per Kana
dos valdžia dėl Internatio
nal Nickel Co. $1,666,650. 
Tai atlyginimas kompanijai 
Už jos įrenginius nikelio ga
myboje Pecengos (Pėtsa- 
nio) srityje.

Šioji sritis buvo Suomi
jos , teritorijoj ir minima 
kompani j a įsirengė ten fa
brikus. Po karo Pečengds 
sritis grįžo į Tarybų Są
jungos teritoriją ir SSSR 
atmokėjo kompanijai jos 
įdėlius. ?'■ , ..

Jungtinių Tautų organi
zacija " kenčia .. nuo Wall1 
S try to' politikos. To negali 
matyti tik tie, kurie'neno
ri. Renkant įvairias komi
sijas, vįškas buvo padaryta, 
kadv neįsileisti ‘Tarybų Są
jungos ir demokratinių 
liaudies - hėšpublikų atstovų. 
Andrius Višinskis tą kietai 
pabrėžė, Jkad tai paneigimas 
kitų tautų, teisių ir smaugi
mas pačioš organizacijos.

Kalbos apie Berlyną/ pa
sididžiavimas - “didžiuma” 
prieš Sovietus nesutvirtins 
organizacijos. Kas gali 
daugiau pažeminti organi
zaciją, kąip v laikymas Če- 
clTosioyakigos buvusio atsto
vo pono Jan Pąpanėk utsa- 
kdmingupse komitetuose?

Šis . pona$r - .išstojo ' prieš 
Čechosloy^įjos respubliką. 
Apie pusė inetų atgal jis 
buvo atšauktas-. Daugiau jis 
nesiskaito ■ čeėhosloyakijos 
atstovu,’ bęt? Anglijos ir 
Jungtinių ^Vglstijų . politikai 
laikp'jį komitėtuoše/įr'tiek.

Vakarinis Karo Blokas.
Kada •Jungtinių Tautų.,sei
mas skęsta kalbose,- negali 
atlikti7 darbų, / tai tuo pat 
laikiv • Vakarinis. Karinis 
Blokas, kurį. sudaro Angli
ja, Frančija. Belgija, Ho-

Uum...... / - • * ’

>

lūndija . ir Lūksenburgas, 
veikia. x

(Jehėraiis šio bloko šta
bas atlaikė siisirinkimus ir 
pasidalino pozicijomis. • Ge- 
neralio štabo viršininko vie
tą užima britų maršalas V. 
Montgomery; , komandie- 
riaūs — frančūžaš genero
las Jean de Lattle de Tas- 
signy; orlaivyho komandie- 
riaus vietą britas oro mar
šalas James Robb. Jie atvi
rai kalbai kad Vakarų Blo
kas taikomas karui prieš 
Tarybų Sąjungą. Jie reika
lai! j a, kad Šį bloką ginklais 
aprūpintų Jungtinės Valsti
jos. '

Ispanijos Fašistų Talka; 
Jungtinių Valstijų senato
rius Gurnfey tik paliejo’ pie
ną, reikalaudamas, kad į 
Vakarų Bloką būtų priim
ta fašistinė Ispanija. Pasi
rėdė, kad Franco generolai 
jaU'tarėsi tuo reikalu su 
Vakarų Bloko gehėrolais ir 
politikais. Fašistai..Franco 
sutinka pastatyti lj)00,000 
armiją ant Piriniejų Kal
nų, tik reikalauju, kad 
Amerika aprūpintų jo' ar
miją -gihklais ir amunicija.

Vakarų Bldko karo stra
tegai nori įtraUkti Ispaniją. 
Jie sako, kad Franko 1,000,- 
000 armija sulaikytų Sovie
tų armiją ant Pirihiejų 
Kalnų? Bet ši jų strategija 
iššaukė jų pačių tarpe skan
dalą. >.

Londono* laikraštis “Dai
ly MaiP’ SUšukO: “Mes no
rime-žinoti, ar Piriniejų 
Kalnai bus pirmoji ar ant
roji apsigynimo linija?” Ir 
toliau'rašo: “Jeigu jau da
romos išvados, kad Vakarų. 
Bloko armija, hegali sulai
kyti Sovietų* armijos ant 
Magirtot linijos (Francijos -- 
Vokietijos sienos), kad rei
kės trauktis į Piriniejų Kal
nus, tai reiškia pripažinti, 
kad .Vakarinis - Blokas bUs 
Sumuštas;” ’ j

Baisiai šupykb ir Franci- 
jbs reakcininkas generolas 
Chines de Gaūllė,. kuris 
piršosi į Vakarų Bloko ar
mijos kohiandierių maršui į 
Maskvą. Jiš sako: “Frūhci- 
još juk negalima ginti nuo 
Piriniejų Kalnų... Pirihie
jų Kalnų, linija, tai Angli
jos, o ne Franci jos gyni
mui ... Reiškią, kad Angli
ja nbri palikti Franci j a pa
čią vieną veidas veidan su 
priešų, kaip buvo 1940, me
tais, kada AngiijU neskait
lingu divizijų .kiekį prisius 
te į Europos kontinentą.”

Išeina,z kad ieškojiiųas 
naUjo karo partnerio sukė
lė pačių tarpe nėsųtikimą. 
Mr. C. Daniel rašo, kad siū
lymai Piriniejų, Kalnų lini- 
nijos “parodo, kad Vakarų 
Blokas bespėkis apginti 
Belgiją, Holahdiją, Luks- 
jembūrgą ir Franci ją, jau 
nekalbant apie Vokieti
ją. ..” Jis sako, kad šie pla
nai gali daugelio žmonių 
mintį pasUktŲ prie susitai
kymo su Tarybų Sąjunga, 
vietoj' būti Anglijos suor
ganizuoto Vakarų Bloko 
įrankiais. - '

STERNISTAI BUVO 
UŽĖMĘ KALĖJIMĄ

JAFFA, Ižraėliš. — 20b 
Sterho grupės, žydų teroris
tų nuginklavo kalėjimo sar
gus ir path's užvaldė kalė
jimų. Bėt‘ Ižraeli'o kariUo- 
m'ėnė juos užklupo. Tada 
stėrhisthi bėgo. Api'e 5b jų 
jau sugauta. Jie kaltinami 
kaip dalyviai sąmokslo, kur 
būvo nužudytas grafas Ber
nadotte^. Jungtinių Tautų

,20b

Dienraščio Laisves Koncertai - J 
—-------------- -- ' .

Už mėnesio laiko bus dienraščio Laisvės metinis kon
certas. Jau baigiame sudaryti programą? O kas dąlyvaus • 
programoje —rūpi visiems. Oho! Bus didelis stfrpryzas 
visiems rytams. Bus Special Jš vakarų numeris, kuris 
sujaudins Laisvės koncerto dalyvius. Pakentėkite, žino
site už dienos — kitos, kas tas stebuklas: .

Laisvės koncertas bus Lietuvių Kultūriniame Centre, 
kuris oficialiai yra užvardytas Liberty Auditorium, 110- 
06 Atlaritic Ave., Richmond Hill, L. I., N. Y.

Apart vakarų specialio, kiti numeriai Laisvės Kon
certo programoje taipgi bus nepaprastai įspūdingi, da
lyvaus labai žymūs talentaijPadųosime ištisą surašą, kai 
tik užbaigsime reikalą su visais talentais. Sū vakarų 
Special dalykas jau užbaigtas, laukiame tik fotografijos.

Laisvęs koncerto įžanga po $1.50 sėdynė ir visų sėdy- . 
nių viena lygi kaina.

Koncertas įvyks lapkričio 14 d. (NoVertibėr 14th), 'JT
Šokiams įžanga 75c. > ' *
Prašome iš ahksto' įsigyti koncėrto bilietus ir išgirsti1 

šią nepaprastai turiningą programą. ' Rengėjai.

LAISVES VAJUS
Mūsų dienraščio vajus, gavimui naujų skaitytojų ir 

sukėlimui $50,000 biudžetu 1949 metų pradžiai pradeda 
įsisiūbuoti. Pradžioje šios savaitės prisidėjo naUjų vaji- 
ninkų ir veikiantieji vajininkai laipsniškai kyla punktais.

—————- ■■■ v............... -

Kontestantų surašąs šiandien stovi sekantai:.,
* > * ' '? Punktai

t? Priisėika, Chicago, ill............
Brobklynb Vajininkai ......... .
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn 
D. G. Jusius, Woicester, Mass. .. 
A, yalinčiiiŠĮ Pittston, Pa.'...........
LDP Klubas, Elizabeth, N. J........
C. K. Urban, Hudson, Mass..........
Pi Bečiš, Great Neck, N. Y............
J. Grybas, Norwood, Mass............
L. Žemaitiene, Hartford, Conn. ..

p.
D.

H. žukienė. Binghamton, .... 
~ Šlekaitis, Scranton .....

P. Lekavičius, Pittsburgh 
J. Didjun, New Haven .... ....i
J. Shukys, So. Boston .......

t

Naujų skaitytojų pridavė 
brOoklyniečiai J. Grubis ir 
J. Kąirys. Taipgi prisiuntė 
naūją prenumeratą LDP 
Klubo vardu senas draugas, 
iš Elizabeth, N. J. ,

Dėkojame visiems vei
kiantiems konteste, sveiki
name jus, draugai ir linki
me kuo geriausio pasiseki
mo jūsų darbui. Kviečiame 
visus diehraščio patriotus 
stoti į’ kontestą. Pakartoti
nai prašome visų skaitytojų 
gauti nors po vieną naują 
skaitytoją.

. Sekanti vajininkai pri
siuntė prenumeratų: D. J. 
Jusius, Worcester, Mass.; 
A. Valinčius, Pittston, Pa.; 
P. Beeis, Great Neck, N. 
Y.; P. Buknys, Brooklyn, 
N.‘Y.; J. Grybas, Norwood, 
Mass.; J. Balsys, Baltimore, 
Md.; P. Šlajus, Chester, Pa.

Aūkų gavome nuo :
Anksčiau buvo skelbta, 

kad A. Janutavičius,. .Chi
cago, I1L, aUkavo $13> dabar- 
dar prisideda $7, vism$20. ' 
• JUožas Alexaitis, Essex, 

Cohn., $10. • 4
Po $5: M., Panelis, Bayon- 

nė, N. J.; Anthony J. Or
len, Webster; N. Y.; Felik
sas ir Antanas Blozneliai,

Dide-

26-TASIS TŪKSTANTIS 
HEKTARŲ

^Vilnius, liepos 25 d: * 
Jį mokslinį - tiriamąjį darbą at
lieka Mokslų Akadėmija ir vie
nuolika'. josios institutų: geo
grafijos ir -geologijos, medici
nos ir. istorijos,, fizikos ir che
mijos — kuriuose atliekami 
daugelio sričių moksliniai dar
bai.

Štai maža iliustracija, pateik
ta .miltas žemės ūkio instituto 
darbuotojo E. Armbtaičio.'

“Keturiuose valsčiuose — 
Mickūnų, Nemenčinės, Dėve- 

šią> sa-hiškliį. ir Joniškėlio y- 
v&itig 'buvo tęsiami dirvožemio 
tyrimo dirbai', žemės Ūkio ih- 
sptuto jaunešnibjo mokslinio 
bendradarbio Ringaičio vado
vaujama tyrinėtoja grupė bai
gė tirti 26-tąjį tūkstantį ha že
mės Mickūnų valsčiuje. Tokios 
pat apimties' darbus Nemenči
nės valsčiuje atliko drg. Vaitie-

■ • : •>-----------------------------------------;

568
345
280 

i6^r '1401
112
88

P. .Pasehskis, Baltimore
A. Gudzin, $c°tia ........
J. Balsys, Baltimore ...
P. šldjus, Chester .......
S. Sharkey, Easton ...... .

Catskills, N.* Y.; Domicėlė 
Gabal, Brooklyn, N. Y.

Po $3: Helen Vikadona- 
vičia, Washington, Pa.; J. 
Norvish, Worcester, Mass.

Po $2: M. Stankus, Wor
cester,r Mass.; F. Kudro. . 
LockppH, N. Y. Td

Po $1: S. Mąck, Balti- 
more, Md.; Jurgis Zemonis, 
New Britain, Conn.; J. Ru- 
šinskas, Jackson Heights,

J. R. GudeliauskaS, Būčk 
Falls, Pa., 50c. '

Aukomis biudžeto užtik
rinimui sukelta sekamai: , 
Detroit, Mich..........
Brooklyn, N. Y. ... 
Chicago, III. ...... 
Hartford, Conn. ... 

’Baltimore, Md. .... 
Bayonne, N. J........
Rochester, N. Y. . 
Worcester, Mass. .. 
Philadelphia, Pa. . 
Washington, Pa. ... 
Binghamton, N. Y. . 
New Britain, Conp. 
Los Angeles, Cal. ...

