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Washington

tais persiskyrė 610,000 po 
rų amerikiečių, o 1947 me 
tais jau lik 471,000,porų “iš 
situokę.” >

Gary Policija Areštavo 
Keturis Progresyvius

Paryžius 
aus atstovas pranešė 
jo šalis sumegs diplomatijos 
ryšius su Franko Ispanija.
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žmogžudžiai Graikų Fašistai Išgalvojo, 
Būk Komunistai Nužudę Jankį Reporterį

Buvęs Jung. 
Valstijų Aukščiausio Teis
mo teisėjas J. Roberts už- 
reiškė, kad Amerika per 3 
paskutinius metus bergž
džiai išeikvojo 15 bilionų 
dolerių Europoj, bestipri
nant vakarinę Europą prieš 
komuhizmą.

Paraguay’- 
kad

Valdinė Komisija Atiduoda Skebams 
Unijinių Sireikierių Darbus

geležinkelis 
olorado valstijoj, 

eina 11,319 pėdų aukščiąu1 
jūros lygio. Tai aukščiau
sias Amerikoj , reguliario 
pločio geležinkelis.

Tito Yra Trockistas, 
Sako Kominformas

*. Tokjo. — Į Japonijos mo
kyklų tarybas išrinkta ir du 
komunistai. • ' *

Trumanas Mobilizuoja 
Atsarginius Karius

“tvarkyti” džiūgaujančius 
korėjiečius.

*Kouts, Ind, 
sudaužė, automobilį; užmušė 
5 asmenis. "•

SUSIDŪRUS AUTOMOBI
LIAM,* UŽMUŠTA 9
, Ventura, Calif.,— Trys 
automobiliai susikūlė vienas 
į kitą ties Point Mugu. Žu
vo 19 žmonės. Tik vieno au
tomobilio vairuotojas išliko 
gyvšs. ’ . / r .

įvairių Partijų Balsai 
Francijos Rinkiniuose

Mašinistų Sąjungos pir
mininkas Harvey Bro.wn 
pareiškė, jog’Darbo Santy
kių Komisija' pasielgė dar

' Karachi.-— Pakistano vai 
ęižia įtaria, kad Indijos lėk
tuvai bombardavo mahome 
tęnų ligoninę Kašmire.. %

Tūkstančiai Korėjiečių 
Japonijoj Sveikina 
Sovietų Sąjungą

IZRAELIS ATMETĖ 
PALIAUBAS

Jaunuolis Pasmaugė Kalė
jimo -Viršininkę

/ Kansas City, Kan. — 15 
metų jaunuolis kalinys pa
smaugė kalėjimo perdėtinę 
Gertrūdą Hutchinsonienę, 
mėgindamas ištrukti ir savo 
bendrus pabėgdinti. Greitai 
tapo suimtas. • ••

Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.

PAKILO MIRIMŲ
SKAIČIUS

Valdžios

’Į'pfcio. -L- I 
darbininkų čia -sugužėjo į 
masinį susirinkimą ir entu
ziastiškai sveikino Sovietų 
Sąjungą, kuri pranešė, jog 
šiaurinėje Korėjos pusėje, į- 
sisteigė ir veikia demokra
tinė respublikos valdžia.

Tą pranešimą Tokio-ko- 
rejieciams perskaitė salėje 
sovietinis oficierius, gene
rolo Kuzmos Derevianko 
pa’siuntinys. Gen. DerevtsCh- 
ko yra keturių talkininkų 
karinės tarybos narys Ja
ponijoj. 400 ginkluotos ja-

Paryžius.— Amerikos de
legatas Jungt. Tautų Sau
gumo Taryboje,. Warrenas 
Austinas siūlė, kad Jungti
nės Valstijos, Sovietų Są
junga, Anglija, Francija, 
Chinija ir Kanada tiesiogi
niai tartųsi dėl atominės jė
gos kontroliavimo pasauly-. 
j e. Sako, nevyksta šis klau
simas'spręsti Jungt. Tduto-

Athenai, Graikija. — At
vykus Marshallui, Ameri
kos valstybės, sekretoriui, 
monarcho-fašistai Graikijos 
valdovai paskelbė, būk. grai
kų komunistai nužudę ame
rikoną George Polk’ą, ame
rikinio radijo koresponden-

Amerika ir Anglija lengvai 
susitartų ir nutartų, kad ato
minės energijos nevalia vartoti 
pramonės procesams. O Sovietų 
kylančiai pramonei tokia jėga 
labai reikalinga. Anglija ir 
Amerika, kurių pramonė aukš
čiausia iškilus, gali labai gra
žiai apsieiti be atominės energi-

Faryžius.—• Saugumo Ta
ryba šią savaitę ims svars
tyti siūlymus dėl ginkluotų 
jėgų mažinimo. ' Komunistai užėmė Lini 

miestą, pietiniame šantun-' 
ge, ir atakuoja Čiang Kai- 
šeko tautininkus Tenghsie-

Englewood, N. J. ,— Įkri
to į-ežerą ir nuskendo 2 
metų mergaitė Loisa Ek- 
dahl, tik už 200 jardų nuo 
namų.

Washington.— Prez. Tru
manas įsakė karinių jėgų 
sekretoriui Forrestal’ui ne
gaišuojant lavinti visus ar
mijos, laivyno ir oro jėgų 
atsarginius kareivius ir val
stijų miliciją. Tų atsarginių 
ir milicininkų yra daugiau 
kaip pusantro milioųo. Tru
manas liepia paruoštjuos 
talkon reguliarei kariuome
nei.

Indijos premjeras Nehru 
taipgi pranešė, kad jo šalis 
turi intenęiją tapti savaran
kiška • respublika ir sutrau
kyti visus valstybinius ry
šius su Anglijos karalium.

Anglijos, Kanados, Nau
josios Zelandijos ir Austra
lijos premjerai stengiasi 
perkalbėti Airiją ir Indiją, 
kad pasilaikytų anglų impe
rijos rėmuose ir padarytų 
bendrą karinę santarvę 
(prieš Sovietus).

’ To straipsnio autorius, pasa
lį ko daug tiesos. Aną dieną gol- 

7 fą lošiant pasitaikė? būti su 
» . dviem biznieriais. Vienas jų ki

tam sako: Ar mątei paskelbtą 
apsiginklavimo programą. Vėl 
bus užsakymų! VėJ lobsime!

Jr jis kalbėjo ne su pasibai
sėjimu ir pasipiktinimu, bet su 

gį .‘dideliu džiaugsmu.

Washington 
statistikų / biuras pratiesė, 
jog pernai mirė 1,445,370 a- 
merikięčnj,' tai 49,753 dau
giau, kaip 1946 m. Užpernai 
vidutiniai mirė po 1 iš kiek
vieno 100 gyventojų.

100 Reikalavo, kad-Truma- 
nas Paliuosuoty 12 Komun

Washington'. ~ Karo lai
vynas paieško 100 jaunų 
dentistų.' J ' , '

Seoul, spal. 18 
lė Sovietų žinių agentūra- 
TASS ir Maskvos radijas 
paskelbė, jog prasidėjo su
kilimas pietinėje Korėjoje 
prieš amerikonų pastatytą 
valdžią; sako, korėjiečiai 
Taegu miesto gyventojai 
per 30 minučių kovėsi prieš 
ginkluotas valdžios jėgas; 
Daug buvę užmušta ir su
žeista. Per ablavus po to po
licija areštavo didelį skai
čių sukilėlių.

(Pietinė Korėjos pusė yra 
užimta amerikonų. Sovietai 
nusprendė apie naujus me
tus ištraukti karines savo 
jėgas iš šiaurinės Korėjos 
pusės, paliekant gyvento
jams laisvę valdytis pagal 
savo respublikos konstituci
ją. Dešinioji korejiečių-ame- 
rikonų valdžia pietinėje 
Korėjoje užginčija dabarti
nį sukilimą.)

Profesoriaus Argument 
“Rožančiaus Galybė.” 
Ko Amerikiečiai #

Pasigenda ?
Kunigų Koštuvas. 

Kalti”

Paryžius
Anglijos, Belgijos, Holandi- 
jos ir Luksemburgo atsto
vai nutarė išvien ginkluotis 
prieš Sovietus, Amerikos lė
šomis.

(Visi ligšioliniai' parody
mai liudijo, .kad' fašistų 
žandarai su savo valdžios 
žinia nušovė Polką gegužės 
mėnesį ir jūron įmetė jo kū-

SUDUŽO DAR 1 JANKIŲ 
ORO TRANSPORTAS

Frankfurt, Vokietija. — 
Nukrito Jr sudužo dar vie
nas stambus amerikonų 
transporto lėktuvas, skri
dęs su kroviniais į Berlyną. 
Žuvo 3 lakūnai. O pirmes-' 
nėse oro nelaimėse kelionė
je į Berlyną užsimušė 10 
jankių lakūnų.'

Vienas žmogus rašo žurnale 
“The Nation” apie tai, ko šian
dien’ vidutinis • amerikietis la
biausia pasigenda, labiausiai il
gisi. Ar atspesite?
• Ogi anų gerų karo laikų. Tai, 
girdi, buvo laikai: visi ^buvo 
turtingi!

vNors retai kuris viešai' pri
sipažįsta, bet milijonai ameri
kiečių vieni sau atsidėta ‘ir. sa
ko:. Kad tie laikai vėl sugrįžtu!

išpildys pasižadėjimą ir sunai
kins turimas atomines bombas 
Pažadės bet neištesės!

Tek Aviv, Izraelis. — Iz
raelio armija supliekė ara- 
bų - egiptėnų kariuomenę ir 
atėmė iš jos strategines por 
zicijas prie vieškelio, einan
čio iš Tel Avivo į Negebą, 
pietinę Palestinos' dykumą. 
Pirmadienį Izraelis prane
šė, kad jo kovųnai užvaldė 
Negebą, kurį.Jungt. Tautų 
tarpininkas -velionis grafas 
Bernadotte skyrė arabams. 
Izraelio lakūnai bombarda
vo Gazą, vadinamą arabų 
“sostinę visai Palestinai”; 
jie taipgi pylė bombų ir šo
vinių ugnį į arabų .pozicijas 
EI Arish, Majdal ir kitur..

Kalbamieji inspektoriai suži
notų visus Tarybų Sąjungos 
■industrinius punktu?, pagamin
tų žemlapj ir perduotų Angli
jos ir Amerikos generolams, 
kad jie galėtų tuos' punktus, 
karui kilus, sunaikinti.
* Tiesa, Sovietai tokias pat in
formacijas turėtų ir apie anų 
šalių pramonės centrus, bet kas 
iŠ to, kad jie neturi arti ba
zių, iš kurių lėktuvai galėtų at
lėkti Amerikon bei Anglijon ir 
tuos centrus bombarduoti. Tuo 
tarpu Amerika ir Anglija turi 
bazes tiesiog Sovietų panosėje 
— Irane, Turkijoje, Graikijoje, 
Vokietijoje, Švedijoje, Italijo
je, Japonijoje, Kinijoje ir t.t.

Trečia, Sovietai negali būti 
užtikrinti, kad Amerika tikrai

Izraelio Kariuomene 
Sumušė Egiptėnus; 
“Užvaldė” Negebą

Atsimenu^ anuos senus laikus, 
kuomet Lietuvoje vaikais būda
mi kalbėdavom rožančių. Man 
tai būdavo nuobodžiausias ir 
keisčiausias užsiėmimas. Tą pa
tį ir tą patį malk ir malkx lū
pomis ir liežuviu. Kokia gali 
būti nauda iš tų begalinių kar
tojimų?

Lygiai taip, aišku, apie ro
žančiaus kalbėjimą galvoja ir 
visi tikintieji.
’ Betgi So. Bostono' Darbinin
kė (spalių 15 d.) koks ten Pa
dangės Aras įrodinėja, kad ro
žančius turi neapsakomą galy- 

jbę." Užtenka tik Sveiką Mariją 
jžr Tėve Mūsų be sustojimo kal- 
l)ėti, ir tavę .visos bėdos išga
ruos, kaip kamparas..

Prof. Blackett parašė knygą, 
kurioje jis plačiai išdėstė savo 
pažiūras I atomą. Jis sako, kad 
Sovietai būtų paskutiniai neiš
manėliai, jeigu jie priimtų An
glijos ir Amerikos peršamą ato
minės' bombos ir energijos kon
troliavimo planą, štai kodėl:

Paryžius. — Izraelio vy
riausybė atynetė anglų-ame- 
rikonų paraginimą panau- 
jint bent trim dienom pa
liaubas tarp žydų ir arabų. 
Kadangi Izraelis šiuo tarp.u 
ima viršų, tai - arabai sutiko 
priimt paliaubas'.

Washington. —; Politiniai 
žinovai teigia; kad prezi
dentinis Progresyvių Parti
jos kandidatas Henry Wal
lace ir kiti jos kandidatai 
bus oficialiai • įregistruoti 
rinkimams bent 43-sę vals
tijose, b gal net 45-se.

Panaujinta a p e 1 iacija 
Aukščiausiam Teismui prieš 
republikonų- demokratų po
litikierius, kurie atsisakė į- 
registruot progresyvių kan
didatus Illįpois .valstijoj.

uz lai 
Bolševiką

Rašo A. BIMBA

Paryžius. — Katalikiškų 
ir socialistinių .unijų vadai 
ragina savo narius angliaka
sius grįžti darban, nežiū
rint, jog milžiniška daugu
ma mainierių stipriai laiko
si streiko lauke. Generalė 
Darbo Konfederacija nuta
rė paskelbt visuotiną 24 
valandų streiką, reikalau
dama nevartot kariuomenės 
ir policijos prieš streikie- 
rius.

CHINŲ KOMUNISTAI 
ŽYGIUOJA PIRMYN V;

^Nanking, Chinija. — Chi- 
nų komunistai, £o Tsinanę 
užėmimo, nubloškė tauti
ninkų armiją 120 mylių at
gal, kaip pranešė tautinin
kų komanda.

Išsiveržė Sukilimas 
Pietinėje Korėjoje, 
Sako Maskva

Airija Nori Visai 
Pasiliuosuoti nuo 
Anglų Imperijos

* Visi, pabėgėliai, norintieji pa
rtekti Amerikon, tūri pereiti per 
tankų kunigėlių koštuvą. Vienas 
jų’nusiskundžiamai rašo: , 

4*štai, jau kaip žinoma, kata
likiškos organizacijos paiso, 
p<ad ne tik būtų- geru, doru 'kar 

(Tąsa 6-me pusi.)

Gary, Ind. — Policija 
areštavo praeitą savaitę 4 
Progresyvių Partijos veikė
jus už tai,, kad’ jie vartojo 
radijo garsiakalbius savo 
prakalbose atvirame ore; 
sako, kad jie sulaužę miesti
nį įstatymą p<rieš “trukšmo 
darymą.” ; Bet policija ne
kliudė republikonų ir demo
kratų garsiakalbių plerpi- 
mo. Tarp areštuotų yra 
Walter Frigbie, progresyvių 
kandidatas į gubernatorius.

Bucharest, Rumunija. — 
Komunist. Informacijų Biu
ras paskelbė, kad Jugosla
vijos premjeras Tito ir jo 
ministrų kabinetas yra 
“niekšiški renegatai-trocki- 
stai”. Biuro laikraštis rašo: 
— Tito yra tautinis šovinis
tas ir senas intrigantas. Jis 
prisiekia neva ištikimybę 
Sovietų Sąjungai, bet Tito 
darbai rodo, kad jis veda 
griežtai priešingą Sovietam 
politiką. z

Tito, kaip išdavikas, pri
lygsta Trockini ir Buchari-

Paryžius 
mi rinkikai, kurie lapkričio 
7 d. išrinks 320 narių į pa
tariamąją Francijos res
publikos tarybą, vadinamą 
“aukštaisiais” seimo* rū
mais. Bet taryba neturi 
sprendžiamojo balso. Pagal 
nepilnus apskaitymus, so
cialistai gavo 26 nuošimčius 
balsų, gen. de Gaulle’o šali
ninkai 13 nuošimčių, kleri
kalai 9 nuošimčius, nepri
klausomieji radikalai - 21 
nuošimtį ir konservą t a i 
(pasivadinę radikalais so
cialistais) 12 nuošimčių.

15 BILIONŲ bOL. BERG 
ŽDŽIAI IŠEIKVOTA

New York

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

Komisijos< sprendimas fąk- 
tinai panaikina kitą to įsta
tymo skyrių, kuris pripažį
sta streiko teisę.
Komisijos Vadas Uždrau

džia Ramius Pikietus
Valdinės Darbo Komisi

jos tyrinėtojas Irving Ra- 
.gosin padarė tarimą, užgi
nantį streikįeriam net ra
mius masin. pikietavimus. 
Jo tarimas užgynė CIO ei* 
ektrininkams masiniai pi- 
kietuoti Cory korporącijos 
fabriką Chicagoj. Streikavo 
2,000 elektrininkų, o jų pi- 
kiete dalyvavo 80 iki 200 
žmonių. Ragosinas tatai pa
vadino masiniu pikietu ir 
sakė: — Nors pikietas ir 
ramus, tačiaus jis atgrasi
na kai kuriuos “darbinin
kus” (streiklaužibs) nuo 
darbo.

