
Veiksime ir Veiksime! 
“Policinėje Valstybėje.” 
Italijoje.
Neskaitė.

Rašo R. M1ZARA

“Mes nesiliausime kovoję, 
nepaisant, kokios pasekmės 
bus lapkričio 2 diena... Pro
gresyvių partija veikia ir 
veiks. Ji tapo įkurta ne vie- 
neriems rinkimams, bet tam, 
kad įkūnytų gyveniman savo 
programą, — taikos, .laisvės 
ir gausos programą...”

Šitaip pareiškė Henry A. 
Wall ace savo kalboje, sakyto-’ 
je. praėjusį sekmadienį Detro
ite automobiliu darbininkams.' 

Šiuos jo žodžius privalo ’įsi
dėmėti kiekvienas progresy
vus žmogus Amerikoje.

★ ★ ★
Kiekvienas privalo atsimin

ti, jog šių metu progresyvių’ 
judėjimas nėra toks, koks bu
vo-1912 metais, kai Theodore 

’Rooseveltas buvo suorganiza
vęs Bull Moose partiją, arba, 
kai 1924 metais senatorius La 
Follette buvo suorganizavęs 
progresistii judėjimą.

‘ Anie judėjimai sutirpo su 
tų metų rinkimais.

Šių metų Progresyvių Par- 
’ tjja sako f Šiemetiniai rinki
mai tebus tik gera pradžia 
mūsų pastoviam, ilgam dar
bui.

pirbdami, mes laimėsime’ 
pergalę.

? ★ ★ ★
Kai į čechoslovakiją nesenai 

atvyko britų darbo unijų de
legacija, jai tuojau pasakė 
aukštas britų ambasados val
dininkas :

—Saugokitės, nes jūs dabar 
esate policinėje valstybėje!...

Ant rytojaus ’delegacija iš
vyko iš Pragos tūlai unijistų 
mokyklai aplankyti Jevany 
miestelyj, arti sostinės. j

Delegacija , .turėjo sugrįžti 
% *patį vakarą Pragpn, kur 
jos garbei buvo suruoštas ban- 
•kietas.

i Grįžtant, kelyje įvyko ne
laimė: 16-kos metų amžiaus 
vaikinas, keliaudamas motor- 
cikliu, pataikė į busą, kuriuo 
delegacija vyko. • k v

Negalima važiuoti, reikia 
surasti *policmanas, — jis tu
rįs paimti nelaimės detalius. 
Visi ieško policmano, bet jo 
nėra! Britai sugrįžo bankie- 
tąn smarkiai pavėluotai.

Delegacija aiškina tam pa
čiam ambasados tarnautojui:

—Pavėlavome, beieškodami 
policmano šitoje “policinėje 
valstybėje...”

šį įvykį aprašo žymioji ame
rikietė, žurnalistė, Anna Lo
uise Strong.

L ★ ★
Italijoje šiuo metu vyksta 

"Draugiškumo su Tarybų Są- 
*junga Mėnuo. %

Per šį mėnesf visoje Italijo
je bus ruošiami masiniai mi
tingai, spektakliai, parodos ir 
Mitoki pažmoniai tam, kad per 
juos būtų galima juo plačiau 
ir pasekmingiau aiškinti ita
lams, kodėl tarp Italijos ir 
Tarybų Sąjungos turi būti pa
laikyti tamprūs draugiški san
tykiai.

Ramoje ir kituose didmies
čiuose, kur šis mėnuo buvo 
pradėtas, spauda ir kalbėtojai 
aiškino, jog dabartinė Itali
jos politika yra pražūtinga 
itąlų tautai, ši politika trau
kia pasaulį į naująjį karą, o 
tai reiškia—į pražūtį.

Vienintelė Italijai išeitis, jei 
ji nenori prie 'karo ruošėjų 
prisidėti, — palaikymas drau
giškų ryšių su Tar. Sąjuiiga.

★ ★
& Prūseika rašo Vilny: 

T “M. Vinikas, Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje sekreto
rius, taip pat dalyvavo *Jono 
Šliupo pelenų laidotuvėse. Ir 
ar žinot, ką jis pasakė? Na
gi, k,ad J. šliupas nebuvo be
dievis. . - •

į* “Keliais liežuvio pasisuki^ 
..mais p. Vinikas- išbraukė be
veik pusamžį šliupo ^veikimą.

“Vinikas, išrodo, nori įsi-

Darbo Žmonių 
, Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
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Chinų Liaudiečiai
Nušlavė 200,000
Čiango Armijos
60-ji Tautininkų Armija Pasidavė Komunistam Čangčune; 
Komunistai Sunaikino 100,000 Tautininkų Činlisiene

Nanking, Chinija. —Chi- 
nų liaudiečių > komunistų 
radijas pranešė, kad jiems 
pasidavė 60-ji čiang Kai- 
šeko armija su savo koman- 
dierium generolu Tseng 
Tse-šengu. Dabar komunis
tai šturmuoja dar likusiąją 
čangčune 7-ją tautininkų 
armiją, amerikonų išlavintą 
ir naujais amerikiniais gin
klais apginkluotą. Komuni
stai - liaudiečiai jau gana 
seniai yra apgulę čangčuną, 
Mandžurijos sostinę.

Čiang Kai-šeko tautinin
kų valdžia sako, jog “liovė
si” mūšiai dėl Čingsieno.

Chinų komunistai praeitą 
šeštadienį pranešė, kad jie 
užėmė strateginį činhsien 
miestą ir užmušė, suėmė bei 
sunkiai sužeidė 100 tūkstan
čių tautininkų kareivių ir

įsakyta Budėti Amerikos 
Lėktuvam Vokietijoje

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikonų komanda vaka
rinėje Vokietijoje įsakė sa
vo lakūnams, kad būtų vi
suomet pasiruošę mūšiams 
ir nuolat budėtų dieną ir 
naktį. Pasakojama^ jog kas
dien per vakarinę Vokietiją 
Derskrendąs bent vienas ra- 
kietinis Sovietų lėktuvas.-

Dviem Valandom Pailginti 
Balsavimai N Y. Valstijoj -

Albany, N< Y. — New 
Yorkb valstijos sekretorius 
Thomas J. Curran pranešė, 
jog N. Y. piliečiai preziden
tiniuose - kongresiniuose 
rinkimuose lapkričio ’ 2 d. 
galės balsuoti nuo 6 valan
dos ryto iki 9 vai. vakaro, 
tai yra, dtfiem valandom il
giau, Pirmiau balsavimai 
užsidarydavo 7 vai. vakare. 
— Balsavimam susiregist- 
ravę daugiau kaip 6,500,000 
šios valstijos piliečių.

Užsimušė 4 Veselninkak
Great Meadows, N. J. — 

Įvažiavus automobiliui į 
medį, tapo užmušti 4 asme
nys, begrįžtant jiems iš Jeą- 
nės Keidos vedybų su Hen
riu Kurdyla, Jackson 
Heights, Queens, N. Y.

/ 1

Francijos Armija Ašarinėmis
Bombomis Atakuoja Mainierius

I * ’ • ' . • ž ‘ . 1 ' » •' ' V • ; / . '

Paryžius. — 4,000 kariuo-, 
menės athkavo ašarinėmis 
bombomis į? streikierius, p’i- 
kietavusius angliakasyklas 
Saint Etienne srityje; dau
gelį darbininkų sužeidė. Ka
riuomenė sų tankais ir šar- 
piršt klerikalams, bet anie n,e 
tokie jau žiopliai.”

’ Jeigu p. Vinikas šitaip kal
ba, tai jis turbūt neskaitė ne
krologo, tilpusio klerikalų 
Drauge tuojau po Jono šliu
po mirties Berlyne.

oficierių.
Komunistai pagrobė dau

gybę amerikinių ginklų 
čangčune ir činhsiene. 
ne.

Per savaitę komunistai 
nušlavė apie 200,000 tauti
ninkų armijos Mandžurijoj.

* o

Dar Biliony Dolerių 
Reikėsią Marshall© 
Fondui per Pusmetį

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Kongresas yra pa
skyręs $5,055,000,000 Mar- 
shajlo planui “dėl Europos 
atkūrimo” per 15 mėnesių: 
bet tie pinigai bus išleisti 
iki šių metų pabaigos, ir 
nieko neliks per pirmuosius 
šešis 1949 metų mėnesius, 
kaip įspėjo Ed. T. Dickinso- 
nas, valdinis Marshallo pla
no tvarkytojas. Todėl Kong
resas po naujų metų turės 
paskirti daugiau tam pini
gų (gal dar kelis bilionus 
dolerių), sakė Dickinsonas. .

|KALINTA MOTINA, KAD 
ATSISAKĖ IŠDUOTI 
KITUS KOMUNISTUS

i

Denver, Colorado. — Fe- 
deralis teisėjas apskrities 
teisme reikalavo, kad Jane 
Rodgers, trijų kūdikių mo
tina, išduotų ' vardus-adre- 
sus kitų. Komunistų Parti
jos narių. Jane atsisakė šni- 
pauti, pasiremdama pilieti
nėmis teisėmis, pagal šalies 
Konstituciją. Teisėjas už 
tai pasiuntė į kalėjimą ne
ribotam laikui, iki ji “su
tiks” išduoti savo draugus. 
Tuo būdu be motinos palik
ti 3 kūdikiai, vienas jų tik
tai septynių mėnesių am
žiaus, : .

MILIŪNAS ISPANŲ 
Į ARGENTINĄ Z .•

Buenos Aires, — Argen
tinos -valdžia padarė sutar
tį su. Ispanija per 10 metų 
priimti milioną ateivių iš 
Ispanijos į Argentiną. .

Weymouth, Anglija. — 
Audra apvožė valtį; nus
kendo 29 jūreiviai, plauku
sieji į lėktuvnešį Illustrious.

vuotaįs automobiliais buvo 
atsiusta, kuomet išėjo stręi- 
kan ihžini.eriai ir kiti ka
syklų prižiūrėtojai. Jie su
streikavo 24 valandom pro
testui pareikšti, kad valdžia 
vartoja ąrmiją ir žandarus 
350,000 maūiierių streikui 
laužyti. -

Tel Aviv. — Izraelio lakū
nai jau 4 dienas bombar
davo arabų “sostinę” Gazą 
Palestinoj.

Washington.— Jungtinių 
Valstijų Aukščiausias Teis
mais pradėjo svarstyt Illi
nojaus valstijos Progresy
vių Partijos apeliaciją. Par
tija prašo panaikint tos 
valstijos derriokratų - re
publikonų politikierių tari
mą, kuris atsisakė įregis- 
truot Progresyvių Partiją 
prezidentiniams rinkimams 
Illinojuje. Tie politikieriai 
rėmėsi valstijiniu įstatymu, 
kuris sako: Norint naujai 
partijai įsiregistruoti, jinai 
turi gauti bent po 200 pilie
čių parašų kiekvienoj iš 50* 
valstijos apskričių.

Henriui Wallace’ui ir ki
tiems Progresyvių kandida-
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Illinojaus Valdininkas
Pripažįsta, jog Neteisėtai 
Atmetė Progresyvių Partiją

Wallace Pasmerkė
Trumano Komisijos 
Užgynimą Pikietuot

PREZ. TRUMANAS SULAIKO 
GELŽKELIEČIŲ STtlElK/

Washington. >— Preziden
tas Trumanas bent 60 dienų 
suturėjo miliono geležinke
liečių streiką-*- paskyrė ko
misiją “faktams ieškoti” 
ginčuose tarp darbininkų ir 
kompanijų. Prezidento įsa
kymas paliečia .‘ geležinkelių 
telegrafistus,; signalistus, 
raštininkus, traukinių .ke
liavimo tvarkytojus ir ki

NEDEMOKRATINIS RINKIMŲ ĮSTATYMAS 
PADĖJO FRANCUOS DEŠINIESIEMS

• v - / t * i

/Paryžius. — Amerikinė,, 
žinių agentūra Associated 
Press skęlbia, jog praeitą 
sekmadienį, renkant “aukš
tojo” seimo rūmo narių rin
kikus, įvairios partijos ga
vo sekamus balsų nuošim
čius, pagal dar nebaigtus 
skaičiavimus:.

Komunistai 10 nuošimčių 
ir trečdalį, katalikai - rėš- 
publikiečiai 9 nuošimčius,

rrumanas Planuoja Nužudytas Kubos
i ' i

3,000,000 Armiją
t

Marininkų Vadas
i «•

• Washington. — Naujasis 
įstatymas įgalino preziden
tą laikyti iki 2,005;880 vyrų 
reguliarėje armijos/ laivyno 
ir oro jėgų tarnyboje. Bet 
pyez. Trumanas pasiryžus, 
gatayai paruošti karui iki 
3,000,000 vyrų armiją. x To
dėl jis įsakė ginkluo tų i jėgų 
sekretoriui muštruot visus 
atsarginius ir milicininkus.

Z I ‘ / .i . 1 ' f

Generalise

Pašto Nuostoliai Būsią 
$550,000,000 per Metus
; New York,
Jungtinių Valstijų pašto 
viršininkas J. M. Donald
son sakė, jog paštinis de- 
partmentas Washingtone 
šienąet turės $550,000,000 
nuostolių. Kalbėdamas Paš
tų Viršininkų Sąjungos su
važiavime, Donaldsonas kal
tino Kongresą, kad nepakė-' 
lė kainų už laiškų įr » kitų 
daiktų siuntinėjimą *per pa

tam s buvo gauta daugiau 
piliečių parašų, negu reika
laujama ištisai Illinojaus 
valstijai, bet kai kuriose ap
skrityse nesurinkta iki 200 
parašų. Todėl republikonų 

demokratų mašina ir at-' 
metė šią partiją.

' Progresyviams talkon, 
pagaliaus, atėjo ir Illinojaus 
vals(ijbs generalio proku
roro pavaduotojas William 
Wines. Jisai sakė Aukš
čiausiam Teismui, jog tas 
valstijinis įstatymas yra 
“klaida” ir prieštarauja 
Jungtinių Valstijų Konsti
tucijai politinių teisių reika- 

tus, nedirbančius pačiuose 
traukiniuose. Balsavimuose 
didžioji dauguma jų pasisa
ko už streiką.

Tie darbininkai-tarnauto- 
įai reikalauja sutrumpinti 
darbo laiką nuo 48 iki 40 
valandų per savąitę ir pa
kelt algą 25 centais/ valan
dai. Kompanijos atmetė rei
kalavimus.

generolo de Gaulle’o partija 
13 nuoš. ir dešimtadalį, so
cialistai 26 nuošimčius, ra
dikalai socialistai (konser- 
vatai) 12 nuoš. ir t.t.

Komunistų vadas F. Bon- 
te peikė netiesioginį, nede
mokratinį balsavimą, kuris 
tarnauja dešiniosioms-bur-' 
žuazinėms partijoms'7 prieš 
komunistus. 1

Havana, Kuba. — Val
diškos prezidento Prio So- 
carraso “unijos” gengste- 
riai šešiomis kulkomis nu
šovė Kubos Marininkų Uni
jos sekretorių Aracelio Ig- 
lesiasą Diasą, komunistą 
tos šalies seimo narį, 46 me
tų amžiaus. . ’ ' , 7

Jungtinių Valstijų val
džia jau‘seniai reikalavo pa
šalint Diasą iš marininkų 
vadovybės. ” . , .

Coca-Cola Vakarą' Europai 7 
Stiprini prieš Komunizmą...

Frenčių Liok, Indiana. — 
Čia kalbėdamas, republiko- ’ 
nas kongresmanas John Ta
ber, kongresinės »lešų komi
sijos pirmininkas, pašiepė 
Marshall© plano valdovus, 
kad jie paskyrė’ 200 milionų. 
dolerių pirkti Coca-Cola gė
rimą, paveikslines knygeles 
ir panašaus dalykus vakari
nės Europos įšaiims stiprin
ti prieš komunizmą.

Demokratai-Republikonai Slegia Darbininkus, Vartodami 
Tafto {statymą ir Gąsdindami Raudonaisiais Baubais 

- 1 « • ♦ / ‘ ,

Pittsburgh, Pa. — Henry 
Wallace, progresyvių, kan
didatas į prezidentus, kal
bėjo penkiem tūkstančiam 
Westinghouse darbininkų, 
susirinkusių prie fabriko 
vartų. Jis aštriai pasmerkė 
valdinę Darbo Santykių

Jungi. Valstijos Žada 
Sumobilizuoti San 
Austrų Armiją

Paryžius.—Amerikos val
džia planuoja suorganizuoti 
ir apginkluot austrų armi
ją savo užimtoje Austrijos 
dalyje. John F. Dulles, re
publikonas Trumano pata
rėjas užsieninėje politikoje, 
sakė, tokia ąustrų armija 
galėtų numalšint “raudo
nųjų’’ sukilimus Austrijoj ir 
padėt amerikonam, anglam, 
francūzam ir kitiem vaka
rinės Europos kraštam at
remt Sovietus. Dulles teigė, 
kad austrų armija būtų rei
kalinga ir Berlyno ginčui 
spręsti. > -

DEMOKRATINĖS TURKŲ 
PARTIJOS ATSISAKĖ 
DALYVAUT RINKIMUOSE

Istanbūl, Turkija. —Val
džiai priešingos, pažanges
nės turkų partijos atsisakė 
dalyvauti papildomuose rin
kimuose, kur buvo renkama 
13 seimo narių. Taigi “lai
mėjo” kandidatai atžagarei- 
viškos valdiškos partijos, 
kuri vadinasi “liaudiška.”

