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1 • • • e 1Apie Žurnalistinius Igno- 
rantus.

Įspūdžiai iš Kelionės Lėk
is t ori j a su Daina. [tuvu. 
Prakišo.
Toji Dolerio Galybė.

Rašo A. BIMBA

L; Jonikas rašo Vilnyje:
“David I>awrence prisipa

žįsta, kad ne tik jis, bat nie
kas iš užsieniečių nėra daly
vavęs Tarybų Sąjungos komu
nistų politinio biuro posėdyje.

“O Politinis Komunistij 
t partijos .Biuras, jis sako, yra 
vta spyruokle, kuri vairuoja 

Tarybų Sąjungos naminę ir 
•užsieninę politiką.

“Prisipažinęs, jog ničnieko 
nežino, kaip Politbiuras funk
cionuoja, Mr. Lawrence užpil
dė pilnus tris puslapius savo 

- leidžiamam žurnale “U S 
News” smulkmeniškai “išaiš
kindamas,” kaip prenderas 

i Stalinas per Politbiurą ‘valdo 
Rusiją.’

“Sakysiu, tai kytrumas tų 
mūsų žurnalistų! Jie gali iš
aiškinti ir tokius dalykus, apie 
kuriuos neturi nei mažiausio 
supratimo.”

Mūsų energingasis veikėjas 
4A, J. Smith lankėsi Califor- 
yftijoje. Rašo, kad ten daug 
ką matęs ir girdėjęs. Jo ke- 

5 lionė lėktuvu atgal Philadėl- 
phijon buvus itin įspūdinga.

Iš "tos kelionės jis parašė 
įdomius įspūdžius. Jie tilps 
Laisvėje prie pirmosios pro- 

r gos. Tikiu, visi juos skaitys.

sekmadienį' mūsų 
davė nepaprastą 
Man jis labai pa-

Pereitą
' aidiečiai 

koncertą.
tiko. ..

Tai buvo naujos formos kon
certas. Perdėm ėjo aišMni- 
mas New Yorko mięsto ir lie
tuvių vaidmens istorijos'. Dai-1 
nos įterptos į istoriją. Įspūdis 

labai gražus ir įdo-

šios istorijos su dai
na išgalvotojams! •

Mp. Bet dėl vieno dalyko aidie-
-čius reikia smarkiai pabarti. 
Jie koncertą pradėjo labai pa
vėluotai. Nusibodo laukti. 
Sėdžiu, laukiu ir manau : Ir 
kokiems gi galams aš lailu 

, pribuvau!
Taip, be abejo, galvojo ir 

visi kiti, eidami iš kantrybės.
Kiti rengėjai turės laukti 

publikos dar ilgiau, nes gar- 
' sintu laiku publika tebemie

gos namie!
O taip neturėtų būti, 

nepaisymas garsinamojo laiko 
yra “pain in the neck.” Kiti 
rengėjai* turėtų pasirodyti ge
riau'ir publiką pamokinti, kad 
j parengimą reikia pribūti 
įrarsįntu laiku.
y ★ ★ ★' *' • .

. Francūzijos, klerikalai tie
siai prieš unijas išeiti neišdrį
so, tai pradėjo jas skaldyti, 

SL traukdami jš unijų savo pasę-

Tas

Kiti

tini js unijų savo 
kėjus ir organizuodami nau-
jas.

Jie manė,'kad šitaip jie nu
malšins darbininkų protestus 
prieš nebepakeliamą , gyveni
mo naštą. Bet smarkiai pra
kišo. Darbininkai pasiliko 
darbininkais. Kai, senosios 
unijos pradėjo streikuoti, prie 
jų prisidėjo ir klerikalų suor- 
ganizuotos unijos.

M? Republikonams. ir demokra
tams netenka dejuoti dėl do

lerių stokosf rinkimams. Abu
du* senųjų partijų kandidatai 
leidžia milijonus visomis pu-

I sėmis. ' 5
Bet Progresyvių Partijai 

verstis labai sunku. Rinki
mams aukos plaukia tik ma
žytėmis suiųomis. O darbo 

: * tiek daug, o propaganda taip 
labai reikalinga!

■ Draugas Mizara sugrįžo iš 
maršrūto. Jis sako, kad mi
tingai visur gerai papyko. Tik 

Jiienur kifur nebuyo tinkamai 
‘ Jungėjų pasiruošta.

Kas svarbu, kad visur lie-
J Jv.' z K*- X

Darbo Žmonių
; Dienraštis^
Kaina $7.00 Metams 
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John Lewis Smerkia 
Dewey’u už Tafto 
Įstatymo Rėmimą
Mainierių Unijos Pirmininkas Lewis Pareiškė:---Darbininkų 
Priešai, Rėkdami prieš Komunizmą, Pageidauja Fašizmo 

_____________ ■ i

seka 71-nas grūmojimų 
puslapis, fod darbininkai 
nedrįstų organizuotis.

* ’ f

Smerkdamas Dewey’u, - 
Lewis praleido jo vardą, bet 
visiem buvo aišku, kas do 
vienas yra tas politikierius.

Lewis tęsė:
•— Mūsų šalyje.yra tokių 

asmenų, kurie atmesdami 
darbininkų teises, sakosi 
kovoja prieš komuhizmą, 
bet jie slaptai tikisi ir lau
kia, kad Amerikoje, galų 
gale, įsikurtų fašistinė val
džia. Jie taip bijo nustoti 
savo turtų ir pirmenybių, 
taip nusigandę organizuotų 
darbininkų stiprėjimo, kad 
jie sutiktų prisiimti karinį 
(fašistinį) diktatorių.

Cincinnati, Ohio. — Bai
giant Mainierių Unijos, su
važiavimą, John L. Lewis, 
jos pirmininkas, pasmerkė 
Thomą Dewey’u, republiko- 
nų kandidatą į prezidentus. 
Tai dėl to, kad Dewey, kal
bėdamas Pittsburghe, užgy
rė priešunijinį Tafto-Hart- 
ley’o įstatymą. Lewis sakė:

—Tūlas politikierius pas
kutinėmis dienomis pasako
jo, k a d T a f t o - Hart- 
ley’o įstatymas duodąs dar
bininkam teisę organizuotis 
ir ginąs tą teisę. Tas žmo
gus net neskaitė- šio įstaty
mo. Tas įstatymas daro 
kaip tik priešingai... Viena 
pradinė įstatymo -eilutė sa
ko, jog darbininkai turi tei
sę organizuotis, bet paskui

“ARGUMENTAI” Iš 
NACIŲ ARSENALO

Paryžius. — Sovietų at
stovas Malik sake: —Ang
lai Jungtinėse Tautose var- 

j toja. prieš Sovietų Sąjungą 
• “argumentus”, imtus iš 
Hitlerio- Goebbelso ir Troc
kio, šmeižtų arsenalo.

C. Bolton Įkaitintas 
Kaip CIO Auto. Unijos 
Vado Šovikas

Detroit. — Buvęs CIO 
Automobilių Darbininkų U- 
nijos skyriaus viršininkas, 
Carl Bolton tapo įkaitintas 
už bandymą*nužudyt Wal- 
terį Reutherį, tos unijos 
pirmininką. Teismas Bolto- 
nui paskirtas spalių 19 d.

Kaltinimas sako, jog Bol- 
tonas bal. 20 naktį šovė per 
Reutherio virtuvės langą ir 
labai sužalojo Reutheriui 

>ranką.
Boltonas buvo areštuotas, 

kuomet plėšė CIO koopera- 
cinę krautuvę,

Jis dar jaunuoliu būda
mas sėdėjo kalėjime kaip 
plėšikas.

z Boltonas,’ ahdai viršinin
kaudamas unijos lokalui, iš
vien su Reutheriu atakavo 
komunistus; z paskui jiedu 
asmeniniai susipykę.

Suomija Bijanti {stoti į 
Kąro Bloką prieš Sovietus

SuomijosHelsinki. • 
premjera^ Kari A. Fager- 
holm sake amerikonam re
porteriam, kad Suomija ne
gali prisidėti prie kuriamo 
Švedijos - Norvęgijos-Dani- 
jos karinio bloko, nes bijo * 
Sovietų.

Paryžius, spal. 13.— Tre
čiadienį buvo paskelbtas vi
suotinas Francijos geležin
keliečių streikas devynioms 
valandoms.;

.^.1_____ __
ORAS.— Bendrai giedra.

tuviai, labai 
rinkimais ir 
reikalais.

susirūpinę šiais 
visais politiniais

Metai XXXVHL Dienraščio XXX.

JANKIAI JAU NEARDYSIĄ 
KARINIŲ FABRIKŲ 
VAKARINĖJ VOKIETIJOJ

Paryžius.- — M'arshallo 
plano administratorius Paul 
Hdffmanas stengsis šus-' 
tabdyti karinių ,fabrikų ar
dymą vakarinėje Vokieti
joje. Jis bando paveikti ir 
anglus ir Prancūzus, kad pa
laikytų tuos fabrikus. Potsr 
damo sutartis skyrė tų fab
rikų mašineriją į karinius 
atpildus talkininkam.

Įsakyta Deportuoti 
J. Santo, CIO Vadą

Washington. — Ateivy- 
bės komišionierius • Watson 
B. Miller įsakė deportuoti 
iš Amerikos Johną Santo, 
CIO Važiuotos Darbininkų 
Unijos organizatorių, kaip 
nepilietį tariamą komunis
tą. Santo, ateivis iš Rumu
nijos, tuzinus kartų bandę 
gauti Jungt. Valstijų pilie
tybės popierius,- bet jo pra
šymai buVo atmesti.

Kandidatas į Japonų Prem
jerus Gal Šmugelninkas?

Tokio. — Japonijos seimo 
komitetas nagrinėjo kalti
nimus prieš šigeru Jošidą, 
naują kandidatą į premje
rus. Ešą parodymų, jog. kai; 
Jošida seniau buvo minist
ras pirmininkas, jis valdžios 
pinigais gausingai rėmė sa
vo gimines . angliakasyklų 
savininkus ir"chęmikalų fa
brikantus.

Dėl suktybių valdžioje šu- 
. griuvo ir pastarasis prem
jero Hitošio 'Ašidos minis
trų kabinetas^

Pas-Roma, spal. 13. - 
kelbtas visuotinas Italijos 
geležinkelių d a r b i.ninkų 
streikas 11 valandų šį ket
virtadienį.

I

PrasidėjoParyžius. — : 
tardymas -55 f a š i sti

AMERIKONAI IR ANGLAI 
ATMETA SOVIETŲ PLAN J 
KARINĖM JĖGOM MAŽINT

Amerikos Delegatas Apšaukė Sovietus “Užpuolimo” Karų 
Planuotojais; Sovietų Atstovas Višinskis Jam Atsakė*

Apeliacijų Teismas
Patvirtino Bausmę 
Eugeniui Dęnnisui

Paryžius, spal. 13.—Ame
rikos ir Anglijos delegatai 
Jungt. Tautų seimo politi
niame komitetej,piktai at
metė sekamą ^Sovietų pa
siūlymą dėl apsiginklavimo 
mažinimo,: y

— Penki didieji,Jungtinių 
Tautų nariai — Amerika, 
Anglija, Sovietų’ Sąjunga, 
Franci j a ir Chinija — pri
valo per vienus metus su
mažinti visu trečdaliu savo 
ginkluotas jėgas, ir turi bū
ti uždraustas atominių gin
klų vartojimas.

Vyriausias a m erikonų , 
delegatas Warren. Austi- 
nas šauksmingai kaltino So
vietus, kad jie, girdi, vis 
dar “rengiasi užpuolikiš- 
kais karais” užkarti pašau? 
liui .komunizmą; todėl 
Jungtinės Valstijos nesu
tiks nusiginkluoti, bet da
rys visus reikalingus žings
nius savo saugumui užtik
rinti (labiau ginkluosis).

Višinskio Atsakymas
Sovietų delegatas Andrius 

Višinskis pareiškė r i,., *
—* Amerikos delęgatas 

skleidžia karinius nuodus 
prieš Sovietų Sąjungą. So
vietai nori- taikaus*-bendra- 

. ■ ■ . - i -. i i1.. A .* ’

darbiavimp su kapitalisti
niais kraštais. Ir jeigu 
Jungt. Tautų' seimas priim
tų sovietinę rezoliuciją dėl 
ginkluotų jėgų aprėžimo, 
tai Sovietų Sąjunga, . nieko 
neslėpdama, parodytų visas 
karines'savo‘jėgas ir kaip 
jos būtų mažinamos. Bet 
Sovietų Sąjunga atmes, tokį 
bendradarbiavimą, kuris 
diktuojamas * atominėmis 
bombomis. Kiekvienam gin
klui yra atsakymas, gerbia
mieji. 1

Kas liečia Amerikos pla
ną dėl atominės jėgos kont
roliavimo pasaulyje, Višins
kis šitaip atsiliepė:

— Jūs užmirštate, su kuo 
turite reikalo, kuomet sa
kote: Priimkite tik šią kon
trolę, tokią kontrolę, kuri 
būtų didžiausias pasaulinis 
trustas amerikonų rankose, 
kuris laikytų savo nuosavy
be pramones svetimuose 
kraštuose ir kuris visomis 
pusėmis išžiūrinėtų Sovietų 
Sąjungą. Bet aš jums pa
kartosiu, kad jūs beldžiate 
ne tas duris. Sovietų Są
junga pripažįsta, derybas 
tiktai lygiomis, o ne pagal 
padiktavimą.

Franci jos Valdžia Skleidžia Provokaciją, 
Būk Kominformas Sukurstęs Streikus 

, ■ . ■' ■ . ' --------- -------------------

Paryžius. — Francijos 
vidaus reikalų ministras 
Jules Moch viešai kartojo, 
būk Komunistų Informaci
jų Biuras sukurstęs fran- 
cūzų angliakasių streiką. 
Generalės Darbo ' Konfede
racijos ir Komunistų Parti
jos/vadai su panieka atme
tė Mocho pasaką.-r- Tąi yra 
provokacija prieš ;Sovietų

Sąjungą ir • draugiškus jai 
kraštus, — pareiškė jie.

Tapo paskelbtas visuoti
nas laivakrovių streikas 
visuose atlantiniuose Fran
ci jos uostuose. Valdžia skel
bia, kad dalis streikavusių 
geležinkeliečių grįžę dar
ban. Bet dar tęsiasi geležin
kelių darbininkų, metalistų, 
geso ir elektros darbininkų 
streikai.

ANGLIAKASIŲ VNIJOS
SUVAŽIAVIMO TARIMAI

* . . ■?» . * , ■

. I . T •' '.i
Cincinnati, Ohio. —Jung. 

Mainierių Unijos suvažiavi
mas (3,000 delegatų) *įriė- 

,mė rezoliuciją, įkuri, įgąlino 
pirmin-ihką Johną'L. Lewi- 
są ir politinį unijos ‘komite
tą daryti tokius žingsnius:

Reikalauti, algų pakėlimo 
ir darbo laiko Sutrumpini
mo j padidinti gerovės-peil- 
sijų fondą samdytojų lėšo* 
mis ir statyti kitus pageri
nimų reikalavimus, būsimo-

se derybose su kompanijo
mis dėl naujos sutarties.

Kita suvažiavimo' rezo
liucija, vienbalsiai* priimta, 
raginti unijos Vadus darbuo
tis, . kad būtų suvienytas 
unijinis darbininkų judėji
mas (Darbo > Federacija, 
CIO jr kt.)

Suvažiavimas taipgi už
gyrė rezoliuciją, remiančią 
federacinės Darbininkų U- 
nijos kovą prieš Tafto- 
Hartley’o įstatymą.

TOGLIATTI ĮSPĖJA ITALIJOS REAKCIJĄ
Roma. — Komunistų va

das Palmiro Tėgliatti, kal
bėdamas Italijos į'ąęi|he, į- 
spėjo,, kad jeigu fašįstuo- 
janjji; valdžia vis taip perse
kios darbininkų judėjimą, 
tai galės susilaukti sukili- 
mo. Kada Togliatti pąmjnė- 
jo komunistinius /partiza
nus, dešinieji seimo nariai

daš ■

mo.

ėmė šaukti žmogžu
džiai!?’ Dėl to kilo mušty
nės. žmogžudžiais jie . vadi
no partizanus už tai, kad 
partizanai, kovotojai prieš 

nubaudė išdavikus,
kurie išvien su hitlerinin
kais teriojo1 demokratinius 
Italijos patrijotus.,

Togliatti smerkė policinę

nacius

Komunistu Partijos Sekretorius E. Dennis; Nuteistas už 
‘Kongreso Paniekinimą,” Apeliuoja į Aukščiausiąjį Teismą

Washington.-— Jungtinių 
Valstijų apeliacijų teismas 
vienbalsiai užgyrė pirmesnį 
federalio apskrities teismo 
sprendimą prieš Eugene 
Dennisą, Komunistų Parti
jos sekretorių.
' Apskrities teismas pernai 

vasarą atrado Dennisą kal
tu už vadinamą “Kongreso 
paniekinimą” ir nuteisė jį 
vienus metus kalėti ir $1,- 
000 baudos sumokėti. Ta
riamas Kongreso paftiekini- 
mas buvo įžiūrėtas tame, 
kad Dennis neatvyko į Wa- 
shingtoną “liudyti” kong- 
resmanų Neamerikinės Vei
klos Komitetui, kuomet ko
mitetas jį oficialiai (subpo
ena) pašaukė kvosti.