Trumanas savo prakalbo
se neva smerkia Tafto-Har- 
tley’o įstatymą, bet Trumą* 
no mašina pralenkia ir Taf- 
to - Hartley’o pąsimojimus 
prieš darbo, unijas ir strer-

Žymusis Anglijos atomo skal
dymo mokslininkas ir specialis
tas profesorius Patrick May
nard S. Blackett nustebino ir 
išgąsdino daug savo kolegų. O 
labiausia jis nusidėjo Anglijos

< Aukštasis Geležinkelis
Reguliąris

Climaxe

(Polkas norėjo vykti į 
partizanų užimtą Graikijos 
dalį, kad galėtų pranešti a- 
merįkinei Columbia Broad
casting radijo kompanijai 
tiesioginių žinių apie kovą 
iš partizanų puses prieš 
monarcho - fašistus. Monar- 
chistai nekentė . Poįko už 
tęisingesniys jo pranešimus 
apie demokratus - partiza
nus ir nedavė jam leidimo 
keliauti į partizanų s^itį. 
Polkas pageidavo, kad ir 
pats partizanų komandie- 
rius Markos kalbėtų per ra
diją į Ameriką. ?

London.— Anglijos ir an
glu imperijos dalių premje
rai nustebę svarsto^ Airijos 
ministrų pasiūlymą''sutrau
kyti sąjungos ryšius tarp 
airių respublikos ir Angli
jos. Airija nori tapti visai 
savistovia respublika, be jo
kių ryšių su Anglijos sos-

nistui Drew Pearsonui, Co
lumbia radijo komentato
riui Ed Murrow’ui ir kitiem 
savo draugam Amerikoj ra
šė: — Tūli asmenys per te
lefoną vadino mane komu
nistu ir grūmojo nužudyti, 
jeigu , aš nuvyksiu pas par
tizanus ir duosiu generolui 
Markosui progą per radiją 
kalbėti į Ameriką.)

Dabar monarcho-fašistai 
įsakė areštuot tariamus ko
munistus Adamą Muzenidį 
ir Ęvangelą Vasvaną, būk 
nužudžiusius *tą amerikinį 
korespondentą. Kartu fašis
tai sapalioja, kad Muzeni- 
dfe ir Vasvanas, “turbūt, 
pabėgę pas partizanus/’ Bet 
fašistų valdžia traukia teis
man vadinamus komunistus 
Gregorą Staktopulą ir jo 
motiną už tai, kad jiedu būk 
dalyvavę suokalbyje tam 
reporteriui nužudyti. Stak- 
topulas ir motina jau nuo 
rugpjūčio 14 d. įmesti kalė
jimam r \

Uždraudžia
Pralenkia net Taftą-Hartley
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Washington. — Valdiš-1 aršiau, negu reikalauja 
koji Darbo Santykių Komi- Į Tafto-Hartley’o įstatymas 
sija vienbalsiai nutarė, kad 
samdytojai gali visai išmest 
streikieriuš iš darbo ir jų 
vietas užpildytą streiklau
žiais. Ta Trumąno paskirta 
komisija taipgi atėmė strei- 
kieriam balsą oficialiuose 
balsavimuose, kur žmonės 
pasisako, ar jiemori vienos 
unijos ar kitos. Komisija 
pripažino tiktai streiklaužių 
ir kompaniškos neva unijos 
narių balsus.

Tokį sprendimą ta valdi
nė komisija zpadarė . skebų 
naudai prieš Tarptautinės 
Mašinistų Sąjungos unijis- 
tus, kurie streikavo prieš 
Pipe Machinery kompanijos 
fabriką Clęvelande.

Nors Mašinistų Sąjungos 
vadai pirmi • puolėsi pasira
šyt Tafto-Hąrtley‘o reika
laujamas priesaikas prieš 
komunistus, bet trumaniška 
komisija vis tiek jiems smo-

AUTČMATIŠKI SOVIETŲ 
. BOMBANEŠIAI

New Yorko Herald Tri
bune korespondentas rašo 
sužinojęs, kad Sovietai jau 
vairuojamus bombanešius, 
turi .automatiškai iš tolo 
be žmonių juosė.

Washington. — Sugrįžus 
prez. Trumanųi iš vakari
nių Valstijų, jį pasitiko 100’ 
pikietininkų, reikalaudami 
panaikint kaltinimus prieš 
12 komunistų vadų. Pikietą 
surengė Pilietinių Teisių 
Kongresas. Buvo nešami 
plakatai su šūkiais: “Sus
tabdyt politinius persekioji
mus!” 1

“Negąsdint raudonaisiais 
baubais!”
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Daug Žmonių Nebalsuos
Šiemet, pagal, apytikrius apskaičiavimus, Jungtinėse 

Valstijose yra apie 95 milijonai piliečių, turinčių teisę 
balsuoti. Įsivaizduokime, jei nors 90 milijonų eitų (lap
kričio 2 dieną) balsuoti, kokia susidarytų pajėga!

Bet toli gražu šiemet tiek žmonių nebalsuos!
. Vieni spėjikai Washingtone teigia, kad šiemet prie bal
savimo Urnų eis apie 53 milijonai piliečių. Bet ir tas skai
čius, tūli teigia, yra perdėtas. Kai kurie spėjikai mUno, 
jog šiemet daugiau piliečių nebalsuos, kaip 50 milijonų. 
.. 1944 metais, atsiminkime, balsavo apie 48,000,000 pilie
čiai. Kyla klausimas, ar šiemet toji skaitlinė daug padi
dės? Gal vienu kitu milijonu.

Sakysime, jeigu šiemet lapkričio 2 dieną balsavimuose 
aktyviai dalyvaus 50 milijonų piliečių, — tai bus tik tru
putėlį daugiau nei pusė galinčiųjų, turinčiųjų teisę bal
suoti. Iš 50 milijonų balsavusiųjų balsai pasidalins į kele
tą dalių: vieni teks Trumanui, kiti Dewey’ui, kiti Walla- 
ce’ui, dar kiti Thurmondui, Thomasui, ir kt. Iš visų šitų 
kandidatų vienas, gavęs daugumą balsų bus išrinktas 
krašto prezidentu., Galimas daiktas, kad šiemet kuris 
nors kandidatų į prezidentus gali būti krašto preziden
tu išrinktas su mažiau, kaip 20 milijonų balsų!

Kodėl gi Amerikos žmonės, turį teisę balsuoti, nebal- 
šuoja?

Tam yra daug priežasčių. Daug milijonų piliečių, gy
venančių pietinėse valstijose — baltų ir juodų — nebal
suoja dėl to, kad ten balsavimo teisė jiems yra labai su 
Varžyta. Kuris nori balsuoti, turi sumokėti tam tikrą su
mą pinigų (poll tax). Juodveidžiai, drįsta registruotis ir 
balsuoti, yra žiauriai persekiojami.

Nemažai piliečių atsisako registruotis balsavimui dėl 
nusivylimo: jie mano, jog visvien ar tas ar kitas bus iš
rinktas, jo paties buities nepagerins, pagaliau, jo balsas 
rinkimų pasekmių nenusvers.

Tokiose valstijose, kaip Ohio, Illinois ir kitur, kur re
akcininkai atsisakė kvalifikuoti Progresyvių Partiją su 
jos kandidatais prezidento ir vice-prezidento vietoms, be 
abejojimo, nemažai piliečių nebalsuos, — jie pasyviai pro-' 
testuos prieš liaudies priešus, atėmusius teisę jiems pa
duoti savo balsus*už šavo Kahdidatus. •

• Yra daug ir kitokių priežasčių, sulaikančių daug žmo
nių nuo balsavimo.

Tai, žinoma, nėra sveikas reiškinys. Liaudies kandi
datai visuomet turi daugiau progų laimėti ten, kur dau
giau piliečių — ypačiai darbo žmonių, — balsuoja.

Žemės Kolektyvinimas Jaunesnėse 
Tarybinėse Respublikose

Komercinėje spaudoje nuolat pasirodo “žinių” apie tai, 
kad Tarybų Sąjungoje yya “naikinami buožės”. Neob
jektyvūs, tendencingi žurnalistai, matyt, norėdami ką 
ndrs paplepėti apie Tj Sąjungą, rašo, kad tik rašyti ir į- 

. kandžiai rašyti.
Kiėk tai liečia “buožių klausimą” pačioje Rusijoje ir 

kitose senesnėse tarybinėse respublikose, jis jau senai 
tapo išspręstas; tik likučiai šian ir ten jų pasiliko* saky
tume, tik jų ideologija, gi patys buožės jau senai susilie
jo su darbo valstiečiais, su kolektyviniais žemės šeimi
ninkais. . i

Kitas dalykas su jauesnėmis tarybinėmis (respubliko- 
,mis; Moldavija, Vakarų Ukraina, Vakarų Baltabusija, 
Lietuva, Latvija, Estija ir Suomių-Karelų respublika. 
Čia, be abejojimo, yra nemažai buožių, nes čia žemės ūkio 
kolektyvitiimas dar nebuvo pravestas, — jis tik pradėtas 
pavesti. Šitos visos respublikos buvo, karo metu, oku
puotos vokiškųjų nacių ir jie, bėgdami nuo Raudonosios 
A!rthijoš teikiamų smūgių, paliko čia nemaža savo “mo- 
kiriiV; tėrbrištų. Tie teroristai, gelbstimi buožių, puldi
nėja darbo valstiečius, puldinėja tuos, kuri#ištikimai dir
ba naujai šantvarkai, — tarybinei santvarkai. *

Šiose tėšpublikose žemės ūkio kolektyvinimas buvo pra
dėtas šiemet ir jis, špreridžiant pranešimais iš Lietuvos, 
LktyijėĮš ir kitų tarybinių republikų, yra labai palankiai, 
rtetttFtirigiljų valsteiČių sutinkamas.

'Nacionalistinių teroristų siautėjimas prieš tarybinius* 
šalitlihkūš, ištlkiįnuosius piliečius, žemės ūkio kolektyvi-' 
nimo.ne tik kad nesulaikys, bet jį priskubins. Valstiečiai 
dės 'didesnių pastangų juo greičiau * eiti į 'kolektyvinius 
ūkiUsį susiburti į bendras vietoves gyventi ir tuo būdu 
lėttfeviau Apsaugoti savo sodybas ir savo turtą. Naciona-, 
listatiai teroristai greit pamatys, kad jų “žygiai”, užuot 
frtdaikiuš kolektyvinimo eigą, ją priskubins..

Kitas svarbus veiksnys, stumiąs naujesniųjų tarybinių 
respublikų valstiečius į kolektyvinius ūkius, yra nuolati
niai imperialistinių kraštų grūmojimai naujuoju karu. 
Kiekvienam juk yra žinoma, jog kolektyvinis žemės ūkis 
kur kas geriau aptarnauja kraštą, priešo užpultą, negu 
individualistinis žėmės ūkis. Tai puikiai įrodė antrasis 
pasaulinis karas: jei T. Sąjungos Žemės ūkis nebūtų 
buVęS suk oi ekty vintas pHeš karuotam kraštui būtų būvę 
labai sunku atsilaikyti prieš naciškąjį įsiveržėlį.

x Ne tik naujesnėse tarybinėse respublikose žemes klau- 
simas skūbiai sprėndžiatnas socialistiniais metodais, —• 
panašių žygių imamdsi ir Lenkijoje, ir. Rumunijoje, ir 
Vengrįįojt, — respublikose, kurios nėra tarybinės.

Į į, Į - ,,

Misija j Vakarus
Rašo ROJUS MTZ AR A

(Tąsa) \

Greta kalbų, čia skambėjo 
ir dainos: Kanklių Choras, 
vadovaujamas Juozo Kens- 
tavičiaus, Aido Choras, va
dovaujamas Daratėlės Yu- 
den; garsiosios Amerikos 
lietuvių duetistės — Abe- 
kienė ir, Kenstavičienė; 

viešnia iš Sao Paulo, Bra
zilijos, — su savo gražiu so
prano balsu. Visa tai suda
rė jausmingą ir gražų po
būvį,, man primenantį Phi- 
ladelphijos suvažiavimą, ku
riame gimė Progresyvių 
Partija. Ten taipgi viskas 
buvo supinta su kalbomis ir 
muzika.

Stebi visa tai žmogus ir 
galvoji: Ar buvo kada nors 
Amerikos lietuvių gyvenime 
panašus sambūris — politi
škai - rinkiminis sanskri- 
dis? Tr gauni atsakymą: 
Ne, tokio įvykio kol kas pas 
mus dar nėra buvę. Atrodo, 
jog mes atverčiame naują 
gyvenimo lapą.

Įdomų pokalbį turiu su 
braziliete dainininke, jauna 
lietuvaite. Jos vardas ir pa
vardė : Anita Burbaitč- 
Choate. Choate — jos vyro 
pavardė. Ji gimusi ir augusi 
Sao Paulo mieste Brazili
joj. Ten užaugo, mokėsi ir 
dirbo. Politiškai ji pažangi, 
susipratusi, griežtai palai
ko darbininkų judėjimą. 
Prieš tūlą laiką Anita ište
kėjo už amerikiečio, ' tar
naujančio laivuose (steward 
du). Svečiuojasi ji Čia pas 
draugus Jokubkus, su ku
riais gerai^pasipažino San 
Paulyje, ir neužilgo grįš at
gal į Braziliją, ir ten su 
vyru žada apsigyventi. Ji 
turi gražų soprano balsą; 
žinoma, jis day reikalingas 
lavybos. - Suąipąžinusi.. su 
muzika. Ji gražiai, kalba lie
tuviškai, ir jau laisvai susi
kalba angliškai.

— Tamstos pavardė.Bur- 
baitė, — ar nesate kartais 
giminaitė Amilijos Burbai- 
tės, Laisvės knygvedės? — 
klausiu brazilietės.

— Galiu pilnai užtikrinti, 
jog ne, — atsako ji, — ka
dangi mano tėvas buvo ita
lų tautybės; o motina lietu
vė. Tėvas mirė, — dabar aš 
turiu lietuvį patėvį, — ge
rą, progresyvų; žmo.gų.

— Šitaip!
Ir daugiau nebežinai žmo

gus, ką sakyti. Atrųdp kei
sta. i

Jo tėvelis buvo kilęs Įcaž 
kur Trieste apylinkėje.

Jaunoji dainininkė prašė 
mane autografūoti jai kai 
‘kurias mano apysakas, ku
rias jinai vešis atgal į sau
lėtąjį San Paulį.

Aukų rinkiminei kampa
nijai plėsti sudėta arti $500. 
Tai kitas liudijimas, rodąs, 
kaip mūsų žmonės šiuo me
tu rūpinasi ririkiminiais rei
kalais. 1

Mitingas - sanskridis bai
giasi. Susitinku visą eilę 
senų pažįstamų, draugų ir 
d r a u gių. Roselandiečiai* 
Juozas ir Marijona*Šalrkiū- 
nai didžiuojasi tuo faktu, 
kad jiedu jau tėvukai: ne- 
persenai jų dukrelė Vajola 
pagimdė gražų sūnų, o'žen
tas baigia advokato mokslą 
ir neužilgo jie sugrįš gyven
ti Chicagon, kur žentas; 
praktikuos savo profesiją.,

Roselando a i d i e*č i a i, 
džiaugiasi savo darbais; jie 
stato (spal. 10 dj operetę 
“Sare”, kurią lietuvių kal- 
bon Išvertė mūšų mecenatas 
Jonas Kaškaitis.

— Kaip būtų gerai, jei jis 
pats galėtų mūsų'pramogo
je dalyvauti ir kalbą pasa
kyti!— kalba vienas.-—Mes 
viską darytume, jei galėtu
me jį parsigabenti!... O gal 
draugas galėtumėt iki sek
madienio pabūti, pamatyti 
mūsų .oper'etę ir ta proga' 
kąlbą pasakyti?...

Atsisakiau, paaiškinda
mas, jog kitą sekmadienį 
turėsiu būti Clevelande.

Leonas Jonikas pasakoja 
savo vargus su M.eno Sąjun
gos centru;- kurio sekreto
riaus pareigos jam uždėtos. 
Rūgoja jis ant tūlų centro 
narių dėl nekooperavimo.

— Kaip norėčiau, kad juo 
greičiau įvyktų Lietuvių 
Meno Sąjungos suvažiavi
mas, kuriame galėčiau' lais
vai atsipalaiduoti nuo šito 
įkiraus darbo! — rūsčiai 
pareiškia šis žemaitis, kuris, 
matyt, jau l nesuspės savo 
gyvenime atsipalaiduoti nuo 
žemaitiškos tarmės.

— Jūs čia, Levuk, turite 
tik vieną centrą, o mes 
Brooklyne - net tris, —at
sakiau jam. — Manai, pas 
mus nėra bėdų?!

L. Pruseika darbuojasi: 
eina nuo žmogaus prie žmo
gaus, ragindamas užsisaky
ti Laisvę arba Vilnį. O jei 
kuris prenumeratas jau tu
ri — paaukoti mūsų spau
dai.