Demokratinės partijos, 
boikotuodamos rinkimus, 
protestavo prieš įsątymus, 
kurie visuomet užtikrina 
valdiškai partijai laimėji
mą. Ši “kaziona” partija at
stovauja tik mažumą gy
ventojų.

Berlin. —, Amerikonai sa
ko, kad jų ib anglų lėktuvai 
per dieną sugabeno 4,087 
tonus maisto, anglies ir ki
tų daiktų į vakarinę Berly
no dalį.

New Yorko valstijos šiau
rinėje dalyje jau pasnigo.

_____

/ OfiAS.—Būsią šilčiau.

F^asak Dulles, Berlyno'Blokada 
Tarnauja Anglam-Amerikonam

ParyžiusParyžius. — Sugrįžęs iš 
Vokietijos, John Foster Du
lles, Trumano ir Dewey’o 
užsieninės politikos patarė
jas, pasakojo, kad Sovietai, 
“blokuodami’’ amerikonąm, 
anglam ir frahcūzam va- 
žiuotę į Berlyną, girdi, “su- 
s t i pr i n ę ” t u o s va- 
karinius talkininkus. 
— Bet jeigu taip, tai kodėl 
anglai - afnerikonai kelia 
tokį skandalą -prieš Sovie-

tus, kurie .sustabdė važia vi-* 
mą iš vakarinės Vokietijos 
į Berlyną?

Dulles, republikonas Wall 
Stryto advokatas, sakė, jog 

’vakariniai talkininkai įrodę, 
kad jie galį lėktuvais pris
tatyti gana reikmenų savo 
užimtai vakarinei Berlyno 
daliai. Tokiu būdu, esą, jie 
palenkę “daugumą” vokie
čių į savo pusę, o prieš So-
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•Komisiją, kuri uždraudė 
daugmeniškai pikietuoti už-, 
streikuotas darbavietes ir 
kuri leido samdytojams vi
sai -išmesti iš darbo strei
kierius, o jų vietas užpildyti 
streiklaužiais. “Tai yra vie
nas aršiausių sprendimų, 
kuriuos Trumano valdžia 
padarė prieš darbininkus,” 
sakė Wallace. Jo kalba buvo 
paskleista per radiją visai 
šaliai.

Wallace smerkė pilietinių 
laisvių naikintojus ir pada
vė tokius pavyzdžius:

Kongresmanas reikalau
ja, kad darbininkų vadai 
pasakytų religinius savo įsi
tikinimus, kaip buvo. India
noje. Teisėjas atima iš mo- 
tinūs kūdikį todėl, kad jam 
nepatinka jos politika;, taip 
buvo New Yorko valstijoj. 
Komunistų Partijos vadai į- 
kaltinti ir traukiami teis
man už skelbimą politinių 
įsitikinimų, kuriuos skelbti 
jte tūri konstitucinę teisę.— 
O tai yra ataka ne tik prieš 
komunistus, bet prieš kiek- 
yieno amerikiečio politinius 
Įsitikinimus,—pabrėžė Wal
lace. ' .

Kalbėdamas D u q uesne 
Gardens, Wallace nurodė, 
kaip demokratai - republi- 
konai yartoja tris buožes, 
mušdami unijinius •, darbi
ninkus, ' kurie eina kovon 
dėl algų ir darbo sąlygų pa
gerinimo. Tos buožės yra 
Tafto-Hartley’o įstatymas; 
gąsdinimas “raudonuoju 
pavojum” ir bauginimas 
būk gręsiančiu kariniu už
puolimu Amerikai. Tokiais 
įstatymais ir gąsdinančiais 
riksmais demokratai ft* re* 
publikonai politikieriai ban
do nustelbti žmonių protes
to balsus prieš vis aukštyn 
kylančias kainas, taip kad 
žmones už savo algas nega
li įpirkti gyvenimo reikme
nų. • . ' ;

Wallace aštriai kritikavjo 
ir tuos unijų vadus, kurie 
skleidžia pelnagaudžių tru- 
stų melus prieš rapdonuo-. 
sius, > vadindami “purvinu 
komunistu” kiekvieną dar
bininką, kuris drįsta remti 
Progresyvių Partiją.

Wallace pakartojo, kad 
Progresyvių Partija gyvuos 
ir taps didžiausia partija 

' Jungtinėse Valstijose.
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- Didelis Laimėjimas
Šiuos žodžius rašant, Progresyvių Partija jau yra ofi

cialiai pripažinta, kvalifikuota 43-jose valstijose. Vadi
nasi, 43-jų valstijų piliečiai galės be jokios baimės lapkri
čio 2 dienų paduoti savo balsus už Henry A. Wallace ir 
Glen Taylor, taipgi kitus kandidatus, kuriuos kiekvienos 
valstijos propgresistai statys savo sąrašuose.

Galimas daiktas, jog iki lapkričio 2 dienos dar bus ke
leto je valstijų ši partija oficialiai kvalifikuotą. O jeigu 
ir nebus, tai visvien didelis bus laimėjimas, turint 4.3-jose 
pripažinimų.

Būti oficialiai kvalifikuotai - pripažintai 43-jose val
stijose naujai, progresyvei partijai — didžiulis laimėji
mas! Ir šis laimėjimas buvo reikalingas nepaprastai sun
kaus darbo. Kai kuriose valstijose progresistai dirbo taip 
gerai, taip sunkiai, kaip niekad pirmiau savo gyvenime.

Turime surpasti, jog kiekviena valstija turi visokiausių 
“kriukučių” (legalių “kriukučių”), kuriais progresistų 
priešai moka naudotis, neprileidžiant progresyviams sta- 

. tyti savo kandidatų. Bet visi tie “kriukučiai” buvo gra
žiai apeiti, — apeiti sunkiu darbu ir ryžtu.

Kai Progresyvių Partija kūrėsi, tai nemažai, ypačiai iš 
darbo unijų vadų, sakė: Jūs susiorganizuosite, bet dides
nė-pusė Valstijų jus atmes, negalėsite jose legalizuotis, ir 
tuo būdu tik pakenksite visam rinkiminiam reikalui.

Nežinia, kų tie ponai dabar sakys!
Tiesa, Ohio ir Illinois valstijoje, kur yra daug progre

syvių žmonių, šiuos žodžius rašant, Progresyvių Partija 
dar vis oficialiai nepripažinta. Dėl Illinojaus valstijos sa
vo Žodį greit tars šalies aukščiausias teismas. Bet jeigu 
šitose valstijose progresistai ir nebus kvalifikuoti savo 
kandidatus oficialiai balsavimo sąrašuose turėti, tai vis
vien pasiektas laimėjimas yra didelis!

Dabar tenka tik smarkiai pasispausti, kad pasiekus juo 
daugiau balsuotojų-piliečių, kad jie lapkričio 2 dienų bal
suotų už Progresyvių Partijos -kandidatus!

Taip, Tie Kaltinimai Reikia Išmesti iš Teismo
„ Niūjorkiškis Daily Worker, savo įvedamajame spalių 
18 dienų, reikalauja, kūOTSšderaiinis-teismas išmestų kal- 
tinimus, sudarytus prieš 12-kų komunistų vadų, Fosterį, 
Dennisų ir kitus.

Kaip žinia, šitie 12-ka Jungtinių Valstijų Komunistų 
Partijos vadovų spalių 15 dienų buvo pašaukti teisman. 
Ne visi teisman galėjo stoti — tūli serga. Bet kai pasi
rodė jame didesnė pusė kaltinamųjų, teisėjas nukėlė jų 
bylos nagrinėjimų iki lapkričio men. 1 dienos.

Šitie 12-ka komunistų vadovų yra kaltinami norėjime 
“jiBga nuversti” (by, force and violence) Amerikos vy
riausybę. Aišku, tai naivus kaltinimas, ir jis buvo suda
rytas tik dėl to, kad Trumanas galėtų pasiteisinti prieš 
pewey„ jog ir jis kdvoja prieš komunizmų,..— kovoja ne 
prasčiau, kaip kovotų republikonai!

Tame pačiame straipsnyje Daily Worker pabrėžia šių 
aksiomų: < . /

“Nėra tos šalies, kurioje, po persekiojimo ir nelegali- 
žavimo komunistų, būtų pasilikusi demokratija.**

Ta*tikra tiesą!
Parodykite jūs šiandien kraštų, kuriame gyvuotų de

mokratija po to, kai ten buvo “sulikviduotas” komuniz
mas. Jūs tokio krašto nerasite!, - ' ,

Puolimas ant komunistų, nelegalizavimas komunistinės 
partijos veda prie kitų “žygių”:- pradedamos pulti darbo 
unijoj;jr kitokios darbininkų organizacijos;, pradedama 

• kirsti smūgis po smūgio kiekvienam kitaip, negu stambu
sis kapitalas trokšta, galvojančiam žmogui.

Argi ne taip buvo Vokietijoje? Ar ne taip buVo Itali
joje? Ar, ne taip dabar yra Ispanijoje ir kituose pana
šiuose kraštuose ? * >

Dėl t.d mes šimtu nuošimčių sutinkame su Daily Wor
kers įr sakome: kaltinamai prieš 12-kų komunistų vado
vų turi būtį panaikinti,-išmesti iš teismo, pati byla turėtu ‘ būti Reviduota! /

Misija į Vakarus
Rašo ROJUS MIZARA

(Tąsa)

Sakiau draugams: turime 
priimti Progresyviu Parti
jos vadovybės patvarkymų, 
kurį jinai padarė ne dėl 
meilės demokratų partijai, 
bet dėl strateginio išskai
čiavimo, dėl gyvą Reikalo.

Vietos LDS kuopos fi
nansų sekretorė Vėpraus- 
kienė klausinėj a manęs apie 
kai kuriuos techninius -or
ganizacinius dalykus. Kiti 
skleidžia publikoje “Bal
suotoją”, taipgi brošiūra 
“Henry A. Wallace ir Nau
joji Partija”. L. Pruseika 
sakė kalba apie mūsų spau
dos reikšmę ir kodėl ji ten
ka mums platinti, o man te
ko kalbėti Progresyvių. Par
tijos reikalais, rinkiminiais 
reikalais. / . •

Kenošiečiai,' atrodė, turė
jo gražų ir įdomų vakarų, 
kuriame pasiryžo stropiau 
darbuotis rinkiminėje kam
panijoje.
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Kas Jiems Tikės?
Graikijos • fašistai-monarchistai, palaikomi Wall stry- 

to, kadaise4>rufališkai nužudė žymų amerikietį korespon
dentų George Polk. ’ . •'

Pblk buvo nužudytas dėl to, kad jis kėsinosi vykti į 
partizanų užimtus.Graikijos kraštus, kalbėtis su partiza
nų Vadais ir paskui pranešti apie tai Amerikos visuome
nes • •x

Polk’o nužudymas —- vienas iš bjaurių fašistiniai-mo- 
ftarchistinės valdžips darbų.

Aihefikos visuomenė buvo didžiai sukrėsta Polk’o nu
žudymu. Ji reikalavo, kad' žudeikos būtų surasti ir ati
tinkamai nubausti; ' '

Bet argi graikai fašistai patys save “tyrinės” ir “su
ras”? Argi jie save baus? .

' Po keleto mėnesių “tyrinėjimo”, Athenų galvažudžiai 
paskelbia pasauliui, būk Polk’ų nužudę komunistai!...

Koks prasiradusjos valdžios kvailumas!
Kas tuo tikės?
Kiekvienam aišku, jog tai pasauliui akių jiūmim^s, 

daugiau niekas. Kiekvienam aišku, jog tai bandymas 
pamėgdžioti Goeringų ir jo banditus,-kurie patys uždegė

Antradienį vykstame į 
Rockfordų — apie 100 my
lių atstume į vakarus nuo" 
Chicagos. Vykstame ir ‘vėl. 
keturiese: dainininkės’, Vin
cas Andrulis ir aš. Oras 
gražus, kelias puikus-, o 
naujasis draugės Abekiėnės 
studebekaris, jos pačios ga
biai vairuojamas, lekia, 
kaip ant sparnų. ,

Pasiekę Rockfordų, deja, 
sužinome, jog masinis mi
tingas-. čia nebuvo reikiamai 
išgarsintas: plakatai rengė
jus pasiekė pervėlai,— va
kar vakarų paštininkas ab 
nešė plakatus, o šį vakarų 
įvyksta prakalbos! Nebuvo 
galima jų tinkamai išgar
sinti, dėl to žmonių nedaug 
tesusirinkoL ■ .

Senai Rockforde e$ų bu
vęs. Ir štai, jau daugelio 
mūsų žmonių nebepažįstu:' 
veidus atsimenu, bet pavar
džių — ne. Atsimenu Šaltį, 
Lawdansku, Rulius, Šimonį, 
— dar viend .kitų, tai ir vis
kas. ' ' z

Rockfordas—gražus mie
stas, kurio gyventojų dau
gumų sudaro skandinavje- 
čių kilmės žmones; nema
žai čia ir italų kilmės ame
rikiečių. Lietuvių kolonija 
taipgi ne visai maža. ( . •

Kadaise Rockfordas,^ — 
tuojau po pirmojo pasauli
nio karo, — plačiai buvo 
žinomaš- kaip pažangus, ko
vingas prieš reakcijų mies
tas. Lietuvių darbininkų ju
dėjimas čia taipgi buvo, 
tvirtas, gajus.. Dabar viskas, 
atlėžo. Senieji veikėjai'(tū
li) sakosi esu pąyargę, /ki
tus tur būt reakcija,, rau- 
donbaubizmas paveikė nu
stelbiančiai’.' ,

Patys draugai veikėjai 
prisipažino, kad ne viskas 
Rockforde yra tvarkoj, ;ir 
jie žadėjo pradėti daugiau 
veikti, sistediatingiau veik
ti; tuojau sušaukti kitų ma
sinį mitingų, o jei ne—ruo
šti kokių nors pramogų sū 
menine programa, dainomis 
bei dramatiniu spektakliu1'. 
Talkos jie gali gauti iš Chi
cagos. Juk čia arti, susisiek
ti su Chicaga lengva, o pro
gresyvioji Chicaga meninių 
Pajėgų turi ir jų visuomet 
gali rockfbrdiečiams pasko
linti. .

Rockfordiečiai džiaugia
si savo ’pikniku, 
ruoštu praėjusių vasarų 
dienraščio Vilnies .naudai.' , , • ''
Jis buvę didžiausias iš vi
sų piknikų,, turėtų v tame .

mieste 
menševikai ir jų talkininkai 
pakenkti, ruošdami savo, 
bet, jie sako: pas vilniečius 
suvyko visa lietuvių publi
ka, 6 ten, pas anuos, viešpa-, 
tavo nykuma ir dykuma...

Vilnis Rockforde turi 
daug prenumeratorių, ,o 
.Laisvė — tik keletą, — tik 
kai kurie užsigrūdinę lais- 
viečiai prenumeruoja mūsų 
dienraštį, bet jie seka ir 
Vilnį, kuri greičiau juos pa
siekia.

Kaįp kitur taip ii; čia, ^po 
kalbų ir dainų, puolėmės 
prie darbo; Andrulis Vil
niai darbuojasi, (Kenoshoje 
L,_Pruseika), Abekienė ka- 
nadiškiam “L, Balsui”, o aš, 
žinoma, bandau Laisvei kų 
nors gauti.

Kalbėjausi, su rockfordię- 
čiais apie Progresyvių Par
tijų .ir jos kandidatus. Visi 
pripažįsta, jog Wallace čio
nai turi daug įtakos, bet 
daug darbininkų 
nedrįsta, savo sim
patijų jam viešai reikš
ti: bijosi samdytojų perse
kiojimų, bijosi reakcijos. 
Prieš Progresyvių Partijos 
kandidatus, kaip visur, va
roma šlykšti propaganda — 
spaudoje, per radijų ir net 
iš tūlų bažnyčių. Ir tai da
roma tuomet, kai ' Illinois 
.valstijoje demokratijoj ir 
taikos priešai atsisakė lega
lizuoti Progresyvių -Parti-, 
jų, atsisakė jos kandidatus 
įdėti į balsavimo sųrašus!

Palinkėję bock'fordiėčiam 
daugiau dirbti ir geriau 
dirbti, mes ^grįžtame Chi- 
cagon. i <

Vidurnaktis. Tamsoka.
Automobilių kelyje ne

daug ; tik mįjžinai sunkveži
miai, apsikaišę įš visų pusių 
raudonomis r, 1 e m putėmiš, 
nuolat sutinkami: jie vyks
ta Auo Chicagęs kur tai į 
vakarus, gabendami viso- 
kius produktu^. Jie didžiu
liai, kaip trąųkįnių vagonai, 
•ir lekia pašėlusiai. Nuo 
Rockfordo iki Elgino kėlias 
siauras.^ ' /

■ Iš tolo matant atzvim
biantį, kaip kokį smakų, 
sunkvežimį, žmoguje kyla 
klausimas: kaip ilga būtų 
akimirka, jei; įsilėkęs šis 
milžinas padarytų klaidelę' 
ir “grebšteltų” mūsų, paly
ginti su juo, mažytį vabalė
lį - automobilį?:!...

Ačiū likimui, ^.“patir
ties” pajusti neteko. '

, Piknikui* ryžosi

•• Turėjau .• progos / pasidai
ryti pas/vilniečiūs.:

Be dienraščio,’ jie- leidžia' 
du' kalendorius,’— knyginį 
ir sieninį. Darbo užtenka
mai, personalas • neperdide/ 
hs,.' o algos, atsižvelgiant į 
pragyveninio aukštumų,' ne-- 
patrauklios (pankši: padė
tis, »kaip Laisvėje),.