Mums išrodo, ,ka< 
vėlinasi su parengimais su
kėlimui biudžeto. Iš rudens 
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kūno brigada. •
35 žmonių tyrinėtojų būrys 

šiomis dienomis papildytas dar ' 
£0 žemės ūkio akademijos stu
dentų. Darbai pradedami Šalči-' 
ninku ir Šumsko valsčiuose. Iš 
viso šiemet bus ^styrinėta dau-» 
giau kaip 200 tūkstančių hek
tarų žemės.”

NUŽUDYtl 6 COLOM&Ll 
JOS LIBERALAI. **

' Bogota, Coiombija.—Val
diniai dešinieji nužudė 6 
Liberalų Partijos veikėjus. 
Colombiją yra Pietų Ame
rikos respublika.

Berlin. — Kirinė ameri- 
kohų vyriausybė siunčia 4 
parinktus vokiečius politic 
kiėrius Ąmerikorv kad jie 
galėtų stebėt prezidentinių 
rinkimą įvajų. > ... |
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga> 
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso

me darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote- jai naujų napų?

t

Kas nors iš mums mielų žmonių atida* 
ve gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisve ir taika priklausys, tiktki 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Lietuvos Valstiete Sveikina
Naują GyvenimąSveikata Ateityj

MOTERŲ PADĖJIMAS IR PRIEDERMĖS

teises

Gabriele Petkevičaitė-Bitė

mo

T oday’s Pattern

kiose- kovose laimėtos. Kuo

Alisa.Wallace

“pytijų 
sybilių?

dirbtų,' labai dažnai pagal
voja apie savo vaikus, apie 
jų ateitį. Ir aš dažnai apię 
tai susimąstau. Kaipgi mo
tinai-gali nerūpėti, kaip jie 
auga-,- kaip s mokosi, ir tru
pučiuką 
priekį - 
gi toliau gyvenime

Manau, neapsiriksiu, jei 
gu pasakysiu, kad kiekvie

Nebuvo iš ko. Ir aš tada la
bai dažnai susimąstydavau

Šeimininkėms
. Si Skyrių Veda E. V.

Be Kovos Niekas Nejgys Teisių, 
Sake Rašytoja Petkevičaite

Hooverines “Geroves 
Vaikų Sveikata

atsiminti
Šių metų rinkimuose, tą ža

Forma 9227 gaunama 12 
- iki 20 .dydžio.

vo teises kovojo, .tuo. didžiau 
jas brangina. Ne veltui sa- 
koriia'— vien tas yrą lais
vės. vertas, kas ,už ją kas- 
'dietbkovoja. <

, Be kovos niekas neįgys 
teišių, kaip be darbo . duo
nas. Kaip darbas, taip ir 
kova už teisybę ir teises yra 
tiesiog doriška, žmogaus 
priedermė. Teisybė, tai tik
slas, ~ b kova, tai prie tei
sybės vedantis kelias.

mesti žvilgsnį į 
ar jie bus laimin-

DATELĮŲ PYRAGAIČIAI 
. 2 puodukai miltų <
Šaukštas kepamų miltelių 
3 kiaušiniai - 
biskis druskos 
pusė puoduko cukraus f 
pusė svaro sukapotų da- 

teįių (dates)
pusė svaro kapotų riešu-

Dirbu šiame kolektyvi
niame ūkyje antri metai

, Pamažu įmaišyk kruopas 
į verdantį vandenį ir palik 
atšalt. Dadėk ištirpytą svie
stą, lengvai išplaktus kiau
šinių trynius, supilk su so
da sumaišytas pasukas. Ge
rai išplak. Lengvai įmaišyk 
kietai išplaktus kiaušinių 
baltymus. Kepk pateptoje 
bl ė to jei karštame pečiuje 
apie 40 minutų. . Paduok 
valgyti karštą.

Užteks po porciją šešiems.

3 šaukštai sviesto 
šaukštelis vanillos. 
Sumaišyk cūkrų su išpla

ktais kiaušiniais. .Įpilk iš- 
tarpinus sviestą. . Sumai
šyk sukąpotas dateles (jei 
pirksi su kauleliais, tai pir
ma išrankiok) su miltais, 
pridėk*viską Iširtu, sumai
šyki Išdėstyk ?po šaukštelį 
aut riebajūotos -bletda ir 
kepk apie 15 mintitų viduti
niai kąstame pačiuje.

KUKURUZŲ DUONA
2 puodukai kukuruzų' • 

kruopų (corn meal) / 
du ir pusė puodukų van

dens
šaukštas ir pusė sviesto 
šaukštukas su virš drus

kos ■)
2 ar. 3 kiaušiniai ’ «• 
pusantro puoduko pasu- 

- x ■■■ kų (buttermilk).
šaukštukas kepamos so-

panijoms ir kitiems. stam
biojo biznio ir piniginiams 
interesams, tuomet aš nesu
prantu, kas yra nenoras.

žemę, dažnai susiduriu su 
tuo pačiu valstietišku dar
bu,-bet aš stebiuosi, kaip vis 
dėlto per tą trumpą> laiką 
pasikeičiau. Noriu pasaky
ti, kad aš' pasidariau daug 
ramesnė dėl savo vaikų at
eities. Pas mane — du sū
nūs. Gimė jie man dar tuo 
laiku, prieš karą, kai mudu 
su vyru sėdėjom ant savo 
35 arų. Duonos, aišku, iš 
tokio sklypelio jokiu būdu 
negalėjo užtekti, ir mudu 
.su vyru, gindamiesi nuo ba
do, tada buvom priversti 
dirbti pas didžiažemius. Iš
tisas vasaras plukdavome 
buožių arba dvarininkų že
mėse, tačiau iš to tik šiaip 
tai pramisti tegalėdavome, 
O ką jau pagalvoti apie ko
kio geresnio rūbo įsigijimą!

Dvidešimt penkis centus, 
kartu su pažymėjimu numerio 
ir dydžio, siųskite: ' Amelia 
Burba, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

9227 
sizes 
12—20 
30-42

Į mokslą nebuvo iš ko leis
ti, ir aš supratau, jei gyve
nimas nesikeis, jų laukia 
toks pat vargas. Suriku pa
pasakoti, kokios sunkios 
mintys mane tada užgulda
vo. Rodos, geriau nei manęs 
šioje žemėje nebūtų buvę, 

I nei mano vaikų.
Bet gyvenimas pasikeitė. 

Iš kartd gyvenimas paleng
vėjo, kai tarybų valdžia pa
skyrė mums 7 ha žemės. 
Paskui mudu su vyru žen- 
gęmę žingsnį dar toliau ■— 
įstojome į kolektyvinį ūkį. 
Aš niekuomet taip gerai ne
gyvenau, kaip dabar. Sta
las —- pilnas. Ir aš, ir ma
no* vyras, ir mano ‘vaikai 
sotūs. Gi tai tik pradžia 
naujo gyvenimo. Vieną ber
niuką greitai leisiu į gim
naziją, kitas, Leonas, — 
pasiryžęs būti traktorinin
ku. Tas pats ir su kitų mū
sų artelės valstiečių vaikais 
— tėvams nesunku paten
kinti jų norus. Štai kodėl 
aš \ matau kolektyviniame 
ūkyje išsiskleidžiant didelį 
gyvenimą.

Prane N evardauskiene, 
Karolio Požėlos vardo 
kolektyvinio ūkio /• 
valstietė.

Jungtinių Valstijų moterys šiemet minėjome moterų 
savystovios politinės veiklos šimtmetį. Lietuvos miestus 
ir kaimus toji veikla pasiekė tiktai prieš 41 metus — 1907 
metais įvyko pirmasis visos Lietuvos moterų suvažiavi
mas. Lietuvos veteranėms reikėjo karštai ir. aštriai apie 
tai kalbėti ir rašyti, kad išjudintų moteris veiklon ir lai
mėtų. Gabrielės Petkevičaitės rašto fragmentas, iš
spausdintas 1908 metų Vilniaus žiniose, nuostabiai jaunu 
balsu šaukia mus balsavimais ir* veikla saugoti teises. Iš 
jos rašto matysime, jog nieko nėra amžino, tad — gera 
ar bloga ateitis priklausys nuo mūsų veikimo.

Paskui, sekant' istorijos 
bėgį, visose šalyse suspindi 
tai gabių rašytojų, tai gar
sių mokslo, moterų vardai.

Įvykus viduramžiuj dar
bininkų ' draugijoms “ce
chais” vadintoms — atran
dame moteris ir prie tų> 
draugijų prigulinčias. Nors 
dauguma skursta^ visur ir 
visuomet vilkdama sunkiau
si paniekinimo jungą.

Jau seniausiuose laikuo
se suskambėdavo / atskiri 
balsai, reikalaujantieji mo
terims žmoniškesnės šei
mynoje ir visuomenėje bui
ties, tačiau iškėlimo aikštėn 
to tariamojov tikro moters 
klausimo, kaip mes 'Jį šian
dien suprantame; niekur 
neatsitiko. Jei kokiose šaly
se buvo žmonių atstovai 
renkami, tai yisur tuomet 
tos teisės buvo skiriamos 
sulyg valdomų, turtų.. Tai 
turtingesnės moterys Pran
cūzijoje jau Šešioliktame 
amžiuje naudojosi rinkimo 
teisėmis; ir Anglijoje lig 
septyniolikto amžiaus jos 

‘dalyvauja Rinkimuose;! miė- 
sto Valdybas. J’ '

Tik ' didžiosios francūzų 
revoliucijos laike, tik’gale 
aštuoniolikto amžiaus, di
džiausias vargas . stuižte 
stumia moterį užstoti už 
savo teises. Kuomet Pary
žiaus gatvėse daugiau šim
to tūkstančių elgetų, abie
jų lyčių, bastosi išmaldau
dami; kuomet suvirs sep- 
tyniosdešimtys tūkstančių 

.moterų savo gyvasties pa
laikymui yra priverstos- pa
leistuvystės 1 namuose savo 
kūnu prekiauti

kuoti noru “užkariauti pa. 
šaulį” mūsų aliejaus kom

■ Mokslams pradėjus 
te.ti, ypatingai' medicinai ir 
filozofijai, visūr šalyje mo
kinių atsižymi ir mokinės.

• Krikščionybės persėkioj i- 
mams įvykus ,visur moterys 
lygiai su vyrais joakelia už 
tikėjimą «kančiaš. Bažnyčia 
visais amžiais atranda užsi
pelniusias moteris, kurios 
lygiai su vyrais ' yra garbi
namos ir į šventuęsius ski
riamos. , 'Baigė tie vaikai suaugti 

į vyrus antrojo karo metu, 
juodojo turgaus pelnagro- 
bių užaštrintoje stokoje 
maisto, taipgi po panaikini
mo kainų kontrolės pablo
gėjusioje padėtyje dėl bied- 
nuomenės* neištekliaus 
keti užkeltas kainas/

, Kur Atsidurs Sekamos
/ Gentkartės?

, Jeigu taip išbadinta ir 
suliginta yra mūsų vaikų 
karta, tai kas ląukia mūsų 
anūkų?'Jog viską ruošdami 
karui nieko nebepaliekame 
sveikatai. * Tie jauni žmo
nės, su išvogta sveikata, re
tai kuris gales gimdyti 
sveikus ir stiprius vaikus. 
O ir sveikiausiais užgimę 
jų vaikai* kaipgi galės iš
augti sveikais ir stipriais, 
kuomet mėsa, pienas, svies
tas, kiaušiniai, sūriai ir ki
ti pamatingiausieji maisto 
produktai jiems nepasiekia
mi. ' \

Laikas, labai laikas už
miršti savintis pasaulį, o 

savo, vaikus.

Fiziškas silpnumas tary
tum prakeikimo dėmė nuo 
amžių slegia moterų lytį. 
Niekur taip aiškaus joS nu
žeminimo paliudijimo nera
sime, kaip sename testa
mente: visur ji tenai gyvu
lio’ vietoje laikoma. » Net 
Dievo prisakymas, žydams 
duotasis, aiškiai ištaria: 
“Negeisk namų artimo ta
vo; nė moters, nė tarno, nė 
tarnaitės, nė jaučio, nė asi
lo ir nė jokio daikto, kas 
jo yra.’?

Moteris, asilas, tarnaitė, 
jautis, namas, viskas vieno
je ir toje pačioje eilėje. Ne
sunku* įsivaizduoti sau anų 
laikii . nelaimingų - nelai
mingiausi naminį gyvulį: 
moterį.

Bet ir toks padėjimas ir 
toks z vargas neįstengia 
žmogaus - moters į gyvulį 
pąversti. Ir seniausiuose 
laikuose prakilniausios iš 
jų — per jas žudančius var
gus, per jas glemžiančiaš 
tamsybes — apsireiškia f ir 
kelia' aikštėn savo žmo
gaus vardo vertus nuopel
nus. Taip Judita užstoja už 
savo, priešų minamą, tėvy
nę, —- taip Debora savuo
sius savo dvasios galia prie 
priešų pergalėjimo kursto.

■ , Pavyzdžių tokių moterų-
> karžygių ir seniausioje is- 
• torijoje niekur nestinga.