Šiuo metu vyksta mūsų 
spaudos vajus. Svarbu, -kad. 
juo būtų suįdominti visi, 
kuriems rūpi taika, laisvė ir 
gausa. Tiems obalsiams po
puliarinti mūsų spauda yra 
pati geriausia priemonė.

Kiti rėhka aukas Komu
nistų Partijos vadams gin
ti.
Suaugusieji pradeda krik

ti iš šalėš — laikas vaka-

rienės. Liekasi daugumoje 
tik jaunimas; orkestras jau 
estradoje, tuoj prasidės šo
kiai.

'Šį didžiulį sanskridį su
ruošė Chięagbs Lietuvių 
Wallace’o Komitetas, ir 
jam priklauso didelis nuo
pelnas už’ sumanumą ir 
darbštumą. . . •

./■ Y IV- ' . , 
Pirmadienį vykstame į 

Kenoshą, Wis., — ^vyksta-, 
me keturiese: dainininkės 
Ąbėkienė ir Kenstavičienė, 
taipgi L. Pruseika.

Kenosha — vienas gra
žiųjų Amerikos miestų, ne
didelis, skęstąs medžiuose, 
išsitiesęs galiai Michigano 
ežerą. Lietuvių čia gyvena 
nemažai, ir dienraštis Vilnis 
turi daug prenumeratorių.

Senai bebuvau .šiame mie
ste, , prieš kelidliką metų; 
nedaug,1 taigi, jau ir'pažįs
tamų teturiu.

Sustojame, pas seną veikė
ją Sprindį, grošernės' ir bu- 
černęs savininką. Jis tik. ką 
baigia dienos darbą.

— Jūs turbūt norite val
gyti, — 'klausia jis. — Jei 
taip, štai, .ką padarysime: 
aš duosiu steikb, o jūs jį 
iškepkite, na, ir valgysime.

Deja,,neatsirado “ukvat- 
ninkų”, kurie imtųsi steiką 
kepti. Pasitenkinome kum-r 
pio sandvičiais ir kava.*

Prisiminiau d r a u g u 4 
Sprindžiui tai, kaip aš jį 
pirmą kartą sutikau. Tai 
buvo Waukegane (Ill.) 
prieš virš 20 metų. A

— Gerai atmenu, — sako 
jis. ;— Jūs man tuomet pa
tarėte, kaip’ rašyti mūsų 
spaudai korespondencijas, 
kaip mokytis lietuvių rašy
bos. Iki tol aš rašiau tik ru
siškai. Gi po to nuolat ra
šinėju lietuviškai spaudai.

— Geraiprašinėjat.: ’
Sprindis yra vienas tų 

veikėjų,; kurie, s'ąvo mieste 
pažįsta beveik* kiekvieną lie-

Ar Amerikos Dvasiškija 
Turi Laisvę?

Laisvę kam? — šiandie
ną pas mus statoma klau
simas.

Dvasiški j a gali kalbėti iš 
ambonų ir salėse, gali rašy
ti spaudoje ir per radio, ga
lėtų rėkti nuo tvorų ir sto
gų (taip daro įvairiuose sa
vo atviro oro bazaruose), 
jeigu rėktų tą, ką įsako Ro
ma ir mųsišk. Wall Strytas, 
jei rėktų prieš darbininkus.

Pažiūrėkime,1 kas atsiti
ko dvariškiui, kuris išdrįso 
pasisakyti už darbo liaudies 
gerovę, už taiką.

RICHARD MORFORD 
presbyteriohų bažnyčios 

dvasiškis

Mitingas neperdidelis, * 
mat, pirmadienis, o dar kai 
kurie žmonės naktimis -dir
ba. Bet jis geras, gražus. 
Vietos Progresyvių Parti
jos pirmininkas Davis, jau
nas, gabus vyras, pasirodo, 
esąs ir pianistas; jis daini
ninkėms akompanavo pia
nu. ■ ■ >

Vakaro pirmininkas Vėp- 
rauskas, aiškina man, kad 
čia, Keiioshoje, kilo didžiu
lio nepasitenkinimo žmonė
se dėl to, kam Progresyvių 
Partijos vadovybė ištraukė 
kandidatūrą Daviso, įsaky
dama progresyviams- bal
suoti ųž demokrątų partijos 
kandidatą kongresm ano 
vietai. Tas demokratų kan
didatas, armėnų kilmės vy
ras, sakoma, esąs netikęs, 
priešingas prognesui.

(Bus daugiau)
-----------------------------------

Unijų viršininkai, kurie patęnkinti prezidento Trumano adiriitiistracijos \ vykdymu 
Taft- Hartley akto, <<valdįnčib,,( dahbihinkus nuo “kairumo”—ntio kovos už dides
nes algas ii* gereshcs darbo sąlygas;—atęjo pasveikinti Tlumana su Barkley^-ir pasa
kyti, kad juos Vertis. Žihbrtia, jie negali priversti darbiniriktis už juos balsuoti. Su 
Trumariū sveikinasi to unijų ^iršiiiirikįi komiteto pirmininkas George Harrison, iŠ

gelžkelicciŲ unijos

Tautoms, jisJungtinėms Tautoms, jis 
darbuojasi už jų padarymą 
instrumentu 
stovios taikos pasaulyje

įkūrimui pa
stovios taikos pasaulyje.

Amerikos Darbo Partijo
je New Ydrko Valstijos Ko
mitete dvasiškis Moftord 
yra viče-J>iriniivhku. Ne
dvejodamas, ; greta su ko
vinguoju kongresmanu Vi
to Marcantonio, to komite
to pirmininku, Morford sto
ja pirmuoju. ten, kur eina 
'gynimas eilinio žmogulis Ji 
teisių ir laisvių. Jisai ten,4 
kur eina kova už taiką.

Ar dvasiškis Morfordas 
eiš kalėj iman?

Sunku atsakyti. Juk į)itš 
šventraštyje minim ašis 
Kristus buvęs * nukryžiuotas 
už tai, kad užtarė biedhio-. 
kus ir darbo žmones prieš 
tų laikty Wall Strytus. Vo
kietijoje, Ispanijoje įsigalė
jus fašizmui nukentėjo daug 
dvasiškių tokių dvasiš
kių, kurie nesutiko liaudį 
parduoti budeliams. Tad 
daleistina, kad ir pas mus 
dvasiškis Morford gali tap
ti, kankiniu už taiką ir lais- 
vę- . - ; Aį

Morfordo nuėjimas kalė-JF 
ti mums pasakytų; jog® 
Ameriką užliejo juodojo fa
šizmo banga. , G.

žimosIšuSuvos '
Mažinti Plytų Savikainą n

JONIŠKĖLIS, liepos 25. d.— 
Pereitais metais Joniškėlio 
plytinės plytos buvo menkos 
kokybės ir brangiai kainavo; 
Karo nuterioto krašto atstaty
mo uždaviniai ir penkmėčio 
planas iš mūsą plytininkų rei
kalauja vis daugiau geros ko
kybės ir pigių plytų. 

.. šiemet .mūsų plytinės kolek- _ J 
tyvas nutarė ne tik įvykdyti Ir 
viršyti metinę gamybos pro-’<wi 
gramą, bet sumažinti savjkai- 
na ir duoti geresnių plytų. 
Tenka pasakyti, kad mums ta-/ 
tai ,iš dalies jau pavyko pa
siekti: r

Pereitais metais mūsų ply
tinės plytų savikaina buvo 20 
procentų didesnė, negu plani
nė. šiemet plytinės gaminių 
savikaina sumažėjo 48 pro
centais. Pagerėjo taip pat 
plytų kokybė. x '

žymaus plytų savikainos su
mažinimo pasiekime darbo 
našumo pakėlimo ir organiza
cinių priemonių išdavoje. Per 
šių metų šešis mėnęsius dar
bo našumas padidėjo 130 
procentų. Darbas vyksta bVi- 

jęradomis. Plytinės darbo spar- • 
tuolės plovėjos Odegoviene, 
Osipovaitė ir kitos\ savo, išdir
bio normą įvykdo 137-14 (hjį? 
procentų. Vyšniausko kasėjų r 
brigada savo pusnietinę dArt>o 
programą įvykdė 160 procen-_ 
tų.

Tokiu būdu Joniškėlio ply-- 
tinę pusmetinį bendrosios ta
rnybos plartą įvykdę 1Ž0.Š 
procento ir viršum plano lik- 
gamino 215 tūkstaričiiį žalių 
plytų. , ; . L .m

Antrame pusmetyje esame 
pasiryžę dar geriau dirbti. 
Vyt. mechanikas Škačkaūskas 
liaigik tvarkyti karo metu su
griautą hiociiAninį presą. Jis • 
pasižadėjo dkn šį mėnesį pa
leisti presą į/darbą. 'į

Didžiojo Spalio 31-jų meti
nių garbei .stojome į sočia lis- 
tinęs lenktynes su Kraštų ply- 
tiiįės kolektyvu. Johiškėiio 
plytinės koldktyvo įsipareigo
jimas didžiosios šventės gar
bei: — iki lapkričio 7 dienos 
įvykdyti metinę gamybos pro
gramą ir viršum plano paga
minti. 70 tūkstančių degtų rfty- 
tų bei 300 tūkstančių žalių 
plytų. (Gaminių savikainą Su
mažinti 10 procentų; o ,koky- 
bČS'/ktžvilgiu — griežtai laiky
ti^ nustatyto stahdarto. Savo 
įsipareigojimą mūsų plytines *' 
kolektvvaš ištesės. N, G. k

Richard Morford, draugų 
vadinamas Dick, visuomet 
kovojo už demokratiją ir, 
konstitucines teises Ameri
koje ir už teisėtą' taiką pa
saulyje. Prieš tūlą laiką jis 
tapo'* išrinktas National 
Council Of American - So
viet Friendship vykdomuo
ju direktoriumi. Šios orga
nizacijos veikloje jisai drą
siai Jr ryžtingai vadovavo 
daugeliui ‘ kovų, kurių vie
nos tapo laimėtos; tūlos pra
laimėtos, tačiau Morford 
visuomet pasiliko jose pra
dėti iš naujo.

Praėjusį pavasarį Nea- 
merikinių Veiksmų Komite
tas tą veiklų už taiką dva
siškį įkaitino “neigime 
kongreso,” ir nuteisė kalė
ti. Jo byla buvo apeliuota ir 
bus einama’ iki Aukščiausio
jo Teismo. Demokratijos ša- 
liųinkai tikisi, * kad gal 
prieštarybinė isterija nebus 
užtemdžiųsi mūšų šalies. 
vyriausios teisdarystės re
gėjimą ir protą.

Tačiau — nežiūrint, koks 
bus teismo nuosprendis, ko
va už taiką neturi paliauti. 
Ir dėl to Morfordo vadovau
jama organizaciją paskelbė 
milžinišką “Peace Action 
Now” kampaniją. Skyriams 
po visą šalį, .kitoms organi
zacijoms išsiuntinėjo blan
kas —-Roll Call for Pfeabe, 
— ant kurių renka parašus^ 
NorLsurinkti milioną para
šų ir juos paskiau įteikti 
prezidentui Trumanui, pra
šant, kad prezidentas tar- 
tųši su Tarybų Sąjunga iš
sprendimui problemų ir ga
vimui taikos mums ir pa
sauliui.

Daug kur apkeliavęs mū
sų. šalyje ir Eui*opoje, pa
žįstąs šalis, jų santvarkas, 
žmones, Morford visuomet 
stojo skriaudžiamųjų ir ver
giamųjų užtarėju. Liaudies 
reikalais yra b.uvęs 'dąug 
kartų Washingtone ir Alba
ny seimelio ir kongreso po-, 
sėdžiuose. Jis užtapė Ispa
nijos liaudiečiųs, 1936 me
tais užpultus Vokietijos 5r 
Italijos, fašizmo. įsikūrus kolektyvai išteks.
2 pusi*—Laisvė (UWiSk SSl Biily)
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klausima i ir Atsakymai Tarybinio Pabaltijo Respublikose-«■

tą šalį įsileisti, jeigu 
metus laiko. Atvažia- 
tlkėdamas rasti gerų 
kurie man padės pa-

Klausimas — Gimiau Lietu
voj. 1947 m. patekau Šveicari
jon. ir buvau pavėlintas ten gy
venti, bet leidimo dirbti nega
vau. Atvykau į Jungt. Valsti
jas šių metb pat’pradžioje, 
kaip svečias. Prieš išvažiuojant 
iš Šveicarijos, išsirūpinau leidi
mą iš Šveicarijos valdžios ma
ne vėl į 
grįšiu į 
vau čia, 
draugu
stoviai apsigyventi. Dabar gir
džiu, kad DP įstatymas iš 1948 
m. pavėlins 15,000 tremtinių, 

Ji kurie jau gyvena šioje šalyje 
A ,cia pasilikti pastoviai. Ką tu- 
r riu daryti, kad ir aš galėčiau 

pasilikti ?
’ Atsakymas — DP Įstatymas 

\ parūpina, kad ateivis šioje ša
lyje gali tapti pastoviu gyven

si toju tik jeigu jis ištremtas iš 
gimtinio, ’tautybės arba pasku
tinės ręzidencijok krašto ir ne- 

‘ gali grįžti į tas šalis (gimimo, 
’ tautybės arba paskutinės rezi

dencijos) dėl persekiojimo dėl 
rases, tikybos arba politinių 
pažiūrų. Tamstos atsitikime, 
pasirodo, kad gali grįžti atgal 
į Šveicariją (kuri skaitoma 
Tamstos paskutinės rezidenci
jos' kraštas), todėl, kad išsirū
pinai sugrįžimo leidimą iš Švei
carijos. Atrodo, kad Tamsta ne- 

- J gali naudotis šiuom Displaced 
. jp Persons įstatymu. Bet sužinoti, 

, ką turi daryti įgyti pastovią 
čia rezidenciją, patartume krei- 
ptis į vieną iš daugelio organi
zacijų, kurios. teikia pagalbą 
imigracijos ir natūralizacijos 
reikaluose. r ,

Klausimas — Atvykau į 
.* Jungtines Valstijas 1946 mė

liais čia apsigyventi. Dabar no
riu parsitraukti savo žmoną į 
Jungt. Valstijas. Ji gimė šaly- 
jp, kurios kvota yra labai ma- 

jža, ir man pranešta, kati 
r. ilgai laukti, pakol gaus

Man dabar praneša, kad 
‘ . ji ibūtų kartu su manim

žiavus, ji būtų buvus priskai- 
prie kvotos mano gimtinės 

šalies. Ar teisybė? Kaip galiu 
pagreitinti jos atvažiavimą?

' Atsakymas — Teisybė, kad 
žmona, kurios šalies kvota per- 

' pildyta, gali būti priskaityta 
prie vyro šalies kvotos, jeigu 

< “ .tos šalies kvota neišsibaigusi ir 
jeigu kartu su juo čia atvyksta. 
Nors čia imigravai,- gali teikti 
savo tautybės kvotą žmonai.

Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje
Tarybų Lietuvoje kuriama 

savo sunkioji pramonė, sta
tomas staklių, elektrinių .mo
torų ir kitos1 gamyklos. Vil
niaus, Kauno, Šiaulių bei, ki
tų respublikos mieątų metalui 
apdirbti įmonės gavo naujas 
mašinas ir stakles.
x “Žalgirio” gamykloje—Lie
tuvos staklių gamybos pirmgi- 
myje—baigtas naujojo mecha
ninio cecho įrengimas. Stam
biausioji respublikos produk
cijoj “Metalo” gamykla pra
turtėjo naujais cechais. Jie 
padidino produkcijos išleidi
mą 40 procentų, palyginti su 
praeitais metais.

“Pergalės” ir “Apkausto” 
gamyklose įrengti 50-75 tonų 
presai, kurie suteikė galimu
mą plačiai taikyti štampavimą 
gaminant metalinius dirbinius.

po 80-85 tūkstančiuš centnerių 
grūdų kiekvienoje iš tų res
publikų.

'Tarybų Latvijoje žymiai pa
didėjo darbo valstiečių būri
masis kolektyviniuose ūkiuose. 
Vien derliaus nuemiipo laiko
tarpiu valstiečiai suorganizavo 
200 naujų kolektyvinių ūkių. 
Dabar respublikoję priskaito- 
ma arti 600 artelimų ūkių.

Kolektyvinių ūkių daugėji
mas paaiškinamas tuo, kad 
darbo valstiečiai tikrovėje įsi
tikina artelinių ūkių pirmeny
bėmis, kur kolektyvininkų pa
jamos yra žymiai didesnės, ne
gu individualiame ūkyje.

Knygynų lentynose daug pbli- 
tinės, grožinės ir mokslinės li
teratūros, išleistos lietuvių^ kaL 
ba pastaruoju metu .

