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Japonijos impe

(Amerikos generolas Gro

Draftuojami Nepiliečiai
Preziden

geležinkeliečiam,

Pietinio Wale

Jungt. Tau

Kanada Globoja Francūziš 
kus Naciu Bendradarbius Graikų Fašistų “Sviet- 

kas”-Anglijos Šnipas

Plintąs Sukilimas 
Pietinėje Korėjoje

Pietinėje Korėjoje 
įvestas Karo Stovis

lankiai Lčkdina Daug 
Vokiečiu iš Berlyno

Ogi išdepor- 
raudonuosius

‘Karo-Nelaimių Sėjikas,” 
Marshall Aplankė Popiežių

7-ji Čiang Kai-šeko armi
ja čangčune buvo geriau
siai amerikonų išlavinta ir 
naujaisiais amerikiniais pa
būklais apginkluota. Ši ar
mija turėjo iki 75,000 karei-

Teisiama “Gyvanašlė’ 
Policininko Nušovimą

Valstiją 
šalis su- 
buvoUm-

Armija Sužeidė Daug 
Franc. Streikieriy

CELLER TVIRTINA, KAD AMERIKONAI 
IR ANGLAI PADIKTAVf ŽALINGĄ 
IZRAELIUI BERNADOTTE’O PLANĄ

Izraelis Žygiuoja prieš 
Arabus Palestinoj -

Kongresmanas Celler Reikalaus, kad Kongresas Ištirtą Tą 
“Skandalą,” Padarytą Arabą Naudai prieš Žydą Valstybę

Prokuroras Reikalauja 
Išduot Komunistus

Viena Tautininku Armija Perėjo i Komunistų 
Pusę ir Padėjo Sumušt ir Suimt Kitų Armijų

Bet paskui paaiškėjo, kad ,le- 
.gijonierių lobistas Taylor yra 
iždininkas National Association 
of Chemical Defense, privatiš- 
kos kapitalistinės firmos, kuri 
iš gazų gaminimo darėsi mili
jonus ir milijonus dolerių pel-

Reikėjo Išmest Marshall?, bet Truman Vergiškai Pasida 
Marshallui ir Karinei Generolą ir Wall Sfryto Saikai

TRUMANAS Iš TIKRŲJŲ-UŽLEIDO 
PREZIDENTO VIETĄ MARSHALLUI, 
SAKO HENRY WALLACE

Amerika Ne
DirbsAlom-Bombas^-Geii Aprovęs

O kaip 
atominį ka-
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Amerika pirmiau atmetė 
Sovietų pasiūlymą, kad a- 
biejų tųdviejų šalių armijos

Apart Jungtinių 
tik viena kita didėlė 
tarties neužgyrė.. Tai 
perialistinė Japonija.

Washington 
tas Trumanas įsaką užsire
gistruoti karinei tarnybai ir 
ateiviams, kurię/išbuvo šio
je salyje 6 mėnesius ’ir nori 
pastoviai apsigyventi. Nuo 
kariuomenės paliuosuojamk 
tiktai 'svetimų, kraštų atsto
vybių naViai, Jungtin. Tau
tų pareigūnai - tarnautojai 
ir laikinai ši6n šalin įleisti 
farmų darbininkai. ' ■ . '

sakė Wal-
N tirs Trumanas.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 ' Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

ORAS.— Busią Šilčiau

aisys Sutarčių, Vis

būtų sykiu ištrauktos iš Ko
rėjos.
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Šiaurinėje Korėjoje' yra 
įsteigta Liaudies' Respubli
ka. ( Pietinėje Korėjoje po 
vadinamų ’ rinkimų gegužė
je sudaryta dešiniųjų val
džia šu fašistuojanęiū pre
zidentu Syngmanu Rheė. 
Sovietinė spauda sakė/ jog 
“po amerikonų ■ durtuvais” 
tyuVo išrinkta Rhee’o val
džia., •>. z

klausia 
jūs sustabdysite

Paryžius
tų Saugomo Taryba vėl įsa 
kė Izraeliui ir arabam sus 
tabdyt1 mūšius.

Cleveland, Ohio. — Jungt. 
Valstijų apskrities prokuro
rus verstinai pašaukė į 
grand džiurės tardymą 10 
žmonių, tarųe skaičiuje ko
munistų vadus; reikalauja 
pristatyt Komunistų Parti
jos narių vardūs-adresus 
nuo 1938 metų iki šiol. Teis
mas ieško komunistų ypač 
tarp pašto tarnautojų.

Nanking, Chinija. — Ko
munistų vadovaujami, chi- 
nai liaudiečiai, galutinai už
ėmė Mandžu rijos sostinę 
čangčuną, 600,000 gyvento
jų miestą.

Pirm liaudiečiams laimint 
visą miestą, į jų pusę perėjo 
60-j i Čiang Kai-šeko • tauti
ninkų armija su savo ko- 
mandierium generolu Tseng 
Tse-šengu. Tada ši 'armija 
drauge su liaudiečiais štur
mavo, dar likusią čangčune 
7-ją tautininkų ’ armiją ir 
greitai privertė ją pasiduo-

Tel Aviv. Plinta kari
niai veiksmai tarp Izraelio 
armijos ir arabiškų įsive ra
želių.. Izraelio kovūnai laL 
mėjo naujų pozicijų. Arabai 
pradėjo bėgti iš savo “sosti
nės” Gazos, prie kurios ar
tėja Izraelio kariuomenė.

Roma. — Amerikos vals
tybės sekretorius Marshal- 
las aplankė popiežių ir pusę 
valandos su juoųi kalbėjosi. 
Italijos komunistų laikraš
tis Unitą dėl to rašė: —Su
sikirtimų ; iv. pragaištingų 
nelaimių sėjikas, karo kur
stytojas' Marshallas aplankė 
popiežių Pijų XII.

Tokio
ratorius Hirohito užtvirtino 
naująjį savo ministrų kabi
netą, kurio premjeras yra 
konservatas (atžagareivis) 
Šigeru Jošida. Naujasis ka
binetas ketina duot valią 
“laisvajam verslui.” Jis uo
liai vykdyk generolo Mac- 
Arthuro įsakymą, kuris už
draudžia streikuoti galio
nams japonų valdžios dar
bininko 
telegrafistam ir kitiems

», Tokio. — Karinis ameri
konų teismas įkaitino japo 
nų admirolą 1 S. Toyodą ii 
generolą H. Tamurą už tai 
kin|nkiškų belaisvių kanki 
nimą.

Graikijos fašistų valdžia pa 
skelbė, kad ji ištyrus ir sura 

Jęus, jog amerikietį korespon- 
dfhentą ('Polk nužudė niekas ki- 

(Tąia li-me pw»L)

Paryžius.— Kanados val
džia atmetė kartotinus 
Franci jos reikalavimus iš
duot Julieną Labendaną ir 
tris kitus francūzus, kurie 
laike karo bendradarbiavo 
su hitlerininkais, Prancūzų 
teismas juos už akių nutei
sė kaip karinius kriminą- 
listuš. - ; -

Paryžius. — Anglų-ame- 
rikonų blokas politiniame 
Jungtinių Tautų seimo ko
mitete užgyrė sumanymą 
pavesti penkiems didiesiems 
talkininkams ir Kanadai 
svarstyti Amerikos planą- 
dęl atominės jėgos kontro
liavimo pasaulyje. . Sovietai 
ir jų draugai balsavo prieš 
tą planą. 

• »

' Amerikos delegatai sake, 
iki atominė jėga nebus vi
sur kitur pilnai sužiūrėta ir 
pažabota, tol Ameriką ne
naikins savo atominių bom-

Prieš sutarties patvirtinimą 
labai griežtai išstojo Amerikos 
-Legi jonas. Legijono lobistas tū- 
' las Taylor, apsiginklavęs dole
riais, paveikė kongresmarius ir 
sutarties .patvirtinimas nepra-

Tokio. — Japonijon atlė
kė pietinės Korėjos prezi
dentas Syngman Rhee ir 
slaptai tarėsi• su generolu 
MacArthuru, ame rikonų 
kom^ndierium Japonijoj.

Kažin kokius pelnus sau že- 
,riąsi iš atominės bombos gami
nimo tie, kurie taip įkaitusiai 

♦ šneka prieš atominės bombos 
pasmerkimą? .

PABĖGĖLIAI ŠIMTAIS i 
GABENAMI AMERIKON

Bremen, Vokietija. — A- 
meTikinis laivas .“General 
Black” šį ketvirtadienį iš
gabeno iš čia 800 bėglių 
(išvietintųjų) į New Yorką. 
Paruošta plukdymui Ameri
kon dar trejetas šimtų bėg-

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė jau pradėjo .krau
stytis iš* šiaurinės Korėjos 
pusės, kajp praųešė Mask
vos radijas anglų kalba. — 
Manoma, jog Sovietų dele
gatai Jungtinių Tautų sei
me Paryžiuje reikalaus, 
kad ir amerikonų armija iš
sikraustytų iš- savo užimtos

Athenaij Graikija. —Kuo
met anglai 1946 m. įsiveržė 
i Graikiją, tai jiem pasi
samdė tarnauti Gregor as 
Staktopulos, kaip karinis 
šnipas. Dabar z Graikijos 
monarcho-fašistų valdžia 
“areštavo” jį neva kaip 
svietką - dalyvį sąmokslo, 
per kurį būk komunistai 
nužudę amerikinį radijo ko
respondentą Geo. Polką.
“ “Suimtas” Staktopulos 
pasakoja, būk Polką nušo
vęs komunistas^ Adamas 
Muzenidis. Bet 'Muzenidis, 
partizanų kovūnas, buvo 
nukautas balandžio 5 d., tai 
yra, penkiomis savaitėmis 
anksčiau, negu Polk nužu
dytas. Muzenidis krito mū
šyje su moriarcho-fašistais 
ties Krussia, Makedonijoj. 
Apie jo mirtį, pranešė par
tizanę radijas bal. 7 d.

/(Demokratiniai graikai 
parodė, jog patys fašistų 
valdž. žandarai nužudė Pol-

Waleso Mainieriai Remia
Prancūzu Streiką %

London
so Mainierių Unijos taryba 
savo priimtoje "rezoliucijoje 
pareiškė vienybę su strei
kuojančiais Franci jos ang
liakasiais. Rezoliucija pro
testuoja prieš anglies gabe
nimą iš Anglijos į Franciją, 
kol' francūzai mainieriai 
streikuoja. '

muose, bet beveik nieko 
daugiau nedaro. ■ \

Pavojingiausias Planas
Marshallas taipgi paga

mino planą karinei sąjungai 
su vakarų Europos kraš
tais, ir Trumanas tyliai už
gyrė tą planą, kuris yra vie
nas baisiausių ir pavojin
giausių karinių sumanymų. 
Republikonų k a n d idatas 
prezidento vietai Thomas ' 
Dewey taipgi užgyrė tą ka
rinį planą, parašytą ne prez. 
Trumano, bet M'arshallo. < <,

Amerikinis ’ radijas tre
čiadienio rytą sakė, jog kai
rieji sukilėliai užėmę du 
miestus pietinėje Korėjos 
pusėje, kuri globojama jan
kių armijos.

Seoul,’ Korėja. — Pietinės 
Korėjos valdžia skelbia, kad 
buvęs padarytas sąmokslas 
dinamitu nužudyt prezidęn- 
tą Syngmaną Rhėe ir jo Šei
mą. Bet policija, esą, laiku 
užtiko ir pašalino 60 svarų 
dinamito, pakasto po vieš
keliu, kuriuo Rhee’ rengėsi 
važiuoti’ Į lėktuvų aikštę 
kelionėje Japonijon.

Dewey 
radikalus 
man.”

Dewey 
pakelsite algas

Trumanas 
taškydamas 
unijas.”

Trumanas

Nei už Slonių, nei už Asilą
“Trumano su Dewey

Pasikalbėjimas.’*
Lapas iš- Nesenos Istorijos.
Ieško Kvailių.
“Trečioji Jėga”

Prancūzijoje.
Rašo A. BIMBA .

vių. Visus juos Jiaūdiečiai; 
komunistai nušlavė, nukau
dami, suimdami , bei sužeis- 
darni. Komunistams teko di- 
deli kiekiai amerikinių gin
klų ir karinių įrengimų.