(Kartą pirm to pašauki-

SOVIETAI REIKALAUJA 
PRIPAŽINTI TIK JŲ 
PINIGUS BERLYNE

Berlin. — Sovietų kariuo
menės laikraštis Taeglįche 
Rundschau, leidžiamas • vo
kiečių kalba, rašo, jog So
vietai neatidarys važiuotės 
iš vakarinės Vokieti jos į 
Berlyną, kol amerikonai, 
anglai ir francūzai ištrauks 
savo naująsias markes iš 
Berlyno. Reikalkuja pripa
žinti tik sovietines markes.

---------------------—

Amerika Duoda Turkam 
Dar Keturis Laivus

New York. — Jungtinės 
Valstijos perveda Turkija? 
keturis buvusius karinio 
transporto laivus. Tie laivai 
d^bar taisomi Todd laiva- 
statyklose.

Amerika pirmiau davė 
Turkijai eilę karinių laivų, 
pagal Trumano planą prieš 
komunizmą. O dabar Turki
ja gaus keturis minimus lai
vus pagal Marshallo planą.

Traukiamas Teisman Šnipas 
Už Kreivą Priesaiką

P

Seattle, Wash. — Wa
shington Universiteto pro
fesorius M. R. Rader trau
kia teisman newyorkietj 
šnjpuką Geo. Hewittą, ku
ris po priesaika pasakojo 
valstijinįam tyrinėjimų ko
mitetui, būk Rader lankęs 
komunistų mokyklą New 
Yorke. Jrodoma, kad Rader 
tuo laiku visai nebuvo New 
Yorke.

>Kairo.— Amerika atsiun-
te 414 tonų maisto ir 'kitų 
reikmenų pabėgusiems iš 
Palestinos arabams.

klerikalų valdžią, kuri per 
kelis mėnesius sumetė į ka
lėjimus 6,945
politinius įsitikinimus. Jis 
vadino Jungtines Valstijas 
ir Vatikaną kapitalistinės 
reakcijos tvirtovėmis.

žmones

mo Dennis atėjo į tą komi
tetą. Bet jis pasišalino, kai 
komitetas pradėjo statyti 
netinkamus klausimus.)

Denniso apėliacija buvo 
žymia, dalim parėmta nuro
dymu, kad pats kongresma- 
nų Neamerikinės Veiklos 
Komitetas yra priešingas 
Jungtinių Valstijų Konsti
tucijai; o vienas vadovau
jančiųjų komiteto narių, * 
Johnas Rankinas yr netei
sėtai išrinktas į Kongresą, 
nes Rankino valstijoje Mis
sissippi negrai atšalinti nuo 
balsavimų, laužant Konsti
tucijos 14-j į pataisymą dėl 
pilietinių teisių lygybės.

ApdiaCinis teismas 'tuos 
parodymus apšaukė tiktai 
“tuščiomis nesąmonėmis.”, 

Denniso advokatai - dabar 
ruošia apeliaciją Aukščiau^ 
šiam Jungtinių Valstijų 
teismui.

Dennis taipgi yra vienas 
dvylikos komunistų vadų, 
kuriuos federalis apskrities ’ 
teismas New Yorke įkaiti
ni^ esą, už “sąmokslą nu
verst Jungtinių Valstijų 
valdžią.”

Wall St. Daro Italiją * 
Savo Kolonija-Sako 
Henry Wallace

■ Chicago. — Henry Wal
lace, Progresyvių Partijos 
kandidatas prezidento vie
tai, sakė itaįų - amerikiečių 
susirinkime:-

— Wall Stryto kapitalis
tai ir karininkai, republiko- 
nai ir demokratai, verčia 
Italiją Amerikos kolonija. 
Jie gręsia suardyti Italijos 
ūkį, sunaikinti jos nepri
klausomybę ir veikiausiai* < 
atgaivinti fašizmą.

Už , kiekvieną paramos 
centą • amerikonai išveržia 
sau visokias pirmenybes to
tali jo j. Jie grūda Italijon 
gatavus amerikinius dirbi
nius, ir taip puldo jos pra
monę. • % ‘><<*^

Amerika išstūmė iš Itali
jos valdžios komunistus, at-* 
stovaujan’čius 40 nuošimčių 
to. krašto gyventojų, suso
dino valdžion didžiuosius 
biznierius ir dvarininkus, ir 
uždarė italams duonos gavi- u 
mą iš Rusijos ir kitų ryti
nės Europos šalių.

Ragina Spartint Karinių 
Lėktuvų Statybą

N. J. — United
Orlaivių korporacijos galva 
H. M. Horneris ragino val
džių tuojau .užsakyti bent 
50,000 karinių lėktuvų ir į- 
spėjo, kad tiek jų negalima 
būtų pristatyti net iki 1950 
metų pabaigos. \ *

Roma. — Italijos klerika 
lų valdžia laiko 68,000 vals 
tybinės policijos. •
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NETENKA

Liaudies Ęalsas 
nuomonės, kąd

ju..'..g.:.7.K:j^g!

Entered as second clasįs matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

' Turėtą Būti Nedarbo Dieną Visiems
Mainierių unijos'konvencija pasielgė labai gerai, kai 

nutarė lapkričio 2 dieną nedirbti. Tai bus prezidentinių 
• rinkimų diena. Tai svarbiausia politinė diena visais pas
kutiniais keturiais metais. Lai visi piliečiai mainieriai 
tą dieną pasilsi ir atlieka savo pilietines pareigas!
. - Taip turėtų būti «u visomis kit. pramonėmis. Balsavi
mų diena prezidentinių rinkimų metais turėtų būti 
nacionalė šventė. Tai turėtų būti įvesta Kongreso nuta
rimu. Kitos unijos turėtų pasekti mainierių uniją ir pra
dėti vąjų po visą Ameriką.

■Thomas Dewey Pasisakė
Pereitą pirmadienį republikonų partijos kaųdiįatas 

Thomas Dewey kalbėjo Pittsburghe. Jis / kalbėjo apie 
darbininkų reikalus ir išdėstė savo poziciją. Ypatingai 
buvo laukta, ką jis pasakys dėl Taft-Hartjey įstatymo. 
Tuo reikalu Dewey ilgiau tylėti nebegalėjo.

Ir Dewey pasis.akė, kaip jis į tą įstatymą žiūri ir kur 
jis stovi. Jis įstatymą išgyrė. Jis pasakė, kad tas streik- 
laužiškas įstatymas yra laimė patiems darbininkams.

Dabar Dewey pozicija visiems aiški. Jeigu organizuoti 
darbininkai jau pirmiau turėjo prieš Dewey argumentą, 
tai dabar turi iš jo paties lūpų. Kas šiandien palaiko 
Taft-Hartley įstatymą, tas negali skaitytis .org’anizuotų 
darbininkų draugu.

Bet ar demokratai geresni? Ar Trum.anas geresnis? 
Nieko panašaus. Pagalba Taft-Hartley įstatymo Tru
manas jau sulaužė keletą streikų.

Tiktai Progresyvių Partijos kandidatas Henry Wal
lace atvirai ir aiškiai kovoja tą nelemtą įstatymą. Tą tu
rėtų suprasti visi organizuoti darbininkai ir savo balsus 
lapkričio 2 dieną atiduoti už naujosios partijos kandida
tą Henry Wallace.

Vadai Savęs Nepamiršta
Mainierių unijos konvencija parodo, kad bent jau tos 

unijos vadai savęs nepamiršta. John Lewis© algą tapo pa
kelta iki penkiasdešimt tūkstančių dolerių į metus. Iki* 
šiol jis gaudavo*“tik” dvidešimt penkis tūkstančius.

O kas eiliniams unijos nariams? Jie irgi tapo nepa
miršti: jiems narinės duoklės pakeltos iki keturių dole
rių per mėnesį. Iki šiol mokėdavo “tik” du doleriu'!

Bandoma svietui įkalbėti, kad konvencijos delegatai 
spontaniškai “sukilo” ir pareikalavo, jog jų didžiojo vado 
“ubagiška” alga būtų padvigubinta. Bet kas šiek-tiek 
nusimano apie unijų konvencijas, tas puikiai žino, kad 
jose jokių stebuklų neatsitinka. Mainierių unijoje buvo 
viskas iš anksto priruošta vadų algų jr narinių duoklių 
pakėlimui. Taip, norėjo John L. Lewis, ir taip buvo nu
tarta.

f. “Taįkos Panika’
Republikonų partijos šulas ir ‘‘užsienio reikalais spe

cialistas” senatorius Vandenberg garsiai atsiduso. Gir
di, “tik per nago juodymą tapo išvengta katastrofos.” 
Jis kalbėjo apie prezidento Trumano sugalvojimą Mask
von siųsti teisėją Fred Vinson ir tartis su Stalinu dėl 
Berlyno krizės.

Iš Washington© pranešą, kad ten buvo kilus, išgirdus 
Trumano planą, didžiausia panika. Tai buvus “taikos pa
nika.” Turtuoliai ir valdovai buvo persigandę, kad Vin- 
soųo misija galį ęumąžinti karo pavojų ir tuo būdu pa-

. Dabartinė įtempta, isteriška padėtis labai naudinga 
tieips, kuriems karsts reiškia pralobimą ir milžiniškus nčlnu a *

: 7 Šlykšti Propaganda
Didžiojo kapitalo orgąnąs “The New York Times” pa

rašu tiktai bjaurų ėdi to rialą priėš New Yorko kongres- 
matyą Vito Marpapjtonio. Tiesiog isteriškai Šis didlapis 
šąukiar repyblfkonus ir demokratus į kovą prieš šį ko- 
^n^.dar/>^tį. Marcantonio esąs veiklus ir įgudęs poli- 
tikierius. Sąyo jjaįąrnavimais žmonėms jis esąs gavęstiKiėnus. bąyo jpatąrnavimais žmonėms jis esąs gavęs 
savp distrikjto zipępių nepaprastai aukštą pasitikėjimą. 
Jį suptiek’ti šiuose jnpkimuosė’ busią nelengva.

'Reikia tikėtis, kąd šis “Tiįmes” šauksmas tik dąr la
biau įtikins Aštuonioliktojo Distrikto piliečius, jog Mąrc- 
antonio yra jų žmogus,ir jiems atsidavusiai tarnaująs 
jų atstovas.. Jie dar kartą parodys, kad jie męka atskirti 
pelnus nuo grūdų, ir kad komercinė spauda jiems nepa
diktuos, |cą jie .turi rinkti savo atstovu į kongresą.

* < Į20 MOTORŲ •
VįLNIjUS, liepas 25 diena.

RekUįty tris • mė- pū’majani 
nesiūs vjęšėįo Ūrąįe. Kiekvieną technikos 
dieną, drauge su tūkstančiais 
darbininkę, jis įžengdavo i pla-

> .<7^* *Z * R *1* • • ' ■ ’* • *
gniai paaišfcindavo, dalinosi su

juo savo patyrimu.
; Dabar Rėklaitis vėl “Elfoje,” 
phmajaiųe Lietuvos Į elektro- 

i ir radįję aparatūros 
Jis — eįektt°m,9torų 

kokybes tikrintojąs. Šią ^ąyąifę 
Rėklaitis turėjo tiek darbo, 
kiek dąr nįekad ligi šipbr pro 
jo rankas praėjo 120 Vilniuje 
pagamintų elektros motorų.4' ‘

bus sunaikintą, žmonių mo- 
rąlė bus dar labiau sugriau
tą. Subyrės ir tikėjimai ir 
kiti ^dalykai, kąriupS/ dąbar; 
‘taip brąngmą krikščionių va
dai. Didžiumai išlikusių žmo
nių nei kiek nepalengvės, jei 
karo dievaičių, galia bus/su
tvirtinta. Bet,abejotina, kad 
ir jie turėtų Raudą. Nei vie
nas kąrąs- rięsųstiprino sens
tančios tvarkęs. *

Taigi, kova už išląikymą 
taikos nėra kovą už Rusiją 
ar bęlševizmą. kova už 
išlaikymą to, kas dar nesu
griautą. karo <pasėkoj bol
ševizmas veikiausiai apimtų 
dar plačiau^ Jeigu ne praė
jusieji du pasauliniai karai, 
bolševizmas veikiausią! ne
valdytų nei vienos saįies.

Pasaulis šiandien turi du • ». .. »
kel'iu. Vienas kelias veda T- * > i \

prie susinaikinimo. Kitas ke
lias veda į laipsnišką, demo
kratinį progresą, nešantį 
žmonijai geresnį gyvenimą. 
Kiekvieno padoraus žmogaus 
pareiga pasirinkti, antrąjį ir 
kovoti prieš tu'ojs, kurie nori 
nublokšti žmoniją į prapultį. 
Komunizmas ar .demokratiją 
yra antrąęiliąi klausimai. Pa
matiniu dalyku, yra-—sunaiki-• ' t ’ vi.
nimąs ar demokratinis pro
gresas. žmonijai .dabar rei
kia pasirinkti. Patarlė 
ko: kaip pasiklosi, taip 
simiegosi.’ Dabar laikas 
padaryti. -

PĖOTp”
Kanados 

&ra tos 
šiandien ‘
keliąs yra baisios 
tės kelias. Balsas rašo: 

žmonės dažnai kalba 
.apie kultūrą, civilizaciją, bet 
atrodo, kad kuo aukščiau 
žmonės kyla tose srityse; tuo 
žemiau jie nupuola. •Trum
pą peržvalga to visa, kas da
bar yra daroma ’ pąsaulyje, 
kultūringiausiose šalyse, tą 
pasakymą patvirtins.

Kultūringiausios šalys šian
dien išleidžia didesnę pusę 
savo biudžeto kariniams pri
sirengimams. Iš to viso žmo
nių gyvenimui nieko gera. 
Nieko gera ąęsukuriama del 
žmonių gyvenimo pagerini
mo. Kanūo’lės, orlaiviai, bom
bos ir nuodai nepastatyę nei 
vieno namo, nei vien© tea
tro, nei vieno muziejau^, yis- 
kas, ko galima iš to laukti, 
tai sunaikinimo, tų, kurie bu
vo pastatyti. «

Amerikiečiai, kurie skaito
si save kultūringiausia ir 
demokratiškiausia šalimi, ga
minasi atomines bombas. Pa
gal tai, kiek Išeikvoja jėgų ir 
kapitalo, atrodo, "kad jie pa
siryžę naudoti tas bombas. 
Tos bombos yra pavojinges
nės ir už nuędus. Jos ne tik 
gali sunaikinti ištisus miestus 
su visais gyventojais. Jos 
gali padaryti didelius plotus 
pavojingus gyvybei daugeliui 
metų.

Jeigu naciai būtų panaudo
ję nuodingas d,u j as ant Mas
kvos ar Londono, tai yisąs tva rengiasi palaidot Dr. Jo- 
pasąulis būtų pasipjktinęs. 
h' kaip tie naciai žiaurūs bu
vo. tačiąu jie dar nedrįso 
naudoti tokias dujas. Tuo, 
tarpu “kultūros,”, “civilizaci
jos” ir “demokratijos” gelbė
tojai reikalauja, kacŲjau dar 
bar būtų ‘ pradėtu ’mėtyti 
bombos ant didmiesčių. \ :

Taigi, pasaulis netenka 
proto. Jis siunta. Ir kaip 
dabar gajiipa reikalauti jš ki
tų, kad jie nieko nedarytų,-, 
kuomet kultūros ir civilizaci
jos lopšiai pasirepgęs tokius 
baisius darbus atliktų?

Jei^u finansinio kapitalo 
viešpačiai nesužmones ir pa
leis į darbą savo įrankius, 
nebus naudos nei taikai, nei 
kultūrai, nei civilizacijai, nei 
taip daug kalbamai ,demo- 
.krątijąi. Kas yra geresnio,

sa
is
tai

APIE JONĄ ŠLIUPĄ
Chicagos Vilnyje L. Pru- 

seika rašo:
1 - Chicagos lietuviška pons-

no šliupo pelenus Tautiškose
, kąpinėse. Prie jų .telkiasi ir 
tūli laišvamaniai, dabar ben
dradarbiaujanti su kunigais. 
Jiems rūpi pasidaryti sau po
litini, ę kapitalo.

Kokia mūsų pozicija? *
J on as šliupas buvo pačia

me savo ■Uąet.ų žydėjirne, ką-“ 
da Tilžėj e jįasųro.dė j o knyga 
“Lietuviškieji Raštai ir Raš
tininkai.” Tąf buvo 1890 
metuose. ■ - ■ ,
. Kalbėdainąs apie ateities 
Liętūvą 'šliupas; ten rašė: 
“Darbininkiška Lietuyą, ant 
papėdės moksliškos šviesos 
pabudavota, gali viena tiktai 
įstengti, nuteikti laimę sąna
riams (nariams) lietuvių tau
tos... JCjOinai.s .matosi ąiąkiąi, 

pųnąi ir kunigai — gąli ra^ti

£ąyo įšganymą įtiktai įšųyki-

Šįąis žodžiais šliupas ne - į 
imta k į, b (d, tiesiai i akį patai
ko . tękiems pęnpaląikiams, 

kmp Grigai
čiai* (/rini^i, Va i d.y Jos ir
kompanija. • -
Jonas Šliupas norėjo Darbi

ninkiškos Lietuvos,^be ponų, 
be kunigų, be išnąųdojixno.