Pas graikus ir rymiečius 
. irsi nioteris buvo laikoma
> dideliame paniekinime, pri- 
, spaudime ir nušalinime nuo 
. politiškojo gyvenimo. Bet 
. .ir ten, vien tarp fiziškos jė

gos viešpatavimo, moters 
sielą išsikelia iš ją slegian
čio skurdo ir savo dvasiška 
jėga įgyja įtekmę ant savo 
tautiečių. Tautiečiai pripa
žįsta kai kurias is moterų 
kaipo ypatingai Dievo nu
mylėtas, mato j ose\ Dievo 
galybės ir valįos apsireiški
mą iy brangina jas ir aukš
toje garbėje laiko - 
kuniges. ir pranašes 
graikus tokioms moterims 
duodavo vardą 
pris rymiečius —r

Foje gadynėje augę vai
kai, didžiumoje, išaugo li
guistais, silpnais. Štai šio
mis dienomis • New Yorko 
dalyje vadinamoje Queęns 
(rytiniame Brooklyrie) bu
vo pašaukti pirmieji 25 me
tų amžiaus vyrai tikslu iš 
ju parinkti tinkamiausius 
atbūti verstinąja militariš- 
ka tarnybą. Iš 97 pašauktų, 
74 tapo atmesti dėl per sil
pnos sveikatos.

Iš tų likusiųjų 14 tapo 
numatyti priimti, o apie de
vynis dar nenuspręsta, ga
lės jie tarnauti, ar ne. Juos 
egzaminuos iš naujo.

Dar ne viskas —* šaukti 
buvo iŠ Queens 194, bet tik 
97 atėjo. Kiti 7 iš neatėju
sių apie save raportavo. Iš 
tų keli buvo ligoniai, tūlas 
išvažiavęs iŠ- miesto, keli 
padavė kitas priežastis. 0 

* likusieji 90 vyrų nei nepasi
sakė, dėl ko nepribųvo.

met moterų vargų taurė 
prisipildo lygmaliai.

Tuomet tik prakilniems 
moterims ir vyrams tikrai 
prasiveria akys ant viso to 
vargo ir . nųžeminiriio be
dugnės, kurioje nuo amžių 
skandinama žmonijos.viena 
pusė.

-*• 1 o ' ■,

Už visuš narsiau ir drą
siau tuomet užtaria moteris 
Olimpija de Gouges (ištark 
Gūž): “Ar ne laikas jau ir 
niums moterims sukilti?”— 
šaukia ji savo raštuose — 
“Argi mes visuomet būsime 
atsilikusios? Argi niekuo
met neprisidėsime prie vi
suomenės sutvarkymo?”

Begiu praėjusios savai
tės spaudoje didžiausiomis i 
antraštėmis buvo skelbta, 
būk mėso's kainos nuleistos 
nuo 2 iki 10 ir daugiau cen
tų svarui. Tai būtų labai 
gera žinia, jeigu praktikoje 
ištikro taip būtų buvę. De
ja,, taip nebuvo. * ' \ '

Pirm spėjimo eilinei šei
mininkei nueiti j krautu
ves, ta pati spauda pradėjo 
skelbti, jog Už poros savai
čių kainos kilsiančios dar 
aukočiau, negu buvo pirm 
to tariamojo numažinimo. 
Tad didžiumoje krautuvių 
šeimininkė iš to spaudos 
propagandos burbulo nesu
taupė nei cento, nes kur ir 
buvo nuolaidos, tai jos buvo ( 
ne eilinei' šeimininkei.

*

Kas šiandien Valgo 
Steikus?

į i Tokios nuolaidos, kokios 
nbuvo, pasirodo, buvo ant 
pačiu brangiausiųjų mėsų. 
Jos buvo ant tų steikų, už 
kuriuos mokama jau seniai 
j)o virš dolerį svarui. To
kius’ steikus valgo tiktai po
nai* viešbučiuose ir tokios 
šeimos, kurių pietus gami
na tarnaitės. Tokį šteiką 
retkarčiais nusiperka gerų
jų amatininkų gerai uždir
bančios šeimos. Vidutinė 
šeimininkė jų nuperka di
džiosioms šventėms ar ret- 
kkrtiniams žymiems sve
čiams pavaišinti.
p Tokiu steikus jau, seniai 
TŽžmiršo dideles šeimas auk- 
linčios eilinių darbininkų 
šeimos.

*“ .Ant mėsutės kasdieninės, 
kurią turi pirktis (kada iš- 

.sigali) vidutinių ir mažųjų 
uždarbių šeimos, taipgi šei- 

‘*mos, gyvenančios iš nedar
bo ar senatvės apdraudų ar 
menkos biedniesiems pašal- 
R visai nuolaidų nebuvo 

tuvėse.
Veikiausia, visos tos “nuo

laidos” — skelbimai nuolai
dų — buvo rinkiminei pro
pagandai, o gal ir sulaiky
mui darbininkų nuo reika
lavimų algas pakelti.:Prak
tikoje tai buvo hooverines 
gadynės “gerovė už kam
po,” kuri niekad to kampo 

Bneapėjo, kad ateiti pas žmo-

Alkusių žmonių Alkstanti
• Vaikai Nebus Stiprūs
Dabar pašauktasis jauni

mas — vaikai tų, kurie al
ko dėl pirmojo karo metais 
s u dar yto pragyvenimo 
brangumo, dėl 1-sios poka
rinės krizės. Toj krizėj pra
dėjęs organizuotis į unijas 
ir politiniai darbininkų ju
dėjimas buvo persekioja
mas Palmerio raidais, Sac- 
co-Vanzetti sufrėmavimais, 
kaip kad dabar yra perse
kiojamas raudoribaubizmu, 
šnipijada, 12-kos įkaitini- 
mais, ir kitais panašiais 
ant darbininkų puolimais.

Iš, pirmosios krizės skur
do tpradedantiems išropoti, 
tūliems dar pakankamai 
neatsitiesus, atėjo Vaikai, 
šiandieniniai kariai. Jie 
skurdo ir alko kartu su tė
vais. O už kelių metų, pačiu 
budavojimosi organizmo 
laiku ant jų užgriuvo Hoo- 
verio “geroyė.”

Atsimenu, tuomet nuėjau 
pas tūlą kurpių, gerą ama
tininką, tėvą penketos vai
kų, pasikalbėti apie organi
zuojamas bedarbių tarybąs. 
Kurpiaus vaikai buvo basi. 
Tėvo* neradau namie. Už 
kiek laiko parėjo nešinas 
žuvų galvomis ir kitajįs 
mažmožiais, maisto atmato
mis. Atsiminiau —' tai tas 
pats, kurį prieš kiek laiko 
mačiau Nuolankiai prašantį 
krautuvėje žuvų galvų ka
tei. Ir supratau, jog kačiu
kus užvaduos jo paties vai-

Jungtinių-Valstijų mote
rys esame didesnė pusė pi- 
lietijos. Turime lygias tej- 
ses. Tad, jei daleistume fa
šizmui ' įsigalėti ar pralai
mėti taiką, būsime lygiai 
kaltos. ' . • ■

Ką atlikote . laimėjimui 
taikos per gąvimą balsų už 
Wallace’ą ir ''kitus taikos 
kandidatus? , < ■

Kuomet tapo revoliucijo- i 
nierių paskelbtos “žmogaus - 

ji vėl stato savo : 
reikalavimus*:

> — “Visi piliečiai turi bū-,, 
tinai rūpintis visuomenės 
reikalais. Pilietėms lygiai 
su piliečiais turi būti lęL 
džiama užimti visur tokios 
vietos, kurios pritinka joms 
pagal jų proto išsipletojimą 
ir doros nuopelnų. Jei mo
teriai yra leista guldyti gal
vą ant kartuvių, — turi 
būti leista jai ir į žmonių 
minias viešai pratarti, ir 
parlamente už save užstoti., 

“Moterys prabuskite! Su-' 
kilkite! Teisybės žiburys 
turi išblaškyti prievartos 
ir/ beprotystės debesius. 
Kuomet ir jūs. praregėsi
te... Vienykimės! Spirki- 
mės prieš prievartą! Skleis
kime tęisybę! Stengkimės 
mūsų vyrus pamokyti mus 
garbinti ne už mūsų mote
rystę! Pamokykime mes 
juos matyti savyje seseris- 
žrnones, ištroškusius žmo
gaus vardo, žmogaus vardd 
vertos teisybes! Ir, susijun
gę visi broliokais ryšiais, 
kovokime už tos teisybės 
įvykinimą!” .

Ta pati ' Olimpija de 
Gouges įkuria’ Paryžiuje 
pirmą moterų reikalams 
aprūpinti laikraštį ir sutve
ria keletą | politiškų z klubų 
moterų teisėms užstoti.

Ir patį netrukus susilau
kia* beveik visų karžygių li
kimo — už savo teisybės 
numylėjimą, už užstojimą 
didžiau pavergtos žmonijos 
dalies — paguldo galvą ant 
kartuvių. .. .

, Jos karkta širdimi mesti 
grūdai nesiliauja klėstėję...

Suprato moterys jos troš
kimus. Visose šalyse sukru
to, sujudo...

Per praslinkusį šimtmetį 
žmonyse kultūra taip paki
lo, jog šiandien visiems jau 
aišku, jog . viešpatystėms 
neturi rūpėti nė prievartos 
palaikymas, nė fiziškos spė
kos įvykinimas —- tik* visų 
gyventojų gerovė, visų gy
ventojų, be skirtumo tautos, 
tikėjimo, luomo ir> lyties. 
: Kuriose šalyse * plačiau 
yra vykinamas gyventojų 
gerovės, gyventojų labo ap
rūpinimas —• tos šalys yra- 
laisvesnes* yra laiminges
nes. i

Tose šalyse ir viešpatys^ 
tėse teisės didžiau yra pa
čių, žmonių gUodojamos ir 
gildomos. Tokios teisės, ku
rios' kiękviename žmoguje 
žmogų paguodoja, moko 
kiekvieną1 pasiaukoti kitų 
labui, visuomenės labui -- 
ir tuųm patį * aukojantį j į 
aukštai doriškai pakelia.

Istorijos bėgis, vienok, 
rodo, jog visos žmonėms 
naudingos, tikrai juos/ap
rūpinančios teisės buvo vi
suomet pačių žmonių sun-
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(Tąsa)
— Štai aš ir matau, kad tų medžioto

jas, — pasakė Procenko. — Ančių ’šau
dyti čia ^asiruošei, kulkosvaidį į dangų 

, nustatė i... 'Gerai nustatei, kaip tik jas 
kylančias šaudyti, —r svajingai ir kartu 
ironiškai pridūrė jis. — Tik ghila, kad 
vokiečiai daugiausia žeme vaikšto, o 

nieko nepasakytum — gerai įsi-

" rVertėj, ikiriiati.l

DIENOS ir NAKTYS
APYSAKA - ’ 1 z -10- ■

f
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1— Kaip seniai mudu kariaujame? An
tri metai? Tąi ko tu mane už rankos 
tempi... — Ir laikydamas pokalbį baig
tu, nusiėmė kepurę ir ėmė ati'džiai sprig
tais nuo jos daužyti kalkių. dulkes.

Kada po pirmosios nesėkmingos ata
kos vokiečiai atsitraukė ir Saburovas su

' Procenko ėmė leistis iš sekimo pųpkto žer
myn, pavėlavęs sviedinys smogė kaip tik 
vienu aukštu žemiau į laiptus. Sprogi
mas visai 'išplėšė ištisą laiptų tarpą, ir 
jiems teko leistis įsikabinant išvartytų 
balkių ir turėklų likučių.

— Supranti dabar, kad vyresnybės. 
’ —r pasakė Procenko.

—- Pasiskubintum, kaip tik ir pakištum 
mane po šia.kulka. Ką tau Babčenko sa
kė: “Šeimininkas bus, turėk galvoje...” 
— staiga gan juokingai jis paimitavo 
Babčenko. — O tu mane po kulka būtum 
pavedęs. Matai kaip ...

Procenko išėjo iš Saburovo tylos me
tu, tarp pirmos ir antrosios vokiečių ata
kos.

Nieko, būk sveikutis, — pasakė jis 
Saburovui atsisveikihdąmąs. Ir pridūrė 
konfidencialiai: —’ štai, kai išmoksiu 
visai gerai kariauti, tai į batūlijonus 
vaikščioti nustosiu, lai vaikšto pulkų va-

> dai, o aš tik iki pūlko štabo bevaikščio
siu. Bet pas tave dėl senos pažinties už
suksiu. Kas prie Voronežo drauge buvo,

■ tai tolygiai kaip kartų vaikus krikštijo... 
Kaip pas kūmą užsuksiu.

Jis pasisuko ir išėjo, kaip visados tru
putį šlubčiodamas ir būgnydamas ore

• pirštais.^ 
teisus, ir nėt, jei tai leistų statutas, ne
buvo ko prieštarauti.