Chinų komunistų radijas 
pranešė, kad jie per mūšį 
del činčow miesto suėmė ir 
čiang Kai-šeko tautininkų 
komandierių p a j ūriniaųi 
Maudžurijos- Chinijos ruož
tui, generolą Faną Han-Čie- 
hą. Tas generolas, persiren
gęs kaimiečio drabužiais, 
mėgino pabėgti iš činčowo.

Komunistai - liaudiečiai 
apgulė Taiyuaną, Šansi pro
vincijos sostinę, šiauriniai- 
vidurinėje Chinijos dalyje. 
Jie atėmė iš tautininkų jau 
paskutinę lėktuvų aikštę 
Taiyuano priemiestyje. »

Newark, N. J. — Prasi
dėjo teismas prieš Anna S 
Powers, 39 metų. Ji kaltina
ma, kad policijos stotyje nu
šovė policinį kapitoną Tho- 
ųią J. Rowe, 56 metų, pa
vartodama, jo paties revol
verį. Jiedu sykiu gėrė ke
liuose saliūnuose; paskui a- 
bu du nuėjo į policijos stotį 
Kapitonas yra vedęs, o An
na pametus savo vyrą.

Seoul, Korėja, spal. 20. — 
Dešinioji pietines Korėjos 
prezidento S. Rhee’o val
džia įvedė karo stovį prieš 
sukilėlius. Pasitvirtino, kad 
sukilėliai, vadovaujant ko
munistams, užėmė du mies
tus toje amerikonų kontro
liuojamoje Korėjos dalyje. 
Jos prezidentas išlėkė Japo
nijon pas geherolą MacAr- 
thurą; prašo karinės ameri
konų pagalbos prieš sukilė
lius. .

Reading, Pa.—Jeigu Tru
manas būtų bent kiek ger
bęs* savo užimamą preziden
to vietą, tai jis būtų išme
tęs iš valdžios Marshalią, 
valstybės sekretorių,— pa
reiškė Henry WallaceJ Pro
gresyvių . Partijos kandida
tas į prezidentus.

Kalbėdamas masiniame 
susirinkime, Wallace smer
kė Trumaną už savanorį 
vergišką pasidavimą gene-

apie tai asmeniškai praneš 
prez. Trumanui ir reika
laus, kad Kongresas pilnai 
ištirtų tą skriaudingą Izra
eliui skandalą.

D r. Ralph Bunche, Jung. 
Tautų tarpininkas Izraeliui 
su arabais taikyti, užginčijo 
kongresmano Cellerio pra
nešimą, kad Amerikos ir 
Anglijos politikieriai pri
vertė Bernadotte duoti to
kius pasiūlymus. <

Pereito pirmadienio “New 
York Daily News” turi “prezi
dentinio mūšio puslapį.” Telpa 

r pareiškimai republikonų ir pro- 
gresistų. Ypatingai gerą įspūdį 
sudaro progresistų kartūną, 
t(karikatūra) kurioje eina “pa
sikalbėjimas tarpe Trumano ir 
Dewey.”

Trumanas klausia: “O kaip 
jūs . pristatysite daugiau na-

atsako: “Ogi visus 
sukišdamas kalėji-

atsako: “Ogi iš- 
visas raudonąsias

Paryžius. — Socialistas 
Francijo^ vidaus reikalų 
ministras Jules Moch pa
siuntė būrius žandarų ir 
10,000 kariuomenės veržtis 
į angliakasyklas Jr laužyti 
mainferių streiką. Kareiviai 
ir žandarai, suvažiavę tan
kais ir šarvuotais . automo
biliais, užsidėję plienines 
kepures, atakavo streikie7 
rius ašarinėmis bombomis 
ir šautuvų buožėmis. Mai
nieriai gynėsi, kuo galėda
mi. Sužeista apie 70 asme
nų, daugiausia streikieriai.

merikonų Legibno suvažia
vime Miami, Florid., gynė tą 
savo sumanymą, kaip nau
dingą taikai pasimojimą, 
bet jis nuo to žygio atsisa
kė. Kai tik Trumanas pa
reiškia bet kokią intenciją 
linkui taikos, tikrieji mūsiį 
valdžios Viešpačiai užklum-. 
pa jį, ir .Trumanas tuojati 
jiem pasiduoda. >' f
’L Trumanas iš tikrųjų atsi
sakė nuo prezidento parei
gų— užleido savo vietą 
Marshallui, Wall Stryto 
bankininkams ir generolam; 
Trumanas galėtų veikti del 
taikos, jeigu jis turėtų drą
sos, lygiai kaip jis galėtų 
veikti dėl kainų numušimo.

Paryžius. — Dr. Emma
nuel Celler, demokratas 
Jungtinių Valstijų kongres
manas, tvirtino, kad Ameri
kos ir Anglijos valdininkai 
privertė Jungtinių Tautų 
tarpininką velionį grafą 
Bernadotte skirti arabams 
pietinį Palestinos plotą Ne- 
gevą. Pirmutinis Jungtinių 
Tautų seimo planas gi siū
lė pripažint Izraelio valsty
bei Negevą.

Kongresmanas Celler po
kalbyje su spaudos atsto
vais sakė:

—Amerikos valstybės de- 
partmento narys Robert M. 
McClintock ir Anglijos už
sieninės ministerijos atsto-- 
vas Sir John Troutbeck per 
suėigą Rhodes saloje rugs. 
13 d. prispyrė grafą Ber
nadotte pakeisti jo planą ir 
siūlyti atiduot Negevą Ab- 
dullai, Anglijos pastumdė
liui,' Transjordano arabų 
karaliui. Tie Amerikos ir 
Anglijos atstovai taipgi pri
vertė grafą Bernadotte rei
kalaut, kad Jeruzalė būtų 
paversta tarptautiniu mies-

klausia: “O kaip jūs

sišankime į piliečius sako: 
“Nebalsuokite nei už slonių, 
nei už asilą, bet balsuokite už 
žmogų !**

. šūkis labai aktualus. Kam 
zsavo balsą numesti už demo
kratišką asilą, arba už repu- 
blrkonųšką slonių, kuomet ga
lima balsuoti už žmogų, ku
riam liaudies interesai prie 
širdies? Tuo žmogum yra pro
gresistų kandidatas Henry A. 
Wallace.

Berlin.— Amerikonai lėk
tuvais iškraustė jau 24,000 
vokiečių iš jankių užimtos • 
Berlyno dalies; sako; kad* 
lėkdiną iš miesto ypač vai
kus ir silpnus vokiečius.

Metai XXXVIH. Dienraščio XXX.
*

rolui Marshallui. Prez. Tru- / 
manas buvo sumanęs siųsti 
Maskvon vyrausią Aukš
čiausiojo Tęismo teisėją 
Fredą Vinsoną, kad asfrieni-

Chinų Komunistai 
Užėmė Mandžurijos
Sostinę Čangčuną

ves, vadas projekto^ kuris 
pagamino pirmąją atominę 
bombą, užreiškė antradienį: 
— Amerika neprivalo atsi
sakyt nuo atominių bombų 
net tokiame atsitikime, jei
gu Sovietai priimtų ir visas 
amerikines sąlygas dėl ato
minės jėgos kontroliavi
mo.)

(Sovietai siūlė, sylgujvest 
tarptautinę '< atorhų jėgos 
kontrolę ir padaryt sutartį, 
uždraudžiančią vartot ato
minius ginklus. Amerikos 
atstovas' Jungtinėm Tautom 
Warren Austin atmetė so
vietinį pasiūlymą ir apšau
kė jį “aziatišku manevru.”)

De^vey atsako: 
tuodamas visus 

» mokslininkus?”
•Dewey klausia: /‘O kaip jūs 

numušite kainas?”
Trumanas, rodydamas dvi- 

■vjdešimties bilijonų dolerių karo 
Jjbudžetą, atsako: “Ogi numuš- 
\ damas Juozui Stalinui nosį.”

Paskui abudu sukiša nosis ir 
vienas kitam sako: “žinote, aš 
manau, kad tas paukštis, apie 
kurį mudu kalbame, turi būti 
raudonas!”

1 Nei Trumanas, nei Dewey 
neatidaro nė burnos, neiškeik- 
darni raudonųjų, komunistų1 ir 
radikalų. '★★★’-

, * ' Mūsų vyriausybė labai spar
dosi prieš pasiūlymą tarptauti- 
ne sutartimi uždrausti ka^uo- 

* se vartojimą atominės bombos. 
. Tokia sutartis, girdi, pavojin- 
I ga Amerikai.
įr Labai panašiu klausimu mes 

’ > turėjome karštų argumentų 
1937 metais.

sGeilevoje tarptautinė konfe
rencija nutarė uždrausti karuo- 

. se yartojirpą nuodingų gazų. Tą 
^sutartį tuojau užgyrė arba pa- 

, f/virtino keturiasdešimt viena 
.valstybė. Sutarties patvirtini
mo, klausimas iškilo ir mūsų 
Kongrese. -

čus dėl ,'BeYlyno ir kitų 
klausimų.' . *

— Bet Marshallas,'grupe 
demokratų - r e p u blikonų 
Wall Stryto bankininkų su 
generolais ir -kitais politi
niais pastumdėliais uždrau
dė Trumanui siųsti Vinsoną 
*Maskvon, ir p r e z i dentas 
jiems pasidavė
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500 Intelektualų Pasisakė už Wallace
500 žymiųjų Amerikos intelektualų, — rašytojų, ar

tistų, menininkų, aktorių, visuomenininkų, mokslininkų, 
— išleido viešą pareiškimą, skelbiantį, kad jie stovi su 
ft’enry A. Wallace’u, ir ragiria visuomenę už jį ir Tay
lor'ą balsuoti. *
v “Dvipartinis ? Dewey ir .Trumano ' susivienijimas,”' 
skelbia pareiškimas, “pristūmė mus prie karo ir fašizmo 
krąnto.” Infliacija, nekaltų piliečių persekiojimas, rau- 
donbaubizmas siautėja visoje šalyje ir nei demokratai, 
neigi repųblikonai nieko dėl to nedaro? Vienintelė parti-'rašo tūlas 
ja, kuri koyoja prieš tasias blogybes ir pavojus, yra 
naujoji Wallace'o partija, sako intelektualai.

Tarp pasirašiusiųjų yra toki žymūs, pasauliškai gar
sūs vardai, kaip dramaturges Lillian Hellman, rašytojo 
Thomas Mann, skulptoriaus Jq Davidson, kompozito
riaus Aaron Copland, švietėjo - visuomenininko W. E. 
B. DuBois, ir kitų. y

Amerikos intelektualai mato, jog vienintelė išeitis iš 
dabartinės nelemtos padėties, į kurią Wall Stryto bernai 
mūsų kraštą įstūmė, yra ėjimas išvien su liausimi, su 
nauja Progresyvių Partija-ir josios kandidatais..
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KALBA TAS, KURIS 
BUVO. MATĖ IR 
KENTĖJO

Diskusijos 
apie mūsų 
dovanojimą
kaip tik tą reiškia viso am
žiaus kalėjimo pakeitimas 
keturių metų kalėjimu) dėl 
vokietės Use Koch. Vis dau
giau ir daugiau žmonių 
protestuoja prieš tą genero
lo nepateisinamą žygį.

Generolas Cl'ay sakosi at
sargiai skaitęs teismo re
kordus ir nesuradęs konkre
čių įrodymų tos fašistės 
žiaurumų linkui koncentra
cijos- stovyklos įnamių. Ji 
buvus nuteista persūdytai.

Bet štai pereito pirma
dienio New York Timese

> K. Sitte,' kuris 
nuo 1939/ ' metų iki 1945 
metų išbuvo toje, Buchen
wald 
savo

t* ū-

Teroras Kuboje
Šūvis, paleistas nežinomo gengsterio, praėjusį sekma

dienį Havanoje mirtinai sužeidė žymųjį Kubos darbinin
kų vadą Araedio Iglesias Diaz.

Užmuštasis buvo Kubos marininkų unijos generalis 
sekretorius ir to krašto kongreso (žemesnio jo buto) na
rys. Jis buvo komunįstas.

Araeelio Iglesias.Diaz buvo mirtinai pašautas, kuomet 
jis pirmininkavo savo unijos narių mitinge.

Kiti du unijos veikėjai, buvę tame pačiame mitinge, 
tapo sunkiai sužeisti.