Nuo 1885 metų iki 1889 m. 
Jonas šliupas leido New Yor
ke laikraštį /‘Lietuviškas 
Ėalsas.” Kalbėdamas .apie 
to laikraščio kovas, šliupas 
rašė: “Svarbiausiu ‘Liet.u- 
viško Balso’ darbu buvo jo 

„kritika šiandieniškų išlygų 
gyvenimo, parodymas darbi
ninkams prietikių draugijoj 
sudavądijimo į kovą su kapi
talu... ‘Lietuviškas Balsas’ iš
dirbę naujį idealą dėl lie-! 
tu vystės, beje, tverti lietu
višką tautišką kultūrą ant' 
papėdės darbingumo ir tei

singo pa.Jaliąimo vaisių dar
bo?’’ ’

Čia šliupas liaudiškas Jr 
pažangus. x

Bet tokį Šliupą negali nei 
gerbti nei įvertinti nau j leni
nių atžagareivių klika ir tą- 
riąmieji laisvamaniai, kurie, 
virto klerikalų -įrankiais.

Socialdemokratams ir sap- 
dariečihms gali tikti tik tas 
fragmentas šliupo gyvenimo, 
kada jis, sunykęs ir nusenęs, 
bėgo iš Lietuvos į nacišką 
Vokietiją. Šliupo gyvenimo 
liūdna pabaiga nėra jokiam 
logiškam ryšy su Šliupo ko
votojo darbais.

Ta tema teks daugiau pa-
- rašyt. (V., spalių 7 d.)

20 CENTNERIŲ GRŪDŲ 
IŠ HEKTARO

Marijampole, liepos 25 d. — 
Marijampolės apskrities lau
kuose išsivystė žiemkenčių der
liaus valymas^ Nukirsti pirmie
ji šimtai hektarų rugių.' Orga
nizuotai ' pradėjo ’ riigiapiufę 
jauni Marijampolės ' apskrities 
kolektyviniai ūkiai.

Gausus derlius išaugintas 
“Naujojo gyvenimo7’ kolektyvi
nio ūkio laukuose. Per bando-, 
muosiųs kūlimus atskiruose ba
ruose gąuta po 20 centnerių ru
gių iš hektaro.

BELGRAD. — Jūgosla- 
vijos Valdovas Tito pripaži
no, kad po pablogėjimo san
tykių pu Sovietais trūksta 
Jugoslavijai_žibalo.

■i

Iš vakarų pajūrio atplaukęs j JB.altipiprę ųžstręiįcųotą? laivas ir fęnai tępę pasitikta? 
»U pikietii. 'Organizuoti darbininkėj, nariai CfO Marine ,Cooks & Stewards, ^aipgi 
Marine ^ireihen/oiiers, Wipers & W.ajertenders pareijkp, kad jie netoleruos su 
^kebais operuojąnm laįv.ij. Tęs pat upijos New -Xor^e vii šnjinkai pareiškė, jog už- 
strėikuoti laivai yra operuojami vartojant Murder, Ine., gaujas streiklaužiais, nes pa- 
#|9r0s dariiininhai ifį ■ M “**“» už’feikup.

r ' "/• ‘ . tuose darbupse,

SĄO ’PAŲLO? Brazilija, legalįško, neteisinga ir pa- 
- Demokratinis laikraštis sibiaurėtinp įsakymo dirbti 

o. xzz. per jėgą, net ir sekmadie*
Čio 4 dienos laidoj iškėlė piais, teduoda jiems feįąu- 
viešųmon sūnkią politinių rią makaronų su vandeniu 
kąlinių padėtį Anchieta sa
los kalėjime, kuriame ran
dasi ir?šie lietuviai: Jeroni
mas Bubėnas, Alfonsas Ku
činskas, Vladas Bukas ir 
Plentas. čia pateikiame 
kiek sutrumpintą ver
timą. “O Popular” rašo: 
; “Išgabenant areštuotuo
sius į tą pragarą, dar S? 
Paųlyj buvo sakyta, kad ‘sa
loje turėsią daugiau lais
vės pasivaikščioti.’ Tuo tar
pu, tik po mėnesio laiko po
litkaliniai pradęjo gaji ii kas 
aštuntą dieną po porą va
landų pabūti saulėje. Ta pa
dėtis diena po dienos blogė
ja. Viršininkas, p. Portugal, 
tvirtiną, kad jie7 būdami 
‘specialiais kaliniais’ negali 
kalbėtis su nieku. Tačiau, 
tiems kaliniams nėra spe
cialių palydovų ir užtat turi 
būti vienas nuo kito izo
liuoti ir visada uždaryti. - 
Mažiausi, patogumai jiems 
yra paneigti. Negauna ant
klodžių, negali laisvai vaik
ščioti; negali kalbėtis nei. 
maudytis jūroje; negauna 
pakankamai saulės ir yrą, 
atakuojami re u m atizmo? 
Kalinys G. Sakum, 60 mėtų/ 
randasi pusiau supąrali- 
žiūotas, 'bet ir jam nelei
džią pabūti saulės šviesoje.;

Liepos 26 d. Anchieta sa
los politkaliniams buvo pra
nešta, kad kalėjimo direk
toriaus įsakymu turėsią 
dirbti, nes ‘esą- išbalę ir rei
kalingi saulės..’ Tapo įsteig
tas tikras priverstinų darbų 
režimas Anchieta saloje'! 
Iki ‘pietų’ laiko — taisymas

“0 Poplar,” š. m. rugpiū- per jėgą, net ir sekmadie

sriubą.
Palydovas viršija sako, 

kad ‘politkaliniai yra labai 
nutukę, reikalinga suma
žinti taukus.’ (Apart" pri
verstinų darbų dar įžeidinė
ja!) Kada nesti uždaryti į 
stiprius karcerius (įairių 
langai ir durys yra geleži
nių grotų, vištiek negali 
tarpusavyj kalbėtis. Kai ku
riose kamerose nėra langų, 
tik grotai, lyjant, kaliniai 
būna šhapi. x '

Pagaliau, politkalinių pa
dėtis. Anchieta saloje yra 
pasibaisėtiną su jiems tai
komu nežmonišku elgesiu. 
Nei Velnio gajoje, tarne pra
gariškame kalėjime, pran
cūzų Gvajanos vandenyse, 

. nebuvo taip nežmoniškai el
giamasi! Tačiau, yra gerai 
žinomas epizodas anų kali
nių, kurie negalėdami per-

• nešti priverstinų darbų re
žimo, kuris jiems buvo tai
komas ir nenorėdami visiš
kai pasiduoti panašiems 
įsakymams, bendrai nusi- 
sprendė nepasiduoti ir pa
sipriešino prieš tokį žiau- 
rugią, kol teisingumas lai
mėjo.

Jau išėjo iš salos keletas 
kajinių. Areštuotieji išlei
džiami Aukščiausiojo Tri
bunolo ir Teisingumo Mi
nisterijos įsakymu, kas dar 
sykį įrodo Sao Paulo polici
jos provokacijas, kuri atsi
dūrė desperacijoje ir rtiaty- 
dama, kad bus ir; daugiau 
išleistų, padidino persekio
jimą • svetimtaučių, gyve
nančių Sau Paulyje, ypatin- 

kelių ir akmenų vežiojimas; ! gai Vila Zelinos ir Bom Re- 
paskiau — kirtimas medžių, tiro rajonuose, kur įvyjko 
Dirbant be pertraukos; iki keletas-^reštų.”
iaskiau

6 vai. vakaro, po tokio ne-;
’» ’ ’’ '7G14

(Darbas)
Vl ~~ w »■ ■■■■■■■ y .............. ,,, ,

.Laisvoji Sakykla
Dėlei Kalbos Dalykų

• Jonas Kąškaįtis Laisvės 
235 ir 236 numeriuose ana
lizuoja Įietuviškęs kalbos 
dalykus. Jis beveik tikri- 
nąnčįąi, verstinai nurodo, 
kaip lietuviškaitturi būti ra
šoma, , nepaisant,’kad mes 
gyvename Amerikoje, o ne 
Lietuvoje.

Tiesa, su daugeliu jo iš
vedžiojimų reikia sutikti. 
Tačiau pavadinimus'miestų, 
vietų ir žmonių pavardes, 
mūsų amerikoniškuose laik
raščiuose, mano manymu, 
būtų nepraktiška lietuviš
kai slebizuoti pagal jų iš
tarimą. Daleiskim, jei ke
liautojas rašys savo įspū
džius arba žmogus norės 
keliauti, kad ir po Jungti
nes Valstijas, kaip jis suras 
žemlapyje lietuviškai para
šytas vietas ar bilė pavadi
nimus? Įspųętžių rašytojas 
.turėtų išmafgiilti savo raš
tą dėdamas į kabliukus ori-\ 
ginaHus pavadinimds. Silp
nesniam skaitytojui tik bū
tų apsunkinimas suprasti, 
ką Skaito. Vien sulietuvin
tus pavadinimus kurgi pa

tikrinsi? Nei žodyne, nei 
žemlapyje nei enciklopedijo- 

/je ir t.t. J.-
Skaičiau ir gėrėjau prof. 

E. A.’ Kosminskio redaguo
tą “Vidurinių amžių isteri
ją.” Tačiau daug pavądįnį- 
mų' nežinojau bei nesupra
tau, Be to, ten lietuviški ir 
žemlapiai yra. Taigi, tą is
toriją7 studijuodamas turi 
pasiklausti Lietuvos moky
klos profesoriaus. lIš čia 
esamų aukštesnių knygų 
(angliškų) nesurasi, nes mi-

nė toje istorijoje pavadini
mai snliefuyįnji. Angliška 
kalba ir rašyba rokuojama 
tobuliausia, tačiau pąvadi- 
nifnus flašo taip, kaip kur 
kas slebiznoja. Tpkių būdu 
prasmingesnį supra timą 
gauni skaitydamas laįkraš-

Pavyzdžiui, praeitą vasa
rą mūsųTMeno Mokykla vy
ko Shrewsbury miesto teri
torijoje. Jei būty vien tik 
rašyta, kaip ištariamai 
skamba lietuviškai, reikėtų 
sakyti “Šiusburęs” miesto 
teritorijoje. Tai kiek niū* 
jorkiečįų ar Čikagiečių ži
no, kur tas Šiusburis ran
dasi? D. J.

PIRMASIS AUTOBUSAS ’

KAUNAS, liepos 25 d. — 
Šiomis dienomis naujame Kau
no autobusų karoserijų fa
brike užbaigtas pirmasis auto
busas “L-l.”

Autobusų karoserijų' fabriko' 
įrengimas pradėtas šių metų 
pradžioje. Jmonė nuolat gauda
vo veiklią leningradiečių auto
busų gamintojų paraitau. Ir štai 
ant “ZIS-5” tįpo automašinos 
šasi Kauno pastatytas pirmasis 
didelis vagoninio tipo autobu
sas, gražiai ir patogiai įreng
tas, turįs 30 sėdymų Vietų, 
šiuo metu gaminama dar 10 
“L-VLtipo autobušų.

CHICĄGO. — Henry A. 
Wallace sakė: — * ""
manas, 
giai niekam netikę.'

1 ' ’ ____ L

PEIPING, Chinija. — 
Chinų komunistai šturmuo
ja tautininkus Taiyuane.

Kaip Tru- 
taip ir Dewey, ly-
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. Daugelis pažįsta tą nesi- 
*kartojamą jaudinantį jaus
mą, su kuriuo jaunuolis ar
ba jaunuolė, tapę studen
tais, pirmą kartą užima sa
vo vietą auditorijoje. Darbo 
žmonių vaikai, rugsėjo 1 
dieną atėję į Latvijos vals
tybinio universiteto rūmus, 
patiria tą jausmą ypatinga 
jėga; juk iš viso prieš kele- 
ris metus jie nė svajoti ne
galėjo apie aukštą mokslą.

Štai medicinos fakulteto 
1 kurso auditorijoje sėdi 
aukštas tvirtas jaunuolis. 
Jojo krūtinėje vyriausybi- 
niu apdovanojimų juostelės, 

t Tai — Izidorius Sviakste, 
valstietis iš Latgalos. Praė
jusiame Tėvynės kare jis su 
ginklu rankose stojo ginti 

'savo Tėvynės prieš vokiš
kuosius grobikus, gynė sa- 

. vo teisę į laisvąjį darbą ir 
mokslą Greta jo sėdi Ra- 
failas Zalgalersas — darbi
ninkas. stalius; toliau įdė- 
miai klausosi profesoriaus 
Kalbergso paskaitos Latvi
joje garsi sportininkė Ilga 
Zeltinia.

Puikus, gabus jaunimas 
, šiemet papildė Latvijos uni- 

versteto medicinos fakulte
tą. Pusė naujųjų studentų 

/baigė vidurinę ^mokyklą su 
^auksiniu ir sidabriniu me-' 
F daliu, kiti parinkti konkur

so keliu.
• ** Medic inos fakultetas;

kaip ir visas Latvijos vals
tybinis universitetas, šiemet 
įžengia j 30-tuosius savo gy* 
vavimo metus.

Reikšminga yra šios pir- 
mosios Latvijos aukštojo 
mokslo įstaigos istorija. Ją 
buvo įsteigusi tarybinė vy- 

; riausvbė audringais 1919 
metais. Nepaisant pilietinio 
karo ir intervencijos sukel- 

... tu karo bei ūkio sunkumų, 
darbininkų klasė, paėmusi) 

Raidžią į savo rankas,, rado 
i įgalimu patenkinti seną liau

dies pageidavima ir sukūrė 
' . universitetą. Laikinai nuga

lėjusi Latvijoje nacionališ- 
' tine kontrrevoliucija pasi

stengė padaryti visa, kad 
4 Rygos universitetą pavers-

* * tų savo ramsčiu. Dideli pil- 
V- ’‘kai - geltonieji namai Rai

nio bulvare pasidarė vadi
namo “auksinio jaunimo”

į* ’— turtuolių bei pftsiturin- 
čių tėvų sūnų bei dukrų — 

;. tėvonija. Universitete buvo 
labai maža studentų iš gy
ventojų darbo sluoksnių 
tarpo, o patekę tenai var
gais negalais pragy vendą* 
vo versdamiesi privačiomis 
pamokomis ir atsitiktiniais 
uždarbiais, kad gautų lėšas 

'^pragyventi ir įnešti mokestį 
&TL1Ž mokslą.

Dabar, tarybiniu laiku, 
didžiausioji u n i v e rsiteto 

/ dauguma gauna valstybinę

Community Chest nacionelės kampanijos atidarymo «ą- 
skridyje, Washingtone, susitiko try^ kampanijos vir
šininkai: Henry Ford II-sis, fabrikantų atstovas, kam
panijos pirmininkas (viduryje), taipgi vice-pirminin- 

kai Philip Murray ir William’ Green.

Gydytojai
stipendiją, kuri suteikia 
jiems galimumą mokytis, 
nesirūpinant savo materia
liniu gyvenimu. Šitokią sti
pendiją medicinos fakultete 
gauna daugiau kaip tūks
tantis žmonių, — arti 90 
procentų’viso studentų ko- 
1‘ektyvo.

Tačiau valstybes rūpini
masis universitetu pasireiš
kia ne vien materialiniu 
studentų aprūpinimu.

Buržuazinės- vyriausvbės. 
laikais medicinos fakultetas 
merdėjo. Viso jį lankė 300 

400 žmonių, bet ir tiems, 
baigusiems fakultetą, nebu
vo garantuojamas darbas 
jų specialybės srityje. Žy
mus jaunųjų gydytojų skai
čius likdavo be darbo arba 
geriausiu atveju dirbo kaip 
felčeriai, sanitarai.

Dabar medicinos fakulte
te, abiejuose jo skyriuose,
— gvdomajame ir stomato
loginiame — mokosi dau
giau kaip 1200 studentu. 
Šių metu pavasarį ir vasa
ra medicinos fakultetas iš
leido 111 jaunų gydytojų. 
Ateinančiais metais fakul
tetas išleis iau -daugiau 
kajp 200 žmonių. Naujiems 
tarvbiniamš g v d ytojams, 
kaip ir visiems kitiems jau
niems specialistams, nėra 
reikalo . riinintis savo, toli
mesniu likimu. Darbo jiems 
suteikia valstybė.-Auga gy- 
dvmo įstaigų tinklas respu
blikoje, steigiamos naujos 
ligonines, gimdymo namai, 
vaikų lopšeliai, sukuriamos 
ligonines kaimuose, ko nie
kuomet nebuvo Latvijoje,
— ir -usur reikalingi gydy
tojai.

Sėkmingam studentų ap
mokymui valstybė aprūpino 
fakultetą patikima bei pla
čia klinikine baze. Jam pri
skirta viena didžiausių Ry
gos ligoninių —- 1-ii r iesto' 
ligoninė, taip/pat s’t.unato- 
loginė ligoninė. Fakulteto 
klinikoje yra fizioterapijos, 
rentgeno ir daugelis kitų 
kao. netų, kur yra taikomi 
geriausieji šiuolaikiniai gy
dymo metodai. Ęę kūdiki 
nūs ligoninės fakultet u pla
čiai išnaudoja ir d’augdį ki
tų Tarybų Latvijos sostinės 
gydymo įstaigų studentų 
praktiniam apmokymui Du 
mėnesius į metus, aukštes
niųjų kursų studentai yra 
visiškai užimti praktikos 
užsiėmimais. Prisimi ūkime, 
kad buržuazinėje Latvijoje 
studentai — medikai* netu
rėjo galimumo praktikuotis. 
Valstybinių ligoninių be
veik nebuvo, o privačių li
goninių savininkai nebuvo 
suinteresuoti savo busimųjų 
konkurentų apmokymu.