Administratorius Žaldo- 
kas- dienomis ofise mažai 
teesti — važinėja; jis po 
miestų, pas biznierius,. iešj 
kodamas laikraščiui rekla
mų, išrinkdamas sąskaitas 
(“bilas”), -—* administraci
niame ofise nuolat- tedirba 
|;ik Onutė Savukaitė., Ji, at
lieka knygvedės ir kitus 
darbus. Tai gyva, maląpi ir 
■apsukri' moteriškė. * Vienas 
vilhiėtis šitaip man jų gy
re: '.' ■ ,’ ■ ' .

— Retas yra Vilniėą pre
numeratorius; kurio adre
so' mūsų Onutė nežinotų, ąt- 
.mintinai. Tu nuo jos nie

I           Ui  —...M     , Į|,,WiU I ...... ĮĮllJg    lllHIIli Įjį Į „„

reichstago pastatų' ir dėl to kaltino *koniunistus! < < y
Amerikos vyriausybė, jei jai iš tikrųjų rūpi suradimas 

amerikiečio korespondento žmogžudžių, privalo- griežtai 
atmesti šį Atkeriu vąldžios bjaurų privalo rei
kalauti, kad ji surastų Polk’o žudytojus •

ko nėpasląpgi mv.

Spaustuvės : darbininkai 
turi pilnas rankas darbo.

Reakcijoje vilniečiai tu- 
ris Šešis; darbininkus, įais- 
vie&ai — pusšešto. Bet vil
niečiai,. dažniau išvažiuoja 
“s vie tari.” Įr jįe tai daro 
noriai'.. Tuo požvilgiu jie 
laisvįečiųs pralenkia: pas 
mus kai tenka kuriam iš
vykti su prakalbų maršru- 

‘ tu,, jis vyksta, it varomas.
Redakcijoje nesenai pra

dėjo dirbti Jonas Mažeika. 
Jis man sako: , z

— Dirbu čia? tik dėl To, 
kad būtinai reikia. Visų sa
vo gyvenimų (Urbusiam ki
tokį, neredakcįnį, darbų, 
nėra lengva nuolat laikraš
čiui rašyti. Atsiminkite, 
kad as jau ne jaunas žmo
gus.

Raminau Jonų, bet drau
ge ir galvojau: jis turį 
daug tiesos,. — redakcinis 
darbas^ sunkus, — ypač, 
kai nori ir dedi pastangų 
jį gerai atlikti.

Jonikienė skundžiasi lai
ko stoka — perdaug. zdarbų, 
mažai laiko liekasi, savi
švietai,, skaitymui.

L. Pruseika tyli, apie sa
ve nieko nesako, — jis se
niausias žurnalistas, laik- 
sraštininkas, o mes, tikrbvčr 
je, esame tik jo mokiniai. 
Atrodo jis gan gerai, ta-x 
čiau senatvės požymiai ir 
jame jau matosi. Rodosi 
taip ir x norėtųsi sušukti: 
“Saugokit savo sveikatų, 
saugokit jų, nes lietuvių vi
suomenė reikalauja, kad 
jūs ilgiausiai už visus 
vąiitumėt!f’

V. Andrulis, be redakci
nio darbo, veikia daug or
ganizaciškai. į Štai, • ir šis 
mano prakalbų maršrutas 
buvo pagal; ' j o/, dir^tyvųs; 
ruoštas.. f

L. Jonikas, einųs atsa
kingojo redaktoriaus parei
gas/ be redakcinio darbo/ 
yra Lietuvių Meno Sųjunįš 
gos centro sekretorius,, jis* 
taipgi redaguoja knyginį 
Vilnies Kalendorių.

Visi.- šitie pepki draugai 
pabuvę jau žmonės ir -tūli, 
jų. skundžiasi nesveikatai 

'. Pasilieka šeštoji —• ang
liško . skyriaus redaktore 
Olga Juodaitytė. ■ /

Olga. pradėjo Vilnies an
gliškų skyrių redaguoti tuo
jau po netikėtos Juozo Sa
kalo mirties..

’—Sutikau šį ,dar<bų dirb
ti labai • neryuota, —-. aiški
na- ji. — Kaip aš galėsiu 
užimti; Juozo- Sakalo kėdę, 
galvojau ? Aš ' žinau, ne 
tuoj galėsiu atlikti taįy *kų 
atliko velionis Juozas, bet 
reikalo vetciama, draugų 
prašonla, apsiėmiau. . .

—- Gerai redaguojate, — 
tariau. — Jei/ lavinsitės, 
kreipsite didesnio dėmesio, 
nei nepajusite, kai patapsi
te visapusiškai gera,' pilna' 
redaktore.

‘ Olga labai gražiai kalba 
lietuviškai, beveik “bę ak
cento.” Raginau aš . jų la* 
vintis lietuvių . rašyboje, 
daugiau lietuviškai skaityti 
ir lietuviškai galvoti.

—Ar nematote, kokia 
pądėtis mūsų rudakei jose. 
Mums reikalingi, jauni
žmonės; mums ypačiai rei
kalingi toki,' kurie gdlėtų 
rašyti abiem įkalbomis,’ ku-' 
rie suprastų amerikinį'gy
venimų ir lietuvių būsenų-, 
ir būtų visapusįšįai 
litiškai ir kultūriškai—ap- 
sišvretę.; W j . i 
Smagu taiįkad^Olga (ji yra 

jau dviejų vaikų motina; 
j,os vyraiLeina tūloje uhijo- 
je organizatoriaus- fpareiv 
gas) prikimšo ' Kanklių 
Chorui, ir kitoms organiza-

LAISVĖS VAJUS
’*• -■ • t • *

Iš Elizabeth, N. J., K*, čiūrlis' pranešė, kad jie turėjo 
susirinkimų ir išrinko sekamus vajininkus: P. Taras, F. 
Savičius ir pats Čiurlis. Taipgi ,ir kiti draugai pasižadėjo 
pagelbėti .šiame reikale. Čiurlis prisiuntė pluoštų atnau
jinimų. .

Daugiau vajininkų įstojo į vajų, kaip tai: L. Žemaitie
nė, Hartford, Conn., prisiųsdama prenumeratų. Ji prane
šė, kad M. Nixen pridavė naujų prenumeratų.

Iš Binghamton, N. Y., J. Navalinskienė, pranešė, kad 
LLD kp., moterų skyr. taipgi pasiruošė smarkiai veikti 
šiame vajuje. Apart Navalinskienės išrinka ir M. Kaz
lauskienę darbuotis vajuje, kuri pradžioje Spalių m. pri
siuntė prenum.

A. Apšegienė, Auburn, Me. prisiuntė prenumeratų ir 
liepė punktus priskaityt S.\ Puidokui, Rumforde.

Taip pat ir Eva Cibulskienė, iš Nanticoke, Pa., prisiun
tė prenumeratų ir įsakė punktus priskaityt S. Kuzmic
kui, Shenandoah.

L KleVinskas, Scranton, Pą., A. P. Dambrauskas, Ha
verhill, Mass* ir V. Padgalskas, Mexico, Me., įstojo į vajų 
•prisiųsdami atnaujinimų. *

Kontestantų surašąs šiandien stovi sekamai:4
, ’ Punktai

. 1104 
,. 1061
.: 719
... 528
... 416i 
.. 345 
.. W

BrooklynoVajininkai....... ................ ...
L. Pruseika, Chicago, Ill........ .
D. G. Jusius, Worcester, Mass.............
LDP Klubas, Elizabeth, N.J...................

• HartfoydO Vajininkai......... ..................
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn. ..
Wm. Patten, Gloucester Hts., N. J. ... 
A. Vaiinčius, Pittston, Pa..................... .
LLD Moterų Skyrius, Binghamton, N. 
Di P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa............
P. Šlekaitis; Scranton .............. 159

K. Urban, Hudson ..........  140
Becis-F.. Klaston, Great Neck 112
Padgajskas, Mexico ............... 104
Grybas, Norwood .................. 88
Žukienč. Binghamton ........... 72

Puidokas, Rumford ................... 56
A. P. Dambrauskas, Haverhill .... 54
J. Didjun, New Haven ...........  28

c. 
p. 
y- v.
n. 
s.
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Brooklyniečiams pagelbė
jo vajininkai P.. Babarskis 
ir A. Balčiūnas.

‘ L. Pruseika^ smarkiai 
darbuojasi, jis nenori pasi
duot/ brooklyniečiams. Ga
vome nuo jo 3 naujas pre
numeratas ir atnaujinimų 
ir aukų> bet' nepavijo rytie- 
ČĮVS.

Šiais metais Philadelphi- 
jos vajininkai pasikeitė ka
pitonais. Per keletu metų 
vyriausiu,vajininku buvo P. 
Pilėnas, q šiais metais bus 
Wm. Pattėn, Iš Gloucester 
Heights.. Jis prisiuntė naujų 
prenumeratų ir atnaujini
mų. Taipgi ir Pilėnas pri
siuntė atnaujinimų... z

D. G. Jusius’ Jš Worces-f 
ter, Mass, ir D. P. Lekavi
čius, Pittsburgh, Pa. taipgi 
prisiuntė atnaujinimų.

J. Juodeikis, iš Yonkers, 
N. Y., pavienis skait. pri
siuntė naujų prehum.

Aukų gavome sekamai:
Po ‘$5: Jonas 'Karpavi

čius, Brooklyn, N.; Y..; Geo. 
Švedas, Rochester, N. Y.

Po $3: Geo. Beifson, Mos.- 
cbw, Pa.; St. M Leesis,.Sa
ginaw, Mich.; A. Mikalaus-

po

ci joms; jos sesutė Ruth 
taipgi veikliai dalyvauja 
darbininkų judėjime. Seni 
darbininkų ’judėjimo vete
ranai Juodaičiai gali di
džiuotis savo dukrelių vi
suomeniškais darbais.

Visapusiai.susipažinęs su 
vilniečių padėtimi, priėjau' 
išvados, kad ji nėra nei 
kiek blogesnė už mūsų, lai- 
syieČių padėtį. .Visi gyve
name tam tikrų, sakyčiau, 
krizę — krizę dėl stokos 
jaunų veikėjų.
J. Mums reikia ' įtraukti į 
vadovaujančius kadrus 
daugiau jaunų žmonių^ — 
Amerikoje augusių jų; ku
rie galėtų kalbėti ir rašyti 
lietuvių kalba.

. Man buvoųdbmu) patirti, 
kaip gyvena nepersenai at
vykęs i& Brazilijos “nauja- 
kuris,” Jonas Jokubka, su 
šeima. Jis pakviečia mudu 
su Pruseika pas save pietų.
, (Bus daugiau)
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.. 168

......... 28,J. Shukys, So. Boston
P. Paserskis, Baltimore
A. Gudzin, Scotia ........
J. -Balsys, Baltimore ...
P. Šlajus, Chester ,...........   28
S. Kuzmickas, Shenandoah .... ?...’28
I. Klevinskas, Scranton __   27
P. J. Anderson, Rochester ... 26
S. Sharkey, Easton ........................25

ky, Rockford, Ill.; D. f. Le
kavičius, Pittsburgh, Pa.; 
A. Genotis, Saginaw, Mich.’; 
P. Sedąr, Canal Fulton, 
Ohio; Frank Ivan, Roslin- 
dale, Mass.; T. Kaįris, Phi- 
la.,. Pa.; Walter Žvirblis,, 
Tamaqua, Pa.; E. Pascoe, 

’Library> Pa.
'J’. jAqsiene, Wor-. 
cester, Mass.; John Gedriiih; 
Triadelphia, W. Va.; ’A. 
Bagdonai, Binghamton, N. 
Y.; V.zPadgalskis, x Mexico, 
Me,

J. Vaičekauskas, Bing1- 
hamton, N. Y., $1.50.

Po $1.: Antanas Motuzas, 
Jurgis Glodianius, Juęąupas 
Venckus, jie iš Mexico, Me, 
V. Gaidis ir Veronika Kapi- 
čiauskienė, iš -Binghamton,. 
N. Y. Kazyš Tamošiūnas, 
New York City, rN. .; P. 
Paškauskas, Brooklyn, N. 
Y.; Mary Zabukas-, Provi
dence, R. I., A. F. Miller, 
Worcester, Mass.; S. Vine- 
lis, Philadelphia, Pa.; A. 
Kavaliauskas, Chicago, Ill.; 
J. Josas, So. Windsor, Conn.

Aukomis biudžeto- užtik-, 
rinimui sukelta sekamai: * 
Detroit, Mich., ...; 
Brooklyn, N. Y. .. 
Chicago, Ill. . • 
Worcester, Mass. .. 
Rochester, N..Y.... 
Hartford, Conn. .. 
Baltimore, Md, .. 
Seattle/ Wash . 
Philadelphia; Pa. . 
Binghamtori, N. Y. 
Saginaw, Mich. . ,. 
Bayonne; N. J. ... 
Mexico, Me. 
Washington, Pa. . 
Bridgewater, Mass 
Pittsburgh,. Pa. . 
Sčranton, Pa. .... 
Naw Britain,. Conn. ... 
Los Angeles, Cal.. * — 
Ne'wark, N. J. .........

SĮ09.00

. 49.00
•
. 37.50-
r

. 12.50

8.00

6.00 
5;00 
5.00 
3.00 
3.00' 
3:00
2.00 
2.00 
1.00 
1.00

I pabaigų pereitos savai
tės ir pradžioje šios gavome 
dar daugiau laiškų vajaus 
reikalu. Prie progos, pa
skelbsime. Dėkojame, vaji- 
ninkamš už jų gražų pasi
darbavimų ir geriem priete- 
liam už aukas. Turėkime 
mintyje, kad reikia sustip
rinti biudžetu 1949 metams.

Laisvės .Administracija.
2-.puąl.-^Laiąv6^Ubęr±y/Iath.-OailyJ***P?eč., Spaliu 20,



Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

MOTIS3
- \ u,-3crp '

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

ŠIANDIEN TA DIENA Olgos Joneliūnaites Atminčiai MOTERŲ PRAEITIS
Amerikos moterys šiandien turime progą, kurios pa

naudojimas gali pasukti mūsų gyvenimą laimes ir 
džiaugsmo taku arba į nelaimes ir kančias. Pasirinki
mas paliktas mums. Tačiau tam laiko liko nedaug, vos 
pora savaičių. Kur rasti tą gerąjį kelią? Kas juomi ve
da? Ar visos moterys ieško vieno ir to paties kelio?

i f Ko mes, Amerikos mote- 
r rys, pageidaujame?

Atsakymas p r i klausys 
nuo to, kuo mes esame.

Jeigu būtume Wall Stry- 
to poniomis, mums rūpėtų, 
mes kalbėtumės, kiek mūsų 

' kompanijos atnešė pelno 
• šiais metais ir kaip gauti 

daugiau pelno ateityje. Ka
ras žymiai padidintų mūsų 
pelnus — tą kiekviena po
nia gerai tebeatsimena iš 
praktikos. >0 mūsų vyrams 
ir sūnums, kaipo svar
biems žmonėms, kariauti 
nereikėtų. Tad mes pyktu- 
me ant tų, kurie dar neno- 

jri kariauti. Ypač rėktume 
Talnt komunis.tų, kam jie ko- 
v voja už taiką.

Gi taures lenktume už 
Dewey su Trumanu ir už 

/ Mąrshallo Planą.
Taip yra, tokį raportą 

girdime iš ponių suvažiavi
mų ir masinių mitingų. To
kias žinias apie ponių sie- 

z • kius skaitome visoje komer
cinėje spaudoje ir girdime 
oru.

Tačiau didelė • didžiuma 
, • Amerikos moterų, didžiu

ma, pilieti jos, ęsame audė
jos, siuvėjos, maisto kenuo-

darbininku žmonos - šeimi
ninkes. Mums baisiai ne
smagu, kad mes savo šei
mai nebegalime parinkti 
geriausio maisto, gražiau
sia rūbo, nes viskas pa
brango. Mums baisu, kad 

< unijos ir kitos mūsų orga
nizacijos persekiojamos.

Dar baisiau, kad ‘kursto
ma karas, kad draftuojami 
jauni vaikai.

Kas to viso kaltininkas? 
Dairomės, klausinėjam, bet 
komercinėje spaudoje atsa
kymo nelauk, nerasi. Tik 
darbininkų spaudoje ir ret- 
kartinis balsas oru.atsako.

Kieno tas balsas. Taį bal
sas Wallace’o ir kitų pro- 

^gresyvių kandidatų. Tai

Anglijos valdžiai pasimojus 
pamėgdžioti mūsų prezidentą 
Trlimaną, Įvedus tos šalies 
valdžios darbininkams versti
ną ‘/ištikimybes” ausinę, o 
nepildančius Įsakymo mėtant 
iš darbų, muzikališkos kome
dijos aktorė mėgėja Beryl 
Lund^pašiepė valdžią. Už tai 

išmetė iš valdinio darbo 
tiekimo minister!jo-

Anglijos valdžioje, '■kaip 
vyrauja socialistai, pa- 

darbiečiais.

vienatinis balsas už taiką 
šiuose rinkimuose. Pridė
jus jūsų ir mano balsą 
garsiai ir plačiai kalbėti už 
progresyvių kandi datus 
nuo šiandien iki rinkimų 
dienos ir gavus jsavo drau
gių ir pažįstamų balsus už 
Wallace rinkimų dieną, mū
sų bendras balsas taptų 
taip galingu, kad parblokš
tų .karo rengėjus,' kaip bib- 
liškuosius Jericho mūrus.

Progresyvių Part ijoje 
mums gražu ir miela dar ir 
tas, kad toji partija nomi
navo daug žymių moterų į 
kongresfnanus ir kitoms 
svarbioms pareigoms vals
tijose ir miestuose. Visų jų 
geras ypatybes neįmanoma 
išrokupti. Pavyzdžiui pri- 
mintina mums geriausia 
pažįstamoji -Kristina Sta- 
nislovaitienė, kuri yra vie
na iš daugelio puikių mote
rų ant ^Progresyvių Parti
jos baloto.