* ’ Kieno gi šis darbas? -
♦. Kol kas sunku parodyti pirštu į asmenis, bet kiekvie
nam protaujančiam žmogui gali bū.tPaišku: tai dąrbas 
gėngsterių, pasamdytų Wall Stryto agentų.^ Turime ai-: 

. sinainti, jog Kuba yrąfWąl) Stryto priklausomybėje, — 
toji šalis tik iš vardo nepriklausoma. Dėl to Wall Stry- 
tūi labai rūpi pašalinti iš kelio kiekvieną padoresnį, tei
singesnį darbo unijos vadą, kad į pašalintojo viet^ būtų 
galima įstatyti toks, kuris sutiktų vergiškai tarnauti

Strytui.
. Praėjusiais metais toje pačioje. Kuboje buvo nužudy
tas cukraus darbininkų veikėjas Jesus Menendez.

Tenka atsiminti, kad šiandien reakcinė buržuazija 
naudoja žiauriausias/ priemones prieš tuos, kurie organi
zuoja darbo žmones prieš Wall- Stryto imperializmą. At
simename, tik visai neseniai/Italijoje buvo pašautas Pal- 
miro Togliatti, Japonijoje buvo užpultas komunistų va
das, New Yorke neseniai gengstepai buvo užpuolę jau
ną komunistų veikėją Robertą Thompsoną tikslu jį už
mušti.

Vis tai tos pačios go vedos darbas.
• 'Beje, iš Havanos, Kubos sotinės, pranešama, jog visai 
neseniai nežinomi gengsteriai buvo pąsirįžę nužudyti pa
tį žymiausią Kubos darbininkų veikėją Lazaro’Peną.

Ginklai Kinijos Komunistams
New Yorko “Herald Tribune” korespondentas Kinijo

je A. T. Šteele praneša savo laikraščiui (spal. 19 d. ) iš 
Peipingo tokią žinią: Kinijos liaudies armija (Ameriko
je ją paprastai vadina komunistų armija, bet tai netie
sa/?*— ■ r . __sa, — komunistai jai tik vadovauja) paėmė iš Čiang 
kai-šekininkų pietinėje Mandžurijoje miestą Chipchow 
(Cinčou)’. Tame mieste buvo 100,000 Čiang Kai-šeko ar
mijos kareiyių, — visi jie arba buvo užmušti arba pasi
davė liaudies armijai. Be to, liaudies armija ten užgrobė 
milžiniškus sandėlius karinių reikmenų, — ginklų, amu- 

’ nicijos, maisto,, rūbų.
Šantungo provincijoje, kuomet liaudies armija pasiė- 

< mė mieštą* Tsinan,'.ten jai teko 35,000 šautuvų ir kitko, 
...t . — 830 artilerijoš •pabūklų, taipgi apie 15,000,000' amu

nicijos šovinių. v
830 artilerijoš •pabūklų, taipgi apie 15,000,000 amu

Changchune, apsuptoje Mandžurijos sostinėje, 60-to j i 
Čiang Kai-šeko armija sukilo prifeš Čiang Kai-šeką ir pa
sidavė liaudies armijai, — pasidavė su ginklais!

Tai tik keletas pavyzdžių to, ką liaudies armija Ki
nijoje šiandien laimi. •

Svarbu tai, pabrėžia Steele, kad dauguma tų karinių 
daiktų yra amerikiniai! Amerika ginkluoja Čiang Kai- 
šeką, — Washingtonas bilijonus dolerių sukišo tai fašis
tinei valdžiai. Bet, kuomet čiang> kai-šekiniai gauna iš 
Amerikos ginklų ir amunicijos, liaudies armija daug jų 
atsiima ir jais vėj iš naujo muša priešą! ,

“Dabar,” rašo Mr. Steele, “komunistai* apginkluoja 
amerikiniais ginklais ištisas sato divizijas..

Toliau jis primena: komunistams amerikiniai ginklai 
tuo yra svarbūs, kad jais gali naudotis amunicija, bent 
kur paimta iš Čiang Kai-šėko armijos!
’ Net padoresnė amerikinė komercinė spauda yra nuro? 
džiusi, jog Amerikos ginklavimas Čiang Kai-šeko- yra be
verti# dalykas, kadangi, nepaisant, kaip mes jį ginkluos

stovykloje jr • ne tik 
akimis i matė, bet ir 

pergyveno fašistų 
žiaurumus. Jis teigia, kad 
jis žino ir matė, jog net dvi- 
lempos turėjo dangčius, pa
darytus iš žmogaus odos .— 
padarytos pagal reikalavi
mą ir užsakymą šitos Use 
Koch!

Sitte dirbo stovyklos pa- 
thologijos departmente, ku
riame -įvairūs daiktai’ iš 
žmonių odos buvo laikomi. 
Naciai smogininkai atei
davo į departmentą^ ieško
dami atminčiai dalykėlių, 
pagamintų iš žmogaus odos.

Dar daugiau: Sitte tei
gia, kad jis vieną tokių 
niekšės Koch lempų su žmo
gaus odos dangčiu buvo nu
kniaukęs ir-išlaikęs pas sa
ve iki po karo. Po karo tą 
lempą jis tuojau perdavęs 
amerikiečiams,, kurie wedė 
toje stovykloje tyrinėjimą 
apie nacių • ir' ypatingai ši
tos’ Ilse Koch žiaurumus. O 
generolas Clay sakosi teis
mo . rekorduose nieko nesu
radęs^ kas; įrodytų, ■ kad 
Koch liepdavo gąminti lem
pas -su žmogaus odos., dang
čiais. Tai kur dingo ta lem
pa, kurią Sitte ’ įteikė ame
rikiečiams*’valdininkams? <

Dar kitas įrodymas. * Sit- 
te^ sako, kad kempės, "gydy
tojo Wagner ’ rękorduose 
yra vienas paveikslas, ku
riame yra parodytas gyvąš 
amerikietis, ant kurio vie
nos rankos1 yra išbraižytas 
įndijojias.,-' Labai daugelis 
amerikiečių tokių išbraižy- 
mų turi ant rankų. Paveik
sle amerikietis parodomas 
gyvas, po- atviru dangum. 
.Paveiksle aiškiai matęsi iš- 
braižymas..

Daktaro rekordai paro
do, kad paveikslas imtas 
tarpe 1940 m. ir 1941 me
tų. Bet Sitte teigia, kad vė- 
liau, kąi jis nuėjo į. pątho- 
logijos departmentą dirbti* 
savo akimis matė žmogaus 
odos Išvaiką kaip tik su tų- 
kiu pat braižiniu!

K. Sitte savo laišką ..bai- 
gia-: , /

“Mes, kurie” išlikome gy
vi ir galime papasakoti, ži
nome, jog visa tai yra tik 
mažytis šešėlis tikrųjų bai
senybių, kurias .mes Buch-

enwaldo stovykloje pergyve- 
home. Tačiau pilna tiesa 
nežinoma nė vienam gyvam 
žmogui. \ Argi teisingumas 
linkui Ilsės Koch ir jai pa
našių sutvėrimų > aukų yra 
mažesnės svarbos, kaip 
techniškas teisingumaš lin
kui tos ■ žmogžudžių gau
jos?” : .

I

Atrodo, kad gen. Clay ir 
visiems mūsų valdonams 
Vokietijoje, kurie sušilę 
darbuojasi atsteigimui na
ciškos Vokietijos, daug /ar
čiau prie širdies lipė Koch 
ir kiti naciški išsįgimėliai 
ir budeliai, negu jų aukos. 
Tos'aukos ir jų baisios kan
čios jau pamiršta. Nuteis
tieji vokiški’ žmogžudžiai 
susilaukia pagailos* ir susi- 
mylėjimo. Iš kalėjimo išėjo 
ne tik Use Koch/ bet visa 
eilė kitų panašių, išsigimė- 
!ių.

TOKIE PAT, KAIP IR JIS
x Klerikalų Lietuvių* Žinio
se (sp. 15 d.) S. Gabaliaus- 
kas sapalioja:

Rimti ir patyrę žurnalistai, 
pasireivcįami gautomis iš Ru
sijos slaptomis informacijo
mis, spėlioja,, kad Rusijos bol
ševikų vadai esą nutarę neuž
ilgo pradėti karą su Amerikos 
Jungtinėmis Valstybėmis, jei
gu jos neištrauks savo armi
jų i^ Ėuropos'.

Tų žurnalistų nuomone, ru
sai išsigando atgimstančios ir 
stiprėjančios Vakarų Euro
pos, įskaitant ir vakarinę Vo
kietiją su maždaug 50 milio- 
nų gyventoją./ Juo ilgiau ru
sai lauks,-' tuo .sunkiau bus 
jiems ’ užkariauti likusį Euro
pos kontinentą.

Aišku, kad. čia , Gaba- 
liauskas t kalba apie tokius 
pat žurnalistus, kaip ir jis 
pats. Pas juos gi rasi vis
ko, bet tik jau ne rimtu
mo ir .patyrimo. Rimti ir 
patyrę žurnalistai, neparsi- 
duoda karo^kurstytoįams ir 
tokių dalykų nerašo \-apie 
žmones, su kuriais pereita
me kare išvien buvo eita 
prieš didįjį, bendrąjį žmo
nijos priešą.

bend-

KAS “VALDYS” 
PĄSAULĮ?

■ Klerikalų Draugo 
radarbis P. Dailidė turi sa
vo filosofiją tuoju klausi
mu. Jam klausimaš Visiškai 
aiškus. Jis sako:, “Amerika 
turi valdyti pasaulį, ar už
leisti jį bolševikams.” Tai 
ir viskas.

Taip pasistatęs klausi
mą, Dailidė "posmuoja:

Visa, kas 'dabar dedasi 
šaulio politikoje^ gali būti 
vesta į .vieną klausimą: 
^valdys šią planetą.

Tačiau ./ kai ieškoma tam 
klausimui atsakymo, susidu
riama su neapęinama dilem
ma: arba Amerika turės, pag
rįžti paimti , vadžias į savo 
raukas, arba pasaulis teks’ 
bolševikams. Tertium non da- 
tur. '' ' .

' ■ , . i , ■ ■■ •
Laisvasis pasaulis tai gerai 

supranta. Jis savaime'žiūri'į 
besiartinantį tos ? dilemmos 
sprendimą. Jį^atydžiai svars
to visus pro ir contra,, kurie

posmuoja
pa
su
kas

sime, Čiang Kai-šekas kar<^ prieš liaudies ,armi ją nelai
mės/. Nepaisant to, tiek Trumanas, tiek įP' talkininkai 
republikonai yra nusitarę kišti ginklus ir amuniciją su
puvusiai, įabai liaudies neapkenčiamai '.Čiang Kai-šeko 

Į valdžiai ir tieki' Y/ ' \
Na, ir ką tuomi pasiekiame? ... <' .
Amerika turi liautis ginklavusi Nankingo valdžią. Juo 

greičiau liaudies' armi j a Kinijos liaudį išlaisyinš; ' \ 
Kiniją, — juo bus sveikiau pasauliui, ir ypąčiai Kinijos, 
taipgi visos Azijos tautoms. , . .

PASTABA. Kai šis straipsnis buvo parašytas, gauta 
žinia,, jog Changchun, Mandžurijos sostine, jau liaudie- 
Čių rankose. 7-toji armiją, apginkluota ąmerikiniais gin^ 
klais, pasidavė liaudies armijai. : .

gali turėti reikšmės «tam 
sprendimui. Ir savo išvadose 
tas pasaulis lygi'ai būkštauja 
prieš bolše.yikų brutalumą ir 
prieš AmęUkos nerįžtingumą.

/ ■

Visa beda esanti su Ame
rika, kad bijanti tos “misi
jos.” Dailidė rašo :

Tuo tarp J. A. V., pasira
šiusios, kaip ir Sovietų Sąjun
ga, Atlanto čarterį, laiko di
džiausiu sau įžeidimu, jei kas 
pradeda kalbėti apie Ameri
kos istorinę misiją šiuo laiko
tarpiu. Prieš aiškų ibolševizmo 
pavojų Amerika siekia suor
ganizuoti “trfeciąją jėgą” — 
vakarų Europos Sąjungą, 
kad niekas negalėtų prikišti 
jai intencijų dominuoti pa
saulį. Tradicinės laisvės kraš
tas baidosi tokios minties.