Pasiturintieji studentai, 
bet gi, ir patys neskubėda-

vo baigti mokslų. Daugelis 
jų’ buvo universiteto „stu
dentų skaičiuje po 8 — 10 
metų, egzaminus laikė ka
da norėjo, —r aplamai fa
kultete nebuvo jmokslo 
drausmės. 'Dabar mokslo 
procesas sutvarkytas. ki
taip. Egzaminų sesijos yra 
privalomos visiems studen
tams. Pereinant iš antrojo 
kurso į trečiąjį, jaunuolis 
ar jaunuolė 4turi išlaikyti 
valstybinį egzaminą iš svar
biausių specialiųjų dalykų. 
Šiais metais įvestas šešerių 
metų apmokymo kursas. Vi
sa tai įgalino paderinti 
mokslo procesą, pakelti stu
dentų pažangurūą moksle ir 
pagilinti jų žinias.

Universiteto anatomijos 
mokymo muziejuje susiti
kau studentą Karlį Lamber- 
tsą. Jis grįžo tėvynėn Ii948 
metų pradžioje. Beveik ket- 
veris metus Lambertsas iš
buvo stovykloje prie Wurz- 
burgo (Vokietijos amerikie
čių okupacijos zona). Dabar 
Karlis Lambertsas įsitrau
kė' į mokslą.,siekdamas kaip 
eksterną^ pereit į III kursą 
ir kiek galėdamas greičiau 
tapti gydytoju.

Vakarinėse • Vokietijos 
okupacijos zonose leidžiami 
antitarybiniai latviški laik
raštukai neseniai yra pa
skelbę “sensaciją” apie tai, 
kad esą garsus latviu moks
lininkas Paulis Stradinis 
yra pašalintas nuo darbo 
medicinos fakultete. Kai 
apie tąją “sensacija” prane
šiau Pauliui Stradiniui, jis 
nuoširdžiai ir ilgai juokėsi.

Kaip ir pirmiau, profeso
rius Stradinis dirba peda
goginį darbą fakultete. Jis 
yra Latvijos TSR Mokslų 
Akademijos tikrasis narys 
ir kartu Mokslų Akademi
jos biologas bei eksperimen
tinės medicinos instituto di
rektorius, TSRS Medicinos 
Mokslų Akademijos narys 
■— korespondentas, Latvijos 
TSR Sveikatos Apsaugos 
Ministerijos kolegijos na
rys, Latvijos mokslinės me- 
dicinin. tarybos pirmininkas 
ir .chirurgų mokslo draugi
jos prezidentas. Drauge su 
juo liaudies labui dirbo ir 
tebedirba įžymūs latvių me
dicinos veikėjai: profeso
rius Burtnieksas, profeso
rius Rųdzitis, profesorius 
Liepukalnsas, profesorius 
Bierzinšas ir dešimtys kitų.

- Susipažinimas su pažan
gaus Tarybinio medicinos 
mokslo pasiekimais ir įjojo 
metodų įsavinimas nepa
prastai praturtino latvių 
mokslininkus. Su dideliu su
sidomėjimu studijuoja šiuos 
metodūs medicinos fakulte
to studentai ir, nesitenkin
dami vien p a s k a itomis, 
įvykdo mokslines konferen- 
cijąs, dalyvauja moksliniuo
se rateliuose.

Įsavinti tarybinės medici
nos pasiekimus daug pade
da konferencijos ir paskai
tos, kurias Rygoje dnžnai 
surengia įžymiausieji Mas
kvos ir Leningrado moksli
ninkai.

Šių metų birželio mėnesi 
Rygoje įvyko TSRS Medici
nos Mokslų Akademijos se
sija. Man tekų dalyvauti jo
je. Didelė miesto paskaitų 
salė, kun vyko Akademijos 
posėdžiai, buvo perpildyta, 
Čia buvo gydytojų iš visos 
Latvijos, buvo taip pat ir 
medicinos fakulteto studen
tų; Tai buvo stambiausias 
įvykis Latvijos mokslinia
me gyvenime.

Tik tarybinėse sąlygose 
Latvijos valstybinis univer
sitetas, tame tarpe ir jojo 
medicinos fakultetas, gavo 
platų galimumą vystytis.

. •* Karlis Ozolinš.

Motinos ir vaikai, dramatizuodami skriaudą dėl pakė
limo pieno kainų, užsimaskavę karvėmis ir nešini tuš
čias pieno bonkas ir plakatus pikietuoja New Yorko 
City Hali prieš paskiausi pakėlimą, pieno kainų. Nuo 
spalių 1-mos pieno, kvorta kainuoja po 24 i? 25 cen
tus. (Tūluose distriktuose kainuoja dar centu daugiau, 
o kituose, kur daug krautuvių—centu mažiau. Vadi
namas “homogenized” pienas—taip sumaišytas, kad 
negalėtum matyti, ar jame beliko grietinės—kainuoja 

centu daugiau.)

Pusantro Milijono 
Vadovėlių \

Lietuvos. valstybinė peda
goginės literatūros leidykla 
išleido šiemet atskiro pa
vadinimo Teidiųį. bendru 1,5 
milijono tiražu. Jų tarpe: 
18 vadovėlių pradinėms mb-* 
kykloms, 40 — vidurinėms, 
eilė knygų mokytojų semi
narijoms, suaugusių mo
kykloms ir-pan.

Naujienos iš Tarybų Lietuvos 
Kultūrinio Gyvenimo

Kvalifikuoti Kadrai 
žemės ūkiui

246 Tarybų Lietuvos stu
dentų šią vasarą išlaikė že
mės ūkio technikumų vals
tybinius egzaminus ir gavo 
agronomų diplomus.

Jaunieji specialistai išvy
ko dirbti į įvairias respubli
kos apskritis., Vilniaus, 
Kauno, . Joniškėlio ir kiti 
respublikos miestų žemės 
technikumai išleido jau tre
čiąją tarybinę kvalifikuotų 
žemės ūkio darbuotojų lai-

tiečių bei inteligentijos vai
kams, jų tarpe — viena su
augusiems. JBe to apskrity
je naujai atidarytos 3 pra
dinės mokyklos. Nauja pra
džios mokykla įsteigta 
Skoratiškio tarybinio ūkio 
darbininkų ir tarnautojų 
vaikams. .

Naujos gimnazijos atida- 
rvtos tain pat Papilyje 
(Biržų anskr.), Kamajuose 
/'Rokiškio, apskr.)* Dotnuvo
je (Kėdainių anskr.) > ir ki
tose respublikos apskrityse. 
Paskutiniu metu švietimo į- 
staigu tinklas1 tose apskrity- 
se padidėjo 7 gimnazijomis, 
ir 14 progimnazijų: Žymiai 
padidėjo pradiniu mokyklų 
skaičius. Mokinių skaičius 
nadidej o daugiau kaip 55 

. tūkstančiais;

Lietuviai Maskvos Teatro 
s Meno Institute

Lūnačarskio vardo teatro, 
meno institute praėjusiais 
metais buvo sukurta lietu
viškoji grupė., Šįmet grupė 
žymiai padidėjo, kadangi y- 
ra daug naujai priimtų stu
dentų. Taip į aktorių fakul
teto lietuviškąją grupę pri
imti Kaur^o dramos • studi
jos studentai ir kauniečiai * 
aktoriai: R. Tumpą, H. 
Vansevičius, IL Kurduskas, 
šiaulietė artistu,: M. Rastei- 
kaitė ir kt.

■ -i

Filmąs “Tarybinis 
Pabalti j is”

4,500 Naujų Knygų Apie 
Mediciną

Vilniaus respublikinė mok
slinė medicinos biblioteka 
buvo paskutiniii metu papil
dyta • 4,500 naujausiomis 
Maskvoje ir Leningrade iš
ėjusiomis knygomis. Jų tar
pe įžymių .mokslininkų: a- 
kademiko^ Zolenino, profeso* 
rių Gelšteino, Skrobausko ir 
kitų garsių Tarybų .Sąjun
gos specialistų veikalai.

Bibliotekos knygų fondas, 
susidedąs iš 98,000 knygų, 
sistematiškai papildomas 
naujausiomis medicin. kny
gomis. ' ; /

Naujos
Buržuazinės 

kais Raseinių i 
veikė tik viena 
Šiandien tos 
tori joje • • • įsteigtos '’keturios 

>s darbininkų, vals-

Ohio Lietuvių Konferencijos 
Tarimai i

Spalių*3-d. Lietuvių Svetai
nėj, 6835 Superior Ave., įvy- ' 
ko Ohio lietuvių konferencija 
būsimų rinkimų klausimu.

1. Konferenciją atidarė 
Draugijų Sąryšio sekretorius 
J. žebrys, kaip 10:30’ vai. ry
te.

2. Paskirtą mandatų komi
sija: F. Bauža ir A. Radžers.

3. Paskirta rezoliucijų ko* 
misija: J. N. Simans, J. Stri- 
peika ir P. Radžers.

4. Konferencijos pirminin
ku išrinktas S. Kazelionis, 
sekretorium J. žebrys.
t 5. Kolei mandatų komisija 
sužiūrės mandatus, paimta ap
kalbėjimui sekami klausimai: 
Progresyvių Partijos popuiia- 
rizavimas^ ir finansų sukėlimo 
klausimai*. Po visapusio ir pla
taus apkalbėjimo' nutarta vi
suose draugijų susirinkimuose 
bei pramogose aiškinti Pro
gresyvių Partijos svarbą šiuo
se rinkamuose. • Finansų su
kėlimui patarta draugijom 
rengti, kiek galima, nors ir 
mažas pramogas.

6. Mandatų komisija rapor
tavo,, jog konferencijoj daly
vauja 51 delegatas nuo seka
mų draugijų: LLD 22 kp., 
LLDr 57 kp., LLD 190 kp., 
LLD i 15 Apskrities, LDS 55 
kp., L. Dąrb. Pašalpinės Drau
gijos, Moterų Kliubo ir Wall- 
ace’o Kliubo. Visi delegatai 
vienbalsiai priimti.

7; Apkalbėta tolimesnis 
" Progresyvių Partijos veikimas.

Kadangi Progr. Partija yra 
pastovi organizacija, tad nu
tarta, kad visi Wallace’o kliu- 
bai, praėjus rinkimams, pasi
liktų Progresyvių Partijos vie- 
netais-kliubais ir trauktų kuo- 
daugiausia narių į savo eiles; 
be to, ir draugijos turėtų tu
rėti savo atstovus Progr. Par
tijoj.

8. Rezoliucijų skaitymas. 
Lietuvių kalboj skaitytos se
kamos rezoliucijoj: (1) Bal-. 
savirpo klausime, (2) Wall- 

, aęe’o kliubų klausime, (3) 
Užgyrimas Progr. Partijos, ir 
penkios 
'kalboj.
siųstos 
goms.

9.. Konferenciją pasveikino 
sekamos draugijos su 
mis:

Wallace Kliubas su 
Moterų Kliubas su 
LLD 57 kp. su'*. . . . 10.00 
LLD 15 Apskr. su 5.00

rezoliucijos anglų 
Visos priiip|os ir pa/ 
atatinkamoms įstai-

auko-
. 170 Naujų Dainų .

170 dainų sukūrė per. pas
taruosius pietus respublikos 
kompozitoriai. Dainos su
kurtos Pagal tarybinių po
etų žodžius, daug yra ir 
liaudies dainų.

Jury komisija, į kuria į- 
eina Meno Reikalu Valdy
bos pirmininkas Banaitis, 
kompozitoriai švedas. Kle- 
nickis, Kaveckas ir kt. at
renka geriausias dainas, 
kurias rekomenduoja mūzi- 
kos kolektyvams išpildy
mui. *

$48.75
25.00

Viso $88.75
10. Nutarta visą konferen

cijos pelną padalinti sekamai: 
vieną ketvirta'dalį pasiųsti Lie
tuvių Wallace for President 
Komitetui, o likusius priduo
ti vietiniam Prpgresyvių Par
tijos komitetui.

11. Daugiau reikalų nesura
dus/konferencija. t»Po užda
ryta 2-rą vai. po pietų.

Konfer. Pirmįninkas
S. Kazelionis.

Sekretorius J. Žebrys.

: Tarybų Sąjungos ekra
nuose demon struojamas 
ųaujas dokunąentalinis fil
mas' “Tarybinis Pabalti jis.’* 
Šiame filme parodomi Tary
binio Pabaltijo respublikų 

‘ -r- Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos — laimėjimai. Tarybų 
Lietuvoj buvo nufilmuotas 
stachonovininkų darbas į- 
monėse, darbininkų mieste
lis Nidoj, derliaus nuėmi
mas savaeigių kombainu 
Stalino vardo žemės ūkio 
artelėj, kurortai Palanga ir 
Birštonas.

Žiūrovai pamatė ekrane 
Tarybų Lietuvos -sostinę — 
Vilnių: paminklą, pastaty
tą Tarybinės Armijos ge
nerolo U. D. Černiachovs
kio, kritusio kovose už Vil
niaus išlaisvinimą, garbei, 
centrinę miesto magistra
lę —- Gedimino gatvę, Gedi
mino kalną ir kitus Vil
niaus kampelius. Filme pa
rodyti atstatomieji darbai 
sostinėj, dalyvaujant Tary
bų Lietuvos darbo žmonėm.

~ Vakarinio pajūrio AFL ir CIO unijų vadai, nariai 
Caughlan Defense Komiteto, sveikina Seatties advo
katą John Caugblan (viduryje), teismui ji šteisinus. 
jis buvo kaltinamas “neteisingai” liūdijęs Washington 
valstijos “mažajam” neamerikinių veiksmų komitetui, 
pasinešusiam mozoti tos valstijos unijiptus ir profesorius.

—— ?—> ......................... Z................................................................-.......................... -

apskrityje 
gimnazija,

t 
M
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Konferencijai užsibaigus, 
mūsų darbščiosios moVerys 
tuoj ' paruošė stalus su pietu
mis visiems delegatams ir 
svečiams. Bebaigiant pietaut, 
pirmininkas paprašė, kad sve
čiai kiek paaukautų lėšų pa
dengimui, o kas liks, tai bus 
dėl rinkimų kampanijos. De
legatai ir svečiai suaukavo se-, 
karnai:

M. Karsokienė $5.00, po 
$3.00: M. Baltrušaitienė, A. 
Lukas, Juozas Shipeika ir P. 
Norvaišis; 
Nikas, 
Dillis, B. Mikąlojūnienė,A A. 
Salon, F. Bauža, J. žebrys, S. 
Kazelionis M. fleihienė, M. 
Brazaitienė, J. Gabriūnaa, M. 
Raulynaitienė, Jonas Stripei- 
ka, P. Kurulis, S. Saimonas, 
B. Kirstukas, M. Gedaminskie- 
nė, K. Valaika ir P. Dulskis.

Po $1.00: A. Mockaitis, A. 
Šimkienė, M. žebrys, M. Rač- 
kaitienė, A. Radžers, P. Ra-' 
džers, K. Kapiton, A. Palton, 
E. Houz, M. Venslovienė, V. 
Young, J. Pabalis J. Širfikus,: 
V. Mockaitiėnė, A. Gendrich, 
J. N. Simans, H. Norvilienė 
M. Plauša. Smulkių $1.00.

Beskaitant aukas vienas iŠ 
svečių priėjęs klausė, kiek su
rinkome. Sakau, $70. Jis sa
ko: “štai $30, padaryk lygiai 
Šimtinę.” To dar neužteko, 
vėliau gauta dar pora dolerių, 
taip, kad viso surinkta $102. < 
Su pasveikinimais įėjo $88.75,. 
Sudėjus į krūvą, pasidarė 
$190.75. Išlaidos už svetainę 
ir valgius pietums $40.75. Vi-, 
so pelno lieka $150.00.
. Vienas ketvirtadalis, |ai yra 
$37.50, pasiųsta Lietuvių 
Wallace for President nacio- 
naliam komitetui, o likusieji 
$112.50 perduoti vietiniam 
komitetui. Be to, dar dėl pie
tų valgiais paaukavo dd. Ga- 
briūnai $2.50 vertės, ir -d. K. 
Salen—apie poros dolerių Veru
tės. Ačiū visiems, ’kurie vie
nokiu ar kitokiu būdu prisi
dėjo prie šios konferencijos 
gražįų pasekmių. ;

J. Žebrys. L

7

po ,$2.00: , Mary
P, Kirdeikis, J.

■ fa |

Rezoliucija Balsavimo' 
Klausime . X

Mes, Ohio lietuviai, susirin-i I 
kę į Člevelando Draugijų Są-„ * J 
ryšio sušauktą Ohio lietuvių 
konferenciją, spąlių 3 d., 1948,, 
m., Lietuvių Svetainėj, 6835 
Superior Ave., Cleveland*, O* 
hio, visapusiai apkalbėję šių 
metų rinkimų klausimą, priė
jom prie išvados, jog vienintė- 
lis būdas darbo žmonėms ką 
nors gero tikėtis iš šių rinki
mų, tai balsuoti už Henry* A. 
Wallace prezidento vietąi ir 
Glen Taylor vice-prezidentb 
vietai, taipgi už Progresyvių 
Partijos kandidatus į kitas 
valdvieteš. ‘ ’

Kadangi, tarpe didžiųjų šios 
šalies partijų — republikonų 
ir demokratų. — neliko skir
tumo, kaip viena, taip ir kita 
atstovauja tik stambųjį kapi
talą—Wall Streetą,’ kaip vie- 

(Tąsa 4-me pusi.)
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Parašė K. Simonovas Vertė J. Tomau

DIENOS ir NAKTYS
APYSAKA

(Tąsa)

— Čia, — pasakė jis. — Ten, kieipe, 
fligeliukas, po fligeliuku rūsys, o tame 
rūsy pilietė.