— Štai, kada, mūsų divizijų vadams 
nebereikės kulkosvaidžių nustatinėti ir 
kada jūs man rausti išmoksite, štai tada 
mes laimėsime karą, o anksčiau mes nie
kaip nelaimėsime, — taip tu ir žinok...

Tik spėjo jie sugrįžti į štabo rūsį, kaip 
vokiečiai/ ruošdamiesi , atakai, >< pradėjo 
artilerijos ir minosvaidžių- parengimą.

— Bendrai tu neblogai įsikibai, įsiki
bai taip, kad išlaikyki, ~ pasakė Bro- 
cępko, palenkęs truputį į šoną galvą ir 
įsiklausydamas sprogimų. — Išsilaikysi, 
bet žmones mokyti reikia... Dieną ir 
paktį reikia mokytį. Dėl to, ;J<ad jei tu 
šiandien neišmokysi, tai ryt ji užmuš, ir 
rie paprastai užmuš; paprastai užmuš — . 
na, ką gi, tam ir karas, o be reikalo už
muš — štai kas liūdna. Kur tavo sekimo 
punktas?

— Ketvirtame aukšte, pastogėje.
— Na, palipėk,-kaip ten... o čia pa- > sojo. 

sakyk, kad man tuo tarpu užkąsti ką 
nors duotų.

Saburovas praeidamas pakuždėjo Pe- 
tiai, kad tasai' pavalgydintų pulkininką, 
ir užlipo į ketvirtą aukštą. Iš ten, pro

šiaip -

Ir jis, pasisukęs, vis tokia pat nesku
bia eisena. nužingsniavo toliau. Pirmasis 
numeris palydėjo jį sumišusiu žvilgsniu 
ir puolė antrąjį numerį.

— Aš juk tau sakiau, kur vamzdis-' negalima skubinti?
žiūri — į dangų ... Kur kulkosvaidį pa
statei, a? . ‘ » s /

— Na, ką jūs, — apglumęs teisinosi 
antrasis numeris.

— Aš -gi, kaip jūs. ,
— Maža ko, kad aš, o tu, kaip antrasis 

numeris, turi kartu su manimi Opoziciją 
išrinkti “ .

Saburovas jų ginčo pabaigos nebegir
dėjo. Procenko ėjo toliau ir, dar judinda
mas sužeistosios rankos pirštus, lyg Kliū
tyse atkurdamas kažkokią meliodiją, vėl 
kalbėjo į nieką nesikreipdamas, o tai bu
vo jo blogos nuotaikos požymis.
' — Divizijos vadas nustatinėja, kur 
turi kulkosvaidis žiūrėti — j. dangų ar į 
ženlę ... Labai gerai. Tam ji ir Genera
linio štabo akademijoje mokė ... Ir kada 
Jūs man rausti išmoksite? — Staigiai 
pasisukęs, jis suriko Saburovui. — Ka
da aš jus rausti išmokysiu?

Saburovas tylėjo. Pulkininkas buvo

Dvigalvis teliukas keliauja po parodas Iowa valstijoje. 
Partnerių Unija ir CIO United Packinghouse Workers, 
kurie bendrai veikia viskame ir bendrai surengė šią 

parodą, sako, jog šioji retenybė yra simboliu jų 
vieningumo.

DETROITO ŽINIOS
f

DIENYNAS
Beliko mažai larko iki ru

denio rinkimų. Ant,visų pi
liečių gula atsakomybė, kad 
išrinkus tinkamus žmones j 
visus valstybinius urėdus. Prie 
progos priminsiu: nepamirški
te paduoti savo balsą už Pro
gresyvių Partiją.

Spalio 25 dieną įvyks rinki
mai Algoma East apygardoj. 
Tenai pasitraukė vienas libe
ralas/ ištuštindamas vietą dėl 
naujo užsienio reikalų minis- 
terio Lėster B. Pearsort.

Konservatai nestato savo 
kandidato prieš jį, nes jo po
litika pilniaUšįai patenkinti 
juos. CCF ir socialkreditoriai, 
tačiau, neranda reikalo leisti 
j arų tapti p a r l a m e n t'b 
nariu be opozicijos. Veikiau
siai distrikto žmonės nesutin
ka su/Pearsono politika.

Darbo Progresyvė Partija 
nestato savo kandidato. Ji 
palaiko CCF kandidatą. ‘Ji 
nurodo, kad Pearsonas yra 
Wall stryto įrankis ir pasiren
gęs visame kame panaudoti 
Kanadą pasaulinių finansierių 
interesams.

Pavakary vokiečiai dar kartą ėjo į 
ataką, bet buvo atmušti. Kai erhė temti, 
Petia atnešė Saburovui katiliuką virtų 
bulvių. t >

— Kur gavai? — nusistebėjoSabu
rovas. x z

— čia, netoliese, — pasakė Petią..:
— O vis dėlto; kur? *' ‘ c
— O taip, netoliese,—išsisukinėdamas 

atsakė Petia.
Saburovas jiorėjo valgyti ir su pasi* 

gar'džiavimu ėmė šveisti bulves, o Petia 
padaręs rūpestingos motinos išvaizdą, iš
didžiai žvilgčiojo į jį.

—O kur gi tu vis dėlto gavai bulvių?—- 
jau sočiu, tingiu balsu paklausė Saburo
vas. . , •' \

Petios veide pasireiškė dvasinė kova. 
Iš vienos pusės reikėjo atsakyti į klausi
mą, bet iš kitos pusės jis norėjo išlaikyti 
paslapty jo atrastąją tiekimo bazę. Sa
burovas pasižiūrėjo į jo veidą ir nusišyp- • *

Petia pasižymėjo drąsa, rūpestingumu 
ir linksma nuotaika, — žodžiu, trimis 
svarbiausiomis ypatybėmis, kurių gali
ma palinkėti pasiuntiniui. Prieš karą jis 

plMtų tnremi langą, ^inantj 1 apdegusi Jis < dar
balkoną, mate?! beveik- visa, kas vyk* irfno‘jo-.jJklnečL laikais'. Gauti riežinia
priešais. Gretimoje gatvėje nuo R<mo ..... -
prie namo, nuo sodelio prie sodelio per-pne namo, nuo sodelio prie sodelio per- 
bėginėjo vokiečiai. Sviediniai išversdavo 
žemės stulpus prie pat namo, kai' kurie 
jų pataikydavo į sienas, ir tada sudre
bėdavo visas. namas, tarsi jį siūbteltų 
didelė banga.

Saburovas pastebėjo,, kad vokiečiai 
daugiausia knibždėjo priešai dešinįjį na
mų, kuriame vietoj užmuštojo Parfeno- 
vo dabar sėdėjo Maslenikovas. Jis nubė- 
,go laiptais žemyn vėl į rūsį ir paskambk 
no telefonu pirma Maslenikovui, o pas-, 
kui — Gordijenko, įspėdamas juos apie 
ruošiamų atakų. Jie abu atsakė, kad pa
tys Seka ir mūšiui pasiruošę.

Procenko, nemėgęs be būtino reikalo 
kištis į savo pavaldinių patvarkymus, sė
dėjo rūsy ir Ramiai graužė juodų sausai
nį, ant jo uždėjęs gabalų, sattsos dešros. 
Kada" vis dar tebedundant minų 'sprogi- 
mams? prasidėjo vokiečių ataka, Procen
ko, nors Saburovas ir atkalbinėjo, užlipo 
kartu su juo Į sekimo punktų. Ten ’jis pa
stovėjo apie valandų. •

Saburovas nervinosi, jis norėjo nu
vesti Pročenko kur nors apačion. Kai 
sunkusis sviedinys, pramušęs sienų, 
sprogo gretimame kambaryje ir iš jo pYo 
išgriautų skylę pasipylė plytgaliai ir 
glaistas, jis sugriebė pulkininkų už ran
kos ir beveik jėga norėjo jį nutempti že
myn, bet/Procenko ištraukė rankų, pa-, 
žiūrėjo į jį ir,,užtiot kaip, tokiais, atvejais

pridera, virširtfrikiskai riktelėjęs,;‘pasakė:

kaip ir nežinia kur visa tai, ko niekas 
negalėjo gautų štai kame jis jautė ypa
tingų žavesį. Jis išrūpindavo Jaltoje .dvi- 
teinių rąstų, vynuogių Kostromoje ir 
statybinio miško Raiškumuose. Jis darė 
tai, kas tikrai neįmanoma, ir tas jį trau
kė. Jis nieko nesistengė sau pačiam, bet 
kad išrūpintų reikalingų medžiagų įmo
nei, kurioje jis dirbo, buvo pasiryžus Vis
kam, pradedant papirkimu ir baigiant 
vagyste su įsilaužimu. Jo nekentė konku
rentai^ jam lenkėsi viršininkai. Kare pa
kliuvęs pas SabūroVų pasiuntiniu, jis, 
be drąsos priešo atžvilgiu, parodė nepa
prastų vyriškumu’Visokių karinio tieki
mo sunkumu atžvilgiu. Kada batalijone 
nebūdavo ko valgyti, Saburovas išsiųsda
vo Petių ieškoti, ir Petia visados rasda
vo. Kai nebūdavo ko rūkyti, Petia ir rū- 
khlo atrasdavo. Kai nebūdavo ko gerti, 
Petia visados atrakdavo nors mažų taU-‘ 

' relę degtinės taip greitai, kad Sabų^o^ 
vas įtardavo, jog jis turi slaptų, nepalie
čiamų atsargų. . •1

Petia/turėjo tik vienų trūkumų: nors 
nįekad nepadarydavo nieko neteisėto, bet 
visus savo pasisekimus mėgdavo pri
dengti paslaptingumo skraistelę ir labai 
sielvartaudavo, kada Saburovas arba kas 
nors kitas klausinėdavo jį šituo reikalu.

— Tai kur gi tu vis dėlto gavai?* — 
'pakartojo . Saburovas, ir Petia, . jaųšfla- 
mgs, kad nėišsisūks, ryžosi prisipažinti.

(Btls daugiau)
J* * « /.T ii . k. '

Prie to, Michigan^ valstijoj 
bus, be abelnai .politinių ba
lotų, dar« ir nekurie kiti.

Vienas jų, tai propozicija re
ferendumui No. 6 atšaukimas 
Callahap' akto. Viši turi dėti 
pastangas, kad tas negeisti- 
nhs aktas būtų atšauktas. Tai 
vienas, iš aršiausių aktų, ku
rį net ir generąlis valstijos 
prokuroras pripažino Hekons- 
tituciniu.

sis , sis *

Ne pro. ^lį/būtų paremti 
ir pVopoziciją No. 5. . Ta pro
pozicija reikalauja panaikinti 
dviejų trečdalių reikalavimą 
ir suteikti dįk didžiumos bal-^ 
sų už faip vadinamą Mill Tax 
dėl mokyklų, distriktų aptak- 
sayimo. > Tuom palengvintų 
turėti ^geresnes mokyklas ir 
geresnius mokytojus.

Kaip politikieriai moka be 
reikalo mėtyti taksų pinigus, 
parodo šis pazydis.

Wayne Universitetui pasto
viai stoka pinigų jo pagerini
mui ir studentai iki šiol turi 
naudoti kambarius, kurie per
dirbti \š buvusių garadžių ir 
tvartų to buvusio turtuolių 
dištrtkto.'

Bet pinigų netrūksta, kad 
pastatyti didelę policijos stoti 
prie pat universiteto.

* >!• , * sf;
/, \

Mūsiį jaunoji gentkartė 
pradėjo bowling. ’ Bet kažin 
kodėl jie mažai tedalyvauja 
Progresyvių Partijos darbe.

Lab.ai daug matytis kįto 
jaunimo Progresyvių Partijos 
Veikime, bet ne lietuviško.

Ar nebūtų patartina, ^ad 
dalį to smarkumo atėmus nuo 
bolinimo ir pridėjus prie vei
kimo Progresyvių Partijos? .

< Pblitlcus.

šis išvažiavimas davė geras 
pasekmes ačiū mūsų LLD kuo
pos geraširdžių moteriškių, 
kurios su kugeliu ir chop suey 
vaišino publiką .
— Taigi šiuomi tariu ačiū 
draugėms: Jakštienei už chop 
suey, Povilaitienei už kugelį, 
Ginaitienei už kugelį ir Dan- 
tienei už kugelį, kuriuos val
gius jos šiam išvažiavimui pa
dovanojo.

Prie to reikia tarti ačiū dd. 
Smitravičiam už vietą išvažia
vimui, nes tai buvo jų auka 
iš savo pusės. Taipgi d.
noniui už patarnavimą su sa
vo automobilium.

Labai gerai pasidarbavo 
mitetas Genaitis ir Butėnai, 
pristatydami viską į laiką.

Ja-

ko-

- Literatūros Draugijos 52 kp. 
susirinkimas įvyks spalio 17 
dienų, 2 vai. po pietų. Susi
rinkimas bus po grybavimo' 

■laiko, tad gales visi nariai 
skaitlingai sueiti į susirinki
mų ir padaryti daug gerų ta
rimų veikimui "del ateinančios 
žiemos laiko. . Galimybė yra, 
kad turėjus kelis surengimus 
svetainėje. z\

Gerai visi, pagalvokite ir at
eikite į susirinkimų su gerais 
sumanymais.