• 11

O kad' bolševikai dar iki 
šiai dienai su Dailidės pa
sauliu ir, žinoma, su Ame
rika neapsidirbo, tai tik dė
kui atominei bombai. “Kad 
ne atomine bomba, jau šian
dien jie'būtų užplūdę visą 
Europą” (D., spalių 15 d.).

Kitais žodžiais, vadovau
jantis šita klerikalų bepro
tyste, be jokių -tolimesnių 
ceremonijų ir delsimų Ame
rika turi vienas po kito 
kraštus užvaldyti. Ameri
kos valdžia turi tapti viso 
pasaulio valdžiai Amerikos 
prezidentas turi tapti viso 
pasaulio -prezidentu. Ame
rikos armija turi okupuoti 
visus kraštus. Amerika tu
ri tapti, kitais žodžiais, 
valdonu, diktatoriumi ir 
žandaru viso pasaulio!

Kas tuomet? Kaip ilgai 
toji okupacija turi tęstis?

Tai viena grupė klausi
mų. Kiti klausimai: Ar su 
tokiu viso pasaulio užval
dymu sutiktų. Amerikos 
žmonės? Ką gir pasakytų ki-. 
tų kraštų žmonės, išgirdę 
ir pamatę, kad Amerika 
juos šitaip pavergia? Paga
liau, kas atsitiktų, jeigu 
vieną gražią, dieną ir Ame
rikos žmonės prieitų tos ga
na sveikos ir logiškos išva
dos, kad kapitalizmas nesu
teikia jiems visa tai, kas 
jiems priklauso ir ko jie už
sitarnauja, kad socializmas 
daug geriau viskuo juos ap
tarnautų? Kitaip sakant, 
kas atsitiktų, jeigu čia 
žmonės nusispręstų pakeis
ti savo santvarką grynai 
amerikoniškomis .met odo
mis, išdėstytomis Konstitu
cijoje ,su jos, Teisių Bilium 
ir Nepriklausomybės Dekla
racijoje?

Apie tai visa ^iei Dailidė, 
nei įeiti klerikalai nepajė
gia pagalvoti. Jie nepagal
voja, kad kaip tik .tokie šū
kalojimai apie Amerikos 
apžiojimą viso pasaulio pa
daro juos piktais, ■ Amerikos 
priešais, nes jie kalba ne už 
tikrąją Ameriką, ne už 
Amerikos liaudį, bet už ma
žytę plutpkratų saujelę} kū-, 
rie iš tiesų norėtų užvaldy
ti, visą pasaulį, kad iš jo ga
lėtų . išsunkti didžiausius 
pelnus.' Amerikos Žnąonėš 
tokio viešpatavimo nenori 
ir bijo, Laikinai naujo ka
ro kurstytojai gali jiems 
akis užniuilyti ir paveikti, 
bet ilgainiui .paims viršų 
tiesas ir amerikinės laisvės 
meilės tradicijos. Amerika 
eis keliu ne Dailidės ir ki
tų pdnašių politinių panii- 
šėlių/bet. Wa^hingtono^ Jef- 
fersono, I/ncolno. Tai ne
tenka abejoti.

visą
Paryžius.Kad žydams, 

sekasi kova v prieš arabus 
Palestinoj, tai Jungt. Išautų 
Saugumo Taryba dauguma 
balsų liepė, tuoj ’ sustabdyt 
mūsius iš abiejų pūslių /

gerai; 
esame

tokiais se- 
mano . pažįstamais,

Misija j Vakarus
Rašo ROJUS MIZARA

(Tąsa) 
' l ✓

Jokūbkai gyvena Litua- 
nica gatvėje, turi x gražų, 
nors nešildomą,/ butą, — 
švarų, erdvų. Jis pats; kaip 
žinia, dirba Vilnyje linoty- 
pininku, jo žmona — vaka
rais dirba mieste, b dukre
lė Wilma—mokyklą lanko. 
Šeimininkė pagamino gar
džius pietus sulyg brazilįš- 
kų styliumi. Tik valgyk ir 
norėk!

— Kaip gi patinka Ame
rika? — klausiu draugės 
jbkubkienės, su kuria ten
ka pirmą kartą pasikalbėti.

—Gerai, labai 
abu dirbame, visi 
sveiki. Ko daugiau benorė
ti L ..

Svarbiausia, žinoma, kad 
sveiki!

Įdomu tai, kąd Jokubkų 
šeima ir jų viešnia, Anita, 
pirma proga tarp savęs 
griebiasi už portugališkai- 
braziliškos kalbos, — visiš
kai panašiai, kaip mūsų7 lie
tuviškosios šeimos—už an
gliškos.

VII.
Vakare turi įvykti masi

nis mitingas Cicero ‘ mieste. 
Cicero — prisiglaudęs prie 
Chicagos, kaip vaikas prie 
motinos. '.

Bet “pirm negu mitingas 
įvyks vaišingoji draugė 
Andrulienė pasiryžo pavai
šinti vakariene.

Suvykšta čia ir daugiau 
draugų: St. Vėšys, Tilvi- 
kienė, Abekienė, Pečiukai 
(Pofet), Šhrkiūnai, Prūsiai, 
Gordonai. Kiekvienas ro
dosi turi daug ko man įdo
maus .pasakyti, bet laikas 
nematomai bėga ir mudu 
su V. Andruliu, palikę s ve-; 
Čius, vykstame į Cicero, į 
mitingą.
‘ Lietuvių Cicero mieste 
gyvena namažah Progresy
vioji visuomenė čia, ,Jkaip 
žinia, turi puikią salę — 
Liuosybės Salę, statytą'ar
ti prieš 30 metų, r

Cicerietės moterys — pa
vyzdingai veikiančios drau
gės. Be visuonąeninių dar
bų, jos ryžtingai x dirbą ir 
meninėje srityje:, palaiko 
Moterų Chorą’, kuris, šiuo 
metu, deja, neteko mokyto
jos. Čia gyvena, veikia ir 
dažnai dainuoja mūsų žy
miosios duetistės — Stane
vičienė ir Dočkienė. Brook
lyn©' Visuomenė jų dainavi
mu gėrėjosi net dviem atve
jais. .

Šį vakarą, kad ir neturė
damos pianistės, kuri jom 
akompanuotų, abi daininin
kės gražiai padainavo, — 
dainavo ir Moterų Choras, 
vadovaujamas ( Stanevičie
nės. žodžiu, cicerietės dai
nininkės savo uždavinį at
liko, gražiai pasitarnauda- 
mos . didžiuliam reikalui: 
populiarinimui ' amerikie
čiuose lietuviuose Progre
syvių Partijos ir jos obalsių.

'Wilma Jokubkaitė jaut
riai < padeklamavo • ^eilutes. 
Klausydamas jos deklama
cijos, galvojau/ Kada mes 
suprasime reikalą -savo mi
tinguose ir kitokiose pra
mogose statyti, daugiau ■ de
klamatorių, ypačiai mųsų 
jaunų mergaičių ir berniu
kų? O mes turime tokios 
brangios poezijos...

Mitingas buvo gražus'. 
Pirmininkaująs M. Žaldo- 
kąs pirmiau^ppstatė kalbė-

. U’Vytautą Yotką; po to sa
kė . kalbą Georgę Cermak, 
Progresyvių Partijos kan
didatas (vietos 19-tame 
distrikte} į Illinois seimelį.

Man teko kalbėti paskiau
siai. "

Ciceriečiai pasirodė di
džiai dosnūs rinkiminei 
kampanijai: a&kų sudėjo 
berods virę $150!

Laikas jau buvo vėlokas; 
žiųonės kriko, nes.rytoj jie 
turės anksti į darbą vykti. 
Dėl to neturėjau progos 
plačiau pasikalbętr su vie
tos veikėjais, 
nais 
kaip M. Butvilą, ir kitais, i 
Užteko “sveikas” ir “gud-^ 
bai” pasakyti.

Turint savo gražią sąlę, ' 
man rodosi, ciceriečiai ga
lėtų ir turėtų praplėsti pro
gresyvių ’ judėjimą šiame 
mieste didesne plotme, ne
gu buvo ligi šiol.

VIII., r

Nejauktai netikėtai Vil
nies rędakcijbn įeina senu
kas Dr. A. Graičūnas. 
Jis iš Waukegano atvyko 
“sveikas” pasakyti.

Dr. Graičūnas pastaru©-* 
j u laiku sirguliavo per ke
letą dienų, nesikėlė iš lo- 
vos. Nepaisant to, jis, paly
ginti, atrodo gerai. Dar visk 
toks pat gajus, pilnas hu-j 
moro, pokštų, tik baltesnis.

—Kaip gi sveikata, dak
tare?

— Ko gi iš manęs beno
rėti 
79-tuosius metusi... Bet 
dar krutu .. % >

Ir jis suduoda savo laz
dele į grindis, tarytum už
tvirtinimui žodžių.

—Gydytojo profesiją dar 
vis * tebepraktikuojate? — 
toliau klausiu. v /?

—O iš>ko gi gyvenčiau, 
jei nępraktikuočiau?!..- 
šaižiai nusišypso daktaras.

štai, jau gyvenu

menininkas . ir profesiona
las negalėtų gyventi, jei ne
dirbtų,' nepaisant to, kad 
jis jau siekias! 80 metų 
amžiaus.! Mūsų krašte, — 
turtingiausiame pasaulyje 
krašte, — tai yra visiškai 
jhięrnialu,” bet jei Dr. 
Graičūnas gyventų “pa
vergtoj” Tarybų Lietuvoj, 
jis šiandien galėtų’ gauti

$

■ i*
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neles., "ji
Jonikas įsikiša: •• į

—rVa, daktare, pake 
Chesterfield,—prašau p 
imti. ' , - ’

Senukas padėkoja, už: 
rūko. Ramiaj leidžia iš bur
nos srioveles mėlynų dūmu 
pro savo typiškus žilus, betĮį 
jau šarpštejančius usus.! 
Stebi jis mus ir užsimąstė. ( 
Prūsęika pasiūlo:

— Aš jums, ^daktare, ir 
Mizarai, užfundysiu pietus. 
Eikime!

Einame į kitą Vilnies pa
stato galą: ten yra.virtuvė
lė, ten kai kurie vilniečiai 
pietų metu užkandžiauja.

Deja, nėra Pruseikos 
“geriausio kukoriaus,”"' — 
senuko, nuolat jam pagami
nančio' užkandžių, —* jis 
khž kur išėjęs! ' , *

Bet šeimininkas (Prūsei- k 
.ka) nenusigąsta.. Jis iš ka
žin kur ištraukia po vieną 
benenią ir pakiša mu- 
dviems,. o pats' atidaro blė- 
tinę (“keną”), pila iš . jos 
kaip vandenėlį consomme 
sriubą į puodelį iv šildo, 
uždėjęs ant gesipio pečiu
ko. Už poroa minučių sriii- 
ba įšvirta, gatava, > ir mes 
visi trys ją valgome, pasi
gardžiuodami. Pats šeimi
ninkas labiausiai savo vira
lą girią. 1

(Bus daugiau)
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Lenkijos Darbininku Judėjimas 
Garbingais Vienybės Keliais

Neperdėsime sakydami, kad 
liaudies demokratinė Lenkija 
per 3 to metų žymiai daugiau 
nuveikė liaudies gyvybinėms, 
jėgoms pakelti, negu buržua
zinė ir sanacinė-fašistinė kli
ka per du dešimtmečius savo 
šeimininkavimo, užsibaigusio 
1939 metų rugsėjo dienomis 
visišku jo bankrotu.