— Kokia pilietė? — kilstelėjo anta
kius Saburovas.

— Stalingrado pilietė. Čia ir gyveno 
fligeliuke. Vyras užmuštas. Su trimis 
vaikais į rūsį įlindo ir sėdi... Ji ten 
turi visko — bulvių, morkų • ir kitko... 
Kad badu nenumirtų. Ir net ožką turi 
rūsy, tiktai, sako, dėl tamsos užtrūkusi. 
Aš sakau: mano vadas bulvių gerbėjas. 
Jinai, nieko nesakiusi, katiliuką išvirė, 
sako: kada reikia, prašau, ir net drus
kos davė... Štai, jūs ir nepastebite, o 
tarp kitko bulves su taukais valgote, — 
su’širdgėla pridūrė Petia.
. Saburovas, nustebintas, kad tarp griu-. 
vėsių staiga pasirodė besanti moteriškė 
su vaikais, greit atsikėlė, užsimaukė ke
purę ir pasakė Petiai:

-i- Vesk. Kur ji?
Jie nuėjo koridoriais, susilenkę prabė

go apšaudomą vietą iki fligeliuko, ir ten, 
iš tikrųjų, tarp sugriuvusių sienų Sabu
rovas pamatė muro luitais ir lentomis 
apkrautą kažką panašų į duris. Namų 
darbo kelių spyrių kopėčiomis jie nusi
leido žemyn. Tai buvo didelis rūsys, ma
tyt, per karą dar praplėstas. Kertėje, pa
dėta ant lentomis pridengtos statinės, 
degė spinkselė.

Prie' statinės tupėjo dar nesena, iš
kankintu veidu moteris ir supo kūdikį. 
Dvi męrgaitės, iš išvaizdos aštuonerių ir • 
dešimties metų, sėdėjo šalia jos ir dide
lėmis, iš žingeidumo išpūstomis, apva- 

• liomis akimis spoksojo į atėjusius.
— Sveiki.
— Sveiki, — atsiliepė moteriškė.
— Kodėl jūs čia pasilikote? — pa

klausė Saburovas.
— O kur gi mums eiti? t
— Bet juk čia buvo vokiečiai? >
—O, mes užsigriozdėmd viskuo, — ra

miai pasakė moteriškė, — taip, kąd ir 
nematyti. . . .

— Užsigriozdėte ... Galėjote užtrokš- 
ti. .

— yis tiek, o kad vokiečiai...
— Šiandien jąu vėlu, — pasakė Sabu

rovas. — Rytoj aš pagalvosiu, kaip jus 
išsiųsti iš čia.

— O aš neisiu.
— Kaip neisite? .
— Neisiu, ~ atkakliai pakartojo ji.
• Kur gi aš eisiu?
— Į -aną pusę, už Volgos.
— Neisiu. Su jais? — jnoteriškė ran

ka-parodė vaikus. — Viena eičiau, su 
jais neisiu. Pati būsiu gyva, o juos nu
marinsiu, išmirs ten už Volgos. Išmirs, 
— įsitikinusi pakartojo moteriškė.

— O čia?
, — Nežinau, štai čia sunešiau viską, 
kas buvo. Gal mėnesį, gal du užteks, xo. 
tada gal jūs vokiečius atmušite. O jei 

., eiti — tai išmirs. .. * z
—- Na, o staiga bomba ar sviedinys, 

apie tai jūs pagalvojote? — pasakė Sa
burovas, jau nebesistengdamas ją įtikin
ti, bet vis dar negalėdamas susitaikyti 
su mintimi, kad čia, šalia jo kareivių, 
yra moteriškė su vaikais.

— Ką gi, — ramiai pasakė moteriš
kė, — pataikys, tai jau visus kartu — 
ir mane, ir juos, vienas galas su jais 
kartu. ' , .
•Saburovas nežinojo,.ką jai pasakyti.

Stojo ilga tyla. • '\
—O jei ką paruošti, tai aš paruošiu, val

gykite. Aš bulvių turiu daug... Tegul 
jis pasako, jei reikia, ~ linktelėjo ji į 
Petią. — Aš ir kopūstų išvirsiu, tik be 
mėsos. .0 tai iv ožką papjausiu,—po per-

Papiausiu, tada

t> •&/ i
-

traukos pridūrė jį. 
galima ir su mėsa-.

■ j. ?* i' ■ j •

Iš Sąburovo ąkių ji pamatė, jog jis ją 
suprato ir daugiau nebespirs, kad ji iš
eitų, ir jei ji dabar kalbėjo, kad paruoš 
ir išvirs, tai rie todėl, kad ją čia paliktų, 
o paprastai dėl amžino rusų bobos gaile
sio/dėl kurio jai atrodė, kad štai tie ka
reiviai — laipsnių ji nesuvokė — ko ge
ro neišsimaudę, neaplopyti, alkani . ir 
kažkada dar namo pateks. Reikia jiems 
paruošti, kol jie čia, nors kopūstų*, o jei 
jau virti kopūstus,- tai ir ožkos negaila 
paplauti. Kam dabar jai ožka? Vis tiek 
pieno nednoda.

W#4MBwŠfe« ^iwMwiw

Cleveland® Žinios
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

na, taip ir kita ruošia šalį į 
3-čią j į ’pasaulinį karą, todėl 
Šioji konferencija raginame vi
sus jos draugus, vįąų organi
zacijų narius ir abelnai visus 
Ohio lietuvius balsuoti už 
virš minėtus kandidatus, ku
rie atkartotinai yra pasisakę 
ir veda nuolatinę kovą už pa
saulinę taiką, už gerbūvį Vi
sų šalies piliečių, prieš visokią 
diskriminaciją ir prieš pažan
giųjų žmonių bei unijų perse
kiojimą.

Rezoliucijų* komisija:
J. N. Simans, 
J. Stripeika, 
. P. Radžers.

Rezoliucija Wallace’o 
Kliubų Klausime

Nėra abejonės, kad šiuose 
rinkimuose .stambią rolę lošia 
susiorganizavę Wallace for 
President Kliubai. Tačiau rin
kimams praėjus užsibaigs ir 
minėtų kliubų veikimas.

Kad viršminėti kliubai ne
pakriktų rinkimams praėjus, 
Ohio lietuvių konferencija, vi
sapusiai apkalbėjus tą klausi
mą, rekomenduoją, kad visi 
Wallace for President Kliu
bai ir tam panašios grupės po 
rinkimų pataptų / Progresyvių 
Partijos daliniais, tai yra, pa
siliktų pastoviomis organizaci
jomis ir ruoštųsi panašiems 
ateities darbams; o vietose, 
kur dar nėra suorganizuoti to
ki kliubai, kad organizuotųsi 
ir jungtųsi su Progrešyve Par
tija.

. Todėl, Ohio Valstijos Lietu
vių . Konferenciją vykstanti 
spalių 3, Clevelande, vienbal
siai užgiria Progresyvių Pąr- 
tiją ir pasižada visais galimais 
būdais veikti tarpe Ohio vals
tijos lietuvių, kad suorgani
zuoti kuo didžiausį skaičių 
balsuotojų už Henry A. Wall
ace į Jungtinių Valstijų pre
zidentus, sen. Glen Taylor į 
vice-prezidentus ir kitus pro
gresyvius kandidatus į kitas 
valdvietes. Konferencija at
sišaukia į visus Ohio valstijos 
lietuvius ‘"parenjti Progresyvių 
Partijos veikimą finansiniai ir 
visais kitais galimais būdais.

Lai pastoviai gyvuoja Pro
gresyvių Partija! •

Rezoliucijų kdhnsija: 
J. N. Simans,

J. Stripeika, 
P. Radžers.

---------------------------- L

Lawrence, Mass,

So. Boston, Mass. Miami, Florida

ir va-

zSaburovas išėjo oran ir, pažiūrėjęs į 
griuvėsius, dar kartą pagalvojo, kaip ta
da Eltone: “Kur užvarė, a?” Priekyje, 
kiek akis aprėpė,, buvo vokiečiai. Jis at
sigręžė į savo skylėtą, skeveldrų apdau
žytą namą.

“O štai mes'...”
Ir jis ramiai pagalvojo, kad niekur iš 

šito namo nebeišeis. v •
Naktis praėjo be’ j alio vos šusišaudant. 

Auštant vokiečiai pradėjo trečią ataką. 
Jiems nepasisekė pasislinkti tiesiai prieš 
namus, kuriuos buvo užėmęs Saburovas, 
bet dešinėje ir kairėje jie vis dėlto prasi
veržė’ Devintą valandą ryto jis išgirdo 
telefonu, kaip visados, dusloką, niurzgų 
BabČenko balsą:

— Na, kaip ten'laikaisi?
— Laikaus.
— Laikykis, laikykis. Aš netrukus 

pats ateisiu pas tave.
Tai buvo paskutiniai žodžiai, kuriuos 

girdėjo telefonu. Po minutės ryšys nu
trūko, ir nors jis nemėgo nei paties Bab
Čenko, nei jo niurzgaus balso, bet visą 
trejetą parų, kai jau nebebuvo nė su kuo 
jokio ryšio, jis vis atsimindavo tuos žo
džius, ir jie padėjo jamy tikėti, kad jis ne 
vienas, kad1 dar bus ir telefonas, ir Bab
Čenko, ir divizija, ir bendrai viskas.

Ryšys4 buvo nutrauktas. Babčenko, ži
noma, ikf jo nepriėjo, vokiečiai apsiautė 
aikštę, užėmė visus namus aplink ją, ir 
Saburovas kartu su visu batalijonu pate
ko į padėtį, kuri, nors būna be galo įvai
ri, karė vadinama bendru žbdžiu “apsu
pimas.” Jam teks sėdėti čia, neleisti čio
nai vokiečių ir laukti — arba to, kad iki 
jo prasiverš ir pagelbės, arba to, kad iš
sieikvos paskutinės jo minos bei paskuti
niai šoviniai ir beliks mirti.

Ir nors kartais jis pats buvo linkęs 
manyti, kad minos ir šoviniai pasibaigs 
anksčiau, negu ateis į pagalbą savieji, 
bet visiems, kurie su juo bųVo, 
dams ir kovotojams, — jis sten
ti atvirkščiai. Ir dėl to, kad jie žinojo tik 
tą, kiek jie patys šovinių turėjo šovini
nėje ir minų dėžėje, jiems atrodė, kad jis, 
kapitonas, dar turi atsargų. O jis žinojo,, 
kad tų atsargų nėra ir nebus. Ir dėl to 
jam buvo sunkiau, kaip visiems kitiems.

Jis mokė šaudyti taikliai, tiktai taik
liai. Įš daugumos kovotojų jis atėmė, šo
vinius ir juos atidavė geriausioms šau
liams. Kitiems jis paliko tik granatas 
tam atvejui, jei teks kovoti su. jau į patį 
namą prasiveržusiais vokiečiais. Tai at
sitiko per /ris paras tik dusyk, ir abu 
kartus pasisekė vokiečius išmušti. Prie 
sienos kieme, priešais išmuštuosius na- 

• mo langus, gulėjo įvairiose pozose negy
vi vokiečiai. Jų niekas nerinko 
vo nei laiko, nei jėgų, nei noro

Trečią dieną rūsyje, kur įsitaisė Sabu
rovas, sprogo, pramušęs sieną, sviedinys,' 
Keistu atsitiktinumu nieko neužmušė. ^ 
Petia-buvo išėjęs, o Saburovas, kuris mi
nutei prigulė lovoje' nuo’ smūgio ,tik nu
sirito nuo jos ir atsikėlęs pastebėjo; kad - 
viša siena ties jo galva buvo tarsi išmar- 
ginta kraujo dėmėmis, — šimtuose vie- - 
tų numuštas glaistas apnuogino plytas.

Teko kraustytis į stebuklingai išlikusį 
butą, pirmame aukšte, kur persikelti Pe- 
tia jį prašinėjo dar prieš dvi dienas. Tai, 
kad šitas butas išliko bendrame chaose 
ir tarp griuyėsių, įkvėpė* prietaringą 
mintį, kad, kai būt, į jį taip ir nepatai
kys nė vienas sviedinys.

Ketvirtą dieną, kada viskas virpėjo ir 
drebėjo nuo artilerijos kanonados? į 
kambarį tyliai įėjo moteriškė ir ant sta
lo pastatė molinį dubenėlį.

—Štai kopūstų išviriau, paragaukite, 
— pasakė ji. ' ' .

— Dėkui. ■ J ’1 •
— Jei patiks, aš jums dar atnešiu. \
Saburovas pažiūrėjo į ją ir nieko ne

atsakė. Visa tai buvo keista, beveik neįti
kėtina, — blindažas su trejetą vaikų, 
moteriškė, kuri išvirė kopūstų ir atne
šė... Ir kartų čia buvo neįtikėtinas ra
mumas, toks pat, kokiu šarvamušys, im- 
-damasis prieštankinio šautuvo/ užuot 
numetęs ir batu primynęs nuorūką, pasi
deda ją-apkase ant žeminės lentynėlės, 
kad vėliau surūkytų. Kažkas panašaus 
buvo ir tame, kaip ši moteriškė atėjo i..

; (Bus daugiau)

\

nėbu-

Rezoliucijų komisija:
J. N. Simans,

J. Stripeika,
P. Radžers.

Užgyrimui Progresyvių 
Partijos z

Po mirties 'Ęrankliii D. Roo
sevelto tųojaū prasidėjo mė
tymas iš kabineto tų žmonjų, 
kurie kartu sm Roose veltu pri
vedė antrąjį pasaulinį karą 
prie> laimingos!, .pergalės ir nu
tiesė kelią į pastovią taiką ir 
Amerikos žmonių gerovę.

Prezidentas Trumanas už
pildė savo kąbinetą stambiais 
bankininkais, militaristais, 
stambių korporaciją advoka
tais ir panašiais. Tokiu bū
du? Trumano? ;demokratų par
tija. ir jo administracija per
ėjo kęntrolen turčių, militaris
ts Wall Stryto grobikų ir jų 
sėbrų, kuriems rupi ne taikos 
palaikymas, bet . karas; ku
riems rūpi ne liaudies intere
sai; bet nedidelės saujelės 
turčių interesai.

Dabar rępublikonų ir demo
kratų partijos tik iš Vardo ski
riasi. Trumanas 1946 metais 
rekomendavo kongresui išleis
ti suvaržymus unijų galios. 
Republikonąį . su demokratų 
pagalba išleido TaftrHartley 
vergovės įstatymu. įrumanas 
savo metinėje prakalboje, sau
sio 7, 1948 metais^ į 80-tą j į 
Kongresą, rekomendavo už
kirti šalies Saugumo Progra
mą, republikonai ir demokra
tai paskyrė apie »20 bįlionų 
dolerių.kariniam prisirengi
mui. 1 Prez. Trumanas,, pa
skelbęs naują doktriną, pa
reiškė*: Kada mes einame nai
kinti komunizmo užsieniuose, 
tai negalime daleisti komuniz
mui įsigalėti namuose. Repu- 
blikonų ir demokratų kon
gresas įnešė pro-fašistinj 
Mundt - Nixon bilių. r Repu
blikonai ir demokratai yra ly
giai kalti už panaikinimą kainų 
kontrolės. Taipgi abi senosios 
partijos su Trumąiru prieša
kyje išvystė raganų gaudymo 
-terorą, kuriuomi įbauginu mi
lijonus žmonių, kurie bijo iš
sitarti, kąd ir prieš pavojin
giausią mūsų šaliai politiką.

Prpgresyvių Partija su 
Wallace ir Taylor priešakyje, 
kuri pajėgia suorganizuoti 
milijonus Amerikos progresy
vių žmonių prieš tą visą blo
gumą, kas viršuj suminęta, 
yrą tik vienintele išeitis. Pro
gresyvių partija jau dąbar ve
da kovą ; uumąŽįųimą kai
nų, už didesnes ąjgaš darbi/ 
ninkama, už taiką, už civiles 
laisves. , •

Spalių 3 d. turėjo įvykti 
prakalbos kliubo svetainėj, 
bet diena pasitaikė šutri ir 
daug organizacijų mitingų, tai 
mažai susirinko. Nuvykus į 
Maple Parką radome daugiau 
žmonių, tai ten ir įvyko pasi
kalbėjimas.' Dr. Jonas Stą- 
nislovaitis daug naujo pasakė. 
Jis aiškino, kaip Mr.* Truma
nas ir jo valdžia nesirūpina 
Amerikos žmonių . reikalais, 
bet tik turčių, vykindamas gy- 
veniman Marshall© Planą. Ir 
pagal šį planą tik ginkluoja 
Europoj reakcines valdžias, 
žadėta buvo pasiųsti biliono 
dolerių vertės į Europą vai
kams pieno, tai pasiuntė ta-, 
bako ir šokolado. /

\ /
Šį kartą Amerikos žmonės 

turi mokėti neišpasakytai 
aukštas taksas, o pinigai ei
na apsiginklavimo ir užsieny
je reakcijos rėmimo reika
lams. Republikonai irgi toki 
pat, nors jie dabar ir pakri
tikuoja Trumano politiką,' l?et 
tikrumoj tai abiejų senų parti
jų politika vienoda. Jie var
žosi tik už vietas.