Buvo Puikus Išvažiavimas
.Rugsėjo 26 dieną dd. Smitre- 

vičių .'faririu'kėje mūsų progre- 
sistai smagiai' praleido laiką. 
1 Diena buvo labai jauki taip, 
kad. po atviru dangum* dau
gelis prie stalų susėdę net ir. 
pinąklį grajino. /■?<

Tąį buvo* išvažiavimas ben- 
draiįgarsintas LLD‘ 52 kp. ir 
Mot. Pažangos Klubo.
tKąip pasirodė, tokių išva

žiavimų sėkantį metą reikės 
tankiau surengti, nes jie neša 
fihansiilę naudą otfganizaci- 
joihsjf ' ' ; '■

Visas surengimas neima 
daug ęlafbo, tik reikia gefo 
noro organizacijos narių, kad 
pasikeičiant vieni vienų sykį, 
kifi katą sykį' truputį' sav;o 
laiko pridėtų prie to darbo. 
Kaip moraliai, taipjygiai ir. 
finansiniai jie >ąvo esmėje 
sveiki.; ;■, •

4-

Prasideda' mūsų spaudoj 
vajus. Detroitūi reikįa gerai 
pagalvoti, kad ir vėl nusineš- 
tume pirmą vietą vajininky 
lenktynėse. ' Tą darbą reikia 
jau dabar pradėti. x

M-r-tis.

Hartford, Conn.
Lankiausi Su reikalais velio

nio Stasio Makovecko, kur tu
rėjau susitikti su LDS 79-tos 
kuopos pirmininku F. J. Rep
šiu ir raštininku J. Kazlausku 
Laisvės choro patalpose. Po 
užbaigimo reikalų v spaudžiu 
dešinę, važiuosiu namo. Iš 
pašalies draugas kalba, kad 
bus šį vakarą Laisvės ChOrO 
repeticijos. ,

Nutariau laukti, paklausyti 
dainų. Susirinko gerokai Lais
vės Choro narių, ' pusėtinas 
būrelis, ale visi jau pilnai su
augę. * v '

O jaunuolių visai mažai/ 
Viena mergelė pianu skambi
no pusėtinai gerai ir dainavo 
p. J.’ Vilčinskienė. Vienas 
jaunuolis, S. Borinson, turi bū
ti Borisas. Laisves Chbras 
sudainavo kelias dainas pūi-

Tjk yra nesuprantama, ko
dėl Laisvės Choras nesisten
gia gauti jaunuolių? Hartfor
de jaunuolių yra užtektinai 
dėl choro. ' s .

Laisvės Choras turi savo pa
talpas, gražią svetainę šusi- 
rinkimamsy. puiki užeiga, ypa
tingai jaunuoliams.' Jaunuo
liai, imkite pavyzdį: mokyto
ja Laisvės Choro y.ra kitatau
tė, o tikrai lietuviškai ištaria 
dainuodama žodžius.

• AtiHihkite, jaunuoliai, dai-
.į . r.V.V ' ‘ A

. . . .L...

Konservatai nori, kad ‘bū
tų uždraustas komunistinis 
veikimas Kanadoje. Jie sako, 
kad partijų uždraudimas nie
ko nereiškia,> nes jos gali 
veikti slaptai. x /

Dabar klausimas, kaip gali
ma nustatyti,' kur komunisti
nis veikimas prasideda, o kur 
baigiasi ?

Daugelyje atsitikimų, ko
munistai dirba ne komunistinį 
veikimą. Pavyzdžiui, kovoda
mi už aukštesnes algas, pa
laikydami kitų partijų kandi
datus.
. Kaip atrodo, konservatai no
ri reikalą taip supinti, kad 
būtų galima apšaukti komu
nistiniu veikimu bile veikimą, 
kuris nepatiks fabrikantų 
asociacijai. ♦

tartis su unija dėl algų pa
kėlimo. O jis tomis lenkai
tėms mokėjo po 30 centų j 
valandų. Nedaug geriau ap
mokamos ir kitos darbinHikėą.

Konvencija pareikalavo, kad 
liberalai išmestų Dionrtė iš 
partijos kaip biaurų darbinin
kų išnaudbtojų, Taipgi pa
reikalavo, kad Dionne paliuo- 
suotų tas mergaites nuo kon
trakto. z Jau mažai bedirba 
pas jį, išbėgiojo, tačiau jos 
gali būti\ baudžiamos*už kon
trakto' sulaužyihų. ,

Daviniai rodo, kad skalby
klose, ligoninėse ir kitošė vie
tose, kur darbas labai mažai T 
apmodamas, • dabar dirba iŠ 
Vokietijos atvežtos lietuvai
tės, lenkaitės ir kitos mergi
nos. •

Daug tokių\ mergaičių dir
ba užkrečiamų ligų ligoninė
se, jų skalbyklose, kur nema
žas pavojus užsikrėsti. Atly
ginimas, tačiau,' labai mažės.

>

30,000 medžio industrijos 
darbininkų Britiš ‘Kolumbijoj 
laimėjo algų pakėlimų nuo 11 
ikv25 centų į valandų.

Binimtim alga nuo dabar 
bus $1.08 į valandų. Apskai
čiuojama, kad nei vienoj ki
toj industrijoj pamatinė mi
nimum alga nėra tokia aukš*^ 
ta, kaip Britiš Kolumbijos hie-jt, 
džio industrijos darbininkų.. W

Už tai kreditas tenka dar
bininkų unijai — Internation
al Workers of America.

Katalikų sindikatų (unijų) 
konferencija Hull miestelyje 
smarkiai užvažiavo parlamen
to nariui Ludgęr Dionne, kuris 
buvo atsivežęs iš Vokietijos 
100 lenkaičių, darbui jo fa
brike. " r\

Konvencija labai supyko

. Auto ir elektros darbiniu* 
kų unijos reikalauja, kad bu
tų mokama laikas ir puse už 
darba šešta dieniais, nežiūrint 
to, kad tomis dienomis yrh 
dirbama dėl elektros štokus. 
Elektros stoka nėra jų atsa
komybė.

Plieno darbininkų unija* 
kurios direktorium Kanadoje 
yra socialistas Millard, turės 
dirbti už paprastų algų.

Atėjo Televizijų Gadynė

jv, nuviutv owsioaixv • ><**••**#■ W k. _
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Spalių 5 d. L. S? ir D. B, 
Draugijoj susirinkime, kuris 
buvo trečiabertaininis, tai bu
vo trečias iš eilės susirinki
mas, kur, diskusavo nariai, kad 
įsigyti televiziją kliubo patal
pose. šiemet jau nemažai čia 
gėrimų užeigose tup įsidėję 
televizijas, ant namų stogų vis 
daugėja aukštos kartys su žė
gliais, tai yra orlaitlos dėl te- 
leVizijų.

* 5 »
Pasirodo, kad kas tik gyve-; 

nime, natijo aitširanda, thi vi
siem, ypač jaunimui', didelė 
ukvata turėti, nepaisant, kięk 
tai kainuotų. ' 
gija minėtą dieną susirinkime 
galutinai priėmė praeito, susi
rinkimo‘nutarimą įsigyti tele- 
vižijąx daugiau kai už tūks
tantį d oi erių vertės.

Pardavėjai jau per savaitę 
'laiko parodavo kliube skirtin
go didumo televizijų priim
tuvus. Atsilankantieji į kliu- 
bą labai domėjosi žiūriflt ma- 
tointis paveiksiu^. Mat, tele
vizija, tai ne radijo, kur gali
ma ne vien girdėti, bet ir ma
tyti ristynes, bolįų rungtynes 
ir kitokius programus. Taigi, 
dabar atėję į Lietuvių Darbi
ninkų Kliubą jau matysime 
per. televizijos priimtuvą, kas- 
pasaulyj dedasi. Švajonės per 
orą' gauti paveikslus Stojasi 
(ikrų ve. i .

šis susiririkimas kitą pagir
tiną dalyką atliko, paaukoda
mas $25 dėl svetimšalių tei
sių gynimo. Nors tai keista, 
kad laisvoje Amerikoje vis 
daugėja švetimšaįių “prasikal
tėlių,’’ vienok gaila, kad ran
dasi' tos’ žiaurios reakcijos už- 

nps ir muzika visuy užima 
pirmą vietą, na, tai kodėl ne
priklausyti/prie choro ir veik
ti išvien su steigėjais Laisvės 
Choro?

’ 1 J. F. Makoveckas.

tarėjų ir Šios draii&ijhs na
rnų tarpe: “Esą, tUOs, kurtė 
Rusiją rojum laik<r, kam gel
bėti? Lai deportuoja į tojų 
tvarkos ardytojus.” Tai kaip 
tik vietinis “Amer. Lietuvis” 
taip protauja. Jiems su teisy
be iržinpjimu nėra reikalo 
skaitytis. Juk sovietinių pilie
čių nepadaroma “prasikaltė
liais”; daugumoje jais yra 
tokių ’kraštų, kur reakcinės 
valdžios vibŠpatauja, tai nori
ma į, reakcijos nkshis įmesti 
darbitiinkiško įiidėjihU) veikė
jus, dažnai jau išgyvenusius 
šioje, šalyje didesnę dalį savo 
amžiaus. Taį, žinoma, reikia 

Taigi, ši DrUu- .gelbėti nuo tokio biauraus pa-
simojimo.

M. Stankūnienė, atsinaujini 
darnia - Laisvės prėnuhibratų 
dėl pusantrų metų, paaukojo 
$2 į pppieros 'fondų. Sako,. 
parašyk į Laisvę žinutę, kad 
su pabaiga spalių mėnesio vėl 
išvažiuoju į saulėtųjų Floridų 
žiemos sezonui pabūti. Mano* 
namukas randasi: 1325 N. W. , 
100 fit., Miami, Fla. .Kw iš 
Naujosios .Anglijos nuvyktų 
ten žiemos laiku, visuomet 
būtų 'maloniai sutiktas.

WASHINGTON, y Ar
mijos VadOvyb# ^kįria $1,- i 
675 kon testui dėl geriausios < 
d a i n Ors^ parašymo visai 
Aifterikda armijai. v •
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KOLONIJŲ VEHOUA1!
Ant jibą rymo sukėlimas 

Laisvei biudžeto 194b rhetam. 
Riek jūsta kolonijoje tauta 
nauju skaitytųjų? Ak jau ren
giate ųrattioffą* LkišVėe 
džetb sukėlimui? k Ar tinkate 
biudžetui aukas? Ar rūpina
tės Laistės bendrovės šėrų 
pardavimu? Už $10 galima 
patapti Laisvės savininku. . |

' ' ■. ' »■■■u. 1 ■'<»" 11
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4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Trį
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MONTREAL, CANADA

susirgo Berta 
(Dodonaitė).

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

I

praleisti “medaus 
laimingai kurti 
venimą.

Apsivedė Benius štrimas
Rugsėjo 25 d. apsivedė Bėi 

ilius štrimas (Malvinos Ta
mašauskienės sūnus) su fran- 
cūzų tautoš mergina — Be^ie 
Bondreaių ’ Vestuvės įvyko 
jaunojo namuose, kur skait
lingas pūrys giminių, artimų 
draugų ii- kaimynų labai gra
žiai ir nuotaikingai praleido 
laiką, dd. K. ir M."Tamašaus
kų puikiai priimti ir pavai- jau buvo anksčiau 
šinti.

Linkiu* jauniesiems linksmai rodos gydosi pas savo dukte- 
mėnesį’ ir rį Juškienę — 2740 Rosemont 

šeimyninį gy-

muose—619 Hiberpia St.
Kuris laikas atgal St. Ma

tusevičius apsidegino kojas 
dirbtuvėje. Gydosi namuose- 
2568 St. Charles St.

K. Ambrazevičienė nusilau
žė ranką dar rųgpiūči.o mėne
sį. Ligonė taipgk gydosi na
muose (gaila, kad neteko su
žinoti namų adreso).

M. Kpsčiūnienę, apie kurią 
rašyta, 

dar vis kamuoja paralyžius, ji

į Ir 'd dilginu tandaši sferganfciQ; 
bet jūsų reporteriui teko su
žinoti tik apie virš išvardin
tus. Nuo savęs visiėms-otths 
linkiu kuogreičiausios ir ge
rinusios sveikatos, o sveikieji 
nepaiųirškite atlankyti sergan
čius, nes ligoniui yra vienas 
iš maloniausių dalykų, tai kad 
jį nelaimėje jo draugai nepa
miršta—atlanko. \

I

1‘.

Nadelphia, Pa.

Mūsų Ligo>iai
Rugsėjo 8 d.

Pranevičienė
Šiuo laiku, kiek teko girdėti,
ligones sveikata jau taisosi. 
Randasi namuose—2521 Cen- 
vre St.