Nūdienė Lenkija ne tik 
greitai užgydo padarytas jai 
žiaurios hitlerinės okupacijos 

k , kruvinas žaizdas, bet demo- 
ĮL'kratinės vyriausybės kūrybinių 

pastangų ir liaudies masių ne
matyto aktyvumo bei iniciaty
vos išdavoje, jau žymiai pasi
stūmėjo į priekį, vykdant 
žymėtą 3-jų metų planą 
vo liaudies ūkiui atkurti 
išvystyti.
Laimėjimo Šaltinis

Koks yra nūdienės Lenki
jos laimėjimo šaltinis? Kuo 
paaiškinti plačiausių liaudies 
masių kūrybinės energijos ne
matytą augimą? Šitų laimėji
mų “paslaptis“ slypi politinė
se permainose ir giliuose soci
aliniuose - ekonominiuose per
tvarkymuose, ktirie griežtai 
pakeitė visą šalies veidą. Kal- 

4 bame, visų pirma; apie agra- 
f’rinę reformą. Valstiečiai bei 
r kaimo samdiniai ' gavo l1/’ 
, milijono dvarininkų žemių ir 

875 tūkstančius hektarų buvir 
sios vokiečių žemės senosios 
Lenkijos teritorijoje; sugrą
žintų žemių teritorijoje dau
giau kaip 4,500 tūkstančių 
hektarų buvusių vokiečių že
mių perėjo į valstiečių nuosa
vybę. šalies pertvarkyme žy
mų vaidmenį suvaidino svar
biausių Lenkijos pramonės ša
kų ir bankų nacionalizavimas, 
savo ruožtu smarkiai pakirtęs 
Lenkijos reakcijos ekononlinę 
bazę. Politinis vadovavimas 
dabar sukoncentrudtas šalies 
demokratinių jėgų rankose.

I

j

Rašo J. J. 
—--------

nu- 
sa- 
bei

Jos interesus ir viltis 
Lenkijos darbininkų 
(PPR) ir Lenkijos so- 
partija (PPS). • 
atstovauja šios parti-

Vykdant gilius demokrati
nius pertvarkymus, vadovaus 
janti jėga buvo darbinipkų 
klasė, 
reiškia 
partija 
eialistų 

Kam
jos, koks jų lyginamasis svo
ris? -

Lenkijos darbininkų partija, 
atsiradusi 1942 metų sausio 
mėnesį, laiko save “Proleta
riato“ partijos, Lenkijos kara
lystės ir Lietuvos socialdemo
kratijos, o taip pat Lenkijos 
komunistų partijos geriausių 
tradicijų paveldėtoja ir tęsė
ja. Pirmame PPR suvažiavi- 

> me, 1945 metų gruodžio mėn., 
jos .generalinis sekretorius

- Vladislovas Gomulka (Vesla- 
1 jaunoji

• partija turėjo galvoje praei
ties rūsčias pamokas ir pasi
savino iš buvusių lenkų liau- 

' dies kovų dėl savo nepriklau- 
sortiybės bei socialinio išsiva
davimo visa tai, kas buvo ge
riausia bei pažangiausia. Kar-

- tu Jis nurodė, kad PPR nuėjo 
toliau už savo pranokėjus ir, 
stovėdama Lenkijos nepri-

" klausomybės bei suverenumo 
sargyboje, paskirs visas jėgas 
kovai už naują liaudies demo
kratiją. Vaidindama avan
gardinį vaidmenį kovoje Len
kijos reakcijai nugalėti ir ša- 
lies giliam demokratiniam at- 
naujiiiimui įvykdyti, PPR su- 

Bm/" gebėjo užkariauti platų pasi* 
tikėjimą darbininkų tarpe ir 
tapti masine partija.

Stambi bei įtakinga partiją

v lauisiovas uomuiKi
I gfc.vas) pabrėžė, kad

I ■ 
te

'2<

1"

■Sfc • yra taip pat PPS—lėnkų_ so- 
eialistų partija. Jį atsirado

tams iš VRN, atnaujinta PPS 
sugebėjo trumpif laiku iško
voti rimtas pozicijas ir taip 
pat tapti masine partija. Ta
rybinei armijai ir Lenkijos 
kariuomenei tik išvadavus 
Lenkiją, PPR ir PPS teko pa
kelti pagrindinius sunkumus 
kovojant dėl šalies demokra
tinio atnaujinimo ir tęsiant 
kovą prieš Lenkijos ir tarp
tautinę reakciją, šios kovos 
ugnyje, užgimė vieningas dar
bininkų judėjimo frontas. Vie
nybės būtinumą PPR iškėlė 
dar 1942 metais. Nuo pat 
pirmųjų savo veiklos žingsnių 
stojusi į kovą dėl darbininkų 
judėjimo vienybės ir visų de
mokratinės 
sutelkimo, 
savo jėgų 
įvykdyti.

1945 m. gruodžio mėn. įvy
kęs-pirmasis PPR suvažiavi
mas ne tik pabrėžė darbinin
kų partijų vieningo fronto di
džiulę svarbą sustiprinant dar
bininkų klasės sąjungą su var
gingaisiais valstiečiais ir užti
krinant naujos Lenkijos sėk
mingą statymą, bet taip, pat 
pabrėžė būtinumą, tęsiant ko
vą toliau, įvykdyti pilną dar
bininkų klasės organinę vieny
bę. Atnaujintoji PPS vadovy
bė palaikė PPR pasiūlymą dėl 
vieningo veikimo.

Abiejų darbininkų partijų 
vieningų veiksmų ’ teigiamas 
patyrimas privedė prie to, 
kad 1946 metų lapkričio mėn. 
buvo pasirašytas bendras su
sitarimas dėl veiksmų vienin
gumo bei bendradarbiavimo. 
Dažnesnis PPR ir PPS cen
tro komitetų bendrų pasitari
mų ideologiniais klausimais 
sušaukimas, ir abiejų partijų 
partinių aktyvi] bendrų susi
rinkimų surengimas pilnai sa
ve pateisino ir padėjo abiem 
partijom dar labiau suartėti 
bei jų tarpusaviam suprati
mui sustiprėti. ,
Partijų Santykiai

Jau devynių komuniktų par
tijų atstovų pasitarime Varšu
voje, 1947 metų rugsėjo mėn. 
pabaigoje, PPR CK generali
nis sekretorius Vladislovas 
Gomulka nustatė, kad ribos, 
skiriančios abi partijas vieną 
nuo antros ideologinėje srity
je, vis labiau išnyksta ir dar
bininkams kartais nelengva 
jas suvokti. >

Abiejų darbininkų partijų 
veiksmų vieningumo kūrybinė 
jėga pasireiškė užgydant hit
lerinių okupantų padarytas 
žaizdas, sparčiau pakel/ant 
Lenkijos pramonę, žemės ūkį, 
bei ^transportą, efektyviai re
alizuojant 3rjų metų 
liaudies ūkiui atkurti 
vystyti.

Rimta gairė .abiem 
ninku partijom toliau 
ti buvo pereitų metų gruo
džio mėn. Vroclavoje įvykęs 
PPS suvažiavimas, energingai 
palaikęs PPS vadovybės iš
keltą raiškų lozungą: ‘Tegu 
PPS eina tik * į kairę, prie
šas—į dešinę!“

Atnaujintoji PPS

stovyklos jėgį
PPR nepagailėjo

šiam uždaviniui

planą 
bei 1š-

darbi
au artė-

atvirai 
stojo prieš leiboristinių ir so
cialistinių lyderių politiką, 
nukreiptą į kapitalizmo išgel
bėjimą ir klasių , bendradar
biavimą, į socialtstinįų parti
jų panaudojimu “Maršalo pla- 
nui”J įvykdyti, į kovą su ko* 
.muništitiiu jtfdėjimuj- į Ii In
ternacionalo atstatomą, “PPS 
pasisąkp prieš II Internacio
nalo naują leidimo oi’ganiza- 
vinta 
t4

mę stiprinant liaudies - demp* 
kratinę Lenkiją. *Jis padės 
ne tik sėkmingai įvykdyti tre
jų metų planą liaudies ūkiui 
atkurti bei išvystyti ir Lenkijos 
nepriklausomybei bei suvere
numui laiduoti, bet ir sukliu
dys tarptautinės reakcijos ir 
imperialistinės ekspansijos jė
gų pinkles/ reakcijos jėgų, 
kurios dar neatsisakė nuo da
bartinių Lenkijos sienų revizi
jos planų, ii* kurios,, mėginda
mos suskaldyti Europą, pasi
renka bet kurias, priemones 
bei metodus, kad sutrukdyti] 
taikią statybą liaudies- demo
kratijos šalyse.

štai kodėl PPR generalinis 
sekretorius Vladislovas Gomul
ka savo straipsnyje “Lenkijos 
darbininkų judėjimo keliai,’’ 
patalpintame laikraščio “Už 
tvirtą taiką, už liaudies demo
kratiją’’" 9 (12) Nr. visiškai

Lietuvos Mokslų Akademijos 
Botanikos Sodui 25 Metai 

» * •

Rašo Prof. K. Grybauskas, •
LTSR Mokslų Akad emijos Botanikos sodo 

' direktorius.

pagrįstai nurodė:
“Suvienydami PPR ir PPS, 

mes stiprinami Europos demo*- 
kratines stovyklos jėgas, sti
priname Lenkijos pozicijas 
laisves ir demokratijos stovin
ki Oje, kovos prieš ' Amerikoj 
imperialist)niii sluoksniu kari
nius planus stovykloje, ir tuo 
pačiu stipriname lenkų tautos 
laisvės, demokratijos ir nepri
klausomybės pagrindus?’

Todėl pažangiausioji žmo
nijos dalis visose pasaulio da
lyse su dideliu susidomėjimu 
ir simpatijos jausmu seka 
abiejų darbininkų partijų bū
simą susivienijimą ir dabarti
nės liaudies ' demokratinės 
Lenkijos laimėjimus.

Red. pastabar šiomis dieno
mis tos dvi partijos susivieni
jo. Tą žygi' Lenkijos darbo 
masės pasitiko didžiausiu en
tuziazmu.

mas nuo Uol stryto agentūros 
tarptautiniame socialistiniame 
judėjime.

Demaskuodamas dešiniųjų 
socialistinių elementų manev
rus, PPS generalinis sekreto
rius Cirankevičius PPS vy
riausiosios tarybos posėdyje 
šių metų balandžio mėn. pa
reiškė: > “Darbininkų judėji
mo būklės ir situacijos anali
zė parodė, jog PPS ir PPR 
organinė vienybė ne tik įma
noma, bet tiesiog politinio mo
mento įsakoma. Visa partija 
šiuo momentu turi būti nu
taikyta ideologiniam bei orga
nizaciniam suartėjimui įvyk-, 
dyti, darbininkų judėjimo or
ganinei vienybei realizuoti, 
turi būti nutaikyta sąmonin
gai, planingai, kovingai, įvyk
dyti PPR ir PPS susivienijimą 
į naują vieningą darbininkų 
klasės partiją.“

Ne tik PPR ir PPS aktyvų 
susirinkimai visur vieningai 
pasisakė ko greičiau suvienyti 
abi darbininkų partijas, bet in 
profesinių sąjungų centro ko
mitetas taip pat sveikino\ vi
sas pastangas darbininkų par
tijoms organiškai suvienyti.
Vienijasi ir Jaunimas

Sąjūdis už darbininkų par
tijų susivienijimą lydimas po
traukio suvienyti Lenkijos 
jaunimo organizacijas. • Įvy
kusiame š. m. balandžio 16 d. 
Varšuvoje jaunųjų kovos są
jungos (ZVM), darbininkų 
universitetų draugijos, vals
tiečių jaunimo sąjungos (Vi
ci) ir demokratinio jaunimo 
sąjungos vyriausiųjų valdybų 
bendrame posėjjyje buvo pri
pažinta, kad visiškai pribren
do reikalas sudaryti vieningą 
jaunimo organizaciją. Pradė
jo rengtis savo jėgas suvie
nyti ir studentų organizacijos. 
Pastebimas susiartinimas tarp 
Stronnictvo Liudpve ir išsiva
davusios iš Mikolaičiko bei jo 
agentūros įtakos Polske Stron
nictvo Liudpve. Gegužės 10 d. 
šios abi valstiečių partijos pa
sirašė susitarimą, dėl veiksmų 
vieningumo. Smarkiai susti
prėjo visos demokratinės sto
vyklos jėgų konsolidacijos 
procesas.
Ideologinių Skirtumų 
Išlyginimas

Remdamiesi pažiūra, kad 
abiejų darbininkų partijų su
sivienijimas neturi būti mecha
ninio pobūdžio, o išaugti ide
ologinės vienybės dirvoje, šių 
partijų /vadovaujantieji orga
nai pradėjo sustiprintą kovą 
savo eilėms apvalyti nuo ideo
logiškai priešiškų, o taip, pat 
karjeros arba, kitais sumeti
mais prie jų prisiplakusiu ele
mentų. Jau šių metų kovo 
mėn. 20 d. straipsnyje, pava
dintame “Naujame etapė,“ 
PPR generalinis sekretorius 
Vladislovas Gomulka rašė:

' 1 I

“Mūsų supratimu; organiząci- 
|nė vienybė gali susidaryti 'tik 
apvalius darbininkų judėjimą 
n-uo buržuazinio - liberalinio 
raugo bet kitų priešiškų įtakų 
ir tik marksistinės ideologijos 
pagrindu.“

Didelį darbą turėjo atlikti 
PPS savo eilėms apvalyti. Nuo 
birželio 15 iki 25 d. visur įvy
ko/ dalyvaujant partiniam 
aktyvui; PPS vaivadinių ta
rybų posėdžiai, vieningos dar
bininkų partijos programinėms 
tezėms ir organizaciniams 
principams aptarti. Tie pa
tys. klausimai aptariami da
bar RPŠ žemutinių partinių 
organizacijų suširinkinąųose. 
Nuo rųgpiūčio 1 d.* iki rugsėjo 
1 d. vyks apskri'Čįiį konferen
cijos, kuriose bus renkami de
legatai į susiv|eiiijimo suva- 
žiayiihą. ‘ -
Partijų Vienybės Laimėjimas

Vėikiai rušiasi PPR ir PPS 
susivienijimo suvažiavimui 
taip pat PPR. , z

PPR ir PPS būsimas susi
vienijimas ir visos demokra
tinės stovyklos konsolidacija,

Kauno Botanikos sodui 
sukako 25 metai. Jis buvo 
įsteigtas 1923 m. gražiame 
Kauno priemiestyje—Aukš
tojoje Fredoje. Pagrindas 
Botanikos sodui organizuo
ti buvo nedidelis šiltanamis, 
kuris iki šiol sudaro žymiai 
prasiplėtusių šiltanamių si
stemos dalį.