Vienatiniai lįąųdies kandi
datai, kurie rūpinasi 'Ameri
kos žmonių reikalais ir tai
kos išlaikymu, tai Progresy
vių Partijos kandidatai priėš- 
hkyje su Henry Wallace’u, ku
rie nori vykinti gyveniman ve
lionio Roosevelto politiką. Už 
šiuos kandidatus lietuviai, 
kaip ir kitų tautų žmonės, pri
valo balsuoti 2 d. lapkričio.

Po gražaus pasikalbėjimo 
pirmiųinkas paprašė susirin
kusius paaukoti dienraščio 
Laisvės popieros fondan, nes 
dienraštis remia progresyvius 
kandidatus. Aukų • surinkta 
$21. Aukavo sekamai: t P. 
Lipševičius $5 ir P. Aleksonis 
$2.

Po $1 aukavo: S. Penkaus- 
kas, A. Večkys, S. Benkus, B. 
Chulada, J. Milvidas, D. Su
kackas, V. Kuncevičius, J. Mi
lus ir Ig. Chuląda. J. N. 
petriai aukavo $1.50, 
Tartoms ir J. Rudis' 
centų. Visiems ačiū 
kas!

Su-
0

Po 
Už

50 
au-

' Buvo atsilankęs lowellietis 
ūkininkas, «tas pats, pas kurį 
Lowellio draugai laiko pikni
kus. Kartu buvo ir,jo drau
gas. Abu yra latvių tautos 
žmonės, bet labai geri draugai 
ir progresyvių rėmėjai. Jis 
sakė, kad kas antradienis ve
ža šviežias daržoves į Bosto
ną, kur parduoda ant Tho
mas Parko, tai bostoniškiam? 
gera proga šviežių daržovių 
nusipirkt.'

• Rengiami geri pietūs, sek
madienį, 7 d. lapkričio. Pla
tinkite tįkietus! Tarpe lla- 
*verhi|io lietuvių platinimui ti- 
kieių pasiėmė Petras Yaouns- 
kas. Girdėjome, kad tarpe 
lowelliškių drg. Daugirdas jau 
nemažai tikietų išplatino. Pa
sidarbuokime, vįsi, kad pietūs 
būtų skaitlingi! ‘ v

Vienų ūkininko apt Howe* 
St. djngp 25 vištos, kitoj vie
toj dingo virš 30 kalakutų. 
Reiškia,' atsirado pfcukščiava- 
gių. 'jTodėl, ūkininkai, pąsi- 
feąugokite nuo jų. '

S.PenkaUskas.

\

BOSTONAS IR APYLINKĖ 
Amberland Radijo Piknikas 
Pavyko Gražiai

Rugsėjo ,19 d. Amberlan- 
do radijo piknikas įvyko Lie
tuvių Tautiškam Parjce, Mom 
tello, Mass. Diena pasitaikė 
graži, tai ir publikos suvažia-’ 
vo skaitlingai.

Dainų programą pildė Nor
wood© Vyrų Grupė, vadovy
bėj St. Pauros; So. Bostono 
Harmonijos Choras, vadovy
bėj St. Pauros, ir armoništas 
R. Barris iš Dedham, Mass. 
Ačiū programos dalyviams!

• Amberlando radijo rėmėjai 
padarė pikniką finansiniai pa
sekmingu, nes prisidėjo su gau
sia auka. Norwoodietės auka
vo: Mary Grigūnienė $2; E. 
Kurulicfnė $2. Po $1: O. Za- 
rubienė, S. Budrevi£ienė, N. 
Preivelienė, E. Karalienė, M. 
Galgauskienė, J. Družienė, P. 
Kasteckienė, M. Kroli, M. 
Kazlauskienė, M. Uždavinis, 
fa. Mažeika, M. Krasauskie
nė. Maistu aukavo N. Gry
bienė, Anna Casper ir M. 
Trakimavičienė.

Dedham, Mass., pasidarba-* 
vo d-gė J. Barris. Aukavo;
J. Leponis, A. Smolskis, B. 
Merowski ir J. Barris.

So. Boston ir Dorchester 
aukavo: A. Mazivika, M. Mas- 
taikas A.Wood, J. Rainard, M. 
Zavis, J. Rainardas, A. Sabu- 
lienė, D. Ruplėnienė, LLD mo
terų kuopa* H. Zakonis, E. 
čiaikienė, V. Norbutienė, K. 
Kazlauskienė, O. Cesnas M. 
Wallen, A. Collins, P. Use- 
vich ir P. Žukauskienė.

West Medway. Anna Za- 
luba, Brątford, J. Gitsus, 
Quincy Vaškienė, C. Kalosius,
K. Zinskienė, H. Matukas, 
Arlington, L. .Saitutis; Mon
tello.
, Artimos apylinkės aukavo:
U. Žaleskaitė $4V K. Merke
lienė ir R. Merkeliūtė po $3, 
K., Kalvalienė, B. Gutauskie- 
nė ir A. Eudaikienė po $2.
V. -čerkasienė $1. ' < '

Valgomais daiktais aukavo: 
A. Kangiserienė, A. Eudaikie
nė, A., Kukaitienė, F. ir U. 
Pūkelis, C. Wallen, B. Oren- 
tienė’, K: Mineikienė, A. Kli- 
mienė, R. Wallaht, D. Bart
kienė. Montello Birutės Drau
gija aukavo $15. Ir Montello 
LDS 67 kp. $10.

Pikniko rengėjais ir gaępa- 
doriąis buvo A. Walungevičie-

Wens- 
rėmė-

Pik-

ne, A. Kukaitiene ir J. 
lauskas. Ačiū visiems 
jams ir darbuotojams! 
nikas davė pelno $500. 
/ Amberalando ’ Radijo
r Programos Fin. Sekr.

‘ - , J. Grybas.

GAMTOS SPOSAk
Spalių 5 dieną uraganas 

siautė per 13 valandų, šitą 
kartą pats uragano ęąntyas 
perėjo per miestą; iš ?pradžių 
labai lijo, vėliau * užstojo ir 
viesulas. Vis tai buvo pa
kenčiama.

Septintą valandą Vakare 
staigiai aprimo, pasidarė ty- 
'ku per 30 mihutų. Aš pradė
jau manyti, kad tai bus ura
gano galas, tačiau mano bu
vo apsirikta, nes uraganas, ne
lyginant; piktoji dvasia, apsi
sukę iš antros pusės, na, ir 
pradėjo verpetais šėlt, čia 
jau buvo kiek ir baimės, nes 
rodės, kad viską ims ir apvers 
aukštyn kojomis.Mano šei
mininko išmušė vieną langą, 
nors ir lentomis apkaltas bu
vo. Visus medžius — pa
prastus ir vaisinius — sužalo
jo aršiau, negu anas pirmasis 
uraganas.

Ant rytojaus, spalių 6 die
ną, nuo pat ryto saulutė už
tekėjo, kaip nekalčiausia pa
nelė*; daūgus mėlynas, kur-ne- 
kur debesėlis pamažu sau slen
ka, vėjelis vos gyvas plasnoja, 
visur tyku ir ramu, lyg kad 
pereitą naktį nieko blogo ne
būtų buvę. Gauname vietos 
dienraštį Miami Herald; pra
dedame vartyti visus pusią- | 
pius, — žinios šiurpulingos. 
Gyvą galybė fotografijų. Pa
sirodo, kad uragano pridary
ta žiauri katastrofa, kokios 
nei įsivaizdint negalima. Van
dens išlyta 91/2 coliai ant pla
čios žemelės. ’ . , •

Priemiestis Hialeah su ar
klių lenktynių lauku buvo ap
semtas. Miami Beach daug ’ 
gatvių buvo užplukdyta ir 
šiaip visur, kur žemesnės vie
tos buvo Miamėj, buvo van
denio apsemtos. . Medžių šą- 
^os gulėjo visur, kitur buvo 
palmės išrautos su šaknimis. 
Darbininkų menkesniejį na
meliai buvo apversti, žuvo ir 
jprigėrk•'Ali dęsėtkąi žmonių. K
Tai ne juokai buvo! Galybės M 
krautuvių ir ųamų langų buvo 
sutriuškinti, nežiūrint, kad ir 
užkloti buvo. Kili langai be 
jokios apsaugos išlika čiely- 
bėje. . ■■.. 1 '

Pono Kąulakio sodas dik-’ 
čiai sužalotas. Mockaus vien- 
kiemis taipgi nukentėjo. Be 
abejo, ir daugiau lietuvių nu
kentėjo, kurii^ nesužinojome. 
Apie jūo^ gal kiti korespon
dentai parašys.

Rašant šiuos žodžius, vis
kas ateina į normališkas vė
žes, viskas pradedama pamirš
ti, saulutei močiutei ’kaitinant' 
visiems griešninkams nugaras.

V. J. Stankus.
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dienraščio

MADRID. — Ispanyoš 
fašistų užsienio reikalų mi
nistras Martin A ta j o išlėkė 
į svečius pas Argentinos 
diktatorių Peroną.

. Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIEN£ IR NAKTĮ 7 DIENAS' SAVAITĖJE

• r INC., ‘
354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, Y. 

Skersai gatvės nuo Aitolory
LIETUVIS M.ISNIUOTAS GRAUORIUS

Tąlefonuokite dieną ar naktj 
, EVergreen 7-4774 

; čgra
Naujai išdękoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato

giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
' prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Pų {cęmbąriai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkyįpuj.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų teĮ^fdnąą
B J—jfcu—Jtj—i.J irfi r — “ — ** ■ Lin F — * V ■ ■ ■ ■ U ITU IT iiimūB y

Šis Tas iš LLD 136 
Kuopos Veikim©

Spalių 2 d. laikytame susi
rinkime padaryti svarbiausi 
tarimai, kaip tai, 
Laisvės reikale po plačių ap
kalbėjimų nutarta, kad kuopa 
dalyvaus vajuje —.savo var
du. Vajaus pirmininke, kaip 
ir pereitais metais, išrinkta 
J?. Shimkienė vienbalsiai; o 
reikale jai privalo padėti visi 
kuopos nariai.

Todėl, Laisvės vajaus reika
le visi kreipkitės pas 'F. 
Shimkienę, po antrašte 120 
Linden Ave., Arlington, N. J. 
Taip pat, kuopos nariai pra
šomi kiek galint jai padėti.

Antras, nutarta surengti 
vakarėlį dėl 'Laisvės' popierių 
fondo naudos, kuris įvyks spa
lių 30 d., tai yra, šeštadienio 
vakare, 15-17 Ann St., Harri- 
3on, N. J.

Brangūs draugai ir visos 
apylinkės simpatikai, kaip jau 
žinote viršminėtą labai svarbų 
yeikalą, apie kurį daug nerei

kia nei aiškinti, nes matome 
dienrašty j Laisvėj, kur yfa iš
aiškinta gana plačiai dienraš
čio padėti? ir reikalas jį remti 
visokiais būdais. »

Taip pat jau žinome, kad 
didžiuma organizacijų ir pa
vienių prijautėjų apsčiai pri
sidėjo prie Laisvės finansinės 
paramos, na, o mes, ypatin
gai mūsų organizacijos, dar 
nęprisidėjusios nei centu. To
dėl, gerbiamieji draugai ir 
apylinkės simpatikai, mes šį 
vakarą rengiame, kad sukėlus 
dienraščiui finansinės para
mos, o mes tai galime pada
rytį atsilankydami į šį vaka
rėlį, kuriame bus gerų užkanr 
d žiu ir įvairių gėrimų, taip 
pat ir muzika šokiams.

Įžanga į viršminėtą vaka
rėlį veltui,

Kviečia Komisija:
Bunkai, Žilinskai 
Nakrošienė.

CHARLES .1. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės 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.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

- Telefonas Poplar 4110

LITU ANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI /
■ * * * v v- \

' PUIKIAUSIA LIETUVIŲ ą^STAUBAŲIJA BBOOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. Y
Tęl. EVergreen 4-0612

8 '

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
6762 FOURTH AVĘ., ' BROOKLYN 20, N. ®

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

ir tt., telefonuokite * “
SHęreroąd 8-9330 . •

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

Specialistai Pritaikymui
Sėmenims, Vestuvėms* ir Bankietams x 

žsakymus taipgi galimą priduoti per PAUL GUSTAS 
ŪNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home

Elizabeth, N. 1.
Iš New Jersey Wallace 
Konferencijos

Tai labai smagu žymėti 
faktą, kad visgi viršminėtą 
konferęncija įvyko (nors ir 
pavėluotu laiku), Elizabetho 
kliubo salėje, spalių.3 dieną.

Konferenciją atidarė vieti
nis draugas Taras, trumpai 
paaiškindamas, kokiu tikslu ši 
konferencija yra sušaukta. Iš
rinkta tuolaikiniu pirmininku 
.A. Matulis ir sekretorium — 
G.,/A. Jamison.

Svarbiausi konferencijos ta
rimai, tai rengti visose N. J. 
kolonijose masinius mitingus, 
kur bus kalbėtoja d. K. ĮPetri- 
kienė iš Brooklyno, kuri iš
aiškins rinkimų konferencijos 
svarbą. Wallace ir Taylor 
yra kandidatai ir kj.tį New. 
Jersey valstijos, atstovai į.se
natą ir kongresą.

Taipgi bus lapeliai išleisti 
per. Wallace. komitetą, išsiun
tinėti visoms N. J. kolonijoms 
su kandidatų vardais, kad tie 
lapeliai būtų kuopląčiąnsia 
paskleisti tarįę lietuvių pilie- 
v • ‘■■Jcių.

Kolonijų draugai« raginami 
būtinai suruošti mitingus ir 
paskleisti juo plačiausia virš 
minėtus lapelius, kuriuos jAūs 
gausite iš Brooklyno WaUa.ce 
Komiteto... .x

Gražjai dalyvavo konferen
cijoj didžiuma N. J. koloni
ją, apart Patersono, Bąyonės, 
Lindeno ir Cliff sides. Ir šių 
kolonijų draugai neturite atsi- 
likt veikime už jVallace ir 
neišskirti savęs iš kitų.

G. A. JĄMISON, 
Konferencijos Sęk.v.

- • ** ti 5

Orlando, Florida
Orlando miestas -turi savo 

ribosi 31 ežerą. Viduryj mies-' 
to randasi vienas iš ^gražiau-' 
siu, vardu Eola Lake; Šį eže
rą apsupa labai gražus par
kas, pilnas visokių tropiškų 
augmenų ir visokiausių ge
lių, kurios žydi tiek vąsarąj 
tiek žiemą. Ant žiemos čia' 
atskrenda daugybė i* laukinių.: 
paukščių, ypač ančjų iš šiauri
nių * valstijų, šiame parke, 
prie ežero, žiemos ląikų dau
giausia susirenka turistų. Iki 
šiol nieko blogo jąnl.e .neatsi
tiko. Čia vieton ginkluotų po- 
licistų, užteko tik p.dr.Qs man
dagių sargą. ?Bet, anot ;to 
posakio: ’ “niekas ant vietos 
nestovi.”

• štai J. Max Scott, "215 E. 
Central Avė., raportuoja mies
to kaunsilnyanąms, kad šiame 
parke, ypač nakties,laiku, ne
seniai buvo du žmogžudiški 
pasikėsinimai; susekta ^ir sa
vižudiški pasikėsinimai; įvyko 
ir apiplėšimo pasikėsinimų, 
pora dienų tam atgal čia tapo 
išraukta vįena dar -gyva mo> 
teriškė išzšio ežero (vardo 
„yįęšai neskelbė)/ Ji klausi-, 
nėjamą atsakė,1 kad atsimena 
puvus valgykloj, po to Vėl at
simena, kai ją traukė iš eže
ro. Daugiau ji nieko neži-\ 
nanti. šlapia pioteriške pasiųs
ta ligoninėn. Parką dabos jau 
policij antai. v. (

Spalių iš 5-tps į 6-tą naktį 
Floridą' aplahkė jau antras šį 
sezoną uraganas. Lygiai prieš 
dvi savaitės buvo atkeliavęs 
pirmas, apię kurį draugas 
Stankus aprašė. šis Uraganas 
/irgi- “užsifąrnavo” aprąšjino.

Jis susiformavo toli Gari I) 
biąn jūroje. Ėidamas į šiau
rius, pirmiausia užkliudė Ha
vaną, Cubos (ištark kiubos) 
salos sostamibstį, sukdamas 
ratu 130 mylių į valanda, 
maksimum eidamas J8 mylių 
pirmyn. Čia nuo jo žuvo’ 11 
žmonių ir 30Q sužeistą. Viso
kių vaisių sugadino p? $6,$00,- 
000 vertės., žuvininkų portąs 
Batabano Smarkiai .užgautas. 
Du PT boatai, du coast guard 
cutters ir^du launches" of the 
Cuban Navy v‘ laivai paskan
dinti. Havana miestas per iš
tisą naktį buvo be -švies,os.

Neėmę nęi 1$ valandy, kai 
.sis uraganas apjuosė pietinę' 
. Floridą, bet jau; sukdamas ra
tu tik po apie 82 mylias į va^ 
landą. Sulyg The Weather 
Bureau pranešimo, šis Uraga

nas,, palyginamai, mažai pa
darė nuostolių Florino* įfįs 
daugiausia griebę .Ppmpgpo, 
Fort Lauderdale ir Opa-locka 
apylinkes. Pompano r sugriovė 
bei suardė 25 namus, lįps. ne
dideles mokyklas ir vieną pie- 
ninyčią. žuvų dp žmppęs1 ir 
8 sužęisti., jKeli trokąi ir au
tomobiliai apversti į vandenį. 
Dėl yan.deps ąpsęjnimo, 4$ šei
mynų aplejdo šavo n.ajpus, di
deli plotai ąpseipti vąiįdępš.