Jau laike Progresyvių 
Partijos konvencijos, įvy
kusios Philadelphijoje, lie
jos 25-tą ten suruoštame 
Mrs, Ilo Browne Wallace ir 
Mrs. Dora Taylor pagerbti 
pokilyje dalyvavo 12 kandi- ; 
dačių į kongresmanus. Gi : 
demokratų. ir republikoniį 
partijos pei’ 28 metus nuo 
moterų gavimo teisės riek
ti ir būti renkamomis, nors 
valdė kongresą, vos, vos iš
rinko 7 moteris. Ir tai iš
rinko nenoromis. Vienos iš 
jų buvo perdaug populia
rios, kad galėtų jas sulai
kyti nuo išrinkimo. Tūlas, 
kaip kalifornietę ir iljihois- 
ietę Douglas padėjo išrink
ti progresyviai žmonės.

Kitos kandidatės tame 
pokylyje buvo: >-

Į valstijų senatus 2 ir 
vieną valstybės senatą.

Į valstijų seimelius 23.,
Į valstijos gubernatorius 

1 ir į pavaduotojus 1.
Į valstijų sekretorius 2:, 
Į teisėjus 3, valstijos iž

do globėja 1, universiteto 
iždo globėja 1. ; ,

• Tiek kandidačių buvo ant 
baloto jau 43-se valstijose;

•Dabar, partijai esant ant 
baloto jau 43-se valstijose 
skaičius moterų kandidačių 
taipgi bus padaugėjęs. Yra 
galimybės tūlas išrinkti. 
Už kitas galima gauti .daug 
balsų šiuose rinkimuose ir 
pastatyti ant kelio į, laimė
jimą sekamuose rinkimuo- 
sę, jeigu . <. ..

Visa tai galimą, jeigu'li
kusį laiką darbuosimės ir 
rinkimų dieną su būriu sa-. 
vo draugių ir draugų dar
bininkų ir progresyvių nu
eisime balsuoti už darbinin
kų ir progresyvių kandida
tus. * • * : M-te.

Pražydus jaunyste pavasario, 
Kaip rožė į saulę stiebeis, ■;
Po ateitį lauktą svajotą, 
Skrajojai svajonių sparnais.

Gyventi ir džiaugtis troškimą
. ■ Lydėjai viltim auksine.

Mylėjai pasaulį ir gamtą \ 
Jausminga jauna krūtine/

Į Aukštąjį kalną šviesybės, 
žingsnis po žingsnio žengei, 
Laimę tikėjais surasti—, 
Dar tik gyventi rengeis.

Kaip gėlę iš daržo šalna, 
Nuskynė mirtis belaikinė,— 
Ir dingo svajonės ir laimė? 
Ir dingo viltis ta auksinė.

• .............—■■■■■  .I.. I I

Ant kapo dedu tau vainiką, 
Nupintą’iš skausmo širdies; 
Brangių praeities atminimų, 
Tos mūsų trumpos pažinties.

Paliesiu jį ašarom savo, 
Kad niekad nedžiūtų, nevystų.% 
Žydėtų gyvomis gėlėmis, 
Primindamas brangią jaunystę.

Krūtinės jausmu jį apjuosiu, 
Švelniu, kaip kaspinu šilko. 
Tik tiek tau galiu paaukoti, 
Priimki jį vietoj paminklo.

P. Joneliūnas.
i

MANO LAIME
Petronėlė Zlatarinskaitė, audėja, Lietuvos respubliki

nio stachanovininkų suvažiavimo delegatėj jautriai ap
rašo savo ir visos šeimos išgyvenimus. Jie įgyja dar di
desnės svarbos tame, kad jaunuolė augo kapitalistiniai- 
smetoninėje santvarkoje, matė įsikūrimą liaudiškos san
tvarkos ir1 jos atgimimą po karo.

Man 23' metai. Aš esu 
šilko audiniu fabriko “Kau
no Audiniai’’ audėja.

Įsivaizdudkite erdvią sa
lę, pilną šviesos, ir dvi il
gas eiles staklių. Cecho vi
dury, priešais .didelio lango, 
stovi išdėstytos vienos prieš 
kitas maho 4 staklės. '

Dirbti prie 4 staklių pra
dėjau praeitų metų pabai
goj. Tai atsitiko tąip. Fab
rike buvo'papildomai pasta
tyta daugiau kąip 30 stak
lių. Prityrusiu, apmokytų 
audėjų stigo; Kartu su savo 
drauge Vlhdislova Norkie
ne nutarėme pereiti, dirbti 
prie keletos staklių.

Kiekviena iš “mūsų paė
mėme po 4 audžiamąsias 
stakles, pastatytas kvadra
tiškai. Tai leidžia greitai 
jas aptarnauti, nedarant 
nereikalingų perėjimų. Be 
to, mes išmokome greitai 
pakeisti šaudykles, išdirbo
me labiau racionalų būdą

9 J

Sriubos ant Užsakymo
Jeigu’ nori, kad kbžna 

daržovė išlaikytų savo at
skirą skonį/ bet mažai ver
dant įienori pečių apkrauti 
puodais, imk vieną platoką 
puodą, sustatyk stikluose 
sudėtas daržoves vandenin 
ar verdančion ’*'■ sriubon ir

iberty, Liti). Daily)—Treč., Spalių 20, 1948

eigos ir dabar tebereikąlau- 
ja moters prisiekimo. ‘klau
syti? Anglijos karalaitei Li
žei tuokiantis su žemesnio 
luomo vyru, buvo parašyta 
speciališką priesaika, kad 
nereikėtų prisiekti klausyti 
ne karališko vyro. — S. V.) 

“Moteriai pasirodžius 
vyrui neištikima —.gali bū
ti baudžiama, o vyrui toks 
prasižengimas nesiskaito, — 
jog tai vieni niekai.. .”

Mūsų krašte (caristinėje 
Rusijoje — S. y.), rodosi, 
dar lig šiol vyrai turi teisę 
nuo jų pabėgusią žmonų, 
policijos lėisti, atgal pas sa
ve gabenti. Atstovas iš pie
tų Rusijos išrinktas į ant
rą dūmą paaiškino mote
riai - inteligentei, prašiu
siai jį dūmoje užstoti mote
rų reikalus:—

“Kam čia tokios naujie
nos yra reikalingos! Pabėgs 
šiandien nuo manęs žmona, 
tai aš nuvažiavęs vienu ar
kliu ją atgal gabenti bent 
galiu ją prisegti iš šalies ir 
ant poros namo sugrįžti!”

(Sekamoje šio skyriaus 
laidoje, Petkevičaitės 'raštų 
fragmentuose, matysime 
apie tas skriaudas, kurias 
ir mūsų šalies moterys te- 
bekenčia lig šiol ir kurios 
gali pasunkėti arba paleng
vėti pagal mųsų pasižyme- |
jimus rinkimuose. — Sfc. |
Ved.)

Taip ją apraše Lietuvos moterų judėjimo pioniere G. 
Petkevičaite Vilniaus žiniose, 1908 metais. Padėtis ir 
dabar tebėra tokia atsilikusiuose kraštuose. Ji gali su
grįžti ir mums, jeigu leistume darbininkams ir progre
sui pralaimėti, kadangi moterų laisvė ir gerovė visuomet 
ėjo greta darbininkų laisvės ir gerovės.

Jei troškimas teisybės 
yra geistinas, jis turėtų būti 
užvertas kiekvieno žmogaus 
krūtinėje — tuo labiau tuo
se žmonyse, įmrie skursta 
nuoskaudose ir pavergime.

O ar yra pasaulyje sutvė
rimas didžiau skaudžiamas, 
ir engiamas už moterį? Tik 
viso pasaulio visuomenė ir 
mes pačios drauge esame 
taip prjpratusios prie mums 
teikiamų nūžeminimų, ir 
nuoskaudų, kad viskas mum 
išrodo priprasta ir neišven
giama.

Nėra baisesnės ligos, kaip 
džiova. Kasdien beveik žiū
rime savo akimis į mirštan
čius ta liga, — bet visai ’jos 
nesisaugo jame ir nesibai
dome, nes mažai kas numa
no, kad didžiausis nuošim
tis žmonijos miršta iš džio
vos ir kad baisiai limpanti 
yra.

Tegul tik į kokią šalį įsi
veržia nepriprasta mums 
cholera. Triukšmui, baimei, 
atsargumams, kalboms nė 
krašto, nė galo nebus. Nors 
nuo choleros prilipimo daug 
lengviau išsisaugoti, ir ap
skritai imant daug mažiau 
ii aukų už džiovą užgrie
bia. <

Taip pat atsitinka įvy
kus kokioms skerdynėms... 
klvksmai pripildo viso pa
saulio laikraščius...

Bet kas skaito, kas pajė
gia suskaityti moterų nuo
skaudas, moterų vargus 
kasdien, kas valanda kelia
mus? Ar jie už tai mažesni, 
kad jie įvyksta be paliovos 
visur ir visuomet? Ir kąd 
moteris niekur teisybės ne
rasdama yra dažniausiame 
atvejyje visus smųgius tylė- • 
dama kelti priversta?...

Ką kenčia moters, kol nu- 
krintą į bedugnes paleistu
vystės. urvų, kas skaito ? Ką 
jos kelia prčkiaudamos Sa
vo siela ir kūnu tose bedug
nėse? Atf joms ten neatsi
liepia niekuomet jų žmo
gaus- moters jautri širdis 
— kas klausia, kaimrūpi?

Ką, lig šioj jaučia kultū
riška moteris, kuriai kiek
vienas nepaprastesnis pasi
elgimas, kiekvienas drąses
nis žodis ir darbas yra be
veik vienbalsiai purvu drab
stomas, šmeižiamas?

Visuomenės balsas ją nie
kina, dergia. Ir retai iš mo
terų užtenka narsumo pasi- 
priešfhH tokiems nuo am- 
žių įsikerojusiems prieta
rams... tokiems papro
čiams, kurie nors kasdien 
yra vykinami, prie kurių 
visuomenė yra pripratusi 
taip, kad jų nepasergsti.— 
bet už tai ar nelieka jie dar 
didžiau kenksmingi?

Moterims nuo amžių įkal
bamas nusižeminimas — 
tikrai įstengė jose guodonę 
pačios savęs užstelbti. Ęet 
laikas atsipeikėti! Gana, 
kelti' nuoskaudas ! Gana to 
stelbimo savyje visų skaus
mų! Gana jau darkė visi 
tie moterų nusižeminimai 
visuomenės tvarką ir tikros 
kultūros išsipletojimą!, Ga-, 
na to dvejopo doros supra
timo, kad kas vyrui galima, 
tas moteriai nę!' Turi būti 
visiir viena teisybė pripa-

žinta! Kas galimą dorai mo
teriai, tas galima tik ir do
ram vyrui, jei jis nori doru 
žmogumi likti.

“Nuožmumas, kurį vyras 
sau leidžia santykiuose su 
žmona.” sako Bebelis, “yra 
didesnis už nuožmumą iš
naudotojo su darbininkais. 
(Bebelis gyveno 1840-1912.

“Darbininkas parduoda 
fabrikantui savo darbo jė
gą tik iš kalno paskirtam 
laikui: jei jam sąlygos ne
patinka, pameta jis tą fab
rikantą ir eina kito ieškoti. 
Žmona surišta su vyru am
žinai, nors ji gyventų su juo 
didžiausiame nesutikime — 
turi savo jungą vilkti lig 
amžiaus galo... lig grabo 
lentos.

“Darbininkas iškovojimui 
sau geresnių sąlygų įgali 
vienytis sų kitais tokiais 
pat darbininkais. * Kitaip 
klojasi moterims...
' ./‘Vesdamas vyras prisie
kia moteriai vien ištikimy
bę, o žmona dar ir nusilen
kimą. (Daugelio religijų ap-

Šeimininkėms
Šį Skyrių Veda Ę. V.

tvarko žmonės, išėję iš liau
dies. Mes dabar dirbame ne 
kapitalistams,, o sau. Per 
mėnesį aš uždirbu daugiau 
kaip 2,000 rublių. Aš gyve
nu gražiausioje miesto gat
vėje — Laisvės Alėjoje. 
Mano 'butas susideda, iš ‘ 3 
kambarių . ir apstatytas 
gražiais baldais. Iš savo už
darbio aš' galiu gerai, mai
tintis ir nusipirkti reikalin
gus daiktus. Pavyzdžiui, 
neseniai nusipirkau radijo 
priimtuvą, siuvamąją ma
šiną. ' •

Kada manęs klausia, kaip 
aš gyvenau anksčiau, man 
suspaudžia širdį.

.. Senoji buržuazinė Lie
tuva./Nedidelis ūkelis netoli 
Vilkaviškio. Mediniame na
melyje, pajuodusiamė nuo 
laiko .ir darganų, gyveno 
visa mūsų šeima — tėvas, 
motina ir 8 vaikai. Mano 
tėvas savo žemės neturėjo., 

čiojo ieškodamas darbo, o 
. ištisomis dienomis 

vargo kaimyno s dvarininko 
dvąre — skalbė, virė, pri
žiūrėjo gyvulius. Mes, vai
kai, vos tik paaugę, išėjo
me; uždarbiauti. AŠ ganiau 
.gyvulius,' mano seserys dir
bo laukuose pas dvąrjninką.

Dabar viso to jau nėra^ 
Pirmą kartą per visą savo, 
ilgą gyvenimą mano gimdy
tojai-įsigijo ūkį: gavo iš ta
rybų valdžios žemės, gyvu
lių, inventory. Vietos val
džia padėjo pastatyti nau
ją trobą. Motiną' respubli
kos Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumas, apdovano
jo" “Motinystės šlovės” ordi
nu, * kas mėnesį ji - gauna 
vaikų auklėjimui piniginę 
pašalpą, /f /

1 Dabar .seserys ir broliai 
mbkosi* gimnazijoje. Vyres
nieji dirba.

Taip. pradėjo 'gyventi 
mano šeinia; taip pažinau 
aš, pąprasta( darbininkė, 
laimę ir džiaugsmą.; « . v y1 

v

siūlų z nutrūkimams likvi- Visus metus jisai vaikš- 
duoti prie pagrindo. * < _ .
“ Stachanovinis darbas pa- motina 
darė mane žinomą visoje 
mūsų respublikoje. Dabar 
pas mane ateina darbinin
kės, kurios nori išmokti 
dirbti taip, kaip dirbu as; 
m£n atsiunčia laiškų su 
prašymais patarti, \ kaip 
dirbti, pasidalinti apie savo 
darbo patirtį. Fabriko ko
lektyvas "mane pasiuntė de
legate į pirmąjį Lietuvos 
stachanovininkų suvąžįavi- 
vimą, f kuris neseniai įvyko 
Vilniuje.

Aš. paprasta darbininkė, 
valstiečio duktė,, tik dabar 
pažinau tikrąją , kūrybinio 
darbo jėgą, pažinau laimę. 
Tai todėl, kad dabar Lie
tuvą valdo pati , liaudis, 
darbo žmonės, ir fabrikus

taip išvirsi vienam barš
čius, kitam kopūstus, tre
čiam svogūnų. Įpilsi po. po
rą šaukštu buljono. ię gata
vos tiek sriubų, kiek rūšių 
buvo pageidautą. ? /

• Saldžios Bulvės su 
1 Orandžiais ~ '

Svaras ir pusė saldžių 
bulvių ' .

1 puodukas orandžių 
sunkos

1 šaukštas kornų krak
molo
’’ 1'šaukštas cukraus 

šaukštukas druskos x 
pusė sutarkuotos leme

no žievės. •/■
' Nulupk saldžias bulves, 
supjaustyk plonai, apie co
lio ilgumo gabalėliais, už
pilk vandeniu, pavirink iki 
bus minkštos (apie 15 mi- 
nutų). .
■ Padaryk padažą taip: su
maišyk .orandžių skystimą 
su visais kitais dalykais, 
užkaitink po valiai ant len
gvos ugnies, dažnai mai
šant, pavirink apie porą 
minutų. Išvirtas bulves su
pilk į bliūdąr užpilk tuomi 
padažu ir valgyk prie mė
sos, kol karštos.
Pienas -^/Maisto Produktų 

. Karalius
/Skaudžiai nusideda vi

suomenei tie, kurie dėl j>el- 
nagrobystės užkelia pieno 
kainas ‘aukščiau, negu far- 
meriams kainuoja, jisai pa
gaminti. Pienąs; sako mais
to žinovai, yra:

Maistu, be kurio mes ne
galime apsieiti!

Pamatu pakankamai dije- 
tai! *

’ Gamtos pagalba apsaugai 
sveikatos!

“Bent tiek’turėtume pra
leisti pienui (įskaitant grie
tinę ir sūrį), kiek pralei- 

‘džiame mėsoms, paukštie
nai ir žuviai pirkti.” ‘ Pie
ne yrą:

Proteinų, labai reikalin
gų augimui.

Mineralų — kalkių, fos
foro, geležies • i

.Vitaminų JAy.B ir G, 
Riebalų ir cukraus —

energijai gaminti.
Kalkių kiekiu, pienui ne

prilygsta joks kitas;valgis. 
O jeigu mūsų maiste nesi- . 
ras pakankamai kalkių,* ki- 
tos kūno dalys nutrauks jo 
nuo kaulų, Nuo to nuken
tės kaulai ir dantys. •

Pamažu išgerta- stiklinė 
šilto ar šalto pieno pirm ei
nant gulti ne kartą pagelb
sti irt aprimti ir greičiau 
užmigti.