Pei’ metus, praėjusius po 
respublikos išvadavimo iš vo
kiškų j ų-fašistinių grobikų, Lie
tuvoje išleista, arti 1,400 kny
gų pavadinimų, kurių . ben
dras tiražas siekia 18 milijo
nų egzempliorių.

kilnojamųjų kinų 
Vien derliaus nuė-

ki- 
do- 
in- 
vi-

turės 
vizą, 
jeigu 
atva-

Cąrl E. Bolton tapo areštuo
tas Michigane kaltinimu, kad 
jis pašovęs UAW prezidentą 
Walter Reutber’į tikslu jį «ž- 
mušti praėjusio balandžio mė
nesį. Bolton’as, buvęs Seniau 
nuteistas kalėjiman už blog, 
darybes, kaltinamas ir apiplė-

ri Reuther’io pašovirhą bandė 
primesti komunistams ir ki
tiems kairiesiems darbininkų 
vadams, dabar sau ramia sąži
ne “užmiršo” pasakyti svietui, 
kad Bolton’as buvo uolus 
Reuther’io (kairiųjų unijistų 
ėdiko) rėmėjas. Tik primena, 
kad Bolton se’niau buvo CIO 
United Auto Workers Fordo 
Lokalo 400 vice-prezidentu ir 
taip palieka. nežinantiems pa

dėties spėlioti, kuo buvo 
Bolton’as.

Tą padaryti, gauk “re-entry 
permit” iš arčiausio Immigra
tion and Naturalization Dis
trict ofiso, išvyk pas žmoną, ir 
su ja kartu nueik pas Ame
rikos konsulą, kada ji prašo vi
zos. Jis išduos tavo žmonai vi
zą po tavo kvota, jeigu ji su 
tavim grįš*atgal.

Klausimas •— Per radijo gir
dėjau, kad pašto mokestis *už 
pašalpos, pakietus į nekurtas 
Europos šalis buvo sumažintas.

Radijo pranešimas neskelbė 
dabartinių mokesčių ir nepada
vė tų šalių vardų. Ar galite 
pasiųsti man tas informacijas?

Atsakymas — Nuo liepos 6 
d*, pašto rata'pašalpos pakie- 
tams į sekamas šalis buvo su
mažinta — 4 centus ant svaro: 
Austriją, Belgiją, Čhiniją, 
Franciją, Did. Britaniją, šiau
rės Airiją, Graikiją, ,Italiją, 
Luksemburgą, Olandiją ir Am
erikos, Franci jos ir JSritų zo
nas Vokietijoj, ir Trieste. Ant 
pakieto reikia aiškiai pažymėti 
“USA GIFT PACKAGE.” Ga
lima į tokius dovanų pakietus 
įdėti: negendantį maistą, rūbų, 
batų, rūbų ir batų medžiagą, 
sveikatos, medicinos ,ir namų 
reikmenų, muilą, sviestą ir 
tus riebalus — iki penkių 
lerių vertės. Galima gauti 
formacijų apie šį reikalą iš 
sų paštų.

Klausimas — Prieš dešimt 
metų atvykau į. Jungt. Valsti
jas kaipo jūreivis. Apsirgau ir 
čia pasilikau. Du metai atgal 
bandžiau pakeisti .savo stovį į 
“permanent resident” ir man 
tada buvo pranešta, kad to ne
galiu padaryti, todėl, kad pia
no gimtinio krašto kvota buvo 
perpildyta ir* todėl, kad aš čia 
neturėjau artimų giminių. At
galite man patarti, ką turiu 
daryti, kad pasilikti šioje ša
lyje ?

A įsakymas — Kadangi išgy
venai šioje šalyje daugiau ne
gu 7 metus, galėsi pataisyti sa
vo stovį pagal .įstatymą nese
niai Kongreso pravestą. Tas 
įstatymas pavėlina ateivį, kuris 
gyvena Jungtu Valstijose ilgiau 
7 metų, tapti pastoviu gyvento
ju, jeigu jis vnedeportuojamas 
kaipo kriminąlistas, anarchis
tas arba kitaip rimtai neprasi
žengė. Patariame „ Tamstai 
kreiptis į arčiausią Immigra
tion and Naturalization Service 
ofisą ir paduoti tinkamas apli
kacijas pakeisti savo stovį.

Klausimas — Esu Amerikos 
pilidtė. Aplankydama Europą 
praeitais metais, ištekėjau. Aš 
tada maniau, kad galėsiu parsi
traukti savo vyrą į Jungt. Val
stijas be kvotos suvaržymų. 
Dabar man praneša, kad mano 
vyras turi dtvykti, kaipo kvoti
nis imigrantas. Jo šalies^ kvo
ta labai maža, ir jis turės lauk
ti kelis metus. Ką turiu dary
ti?

Atsakymas — Kadangi ište
kėjai po sausio 1 d;, 1948 m., 
tavo vyras gali reikalauti -tik 
pirmos-pirmenybės kvotos sto
vio ir turės laukti, iš eiles, pa
kol jo numerį pasieks, šių me
tų Kongreso pravestas įstaty- 
mas teikia nekvotinį stovį Ame
rikos piliečių moterų ateiviams 
vyrams tik, jeigu apsivedė 
prieš sabsio 1 d. 1948 m. Pir
miau nekvotinis stovjs buvo tei
kiamas ateiviams vynams Ame
rikos piliečių, jeigu apsivedė 
prieš 1932 m.

Klausimas — Noriu apsipa- 
žinti su naujais patvarkymais 
naujo DP įstatymo. Kur galiu 
gauti tuos patvarkymus?

Atsakymas — Patvarkymai 
ką tik buvo išleisti'. Ir seka
mas pranešimas iš Common 
Council , juos pilnai paduog. 
Displaced Persons Commission 
naujas adresas , yra: ‘Premier 
Building, 4th Floor, 718' 18th 
Street, N. W. Washington, D. 
C.v(25). r

Klausimas Kadą išsibai
gia “War Brides iy. War^JFiari* 
cees” Įstatymas?.

Atsakymas Prieš pabaigą

Šiomis dienomis, beskai
tant Laisvę, akys užkliuvo 
įdomų straipsniuką. Užkliu
vo ir įstrigo, kol bent kelius 
kartus jį perskaičiau, pasi
gėrėdamas ...

Penktadienio, spalių 8, 
1948, Laisvėj, 4 pusląpyj, 
“Žinios iš Lietuvos” skyriu
je tilpd tas įdomus straips
niukas. Kai man, tai jis ir 
labai įdomus ir labai malo
nus! Manau, ii* dąug kam. 
bus įdomu ir malonu pasi- 
stebėt, kokių retenybių turi 
mūsų'senoji mieloji tėviškė 
Lietuva.

Dar kartą visi perskaity
kite aną straipsniuką. Štai 
jis. “Stelmužės ąžuolas. 
ZARASAI, liepos 24 d.— ;

12 kilometrų nuo Zarasų, 
Imbrado valsčiuje, Stelmu
žėje yra žilosios praeities 
gamtos seniena, ąžuolas — 
senelis. Medžiui priskaito- 
ma daugiau, kaip 2,000 me
tų. Jis yra 11 metrų storu
mo. Daug jo šakų jau nu
džiūvo, stuobryje atsirado 
drevė. Vietiniai valdžios 
organai ėmėsi priemonių 
Kiaį gamtos retenybei išsau
goti. Šį pavasarį buvo išge
nėtos sausosios šakos, žaiz
dos apteptos skiediniu; už
taisytos d'rėvės, kad paukš
čiai neneštų į stuobrį sąšla-

vų; aplink aptręšta žemė, 
supą ąžuolą medžiai iškirs^ 
ti, kad neužstotų saulės 
spindulių; aptverta tvorelė, 
padaryti suoliukai, po ąžuo
lu padaryti gėlynai.

Iz. Kurklietis.”
Įdomu, ar ne? Ogi štai, 

pasigrožėkite, kaip tas Lie
tuvos milžinas atrodė prieš 
kokią 15 metų. Tai fotogra
finės nuotraukos, kurias 
man paliko dabar- jau lai
mingai Lietuvon sugrįžusi 
ir ten besidžiaugianti mano 
sesutė I. Giedraitienė. Tar
pe vos įžiūrimų atvaizduose 
asmenų yra ir mano seser- 
duktė ir jos vyras, abu mo
kytojai pradžios mokykloje.

> Aš gerai ' atsimenu, jau
nutis būdamas, mačiau. tą 
dviejų tūkstančių metų ą- 
žuolą. Stelmužė (Stęlmuize) 
buvo tuomet Latgali jos 
m i e s t elis, bažnytkiemis. 
Mano katino (Vėdarių) jau
nimas eidavo ant atlaidų. 
Tuo metu, man tas didme- 
dis netaip jau labai rūpėjo, 
bet jau ir tada visi pribu- 
vėliai, “p,o visam” iš baž
nyčios išėję, nueidavo pasi
stebėti tuo ąžučlu milžinu.

Gerai, kad valdžia daro 
žygius išlaikyti tai gamtos 
retenybei!

Jonas Kaškaitis.

Nepaliaujamai auga pro
dukcijos išdirbis Tarybų Lat
vijos fabrikuose ir gamyklose. 
Respublikos pramonė rugpjū
čio planą įvykdė 118.7 pro
cento. Visumoje metinis ben
drosios produkcijos planas 
per aštuonis mėnesius įvykdy
tas 74.5 procento, kas, paly
ginti su atitinkamu praeitųjų 
metų laikotarpiu, rodo pusan
tro karto augimą.

Ligi šių metų rugsėjo pirmo
sios *dienos Tarybų Latvijos 
pramonė pagamino beveik du 
su puse karto daugiau pro
dukcijos, negu per visus 1945 
metus, ir vieną su ketvirčiu 
karto daugiau^ negu per visus 
1946 metus.

Penkmečio pabaigoje, t. y. 
1950 metais, Latvija išleis du 
kartus daugiau pramoninės 
produkcijos, negu buvo gami
nama prieškariniais 1940 me
tais. ■ .

Per vokiečių okupacijos lai
ką pasėlių plotas Estijos res
publikoje sumažėjo 31.7‘pro
cento. Pokariniais metais jis 
-ėmė vėl sparčiai didėti. Jau 
praeitųjų metų pabaigoje pa
sėlių plotas padidėjo 85 tūks
tančiais hektarų. Šiemet pir
mą kartą buvo pasėta tiek 
pat, kiek buvo< sėjama prieš 
karą.

Respublikos kolektyviniai ir 
tarybiniai ųkiai rugsėjo 17 
dienai sėkmingai įvykdė ru
dens sėjos planą 104 procen
tais. Sėją atliktą V’umpes- 
niais, negu buvusiais metais, 
terminais, žiemkenčių pasė
ta tik aukštos kokybės, pati
krinta daigumui rūšinė sėkla. 
Laukai gerai įtręšti. Vien ka
lio trąšomis patręšta 5-6 kar
tų daugiau, negu pernai .

Tarybų Latvijoje žymiai- 
padidėjo 
skaičius, 
mimo laiku kaimo gyvento
jus aptarnavo arti 100 kilno
jamųjų kiųų. Tarybiniuose, 
kolektyviniuose ūkiuose, kai
mų tarybose ir viensėdijose 
rodomi meniniai bei agrotech- 
niųiai filmai.-
• Daugelyje kolektyvinių ūkių 
leidžiami šviesos laikraščiai, 
kuriuose atsispindi viso že
mės ūkio darbo eiga.

•Rygos, Jelgavos ir Aluksės 
apskrityse- įrengtos agitacinės 
automašinos, aprūpintos kino 
aparatais, kurios sėkmingai 
aptarnauja kaimo gyventojus.

KAIP BALSUOTI UŽ WALLACE IR 
TAYLOR OHIO VALSTIJOJ?

Henry A. Wallace ir jGl'en 
H. Taylor nebus uždėti ant 
Ohio valstijos prezidentinių 
rinkimų baloto, todėl, kpd 
abiejų, senųjų partijų politi
kieriai su Ohio valstijos sekre-' 
torium. Edward T. Ilummel 
prtešakyjfc taip padiktavo. Iš 
karto' Hummel* visiškai puvo 
atsisakęs priimti Progresyvių 
Partijos peticijas. Tik aukš
čiausiam teismui pareiškus,1 
kad ’ žmonės turi gauti progą 
pasirinkti kandidatus, kokius 
jie nori, Hummel priverstas, 
buvo Jšpildyti tęismoi nuo
sprendį. Bet jis, pildydamas 
teiąmo nu'ospren’dį, vietoje už
dėti ant baloto vardus Progre-' 
šyvių Partijos WaHace ir Tay
lor, uždėjo Progresyvių' Par
tijos parinktus 25-kiĮ. prezi
dentinių elektorių vardus,, ku
rie bus sudėti dešiniam balo
to šone, po antgalviu* ‘ Inde
pendent Candidątes.”

“Foi‘ President!al Electors” 
e ’’Vote for Not Morę than 

Tyįnty-fi^e” <
Artie. B. Abies , 
Albert X Anderson' < ' j;

* Norman Bąrtlętt j 
z . Beck * :

Julian Ęf ^ųlięy*' 
Milo Ch^lovitz . ; 
Randolph C. Downes ?

, / Frances Dunn. , • «'

Atsakymas Prieš pabaigą 
šių mėtį. Pagal šį įstatymą, 
ateivės nuotakos ttfrt atvykti 
prie) 
trys

io 27, 1948 m. Tai 
po pravedimo to

......... .......................... . "■■■■■ 
įstatymo. X / x

Sužiedotįnės prieš gruodžio 
31 d.\1948 m’ Ateityje sužię- 
dotinės turės atvykti kaip pa
prasti kvotiniai imigrantai.

Common Council. !

Virginia F. Etheredge 
William R. Gibbon

1 George B. Grigsby.
Calvin S. Hali
John C. Cennedy 
Kermit M. Kirkendall 
Hannah B. Kirtz 
Joseph Krės 
Oliver S. Loud
Bernard McGroarty 
H. H./Nethero

. Morris R.1 Patterson 
David I. Sindell 
Pąuline Taylor • ,

J . John Delion Walker
Thomas White 

' , Pęter Zvara.
Tai vardai Wallace’o 

TaylorV prezidentinių elėktO'- 
rįų, ką prezidentinių balsavi
mų dieną, lapkričio 2-rą,* O- 
hio progresyviai piliečiai, pa
brėždami u po kryžiuką prie 
kiekrteno viršuje esamų var
dų, atiduos savo balsą už 
Henry. A. Wallace ant pre
zidento ir Glęn H. Taylbr ant 
vice-prezidento. Tas padaryti 
bus visai .lengva. Bet tas bus 
lengva tik tiems, kurie bus ge
rai įsįtėmiję. Todėl, kad ap
eiti tą .senu partijų< politikie
rių pašimojimą suklaidįhti 
progresyvius zbalsuotojus, kh- 
rie dąr riėra gana susipaįnįį 
kaip b Ohio valstijoje reikia 
balsuoti už Wallace ir Taylor, 
priVąlo, išsikirpus, viršuj pa
rašytus vaizdus tftrėti su, sa
vim einant balsuoti, kad ži- 
rioturhe .visų 26 elektorįų varA 
dus, prie kurių reikės pa
braukti po kryžiuką* ant bal
savimų balęto balisaVinSų 
būdelėje. , V ? •

; a .....

Tarybų Estijos pramonė jau 
1.947 metais ne tik pasiekė 
prieškarinį gamybps lygį ben
drosios produkcijos srityje, 
bet ir žymiai jį viršijo. • Dau
gelis įmonių šiemet jau duo
da didelį pelną. Antai,- res
publikos tekstilės pramonė, be 
planinių sukaupimų, šiais me
tais duos dar 10 milijonų ru
blių viršumplaninio pelno. 
Celiuliozės — popieriaus pra
monė—4 milijonus rublių vir-' 
šumplaninio pelno ir tt. •

Respublikos įmonių daugu
mos dirbantieji kolektyvai įsi
pareigojo metinį produkcijos 

i išleidimo planą įvykdyti pir
ma laiko, t.’y. lapkričio V .die
nai— Didžiosios Spalio revo
liucijos 31-jų metinių garbei.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
kolektyviniai ūkiai, tarybiniai 
ūkiai, kooperatines žemė$ 
ūkio draugijos ir valstiečių 
ūkiai pirma laiko, t. y.-rugsė
jo 15' dienai^ įvykdė valsty
binį, duoninių grūdų 
planą/ .

Lietuvoje valstybei
ta kvięčių" bei rugių 389,000 
centnerių, daugiau, negu per
nai, Latvijoje—600,000 cent
nerių ir Estijoje — 207,000 
centnerių.

; Visi .tie ūkiai įsipareigojo 
papildomai parduoti valstybei 
iš savo atsargų ne mažiau kaip

paruošų

parduo-

i 1 1 ’ 11 \ ■

Kuo daugiau balsų bus’ ati
duota už Progresyvių Partiją, 
tuo labiau bus užtikrintas tai-, 
kos išlaikymas ir laisvė ^vi
siems amerikiečiams! Kuo 
daugiau , balsų bus atiduota 
už Wallace ir Taylor, tuo bus 
ramiau mūšį gimtojo krašto 
žmonėms atbudavoti savo tė
vynę Lietuvą! ‘ '

Prie’to, dar privalome įsi- 
tėmyti dviejų kongresinių 
kandidatų 11 vardus: Robert 
čVdsser, iš naujo kandidatuoja’ 
ant demokrątų iikįeto iš 21- 
mo kongresinio distrikto. 
Grosser gerai atsižymėjęs 
praeitam kongrese. Aitras 
Jack G. Day, kandidatuoja 
ant demokratų tikieto iš 22- 
ro kongresinio distrikto. Day 
yra rekomenduojamas Pro- 
grėsyvės Parti j 6S ir AFL ko
miteto. J. N. S.