Rugsėjo 21 d. E. Lapins
kienė turėjo operaciją ant 
kojų. Ligonė jau randasi na-

Blvd.
Gana ilgai ir sunkiai ka

muoja liga J. Kazėną, jis ran
dasi Montreal General ligo
ninėj.

A. Kavaliūnas jau irgi gana 
ilgas laikas kaip su pakirsta 
sveikata. Ligonis, kiek teko 
sužinoti, serga namuose—614 
Beatty Ave.

Kadangi ši kolonija gana 
skaitlingai apgyventa mūsų 
tautiečiais, tai, be abejo, dar

Pašalpinės Draugijos Vajus
Paskutiniame Montreal© 

Lietuvių Sūnų ir Dukterų Pa
šalpinės Draugijos narių slP 
sirinkime apkalbėta ir nutar
ta pravesti. vieno mėhešio va
jų gavimui naujų narių į drau
giją. /Vajus prasidėjo su 1 
d.' spalių (October) ir tęsis 
iki 1 d. lapkričio (November) j 

Vajaus laiku nariai priimami 
be įstojimo mokesčio. Dar ne
priklausantieji savitarpinės 
pašalpos draugijoj-, pasinaudo
kite šia gera- proga, nes tai 
yra puikus būdas apsidrausti 
save ištikus nelaimei.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- s 
kites prie manęs dieną ar -> 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų’ patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
, Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAIir I
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ ĖfcSTAURACIJA BROOKLYN®

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tcl. fcVergreen 4-9612

. —-------- —. -■■■ t - •> ■■■

.August Gustas
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvletkų Pardavėjas 
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N» Y. 

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

ir tt., telefonuokite ■
' ; SHorteroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui (
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

Metinis Balius
Kaip kiekvienais inetais, 

taip lygiai ir šiemet .yra ren
giamas M. L. S. ir D. Pašal- 
pinės Draugijos metinis balius, 
Vytauto klubo svetainėje, 
2161 St. Catherine St. E., 
spalių mėn. (October) 30 d., 
šeštadienį. Nariai ir simpati- 
kai yra nuoširdžiai kviečiami 
skaitlingai atsilankyti, nes tu
rėsite progos linksmai laiką 
praleisti, puikiai pasivaišinti, 
pasišokti prie geros Muzikos 
ir tuo pačiu laiku sustiprinsi
te draugiją.

Pirma Vakarienė
Kadangi vasaros sezonas 

užsibaigė, tai jau pradedama 
ruoštis prie rudehs ir žieminio 
sezono įvairių parengimų sve
tainėse. Kiek tefto girdėti,, 
tai progresyvių šios kolonijos 
lietuvių pats pirmas parengi- 
maš-vakdrienė yra rubšiaina 
1<6 d. spalių (October), Poiht 
St. Charles svetaihėjfe, 01234 
Charlevoix St.

šios kolonijos lietuviai yra 
nuoširdžiai’’ kviečiami jau iš 
kalno ruoštis dalyvauti šioj 
vakarienėj.

Laisves. Vajus
Su 1 d. spalių mėn. prasi

dėjo Laisvės vajus • gavimui 
naujų, atnaujinimui sehų 
skaitytojų ir sukėlimui me
džiaginės paramos laikraščiui. 
Vajus tęsis iki gruodžio 31 d. 
Šios kolonijos lietuviai, kurie 
dar neskaitote dienraščio 
Laisvės, malonėkit užsirašyti, 
tai nepavaduojamas laikraštis. 
Jis suteikia daug medžiagos 
norinčiam sekti ' pasaulinius 
įvykius, žinias iš mūsų gimtojo 
krašto, istorinius dalykus, me
no srityje ir panašiai.

Nemažas Skaičius ^ios kolo
nijos lietuvių yra jau tapę 
skaitytojais—nepamirškite sa-v 
vo prenumeratas atsinaujinti 
laiku, o Ui nemažai pagėlbė- 
site tiems draugams-ėms, kurie 
rūpinasi prenumeratų atnau
jinimu. Ilgametė Laisvės dar
buotoja d7gė E. Morkevičiene 
.(Juške’Vičaite) ir šiemet sutiko 
patarpininkauti Laisvės pre
numeratų atnaujinime ir nau
jų skaitytojų gaviiiie.,“ Kadan
gi šios kblohijdš lietuviai la
bai išsimėčiusiai gyvena, po 
įvairius distriktus, tai vienai 
draugei atlankyti visus nebūtų 
įmanoma. Todėl norintieji už
sirašyti laikraštį, ar atsinau
jintu patys pasistenkite ją pa
matyti, ar bent jai pakalbi
nus jus neatsisakykite ' atsi
naujinti, ar užsirašyti naują 
prenumeratą. Reporteris.

-............ i \ ........................................žf,

PAJlEšKOJIMAF
Pajieškau jJusesėtčs Onos JurkŪ1 

naitės. Iš Lietuvos kilus’hup Trum
paičių kaimo, Rudiškių bažnytkai
mio. -Tėvas buvo melninkas, turėjo 
šavo melnyčią Trumpaičių kaime. 
Aš pats iŠ Biržų kaimo, Šiupylftj 
bažnytkaimio. Kas žinote, kur ji 
yra. malonėkite man pranešti, arba 
lai pati atsišaukia. Būsiu dėkingas? 
Zigmantas Davolius, Yorkshire, N.Y/

S . (235-242)
— 1------------------------------------- r— ---------------- ------------------------- — ----------r'

J. J. Kaškiaučius, M. D 
fiSO, Summer AVeiiue, 

> Newark 4, N. J. 
HUmbold^ 2-7964

SVARBUS SUSIRINKIMAS 
IR RINKIMAI

Phildclėlplujba Pažangiųjų 
Lietuvių Atydai
Dėl Sekaiičių RitikimU '

šį trečiadienį, 13 d. spalių, 
lietuvių pažahgiiįjd organižą- 
cijų suorganizuoto rinkimų 
kliubo dėl išrinkimo Henry 
Wallace įvyks bendras narių 
ir simpatikų susirinkimas, 7Š5 
Fairmount Ave., 8 vai. vak.

Valdyba ir nariai dėkite pa
stangas visi, kad kuo daugiau
siai lietuvių įtraukus į šį svar
bų susirinkimą. Po konven
cijos šis kliubas veik nieko ne
veikė. Aš pats buvau išvykęs 
trims savaitėms iš Philadel- 
phijos. / -

Yra parėję svarbios litera
tūros, ji reikalinga skleisti 
tarp lietuvių. Reakcijonieriai 
siunta ir zuja, kaip įgilti, po 
visą šalį sumulkmti žmones. 
Trumanas užsidėjo nęt mai- 
nierių kepurę mulkinimui ne 
tik mainierių, bet ir bendrai 
piliečių.

čia kilęs didelis skandalas. 
Philądelphijos gyventojai yra 
sumokėją taksus už vandenį 
jau $40,000,000, bet iš tų mi
lijonų 2 milijonus “smart boi- 
sai” pavogė ir niekas nežino, 
kas pavogė, nes negarsina, bi
jodami rinkimų. Nepaisant, 
kiek 'šie amžini republikonai 
padarė miestui žalos, be valdy
dami per 75 metus, jiė vis 
giriasi “demokratija.” Kiek 
sykių jie žadėjo pagerinti 
vandenį. Ar pagerino? Laū-’ 
kiti Kaip išrinks juos vėl, 
vėl gasolinu atsiduos vanduo iš 
kranų.

Prezidentas Trumanas pa
neigė visus prež. Ropsevelto 
principus, kas buvo gero dėl 
darbo žnfonių. Lietuvi pilie
ti, vartok savo smegenis ir iš
venk klaidos šiuose rinkiniuo
se f . 'A. J. S.

Cleveland. Ohio
ATITAISAU KLAIDĄ

Pracitčs savaitės Cleveland© 
žiniose, hurbdydainas vietas ir 
laiką, kuriose sen. Glen* Tay
lor lankysis mūšų mieste, pa
dariau klaidą vienos Vietos 
antraše, kurią dabar atitaisau.

Pusę po aštuntos valandos 
vakdre Taylor atvyks į Croa
tian National Home, 6314 Št. 
Clair Avė.

Ši viela lietuviams bene bus 
patogiausia, nes toje apylinkė
je gyvena daugiausiai lietuvių. 
Kitos vietbš, kuriose spalio 17 
Taylor atsilankys, antrašai it 
laikas pereitos Savaitės Cleve
land© žiniose yra teisingai pa
rašyta.

Buvo PaštektniligA ' 
Konferenciją

Ohio valstijos lietuvių koh- 
fer'ėhėija buvo pasekminga vi
gais , žvilgsniais. D'elbgatų 
būvb virš 5'0. Visi būvd su
sikaupę mintyse gerais suma
nymais dėl Progresyvių Par
tijom Diskusijose buvo pla- 
.čiai paliesta, kaip kitos tau
tos Veikia .dėl Progresyvių 
Partijos, kaip darbfnihkąi Ve
da dišklisijas dirbtuvėse b^i 
uhyų šiisifinkimUpše.!

baugiausiai buvo diskusuo- 
ta dvibhl Svarbiausiais pri'ėš^ 
paribiais klausiiūaiš, būteht: 
Kaip visos organizacijos pri
valo pasiekti su iliforihačijo
mis visus savo narius, kad jie 
žih'ot^ kaip ir Už ką privalo 
balsuoti ir kad jie susisjektų 
&u kaimynais ir pažįstamais 
suteikdami jiėttis ih^orihącijų 
bei litėrAiūrbs. Aptra, *kaip 
sukalti finansinės paramos dėl 
Progresyvių Partijos, kuri turi 
i&bai ding išlaidų pfiešrinki- 
hiiniame vajuje.

Iš delegatų raportu pasi
rodė, kad visos organizacijos 
jau maž člau$ veikia už Pro* 
gbesyyiU Partiją ir nėkūrįos 
gražiai pasveikino kohferėnci- 
ją. A. K Moterų khubas su 
$25. JUbtiivhl Walla'cO for 
prbsi'deht phsvbikino
su visu savo iždu, $48.75; 
LLD 57 kuopa su $10 ir LLb 
15-ta Apskritis su $5. O kon-

te Akrbnas, 
Burtonas nei LDS 
201 kuopa.

REIKALINGI VYRAI

Taylor
Federaci-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

fėYėhėŲds dWhtat ir švėnai 
šliaukąVo apie $100.

Konferenčija priėitiė 7 rezo- 
liucijaš, iš kurių 3 pasiųstos 
prez. Trumanui, 1 Progresyvių 
Partijos Centrui ir 3 į mūsų 
sphūdą.

Tik nesužinota, dėl kokios 
įiriežaštifes delegatų nepi’isiun- 

Yoiingstownas, 
jaunuolių

CDF už Wallace ir
Cleveland© Darbo 

jos Komitetas .rekomendavi
mui kandidatų į įvairias vald- 
vietes, kuriam . yra pavesta 
rūpintis priešrinkiminiais rei
kalais šiaurrytinėję .Ohio vals
tijos dąjyje, užgiria Henry A. 
Wallace į prezidentus, Glen 
Taylor į vice-prezidentus, Ro
bert Grosser į kongresą, iš 21 
distrikto ir Jack G. Day į kon
gresą iš 22 distriktų.

Patarė nebalsuot už senus 
kongresmanus Bolton ir Ben
der, kurie buvo vadovaujanti 
agitatoriai už Taft-Hartley 
vergijos įstatymą. Taipgi, ko
mitetas nepatarė balsuoti už 
Trumaną į prezidentus, nei už 
Herbertą į Ohio gubernato
rius.

Sekančios savaitės Clevelan- 
do žiniose bus paskelbti var
dai Progresyvių Partijos 
girtų kandidatų.

UŽ-

Ohio
Myron

Ohio PP Kritikuoja 
Administraciją

Progresyvių Partijos 
valstijos direktorius
Thomas pasiuntė telegramas 
prez. Truman ui ir sekretoriui 
George Marshall. Telegramos 
aštriai ‘kritikuoja Trumano ir 
Marshall© užsieninę 'pblitiką 
už lengvatas naciams krimina-, 
listams, kaip Ilsa Koch, 
SchachL Ludwig Mertz ir pa
našiems. '

Ludwig Mertz išžudė virš 
šimto Amerikos nuginkluotų 
belaisvių MaVnedy skerdyklo
je, tarpe kurių buvo ir Ohio 
valstijos- vaikinų,—sako tele
grama. Toliau telegrama rei
kalauja nuo administracijos, 
kad ‘Vokietija taptų jiunacin- 
ta, nuginkluota, panaikinti 
trušt'ai ir suvienyta kaipo tai
ki, demokratiška vokiečių tau
ta.

Telegrama smerkia Marsh- 
allą už rėmimą Bernadottes 
rekomendacijų atimti visą 
Negev srity nuo Izraelio vals
tybės ir už daugelį kitų Mar
shal lo ir Trūmano išdavysčių,

J, N. S.