Pieno reikia: mažiems » 
vaikams 3 iki 4 stiklų; vy
resniems 4 ar daugiau, ka
dangi reikia kalkių greit 
augančiam kūnui būdavo^, 
tis; • suaugusiems — po 2 
stiklus per dieną. 
■  ............ .. i.— >
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SIZES • 
* I to 6 y«. 

JUMPER-SIZE 2 

ONLY ONE YP.- 35

Dvidešimt penkis centu*, 
kartu su pažymėjimu numerio 
ir dydžio, siųskite* Amelia 
Burba, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y,'
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Lietuvos Žinios

Manager

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Orooldytt.il, N. V.

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar <110

mzi- 
jvai- 

matavimų 
žemėlapia'ms

d. — 160 
apskrities 

darbuotojų 
Buvo pasi- 

nuėmimo ir

SOSįTNfiS MOTERŲ ■ 
SŪSlRiNklMAS

Vilnius, liepos 27 d.—LTSR 
Operos ir baleto teatro rūmuO- 
sV įvyko gausus Vilniaus mote
rų sOsirinkipias, surengtas sos
tinės

SusjrfhKimOj 
sutiko' savo Viešnių

•artinės organizacijos, 
dalyvės šiltai 
U;., — Tsps 

moterų antifašistinio komiteto 
padaliusią 

pranešimų apie tarptautinės

Liūdesio valąndoj kreip
kitės prie manęs dienų ar 
naktį, -greit suteiksime 
moderniškų patarnavimų. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai /įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

moterų federacijos vykdomojo 
komiteto penktosios sesijos 
darbus, kuriuose dalyvavo ir 
pranešėja. Savo pranešime ji 
iškėlė moterų uždavinius, ko
vojant už tvirtų taikų ir de
mokratijų, papasakojo apie fe
deracijos .pasiųstų komisijų pa
teiktus duomenis dėl moterų 
padėties Burboje, Indijoje ir 
kitur. -

Diskusijose dalyvavo įvairių 
profesijų mbterys: Mokslų 
Akademijos bendradarbė drg. 
Abraitytė, “Spartos” stachano- 
vininkė drg. Ivanova ir kitos. 
Baigiamąjį žodį tarė LKP (b) 
CK darbo moterų tarpe sky
riaus vedėja Kaunaite. Prane
šėja pabrėžė reikalų išvystyti 
ideologinį darbų moterų tarpe, 
kovinę* agitacijų prieš buržua
zinius nacionalistus, reakcinę 
katalikų dvasininkiją.

sukaktį. Kuottni jūs prisideda* 
te apginti savo dienraštį nuo 
inf liati jps ?!

gulos sąlygos — sviediniai ir minos pa
gal skaičių, karštas viralas, naktimis iš
nešiojamas termosais, degtine, kurios 
likdavo daugiau negu norma, nes kas
dien būdavo užmuštų ir sužeistų žmonių, 
o kuopų viršilos, kaip paprastai, nesku
bėdavo apie tai teiktiz žinių, apranga, 
kuri per aštuonias šliaužiojimo ir gulėji
mo apkasuose dienas daugelio suplyšo į 
skutus, o kitų susidėvėjo ir susitepė. Vi
sa tai gerai buvo žinoma kiekvienam, 
kuris bent keletą mėnesių praleido fron-

(Tąsa)

Jis surūkė papirosą ir atsistojo. .
1 — Kodėl be milinės? — paklausė Pe 
tia, kai jiedu išėjo.

— Sunku su ja, o šiandien dar ir šil

Saburovas pirštu pastukseno priešais gu
lintį brėžinį.

— Na, kaip, — namų neatiduosime, 
a, komisare?

Vaninas nušišypšojo.
— Tikiuos. Žinote, — pasitikėdamas 

pridūrė jis, — ką man pasakė pulko va
das, siųsdamas pas jus.

KULTŪROS - ŠVIETIMO 
DARBUOTOJŲ SEMINARAS

■ i

šakiai, liepos 28 
žmonių . dalyvavo 
kultūros - švietimo 
seminaru kuriame 
dalinta, derliaus 
paruošų kampanijos darbo pa 
tyrimu. Pranešimus padarė ap
skrities organizacijų vadovau
jantieji darbuotojai. J., Žukas

— Ką gi, sunku, tai aš panėšėsiu, kol 
šilta. ' x

— Gerai, nereikia, taip eisime ...
' VIII

• /

Diena pasitaikė sunki, visą laiką teko 
styroti antroje kuopoje kairiajame spar
ne, kur pro namą į aikštę- išėjo plati gat
vė. Iš ryto, kaip paprastai, lyg pagal 
tvarkaraštį, prasidėjo bombardavimas, 
tik daug aršesnis ir taiklesnis negu visa
dos, ir tas iškart davė Saburovui mintį, 
kad ši diena neapsieis be kokios nors 
ypatingos stiprios atakos. Apie pusiau
dienį paaiškėjo, kad jis buvo teisus. Tris 
kartus pabombardavę namus, vokiečiai 
pradėjo stiprų apšaudymą minosvai
džiais ir jo priedangoje išilgai gatvės pa
leido tankus. Perbėgdami iš tarpvartes į 
tarpvartę, paskui juos pasipylė automa
tininkai, gana daug, 
skaičiavo Saburovas, tur būt, apie dvi 
kuopos. Vieną ataką atmušė, bet už dvie
jų valandų prasidėjo antroji, šį kartą du 
tankai prasiveržė ir įšoko į namo kiemą. 
Kol juos sudegino, jie sutraiškė keletą 
žmonių ir prieštankinę patranką su vi
sa tarnyba. Pirmąjį tanką padegė iškart, 
iš jo niekas neiššoko, antrąjį iš pradžių 
pamuše ir tik jau paskui, kai jis.sustojo, 
padegė buteliais. Iš jo iššoko du vokie
čiai, juos čia pat užmušė, nors, gal būt, 
ir galėjo paimti juos į nelaisvę. Saburo
vas šį kartą nesulaikė savo žmonių: jam 
akyse stovėjo ką tik sudaužytas prieš
tankinis pabūklas, prie, kurio gulėjo su
plėšyti į gabalus iki galo prie pabūklo 
pasilikusių artileristų kūnai.

Ketvirtą valandą vėl prasidėjo bom
bardavimas; jiš tęsėsi iki» penktos, o Šeš
tą, po ilgo- apšaudymo minosvaidžiais, 
vokiečiai vėl pradėjo atakuoti, šį' kartą 
jau be tankų. Jiems . pasisekė užgrobti 
transformatinę būdelę ir sienos griuvė
sius.
• Jau pavakary, prietemoj, Saburovas, 
surinkęs pusantros dešimties automati
ninkų, prišliaužė prie būdelės ir po ilgo 
triūso ir susišaudymo vėl ją užėmė. Bu
vo užmušta ir sužeista keletas žmojiių. 
Jis iš nuovargio išsyk nepastebėjo, kad 
jam prie peties praplėšė rankovę ir kul
ka apdegino ranką. Dar vidurdienį arti 
sprogusios bombos oro banga jį trenkė į 
sieną, ir jis pusiau apkufto. Visą likusią 
dienos dalį jis* piktas, nuvargęs ir ap
kurtęs, darė viską, kas reikia, bet beveik 
automatiškai. Kai būdelė, pagaliau, buvo 
užimta, jis atsisėdo ant žemės, atsirėmė 
į sienos nuolaužą ir, atsukęs buteliu vir
šelį, nugėrė kelątą gurkšnių. Jam pasi
darė šalta, ’ ir tik. čia jis prisiminė, kad 
štai jau vakaras, o jis be milinės. Lyg 
įspėjęs jo mintis, Petia padavė jam sve
timą, matyt, nuo'užmušto nuvilktą mili
nę. Ji pasirodė besanti maža. Saburovas 
iš pradžios ją užsimetė ant pečių, bet Pe- 
tia privertė jį apsivilkti. * '

Į štabą Saburovas ir JVJaslenikovas su
grįžo jau visai vėlai, sutemus. Ant stalo 
degė lempa. Saburovas staiga žvilgterė
jo į sofą — mergina vis dar miegojo. 
‘fTai, tur būt, smarkiai pavargo. O teks 
žadinti,” pagalvojo jis ir staiga suvokė, 
kad visą dieną, nuo tos minutės,-kai nu
sprendė, kad, tur būt, bus smarki ataka, 
ir iki to^ minutės, kai grįžo, jis taip ne 
karto ir neprisiminė merginos.

Nenusivilkdami milinių, jiedu su Mas- 
lenikovu atsisėdo vienas prieš kitą už 
stalo, ir Saburovas įpylė degtinės., Jie 
išgėrė ir tik tada, susigriebė, kad nėra 
kuo užkąsti... Pasigraibęs po stalu, 
Saburovas pasiekė gražią keturkampę 
dėžutę su amerikoniškais konservais: vi
suose keturiuose jos šonuose buvo pa
vaizduoti patiekalai, kuriuos galima iš 
tų konservų pagaminti. Iš šono pritvir
tintas praktiškas raktas dėžutei atida
ryti. Atplėšęs jį ir pervėręs auselę ant 
specialaus dėžutės liežuvėlio, Saburovas 
fmė piauti. dangtelį.

— Leisite įeiti? >
— Įeikite.' > • *. ,,
Į kambarį įėjo neaukšto ūgio žmogus 

su vienu ‘'spaliu antsiuviuose. Jiš priČ-

.STUDIJAVIMAS statybos
Vilnius, liepos 28 ’d. — Inži

nieriaus-statybininko vaidmuo, 
atstatant (ir išplečiant mūsų 
krašto liaudies ’ūkį, yra labai 
svarbus. Mūsų kraštui reikalin
gi inžinieriai * statybininkai: 
pramonės ir civilinės, statybos, 
specialybės inžinieriai įvai
riems gyvenamiems, pramonės 
ir viešojo pobūdžio pastatams 
projektuoti ir statyti; kelių 
specialybės inžinieriai gruntke
liams, plentams, £ejėžinkeliams 
tiesti ir įvairiems tiltams sta
tyti; vandens keliams sutvar
kyti, uostams statyti,- mūsų 
gausių upių ir upelių vandens 
energijai išnaudoti hidroe
lektrinėms statyti, gyvenvietes 
vandeniu aprūpinti,’ plotų nu
sausinimams pravesti - 
nieriai - hidrotechnikai 
riems r geodezinių 
darbams atlikti, 
paruošti reikalingi inžinieriai- 
geodezin inkai.

Tokių specialybių inžinieriai 
yra ruošiami Kauno Valstybi
niame Universitete ■ - statybos 
fakultete. ? '' ' <

Studentas statybas fakultete 
šalia bendrų, visiems inžinie
riams privalomų dalykų ^—ma
tematikos, fizikos, chemijos, 
braižybos, teorinės mechanikos 
ir kt., studijuoja visą, eilfc spe
cialių- dalykų, k. a.': trobesių 
kotistrukcijų kursą, susipažįs
ta su statybinėmis medžiago
mis, sū statybine mechanika, 
gdlžbelonu, tiltų ir kelių pro
jektavimu bei statyba, su hi
droelektrinių skaičiavimu, ir ’jų 
konstrukcija, su vandentieki C 
kąnalizapija; melioracija,' gėo- 
dėŽij’Ą ir įt. ' T/'.,''.', \

Visas kUrsas, susidedantis iš 
teorinių paskaitų irz prasimų, 
iš darbi/ braižyklose ir labora
torijose bei akademinės ir ga
mybinės praktikos,' kartu su 
diplominiu darbu išeinamas 
per 5.5

— O anksčiau Stalingrade teko būti?
— Teko,—šyptelėjo Vaninas. — Teko, 

— pakartojo ^su keista veido išraiška ir 
atsiduso. —* Maža pasakyti — teko būti. 
Prieš karą buvau čia komjaunimo mies
to komiteto sekretoriumi.

—- šit kaip...
— Taip... kai prieš tris menesius iš 

čia vykau į pietų frontą, Stalingradas 
dar buvo laikomas tolima užfrbnįe, tokia 
tolima, jog sunku buvo įsivaizduoti, kad 
mudu sėdėsime šitame name. Čia juk 
priešais namą buvo parkas, iš kurio, 
tarp kitko, dabar, tur būt, ipaža kas be
liko ‘ ,

— Maža, — patvirtino Saburovas. — 
Keletas medžių ir tinklinio stulpai.

—. Taigi, taigi, tinklinio aikštelių stul
pai, — šyptelėjo Vaninas, — teniso aikš
telei nespėjome įrengti. Prieš pat karą 
aš sukviesdavau jaunimą* į sekmadieni
nes talkas: lyginome žemę,-Slegėm ristu- 
vais, o dabar, tur būt, viskas išraus-

TlRKšLIŲ MTS PIRMŪNAI
Mažeikiai, liepos 27 d. —> 

Sekdamas Papilės MTS trakto- 
rininko-spartųolio Ališausko 
pavyzdžiu, Tirkšlių MTS’ trak
torininkas - pirmūnas Mažonas 
įsipareigojo šiais metais su 
traktoriumi ATZNATI įdirbti 
1,000 ha dirvų ir sutaupyti žy
mius kiekius skysto kyro bei 
tepalų, / (

Traktorininkas - pirmūnas 
Mažonas prisiimtus , įsipareigo
jimus garbingai vykdo. Rūpes
tingai prižiūrėdama^ savo 
traktorių, jis kasdien įvykdo 
150% ' dieninės . užduoties. 
Iki šiol šaunusis traktorinin
kas jau įvykdė 90% metinio 
plano ir sutaupė 510 kg’žibalo 
bei nemažą kiekį tepalų.

Nedaug nuo jo atsilieka 
traktorininkas "Sadauskas. Sis
temingai viršydamas dienos iš
dirbio normą, jis įvykdė 88% 
metinio plano ir sutaupė 810 kg 
degalų.

Išdirbio normas viršija ir 
traktorininkai — Kryžius ir 
Fiodorovas. J. žemys.

KORESPONDENTŲ 
PASITARIMAS

Utena, liepos 27 d. čia 
įvyko pirmasis apskrities ko
respondentų suvažiavimas, ku
riame dalyvavo 170 asmenų.

Platų ir išsamų pranešimą 
apie vietinės spaudos uždavi
nius padarė LK*P(b) Utenos 
apskrities komiteto sekretorius 
agitacijos ir propagandos rei
kalams drg. Bulatovas. Po to 
įvyko diskusijos. .

Baigiamąjį pranešimą pada
rė redakcijos darbuotojas Jak- 
štonis. Pranešėjas, pripažino, 
kad laikraštis mažai dirba su 
darbininkų -• valstiečių kores
pondentais. Jis taip pat -nurė
dė, kad eilė apskrities įstaigų 
vadovų nereaguoja į spaudoje 
pasirodžiusią kritiką. Su tuo 
reikia vesti griežtą kovą.

Suvažiavimo dalyviai savo 
nutarime pasižadėjo aktyviai 
bendradarbiauti spaudoje.

« -A. Vitkus.

Moksle pažangus studentai 
aprūpinami stipendijomis., Prie 
Universiteto yra bendrabutis, 
valgyklos, skalbyklos ir įvai
rios studentų buities’ reikalams 
pagalbinės įmonės.

Statybas fakulteto studentai 
aktyviai dalyvauja įvairiuose 
moksliniuose būreliuose, k. a.: 
architektūrinių konstrukcijų 
būrelyje, gelžbetonio, kelių, 
statybinės mechanikos, hidro
technikos, geodezijos^ fotogra
fijos, auto-moto k būreliuose ir 
kituose. Be to, statybos fakul
tete veikia akademinio sporto 
skyrius, kuris apim& gana žy
mią dalį fakulteto studentijos. 
Statybos fakulteto’ studentai 
dvejus metus iš eilės yra laimė
ję pirmas vietas spurto 'varžy
bose tarp atskirų Kąuno uni
versiteto fakultetų.

Doc. inž. o. Vabalevičius, L 
Kauno Valst. V. D. universiteto

Statybos Fakulteto Dekanas.

Saburovas savo įpročių atsišliejo ,į sie
ną ir ėmė sukti cigariu&ą, tuo duodamas 
suprasti, kad oficialusis pasikalbėjimas 
baigtas.

-- Seniai mieste? — paklausė jis Va- 
niną. ' .

— Tik šįryt persikėliau iš anos pu
sės. Aš. juk tiesiai iš ligoninės, — pasa
kė Vaninas, savo žodžiams patvirtinti 
stuktelėdamas lazdele į cementines grin-

— O anksčiau? , .
— Anksčiau Dbnbase. x
— Vadinasi, jūs jau beveik metai be

namis,'jau suspėjote — ne, ne priprasti, 
bet vis dėlto apsiprasti... O aš ... Jūs 
įsivaizduojate, šįryt nuo- ano kranto pa
mačiau miestą.. . Ne, jūs to neįsivaiz
duojate ... Tur būŲjūšų divizijos vadaš 
palaikė' mane pamišėliu, į visus jo klau
simus* atsakinėjau lyg automatas: taip, 
ne... taip, ne... Ne, jūs vis dėlto, tur 
būt, manęs kaip reikiant negalite su
prasti. ’

— Kodėl gi, — pasakė Saburovas, — 
man atrodo, kad'jus galima ir netVisiŠr 
kai galima suprasti. Žinote, kai vaka
rais papučia vėjas ir padvelkia pelenais 
ir plėnimis, man kartais atrodo, tarsi 
vėjas šiuos pelenus gena iš vakarų, nuo 
pat sienos, — nuo Černigovo, Kijevo,' 
Poltavos...Ne, aš jus visiškai supran
tu, bęt tik kai kada užeina piktumas ...