• v, , t . .' ' ■ • , • ■

Tarybų Lietuvos vyriausybė 
priėmė nutarimą 1950 metų 
liepos 17-22 dienomis Vilniaus 
mieste pravesti Respublikinę 
dainų šventę tarybų valdžios 
paskelbimo Lietuvoje dešimt
mečiui pažymėti.

Nustatyta, kad dainų šven
tėje’ dalyvaus 30,000 žmonių.

Dainų šventei organizuoti ir 
pravesti sudarytas organizaci
nis komitetas iš 13 žmonių.

Organizacinio komiteto pir
mininku. išrinktas Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos Pirmi
ninkas M. Gedvilas.

Nuo rugsėjo 15 dienos ligi 
spalio 15 dienos Tarybų Lietu
voje įvykdomas knygų platini
mo mėnuo. Be knygynų, vi
sur Įmestuose bei kaimuose 
atidaryti nauji kioskai, ir sta- 
lar-palapinės. Į kaimą nu
siųsti kioskai su automobiliais 
ir keli tūkstančiai knygnešių.

Vilniuje, Kaune bei kituo
se Lietuvos miestuose atidary
tos didelės knygų mugės.

Siekiant pakelti gyventojų 
raštingumą, Tarybų Estijoje 
įsteigtos ’vakarinės darbininkų 
bei kaimo jaunimo mokyklos.

2,900 jaunuolių, užimtų ga
myboje, vakarais pagililih savo 
žinias, šiemet respublikoje 
atidaryta 1.1 tokių naujų mo
kyklų. 1 '/

Arti tūkstančio jaunuolių 
mokysis* užakiniuose vidurinių 
mokyklų skyriuose. 800 *žtno* 
nių jau mokosi suaugusių va
karinėse mokyklose. , /

Lapkričio 1 dieną prasideda 
užsiėmimai kaimo jauninto 
mokyklose. * šiemet -atidaryta 
10 tokių’naujų mokyklų. Ben
dras besimokančiųjų skaičius, 
padidėjo daugiau kaip pusan
tro karto. -

PĮėšikai Pačiupo Algas
< White Plains, N. Y. —Du 

plėšikai apdaužė Osman 
stogų kompanijos knygye- 
dį, užrakino jį “toilete’’, pa
sigrobė \ $1,912 ir pabėgo. 
Pinigai buvo iš banko par
nešti algoms išmokėti.

Amerikonai Protestuoju 
prieš Sovietų Manevrus
Berlin. — Karinė ameri

konų vyriausybė protesta
vo, kad Sovietai šaudo iš 
priešlėktuvinių patrankų, 
darydami pratimus oro ko-

Vokietijos ir Berlyno.

šis asmuo apžiūrinėja lempai gaubtuvą, vieną iš eiles
• panašių rinkinyje, kokius gamindavosi iš žmonių odų
• nacių supuvėlė Use Koch, Buchenwald koncentracijos

, kempės kalinių kankintoja. Jos rinkinyje radosi dau
gelis įvairių gaubtuvų lempoms, pirštinių, kpygpms

1 viršelių. Tačiau J. V. militariška valdžia Vokietijoje 
ūžgyrė nuosprendį tos žiauruolės viso amžiaus kalėji
mo. bausmę pakeisti tik keturiais metais, kurie jau 

baigiasi. Sakė, “nėra pakankamai parodymų jos
/ prasikaltimo.” ( ’

' I I,, I, I I lĮ.^ĮĮ..............  I .. I1.»—■■»■■■■ ■■ ii'hi u. ■ |« H I Į
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x — Jūs gulkitės, — pasakė Saburovas. 
— Gulkitės ant mano sofos. Aš tuoj iš
einu ir iki vakaro, negrįšiu. Aš jus pa
žadinsiu, kai jums reikės eiti.

— Aš pati atsibusiu, — užtikrintai 
.pasakė ji. Paskui, priėjusi prie sofos, sė
dosi ant jos ir, vaikiškai pasisupusi ant 
spyruoklių,, nustebusi pratarė: — Oi, 
minkšta, aš seniai ant tokios bemiego- 

- jau.
— Ilgainiui čia pas mus viskas bus, 

—- pasakė Maslenikovas. — Aš dar du 
odinius fotelius tarp griuvėsiu nužiūrė
jau, truputį pataisyt — ir bus kaip sa- 
lon-vagone.

— O gitaros tarp jūsų griuvėsių nėra?
— nusišypsojo mergina.

*— Nėra.
— Gaila. Aš jums paskambinčiau.
— Nieko, juk jūs pąs mus ne paskuti- 

* nį kartą...
— Tur būt, ne paskutinį
— Tai aš dar rasiu gitarą. Leisite 

vykti į pirmąją kuopą? — pasakė Masle
nikovas, stropiau negu paprastai, išsi
tempdamas prieš Saburovą.

— Eikite, — pasakė Saburovas. —
* Ašxtaip pat netrukus pas jus ateisiu. •

Maslenikovas išėjo. *
— Kas jis pas jus? — paklausė mer-

> gina.
. ,—.štabo viršininkas.

* — Jis taip pat geras?
’, — Kodėl taip pat?

— Kaip jūs, — paprastai pasakė ji. 
—x^ai yra, ne visai, kaip jūs, — jis kaip 
as, tai yra, aš ne tai — ne geras, kaip 
aš... o aš... — Ji susipainiojo, suriz^ 
go, paskui nuąišypsojo: — Aš noriu pa^ 
sakyti, kad jis, kaip aš^ taip pat dar vi
sai jaunas, o jūs jau suaugęs, — štai ką 
aš norėjau pasakyti.

— Jūs jau mane visai į senius įrašėte, 
—r palingavo galvą Saburovas.

—Ne, kodėl f senius? f- rimtai pasa
kė ji. — Aš tik matau, kad jūs suaugęs, 
o mes dar ne. Jūs jau, tur būt, daug 
pergyvenote juk teisybė?
; — Nežinau, gal būt. Gal ir taip ... — 
neryžtingai sutiko Saburovas.

— O aš — ne. Man net ir prisiminti 
beveik nėra ’ko. Tik kartais prisimenu 
•Stalingradą, koks jis buvo. Jūs niekad 
anksčiau* nebuvote jame ?

— Ne. 1
— Jis buvo labai gražus. Aš žinau, — 

tur būt, Maskva gražesnė, bet man kaž
kodėl visados atrodė, kad jis visų gra
žiausias. Gal dėl toy kad aš čia gimiau. 
Labai gaila, — staiga su jėga pasakė ji;
— labai gaila. Taip gaila, jūs negalite 
sau įsivaizduoti. Mama neverkė, kai su 
jumis kalbėjo?

— Ji, žinote kokia— Jinai, jei ką 
nors, kokį menknieki, — lėkštę sudau-

rųjų baisaus — jinai neverkia, net nie
ko nesako. v

— O kaip jusi> tėvas?
— Nežinau. Jis- į aną pusę nuėjo. Jis 

man pasakė:. “Aš neišeisiu iš Stalingra
do..." Jis ir neišėjo, aš žinau. Jie abu

lis.—r žuvo, aš magiau, kad jie spirsis. J. 
AŠ vistiek būčiau ėjusi, bet vis dėlto bi-

nifcko, pasakė: “Eik.” Gerai supranta 
vieką, — pridarė ji su tuo* tikrumu, ku
ris rodė, kad ji iki šiol dar tebeturi apie 
tėvus vaikišką supratimą: jie, girdi, nie-

supranta, tai tas labai keista ir.Įnalonu.

— Kodėl? Jūs gi ^norėjote mokytis?
— Taip.
— Važiuotumėte į Maskvą?
— Taip.
— Įstotumėte mokytis į universitetą, 
aš kaip tik ten dėstyčiau.
— Argi jūs prieš karą dėstėte?
— Ne, mokiausi, bet' turėjau dėstyti.
— Tai nepagalvočiau. Man atrodė, 

kad jūs visą amžių arnyjoje.
Kaip bet kuriam žmogui, atėjusiam iš 

atsargos ir pasidariusiam vadu, Saburo- 
vui ši klaida buvo maloni.

— Kodėl jūs taip pagalvojote? — pa
klausė jis domėdamasis.

— Taip. Jūs toks kariškas, tarsi visa
dos armijoje buvote, — tokia jūsų, iš
vaizda ...

Ir ji, prisidengusi ranką, burną, nusi
žiovavo.

— Gulkitės, — pasakė jis, — miegoki-

o

Jinai pasirąžė ir atsigulė. Saburovas 
nukabino nuo vinies savo milinę ir už
klojo merginą.' -1-

— O kaip jūs eisite? — paklausė ji.
— Aš dieną be milinės vaikštau.
— Netiesa.
— Ne, tiesa, aš visados s tiesą kalbu. 

Taip ir atsiminkite ateičiai.
— Gerai, — pasakė ji. — Kiek jums

• metų?
— Dvidešimt devyni. /
— Tiesa?
— Juk aš jums sakiau ...
— Na taip, na taip, — nepasitikėda

ma pažiūrėjo į jį, — žinoma, tiesa, bet 
tik nepanašu. Gal ir tie^a, kad jums dvi
dešimt devyni, bet jurąs vis dėlto dau-

* giau...
Ji užsimerkė, paskui vėl atsimerkė.
— Aš, žinotė, taip pavargau, baisiai 

pavargau... aš taip vis vaikščiojau, 
vaikščiojau paskutines dvi dienas, o pati 
galvoju: “Gerai būtų atsigulti ir užmig
ti...” ‘

— Štai ir miegokite.
— Tuojau... Jūs turite vaikų?
— Ne.-
— Ir žmonos neturite?
— Neturiu. t
— Tiesa?
Saburovas susijuokė.

v — Mes juk* susitarėme.
— Ne, aš jums tikiu, — pasakė ji. — 

Tai aš dėl to, kad kai fronte su mumjs, 
merginomis'/plepa, tai visi, lyg susitarę, 
— tikina, kad jie žmonų neturi, ir juo
kiasi... Štai ir jjjs juokiatės,’mato- 

' te.. ’ ' '
— Aš juokiuos, bet tai vis dėlto 

sa. '
— O kodėl gi jūs juokiatės?
— Jūs juokingai'paklausėte.
— Kodėl juokingai? Man įdomu, tai 

aš ir paklausiau, — pasakė ji visiškai 
mieguistu balsu ir užsimerkė.

Saburovas į ją žiūrėdamas minutę pa
stovėjo, paskui prisėdo prie stalo, pasi
rausė kišenėse — tabokinė’ su- tabaku 
kažkur pragaišo. Jis pasigraibė lauko 
krepšyje. Ten, tarp žemėlapių ir blok
notų, jo nustebimui atsirado sulamdytą 
papirosų dėžutė, ta pati, iš kurios jis iš
ėmė, tris papirosus — sau, Gordijenko ar 
velioniui Parfenovui, kai jie ruošėsi nak
tį atakuoti namą. Vienas papirosas buvo' 
paliktas “paskui,” “po .atakos” ir nuo to 
laiko jta užmiršo jį. Jis pažiūrėjo į dėžu
tę ir nesvyruodamas, tarsi atsitiko kaž
kas ypatingo, dėl ko reikėjo surūkyti tą 
paskutini papirosą, paėmė jį ir užsirūkė.

IJž lango švito,' Prasidėjo paprasta 
darbymečio, diena, — viena tų, prie ku- 

bet šiandien prie

tie-

“Aš negaliu atleisti tau už pavėlavimą kol- tavoj 
mokytojas nepasirašys Taft-Hartley affidavit©.”

WATERBURY. CONN
Lietuvių Waterburio Klubas 

už Wallace surengė milingą su 
prakalbomis ir užkandžiais tre
čiadienį, spalių 13, žemutinėj 
•salėj, 103 Green St.

Tai buvo vienas iš įdomiau
sių parengimų, kurį mes esame 
šioj srityj turėję. Buvo pakvies
ti visi Waterburio kandidatai 
kalbėti ir 5-to Kongresinio Dis- 
trikto kandidatas Charles E. 
Didsbury. Ant susirinkimo bu
vo kandidatai ir jų kai-'kurie 
draugai. Buvo apie šešetą neg
rų ir keletas rusų. Išėjo beveik 
tarptautinis mitingas.

K» Stanislovaitienė- pirminin
kavo mitingui ir pirmiausiai 
pašaukė kalbėti Miss Helen 
Petro, .kuri kandidatuoja į val- 
stijinį seimelį iš Waterburio.

Kandidatė Petro paaiškino 
apie senų žmonių blogą padėtį, 
kuomet jie gauna tik $45 į me
nesį pagalbos. Jų vaikai, patys 
su šeimomis, vos išsimaitina ir 
negali tėvams daug pagalbos 
duoti, o su tiek mažai paramos, 
kad ir senas žiogus, bet nega
li nei pavalgyti, jeigu nors ką 
kitą reikia pirkti.

Po Miss Petro kalbėjo kan
didatas į valstijos senatorius 
Raymond Leopold, iš 16-to dis- 
trikto. Jisai nurodė, kaip mo
nopolistai apvagia žmones^ 
jiems nei nesuprantant, kas čia 
dedasi. Taipgi įrodė, kad būtų 
galima per keturis metus pa
statyti stubų dėl visų, kas. jų

čiaur tai a# sužeistuosius vežiojau, 
jie vis: “Saburovas, Saburovas/* 0 aš ir ' 
nežinojau, kad Saburovas — tai jūs, o 
aš norėjau jus pamatyti, padėkoti... 
Mes tada su jumis važiavome garlaiviu, 
aš jums įvairių dalykų kalbėjau, mano 
tokia nuotaika buvo — viską papasako
ti, ir man paskui rodėsi, kad jei aš stai
ga jus dar pamatysiu, man vėl norėsis 
jums pasakoti. • •

— Ką?
— Nežinau... viską, iš Viso. .. štai 

nepatektumėte jūs čionai pas mus į Sta
lingradą, mes su jumis niekados nesi-

darbymečio, diena, — 
rių jis jau priprato, 
visų rūpesčių prisidėjo dar vienas, prie 
kurio jis nenorėjo prisipažinti, beOurį 
jau. nuvokė: tai buvo mintis apie' mėrgi* r 
ną,z gulėjusią ten, kampe po/jo miline. 
Jis miglotai jautė, kad toji mergina ne
lauktai tampriai susijusi su visomis jo s 
būsimomis mintimis ir su- tūo, kadLap- 
link apsupimas ir mirtis, ir su .tuo, kad 
jis atlaiko apsupimą kaip tik šiuose na
muose, Stalingrade, tame pačiame mies
te, kuriame ji gimė ir išaugfc. Jis pažiū
rėjo į merginą ir . staiga pagalvojo,- kad 
kai ateis vakaras ir jai reikės keltis į

• aną krantą, — jos nebuvimą keistas sun/ 
ku bus įsivaizduoti.

(Bus daugiau) - • .

dienai lebesti prezidentu ir uni
ja stipriai laikosi. Ne taip, kaip 
kitose vietose Connecticut©, kur 
perėjo į PMC,'po John Driscoll 
vadovybe, o Driscoll yra parsi
davėlis bosarrųj. Už tai/ kuomet 
sustreikuoja Mine, Mill and 
Smelter Workers, jie gauna 
prašyto algos pakėlimo, o kuo
met streikuoja PMC, jie gauna 
centu mažiau pakėlimo į valan- 
dą^ negu į prašyta, nes jų vadas 
ir viršininkas Driscoll parsida
vęs bosams.

Būdamas šapoje dafbininku 
ir ūkininku, Didsbury supranta 
kiekvieno darbininko proble
mas, ar jis dirbtų ant farmos 
ar šapo j. Jo vyriausias sūnus 
tarnavo Antrajame Pasaulinia
me kare ir dabar yra Trieste 
okupacijoj,tebetarnauja. Kitas 
sūnus pasiekė 18 metų rugpiū- 
tyj ir, užregistruotas į esamąjį 
taikos ląiku. “draftą.” Taikos 
problema jį labai, skaudžiai pa
liečia. šitas žmogus iš visų iru
sių apsuptas blogumų mūši/ 
amerikinės politikos, įstojo į 
Peoples Party kaipo kovotojas. 
Jis eina pareigas kaipo iždinin
kas 5-to Kongresinio Distrįkto 
Peoples Pąrty.