Šis uraganas, atlikęs ‘^ąvo 
ųžduętį,” ją,u pusętinąi ąpsil- 
pęs, su mažęspių spi.ark,ųpi,u 
iškeliavo iš Floridos 1 šiąuy- 
ry.čius Atlanto vandenynu.

★ # #
Floridos reprežęntatorius 

Washingtone Smathers spalių 
7 d. prašė, kąd The Budget 
Bur.eaą duoįtų kongresui r.eko- 
ipendaciją, idąnt kongresas 
nutartu $16.$- milijono skirti 
d.ėl sukontrpliavipio Floyįdos 
potyinųp »

Bet-iš kur gh mūsų valdžia 
ims t i i'k pinigų? Juk jai yei- 
k.ąlipgi bilidnai dolprįų gąųii- 
n iimi i atom i n i ii I lombii ! K iii 
bilionai dplęrią reijkalingj ap- 
gypifnui Cįiinijos, jGyaikjjos ir 
kitų /šalių nuo ten ąugąnpįo 
koipųpizp)Q. Q kad cįą, pą- 
mįe, prige.rią keli d.eąėtjlęą’i ąr 
šimtai žmonių* kai kokių žipįr 
kių, tąi jkąs čia jokio? To^ 
kiais “piepknjekiais” mūsų 
vąjdžia nesirppiną.

< UŠUT/IUTI” ęRĄtyČIAI
Stebėtina, į<ad prūsų valdžia 

tokia galinga, jog gaji išleisti 
priešumjinius įstatymus, gali 
nubausti ne,t milijonais dolerių 
(pav., maiiiierių uniją), (gali 
tvarkyti Europos politiką h 
ekonomiją (su Marsjiąjl .pla
nu) ir tt., betgi ji silpna' ir 
jokiu būdu 4'nepajėgia” su
tvarkyti ii’ sųdisciplipuoti sa
vų or.ančių industrialistų Flo
ridoj.

šie, vaduodapliesi didesniu 
jr greitesniu pelnu, kasmet 
pradeda pirm laiko skinti ža
lius, nedaaugusius ir nesubren
dusius pranČius ir juos me
chaniškų būdu, “prinokinę”'ir 
nudažę 'sjūnčižt į marketus. 
T($i orančiai; anot vieno 
laikraščio, netinkami net gy
vuliams šerti, p žmonės, ųėž,i- 
nodami, juos perka ir valgo. 
Ir nežiūrint visokių'-.kritikų, ir 
protestų, šiemet, irgi ,tas ppts 
įatoma.- ‘

“Orlando Morning Senti
nel,” špalių Š, 19.48, pateikė 
sekantį ąprąšymą:

Buvęs kandidatas į Fjoi.i.- 
dos gubernatorių,’Fuller Wnr- 
renj telegrafavo. Mąyp, įjtąte 
Commissioner of Agriculture, 
prašydamas, kad šfs raginių 
The' Florida Citrus ' (Jom- 
piissioner’ių, idant jis apru- 
bežiuptų orąnČAŪ mecjiąpišką 
'“nokinimą” g.aza’s ant ,60 y.Hr 
landų, vietoj 100 vąlandų.

įKupm.et galius orąnčius “pą- 
nokiną”. - jPąck.ipg Ho.usp 1Q0 
yąląnd.ą, tąį jie Jbūną d^ųgiąu 
pyęutįpt/, np&u prinpkp-

Apt rytpj^ųs j>uvo prąnešt^,' 
kąd Wąrręn prašymas tapo- 
ąįnięatąš, kaipo ’ npprąktiškąs.,

Ęlppda Citrus Commission 
šiąip išdėstpju Jeigu ipes pų-- 
trumpinsime nuo 100 iki Ą0 
valandų nokinimo procesą iii- 
du^trjąlistams, * tai jie per 
trumpesnį laiką pabos dau
giau g#zų ir šilumos ąnt' žą- 
lių oraneių 'ir prą&čįau$ei 
greipfrūtą.i Jšęis dar blogps-" 
ui. Antra, girdi, mes neturi
me tiek .Inspektorių, kad kiek
vieną valandą išdabptų visas 
Packing Houses. Na, ir viskas 
palikta “po senovei.” z

Nors jau buvo rašytą, bet 
prje sips progos /čl primin
sią, kad ' Floridą, ąbelnai 
imant, -pep metus užaugina 
citrinių vaisių už šimtą aštuo 
nią^|ešitmls milijonų 1 dplėrių 
($180,000,000). z /

Šio sezono (19 18-19 1!) m.), 
citiOr.
nutarta skirti du milijonus do

Ųž ^ėlJjįpms bus iš
mokėtą sekančiąi: $.8.Q6,,pt00 
magazinams; $400,000 lai k 
rąlčjąms; ir

įCpjst/, Kąd WJ.W ’Wk- 
yųkų,” kkrle AvWM^ Mk 
šios šalies spauda yrą laisvą 
nuo tarnavimo kapitalistams,)

i ' Svieto Pereiga.
* ' f ■ ‘k ':
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• Chicago, Iii.
CICERO

Pasekmingos Progresyvių 
Partijos Prakalbos

Spalių ,6 dj.eną, Lietuvių 
Liupsybės svetainėje, prakal
bose žmonių buvo vidutiniai.'

Programą pradėjo Ciceros; 
Moterų Choras su Amerikos 
Himnu. Nors moterys neturi 
mokytojos, bet jos labai* gra
žiai sudainuoja. Vadovavo C4 
Stanevičienė. Taipgi jos už
baigė programą Lietuvos Him
nu.

Kalbėjo V. Yotką, kuris bu
vo delegatu įkūrime Progresy
vių Partijos . Philadelphijoj. 
Jis gražiai nupiešė raudonė- 
džius ir ‘ komercinę spaudą. 
Yotka neseniai pradėjo kalbė
ti, bet jis daro žymų progre
są. Greitu laiku bus vienas 
iš geriausių kalbėtojų. Jis bai
gęs kalbėti pakvietė George 
Cermak, 19-to distrikto kandi
datą Progresyvių Partijos į 
valstijos lęgislatih:ą.

George Cermak nurodė, 
kaip Demokratų ir Republiko- 
nų partijos suvienytai kovoja 
prieš Progresyvių Partiją. 
Dvynių partijos neleidžia už
dėti PP kandidatų sąrašo ant 
baloto Illinojuje, nežiūrint, 
kad paradų buvo surinkta tris 
kartus daugiau, negu reikia. 
Priežastis aiški,—republikonai 
ir demokratai mato sau pavo
jų iš Progresyvių Partijos, to
dėl ir neleidžia uždėti Progre
syvių Partijos ant baloto.

W. Jokubkaitė labai artis
tiškai ir gražiai pasakė dekla- 
įmaciją.

R. Mizara ^avo kalboje nu
švietė labai plačiai, kodėl rėi- 
jkalinga Progresyvių Partija. 
Jisai aiškiai išdėstė, kad par
tija nesuorgani^uota tik vie
nai dienai ir vieniems rinki
mams. Jei šiais metais neiš
rinks Wallace’o, tai tekančiais 
Rinkimais bus išrinktas Pro
gresyvių Partijos prezidentas 
į Baltąjį Namą. Nurodė, kad 
senosios ab# panti jos yra 
Wallstrycio įrankiai, o ne A- 
rnerik.os liaudies partijos. Pro- 
jgresyyių Pariją’ pastovi 
liaudies partija. ' Kąd ji gy
vuos, tai nęrą abejonės, nes j k 
pa.dęjo tvirtą pagrindą. Jos 
progrąmą yrą liaudies progra
mą, Už taikęs iiląikymą, už 
laisvę visiems ąjneTikiečiąms, 
už geresnį frūvį žĮnonėms. 
Balsuodami už Progresyvių 
Partiją, balsuosime už taiką, 
už laistę, u^ gerbūvį. . ’

R. Mizarai baigus kalbą, A. 
Dočkienė ir C. Stanevičienė 
sudainavo keletą dainelių. 
Nors neturėjome -pianistės, bet 
jos labai gražiai sudainavo.

P. P. K.

BŪKITE ATSARGŪS 
Ypatjiigai Senesni žrnęnčs 
Mainantis orui, 9 dauguma žmonių 

serga , slogomis ir kitokiom^ ligo
mis. pūkite prigiruošę, kad atsigin
ti niio ligų, naudokite No. 2 M. 
Švilpas Salve-Mostis, kuri suteikia 
malonios ^ilunios. Gaiviną kraują ir 
prašalina - A i vairius paviršutinius
škaūsinus, kaip tai: reuiriatizmą, ko
jų * ir rankų skaudėjimą, pusiau 
sprąndo, sąnarių ir muskulų. 1 Su
stingimą, neveiklumą,' tirpimą, meš- 
S traukimą, hikstelejimą, persi- 

mą ir aštrų kosulį nuo perši- 
Šąldyino. Greitai.. gausite pagalbą. 
'1‘nąipa $1. < '■> •

v. •. ?>■/

Taipgi kurie turitp odos ligas, iš- 
pėrjuįus, v votis, (rąsh), nušašimą, 
ĄtŠlete’s Foot, $inūs, nudeginimą, 
nuŠUtlmą, nosies- ar burnos nesvei
kumą, j^onas (tik ne vėžio), kojų 
tyriimą Ir skaudėjimą, vartokite 
Noi 3 M. J. S. Miracle SaJVe. Ši 
mostis stebėtinai greitx gydo. Kaina 
tik $l. Jeigu turite kokius niežėji
mus ąr Poison Ivy_ vartokite No. 4 

‘^ąlye, nlio niežėjimo. Kaina $1.'
Jei turite piles .(varvančias ar 

he),. vartokite No. 5 naujai išrastą 
Sostj, tuoj prašalina pilės be pjaus
imo.’Kaina tlk( $2 už dėžutę.

No. 1 M. J. S. Miracle Ointment 
nuo ’ danties skaudėjimo. Prašalina 
gėlimą ir smegenų (gums) nėsvėi- 
kum4-. Kad (r neturite dantų ir 
skauda smegenis, tai tubj gausite 
pagalbą nlio šios, mostiės. Kaina $1. 
Kurie pirksite už $5, gausite ekstra 
^oyanoms vieną dėžulę.

,SJųsdami ,užsakymus, kartu 'pri- 
slųskite ir money-orderį ap čekį. 
Jš Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
Siunčiame ir C.Q.D./ reikia pridėti

pašto ženkliais. Adresuokite:
A M. J. .ŠVILPA

, r; o. Box 73, Šta. A 
tyįi£t/ord fį, Coąn.

Harlfordie&ai galitp pirkti pas 
Ė;Wrs (vaistinėj) 158 Park ’SL >

B,’\-’i-tt- ■ ‘c. '**

(248)

MERGINA-MOTERIS. Abelnam darbui.
Guolis ant vietos. Atskiras kambary*. 
Mylinti vaikus. Puikiausia alga.

ESPLANADE 7-3018

HELP WANTED-TAMALE
reikalingos moterys

N earner i kinis Komitetas 
Kamantinėjo Daktarą

čia neamerikinis konhtetas, 
kurį" atstovavo kongresmanas 
Vail (rep., III.), kamantinėjo 
D-rą Arthur G. Steinberg, 
gėneticistą iš Mayo klinikos, 
Rochester, Minn.

Rinn negu klausinėjimas 
prasidėjo kongresmapas Vai! 
sakė, kad jis nupiąto keturis 
liudininkus išklausinėti. Tiks- 
las šio klausinėjimo, esąs “iš
aiškint” dalyką apie “moksli
ninką,” kurį komitetas nųma- 
tąs pristačius svarbius atomi
nes bombos sekretus rusų 
agentams laike karo.

“Mokslininkai,” dirbę Kali
fornijos Universitete prie ato
minio projekto, pasak Vail, su 
koihunistų pagalba tą yra at
siekę. Taipgi kongresmanas 

zVail sakė, kad D-ras Steinberg 
gal nedalyvavęs tame suokal
byje, bet jis /norįs patirti, gal 
D-ras Steinberg galįs apie tą 
dalyką daugiau nušviesti.

Tuo patim laiku kiti du.ne- 
amerikinio komiteto nariai bu- 
/o užsiėmę ieškojimu kitų liu
dininkų, apie kuriuos kongres
manas Vail sakė klausinėsiąs.

Vėliau p'atirta, kad raganų 
komitetas nieko nepešė, nes 
spauda apie jo klausinėjimus 
mažai teminėje.

Milwaukiotis.

DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jūs kenkiate nuo NUČAftOS SRAUDE- 
JIMO. RAUMENŲ GĖLIMO, SCIĄ-flKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS, SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS. PODAG
ROS ir 1.1., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl getų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKI) fe jokių )SSų Jums. Ne
siųskite pinigų, o \iktai savo vardą ir adre
są, tad mes jums tuoj besiusime tabletčllų. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko1 jums ne- 
lėšuos, jei nepatiks.

N0BTHWAY FHABMACĄL CO.
439 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK

J. J. Kaškiąučius, M. D.
530 Summer Ąve^iųe, 

Newark 4, N. J. ' 
HUmbol(Jt 2-796f

Matthew 
buyWra§ 

Laidotuvių Direktorius
.

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.
v -. ... -f |

u***

Moderniškai {rengtos ^Koplyčios 

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.
. Tel. MArket 2-5172

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
t Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342 1

1

PRANEŠIMAI
MPNT£LLP MĄSS.

i

i

c?

Namo salėje, 7:30 v. v. — Kvie®a
Bengėjąi. (242^2f3)

SCRANTON, PA.
LLD 39 kp. susirinkimą 

spalių 17 d.' 2 vai. dieną. 
BĮd., ^04 Linden St. Prbgr. 
Ave. Visi nąriai yra 
lyvauti, nes yra svarbi! 
tarti. —- Jieva Geležat

X 242-243)

PHILADELPHIA, PA.
Naujiena, kurios labai daug Jau

kia. L^ros Choras rengia koncertą 
— taipgi suvaidins dalį akto iš yęf ą 
kalo "Iš Meilės.” Po to bus puikus 
balius. Choristai prisirengę smagiai 
palinksminti lietuvius, kąij? senes
nius, taip ir jaunimą, šios progos 
nepraleiskite. įvyks ' spalių >5 d., 

sąlėję. 27J5 AJle- 
v. Įžanga $1. —- 
• '(242-243)Kom.

PAJIESKOJIMAJ
Pajieškau puseserčs Onos Jurkū

naitės. iš Lietuvos kilus nuo Trum
paičių kaimo, gudiškių bažnytkai
mio’ ’ Tėvas buvo' melninkaš, tūrėjo 
savo mėlnyčią Trumpaičių kaime. 
Aš pats iš Biržų kaimo, Šiupylių 
bažnytkaimio. Kas žihatę, kur ji 
yra. malonėkite* man pranešti, arba 
lai pati atsišaukia. Būsiu dėkingas. 
Zigmantas Davolius, Yorkshire, N.Y.

(235-242)’ 

i

>

Joseph Garszva j
Undertaker & EndjaJmer

Manager
JOHN A. PAULEY 
***•*• •* ;

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
t Brooklyn 11, N. ¥.

Tel. EVergreen 1

fra

5 pus!.—Laisve (Liberty, LitK t^aily)—Ketv., Spalių 14, 1948
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Dienraščio Laisves
KONCERTAS

TONY’S

A., Kalinauskas

Minėjo Kolumbo Dieną
Linksma Graudinama

Telefonas Virginia 3-539?

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

BAR & GRILL

Peter Kapislcas

Redaktoriaus Bylą 
Atidėjo po Rinkimą

Dailių Moteriškų ir Vyrišky 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimąs

Mizara Sugrįžo 
Iš Vidurvakarią

Atėmė Pinigus i 
Numovė Kelnes

Didvyrių Motinos ir 
Profesionalai Eis 
Ginti Teises

Gązdina Marcantonio 
Balstiotojus

Rodeo Pas Vaikus 
Ligonius

Brooklyno Botanic Garden 
bėgiu metų turėjęs 1,263,589 
lankytojus. :

ių jau- 
popietis 
ateityje 

vaidybo- 
reikia 

Visi

Ar Mes Turėsime Lietuviu 
Liaudies Teatrą Ateityje?

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

. 405 SO. 4th ST.,
Uor. Hewes St.' x

32 Ten Eyck St, 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ĖVergręen 4-81,74

Parduoda naujas ir taiso 
sekamas mašinas:

Vatiiuih Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.

Auditorijos Restorante 
Vėl Bus Pietūs

7T TDT>’Q R A D 411 GfeAND STREET 
JT O D Alt BROOKLYN. N. Y.