Botanikos sodas dabar

kiausi galimumai dirbti : 
mokslinį tiriamąjį darbą. 
Mokslinės biologijos princi
pas ir vegetatyvinės augalų 
hibridacijos klaus imat 
dar niekur pasaulyje nebu
vo išnagrinėti taip giliai 
moksliškai, kaip pas mus, ' ' 
Tarybų Sąjungoje. Męs ei-. 
name Mičiurino ir Lisenkos . 
nurodytais keliais; sėkmin-

WALLACE PRAKALBOS NEW JERSEY 
VALSTIJOJ

Bergen County Progresyvčs 
Partijos Komitetas Praneša

Bergen County Moterų Ko
mitetas Wallace for President 
rengia platų susirinkimą rin
kimų reikalu. Įvyks šeštadie
nį, spalių 23«čią, Nystrom’s

Kviečiama susirinkti 2-rą 
valandą po pietų.

HENRY WALLACE

Sekmadienį, spalių 24-tą, 
Paterson Armory, 2 vai. po 
pietų, kalbės Henry Wallace, 
PP kandidatas į prezidentus.

Atsilankykit ir išgirskit 
Henry Wall acte kalbant.

Paterson Armory randasi 
475 Market St., Paterson, N. J.

/Tą pačią dieną, sekmadienį, 
24 d. spalių, 7:30 vakare, 
Henry Wallace kalbės New
ark Armory, Newark, N. J. 
Kalbės ir kiti PP kandidatai/

Kam tik aplinkybes leidžia, 
atsilankykite ir kitus pakai-' 
binkite į šias svarbias prakal
bas.

sodo

restaurante, Route 4, Para
mus, N. J. 'Principaliu kal
bėtoju bus garsusis moksli
ninkas Dr.-Harry Ward.' Bus 
ir moterų kalbėtojų.

Pirmadicnį, 25 d. spalių, 8 
vai. vakare, Henry Wallace 
kalbės Snyders High, School, 
239 Bergen Ave., Jersey City; 
N. J.

Būkite • visi ir visoš 
girskite kalbą liaudies 
go Henry Wallace.

Kazys Bevardis.

Ir iš- 
drau-

BENDRINES KALBOS KLAUSIMU

s
kalba/

gai dirbame svarbiausių 
vaisinių, dekoratyvinių ir 
kitų augalų aklimatizacijos 
srityje, kr t.: su Mičiurino 
išvestais vaismedžiais ir 
vaiskrūmiais, su juęlansais, 
su katalpomis ir kit. Vaisti
nių, gardumyninių, eterin
gųjų ir technikinių augalų 
bandymo, skyriuje yra jau 
nemažai mūsų ' sąlygose 
naujų augalų ištirta, pritai
kyta ir išpopuliarinta kraš
te;, k. a.: Beladona, Rusme
nė ir kit. aklimatizuotos 
mūsų šalyje.

Botanikos sodas per vo
kiečių okupaciją labai nrt- 
kentėjo. Buvo sugadinti ir\ 
net visai sunaikinti kai ku
rie medžiai ir augalai, o 
taip-pat pastatai ir labo ra-7 
torijos. Dabar, Tarybų Vy
riausybei padedant, Botani- 
kos sodas pilnutinai atsta* 
tytas. • Jiš virsta tikruoju * 
tarybinio mokslo židiniu. ,

susideda jau nebe iš vieno, 
bet iš 8 staiųbių stiklo pa
statų, sudarančių atskirus 
skyrius, pritaikytus skirtin
gų egzotinių augalų kolekci
joms auginti. Vienuose šitų 
skyrių yra auginami grynai 
atogrąžinių augalų atsto
vai: mimozbs, Nilo lotosai, 
manilė, kokaino medis, ka
kao, medis, įvairiu orchidė
jų rūšys, atogrąžinių papar
čių atstovai, papirusai ir ki
ti.

Kitam skyriuje auginami 
visai ypatingos struktūros 
augalai, pasižymį sultingu
mu, mėsingumu, k. a. opun- 
cijos, kaktusai, cerensai, ir 
kit. panašūs.

Pats didžiausias
skvpus yra skirtas didesnių 
Dalinių atstovams, tarp jų 
vešliai auga palmės Mūza. 
Čįa taip pat auga kai kurios 
lianų rūšys. Ne per karšto 
klimato subtropiniams au
galams auginti yra skirti du 
atskirį šiltnamių skyriai. 
Juose auginamos aukštyn 
ištysušiu liemeniu, tiktai 
aukštai viršūnėje turinčios 
lapą aracenos, ’ eukaliptai, ,į 
dangų šaunantieji kipari
sai, lauro medžiai ir kiti 
subtropikų atstovai.
• Dekoratyvinių augalų 
skyriuje auginami daugiau
siai gražiai žydintieji šiltų 
kraštų augalai, čia vykdo
mas ir hibridavimas, daro
ma atranka ir kitoki moks
liniai stebėjimai. .

Botanikos soda& turi 1370 
rūšių įvairių augalų, viso 
apie 19000 egzempliorių. Čia 
auginami įvairių pasaulio 
kraštų augalijos būdingesni 
atstovai,, mokslinio tyrimo 
ir. mokymo reikalams.

Tarybinės Lietuvos sąly
gomis Botanikos sodas pa
verstas į aukštojo mokslo į- 
staigą. Jis yra įtrauktas , į 
aukštojo mokslo įstaigos si
stema, ir pavadintas Lietu
vos TSR Mokslų Akademi
jos Botanikos sodu. Dabar 
mokslinių bendradarbių ko
lektyvui atsiskleidė palan-1

New Britain. Conn.
f'

Mūsų šalies rinkimai jau 
tik už kelių dienų. * Bet dar 
vis yra darbų ir tie darbai da
ro išlaidų. z Todėl, Peoples • 
Partija ruošia pažmonį,. kad 
ĮJūdariųj kiek nors įplaukų, sy- 
kiu bus pasitarimas dėl rin
kimų dienos ir kiti svarbūs 
reikalai. ; ' • <

Kviečia visus į pažmonį, ku
ris įvyks šeštadieni, 23 d.* spa- ”
lių, U. E. CIO patalpose, 227' j 
Main St. Pradžia 7:86 va-/ 
kare. V.

■ < ii

veju tie literatiški autorite
tai sako, kad taip rašyda
mi jie švarina nuo barbariz* 
mo, gerina, bendrina ir to
bulina lietuvių kalbą. Ab
surdas !

Na, sutikime su draugo 
V. Paukščio išvedžiojimu 
(“L.” nr. 240, š. m.), kad ir 
angliški žodžiai nėra gryni 
anglišku Betgi klausimas: 
nežiūrint, iš kur tie žodžiai 
kilę, bet argi randasi juose 
nors krislelis tikro lietuviš
kumo!? Ar paprasti Lietu
vos žmonės gali, suprasti to
kį žargonųuną,?! z- ‘

Tiesai, kad ^kalbai besi
plečiant reikalingi ir nauji 
žodžiai, bet tik tokie, kurių 
dar stinga. Bet kam keisti 
esamus, tinkamus, prasmin
gus ir visiems gerai* supran
tamus žodžius 
žargonais?

Čia pilnai galima sutikti 
su ta rtuomone, kad Lietu
vos kalbininkai ir literatai 

0taip “gudrauna” su tais 
angliškais žodžiais tįk tam, 
.idant kaip nors atsiskirti 
nuo paprastų, pilkų masių 
ir kad save iškelti virš liau
dies. Tai* dar buržuazinės 
ideologijos {auklėtos šak
inys, liekanos...

iJeigų Balčikonio didysis 
žodynaš bus užbaigtas ir iš- 
leištaš; «kųris tą angliškai 
'šužargonuoA lietuvių kal
bą bandys atgal išaiškinti 
lietuviškai, tai kiėk papras
tų žmonelių turės progą tą 
didįjį žędyną įsigyti? Aišku 
— labai mažas nuošimtis.

Todėl darykime ~ tam be
prasmiam angliškų žodžių 
mūsų kalbon brukimui už
tvarą. Tie sužargonyti žo
džiai netinkami ir jie ne

Hartford, Conn
Šaukiamas Jaunuolių
Menininkų Susirinkimas

Laisvės Choras paskyrė
misiją iš trijų asmenų,

ko
ku*

¥

riems pavedė sušaukti platų 
jaunuolių , susirinkimą meno * 
reikalais. Į susirinkimą kvie
čiami jaunuoliai ir jaunuolės, 
kaip choru nariai, taip ir tįe<. ’• 
kurie pirmiau dainavo cho
ruose, .o dabar nedalyvauja. 
Į susirinkimą raginami jap- ‘ . 
nuoliai atsivesti ir savo drau- , 
gus. 3

Susirinkimas įvyks penkta
dienį,.spalių 22 d., 7:30 valrJ 
vakare, Laisvės Choro Svetai-; 
nėję, 155 Hungerford St. v

Dabartiniu laiku mūsų cho- 4 
riečiai yra .užsiėmę didelių 
darbu. Pirma, tai pasiruoši
mas dalyvauti Meno Festiva
lyje. Bostone, 27-28 dd. lap
kričio. . <

Antras didelis darbas, tai 
pasiruošimas suvaidinti veika
lą “žaldoko ‘ Dvaras.“

Trečia; tai choras ruošiasi , 
pfrie surengimo koncerto < šį * 
sezoną. Reiškia, darbų : cĮaūg 4 
ir reikalinga daugiau naujų 
jėgų, daugiau jaunuolių į cho-* 
rą. Pasitikime, kad jaunuo-. 
liai'Supras svarbą, o taipgi ir 
tėvai tars žodi kitą, paragin- ’ 
darni prie męniskos veiklos.

Po susirinkimo, penktadie- ’ 
nį,' 22 spalių, turėsime pasi
linksminimą .ir užkandžių. 
Prašome atsilankyti. 

Komisija:
z Stanley Barrison •

> Wilma Hollis 
W. Brazauskas.

..j

Leiskite ir man, kaipo 
mažamoksliui, i š s ireikšti 
tuo svarbiu mums visiems 
klausimu. Nepretenduoju į 
neklaidinguosius — pasau
ly neklaidingų žmonių nė
ra — bei kalbos žinovą, tik 
noriu pareikšti savo nuomo
nę anie bendrinėje, kalboje 
“sumodernizuotus” ir “per
taisytus” lietuviškus žo
džius. kurie, mano - suprati
mu, didžiumai, ypač Lietu
vos žmonėms, yra svetimi, 
nesuprantami.