— Ant ko?
— Ant savęs, ant jūsų, ant kitų. Vel

niai žųio. Gal reikėjo mažiau dėmesio jū
sų žaliesiems apsodinimams, o. daugiau 
dėmesio kitkam. Štai aš — aš atitarna
vau trejus metus armijoje ... Kai vykau 
į atsargą, man pasakė: “Be reikalo, iš 
jūsų galėtų išeiti geras kariškis.Bet 
aš išvykau... Ir žiūrėkit, jei nebūčiau 
tikėjęs, kad bus karas, gal būt, būčiau 
ir teisus buvęs, bet aš gi buvau įsitiki
nęs, kad karas bus, — ir, vadinas, bu
vau neteisus; turėjau liktis armijoje.

— Suprantu, — pasakė. Vaninas, — 
tiktai negalima gi buvo iš karto visiems 
pasidaryti kariškiais, pripažinkite ir tai.

— Pripažįstu. Bet juk vis tiek mes 
visi jais pasidarėme, tik pasidarėme vė
liau, negu reikėjo.. . Tarp kitko, ką čia 
veltui beprisiminti, dabar mūsų reikalas 
kareiviškas — kokios bebūtų ankstybes- 
nės klaidos, savos ir svetimos, apginti 
štai šiuos tris namus — ir viskas. —

TIKSLI DARBO ORGANI
ZACIJA

Pagėgiai, liep. 27 d. — “Jū
ros” kolektyvinis ūkis pradėjo 
žiemkenčių piūtį. Kolektyvinio, 
ūkio susirinkime toli prieš -der
liaus valymo pradžią buvo nuo-,i 
sekliai apsvarstytas derliaus’ 
nuėmimo darbų planąs. Lauki
ninkystės brigadų sudėtyje su
sikūrė grandys, kurioms pri
tvirtino atskirus pasėlių barus. 
Į kiekvieną grandį įėjo 3 plo
vėjai, 2 rišėjai ir 2*statytojai. 
Susirinkimas patvirtino išdir
bio n'ormas ir darbų įkainoji
mą darbadieniais. t

Nuo pirmųjų derliaus nuė
mimo dienų tiksli darbo orga
nizacija davė gerus- rezultatus. 
Aukštą išdiVbį pasiekė plovė
jai Alekna ir Grigas. Normas 
viršija ir kiti .kolektyvinio ūkio 
valstiečiai. Kertamoji mašina 
dirba 2 pamainom, * nuplauda
ma, per dieną po 6—8 hekta
rus Vugių, /

Kolektyvinio, ūkio valstiečiai 
vieningai kovoja » Už derliaus 
nuėmimą b'e nuostolių..

Mūsų dienraštis turi sulauk
ti 30 metų sukakties! Rudenį 
1949 metais sukaks 30 melų, 
kaip Laisvė yra leidžiama 
dienraščiu: Infliacija grąžina

— Išrausta, — vėl patvirtino Saburo
vas. L .

Vaninas susimąstė.
— Velniai žino, —« pasakė jis, — vi

siems čia sunku kariauti, nes jau baisiui 
arti Volga, bet,, matyt, vis. dėlto, leng
viau, negu man. 0 man Visai sunku... 
Aš juk čia žinau kiekvieną kampelį, tik
rai kiekvieną,.— aš tai ne dėl gražby
lystės... Mas prieš flvylika metų nu
tarėme Čia padaryti žaliąjį žiedą, ka$ 
mažiau būtų dulkių. Taip, tada nepagal
vojome, kad po dešimties metų; Šias., lie
peles nulaužys karas ir< kad, anų laikų 
penkiolikiniai vaikinai, neišgyvenę tris* 
dešimt, mirs šiose gatvėse... Ir iš viso 
daug kp mes tada nepagalvojome,, tur 
būt, taip.pat, kaip ir jūs.

Tur būt. ,
Vadinas ,keletą kartų, užšitraukė dū

mą ir tiriamai pažiūrėjo į Saburovą.
•mA. Kur jūsųnamai? ‘

Paskutiniu fyetu tėti, kur ir aš.

- Vyksite pas,Saburovą. Jis neblogai 
kariauja, bet mėgsta pasamprotauti ir, 
iš viso, žmogus su nuotaikomis... As 
paklausiau — kokiomis nuotaikomis? *- 
Taip iš viso su nuotaikomis, ir padarė 
ranka tokį mostą. i

Saburovas nusijuokė. ’
— Dėkui už atvirumą. Prisipažįstu, 

man, iš tikrųjų, užeina nuotaikos — tai 
viena, tai kita, ir, iš viso, man atrodo, 
žmogus be nuotaikų negali gyventi, o 
kaip jums atrodo?

— Man taip pat.
— O jūsų tinklinio aikštelė, — 

pakeitęs kalbą, pasakė Saburovas, 
veik sveika. Penkios šešios minų duobės, 
bet tai juk tik papilti žemių ir porą tre
jetą kartų pervaryti ristuvu. O stulpai 
tebestovi, ir ant vieno net gabalas tink
lo. Štai leitenantas,—linktelėjo Saburo
vas į greta sėdintį Maslėnikovą, —- Mas
kvos pirmosios tinklinio rinktinės žaidė
jas. Jūsų dėka aš jį dabar suprantu: aš 
vis pastebiu, jis nuolat prašosi į antrąją 
kuopą — jo pamėgta kuopa. Dabar su
prantu kodėl *— ten krepšinio aikštelė, 
ji sukelia zjam malonių atsiminimų.

— Kapitonas vis dar nelaiko manęs 
rimtu, —juokaudamas ir kartu lyg tru
putį įsižeidęs, pasakė Maslertikovas. — 
Jam vis knieti manieji dvidešimt me
tų ... Ne, drauge kapitone, garbės žo
dis, aš krepšinį prisimenu ne dažniau, 
kaip jūs.

(Bus daugiau)

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kltqkii) grupių ir pavienių. 
®7š senų padarau; 

naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 
dkoniškais. Rei
kalui esant ir 
aadidinu tokio 
dydžio, kokio pa- ' 
geidaujama. Tai-.; 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom, i

JONAS STOKES ‘ 
. 512 Marion St., Brooklyn

> Broadway Ir Stotie Avė., prie
Chauncey St., Broadway Line.

fcel. GLėnmore 5-6191

‘ _______________ _ - • - — i

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lilh. Daily)

jo prie stalo šlubčiodamas ir lengvai pa
siremdamas namų darbo lazdele.

— Vyresnysis politvadovas Vaninas, 
— pasakė jis, nerūpestingai atidavęs pa
garbą. — Paskirtas pas jus komisaru.

— Labai malonu, — pasakė Saburo
vas, atsistodamas ir paspausdamas jam 
ranką. — Sėskitės. *

Vaninas pasisveikino su Maslenikovu 
ir atsisėdo ant sugirgždėjusios taburetes. 
Pagal civilio žmogaus paprotį jis iškart 
nusiėmė ir padėjo ant stalo kepurę, at* 
leido per vieną skylutę diržą ir, atsipū
tęs, patogiau atsisėdo ant suoliuko.

Saburovas "atidžiai pasižiūrėjo į žmo
gų, kuris bus jo svarbiausiu padėjėju vi- x 
suose reikaluose. Vanino plaukai buvo 
tankūs, truputį besiraitančių kaštoninių 
plaukų kuokštai krito jam. ant kaktos. 
Jo akys buvo nepaprastai žydrios, kokios 
vyrų retai esti.

Saburovas, prisitraukęs lempą, ati
džiai perskaitė Vani’no lydimąjį doku
mentą. Tai buvo ploname popieriuje at
spausdintas išrašas įsakymo divizijai, 
kuriuo Vaninas* buvo skiriamas komisa
ru į 693 šaulių pulko antrąjį batalijoną.

Oficialus Vanino supažindinimas su 
reikalų padėtimi ‘ batalijone vargiai tru
ko daugiau kaip dešimt minučių. Viskas

CHARLES J. ROMAN
• ; CRAMANAUSfi^AS) ‘ T
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WATERBURY, CONN kad

u\ž Mundt bilių.
Aišku, kad Pattersonas bal

savo. kad nuimti kainų kon
trolę. ! •

Dar vienu reakciniu žygiu 
jis atsižymėjo virš visų reakci- 
jonierių, tai jis balsavo priim
ti Franco Ispaniją į Maršalo 
plano pagalbą! Tas įnešimas 
neperėjo per House of Repre
sentatives. Ne visi taip atsi
davė reakcijai, kaip republi- 
konas Patterson.

Kuomet Peoples Party of 
Connecticut surengė delegaci
ją per Mother’s Day su Pat- 
tersoniu K pasikalbėti apie
Mundt bilių, jis vakarą prieš 
tai, išdūmė į Washingtoną, 
nors visą savaitę buvo pralei
dęs Naugatuck.’e, kur jis gy- 

Kaip jis galėjo apleisti 
tą nedėldienį, sunku su-

vena., 
mišias 
prasti, nes jis' karštas katali
kas. • »

Pattersonas yra paskirtas 
tarnas vario ir misingio kom
panijų. Jis niekuomet nėra 
ištaręs progresyvaus žodžio. 
Penktam distrikte dažniausia 
išrenka republikoną, todėl rei
kia, kad kiekvienas lietuvis 
agituotų už Didsbury.
. Demokratų kandidatas Kier
nan iš Derby yra lygiai bld- 
gas, nes jis turi viršininko 
darbą prie Connecticut’ Light 
and Power Co. Tas reiškia,

1 nierišką sumanymą. Balsavo kad jas balsuos neduoti val- 
už Taft-Hartley įstatymą pir- džiai pfarddvinėti elektrą z iš 
mą sykį ii* balsavo perviršyt valdžios pastatytų stočių, ne- 
Trurnano “veto” antrą' sykį. ■ leis jokios kompeticijos prieš

Jisai balsavo už Mvndt bi-1 šavo kompaniją, nuims taksus 
lių >r atsakymuose laiškais į, nuo jos ir veiks prieš bet kor 
telegramas siųstas jiems j kį liaudies žygį. 
Washing!oną, jisai baudė įro
dyt, kaip komunistai ir jų 
“frontai” kenkia Amerikai, ir 
kad juos reikia suvaldyti 
Mundt bilium. Daugelis iš tų, 
kurie protestavo jam ir prašė, 
kad jis balsuotų prieš tą bi- jiems įkalbėti, 
lių, gavo tokius laiškus. Net 
jisai apt radio kalbėjo kele- lai kiekvienas'lietuvis'tą skai
tą sykių, agituodamas žmones to savo pareiga.

CHARLES E. DIDSBURY 
Kandidatas* į kongfesmanus iš 

S-to distrikto Connecticut
Kadangi penktam distęikte 

Connecticut valstijoj nei repu- 
blikonai, nei demokratai ne
išrinko tinkamo kandidato, tai 
visi darbo žmonės turi balsuo
ti už Peoples Party kandida
tą, darbo žmogų, unijistą ir 
ūkininką.

Republikonų k a n d i d atas 
James T. Patterson jau ati
tarnavo vieną terminą kaipo 
kongresmanas. Jisai turi vie
ną. iš prasčiausių balsavimo 
rekordų ,visam kongrese. Jisai 
balsavo už kiekvieną reakcijo-, 
nierišką sumanymą.

Peoples Party gali išrinkti 
savo atstovus, nes penkios par
tijos ant baloto. Mes galim 
gauti didžiumą balsų, bet rei
kia nuolat agituoti, reikia ap
lankyti savo draugus, reikia 

kaip balsuoti 
ir, kad nepraleisti balsavimų,

Svarbiausia,

LITU ANICA SQUARE Į

restaurant! 
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS 

t ' • *• Į>

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 
' c

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y. l|
. Tel. EVergreen 4-9612 t

Augusi Gustas
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 EO uAtH A VE., BROOKLYN 20, N. Y.

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

ir tt., telefonuokite •. ’ . <
. SHoreroad 8-9330

h* Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite. 

Specialistai Pritaikymui ' '
Šermenims, Vestuvėms ir feankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti per; PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine;; 854 Marcy A Ve., Brooklyn, N. Y.

kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

. / . • ' s- ~ Į

PmuI Gustdį Puneral Home,. I
./ ' '• INC. ' I
854 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.

Skersai gatvės; nuo Armory |
LIETUVią LAISNIUOTAS GRĄBORIUS '

Telefonuose dieną ar naktį ‘ Į
. t EVėrgręon 7-4774 I

4 . ' W į
Naujai išdekoruota šefmenų* koplyčia, kur šeimos pato- j 

giai gal i'atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems Į 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. '

Du kambariai Šermenim, didelis puikiai įruoštas ' |
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. 1

Asmeniški aptarnavimm suteikiama šeimom sulyg parei- j

stovi už taiką.
Kur tik yra 1 progresyviai 

kandidatai, balsuokime už 
juos. Po rinkimų pasirodys, 
kiek balsų Wallace’o partija 
gavo. Neapsirikime, nes dau
gelis nenori dabar išsiduoti 
dėl baimės, bet per rinkimus 
senosios partijos gavįs didelį 
surprizą.

C. Staneslow.

Binghamton, N. Y. Speak Up, Amenta, for PEACH
HELP WANTED—FEMAU
REIKALINGOS MOTERYS

Philadelphia, Pa
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 107-ta kuopa rengia 
vakarienę, kuri įvykš šešta
dienį, spalių 23 d., 6 vai. va
kare, pas drg. Kazlauskienę, 
7904 Lyons Ave.

Prašome visus ir visas atsi
lankyti! Turėsime skanaus 
maisto, taipgi ir muziką, kas 
norės, tai galės pasišokti.

Komisija.

Gary, Ind.
AREŠTAVO PP 
KANDIDATUS

Walter Frisby, Progresyvių 
Partijos kandidatas į Indiana 
gubernatoriaus urėdą, ir kitas 
naujos partijos ' pareigūnas 
areštuoti už laikymą rinkimi
nių prakalbų - mitingo prie 
Carnegie Steel Corp. įmonės.

Frisby atvyko į Gary daly
vauti Glen Taylor prakalbose.

Progresyvių Partijos kandi
datai pAreiškė, kad kovos su
laužymui šios dvynių partijų 
konspiracijoj neleisti PP lai
kyti susirinkimų atviram ore.

Raymond, Wash
H. WALLACE PRAKALBOS
' Spalių 9 d., po pietų, State 

Armory svetainėje atsibuvo 
prakalbos. Kalbėjo Progresy
vių Partijos Washington vals
tijos kandidatai į valdiškas 
vietas.

Kalbėjo įvairūs šios valsti? 
jos Progresyvių^ Partijos kan
didatai aiškindami, kodėl pilie
čiai privalo balsuoti už šios 
partijos kandidatus. Kiek ii* 
giau kalbėjo Russell H. Flu
ent, kuris < yra kandidatas į 
valstijos gubernatoriaus vietą. 
Po kalbų buvo renkamos au
kos Progresyvių Partijos vei
klai; surinkta 8818. ,

žmonių buvo prisirinkus pil
na svetainė, kurie laukė, ka
da kalbės Henry Wallace. 
Wallace sulyg savo amžiaus 
dar tvirtas ir gerai atrodo. Aš 
jį pirmu kartu mačiau^ Ka
da Wallace atsistojo kalbėti, 
tai pubįika sukėlė karštas 
ovacijas, kurios tęsėsi 
minutę laiko.

Henry Wallace pasakė 
gerą kalbą. įrodė, 
Mr. Trumanas 
karą
merikds žmonių 
kaip eina su 
reakcija. > Wallace 
kad jeigu vietoje 
būtų išrinktas Dewey, tai ir
tas negeresnis, nes dabartinėj 
politika yra sutartina abiejų 
—demokratų ir republikonų 
partijų.,

Wallace sakė, kad jeigu no
rime karui pastoti kelią; ap
ginti .Amerikos žmonių, lais- 
yes, tai turime balsuoti ūž> 
Progrėsyvių Partijoj kandida
tus, kurie pasiryžę vykinti gy- 
vęniman velionio Rooscvelto 
politiką, kaip namie, taip Už
sienio klausimais.

LLD 20 Kuopos Moterų 
Skyrius laikė susirinkimą 
1 d. spalių, Lietuvjų svetai
nėje. Narių^ dalyvavo per- 
mažai, galėjo būti; daugiau. 
Išduotas raportas iš Mote
rų) Skyriaus veiklos.

Delegatės iš Progresyvių 
Partijos, arba Wallace Ko
miteto išdavė raportą, kad 
lanko posėdžius, darbas ei
na gerai. Paskleista daug 
lapelių raginant piliečius 
registruotis ir balsuoti, lap
kričio 2 d. Moterų Skyrius 
kviečia visus, kam tik bran
gi laisvė ir taika,, darbuo
tis, kad Progresyvių Par
tijos kandidatai būtų išrin
kti.

Komitetas r a p o rtavo, 
kad rugsėjo mėnesį, mirė 
Moterų Skyriaus narė Ju
lė Kvietkauskienė — Kiz- 
nienė. Draugės pagarbai 
nupirko gėlių vainiką. Ra
portas priimtas.

, Ligonių * lankytojos ra
portavo, kad Adelė Cernek 
susilaukė dukrelės. Komite
tas ją aplankė ir įteikė do
vanėlę. . Taipgi serga Eva 
Čekanauskienė, nes ją ir 
jos draugą patiko nelaimė 
važiuojant automobiliumK 
Nelaimėje jai sužeidė koją, 
ji yra gydytojaus priežiū
roje. Ligonių komitetas ją 
atlankė ir įteikė dovanėlę.