LONDON. —'Anglai pa
laikys savo armiją Egipte, 
nežiūriht, kad egiptenai 
pi'ašo juos laukan.

BŪKITE ATSARGŪS 
Ypatingai Senesni žmones
Mainantis orui, dauguma žmonių 

serga slogomis ir kitokiomis ligo
mis. Būkite prisįruošę, kad atsigin
ti nuo ligų, naudokite No. 2 M. J. 
Švilpas Salve-Mostis, kūri suteikia 
malonios šilūmos. 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, nikstelėjimą, persi
šaldymą ir aŠtHj kosulį nuo persi- 
šaldyfno. Greitai gausite pagalbą.

Kaina $1.
Taipgi kurie turite odos ligas, iš

bėrimus, votis, (rash), nušašįmą, 
Athlete’s Foot, Sinus, nudėgiriimą, 
nušutimą, nosies ar burnos nesvei
kumą, ronas (tik ne vėžio), kojų 
tynimą jr skaudėjimą, vartokite 
No: 3 M. J. S. Miracle Salve. Si 
ruoštis stebėtinai greit gydo. Kaina 
tik $1. Jeigu turite kokius niežėji
mus ar Poison Ivy. vartokite No. 4 
Salvė, nuo. niežėjimo. Kaina $1.

Jei turite piles (varvančias ar 
ne), vartokite No. 5 naujai išrastą 
mostį, tuoj prašalina piles be pjaus
tymo. Kaina tik $2 už dėžutę.

No. 1 M. J. S. Miracle Ointment 
nuo’ .danties skaudėjimo; Prašalina 
gėlimą ir smegenų (gūms) nesvei
kumą. Kad ir neturite dantų ir 
skauda smegenis, tai tuoj gausitė 
pagalbą nuo šios mostiės. Kaina $1. 
Kurie pirksite už $5, gausite ekstra 
dovanoms vieną dėžutę.

Siųsdahii užsakymus, kartu pri- 
siųskite ir ,money-orderį ar čekį. 
Iš Kanados, reikią pridėt 25c ekstra. 
Siunčiame ir C.O.D., reikia prtaėti 
30c *pašto ženkleliais. Adresuokite:

M. X ŠVILPA
P. O. hėx 73, Šta. A

' Hartford 6, COnn.
HartfOrdiečiai galite pirkti pas 

Ę. Beirs (vaistinėj) 158 Park St.
(adV.)

t • i*—M

Montello, Hass.
Moterų Apšvietos Kliubo 

susirinkime -24 d. rugsėjo bu
vo išrinkta komisija surehgi- 
mUi kokios nors pramogos 
greitoje ateityje. Paaukavo 
$10 rinkimų kampanijai Už 
Wallace ir kitus progresyvius 
kandidatus.

Išrinkta delegatės į Amber- 
lando radijo programos suva
žiavimą, kuris įvyks So. Bos
tone, 17 1 d. spalių.. Taipgi 
mūsų kliubietės apsiėmė padė
ti surengti arbatos vakarienę 
Progresyvių Partijos reika
lams, kuri įvyks šeštadienį, 16 
d. spalių, Liet. Tautiško Namo 
Svetainėje, 8‘ Vine St. Bus ge-f 
ra muzika, kuri gros įvairius 
šokius. Atsilankykite!

LLD 6 kuopos susirinkime 
4 d. spalių padaryta daug ge
rų nutarimų. Nutarta rengti 
prakalbas ir tam reikalui iš
rinkta komisija. .Taipgi, nu
tartą surengti koncertas, kad 
sukelti kuopos reikalams fi
nansų. Paimta platinimui dien
raščio Vilnies išleistu brošiū
rų ir nutarta platinti Vilnies 
Kalendorių sekamiems me
tams. Paaukota $5 paramai 
kanadiečių savaitraščio Liau
dies Balso.

Liuosybės Cįioras jau prak
tikuoja, mylinti dainas prašo
mi atsilankyti. Praktikos at
sibūta kiekvieno trečiadienio 
vakarą, Liet. Tautiško Namo, 
kambariuose. . , . Birutar«

HELP/ WANTED—FEMALE 
reIkaUng0s Moterys 

Operatores
i mokėti dirbti fcrie Merrow. TUtldck ir 

U. S. Frill Elastic mašinų.

DAN-MAR UNDtfeŠ
47 Watkins Št., Šrookiyn, N. Y. 

---------  ----------------- ----------- -------------- 2112 

’ MŽRGiK'A-MOTfeftlS. Aminam darbui. 
Guolis Ant vletoij. Atskies kamMrH. 
Mylinti valkus. Puikiausia aRra. 

ESPLANADE 7-3018

—

Turi

BERLIN. — Anglai paša* 
koja> kad vokiečiai komu
nistai trukdą elektros ga
minimą anglų užimtoje Ber
lyno dalyje. 9
..................... 11 ■  .....................— ■ 1 ■ ■■■■■!! . —

PRANEŠIMAI '
GRĖAT NĖek, N. Y;

Svarbios prakaltas/ sveikatos 
klausimu. įvyks spalhį 16 d., A. J. 
Kasmočių Salėje, 91 Steamboat Rd. 
Pradžia 7 v. v. Kalliės iJr. J. J. 
KaškidUčius, iš Newark, N. *j., ir K. 
Petrikienė iš Brooklyn©. Įžanga Vi
siems veltui. — Rengėjai* — LLD____  . _ Rengėjai* —. LLD
72 kp. ir LDS 24 kp. (240-241)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

i

>■

. %

Tel EVei

SKELBKITĖS LAISVĖJE

5 pust—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Spalių 13,

Matthew 
BUYAŪSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valabdoję ėlfhpatlSkal 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai Įrengto. Koplyčios

426 LAFAYETTE
Newark' 5, N* J.

TeL MArket 2-5172

RONKONKOMA 
8664

1 ........................ -J—

i Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

foarome ir. Pritaikome Akinins 11

Drs. Stengei & Stenger 
Optopaetrfsts 

394-39^ Broadway 
ferookiyn, ft ik 

Tet ST. 2-Š342

> &k-*- •

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y»

GERI PIETŪS!
K&da horitė geri^pietg, 
., ' kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis'

- Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Natne
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių 4r pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

TELEPHONE
ST A GO 2 MH8

MATTHEW P. BALLAS

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavjmas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Paikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 

v Mylimiems Pašarvoti Dovana!
660 GRAND ST. v BROOKLYN, N. Y

e ‘ v r " ■ <• * ■ V ' • •



Įkaitintųjų

KONCERTAS
TONY’S

A. Kalinauskas

Telefonas Virginia 3-5397nu

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

Valandos

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

am BAR & GRILL

ALUS

Tel. EVergreen 4-8174'

UHMfiKiu

Dailiy Moteriškų ir Vyrišku 
Laikrodžiu Didelis Pasirinkimas

Studentės Nenaudosis 
Užstreikuota Paroda

Anglines 
Guindan pečiui 
užsidegė pervaža 
Basin, Brooklynę. 
apdegė jos 
Lindquist.

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y

“Ieškotų” per .14 Metų 
Rado Brooklynę

Antru Kartu. Nubaudė 
Krautuvių Uniją

Telefonas 
EVergreeri 4-7729

Kas Mėgsta Linksmybes, Tas 
Bus Auditorijoj Sekmadienį

Parduoda naujas ir taiso 
sekamas mašinas:

Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaites, 

Television ir Radios.'

1948 m., Bus rodomi 
Kom.

Liberty Auditorium 
110-06 Atlantic Avė.,

Samuel Senor, clevelan- 
ietis, chemikalų kompanijos 
iršininkas, .. gausiąs $100,000 
ž apdegimą lėktuvui sudužus 
(asikeliant iš LaGuardia sto
les 1947 metų gegužės 29-tą.

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

PITTSBURGH. — Tom 
Dewey priminė, kad ir Tru- 
manas septyniais teismų in- 
džionkšinais laužė streikus.

( Kreipkitės: 
104-12 - lllth Street

Peter 
KAPISKAS

LLD Susirinkime 
Rodys Filmą

Tautų Už Wallace Festivalis * 
Jau Tik Už Savaitės

Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 14 Nov

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą, 
Iki Jums Jo Reikės

taip parodysi, jei ne įsigijimu 
tikietų iš anksto. Tam jau 
ne per anksti, nes-- .

Festivalis įvyks • spalių 19— 
tos vakarą. D—-e .

Statybai sporto, aikštės ir 
stadiumo prie College Point 
sukelta $18,000, tačiau dar 
trūksta $55,000. Tam jau įsi
gyta 10 akrų plotas prie 14th 
Avė. ir 128th St.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASŲIEN

DEGTINĖS - VYNAI

TELEVISION

Žmogžudyste Pasinau 
dojo Kurstymui 
Žmonių prieš Negrus

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- 
lėrių. Taipgi Costuifie Džiūlerių Sųlyg 

Vėliausios Dienos-
■ * i

v Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

Trys jauni vyrai sulaikyti 
kvotimui kaltinimu, kad jie 
apvogę gasolinos 'stotį Bay 
pi d ėję.

Brooklyno federaliame teis
me Alex' Bassin, moteriškų 
apatinių drabužių fabrikantas, 
nuteistas metus ir diena kalė
ti už nerhokjėįimą * valdžiai 
$95,851.49 už 1944 metus. Jo 
sūnų Julių nuteisė 90 dienų 
už talkinimą tėvui.

SUSIRINKIMAI 
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1 kp. susirinkimas įvyks 
14 d.' spalių, Laisves salėje. 419 Lo
rimer St, 7 v. v. Kviečiame narius 
dalyvauti, nes bus kas tokio naujo.. 
Taipgi, kurie dar neužsimokėjote. sa
vo duoklių, tai ateikite ir užsimo
kėkite už 
krutamieji paveikslai.

■ (240-241)

Buvusio kriminalistams teis 
tnabučio vietą New Yorke už
lygins ir padarys ten auto 
pastatymo vietą. Talpins 1,- 
200 mašinų. Taip paliks iki 
mięstp inžinieriai^ ištirs, kam 
daugiau ta vieta tiktų. Spėja
ma, jOg\ ten požemyje esąs 
vandtfb, ne bile ką galėtų stą-

šį sekmadienį, 17-tą.spalių, ly
giai 4 valandą po pietų, Li
berty Auditorijoje.

Kadangi komediją vaidins 
jaunukai, Lietuvių Kalbos Mo
kyklėles mokiniai, tad ji bus 
juo šposingesnė. Atsimename, 
kurie matėme, kaip puikiai iš
ėjo jų vaidinta komodijukė 
“Jonuko Liga.“ Gi auditori
joje aplinka tam patogesnė, ir 
vaikai metais paaugesni, taip
gi vaidybai pasiruošia jau nuo 
praėjusio sezono.

Greta , vaidybos, bus liau
dies šokiu, dainų ir muzikos. 
Tuose veiksmuose dalyvaus 
patys mokiniai ir turės sve- 
čių-viešnių menininkų.

Sekmadienį j Aido Choro 
koncertą atvyko Juozas Alek
saitės ir Povilas Baltrėnas, iš 
Essex; Conn. Aleksaitis il
goką laiką buvo Aido Choro 
narys/ bet dėl gyvenimo sąly
gų persikėlė gyventi Connect
icut valstijoj, tad, sužinojęs 
per dienrašti Laisvę, kad įvyks 
aid iečių koncertas, jis pasiry
žo jame dalyvauti.

Pirmadienio rvte Aleksai- 
*■ I

tis užėjo, į Laisvės adminis
traciją. Jis pareiškė, kad bu
vo labai patenkintas su aidie- 
čių koncertine programa, pa
liko jame didelį* įspūdį. Jis 
taipgi nepamiršo, kad dabar 
svarbus momentas ir parem
ti Laisvę. Į Popierio Fondą 
•Juozas Aleksaitis aukavo $10. 
Trupučiuką pasikalbėjo su 
laisviečiais ir atsisveikinęs iš
vyko savo keliais. L. K.

JIE BUVO PRALAIMĖJĘ 
ROOSEVELTĄ

Brooklyne-New Yorke pra
sidėjo ' visokie “šiaudiniai“ 
balsavimai neva išpranašavi- 
rnui. kas bus išrinktas prezi
dentu ir kiek gaus balsų. Tai 
tie patys, kurie, kaip, atsime
name ’visi, buvo “pralaimėję“ 
Rooseveltui rinkimus 1944 me
tais iki patys balsuotojai pra
dėjo balsuoti rinkimų dieną.

Aišku, buvęs Roosevelto 
draugas ir jo politikos tebe- 
vykintojas Wallace’as iš tų 
“šiaudų“ tebus kredituojamas 
labai mažai balsų iki balsuoto
jai patys pradės tuos balsus 
duoti ir skaityti rinkimų dien- 
ną, lapkričio 2-rą.

Lietuviai turi patarlę — ge
rais norais ir pragaras grįstas. 
Gerų norų mes turime visiems 
geriems darbams. Tais norais 
mūsų žmonės^ kupini, kas lie
čia Mr. Wallace kandidatūrą 
Į prezidentus. Tačiau prak
tikoje kartais vėluojame dar
buose ir tas rūpina mūsų prie- 
telius, pastatytus atsakingose 
pareigose.