Jo prakalba apibudin© Taft- 
Hartley aktą. Jisai Įrodė žmo
nėms, kaip kreiva politika pa
darė hedarpą Conn, valstijbs 
darbininkams,* Jisai sakė, kad 
buvusis’ kongresmanas Patter
son įnešė bilių, ^ad nuimti $80 

■reikalauja, jeigu nebūtų pralei- importo taksų nuo vario tono, 
sakydamas, kad su pigesniu va
riu visi darbininkai dirbs pil
nas valandas. O jau seniai žmo- ‘ 
nes daugelyje vietų dirba tik 
po 4 dienas į savaitę, o kai kur 
tik- tris, o daugelis /net Ibu^o 
paleisti, katrie neturėjo “senio
rity.” Jis pasakė, kaip breso 
kompanijos pirmiausiai 'nubal
savo uždaryti kai kurias vario 
kasyklas- Amerikoj, kurios* ne
gana-našios.. Po to,> jie pagelbė
jo Sulaužyti unijas Peru šalyje, 
Pietinę Ąmerikoj,..kad privers
ti.'kasyklą darbininkus tenai 
pusdykiai dirbti. Nuo to, jau 
pigaus vario, jie dar su ko'n- 
gresmanp Pattersbno pagalba, 
nusiėmė importavimo taksus/ 
Bęt vietok kad vario kainai, nu* 
pulti, ji pakilo nuo 18 ligi 23 
centų ant svaro! Reiškia, kad 
Anaconda, Chase ir Kennecott 
kompanijos susikrovė dar dau
giau pelno milijonus dolerių.

Didsbury, sakė: “Matot, kolęs 
yra republikonų y, kandidatas. 
Pažiūrėkime,’ kas kandidatuo
ja ant' demokratų tikįeto. De
mokratai ieškojo žmogaus po 
visą valstiją ir rado vieną Kier
nan. iš Derby miestelio. Jįs yra 
vienas, iš veršininkų Connecti
cut Light and PoWer kompa
nijos, kuri seniau. valdydavo 
visus politikierius, su ponu Ro- 
raback priešakyje. Argi vario 
kompanijos ir elektros, kompa
nijos kandidatai nors kuomi- 
skirsis savo politika? Ne, ran
ka ranką mazgos/” , r 

Kadangi, tokie blogi kandi
datai, kurte stovi prieš liąudį

buvo parinkti abiejų' senųjų 
partijų į kongresmanus kandi
datus, tai nėra kitos Išeities' 
darbininkams, kaip tik bąlsuo- 
ti už Didsbury, patraukiant 5- 
tą rankeną ant balsavimo ma
šinos. / /- ■

Penktas disjtriktaš visuomet 
buvo apleista^ progresyvi© vei
kimo, nes miesteliai toli vienas 
nuo kito. Distriktas užima di
delį plotą ir yra daugelis ūki
ninkų. Penktame distrikte ran
dasi šie miestai ir miesteliai: 
Waterbury, Torrington, Tho-I 
maston, Litchfield, Ansonia, 
Derby, Naugatuck, Seymour, 
Canaan, Falls Village, Washing
ton ir keletas mažesnių, kurie 
kaimais būtų priskaitomi. Mi
nėtose vietos būtinai reikalin
ga, kad visi žmonės, katrie nori 
gerbūvio, patrauktų 5-tą ran
keną antį mašinos arba parašy
tų kryžių,( kur atspausdintas 
rinkis virš People’s Party ant 
popierinio baloto.

Didsbury savo kalboj pasa
kė, jĮ«ad jo sūnus armijoj, ku
ris dabar randasi Trieste rašė 
laišką, kad tenai amerikonų ar
mija taip neapkenčiama, kad 
mažiau negu Ą negali eiti į 
miestą,. nes juos akminimis 
mėto. Jie nešasi su savimi šau
tuvus dėl apsigynimo, nes ki
taip juos užmuštų akminimis*, 
'Taipgi sūnus rašė, kad jeigu 
kiltų karas, amerikonai nepasi-l 
laikytų tenai nei vienos valan
dos. Jisai rašė, kad jei karas 
kils, tai lai tuojau prašo jo 
“life insurance/’ nes jis tikfai 
neliks gyvu. - '

žmonės atydžiai klausė Dids- 
burio kalbos,, nes jis Nevartoja 
jokių technikališkų žodžių, bet 
kalba taip, kad bile kas gali 
jį ąuprasti. Jis davė informa
cijų apie vietinę industriją, ku
rių niekur kitur • negautume. 
Prie to,’ jis puikiai afrodo: vy
ras- su pečiais, kaip jaučio, nes 
jis yra “brass roller,” dėl kurio 
darbo reikia, stiprių raumenų, 
nes baisiai sunkus darbas. Da
bar turime tikrą darbo žmo
gų- kuris supranta visus klau
simus, katrie stoja- prieš darbi
ninko akis. Balsuokime už jį!

Pb Didsburio kalbėjo 5-tp 
kongresinio distrikto Peoples 
Party pirmininkas D-ras Sta? 
nislovaitis. Jisai plačiai kalbė
jo apie tai^ kur veda naminė ir 
užsieninė Amerikos politika, 
kiek daug bazių ir kaip pla
čiai Amerikos imperializmas 
yra išplėtęs žemps plotą sulygi
nant su tuo šauksmu, kad Rusi
ja norinti užvaldyti pasaulį. Jis 
pasmerkė 'Marshall© planą dėl 
Europos “atgaivinimo,” įrūdy
damas, kad apie trečdalis tų pi-

nigų eis ant tabako, vyno ir W 
Coca Cola. Nei vienas iš tų 
cĮalykų negelbės Europai atsi
statydinti. Prie to, siunčiama 
‘Amerikos industrinė gamyba, 
kaip tai:: šaldytuvai, automobi
liai, ir kiti padarai ; tas siunti
mas pagamintų produktų pri
verčia ten daugelį mažesnių fa
brikų bankrutuoti. Tuos* bank
rutuojančius fabrikus superka 
•Amerikos monopolistai, tuom 
įeidami plačiu ruožtu į Europos 
industriją ir-pasidarydami dar 
artimesnius ryšius pasaulinėj 
monopolijoj. D-ras įrodė, kad 
mūsų užsieninės politikos vedė
jas yra tarptautinės advokatų 
firmos narys — John Foster 
Dulles. Toji firma, Crqmwell 
and Sullivan vedė viską dėl j 
Hitlerio, kaipo jo advokatai ir r 
po šiai dienai tebėra Franko 
advokatai.
" Tai nėra stebėtina, kad taip' 

smarkiai vedama ^propaganda, 
kad įvest Ispaniją į‘Jungtines 
Tautas ir duoti dėl Franko ge
roką sumą iš . Marshall© Pla
no. Lig šiol liaudies balsai dar 
lig to nedaleido, bet,1 jeigu De
wey bus išrinktas, be abejonės 
John Foster Dulles liks jo ^Se
cretary of State ir jie pabaigs 
Jungtines Tautas paversti į fa
šistų lizdą.

Po to daktaras Stanislovai- 
tis paaiškino, kad Wallace’o, 
programai ant radio kainuoja 
$1,000 į minutę ir, kad jisai ga
vo reikalavimą nuo Nacionalės v 
Progresyvių Partijos apie rei- j 
kalingumą pinigų, kad pradėti v 
dar vieną Wallace’o radio pro- 
gramą^ant ABC. tinklo ketvirta
dieniais. Jisai pats pradėjo au
ką- su $25, kiti pasekė ja vado
vybę ir buvo surinkta net $149, 
nors* tik 100 žmonių tenais bu
vo. Garbė mūsų tautiečiams, 
kad jie taip didvyriškai atsilie- z 
pė į prašymą!z

Aukotojai
Aukojo sekamai: Dr. Stanes- ’• 

low ir žmona — 25. J. Strižaus- 
kas ir žmona $15. ;•’ /

Po $10: Ant Antanavičius, 
Petras YuskeviČius ir C. Kaz
lauskas: » , /Jį!

Po* $3^’k. ‘ Yenkeliftnienė, 
Sinkevičiai, Maroziepė, Bronius 
Marčinonis, V. Jokubonrs, P. v 
Kukanskis ir P. Bokas.

Po $3: Juozas ir Marė Svin- 
kūnai ir Kučauskienė. ♦. ‘

Po 2: K.< Sabutis, C. Danise- 
vičia, M. Paugis, J. Gabrėnas, 
Ortliv, C. Krasnitskas' ir Ari- 
drulienė. «

Po $1: Helen Petro, JT. Dvi- 
linskas, Želvienė, StatkeViČius* 
J. Ochremčhuk, želpa. P. Me
tiejaitis, P.P. Vaičaitis, zVartonai

(T^sa 5-me' posL)

' 't A -I* '

džiama 15 bilijonų dolerių ant, 
karo reikalų. Jeig’u ne karo iš
laidos, žmogus nusipirktų $15,- 
000 vertės stubą už $5,000.

Trečias kalbėjo Wallace 
Kinch, negras, išėjęs N. Y.. Uni- 

įversiteto mokslą žUrnalizmo ša
koj. Negrams nėra viėtos to
kiame darbe, jis dirba fabrike 
American Brass.’ Jis yra vete
ranas antro pasaulinio karo, 
vędęs ir turi kūdikį. Jisai kal
bėjo prieš pakėlimą fėrų ant 
vietinių busų lįgi 10 centų, nes 
tai apvogs žmones ant' 3Q ar 
40 dolerių per metus, o kompa
nijos susikrovė milžiniškus pel
nus karo laike. Kinch kandida
tuoja iŠ ,15-to distrikto į valsti
jos seimelį.

Pb Kinch kalbėjo Charles E. 
Didsbury iš Morris, kandida
tas į 5-to distrikto kongresma
nus. Didsbury yVa trečios ar 
ketvirtos gentkartės ameriko
nas, jo ūkio žemė jų šeimos jau 
pėr 100 metų /lirbama. Bet7 
Connecticute sunku išsiversti 
vien x ūkininkavimu, todėl jis, 
|caip ir kiti, katrie neperdaug 
^mės turi, dirba fabrike — 
Thbmastone. Connecticptc be- 
Vėik nebuvo, unijų ligi lW2, m. 

:tlrėso industrijoje. Kompanijos 
neįsileido organizatorių anks-z 
Čiaū. Jėizne Roosėveltas, tai ir 
1.942' metais , nebūtų pasisekę. 
B&t sutverta, buvo Mine; Mill 
and Smelter Workers imi jos lo
kalus ^bpmastone ir Didsbury 
buvo išrinktas prbzidentu to lo- 
kalo. Jis ant tiek gerai tarnavo 
unijos .nartams,* kad ii' po šiai

■ Fotografas
.Traukiu paveiksiąs familijų, .ves
tuvių, kitdkių grypių" ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

\ sudarau- su ame- 
ii rlkoniškais. ReP 
Mkalui esant ir 
e padidinu tokio 
’ dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
. 512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway ir Stone Ave., pri« 
f • Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore S-6ldJ

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager , 

JOHN A. PAULEY, 
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TeL EVergreen 8-9770

CHARLES J. ROMAN
' • '' (RAMANAUSKAS)

' “ Laidotuvių
Direktorius

<»*
I Jūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
nakt|, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai moder- 

miškai įruošta , mūsų Šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

•......................... .

4 pusi.—-Laisvė (Liberty* Lith. Daily) Antr.,



MONTREAL, CANADA REIKALINGOS MOTERYS

sendvičių, kavos, tortų

KRISLAI

Lietuvos Žinios

BAR & GRILL

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

Tel. ST. 2-8842
FUNERAL HOME, Iric., 354 Marcy A*e., Brooklyn, N. Y

Patil Gusttis Funeral Hotiie

Kuklianskis, į fizikos

kad 
norėtų 

pasitai-

Llūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą /atlyginimą.

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

akademiją. ; ' f '■
Grupė studentų išvyksta j 

Maskvos medicįpoš institutus.'
• ■■ ■ ■ -■■■> .• (• . X.V -i

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

TeL. MArket £-8172

PIONIERIŲ SĄSKRIDIS
Šakiai, liepos 27 d.—šiomis 

dienomis šakiuose vietos pio
nierių iniciatyva buvo sušauk
tas pionierių sąskrydis, kuria
me dalyvavo 160 pionierių de
legatų iš visos Tarybų Lietu
vos.

Paminklas Kariams
JOTtBAR’RAŠ, ilėpbs

Matthew 
BUYAUSKAS 
^Laidotuvių Direktorius

RONKONKOMA
8684

★ KAUNAS, liepos 
52 medicinos seseris 
Raudonojo. Kryžiaus

daugkartinio vielos 
staklynas, kuris vie- 
atlieka eilę vielos 
operacijų ir iš karto

Kultūrinė Chronika

Mrs. ‘Louise Jorgenson, bu
vusi tęsiiųjų kaspinų dirbtu
vėles savininkė* turės atmokė
ti savo šešietns darbininkams 
5199, kurie buvo nedattidk^i 
jiems algomis pirm dirbttiire- 
lės uždarymo.

Viskas laiku buvo/ visi kan
didatai į&sirbdfe, nors ii&lęn 
Petro neseniai sirgo plaučių už
degimu ir manėme, kad jinai 
nepribus. Bet ji, nors nestipri, 
— pribuvo. Padėka visiems 
kandidatams, kalbėtojams ir di
delė padėka visiems mūsų lie
tuviams, kurie aukavo ant tos 
geros intencijos, kad palaikyti 
Wallace ant radio. Radio pa
siekia milijonus žmonių, katrie 
niekaip nepasiekiami kitaip. O 
•vietoj tų komedijantų ir “soap 
operas,” kuriais nubovina Ame
rikos publiką, lai žmones pasi
klauso to, kas jiemš ant gero.

Dalyvis.

Peter 
Kapiskas

Didžioji Darbyinete 
Jau Čia Pat

Kaip jau matėte spaudoje, 
su šio menesio 15 d. prasidėjo 
Kanados progresyvių lietuvių 
didžioji darbymetė, tai yra 
Liaudies Balso vajus už ga
vimą naujų, atnaujinimą se
nų skaitytojų ir sukėlimą fi
nansinės paramos laikraščiui.

Apie laikraščio svarbą pa
žangiajam lietuvių judėjimui, 
aiškinti nereikia. Jis atliko 
ir atlieka didelį kultūros, ap- 
švietos ir pažangos darbą. 
x Šiam dideliam ir svarbiam 
darbui pravesti šios kolonijos 
progresyviai lietuviai turėjo 
susišaukę vajininkų susirinki
mą 8 d,. Šio menesio ir pada
rė planus, kaip geriau atlikti. 
Tikiu^ kad apie šį vajininkų 
susirinkimą vajaus komitetas 
parašys plačiau. Pažangių* 
šios kolonijos lietuvių pareiga 
vienokiu ar kitokiu būdu pri
sidėti prie šio „didelio ir kil
naus darbo.

tautvyrių” ir tt.
ne, bet Vienybės

tie “Lietuvos prezidentai” 'esą 
bolševikų iškepti ! Girdi, “visi 
Šitie didvyriai yra paprasčiau
si bolševikų penktosios kolonos 
Agentai,” pasiųsti užsienin 
“tarp tremtinių veikti.”

Netiesioginiai, bet liktai bol
ševikų agentais .pasidaro ir GrL 
gaitis, šiiputis ir Tysliava, ne
pripažindami Lietuvos preziden
tu Paleckio, o piršdami savo 
kandidatus.

SALOMĖJOS NĖRIES VAR
DO KOLEKTYVINIS frKlS
ŠAKIAI, liepos 28 d. — Ki

dulių valsčiaus Sutkų apylin
kės darbo valstiečiai vieningai 
pareiškė nbrą pereiti iš mįiivi- 
dualinio į kolektyvinį ūkį. Visų 
trisdešimts valstiečių nutari* 
mu, naujasis ūkis, turįs 300 
hektarų žemės, pavadintas Sa
lomėjos Nėries vardu.

Abekienė ir Kenstavičienė 
Dainuos Montreale

Džiugu pranešti visiems šios 
kolonijos lietuviams, kad me
tiniame Liaudies Balso kon- ✓ * 
certe turėsime viešnias ameri
kietes dd. K. Abekiėnę ir A. 
Kenstavičienę. Minėtos daini
ninkės yra plačiai pagarsėju
sios ne tik Jungtinėse Ameri
kos Valstijose, bet taip pat 
palikusios gana gilaus ir ma
lonaus įspūdžio mūsų ir To
ronto lietuvių kolonijų lietu
viams. I-

Metinis Liaudies Balso kon
certas įvyks 28 d., lapkričio 
(Nov.), šios kolonijos lietu
viai jau iš kalno ruošiasi jame 
dalyvauti. Nemanau 
daug rastųsi, kurie 
praleisti tokią retai 
kančią progą.

282 UNION AVĖ. BE
/. / * Tel. EVerkreęii 4-9612

Neakivaizdinio % 
Instituto Skyrius

VILNIUS, liepos 28 d. — 
Tarybų valdžia įsteigė Lietu
voje Kūno kultūros institutą— 
aukštojo mokslo įstaigą, ruo
šiančią aukštai kvalifikuotus 
kūno kultūros dėstytojus. Šie
met institutas išleido pirmąją 
55 žmonių laidą.

Siekiant pagausinti aukštą
jį kūno kultūros išsilavinimą 
turinčių1 žmonių skaičių, Le
ningrado Leshafto vardo Kū
no kultūros institutas nuo at
einančių mokslo metų pra
džios steigs Kaune, vietos in
stituto. bazėje savo neakivaiz
dinį, skyrių. Tarybų Lietuvos 
sporto darbuotojai, gaudami 
visapusišką paramą, galės ne
akivaizdiniu būdu įgyti aukš
tąjį ipokslą.