Tiesa, kiekviena
nėra laisva nuo svetimos 
kilmės žodžių, kuriuos tau
ta jau seniai yra pasisavi
nusi ir tokie žodžiai įgavo 
pilietybę reikšti tarti tikras 
sąvokas, kurioms savoje 
kalboje nėra atatinkamų žo
džių.

Bet tas dar nepateisina 
Lietuvos (iš dalies ir šioj 
šaly) mūsų kalbininkų bei 
rašytojų, kurie be jokios 
rimtos priežasties pradėjo 
brukti angliškus žodžius į 
lietuvių rašybinę kalbą, iš- 
stumdami šalin prasmingus 
ir tinkamus lietuviškus go
džius. <

Nenoriu užimti per daug 
vįeįos, bet tik dėl pavyzdžio 
čia 'paduosiu kęlis jau iš
stumtus visiems supranta
mus lietuviškus žodžius:

Švelnus vėjelis, pakeistas 
“fyrjza”; augina, tobulina— 
“kultivuoja”; vadas ^-“ly
deris”; įvairūs daiktai ’— 
“asertmentai”; atskira — 
“seperatinė”; pritaisė 
“užfiksavo”; puskiaulis — 
“bekonas”; namukas—“ka* 
tažius0; užbaiga — “fina
las”; auksorius— “javale- 
ris” ir 1.1. Ir tuo pačiužate

svetimais

tobulina, bet darko mūsų 
•seną ir gražią lietuvių kal
bą. j

Nejaugi mes sūtiktumė 
su siūloma mums tokia 
“bendrine” kalba, grįžti į 
40 metų praeitį, kuomet 
tuomlaikiniąi nekultūringi 
lietuviai, pramokę angliškų 
žodžių, maždaug šitaip “lie
tuviškai” kalbėję:

Šeimininkės įsakymas: 
“Džianai, vačik beibę ant 
porčių, kad nerunitų ant 
strito, ba automobilius gali 
užkiliti. O aš runisiu pas 
šiūmekerį, meibi mano šiū- 
šai jau yedi, pafiksiti.” •

Tuomet mes tokią kalbą 
laikėme pajuokai, vadinome 
ią nekultūriška, žargoniška. 
Bet tuomet, x didžiumoje, 
taip kalbėjo tamsūs, neraš
tingi žmonės, pasirodymui 
savo angliško mokėjimo ki
tiems “grinoriams”. O da
bar lygiai taip daro Lietu
vos kalbininkai bei litera
tai; "

't...

I

H

C.

šitas Inter-.1943 metais, hitlerinės okupa
cijos metu, susiskaldžius se
najai PPS, susitelkus kairie
siems elementams ir atsiribo
jus nuo dešiniųjų elementų, 
susigrupavusių VRN (Vol* 
nostj, ruvnostj i nepodle- 
glošč“).
Bendras Frontas

Užkirtusi kelią įstoti į savo 
partiją pilsudskininkų agen-.

ai

rašė PPS organas
Robotnik” 1947 metų lapkri

čio mėn. 26 ;d. 
nacionalas organizaciniu - bei 
ideologiniu atžvilgiu suban
krutavo.“ '
Socialistai Kairiuoju Keliu

Po socialistų partijų balan
džio . tarptautinės konferenci
jos pasidėjo Lenkijos socia
listų partijos, lygiai kaip ir 
italų beų.čekoslovakų socialis
tą partijų, visiškas at$iskyri- be abejo, turi didžiulę reikš-

i'

J. Vilkelis. |

3 pusl.—oLaisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Spalių 21, 1948
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Parašė K. Simonovas ’ Vertė J. Torriau

DIENOS ir NAKTYS
10-^1-48' APYSAKA ' —17—

' . *

DETROITO ŽINIOS
tas pragaras turėtų bū-^ IN

(Tąsa)

—- Ir visai bę reikalo. Dvidešimt metų 
— geras dalykas^ Ir paskui, žiūai ką; 
Miša; kai tau bus trisdešimt, man bus 
keturiašdėšimt, o kai tau bhs keturiasde
šimt; man bus penkiasdešimt, kad tu vis 
tiėk manęs nepavysi; bet juo .ilgiau tu 
gyyėnši, juo* tau bus aiškiai, kad dešim
čia fĄėtų mažiau — tai daug geriau, ne-

• gū dvidešimčia metų daugiau, — su-

Jiš apkabino Maslėnikovą ir, patapš- 
nojęs P^r pėiį, prispaudė prie šavęš.

—> Ne, k&nįsare; mtidu1 turimė nuošta- 
6(1 šidbo — geras, ragavęs
kulkų ir dūmų, tik gab-pbr dažnai gal- 
voja atlikti ką nors ypatingo, kad pasi- 

tikru didvyrių.. Svajoja apie pa
rado sandėlį, dagtį rankose, žodžiu sa- 
fefrit, ką nors panašaus. O šiaip, iš viso,- 

kariautojas — trumpai vyriškai 
apžėlę žandai, tvirtas plieninis žvilgs
nis ... Juokauju, juokauju, Miša, nepyk. 
Gėriau kelkis, paleisk mums kokią plokš

telę. . • .
— O jūs patėfoną turite? — paklausė 

Vaninas.
— O kaip gi, vežiojamės... Galvojo- 

-me, net pianiną atitempti iš trečiojo 
aukšto, bet kol prisiruošėme, jį vakar iš 
ten taip trenkė, jog yįen stygos beliko.

Už sienos pasigirdo du stiprūs spro
gimai.

— Pagaliau, jau nėra, prasmės čionai
• ką nors ir betempti, •— po kiek laiko pa

sakė Saburovas. — Atrodo, greit teks 
keisti butą. Visą šią dieną, lyg tyčia, 
sviediniai krinta čia pat aplink.

Kartu su Maslenikoyu prie radiato
riaus, ant kurio stovėjo patefonas* priė
jo' ir Vaninas. Nerūpestingai dėliodamas 
plokšteles, ties viena jų jis apsistojo:

— Štai šitą. ’ ' '
Maslenikovas užsuko patefoną.

Draugužis skrenda tolimu Šalėlėn, 
Gimtieji vėjai lekia iš paskos,
MTels miėstaš tripsta melsvame rūkely,

’ Savasis namas, žaliaą sodas, žvilgsnis švelnus ...
• į * %

Vaninas atsitraukė nuo stalo ir tylė- 
*d£faas, parėmęs rankomis galvą, klausė

si.* Kai plokštelė baigėsi, jis vis dar tyle- 
dani'as nusišluostė akis.

— Paleisk dar kartą, prašau, — pa
sakė j 19.

Ir plokštelė antrukart ėmė suktis.
— O mergina .kietai miega, — pasa

kė Saburovas, kai patefonas baigfe groti1. 
— Net fnuzika neišbudino ... Nors ir la
bai gaila, o pažadinti reikia.

Saburovas priėjo prie sofos. Bet tai, 
jis pradžioje palaikė mergina, pąširo- 
besanti tik jo miline. Merginos ne

šit kaip... — nusistebėjo jis. — 
kur medicinos sesuo?

. Nors Petia grįžo kartu su SabhroVu, 
bet, kaip dera pasiuntiniui, jau Viską ži
nojo’. Jis atsakė, jdg mergina jau prieš 
dvi valandas išėjo.

—' Kur išėjo? Į aną pusę? '
— Ne, drauge, kapitone, ji čia... Iš 

viso čią atsitiko toks dfel^kas. Tėn, prie- 
Į ky j e, kur sodelis, n i eke no žemėje, pas i - 

girdo dejavimas — tarsi pagalbos Šąuks-

buvo

Petia

mąi. Na, Čia atėjo pasakyti budinčiam, 
o ji kaip tik tuo metu atsikėlė Na, jiė 
ir nuėjo tenai* tąi yra nušliaužė. ’

— Kas nuėjo?
„ —Jjnai nuėjo. .5 ?

t Jinai? Bent gėdytumeis pasakoti. 
Batalijoms kareivių, o kai pasigirdo de
javimai, tenai nušliaužė mėdicinoš se- 
šuo .Net svetima ... Kas Čia per gąs- 
trolės?, .

į v -L Tai ne; jinai ne viena, čia jų' sani
taras su ja nušliaužė ir mūsų- KohTukb- 
vas. Jis čia budėjo ir taip pat pasisififė.

Kada tas buvo? '/
— Dabar jau, vadinas, dvi valandos, 

— pasakė Petia, pasižiūrėjęs į laikrėdį.
— Budintį pašauk man, — pasakė Sa

burovas, užsivilkdąmas milinį. — Pasė
dėkite čia, aš tuojau, — linktelėjo Vaiki
nui ir Maslenikovui.

Naktis buvo šalta, pusę dangaus dėh- 
gė debesy š, bėt mėnuo švietė kaip* tik iš 
giedriosios pusės, ir buvo šviesu.

Šaburovą nuo nakties vėsumo nukrėtė 
šiurpas.

>' Prie jo pribėgo budintis. •

—• Kur jie nušliaužė?
— Nagi taip, tarp tvorų, į kairę ir 

griuvėsiais,1— parodė ranka budintis.
— Kas buvo girdėti per visų tų laikų?
— Nieko ypatingo nesigirdėjo, drau

ge kapitone. Prieš trisdešimt minučių į 
tų vietų paleido 'minas, o šiaip nieko ...

Vienų sekundę Saburovas fabai užsi
geidė pats nušliaužti ir sužinoti, kas ten 
vykšta, bėt jis greit susivaldė. Tai buvo 
ne toks atvejis, kad jis turėtų teisę 

^šliaužti pats, rizikuoti gyvybe.
—Kai tik kas nors paaiškės, tučtuojau 

p'raneškite, aš lauksiu, — pasakė jis bu
dinčiam/

Bėt laukti jam neteko. Netikėtai,nuo 
griuvėsių' atsiskyrė trys figūros. Du pri
laikė trečiųjį, kuris vos judėjo. Saburo
vas nuėjo' jų pasitikti. Žengęs keletu žin
gsnių, jis susidūrė akis į akį su jais. 
Kohiukovas ir.sanitaras vedė už paran
kių Anių. Saburovas tamsoje negalėjo 
įžiūrėti jos vėido, bet iš to, kaip ji buvo 
bejėgiai pakibusi jų rankose, Saburovas 
suprato, kad jai bloga.

— Leiskite pranešti, — pasakė Ko- 
niukovas, vis dar kairiąja ranka prilai
kydamas Anių, o dešiniąja atiduodamas’ 
pagarbą.

— Vėliau, — pasakė Saburovas. — 
Veskite pas mane. Arba ne, nereikia, 
paguldykite čia, į budimąjį.

Budimuoju vadino mažą kampelį po 
laiptais, pridengtą apsiaustu-.palapinę. 
Šitam’e įdubime stovėjo stalas, taburetė 
tėlėfohištui ir minkštas fotelis uampir,” 
iš kažkieno buto atitemptas budinčiam. 
Kampe, stačiai ant žemės, gulėjo čiuži
nys. Ant jb sanitaras ir Koniukovas pa
guldė Anią. Koniukovas greit susuko 
šalia gulėjusių milinę ir pakišo jai po 
galva. - •

— Na, paguldėte? — paklausė Sabu
rovas, tebestovėdamas gatvėje. ‘

— Taip, — išeidamas pasakė Koniu- 
■ kovas. — Leisite pranešti ?

—> Pranešk.
— Buvo girdėti dejavimai. Tada ji, 

—’ poniukovas mostelėjo merginos link, 
— .sako: aAš tenai šliaušių, ten sužeis
ti.” Ir savo sanitarus šaukia. Na, vienas 
jų sanitaras truputį išdvėsęs, jaunas dar, 
uEisiu,” sako, bėt matai! — dūšioje var
žosi ... Tad aš jiems sakau, kad aš eisiu.

— Na? ‘ ' t ,t
— L'ėiskite pranešti. ‘Nuėjome, vis 

šliaužte, tyliai. Nušliaužėme tikriausiai 
pusantro šimto metrų, ten už griuvėsių 
ir radome.

— Štai leiskite įtėikti..^.
Koniukovas, pasirausė palaidinės ki

šenėje ir iš ten ištraukė pluoštelį doku
mentų^ Saburovas sekundei', užžiebė elek
trinę lemputę. Tai buvo dpkumenfaį ser
žanto Panasiukp, dar praėjusią naktį ne
grįžusio iš žvalgybos. , ; / į

— Kur gi jūą 'radote jį? Arčiau vo
kiečių ar arčiau mūsų?