Išrinkta Laisvės vajinin- 
ke J. K. Navalinskienė, o 
jai pagelbininke — M. Kaz
lauskienė; A. Žemaitienė ir 
kitos narės pasižadėjo pa
gelbėti, kad . kuo daugiau
siai gavus Laisvei naūjų 
skaitytojų ’ < <. ir atnaujinti 
tiems, kuriems jau prenu
merata pasibaigė.

Nutarta surengti vaka
rienę, lapkričio 7 d.
pelno bus skiriama para
mai1 dienraščio Laisvės,, 
taipgi bus duota dvi pus
metinės dienTaščio Laisvės 
prenumeratos, kaipo prizai. 
Vakarienė bus kalakutie
noj tikietas nebrangus. Va
karienė bus 4 valandą, du
rys atdaros nuo 3 valandos 
po pietų.. Ji atsibus Lietu
vių Svetainėje, 315 Clinton 
j3t- Prašome visus *ir visas 
įsigyti tįkietus iš anksto. 
Kviečiame dalyvauti forsi- 
tiečius ir seranteniečius bei 
kitų apylinkių .lietuvius.

Korespondentė J, K. N.

We do not want to go to war over differences between our 
country and the Soviet Union.1 Since the Soviet Union has _ 
already expressed willingness to sit down with us to straighten 
out these differences, we call upon our President and our 
Government to arrange conferences with the Soviet Union to 
settle all outstanding problems and thus bring peace to our
selves and- the world.

Baigusi A. D. A. PIRMINYBC 
ligoninėje iš 225 kambarių. 
Puikiausios darbo sąlygos, 
NUOLATINIS DARBAS.

' Kreipkitės 
MEMORIAL HOSPITAL

1501 VAN BUREN STREET, 
WILMINGTON, DELAWARE.

Puse

virš

labai 
kaip 

stumia šalį į 
kaip jis nepaiso A- 

feikalų, 
pasauline 

s a k ė , 
Tnumano

Vakarinėse, valstijose yra 
daug fabrikų, ir dirbtuvių už
sidarę. Fabrikąntąi paleidžia 
iš darbo darbininkus, ypatin
gai miškų ir medžio industrį- 
jos darbininkus. Prieplaukos 
priverstos medžio. ' Mat, laivų 
ir prieplaukų darbininkai yra 
streiko laukt. A. B.

Kadangi yra žmonių, kuriė 
laike vajaus gauna po keletą 
desėtkų naujų skaitytojų/ tai 
tikrai gėda tiems pasivadinu
siems laisviečiais, kurie negau
na nė po vieną. Visi turime 
progų tos gėdos išvengti.

Jud the
cold war

together 
for peace!

Thiais the “Roll Call for Peace” for which the National 
Council of American-Soviet Friendship hopes, to secure one 
million signatures from peace-loving Americans.

TURN ON THE HEAT AND END THE COLD WAR!
1. Clip, sign and have your friends sign this “Roll Call for

Peace” and mail it to the address below. Secure additional 
copies by filling out the coupon. - ,

2. Recruit other volunteers to circulate the “Roll Call.”
JOIN IT NOW! BECOME A VOLUNTEER!

National Council of American-Soviet Friendship, Inc.
114 East 32nd Street
New York 16, N. Y. ’ z

1 want—*™_ __ ______ copies of the Roll Cal- for Peace

K < 1RIH C«............................................. .................... . .................................... ..............
4

A ddrcss.._._........   ......... ....... ...... -         

City... ............  .... ...........f........... Zone—- —- Sial*

Nacionalė Amerikos su Tarybų Sąjunga Draugingumui 
akstinti įr per tai išlaikyti taiką, organizacija -tokias 
blankas išsiuntinėjo vįsiems savo nariams, organizaci

joms ir spaudai, ragindama veikti už taiką.

MU 3-2080

Briifeeport, Conn.
Dar Žodis dėl Boleslovo 
Bartkevičiaus Mirties

Su šiuo išreiškiama gili už
uojauta Jurgiui Bartkčvičiui, 
kuris liūdi dėl savo brolio mir
ties. Iii juo fetUiau 'skaudesnis 
smūgis Jurgiui teko pergyven
ti/ kad šusidėjd tpkios aplin
kybės, jog brolis nedalyvavo' 
arba, negalėjo dalyvauti savo- 
mirusiojo brolio laidbtūvese.

Vienok Jurgis Bartkevičius 
išreiškia padėką asmeniui, pa
rašiusiam* straipsniuką į Lais
vę, kuris' tilpo Nr. 244-tame, 
ir po kuriuo pasirašo iCaimy- 
na.s.

Jurgis pilnai sutinka su mi
nėto strapsnelio turiniii, tik su 
mažu pataisymu, kad praslin
kus kelioms savaitėms laiko 
po Boleslovo mirtįds dalykai 
taip susidėjo, jog iš Boleslovo 
3.0- tūkstančių dolerių paliktų 
pinigų kai kuriems ‘‘drau
gams” ir rteva giminaičiams— 
nebeužteko tų pinigų Boleko 
palaidojimui, ir palaidojimo 
lėšas turi padengti brolis Jur
gis. Nors Jhrgis, kaip minė
ta,' nedajyvavo nėr daidėtuivė- 
se. G nedalyvavimas brolio 
laidotuvėse,, tai buvo priežas
tis; kad blogos valios' žmonės 
sudarė tam-' tikrą, skymą, ne- 
prileįsdami Jurgiui brolį pa
laidoti. Tai vis Jmivo moty
vai gausiai ir greitai pa’sipi^ 
nigauti." Tąip ir. pądaryta.

NELEIDO VOKIETIJON*
Eugene- Pulvermacher,. jau 

73 metų amžiauą ir Apakęs, 
per dvejus metus bandė da- 
sigauti Vokietijon, kad ten su* 
sirasti savo paslėptus lyio na
cių brangumynus. Paslėpęs 
po to, kai jie nuo jo atėmė 
$40,000 turto. Jis dabar šiaip 
taip dasigavo Holandijon, bet 
amerikiečiai nedavė: jam vi- 
zos nuvažiuoti Vokietijon. 

______ ____________________ , i

’ Stipriam vėjui apvertus nu
sileidžiantį lėktuvą į East, 
Chester Bay, / ties Bron^, du 
jame skridusieji asmenys išli
ko nesužeisti.

SPARTŪS RUGIAPJŪTĖS 
TEMPAI

Utena, liepos 27 d. — Spar
čiais tempais vyksta rugiapiū- 
tė Utenos apskrities laukuose. 
Priešakinių valsčių valstiečiai, 
kovodami del derliaus nuėmi
mo be nuostolių, dėl savalaikio 
įsipareigojimų valstybei įvyk
dymo, jau nukirto du trečda
lius žiemkenčių ploto.

Gerai organizuotas darbas 
Daugailių valsčiuje, čia atsi
žvelgta į mažo pajėgumo ūkius 
ir jiems suteikta pagalbą trau
kiamąja jėga ir mašinomis. 
TaU žymiai paspartino rugia- 
piūtę. Valsčiaus laukuose be 
paliovos dirba 15 kertamųjų 
mašinų. Visose apylinkėse pa
ruošti grindimai kūlimui. Ma
šinistai gavo kūlimo 'grafiką ir. 
maršrutus.

Oak Hill, W. Va
Ig. Navickas, Laisvės skai

tytojas, mirė 12 d. birželio, 
nuo vėžio ligos. Jis buvo 65 
metų amžiaus. Palaidotas 
Highlawn Memorial Park ka
pinėse. .M. F.

Visi darbuokimės sukėlimui 
tinkamo biudžeto Laisvei, 1949 
metams. Pasiruoškime. gar-( 
bingai .minėti savo dienraščio 
30 sulcaktj.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

Am. Liet. Moterų. Klubo susirinki
mas įvyks spalių 21 d., 7 v. v. Vo
kiečių salėje, 55th St., netoli St. 
Claire. Visos narės dalyvaukite su
sirinkime, atsiveskite, ir naujų na
rių. Tarime daug darbų atlikti. — 
Eva Simans. •’ (246*247)

ST. PETERSBURG,, FLA.
LLD 45 kp. susirinkimas įvyks 

paskutinį sekmadienį, 31 d. spalių. 
(Taip buvo nutarta). Įvyks pas K.
J. Toshalis, 617 — 13 Avenue, So. 
Malonėkite visi dalyvauti, dar turt* 
me daug svarbių reikalų atlikti 
Šiais metais. - Jeigu atvyko svečių, 
nariai prašomi ir juos atsivesti į» su* 
sirinkimą. Pradžia 2 vai dieną —
K. J. T. (247-248)

PHILADELPHIA,. PA..
Liet,. Moterų Klubo susirinkimas 

įvyks spalių 23 d., 7 v. v. pas Hęlen 
Mattes, 6067 Upland St., (South - • 
West Phila.) antrA gatvė nuo Wood* 
land Ave. „Visos ąąrės dalyvaukite, 
nes turime svarbių reikalų aptarti, 
r- Sekr. * ' (247-248)

BŪKITE ATSARGŪS 
Ypatingai Senesni žmonės
Mainaritis: orui, dauguma žmonių 

serga slogomis ir kitokiomis ligo
mis. Būkite prisiruošę, kad atsigin
ti nuo ligų, naudokite No. 2 M. .J. 
švilpas Salve-Mostis, kuri suteikia 
malonios^ šilumos. Gaivina kraują ir 
prašalina įvairius paviršutinius 
skausmus, kaip tai: reun»tięmą, ko
jy ir rankų skaudėjimą, pusiau 
sprandė, sąnarių ir muskulų. Su
stingimą, neveiklumą, tirpimą, mėš. 
lungį. traukimą, nikstelejimą,. persi
šaldymą ir aštrų kosulį nuo persi- 
šald^moJ Greitai gausite pagalbą.

Kaina $1.
Taipgi kurie turite odos ligas, iš

bėrimus, votis, (rash), nušašimą, 
Athlete’s Foot, Sinus, nudeginimą, 
nušutimą, nosies ar burnos nesvei
kumą; ronas (tik ne vėžio), kojų 
tynimą. : skaudėjimą, vartokite 
iNo.* 8 Mi J, S. Miracle Salve. Ši 
mostis stebėtinai greit gydo. Kaipa 
tik’ .$1; Jeigu turite kokius niežėji-1 
mus ar’Poison Ivy. vartokite No. 4 
Salve, nuo niežėjimo. Kaina $1.

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

1 M. J. S. Miracle Ointment 
nuo . danties, skaudėjimo. Prašalina 
gėlimą ir smegenų (gupis) nesvei
kumą. Kad Ir neturite ' dantų ir 
skauda smegenis, tai tuoj gąusite 
pagalbą nuo šios mosties. Kaina $1. 
Kurie pirksite už $5, gausite ekstra 
dovanoms vieną dėžutę.

Siųsdami užsakymus,' kartu pri-/ 
siųskite ir money-orderį ar čekį? 
Iš Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
Sitmčikme ir C.Q.U, reikia pridėti 
30c pašto ženkleliais. Adresuokite:
'm. J. ŠVILPA ’

P. O. Box 78/ Šta. A
Hartford 6> CoBn. . v 

. Hartfordiečiai galite pirkti pas .
Ž. Beirs (vaistinėj) 158 Park St. 

' ' (adv<)
'.......................

Kantriai pergyventi Jurgiui 
nelinksmas dienas, bet nelin-, 
ketina dawg laimės žmonėms, 
kurie trokšta svetimo turto! 

' Petrfes.

■ - , " ■ ..... 'S.'gSB

Matthew 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

t

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE STM 
/ Newark 5, N. J.

TeL MArket 2-6173

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

telephone 
fflTAGG 2-8M8

(SHAL1NSKAS)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbinga* laidoturm*

J. J. Kaškiaučius, 
580 Summer Avenue, 

Newark 4,^N. j. 
HUmboldt 2-7964

GERI PIETŪS!
•Kada norite gerų pietų* 

kreipkitSs į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
.mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių, 
gražus pasirinkimas.

Koplyčias suteikiam nemokame! 
visose-' dalyse miesto.
Tfct Virginia 7-4499

MATTHE'

RONKONKOMA
8684

■ , / |

Laisniuolas Gr abort us
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas - ir už prieinamą kainą.
Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

' Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. / BROOKLYN, N.

5. pusl.«fc-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Spalių 20, 1948
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Iš Dariaus-Girėno 
Bankieto

Pereitą šeštadienį įvyko 
bankietas paminėjimui žuvu
sių lakūnų Dariaus ir Girėno. 
Bankietą suruošė Brooklyno 
Ddriatfe-Girėno Paminklo Fon
do Komitetas. Įvyko Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo sa
lėje, 280 Union Avė.

žmonių dalyvavo gražus 
bčrys. Svečiams beyakarie- 
riiaujant, J. Ambrozaitis pa
sakė įžanginę kalbą ir pakvie- 
tg*Komiteto pirmininką eiti 
vakaro vedėjo pareigas, tai 
buvo J. žaltys.

Jis iššaukė visa eilę žmonių 
ištarti žodį-kitą. Apart sve
čių, kalbėjo atstovai »nuo 
draugijų, spaudos, chorų, 
kriaučių, klubų ir kitų orga
nizacijų z ir pavienių įstaigų. 
Visi buvo patenkinti bankietu. 
Nekurie išreiškė mintį, kad 
būtų geriau, jeigu būtų gali
ma gauti patogią vietą gra
žiame parke pastatyti pamin
klą Dariui ir Girėnui, o ne 
Lituanica Square, kaip kad 
yra manoma. •

Svečiai linksmai praleido 
vakarą vaišėse ir smagiai pa
šoko prie geros orkestros.

Partijos (aiškiau:
Darbo Partijos)
Dalyvavo arti 1,-

Mūsų Jauniausieji Lietuviai 
Suruošė Gražų Popietį

Lietuvių Kalbos Mokyklėles 
mokiniai, vadovaujami savo 
mokytojų Juozo Byrono ir 
Elenos Bručas, su talka vie
tos suaugusiųjų menininkų, 
suruošė tikrai įdomų dainų, 
šokių, muzikos ir vaidybos po
pietį. Kaip ekspertiškieji me
nininkai, taip* ir patys pradi
niai toje srityje mokiniai bu
vo šiltai sutikti ir įvertinti 
skaitlingos publikos, veik pri- 
pildžiusios Liberty Auditoriją.

Pradžią veiksmų paskelbė 
mokyklos vedėjas Juozas By- 
ronas. Jis trumpai pasveiki
no susirinkusius, pareiškė pa- 

mokyklą 
pristatė 

K ava-

progra-

Alaus Išvežiotojai 
Tebestreikuoja

iviuturimo Centro
4h*U * w A

Šerininkams ir Rėmėjams

Įdomus Progresyvių 
A Partijos Bankietas

•Praėjusį pirmadienį, vakax 
re, Commodore viešbuty j New 
Yorke įvyko niūjorkiškės Pro
gresyvių 
Amerikos 
bankietas.
00Q žmonių. r

Buvo daug visokių luomų 
atstovų, tarp kitų, buvo arti 
1Q0 kandidatų, esančių Ame- 
'rikos Darbo Partijos rinkimi- 
ciiiuose sąrašuose, — kandi
datų kongresmanų, teisėjų ir 
kit. vietoms. Anot toastmas- 

'terio, kiekvienas kandidatas, 
takiau, pasimokėjo po $7.50 
už įėjimą.

Toastmasterio pareigas ėjo 
J. MacManus. Jis prista
tė visus kandidatus, kuriuos 
svečiai šiltai pasveikino.

Pakviesti buvo kalbėti, tarp 
daugelio kitų: rašytojas Mail- 

,er, dramaturge Lillian HelI- 
kongresmanas Marcan- 

tonio, advokatas Rogge, taipgi 
. Paul Robeson ir kiti. Paul 
* Robeson tik ką nesenai grįžo 

iš maršruto,
valstijų. Jis čia ne tik daina
vo, o ir kalbėjo, ragindamas 
progresistns smarkiau negu 
kada nors darbuotis, jei jie 
nori sulaikyti fašistinę bangą, 
besfsiekiančią užpjauti 'mūsų' 
kraštą. Ragino pasmarkintai 
darbuotis lapkričio ' 2-rosios 
rinkimams. ■ ■

Vakaras buvo labai įdomus 
' ir konstruktyvus. Ndrs.

iš vakarinių

*

■ Sunkvežimiui su pienu smo- 
„gū$ į piliorių, Richmond Hill, 
C James Smith tapo apmestas 

dėdėmis pieno ir nulaužta jam 
> koja. , Vairuotojas Michael 
z a. Begala taipgi/susižeidė. •

, y#;

I
w Ayres vaidina daktaro

linda,” rodomoje Strand
Teatre, New Yorke.

dėką įvertinusiems 
čion atsilankymu, ir 
vakaro vedėją Liliją 
Hauskaįtę. ’ , * X

Lilijos iškviesti, šios
mos dainininkai- bendrai, pia
nu lydimi Bronės šalinaitės- 
Sukackienės, sugiedojo mūsų 
šalies himną, o paskiau Pranas 
Balevičius paskambino Lietu
vos himną. Ir skambino porą 
kitų kūrinių.

Kelios poros jaunukų pir
mieji sukėlė gyvą nuotaiką su 
pora liaudies šokių ir išbėgo 
tebeprašomi daugiau. Tūli 
jau visai miklūs šokėjėliai, o 
kili dar vis turi prisižiūrėti į 
draugus, kad nenuklysti nuo 
takto ir formos. Armonika 
jiefns grojo Florence Kazake
vičiūtė. Gi už šumokymą kre
ditas Elenai Bručas. Tikimės 
ateityje matyti daugiau ir 
dažniau šokių.