Menševikai sako, kad tikru 
Lietuvos prezidentu gali būti 
tiktai Dr. Grinius. Klerikalai 
sako, kad prezidentu turėtų bū
ti kun. Krupavičius, kuris Sme
tonai padėjo Grinių nuversti 
1926 metais. Smetonininkai tei
gia, kad Smetona Lietuvos pre
zidentu paskyrė Lozoraitį. Pas
kui Lietuvos prezidentais skel
biasi dar visa eilė “tatirų,” “gi
ven ų

Tikėsite 
bendradarbis Juozas Valtys su-, 
žinojęs* iš “Vyriausio Lietuvai 
Išvaduoti’ Komiteto,” kad visi

Skersai gatvės nuo Arinory ” x (
ĮMETU ViS laisniuOtas graborius <

Telefomįokite dieną arnaktj '<
f EVergreen 7-4774 L

□►ęiū
Naujai išdekoruota Šermenų ^koplyčia, kur šeimos pato

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

Du kambariai šermenim, didelis ptiikUi įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui, v

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kš (avimo* Mtey telefonas niekad nemiega.

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES
PRANEŠIMAS 
CLEVELAND, OHIO

tAm. Liet. Moterų Klubo susirinki
mas įvyks spalių 21 d., 7 ,v. y. Vo
kiečių salėje, 55th St, netoli St. 
Claire. Visos narės dalyvaukite Nu
sirinkime, atsiveskite ir naujų na
rių. Turime daug darbų atlikim — 
Eva Simans. (246-247)

Nauji Agregatai “Pergalėje”
KAUNAS, liepos 28 d. — 

Naujuose įmones blokuose 
vyksta moderniškų metalo ap
dirbimo agregatų montažas. 
Pirmą kartą Lietuvoje pradės 
veikti 
tempimo 
nu metu 
tempimo 
suteikia jai reikiamą storį

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

fkamp. 68th, St.)
Atsitikime varduvių, ^ukakčių^ sirgimų, šermenų 

ir tt., tefefonuokite ' ’ .
,SHoreroad 8?9330 \

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

Specialistai Pritaikyihui 
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Streikuojantieji Simplicity Pateerh sandelio darbinin
kai balsiai uja policija, kurį būriais susirinko pravesti 
šapon skebus per pikieto liniją. Strėikiėriai, nariai 
CIO United *Office and Professional Workers, strei
kuoja reijkalaudami šugrąžipti darban pradarytus 32 
darbininkus. Jie vadovavo darbininkų delegacijai, 

ėjusiai reikalauti pakelti algas ir pripažinti uniją.

Miestas Puošiamas
JURBARKAS, liepos 28 d.— 

Centrinių Jurbarko gatvių — 
Vytauto ir Dariaus-Girėno san
kryžoje įrengti gražūs gėly
nai, pastatyta penkmečio pir
mūnų Garbės lenta, daili 
laikraščių vitrina. Miesto tvar
kymo darbai vyksta ir kitose 
vietose.

Serga Povilas Kavoliūnas
Jau gana ilgas laikas, kaip1 

senatvė ir kitokios įvairios li
gos kamuoja drg. Povilą Ka- 
voliūną. šiuo laiku ligonis ran
dasi Victoria ligoninėj, “L” 
Warde ir laukia operacijos. 
Galintieji pasistenkite ligonį 
atlankyti, nes ligoje didžiausią 
paguodą ir suraminimą sutei
kia lankytojai. *Nuo savęs lin
kiu ligoniui greitai pasveikti.

paren'ge 
Kauno 

skyriaus suorganizuoti kursai.
I. Šapoka.

BIRŽAI, liepos 28 d.—-Bi- 
b 1 i o te k i n i n k y stės klausimais 
seminaras įvyko Biržuose.

A. Žičkus.
★ PASVALYS, liepos 28 d.- 

Koncertą švoliškio kolekty
viniame ūkyje (Pasvalio ap- 
skr.) surengė šefuotojai — Jo
niškėlio žemės ūkio techniku
mo7 moksleiviai.

J. Zapareckas.
★ Spaudą platina Biržų ap

skrities kultūros-švietimo dar
buotojai. Klausučių skaity
klos vedėja drg. Dagienė su
rinko 42 prenumeratas, Užu- 
šilių skaityklas vedėjas šer
nas—30. A. Žičkus.

★ ,Kultu ros namai atidaryti
Vyžuonių valsčiuje (Utenos 
apskr.) V. šiaučiulis.

Nauja. Mašina
ŠIAULIAI, liepos 28 d. — 

“Stumbro” odos, fabrike pa
leista darban nauja odos 'gra
viravimo mašina. Ją remon
tavo pasižymėjęs mechanikas 
drg. Janulovičius. ■ ,

Įvedus jiichto graviravimą, 
žymiai pakils jo kokybė.

S. Dovydaitis'.

J Maskvos ir Leningrado 
Universitętus

VILNIUS, liepos 28 d.—Mū
sų .respublikos akademinis 
jaunimas labai domisi įžymių
jų- mūsų šalyje mokslo tvir
tovių, Maskvos ir Leningrado 
aukštųjų mokyklų gyvenimu ir 
kūrybinga' mokslo 
niaus universiteto 
užmezgė glaudų 
biavimą su šiomis 
mis mokyklomis.

Hl

....

Dailininkas P. Mikutaitis bai
gia bareljefą, kuris papuoš žu
vusioms tarybiniams kariams 
pastatytą paminklą. Barel
jefas vaizduoja tarybinį karį, 
besiveržiantį atakon.

Karių kapinės, kuriose yra 
paminklas, pavyzdingai su
tvarkytos. Br. Petraitis.

GERI PIETCS!
»

Kada ttorite frėrų pietų, 
kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Doinikaitis

Sakin Iftkaa
417 Lorimer Street 

Laisvės Name.
Bfrotflclyk, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos, valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimai.

Dailininkai Vyksta Į 
Kolektyvinius Ūkius

VILNIUS, liepos 28 d. —
Apie 50 LTSR Tarybinių 

Dailininkų Sąjungos narių pa
reiškė norą šią vasarą pabu
voti kolektyviniuose ūkiuose 
ūkiuose ir užfiksuoti drobėje 
bei gipse socialistinio Lietuvos 
kaimo bruožus. Kėdainių ap
skrities ’kolektyvinius ūkius 
aplankys LTSR nusipelnęs 
meno veikėjas V. Palaima. Į 
kūrybinę komandiruotę jau iš
vyko tapytojas Medvedevas, 
skulptorius Narkevičius,, ren
giasi kelionėn skulptoriai Bu
cas, Kė d ainis, keramikas Ma- 
nomaitis, tapytojai Kazokas, 
Dilka, Vaitys,. Norkus ir kiti.

Drs. Stenger & Stengei 
v Optometrists 

394-398 Broadway

LITU ANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

veikla. Vil- 
studentija 

bendradai’- 
a ūkstosi o- 

' Nemažas 
studentų skaičius pareiškė no
rą mokytis žymiausiose TSRS 
aukštosiose mokyklose. Vil
niaus universiteto vadovybė, 
susitarusi su “Maskvos ir Le
ningrado aukštosiomis moky
klomis, siunčia į jas tęsti 
mokslą eilę studentų, pasižy
mėjusių moksle ir visuomeni
nėje veikloje. Į Maskvos Lo
monosovo vardo .universiteto 
teisių mokslo fakultetą išvyks
ta studentas Burkauskas, į 
ekonomikos mokslų fakultetą 
—Pečiūra, Bitukus, Marcihke- 
vičius dr Venckūnas, į gamtos 
mokslų fąkultctą; geologijos 
skyrių 
matematikos mokslų fhkultetą 
—Tolutis, Mickevičius, Viiča- 
kas, Požėla ir kt.

Študentai Paiilatiškas, Vai
nauskas ir Daniulis išvyksta 
savo basirikktos specialybės

Prieplaukos Statyba
JURBARKAS, liepos 28* d. 

Nemupo laitiriinkySt^s bazė 
vykdo naujos didelės prie- 
filaukos statybą; SparČi&i re
montuojami garlaiviai, baido
kui, atstatomas “Minininko” 
motorinis laivas.

V. Tomkus.
At . i » *’

žiais parengimais, koncertais, 
operetėmis,x linksmino mūsų 
širdis, teikė malonumo, gaivu
mo dvasią. Jo tikslas ir atei
tyje savo skambia daina, pui
kiais parengimais linksminti 
mus. O kad to viso atsiekus, 
reikia, kad pats choras būtų 
didelis ir stiprus. Kadangi ši 
kolonija lietuvių skaičiumi ne
maža, tai to tikslo pasiekti bū
tų lengva, jei visi dainos my
lėtojai .stotų į “Vilijos” chorą.

“Vilijos” choro pamokos jau 
prasidėjo. Vyksta ketvirtadie
niais, Vytauto klubo svetainė
je. Meno mėgėjai, galintieji 
dainuoti, ypatingai buvę seni 
choristai* it choristės, prisidė
kite prie šio gražaus darbo.

Reporteris.

WatAry,Gmh.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

tč, Didsbury, Vaitonis, Meiso- 
nienė, Buzienė, Lucy Borgnis, 
RadŽiunienė, Stanikienė, Ray 
Leopold, Kaz. Laskevičius, P. 
Alenskas. Kiti davė smulkiais 
— Ulozas 50 centų.

Jeigu ne svetimtaučių mažu
mos, kurios mato pavojų nuo 
senų partijų, nebūtų taip pa
sisekęs šitas mitingas. Po pra- 
kąlbų komisija surengė užkan
džių 
ir alaus. Be alaus nebūtų buvęs 
politiškas mitingas. Tik Pro- 
gresyVių Partijos nariams ir 
balšbotojams nereikia užmokė
ti už balsavimą, jie žino, kur 
jų gerbūvis yra. Jie patys 
Mpšimoka visas lėšas.

Į komisiją dėl parengimo įė
jo Marė Strižauskienė ir Pet
ras Bokas, taipgi pagelbininkės 
^enkeliūnienė, Andriulienė, Da- 
nisevičius, Strižauskas ir kiti, 
kurie pagelbėjo viską po užkan
džių sutvarkyti. w

Ačiū draugams, kad jie taip 
nuoširdžiai pasidarbavo suren
gimui mitingo ir vakariėhės. 
Ačiū Literatūros Draugijai, 
kad .pavelijo jos nustatyto su- 
siHnkimo vakarą ‘šitai puikiai 
progai panaudoti, nes vėliau 
būti) buvę per vėlu.

F. W. ShafflM v ; *4
(SHXLINSKA5)

Funeral home
84-02 > Jamaica 

Opposite Forest Parkway * | 

WOODHAVEN, N. V
Suteikiam garbfngie laidotavwi • 

6150 
Koplyčias suteikiam nemokaimd 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia 7-4499

DIETIKė
Baigusi A, D. A. PIRMINYBE 

ligoninėje iš <225 kambarių. 
Puikiausios darbo sąlygos. 
NUOLATINIS DAR&AS. 
» Kreipkitės .
MEMORIAL HOSPITAL 

1601 VAN BURfcN ST&tefct, 
WILMINGTON, DEtAWA&E.

į. J. Kaškiaučins, M. m 
j 530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
: w HUmboldt 2-7964

(Tąsa nuo 1-mo pust) 

taliku, bet dar praktikuojančiu 
kataliku, t. y., žiūri ar jis sek
madieniais eina į bažnyčią, ar 
atlikęs išpažintį, ai’ klusnus pa- 
rapi’jonas, ar ne civiliniai susi
tuokęs ir panašiai.

Toliau: “Stipriai apgailėtina, 
kad mūsų visų bendroji išeivi
jos pašalpinė organizacija BAL- 
Fas, taip pat pasinešdino sa
vus tautiečius leisti košti vie
nai iš tų organizacijų” ... 
(Naujienos, ’spalių 13 d.). To
ji “Viena organizacija” yra Na
tional Catholic Welfare Confer
ence.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

^aisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir pž prieinamą kalifą.
• Pdilįlal įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

“Vilijos” Choras 
’Jau Pradėjo Darbą

“Vilijos choras, tai mūsų 
kolonijos lietuvių meno paži
ba. x Jis per metų eilę (pir
miau. Įjuvęs “Jaunimo” cho
ras) savo skambia daina, gra-

BŪKITE ATSARGŪS 
Ypatingai Senesni žmones
Mainantis orui, dauguma žmonių 

serga slogomis, ir kitokiomis ligo
mis. Būkite prisiruošę, kad atsigin
ti nuo ligų, naudokite N6. 2 M. J. 
Švilpas Salve-tyloštis, . kuri suteikia 
malonios šilumos. Gaivina kraują ir 
prašalina įvairius paviršutinius 
skausmus,' "kaip tai: reumatizmą, ko
jų ir rankų skaudėjimą, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų. Su
stingimą,- neveiklumą, tirpimą, mėš
lungį. 'traukimą, nikstelėjimą, persi
šaldymą ir /aštrų kosulį nuo persi
šaldymo. Greitai gausite pagalbą.

Kaina $1. •
Taipgi ktir?e Jurite. odos ligas, iš

bėrimus, votis, (rash L nušašimą, 
Athlete’s Foot, Sinus, nudeginimą, 
nušutimą,. nosies ar burnos nesvei
kumą, ronas (tik ne vėžio), kojų 
tynlmą" ir skaudėjimą, vartokitė

M.S. Miracle Salve.' Si 
piostis stebėtinai greit gydo. Kaina 
tik $1. Jeigu turite kokius niežėji
mus ai* Poison Ivy. vartokite No. 4 
Salve, nuo niežėjimo. Kaina $1.

Jei turite piles (varvančiąs ar 
ne), vartokite No. 5 naujai Išrastą 
mostį, tuoj prąšalina pll/js be pjaus
tymo. Kaina tik $2 už dėžutę.

No. 1 M s. Miracle’ ointmėnt 
nuo. datitlefe škMūdfcįfrib, Prąšaliha 
gčlirrią jfc (glims) ripšvėi-
kuntą. Kad ib riettiritė dantų ir 
škaudk jfrft'ė&ėiiis, thi ttioj gddisite 
pagalbą nuo 'Šios mosties. Kaina 
Kurie pli'ksite už $5, gausite ekstra 
dovanoms vieną dėžutę.

SiUsdami užsakymus, 1 kartu pri- 
siųskite ir moųey-orderį ar čekį. 
Iš Kantrios reikia pridėt 25c ekstra. 
Siunčiame ir C.O.D., reikia pridėti 
30c pašto ženkleliais. Adresuokite:

< i ŠVILPA
• p. <). kox 78, S^ą. A 

Hartfora 6,, Conn. ...
I lartfordiečiai gklite pirkt i phs

E. Beirs JvMstiriėj) 158 Park St.
/ - 4 < ■■ . ' (adv.)

M

Si j 

K H ' ♦ į

H
l.a sr?i ••



RamoškaitėBiruta

or.

Red

A. Kalinauskas

New

KONCERTAS

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

Antanas Matulis

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

M

ma- 
jog 

priešdešiniaja- 
išsįplėtęs 
kuriame

Siuvėjų Masiniai 
Mitingai Pietų taiku

Smerkė Areštavimą 
Streikierių

“Sustreikavo” Bronxo 
Bušų Vairuotojai 
-.--Prieš Publiką

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Avė.,

Brook- 
trade- 

luare” and 
of Sta^

Parduoda naujas ir taiso 
/ sekamas mašinas:

Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Masinas, Frigidaires, 

' Television ir Radios.

operų -artistė

PEIST LINE 
DRUGS, Ine.

' 405 SO. 4th ST.,
Oor. Hewes St.

6 pusi.“—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—-Antr.,. Spalių

Na, o ką reiktų pasakyti 
apie Detroito Merginų Sekste
tą? Užtenka pasakius, kad 
jis dalyvaus mūsų dienraščio 
koncerte, nes ši gražių mer
ginų grupė pernai Meno Fes-

GAISRAGESY3 SUDEGĖ 
MAŠINOJE

Kreipkitės: v 
104-12 - lllth Street

įrengimais, bile kada 
čios sustoti.

Sųšumijusį Veteraną 
Sužalojo Karčiamoje 
Muštynėse

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
.Iki Jums Jo Reikės

1—2 dienom- 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

Washington. —. Republi- 
konas senatorius Ralph 
Flanders ketina įnešti Kon
gresui pasiūlymą, kad visi 
komunistai būtų suregist
ruoti.

. ’ Matulio * kasdieniškas dar
bas neleidžia jam pasireikšti 
plačiau mūsų judėjime, bet 
ten, kur jis eina atsakingąsias 
organizacines pareigas, jas at
lieka pagirtinai gefrai ir gra-

ir Metropolitan Avės., stovin
čiame auto rastas degąs bu
vęs gaisragesys William Bos
man. Jį ištraukė pavojingai 
apdegusį. Mirė už, kelių va
landų, ligoninėje. Įtariama, 
kad gal blogdariai jį padegė.

Hy Schorr, 30 metų, New, 
York universiteto dentisterįjos 
studentas, rastas nusižudęs 
savo bute, New Yorke.

Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 14 Nov

Koncertui įžanga $1.50 
Prašome iš anksto įsigyti kon
certui bilietus.

Vien tik šokiams įžanga 75c

Tai puikus baritonas, rusas, 
operų dainininkas. Per kele
tą metų mes bandėme jį gau
ti į savo koncertą, bet tuo 
laiku jis vis dainuodavo ope
roje Chicagoje. šiemet turime 
ir jį savo dienraščio koncer
tinėje. programoje.
ALBERTAS VASILIAUSKAS

Tarp kitų pareigu,' šitio me
tu Ant. Matulis eina Lietuvių 
Daffoininku Susiyienijimo III- 
čiosioš apskrities pirmininko 
pareigas.- Jo vadovybėje ši 
apskritis veikia labai pagirti
nai, pavyzdingai. Matulis vei
kia ir vietos LDS kuopoje.
T Antanas Matulis gimė Jo- 
nionių kaime, Liškiavos para
pijoje, Dzūkijoje. -Jo gimta
sis kaimas stovi ant Nemuno 
kranto ties ta vieta, kur įbėga 
Merkis,—ties Merkine. Anta
nas, kaip ir kiti smulkių vals
tiečių sūnūs, iš pat mažens

Billy De Wolfe žvaigždėse

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų DŽiū- 
' lėrių. Tąipgi Costume Džiulerių Sulyg 
/ Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių DaįKtų.

PIRKITE DABAR Ift TAUPYKITE PINIGUS

Ladies Garment Workers 
Unijos'darbiečiai dažnai su
ruošia masinius mitingus gat
vėse išsiaįškinti tarpusavyje ir 
išaiškinti praeinančiai publi
kai svarbius klausimus. Siu
vėjai tam panaudoja pietinę 
darbo pertrauką ir gatves to
se vietose, kur daug susibūrę 
šąpų. ‘ .
* . šį trečiadięnį, spalių. 20-tą, 
12 valandą per pietus, gar- 
męntięčiai praves du 'mitin
gus. Vienas bus prie kam
po 39th Št._ ir 7 th Avenue, o 
kitas prie Broadway ir 36th 
St., New Yorke. Pirmajan^e 
kalbės žymus advokatąs L. 
Philip Zipser, o kitame jaunas 
veteranas Ernest Parent, A- 
merican Youth for Democra
cy direktorius.

71TDW RAO grand street 
£Uir 0 D/111 BROOKLYN. N.Y.

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD-BROOKLYN

Civilių Teisių Kongreso New 
Yorko skyrius smerkė arešta
vimą 14-kos portorikiečių ir 
negrų Simplicity Pattern Co. 
sandėlio streikierių New Yor
ke. Savo pareiškime sako,kad 
areštai buvo “dalimi majoro 
O’Dwyer’io policijos depart
ment© nusistatymo persekio
ti... portorikiečius ir negrus 
piliečius.”

Civilių Teisių Kongresas da
vė areštuotų gynimui advo
katą.

Streikierių unijos (United 
Office and Professional Work
ers Lokalo 16-to) Wallace'for 
President Komitetas pastebė
jo, jog nieko netikėtino nėra 
tokiame žiauriame užpuolime 
ant streikierių, nes neliberališ- 
kos “liberalų” partijos svar
bi figūra. Leo Rossett advoka
tauja Simplicity Pattern Kom
panijai.

Gražioji 
dainininkė dalyvaus dienraš
čio Laisvės koncerte ir šiemet. 
Apie ją nęyeikia daug kalbė
ti, užtenka paminėti jos var
dą ir visi Amerikos lietuviai 
pridės — “tai mūsų lakštinga
la!”

WALTER ŽUKAS 
vadovaus Aido ir Sietyno 

chorams festivalyje
Neatvykimui į Tautų' Už 

Wallnce Festivalį gali būti tik
tai dvi priežastys — liga ar
ba visiškas nepaisymas tokios 
grožės, kokią teikia tautų dai
nos, šokiai, muzika.

Festivalis įvyks šio antradie
nio vakarą, spalių 19-tą, 311 
W. 34th St., Manhattan Cen
ter, New Yorke, netoli 8th 
Avenue (už Hotel New York
er). Visomis linijomis ikį 34th 
Street.

Festivalyje dalyvauja lietu
vių chorai — brooklymečių 
Aidas, vadovaujamas Jurgio 
Kazakevičiaus, ir newarkiečių 
Sietynas, vadovaujamas Wal- 
terio Žuko. Chorai dainuos 
abu bendrai, sudarydami vie
ną didžiulį chorą . e

Panašiai dalyvaus kelioli
kos kitų tautų chorai, šokių 
ir muzikos grupės; didžiosios 
paskirai, o mažesnės suben
drinusios savo, spėkas su gre
timai veikiančiomis kitomis 
tautomis,

Festivalio programa’ /bus 
įdomi, žavinga — vertingesnė 
už keletą eilinių filmų, sudė
tų kartu. Tikslas svarbus. Rei
kėtų daug kitų reikalų ati
dėti į šalį užleidžiant pirme
nybę šiam. ...
x Tie&a — yra vienas nepa
togumas, tai darbo vakaras. 
Tačiau jog ir choristams, šokė
jams, muzikantams tas pats. 
Priedams, choristai dar turė
jo kelias ' ekstra praktikas. 
Jiems reikia pasiruošti speci
ali aprėdą ir rūpintis atlikti 
pareigą tinkamai. O tai ne 
tas1 pats, kas nuėjus pasigro
žėti jau gatavu mums pa
teiktu menu.

Menininkams taip pat nepa
togu darbo vakaras, tačiau ži
nodami, jog rinkimų laikotar
piu ir stokoje tinkamų salių 
dieną nepasirinksi, jie sutiko 
patarnauti, priėmė Nacionalio 
Lietuvių Wallace for presi
dent Komiteto pakvietimą. 
Tad— ■ .

Būkime disciplinuoti, kaip 
menininkai. Jeigu pagalvosi
me, kad prezidentiniai rinki
mai būna tiktai kartą per 4 
metus ir kad šįe yra patys 
svarbiausieji mūsų gentkartė* 
je, o gal ir keliose .gentkar- 
tėse, prieisime išvados, kad' 
daug kas kito vefta r atidėti 
padarymui Šio keliolikos tau

kinių grupių bendro darbo 
masiniu, kaip kad jis bus gra
žus meniškai.

IZRAELIUI DOVANOS
.Organizacijos praėjusį 

madienį įteikė ■Izraelio 
Dovid Mqgen du ambulansus. 
Viena newyorkiečių pora įtei
kė trečią. Amerikietinės nau
jai Izraelio valstybei pagalbos 
organizacijos yra pažadėju
sios nupirkti ir' pasiųsti 400 
ambulansų. Red Dovid Mo- 
gen — tai Izraelio valstybės 
Raudonasis Kryžius.

Būkite Festivalyje 
19-tos Vakarą!

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. Evergreen 7-«23^

Dainos Žvaigždes Švies 
Laisves Koncerte

tivalyje Brooklyne taip save 
užsirekomendavo, kad jas su
minėjus visuomene atsako: 
“Oho, tai bent yra ko išgirs
ti ir pamatyti!” Išgirsime lap
kričio 14-tą.

STEFAN KOZAKEVICH 
baritonas

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

Vandos: •

Penktadieniais uždaryta.

Skersai Hudsoną, 
me jo šone, stovi 
Jersey City miestas 
gyvena Antanas Matulis su 
savo žmona Stefanija. Jis čia 
gyvena jau per keliolika metų 
ir retas yra ten'lietuvių kil
mės žmogus, - kuris Antano 
Matulio nepažintų? Jis yra 
gerai visiems pažįstamas dėl 
to, kad veiklią; dalyvauja vi
suomeniniame gyvenime — or
ganizaciniame ir kultūriniame 
gyvenime.

Bet Antanas Matulis yra 
gerai žinomas ir gerbiamas ne 
tik Jersey City’io. lietuvių, — 
jis yra gerai žinomas vjsai 
New Jersės valstijos ir Di
džiojo New Yorko progresyvei 
lietuvių visuomenei. Visuome
nėje pagarbą ir pasitikėjimą 
Antanas. Matulis įgijo savo 
kruopščia darbu, savo suma
numu, savo organizaciniais su
gebėjimais ir pravedimu gyve- 
nįman savo užmanymų.

Esą Pavojaus Tranzitui

• Miestavoji Transportacijos 
Taryba prašo iš miesto meti
nių paskyrų 97 ir pusę milio- 
nų. Budžeto Taryba > žada 
skirti tiktai $48,500,000. 
Transportacijos Taryba sako, 
kad dėl .stokos finansų gali 
nukentėti patarnavimas visuo
menei, nes kai kurios pajėgau- 
nės veikiančios su 1900 metų 

galin-

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

’ Keli, šimtai autobusų vaU 
rimtoj ų Bronxe sustreikavo, 
(prieš publiką) protestuoda
mi, kad jiems užkrauta per
daug darbo išdavinėjimu 
transferų. Tad jie praėjusį 
sekmadienį pradėjo nebeiš
davinėti transferų tose vieto
se, kur. ant bu-sų buvo moka
ma 5 centai, duodant subway 
važiavimui transferą už 7 cen
tus.

Tose vietose žmonės turėjo 
mokėti už vieną važiuotę 10 
centų už subway ir kitus .6 
centun už busą.

Ponas Michael' J. Quill, 
unijos viršininkas, kuris "dar
bininkų balsais tapo išrinktas 
į Miesto Tarybą ir kuris pa-' 
dėjo majorui O’Dwyeriui pa
kelti subway fėrą, sakėsi ni^- 
ko nežinąs, autobusų darbinin
kams neįsakęs imti pakeltą 
fėrą. ' .

Majoras, aišku, taipgi džiau
giasi šiuo lengvai gdvimu 
daugiau pinigų, galės didžiuo
tis esąs “geru gaspadoriumi.” 
Tad jisai — jo policijos de- 
partmentas — žadėjo pasiųs
ti ekstra policijos į tn's sto
tis, prieš keleivius, kurie gal 
perdaug priešintis nelegališkai 
aplupami.

Jei tas skymas seksis Bronxe, 
be abejo, jis pasireikš (gal skir
tingose formose) ir daug kur 
kitur, kadangi tik pati 
žiausia galva gali tikėti, 
tas draiverių “streikas” 
publiką buvo jų pačių supla
nuotas. T—as.

LLD 55 kp. - susirinkimas įvyks 
L, 8 v. v. Šapolo-Vaiginio 

salėje, 147 Thames St. Kviečiame 
narius dalyvauti šiame susirinkime, 
nes reikės' tartis kas link Laisvės 
vajaus, kad, būtų šiemet pasekmin- 
gesniš negu pernai. Taipgi turime 
ir kitų svarbesnių dalykų aptarti. 
— P. Babarskis, Fin. Sekr.

(245-246)

, Nick Bozyk, 2G metų, New 
Era Restorante ant E. 6 th St., 
Nęw Yorke, su savo šeiminin
ku buVęs atėjęs įsigerti. Ten 
jis pabuvojo ilgokai. O kuo
met apsižiūrėjo nebeturįs pi
nigų, jam užėjo 'ūpas pagąz- 
dinti kostumerius su revolve
riu. Pas juos pinigų neradęs 
ar neėmęs, bet iš bartenderio- 
savininko būk atėmęs $35.50. 
Tačiau nebėgęs, ten pat pasi
likęs.

Atsigrįžusį nuo jo, barten- 
deris .Bozyk’ą primušė ir par
griuvusį aptrypė kojomis, o 
pašaukta policija jį areštavo. 
Bozyk’o šeima sako, kad jis 
nuo 'sužeidinfo galvon Nor
mandijos karo fronte buvo ke
liose valdinėses ligoninėse ir 
iš ten tapo išleistas kaipo 100 
nuošimčių paliegėlis.

Plėšikai atėmė iš I 
restorantd savininkų 
Yorke, $160. Pirm to jieibu 
vę užėję ten kaip svečiai, ve 
dini gražia blondine.

Peter Lawford, jaunas fil
my ir radio aktorius, vaidi 
na filmoje “Julia Misbe 
haves,” rodomoje Radio 

City Music

ROBERT LIPTON
701 Grand Street \ Brooklyn,

Sidabrinis tenoras, plačiai 
girdėtas ir visų mylimas dai
nininkas, taipgi bus dienraš
čio Laisves koncerto progra
moje.

Dalyvaus ir AIDO CHORAS, 
kuris dabar mokinasi gan pa
siryžusiai, kad gerai pasiro
dyti šiame koncerte.

George Kazakevičiaus 
kestra gros šokiams

Koncertas įvyks lapkričio 14 
d. (Nov. 14th). Prašome įsi- 
tėmyti dieną įr nepraleisti šio 
gražaus koncerto neišgirdus ir 
nepam ačius. Tok is koncertas, 
tai retenybė pas Amerikos lie
tuvius.

Koncertas bus Lietuviu Kul
tūriniame Centre. Tai geriau
sia svetainė koncertams Brook
lyne. i Oficialiai už vardyta:' 
Liberty Auditorium.

Koncerto pradžia 3:30 po 
pietų, šokiai 7-tą vai. vaka-

Bankietas Antanui Matuliui
■V . \

v Pagerbti

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.

Valandas

Dienraščio Laisvės

dirbo sunkų fizinį darbą, pel
nė duoną savo kaktos prakai
tu. Be kitko', ’jis Nemunu 
leisdavo sielius arba troptus.

Amerikon jis atvyko dar 
prieš pirmąjį pasaulinį karą 
ir kadaise gyveno Massachu
setts valstijoje. Po karo jis 
persikėlė gyventi New Yor- 
kan. čia pradėjo dirbti mais
to pramonėje (restoranuose) 
ir ten tebedirba ligi šiol. Ka
dangi jis priverstas dirbti 
naktimis, tai tas ir kliudo jam 
daugiau pasireikšti mūsų or
ganizaciniame darbe. (Apsi
vedęs, jis, prieš kelioliką me
tų, apsigyveno Jersey City, 
bet tebedirba New Yorke.)

Tuojau, kai tik jis atvyko 
Amerikon, Antanas Suprato 
organizuotumo ♦ reikalą: jis 
stojo į darbininkų organizaci
jas, jose dirbo ir švietėsi. 
. Nebuvo to didesnio ar ma
žesnio visuomeninio darbo, 
prie kurio Ant. Matulis" ne
būtų prisidėjęs. Jis dalyvavo 
mūsų spaudos vajuose, ji» dir
bo Literatūros Draugijoje, jis 
dirbo ir’ dirba LDS. Jis yra 
ilgametis nuolatinis bendra
darbis mūsų spaudos.

Ir,taip pasiaukojusiai Matu
lis dirba pęr virš 30 pasta
rųjų metų.

Dėl to, mano nuomone, LDS 
Hl-čios apskrities Komitetas 
labai gražiai, pasielgė, nutar7‘ 
damas suruošti bankietą Anta
nui Matuliui pagerbti,—kitais 
žodžiais: jo visuomeninei dar
buotei pagerbti ir jam su
teikti .daugiau energijos, pa
drąsinti, sutvirtinti, kad jis 
dar daugiau ir ilgėti taip pai 
gražiai darbuotųsi,

Rankiotas įvyks š, m. spalių 
d., lietuvių Lais»’c Parke 

(340 Mitchell Ave., Linden, 
N. . * ‘Prasidės 4 vai. p. p. 
Įėjimas vienam asine’J u i $3.- 
00; o porai—$5.

Pažangioji Brookly.no visuo
menė .'ra skolinga šiam ku
kliam, geram draugui-veikė- 
jui tiek pat, kiek ir New Jer
sės valstijos lietuvių progresy- 
vė visuomenė . Todėl ir šį ra
šinį taikau New Yorko žinių 
Skyriui, akstindamas Brookly- 
no veikėjus i reorganizacijų na
rius skaitlingai nuvykti šin 
bankietan ir linksmai praleis
ti popietį su Antanu Matuliu, 
mūsų veikėju, visuomenininku 
ir draugu. Rojus Mizara.

(Tikietai bankietui galima 
i gauti Laisvės administracijoj.) I

Aukštos Rūšies Džiūlerhį Sandelio
Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių žiedų, Moteriškų įr Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių,
, * * * / ’ , ‘ t A ♦* 4

Dailiu, Moteriški! ir Vyrišku 
Laikrodžiu Didelis Pasirinkimas

Notice is hereby jfiven that The Euclid Candy 
Company, Inc., of 82 Leonard Street, 
lyn, New York, has registered 
marks “Love Nest,” “Herald S 
"Hill-Tallies” with the Secretar; 
of New York, to be used on confectionary 
products.
____________ ' • (229-246)

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASŲIEN
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Mrs. -Jennie Wertheimer, 
60 metų, nusižudė nušokdama 
nuo stogo 6 aukštų apartmen- 
tinio namo. Būdama liguista, 
sakoma, bijojusi, kad mirtis 
gali ją peę ilga,! užmiršti.

Du bronxiečiai /pėstininkai 
tapo skaudžiai apdaužyti ma-j spalių 19 d 
šinos ties Gleason Avenue ir 
White Plains Road. Automo
bilistas nudūmė nenustojęs.