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Avė.,

FILMOS ■ TEATRAI

Kreipkitės: 
104-12 - lllth Street

Degtinės, Vynai fr Alus 
f, , RHEINGOLD 

ĘEER & ALES

Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 14 Nov

Ppter 
KAPISKAS

Paiktų,, Gold Mounting^, Daimantinių Vedybi
nių žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių žiedų, 

Ir •Auksinių Daiktų Visokių Rūšių,

Warneriu Firtna Žad 
Gerinti ir Dauginti 
Filmu Gamyba

Gene Autry ir grupe kitų 
rodeo aktorių atlankė vaikus 
ligonius Bellevue ligoninėje ,ir 
jiems suvaidino plus aktus, 
šis buvo 23-čias*, metinis at- 
lankymas, Ligoninės vedėjai 
sako,' jog tas yra tikru elek- 
siru,< vaikų sveikatai, uždega 
juose troškimą greičiau pa
sveikti ir daugiau panašių įdo
mybių pamatyt'/

Išsigandę stovėjusių per 
naktį bandančių užsiregistruo
ti piliečių, bijodami kopgreš- 
mano Vito . Marcantonio iš 
naujo laimėjimo rinkimų 
prieš visas reakcines jėgas, 
politikieriai pradėjo veiksmus 
terorizuoti tuos žmones. Bal
suotojų surašai nugabenti pro
kuroro raštinėn ir spaudoje 
jau paleistas riksmas, būk 
tuose sąrašuose esą netikslu- 
mu. - •' <

New Yorke su masiniu pa
radu paminėta Amerikos atra
dėjas Kolumbas. Buvo sumo
bilizuoti tūkstančiai žmonių iš 
miesto įvairių departmentų. 
Dalyvavo būryą kadetų, armi
jos benas. Atsiųsta būriai 
mokinių iš parapijinių ir liau
dies mokyklų. Taipgi susiedi- 
jos organizacijos turėjo gru
pes parade. Dalyvavo ir val
džios pareigūnai.

Policijos aprokavimu, para
de dalyvavę 45,000 asmenų.

-Pašto; Viršininkas ’ Edward J.' 
Q0i&)ey primena brooklynie- 
čiams,; kad spalių 17-23-čios 
savaitė yra nacionalė laiškams 
rąžytį savaitė. Ji-pradėta 1938 
ntėtnią^tpftakštinimui ’tų, ku
rie užsimirštame 'esą skolingi 
kam nors laiškų.

Vienas ginkluotas plėšikas 
dienos mętu atėjo į kailių fir
mos raštinę 5-nie aukšte, 110 
W. 34th St., New Yorke, ir 
nuo dviejų ten buvusių atėmė 
bendroje sumoje $1,425, o 
paskui liepė nusimauti kel
nes. Su tais užbaigus, atėjo 
trečiasis kompanas; iš kurio 
plėšikas dar gavo $736 ir kel-/ 
nes.

New Yorke jau seniai nebu
vo tokio sujudimo; koks pasi
reiškia šiomis dienomis dėl pa- 
simojimo nuteisti 12-ką komu
nistų vadų.

Darbininkai šapose klausinė
ja, “už ką juos teisia?” Su
žinoję, jog už skelbimą, kad 
darbo žmonės demokratijoje 
privalo turėti teisę organizuo
tis ir organizuotai ginti savo 
teises, darbininkai tariasi, kuo 
jie galėtų pagelbėti komunis
tams apsiginti.

Darbininkai jau mato, kad 
kuomet teisės atimamos komu
nistams, demokratijos vieton 
šliaužia fašizmas, o su juo ir 
naujas karas. Juk greta pra
dėjimo persekioti komunistus 
atėjo Taft-Hartley įstatymas 
su visa vilkstine drausmių ir 
bausmių. Tos drausmės ir 
bausmės 'jau palietė kožną 
uniją ir kiekvieną unijos va
dą—tikrą vadą, ne išdaviką.

Tad visi darbo žmonės — 
profesionalai ir eiliniai, ku
riems rūpi demokratijos išsau
gojimas, išliks iš darbo penk
tadienio rytą tikslu dalyvauti 
demonstracijose ant Foley 
Square, prie teismabučio, kur

F. NORRIS.
S ta to. Naujus Namus ir 

A * Taiso Senus ’ 
Maliavoja iš vidaus ir 

Lauko
TAISO STOGUS •

Taipgi apkala ,Insulating 
Board iš lauko ir daro 

cemento darbus.
Kaina Prieinama

Skambinkite Vakarais nuo 
6 vai.

Glenmorė 3*0426

velionies Kazio Kul- 
jau pasiekė 14 

jis gražiai 
Gi tėvai, Juozas ir O- 

► tėvais Makutėniūtė, 
kaip ir grandma, džiaugiasi 
naujagime, kuriai vardą da
vė gražiai lietuviškai skam
bantį--Ona. Kaiminka.

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

Neatsargus auto vairuotojas 
Philip Tuckman užvažiavo ant 
dirbančių prie • elektros kabe
lių taisymo darbininkų, tris 
sužeidė. - Už tai jis turės stoti 
teisman.

Netikėtai s.ųtikuą smagiame 
ūpe \ p. Kulbokienę, kuri 
brooklyniečiams per metų eilę 
buyp žinoma kaipo monopo
lio užlaikytąja, sužinojau ir 
priežastį: “Vėl tapau grand 
mama i” , p- ,

Kulbokięnės .jauniausio sū
naus Juozo žmpna; praeitą 
pirmadienį susilaukė gražios, 
8 svarų dukrelės.

Jaunieji Kulbokai gyvena 
Elizabeth, N. J. Kulbokų pir
mutinis sūnelis, kuris nešioja 
tėvuko 
bokd .Vardą 
mėnesių amžiaus 
auga

Tikietus prašome įsigyti pas 
Arųelią Burbą, Laisvės rašti
nėje, ar pas kitus pardavėjus. 
Žinokime, jog mūsų pasidar
bavimą tkm iš didžiausių tiks
lų bus galima atmieruoti tik
tai mūsų iš anksto išpirktais 
tikietais nuo savo komiteto.

Prašome nelaukti paskutinės 
dienos, nes likusius1 tįkieths 
turėsime atiduoti salės kason 
iš anksto. ,

Lietuvius festivalio rengė
juose atstovauja ir visus kvie
čia Nacionalis Lietuvių Wall
ace for President Komitetas.

Japonų maskuoti komikai 
šokėjai »

Filipinų bamboo šokėjai
Graikų ir armėnų šokėjai
Portorikiečių rhumba benas
Jugoslavų tambouritžų or

kestras.
Tikietų kaina (ant balko

no) nerezervuotoms sėdynėms 
po $1.20. Rezervuotoms vie
toms $1.80, $2, $2.60.

Įsigykite tikietą iš anksto, 
nuvykite anksti ir pasirinkite 
sau pirmą vietą nerezervuo
toje sekcijoje. Arba nusipir
kimu iš / anksto užtikrinkite 
sau pasirinktą rezervuotą vie-

. Spalių 11-^ą buvo svarsto
mi Michael galerno byla. Sa
lerno, 46 metų amžiaus, italų 
liaudies laikraščio L’Unita del 
Popolo redaktorius,, yra sulai
kytas deportavimui. Jį kalti
na esant nariu organizacijos, 
norinčios spėka nuversti 
Jungtinių Valstijų valdžią.

Salerno jį kamantinėj usiam 
viršininkui- William J. Wyrsęh 
atsakę, jog jis tokioje organi
zacijoje niekad neprikląuse ir 
dabar nepriklauso. Jis sakė, 
jog' jis niekad nesislėpė esąs 
Kornunistų Partijos nariu, bet 
fa partija ’nėra prievartos ir 
spėkos partija. '

Salerpo gynėja advokatė 
Cąrol King ten pat įkaitino 
prieš Sąlerno pastatytą liudy
toju William Nowell/esant tal
kininku Gerald L. K. Smith’o, 
fašizmo skelbėjo. Nowell pri
sipažino kalbėjęs kelis kartus 
su /Smith u' nuo Vienos plat
formos.

Pasidarė nepatogų pirm riti- 
kimų teisti teisų žmogų, re
miantis prisipažinusio fašis
tams talkininko Nowell’io Pū
dymais,, būk komunistų parti
ja esanti prievartos partija. 
Bylą atidėjo mėnesiui laiko.

Chorai, šokių grupės, benai, 
orkestrai jau yra pasiruošę 
nepaprastam spektakliui, už- 
vadintam “This Is America,” 
kuris bus suvaidintas - sudai
nuotas - sugrotas ir pašoktas 
jau šį antradienį, spalių 19-tą, 
Manhattan Center, 311 W. 
34th St. (prie pat 8th Avė.), 
New Yorke.

Programoje dalyvaus kelio
lika tautų, daugelis spalvin
guose tautiniuose kostiumuo
se. Vykdydami savo tautinę 
programą, jie parodys savo 
atneštą šion šalin kultūrą, ku
ria praturtinta mūsų šalies 
kultūra tapo daugiaspalvė, 
įdomesnė.

štai kas,, suglaustai pasa
kant, toje programoje daly
vaus : \ • .

Lietuvių du chorai, Aidas ir 
Sietynas bendrai, vadovybėje, 

Walter Žuko
West Indian Calypso daino- 

riai
Vokiečių vyrų choras iš 60 

balsų
Žydų choras ir šokėjai
Radiševo paskelbusieji šoke-

• • • jai
Vengrų šokėjai

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

Vėliausios Dienos1 '
Didelis Rasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DAĖAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Lillian P. Pearsall, buvusi 
vargonininkė ir chorvedė, ras
ta uždususi gasu savo namuo
se Sea Cliff, ■ Vienas krane
lis buvęs biskį praviras.

prasidės tęismas ’ 12-kos ko
munistų vadų. Darbininkų 
šeimininkės tariasi sunešti 
vaikus pas vieną, tuo būdu 
kitoms pasįliūosųoti eiti į de
monstraciją.

Pirmose ęilęse eis motįnos, 
kurių sūnūs kritė kare -prieš 
fašizmą.

Dvylikos teismas prasidės 
penktadienį,1 spalių 15-tą. De
monstracija šaukiama nuo 9-:j 
30 ryto iki 1 valandos per 
pietus. Ją šauįja Civilių Tei
sių Kongresas, kuris 'Sutiko 
ginti 12-ką įkaitintųjų. ,

JACK L. WARNER J 
Warner Bros. Pictures fir
mos vykdomasis viršinin- 

kas-prodūseris.

Vyriausias filmų gamybos 
edėjas Warner Bros, firmos

pasilaikyti, augti ir plėsti savo 
veiklą. Tad—

Atsilankymu suteiksite sau 
smagų popietį, prisidėsite au
klėjimui lietuvių teatro, taip
gi teiksite mūsų jaunukams 
progos naudingai pralėisti 
liuoslaikius ir auklėtis mūsų 
organizacijoms ir įstaigoms 
veikėjais ateičiai.

DANTV GYDYTOJAS g
Dr. A. ".Petrikai 

221 South 4įh JStreet . g
; BROOKLYN, N. Y. j j 

tek Evergreen 7-6868 . g 

Valandos- J 9—12 ryte Valandos. 8yakare

PenRtadienlals uždaryta. i' 
'■uiniiuiitiiiiiiliiiiiiiiiiiifflHi

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas, geroj 

vietoj. Geras biznis. Naktimis įP 
sekmadieniais uždara. Įplaukos per 
savaitę virš $500. Dėl daugiau infor
macijų, prašome kreiptis po adresu: 
9227 — 165th St., Jamaica N. Y.

(242-244) UP-TO-DATE
| BARBER SHOP

’ ANTANAS LEIMONA8
? • Savininkas

306 UNION AVENUE
3 GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Atsakymas .daug priklausys 
nuo to kaip mes pasirodysi
me šį sekmadienį.

Jauniausieji lietuvių teatro 
mėgėjai - aktoriai, Lietuvių 
Kalbos Mokyklėlės nariai, su
vaidins 'komediją “Meilė — 
visų ligų gydytoja.” Statoma 
šį sekmadienį, spalių 17-tą, 
Liberty' Auditorijoje, UOtH. 
St., kampas Atlantic '-Avė., 
Richmond Hill. Pradžįa -ly
giai 4 valandą po pietų. Ti- 
kietas tiktai $1 (taksai įskai
tyti).

Brooklyno šuneliai turės sa
vo parodą spalių 23-čią, Ar- 
morėje, Bedford ir Atlantic 
Avenues. Išstatys apie 1,000. 
Bus “tyro .kraujo” “sūperių,” 
bus ir prasčiokų.

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

t ■ , (229-246)

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam ^eikmėnys, įvairūs daik
teliai, ligonių ,kambariai reikme
nys už griežtai žentas kainas.

: C '
RECEPTU SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
Valandos: ! H dienom

Jack L. Warner sako’, jog 
llollywoodas kenčia dėl “ne
apsisprendimo, neveikios ir 
tiesioginės baimės.” Kad iš 
tos ligos jį gali pagydyti tiktai 
gaminimas geresnių ir dau
giau filmų. “Didžiuma mūsų 
pasigamintųjų pabaisų,” sako 
jis, “yra pateisinimui negami- 
nimo filmų.” * .

Neseniai lankęsis Europoje 
porą mėnesių^ ir iŠ ten sugrį
žęs, Mr. Warner tikrina, kad, 
nežiūrint Europoje esamų sun
kumų ir stokos mūsų valiutos, 
mūsų filmų industrija gautų 
ir iš ten nemažai pajamų, jei
gu “pagerintume mūsų pro
duktus iki to laipsnio, kad 
pralenktų kitus gamintojus.”

Kaip bus su-pagerinimais— 
ateitis parodys. Tačiau ga
mybos kiekiu firma jau šiais 
metais tikisi 25 procentais 
pralenkti pernykščią gamybą. 
Apie 50 filmų jau yra supla
nuotos, baigiamos ar tik • šio
mis dienomis pabaigtos ga
minti. S-—a.

musų
nuolatos 

papildymų iš jaunimo 
aktoriai yra jautrūs publikos 
atšinešimui į jų darbą, jaunie
ji taip pat — kas gi 'riorėtų 
dirbti neįvertintas?' Greta to, 
šios pramogos pajamos, kiek 
jų liks nuo pastatymo veikalo 
lėšų, eis mokyklėlės palaiky
mui, kad mokyklėlė įgalėtų

šį sekmadienį, spalių 17-tą, 
nuo apie 1 valandos, jkudito- 
rijo^\ restorante • bus galima 
gaut vištienos pietūs. Bus ir 
kitųTvalgių, kaip visada.
, Auditorijoje bus gaminami 
specialiai pietūs kožną sekma
dienį, kada tiktai tėn įvyks
ta didžiosios pramogos, šį 
sekmadienį ten įvyks LKM te- 
atras-šokiai. / , .

Virtuvei Reikia Talkos
Praėjusį sekmadienį pagel

bėti gaspadinei Onai Globičie- 
nei aprūpinti valgiais skaitlin
gą Aido Choro koncerto publi
ką buvo atėjusios- talkon Mar
celė Jakštienė ,Ona Titanienė, 
•Mary'^eakas. Jakštienė dirbo 
ir šeštadienį, pagelbėjo priruoš
ti maistą. Valgykloje patar
nautojomis dirbo Lilija Kava
liauskaitė, Helena Ząblackie- 
nė, Amelia Burba.'

Šio šeštadienio ir sekmadie
nio popiečiais taipgi reikės to
kios savanoriškos talkos vir
tuvėje, nes šiuo tarpu biznis 
dar nėra išsidirbęs tiek, kad 
išgalėtų gaspadinei dudti-pa- 
samdyti nuolatines pagelbinin- 
kes. Ar.

Richard Conte fįlmoje “Cry 
of the City,” paskutinę sa
vaitę rodomoje Roxy Teatre, 
šį penktadienį pradės rody
ti naują filmą “Apartment 

for Peggy.”

į , BROOKLYN 

į LABOR LYCEUM 
Į DARBININKU ĮSTAIGA 
•Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
| kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt 
I Puikus steičiųs su naujausiais 
į Įtaisymais.
| KETŪRIU BOLIŲ ,ALLEYS
| Kainos Prieinamos.
Į) 949-959 Willoughby Ave.
I , Tel STagg 2-8842 '

N'e vieną is 
nukų sekmadienio 
nustatys, 
dalyvaus 
je, kuriai

Tautų už Wallace Lestivalyj 
Matysime, Ko Dar Nematę

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
®Iš senų padalau 

naujus paveiks
lus ir krajavus 
'sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONĄS STOKES 
512. Marion $t.» Brooklyn

Kampu Broadway IrD Stone Avė., prie 
' Chauncey St., Broadway Lina.

Tėll QLenmoife 5-6191

Ir Ragai Pasltarimąis.
Telefonas EVergreen 4-0208

t Joseph Zeidat Jr., prop.
.'NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINES - VYNAI - ALUS

EVergreen 4-7729 < ‘ TELEVISION

Sugrįžo Jr jau stojo darban 
Rojus Mizara, dienraščio Lais
vės redaktorius. Jisai buvo 
išvykęs prakalbų maršrutui 
Chicagoje ir jos apylinkėse, 
taipgi pakelyje į tenai.

Susidomėjimas artėjančiais 
rinkimais, sako Mizara, yra 
didelis, žmonės veikia ir pi
nigų aukoja gausiai tikslu 
gauti kuo daugiausia balsų už 
Wallace’ą su Taylor’u. Ne 
rriažiau rūpi žmonėms išrink
ti gerą kongresą, kuris pa
naikint Taft-Hartley įstaty
mą. panaikintų draftą ir už
tikrintu taiką, taipgi visapu
siškai pagerintų gyvenimą 
darbo žmonėms. » •

Mitingai, sako jisai, daug 
kur buvo nepaprastai sėkmin
gi ir. visur geresni už viduti
nius. Chicagiečiai davė ir sa
vo kalbėtoją, taipgi vykdavo 
kartu ir menininkai. Apie vi
sa tai plačiau pasakys patsai 
Mizara savo įspūdžiuose. Kaip 
kalbėtojas, taip ir tie, kurie 
jį užvadavo jo kasdieniniame 
darbe, atliko prievolę mūsų 
demokratijos sargyboje.
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