Štai mūsų Amelia Burba, 
pastatyta vesti Tautų už Wall- 
ace’ą Festivalio . lietuviškojo 
sparno reikalus. Niekam ne
pridera būti susirūpinusiam, 
juo labiau jaunam žmogui. 
Vienok Amelia rimtai susirū
pinusi. Priežastis’:

Festivalis jau tik už savai
tės, o nei pusės savo šėro ’ ti
kietų dar neišpirkta. Gi di
dysis Manhattan Center Bal- 
ruimis turės būti pripildytas. 
Mūsų žmonės tenai dalyvaus, 
tame mes užtikrinti. Bet mū
sų, lietuvių, komitetas juk tu
ri parodyti, kad mes veikia
me organizuotai. O kaip ki-

Mokantieji atsirakinti dm is 
vagys iškraustė iš pasiturinčių 
Watts namų, New Yorke, 
brangumynų vertes $2,000, sa
vininkams išėjup iš buto porai 
valandų. .•

UP-TO-DATE :

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Grupė Aukso žvaigždės jno- 
tinų, kurių sūnūs tapo užmuš
ti paskiausiame kare užjūriuo
se, pikietuos teismabuti šį 
penktadienį, spalių 15-tą, kur 
pradedama svarstyti byla 12 
kos įkaitintų komunistų vadų.

Motinos reikalaus bylą pa
naikinti.

Aukso žvaigždes motinos 
demonstruos nuo 9 :30 ryto iki 
1 valandos dieną, prie Foley 
Square, Pearl St., netoli Broo
klyn Bridge, žemutiniame 
New Yorke.

Aukso žvaigždžių motinas 
pikiete seks karo n^žlės ir na
riai Abrahomo Lincolno Bri-

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1-mos kuopos susirinkime 
šio ketvirtadienio vakarą, spa
lių 14-tą, bus rodoma filmą, 
sako kuopos pirmininkas J. 
W. Thomsonas. Filmą ■ bū
sianti moksliška, pamokinanti, 
sako jis.

Laikai dabar be galo svar
būs. LLD kuopos negali atsi
likti nuo svarbių užduočių. 
Tad visiems naiiams reikėtų 
dalyvauti iv kviesti su savimi 
draugus.

Susirinkimo vieta: 419 Lo
rimer St., Brooklynę. Pra
džia 8 valanda.

Antradienį, šilumai lauke 
nupuolus lįi 49 laipsnių, vie
nu tarpu miesto Sveikatos De- 
partmentas per dieną' gavęs 
J38 skundus dėl nebuvimo 
butuose šilumos.

Hunter College studenčių 
janizacija, Alpha Sigma 
ii, buvo nutarusi suruošti 
idų parodą ir tam gavo 
nplicity ^Pattern Co. Ta
rų jos vėliau .sužinojo, kad 
j firmos darbininkai strei- 
oja jau ketvirta savaitė, 
.rbininkai į jas 'atsišaukė. 
Lidentės nutarė apsieiti be 
rodps. . ,

irę
Rose Browp, 34 metų 

žiaus, gyvenusi 34 Cedar 
Brooklynę, mirė spalių 10 
ną, namuose; Kūnas pašarvo
tas graboriaus Bieliausko ko
plyčioje, 660 Grand St., Broo- 
klyne. Bus palaidota fepalių 
13 d., Evergreen kapinėse. 
Paliko nuliūdusią motiną* Ma
ry Becker, brolį Thomas ir to
limesnius gimines.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas). '

pervažos Lucy 
eksplodavus 

netoli Erie 
Pavojingai 

kapitonas John

grų, —r ji atsakė pamerkdama 
man akimi.

. —Ką bendrą turi čia va
žiuojantieji negrai su tuo vis
kuo ?

Moteriškė pradėjo man pa
sakoti numerio 17-to istoriją, 
kad kur nors, prie numerio 17- 
to buvo matytas negras.

—Ar balto žmogžudžio nie
kad nėra buvę ?—paklausiau 
tos žmonelės.

—O, taip, yra buvę, bet 
baltas to nedarys...

Pritrūkau kantrybės klausy
tis ir stiprėliau tai propagan
dos aukai atsik.irtau:

--Buvo negrų žmogžudžių, 
buvo baltų žmogžudžių, buvo 
raudonodžių žmogžudžių, tad 
jums čia neverta gyventi, va
žiuok ant mėnulio.

Gal susigėdys savo paiku
mo. . T—a,

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr- A. Petriką 
221 South 4th Street

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

Valant:

Penktadieniais uždaryta.
''NiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiuuiiN

Scena iš filmqs “Without Prejudice,” kurioje vaidina 
negrai ir baltieji aktoriai. Gaminta Tarybų Sąjungoje. 
Amerikon atgabenta per amerikinę firmą Artkino. 
Rodoma Stanley Teatre, 7th Avė, ir 42nd St., New 

Yorke. Priedams rodo, trumpas žiniŠkas filmas.
Peter Kapiskas

Spalių 2-rą susituokė Vin
cent Kazei su Katherine Bur
bage, newyorkiete. Jaunieji 
gyvena bendrai su tėvais tu
rimame name, Long Island.

Jaunasis Kazei yra vetera
nas, laike praėjusio karo tar
navo užjūriuose. Civiliam^ 
gyvenime, greta dienos darbo, 
yra mėgėjas dailininkas, sce
nos vaizdų tapytojas, taipgi 
fotografas.,

Jo tėvai, Vincas ir Anna 
Kazei, užlaiko auksoriaus- 
laikrodžių taisymo ir pardavi
mo krautuvę 72-03 Austin St., 
Forest Hills, L. L, N. Y.

Slaptoji federalė ir miesto 
policija “taip ieškojo, taip ieš
kojo” po visą svietą, kas anais 
metais kankipo Brooklynę du 
francūzus marininkus, bet ne
rado. ,

Šiomis dienomis atrado tame 
pačiame Brooklynę ramiai sau 
bizniavbjantį groseminką Li
berale Parrino. Sakoma, jis bu- 
vęs tuo marininkų kankintoju 
su jais susipykus už narkoti
kus. Tąs viskas įvyko Brook- 
lyne. Liberale Brooklynę gy- 
'veno, prekiavo, apsivedė, bet 
jo vis “negalėjo rasti.“

; , SERGA
Jau tūlas laikas serga Mo 

ųika Kazei, Jono žmona. Ran 
dasi fiamie. Jie gyvena So 
Hempstead, L. L . .

F. NORRIS
Stato Naujus Namus ir 

Taiso S^nus 
Maliavoja iš vidaus ir 

Lauko
, TAISO STOGUS
Taipgi apkala Insulating 
Board iš lauko ir daro 

cemento darbus.
Kaina Prieinama

Skambinkite Vakarais nuo 
6 vai.

Glenmore 3-0426

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių .Rūšių, t?

Degtines, Vynai ir Alus 
. RHEINGOLD 

' BEER & ALĘS

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves' 
tuvių, kitokių

Praėjusią savaitę buvusi nu
bausta pasimokėti 20 tūkstan
čių dolerių pabaudą už pi- 
kietavimą krautuvių darbinin
ku unija pirmadienį vėl tapo 
nubausta antru kartu. Antrą
ją bausmę uždėjo teisėjas Sa
muel Dicksteip, $750, už tai, 
kad unija kada nors praėjusį 
rugpjūtį* turėjusi pikiete ne 
tiek narių, kiek Taft-Hartley 
įstatymu vaduodamiesi teisė
jai leido.

Dabar unijoms (kaip toje 
senosios smetoninės Lietuvos 
vargšų dainoje apie kas dieną 
valgomas bulves — tiktai bul
ves) pirmadienį bausmės, an- 
tradiepį bausmės, trečiadienį 
bausmės, ketvirtadienį baus
mes, peuktadienį bausmės ir 
vėl bausmės. Laimei, ' ponai 
teisėjai nedirba šeštadieniais 
ir sekmadieniais.

O iš kur atsirado tas Taft- 
Hartley įstatymas, kas jį vyk
do? Jį nutarė Dewey’o ir 
Hooverio republi^onų su dik- 
sikratais kongresas, o Truma- 
nas vykdo. * T—a«.

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

\ lūs ir. krajavus 
ja sudarau s,u ame- 

rikoniškais. Rei- 
||j kalui esant ir 
^padidinu tokio 
w dydžio, kokio pa- 
r geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

BROOKLYN, N. Y.
Visiems Vyturėlio nariams if 

bendrai muzikos mylėtojams. Pra- 
nešaipe, kad ateinantį ketvirtadienį, 
spalių 14 d.. 8 v. v., Liberty Audi
torium, 110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, įvyks svarbus Vyturėlio 
susirinkimas. Aptarsime Vyturėlio 
reikalus, svarbiausia mokytojo klau
simas. Nuoširdžiai kviečiame daly
vauti. — V. Bunkienė.

(240-241) .

Mes visi mėgstame permai
nų — kartais ilgimės gražios 
dramos, kurioje tenka net ap
siverkti. Laukiame progos iš
girsti dainų. Tačiau Juoktis, 
linksmauti nenusibosta. Juo
kelių, komedijos mūsų varga
name gyvenime, kaip kasdie
ninės duonos, niekuomet ne
būna perdaug.

Visi, kas mėgsta juoktis ir 
bendrai linksmai pabuvoti, tas 
geriausia pasitenkins pralei
dęs šio sekmadienio popieti ir 
vakarą Liberty Auditorijoje, 
110-06 Atlantic Avenue, Riche
mond Hill. Priežastis:

Komedija “Meilė — visų li
gų gydytoja“ bus suvaidinta

Gale praėjusios savaitės, 17 
Madison St., Brooklynę, tapo 
nužudyta moteriškė Miss Ma
ry ♦Gray, 80 metų. Ir kur 
nors kitur Brooklynę, kažin 
kokioje gatvėje, po numeriu 
17-tu, kita moteriškė tūla 
Mrs. O’Reilly girdėjusi pasi
beldimą ir mačiusi ant laip
tukų negrą vyriškį klausiant 
apie Marie. Jam pasakyta, 
kad ten gyvenusioji Marie, 
nęgrė, išsikraustė, ir jis nu
ėjo.

Tik dėl to, kad kur nors 
numeryje 17-me buvo matytas 
negras, dėl visai kur kitur 
įvykusios žmogžudystės buvo 
gaudomas kiekvienas kieno 
nors, kur nors įtartas negras. 
Spauda rašė visiškai dalei- 
džiančiai, kad užmušėjas tu
rėjęs būti negras. Kaip pla
ti ta medžioklė buvo, galima 
suprasti iš sekamo.

Mount Vernon, N. Y., esan
čiame už kelių desėtkų mylių 
nuo Brooklyno centro, tapo 
suimtas negras dėl to, had jį 
krečiant pas jį radę peilį ir 
kokį kitą įrankį, su kuriuo ga
lima mušti. Negrą Charles 
Jones kamantinėjo be pertrau
kos 21 valandą. Paskiau pa
leido, . nes “įdubusiomis' aki
mis dėl nemigos, pritrūkę kan
trybės detek'tyvai,“ kurie- pa
sivaduodami k a m a n t i n ėjo 
vargšą negrą kaipo žmogžudį, 
pavarg‘0 ir “pagaliau įsitiki
no,“ kad jis negalėjęs būti 
tos moteriškės užmušėju.

Taip raportavo apie pavar
gusius detektyvus spauda..

Argi nuostabu, kad atsili
kę, tamsūs žmonęliai kiekvie
name negre įtaria ką nors 
blogą? Man asmeniškai, iš 
netyčių, teko štai toks pasi
kalbėjimas pirmadienio vaka
rą, išsėdus iš traukinio Jay 
stotyje. Išėjusi greta manęs 
riebučkė žmonelė,, man nie
kad nematyta, meiliai pradė
jo kuždėti man ausin: ,

—Argi ne baisu važiuoti da
bar traukinyje?

—Dėl ko ?—paklausiau 
stebus, manydama, kad 
joje “gaidukai gieda.”

—Juk skaitei apie tą “poor 
Miss Gray,” ar ne?

—Taip. Bet kas čia bendra 
SU' važiavimu traukinyje, su 
baime?

—Tiek daug traukinyje ne- GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D.
} 223 South 4th Street
3 BROOKLYN, N. Y. § 

1—2 dienom 
6—8 vakarais Į

Ir Pagal Pasitarimais, 
Telefonas EVergreen 4-0203 F

Notice i« hereby given that The Euclid Candy 
Company. Inc., of 82 Leonard Street. Brook--' 
lyn, New York, has registered its trade
marks "Love Nest,” "Herald Square” ands 
"Hill-Billies” with the Secretary of State 
of New York, to be psed on confectionary 
products. z

(229-246)

-7 v.y: ' ( A •, & ’>< .'f. . 1 X\." .
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