Dolores Petronytė, akom
panuojama mokytojos Sukac
kienės, jautriai ir įvertintai 
sudainavo “Lopšinę,” vieną 
anglišką ir “Kilk, saulute.”

Daktaras J. J. Kaškiaučius 
iš Newarko, mokyklos . didis 
patrijotas, pagyrė mokytojus 
už jų pastangas ir tėvus už 
leidimą vaikų mokytis lietuvių 
kalbos ir rašybos,, taipgi me
no saviveiklos . Kvietė ir ki
tus tėvus,* leisti savo vaikus 
mokytis. Tarsi pritardamas 
jam virš, estrados spalvingai 
mirgėjo Roberto Feiferio tar 
pytas šūkis:

“Išlaikykim Mūsų Protėvių 
Kalbą!” <

Suzanna Kazokytė sų Dolo
res Petronyte, lydimos Sukac
kienės, gyvai ir skambiai du
etuose dainavo “Plaukia sąu 
laivelis,” “Kai aš tave 
kiu,’.’ “Išginiau jaučius?’

Albertas Vasiliauskas, 
plačiai žinomasis

res — Mary Ann Wilson; 
mylūtinės 'viešnių — Dorothy 
Adomaitytė ir Jo-Ann Norris; 
daktarų — Juozas Dagis, Jo
nukas Meškėnas, Alfred Feb 
feris, Edwardas Dagis; mu
zikantės — Florence Kazake
vičiūtė.

Išėjome linkėdami, kad jau
nukai suteiktų ‘mums daugiau 
tokių popiečių. , O tai sykiu 
reiškia ir linkėjimą mokyklė
lei gerai gyvuoti. \

Po programos buvo, šokiai 
prie Kazakevičiaus orkestros 
ir vaišės (kol buvo).
Kad Mokykla Gyvuotų 
Ir Veiktų

LKM galėtų puikiai gyvuo
ti, tuos pačius veikstnus dar 
geriau atlikti ir daug ko nau
ja pradėti, jei mokinių būtų 
daugiau. Iš didelio būrio len
gva parinkti atitinkamus ta
lentus, užvedus daugiau meno 
ir sporto skyrių surasti kiek
vienam užsiėmimą pagal ta
lentą 
tiems 
ti.

Šio
lių 23-čią, 
berty Auditorijos patalpose 
įvyką mokinių, tėvų, mokyto
jų. ir visų susidomėjusių mo
kykla svarbus susirinkimas. 
Ten pat bus galima ir įstoti mo
kyklon. Priimami nuo apie 8 
metų ir iki kol nori mokytis.

Rep.

Bravarnių alaus išvežiotojai 
savo susirinkime praėjusį pir
madienį nubaubė nuo estrados 
raginusius, grįžti \ darban be 
laimėj imli visašališkuš virši
ninkus ir nusitarė liktis strei
ke. < Jie streikuoja prieš pa
skubą. O bačkutės kilnoti— 
ne plunksnos, užtenka nuo
vargio ir be paskubos.

Darbininkai metė darbą, 
bosams suspendavus iš darbo 
kelis šimtus draiverių, negalė
jusių suspėti nustatytos pa-, 
greitinto darbo kvotos. Bet 
jie žada grįžti darban tuo
jau į taą bravarnes, kurios su
tiks panaikinti suspendavimus 
ir atšauks įsakytą darbo, priež
dą. Antradienio rytą buvo 
šaukiamas abiejų pusių pasi
tarimas.

“Stopičius” paliečia 3,000 
draiverių ir pagelbininkų. Tū
lose vietose pradėjo išlikti iš 
darbo 
alaus 
jai.

Spalių 7-tą į susirinkimą, 
Laisves svetainėje, narių at
silankė nemažas būrys. Bet 
peiktinas dalykas—nariai už
simoka duokles ir skubinai ap
leidžia susirinkimą. Juk vi
siems turi būti; svarbu LDS, 
taipgi kuopos reikalai.

Vaidybos raportas priimtas 
be diskusijų.

Visi New Yorke-Brooklyne 
ir artimose apylinkėse gyve
nantieji ■ Lietuviu Kultūrinio 
Centro šėrininkai ir prietemai 
kviečiami j pasitarimą labai 
syarbiais savo centro reika
lais. , . *

Pasitarimas įvykis spalių 23- 
čią, šeštadienį, 3 valandą po 
pietų, LĮberty Auditorijos pa
talpose, 110-06 Atlantic Avė.,. 
Richmond Hili, N.'Y. f 
«. z » Direktoriai. 

„ - - . -

ir viduje dirbantieji 
gamintojai ir pilstyto-

ir norą, o taip parink- 
būna lengviau atsižymė-

šeštadienio vakarį, spa- 
tose pačiose Li-

Oras Atvėso
Spalių 18-tą mieste tempe

ratūra buvo nupuolusi iki 39 
laipsnių. Sakoma, lietuje ma
tęsi ir snaigių apie 8 valandą 
ryto, bet mes; jų nematėme. 
Jos matėsi ten, kur sėdi oro 
pranašai, ties Whitehall pa
statu. Spalių. 19-tos rytą bu
vo dar vėsiau, bet giedra. z

sau*

jau 
r____  ________ tenoras,
akompanuojamas Baleviciaus, 
dainuoja “Aš bijau pašakyt,” 
porą kitų lietuviškų, o prie
dams dainavo ariją iš operds 
“Martha,” itališkai.

Visų dainos-muzika s buvo 
šiltai įvertinta.

Antroji dalis programos sua
idėjo iš triveiksmės komedi
jos “Meilė yisų ligų gydyto; 
ja,” kurią > suvaidinę jaunu
kai, išskyruš K. Benderį tėvo 
rolėje. Tūli visai gyvai vai
dino. Salėje buvę režisieriai 
trynė rankomis iš džiaugsmo, 
kad Liaudies .Teatrui ateina 
pastiprinimai. Juk šie berniu
kai ir mergaitės už metų kitų 
bus vaikinai ir merginos. Vie
nam kitam iš jų tartum bis- 
kelį 
visai 
gal 
nepavyko stipriai įsisąmonin
ti. Tačiau juk to pasitaiko 
ir suaugusiems mėgėjų tea
truose. Tad visi džiaugėmės 
jų atliktu darbu ir lauksime 
daugiau. Bendrai žlmonės 
vaikų teatrą mėgsta.

Pastebėtina, kad' visų vai
kų lietuviškoji tarmė daug 
pagerėjusi. O tai rodo, 
jog ne veltui leidžia laiką jno- 
kyklėlėje ir kad ateityje vis
kas vyks dar geriau.

Tarnaitės rolę, žymiausią, 
gyvai vaidino Geraldine Wil
son , mylėtinas -— Natąlie Jan- 
kiūtė; mylėtinio -r- William 
Kulik; krautuvininkas ir nota-'

stigo drąsos, ar gal ne 
pajėgė atsiminti rolę, 
lietuviškuose žodžiuose

Republikonę Apvogė
Mrs. Marcella Cady iš Al

bany aną dieną apsižiūrėjo ne
beturinti piniginės. Ir.tai at
sitiko ne bile kur, bet valsti
jos ' repųblik'onų l^ampąnijos 
raštinėje, New Yorke. Pir
madienį piniginę rado ten pat 
numestą, bet jau be pinigų ir 
be žiedų, viso vertės apie $2,- 
000. Mrs. Cady dirba sekre
torę senatoriui Halpefn.

Moteriškė Atnešė 
jaunikiui Kūdikį

Mylėti mergužėlę be oficia
li© kontrakto biskis mažiau' 
atsakomybės—kai kada. Ne 
visada, tačiau, pavyksta išsi
sukti. nuo bėdų, kaip patyrė 
Joseph G. Dragasits, knygve- 
dis, 27 metų vyras, Bronxe. 
Kada jis linksmas, tai blondi
nei, tai brunetei nusišypsoda
ma^ sukinosi savo darbavie
tėje Iselin drabužių šapoje* 
New Yorke, jį pašaukė į raš
tinę ką nors susitikti. 

' ■ < J : • i

Raštinėje - stovėjo aukšta 
blondinė su kūdikiu ant ran
kų. Pirm spėjimo jam susi
vokt}, blondinė paguldė kūdi
kį ant raštasfąlio ir užreiškė: 
“Tai. tavo, auklėk, jį!” Tam 
raustant .prieš .raštinės vedė
ją ir prieš pareinančias nuo 
pietų .mėrginą^ atnešusioji 
jau buvo keįtuve ir dingo.

Dragasits su primestu vaityu 
kreipėsi policijoh ir laikinai 
kūdikį ptodėjo prieglaudom 
Atnešusioji kūdikį Mrs. Eileen 
Campbell atrasta, bet nearešj 
tuota, kadangi visiems žino
ma, jog jie abu seniau drau
gavo. • x

Laiškų Skaitymas
Nuo American Committee 

for Protection of Foreign 
Born prisiuntė pakvitavimą7^!’ 
padėką už $5, taipgi-pasira
šiusiems ant protesto blankos. 
štai laiškelio paskutiniai du 
paragrafai:

—Męs turime daryti tą, ką 
jau darome ' per penkioliką 
metų — gelbėti' svettfrgimius 
nuo diskriminacijos ir depor
tavimo dėl kovos.už demokra-,' 
tines teises.

—Reiškiame jums, giliausią 
padėką už jūsų kooperavimą 
su mumis.

Pasirašo: Abner Green.
Važiuosim Pasveikinti
Antaną Matulį

Iš LDS dviejų kuopų bus 
didelė atstovybė Antano Ma
tulio pagerbimo bankiete spa
lių (Oct.)'£4 d. New Yorko 
LDS 159-tos kuopos sekreto
rius sakė, kad iš jų 12 ar 15 
bus bankiete. Mūs LDS 1-mos 
kuopos prezidentas A^ Velič
ka sakė tikietų turįs išdavęs 
virš 30. Tai galimą tikėtis, 
kad jie nuvyks į bankietą.
Rengiamės Savo Bankietui

LDS 1-mos kuopos vakarie
nės rengimo komisija rapor
tavo, jog galutinų žingsnių 
dar nedaryta, laukta tūlų pa
kaitų. šis susirinkimas pa
tarė komisijai jau veikti, kad 
vakarienės bilietai į sekamą 
susirinkimą būtų atnešti pa
dalyti nariams pardavinėti.

Kuopos stovis: Ligonių 2? 
J. W. Thomsonas buvo manęs, 
kad reikės sirgti, sekretoriui 
A. Gilmanui buvo pranešęs 
apie užsigavimą ant kelio. J. 
Rušinskas buvo paskirtas ap
lankyti, bet, laimei; ligonio 
nebuvo.,.

Susispendavusių yra 10. La
bai apgailėtina draugų, kad 
leidžiasi susispenduoti.„ Dar 
dabar gerai, kad 8-me LDS 
Seime pataisė konstituciją, 
pomirtinė apdrauda atsispen- 
diroja nuo užsimokėjimo die
nos. Pašalpos i atsispendavi-

mua turi išeiti 30 dienų po už
simokėjimo . Taigi, daug kas 
gali atsitikti per mėnesį lai
ko.

Tad, gerbiamieji, apsižiūrė
kite savo mokesčių knygelę ir 
nesileiskite save susispenduo- 
ti. . ’ .

Jurgis Kuraitis, - Koresp.

Washington.—Grupė mo
terų įstojo į regpliarę Jung. 
Valstijif armiją. Jos visų 
pirito Jįus mokomos pamatu 
nių kareiviui dalykų per 8 
savaites/*?-

’ v. v . > ■,

Pakėlė Nuomas
Turintieji atsinaujinti 

po sutartinais (leases) veik be 
išimties yra spiriami pakelti 
nuomas arba negauna, atnau
jinimų “lyso.” Tad tik vie
pti rugsėjo mėnesiu, viename 
tiktai JVIanhattąne, užrekor- 
duoti 4,807 “savanoriški” pa
kėlimai nuomų po 15 procen; 
tų.

Pirm to, nuo įėjimo galion 
Housing and Bent Akto, per 
balandžio, gegužės, birželio, 
liepos ir rugpjūčio mėnesius 
buvo 20,841 pakėlimas nuo
mų, viso per šešis mėnesius 
25,288. ' '

Gyvenantiems be “lyso” tie
sioginių' pakėlimų negali vers
ti duoti, tačiau daugelyje vie
tų atsisako maliavoti ar bent 
ką taisyti be kėlimo nuomos. 
O pasiliuosavusieji butai iš
nuomojami jau už naujovišką 
kainą. ' ■ «

PRANEŠIMAS
BROOKLYNO MOTERIMS 

.■ Mojterųj Apčvietąs Klubo, jsusirin- 
kimaą,^ paškutihis pintai rinkimųt 
jvykg. Jspalfą 21 d., 419 Lorimer St.' 
pasitarsimu apie kandidatus ir ki
tais sexono- reikalais.’ Kviečiame ir 
ne nares.^. — 6 Valdybą. (247-248)

RĘAL ESTATE
Ridgewood, N. Y. >4- g šeimynų 

mūrinis gražus namas; po* 5 švie
sius, gražius kambarius; geras in- 
vestmentas. $12500; .

Cypress Hills—3-jų Šeimynų mū
rinis namas, šviesūs gražūs kamba
riai,, $11000. Kitas kampinis mūri
nis namas su krautuvė (store), vi r-v 
šui dvi šeimynos, 4 garadžiai; ‘ 
$15500. -

East New York — Kampinis . na
mas, apačioj Bar & Grill-Rest. Vir
šuje, dvj. šeimynos. Galima piękįl na
mas arba biznis. Visi'.virg-siunintti 
namai su tuščiais kambariais.’

Vastūnas, 1008 Gates Ave., Brook
lyn, Nk Y. Tel. GLenmore 5-7285.

SKĘLBKITeS LAISYeJE

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M, Dm. uuvnvu, m. v. : 
223 South 4th Street .

BROOKLYN, rk Y.

Valandos: IL?

lr Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

F. NORRISl } . ' . «• .
Brooklyn, N. Y.

Stato Naujus Namus ir 
t Taiso Senus ■ < 

Maliavoj a iš vidaus ir 
Lauko

TAISO STOGUS
Taipgi apkala. Insulating 
Board iš lauko ir daro 
?> cemento darbus.

Kaina Prieinama
Skambinkite Vakarais nuo 

6 vai.
Glenmore 3-0426

TONY’S

Dienraščio Laisves 
KONCERTAS

A.‘Kalinauskas

iš~
ga-

SU-

Grūdiniai Valgiai
Namie < virti grūdiniai 

valgiai (cereals) atsieina* 
pigiau ir ne kartą būna 
šviežesni už fabrikuose 
virtus ir sudžiovintus 1, 
tavus valgyti. ( 

Likusios košės galima
daryti į visokiausius pyra
gaičius ir pudingus,

Košės neįkyrės, jeigu kas, 
dieną virsi iš skirtingų grū-1 
dų; o priedams dar pada
rysi skirtingomis vieną die
ną įmaišant razinkų, kitą 
datulių, trečią slyvų, ket- 
virtą kiaušinių, penktą sū
rio ar ko kito. Ne prie kož- 
no grūdo . vienodai tinka 
vienas ir tas pats priedas. 
Išbandykite ir pritaikykite 
pagal savo skonį.

Mary Knapp, 55 metų am
žiais, gyveno .221 Manhattan 
Ąve., Brooklyn©, mirė spalių 
J8 d., šv. Katarinos ligoninė
je. Kūpąs pašarvotas grabo- 
riąus Matthew P. Ballas ko- 

• plyčioj, 660 Grand St. Bus 
palaidota spalių 21 d., ŠV. Jo
no kapinėse. Laidotuvių apei
gas prižiūri graboriUą Ba'llas 

z (Bieliauskas). 7 ,
^Velionė paliko nuliūdime 
vyrą William, seserį Catherine 
Gari ir tolimesnius gimines.

3 UP-TO-DATE ,

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONA8 ” '

Savininkas ;

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS I 

Dr. A. , Petrikai 
,221 South 4th Street |

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

9—12 ryte |.
1— 8vakąre I

Penktadieniais uždaryta.

Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 14 Nov
Liberty Auditorium 
110-06 Atlantic Avė.,. 
Richmond llill, N. Y.

Valandos

r7T TDD?G D A I? 411 GRAND STREET 
AUFF O O All BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zcidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN ' 

• DEGTINĖS - VYNAI - ALUS >. ' .

' „.TELEVISION

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHETNGOLD 
BĖER & ALES

32 Ten Eyck SI.
BROOKLYN, N. Y.

. ■ I ■

Tel. EVergreen 4-8174,

Parduoda naujas ir taiso 
sekamas mašinas: ą

Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Ftigidaires, 

Television ir Radios.
Kreipkitės:/ 

104-12 - 1111h Street
Ozone Park 16, L. L, N. Y.

Telefonas Virginia 3-5397

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio « . 

Susidedant iš Daimantų, v Platinu, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.
' ‘ . • s , ’ *,.**;, .4

Dailių Moteriškų ir Vyriškų
„ Laikrodžiu Didelis Pasirinkimas *

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- 
; * lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg ‘ 
t ' Vėliausios Dienos *

i Didelis Pasirinkimas Ręligijinių Daiktų. **
: v ’ ' , v.., >,
Į PIRKITE DABAR IR TAUPYKIME PINIGUS 

Rankpihigiai Palaikys Bile daiktą
I J M Juw#o

ROBERT LIPTON
!/ 701 Grand Street z ' Brooklyn, & Y.

Telefonas STagg 2-2173
• ’ '' ' ■
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