—Leiškite pranešti. Lygiai per pat vi
durį. Jis, matyt, šliaužę, 'vargšas, ir ne
išturėjo, nebepajėgė tylėti. >' .

— Kur jis?
— Tėn liko, jis negyvas.
— Kaip negyvas? . ’ .
— Kai mes prišliaužėme, jis dar buvo 

gyvas, sužeistas — dejavo visu balsu. 
Aš jam sakau, 
balsų ims šaudyti. Ėmėm* jį tempti, 0' čia 
vokietis ir, tikrai, matyti; tarp akmenų 
nesitikėdamas mus pasiekti kulka^ pra
dėjo minas mėčioti. Jį ten; reiškia, vi
siškai, o jai koją kliudė ir į akmenis 
trenkė. Ji iš pradžios įkarštyje net norė
jo jį tempti, nors jis'ir nėgyvas,1 bėt pas-' 
kur nualpo. Mes dokuihehtus paėmėme; 
jį- palikome, o ją tempėme, štai ir pr£ • 
statėme čionai. Leisite’ pranešti, ( drau
ge kapitone? z /

—'Na,- dar ką? , ■_> * - x
— Mergiotės’ gaila. Ką gi; dievaž; me- 1 

jau vyriškių tokiam darbūi nėra? Na, 
tegul ten užfrontėje ligoninėje šūžėistuo- 
siuš slaugo, 0 kam gi čionai? Kai aš. jų 
tempiau; visdi fengvūtė, ir man kilo' to
kia* mintis: .kodėl lengvutę, tokių jdunų- 
mergiotę po kulkOnliš leidžia? ’ /

Saburųvas nieko ■ neatsakė. Koniuko
vas taip pat ndtild.

.— Leisite eiti? -

Politinis Šių Dienų Klausimas
Ateina taip vadinami rude

niniai rinkitna'i. šiemet jie bus 
'2-rą' dieną lapkričio.

Kaip ir kitose valstijose, Mi
chigan valstija irgi yra taip 
vadinamu “demokratišku” bū
du paliečiama.

Mes turėšime net 7-nių par
tijų sleituš ant balsavimo 
blankos.

Tarp viso kito įpišinio, šį* 
sykį bus ir Progresyvių Par
tija ant blankos.

Tai naujai gimusi partija? 
kilusi, susidariusi pastaruoju 
laikū.

Ši naujoji partija—-Progre
syvių Partija —- išeina prieš 
naują karą, už geresnę tvar-, 
ką šiame mūsų krašte ir abel- 
nai už protingą taiką, nepa- 
naudojant pražūtingų ginklų.

duoda, prieš rinkimus, bėt Vė
liau pamiršta. BaTsifdkite tik 
už Progręsyves Partijos kan
didatus.

Geriausiai tai, kad ant vie
no baloto, kūr bus vien tik 
kandidatai ant prezidento ir 
V,ice-prezidento, padėti kryže
lį į ratą už Progresyvių Par
tiją su No. 330 už Henry- 
Wallace ir Glen A. Taylor, su
lanksčius jį paimti sekantį Mi
chigan valstijos balotą, kur 
tas pats skaitlius partijų ran
dasi, taipgi padėtį savo kry
žių po antgalviu “Progressive 
Party” fatelyj ir bus užbaig
tas dalykas.

dejavo visu balsu.
- tu tylėk, o tai į tavo

pasakė jis. • 
(Bus daugiau)

Leiskite man pasakyti jums 
vieną neužginčijamą tiesą — 
“Darbininką klasės priešai 
yra patys darbininkai dėl sa
vo nesupratimo.” Tą aš pa
brėžiu aiškiai, nes kitokios iš
vados nėra.

Darbininkai sudaro didelę 
didžiumą mūsų abelname gy
venime; jie kuodaiigiausiai tu»- 
ri panešti visus gyvenimo sun
kumus, ar tai taip vadinama- 

‘ me ramiame natoų gyvenime, 
ar tai karo lauke.

žmogaus kūnas didžiajam 
kapitalui yra p'i£uė. Jo ne
reikia pirkti ir. už jį nereikia 
pinigų mokėti. ,

Tokiu būdu, didysis kapita
las—Wall Street — neturi jo
kio rūpesčio tame klausime.

Bet ar ’tu esi buvęs pereitam 
kare karys, ar ne, jeigu tik 
darbininkas — tai liekiesi tik 
tuom, kad pastoviai esi gata
vas būti kapitalui dėl išnaudo- 

' jimo — jokių .atsisakymų ne
turi turėti, nes tada tave ap
šauks “komunistu” ir užbaig
tas dalykas. ★

Pardavikiški unijų vadai, 
kurie, kaip visiems žinoma^ 
spjaudėsi žiūrėdami į dabarti
nį prezidentą Trumaną, šian
dien persikeitė ir ne- tik pa
tys agituoja už Trumaną, bet 
bando net suvaržyti visus kį- 

,tus, kurie nenori atlikti.Ju- 
do^iaus pardavystės.

Dar metai, atgal Philip 
Muirray, CIO prezidentas, ^pa
sakė, kad tik Henry Wallace

■ yra tuo žmogum, kuris rūpi
nasi' d^rbo klasės reikalais, 
Bet ką mes matom šiandien?

Philip Murray dirba suši
lęs už H. Trumaną ir - grąsi- 
na visiems kitiems , CIO , na
riais išmetimu, jeigu jo he- 
pašėkš. Jis leidžia kitoms 
CIO unijoms ardyti tas, kurios

I nesutinka šti Taft-Hartley 
įstatymu ir nepaiso ištikimy- | 
bės, jas griauti. Jis pats šu- 

tardė ir sutfrganižavo naują 
'CIO Wayne County ir Detroit 
Council, tą patį dabar atlieka' 
su/Nėw York. >

Ar jam’ P.M. didysis kapi
talas moka pinigus už tai— 
nežinia; gal tas iškils vėliau, 
įkaip iškilo apie rfomer Mar
tin UAW-CI0, kur pasirodė, 
kad jis buvo samdiniu For
do industrijos/ /

j - Negeri popieriai ir sų: W. 
ilteutheriu dabartiniu laiku.

Nėpa'išant visų tų pardavi- 
kiškų žygių vadinamų “uni-

1 jos Vadų,’’ eiliniai' , ūdijote na- 
fia"i visti'ek dirbA šiūo laiku1

• i ptieš sipos rinkinius pastaly- 
: mųl į pirmutinę vietą Prdgrė- 
syViję Partijos, nežiūrint.;- jo
kių persekiojimų," iš viršaus. 
Mes turime Michigan valstijoj, 
gana didį skaitlių unijistų, ku
rie kandidatuoja į ' visokius 
valstijos urėdus ir randasi po 
antgalviu Progresyvių ParTi- 
j

žėmiąu aš paduodu Pro^i’e- 
syvių Partijos kandidatus’į Mi- 
Suš .urėdus ir nieidži’p, kdd 
kTėkvieįas Jš . šio . laikrašČib' 
skaifytbją išsikirptą' tą sąrašą 
ir turėtų' Su savim, kadla‘ eisi
te prie baišdvim e urdos.'

1 Mr gerfair patafiu vįsiemb, 
kaipo darbininkas; žihrėkitė 
tik sa^d reikalą, savo . dAYbd' 
kląšės reikalų id. pamirškite 
tuoj?, kurie 'visokių prižadą

Davimas'’savo'balso kitoms 
partijoms reikš pritarimą tų 
partijų politikai už karą ir 
naują žmogžudystę! Jeigu 
randasi sąžinėj kiek žmoniš
kumo, esu pilnai tikras, kad 
net sau duonos nenorėsite 
uždirbti iš kito kraujo.

Dėl tam tikrų susidariusių 
Sąlygų, Michigan valstijoj sta
tomi tiktai šie kandidatai 
Progresyvių Partijos:

Pres. ir Vice Pres.—Henry 
A. Wallace ir Glen A. Taylor.

Secretary of State — No. 
176—Robert Barrow.

Attorney Gėriėfral—No. 177 
—Ernest /Goodman.

State Treasurer—No. 178— 
Nancy Carter Morse.

Auditor General—No.
—A. John Zaremba.
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J Michigan Valstijos
Seimelio Senatorius:

State Senator 2nd district— 
No". 180—Colęman A. Young.

State Senator 3rd district— 
No. 181—Stephanie B. Pro- 
čiuk.

State Senator 18th district— 
No. 183—Nedwin L. Smokier.

State Senator 21st district— 
No. 184 Percy Llewellyn.

J. Michigan Valstijos 
Seimelio Atstovus 
Representative State Legisla
ture 1st district sekami:

186— francis Guthrie 
Į8š—Clear qiiG ovan
187— Ben Kociel
188— Edmund Bųczak
189— Ann Lemmons
190— Arthur McPhaul

> 191—Patricia Murphy 
Frank

192— Samuel Lifshitz
193— Paul A. Hėnley
194— Wallace D. IVTcLay
195— Joseph GUlVCsan

; 196—Jameš Q. CAušer 
' 197—Sophie Stegipkey

198—Paul Boating 
19*9 Otto Capp
200— pean Robb
201— John R. Gėrlach. 
Representative' Statę- Legis

lature 2nd district—202 —■ Ir
win Tėičhėr. .
, peprešentatiyė State Legis
lature 3rd district—203—Zig- 
munt Popldwski. .

Represehte^iyd State Logis- 
Tat'ute 4th district — 204.— 
Frank Augol. t ,

R'epresentaiiye Statę legis
lature 5th diStricte-;20§-—Es- 
tef ft. Sugg.

Representative State Legis
lature 6th ^district—206—JCr- 
ry Matoh. 4

■'Wayrie County Urėdai
Sheriff' — 207 — Edward,

K. K. Klano Misijonierius 
Pakrifcštyfas Kataliku

Jo komandoje sudeginta šim
tai, jei ne tūkstančiai, kryžių. 
Kankinęs Chuliganiškomis prie
monėmis desėfkus nekaltų žmo
nių. Ku' klūks klano kapelionas 
— misijonierius Alton M. 
Young, sekmadienį, 17 d. spa
lių, šv. Aedan’s Romos katali
kų bažnyčioje, Jersey City, N. 
J. Ibuvo pakrikštytas kataliku.

Krikštinimo ceremonijos at
likta iškilmingai. Uždegta ga
lybės žvakių, dalyvavo keletas 
kū’nigų, pora šimtų tikinčiųjų 
bei šiaip smalsuolių ir keletas 
laikraščių reporterių. Užpilta 
taurė vandens ant Ku klūks 
klano nario galvos, peržegno
tas ir tapo “kataliku.”

Alton M. Young, 61 metų 
amžiaus. Per 40 metų buvo ku
nigu baptistų bažnyčios, Jer
sey A.ve. ir 4th St., Jersey Ci
ty.

Su pradžia Pirmojo Pasauli
nio' Karo prasidėjo terorinis 
Ku klūks klano pasmarkintas 
darbas.

Alton Vounfe patapo uoliu dar-. 
buotoju ir agitatorium už Ku 
klūks klaną. Kunigo Young 
“headquarter’is” buvo Central 
Hali ant Newark Ave., Jersey 
City/ Iš čia buvo diriguojama 
visoj New Jersey valstijoj 
Ku klūks klano darbas.

Dėl 'kun. . Young energingb 
aktyvumo Klano vyriausias sli
binas (dragon) dr. Samuel 
Green iš Atlanta, Ga., paaukš
tino Young’ą, kaipo visos ša
lies kapelioną — misijonierių. 
New Jersey vadu slibinas 
Green pažadėjo pastatyti A. H. 
Bell iš Bloomfield,- N. J.

Kai laikraščio *reporteris už- 
klaūsė to šviežio perkrikšto:

.“Kokis tikslas yra Ku klūks 
klano ir dėl ko kun. Young pa
darė -tokią stambią permainą 
savo tikėjime?”. ,

Kun. Young nedvejotinai at
sakė, kad Kuf klūks klanas no
ri uždirbti daug pinigų. Esą, 
aš, būdamas Ku klūks klano 
nariu, visados turėjau ir turiu 
pinigų ir Buick automobilių. 
Na, o dėl pamainyto religijos, 
tąi 7 mėnesiai atgal, buvęs už
kluptas širdies p r i e p u o lio 
(heart attack) ir paskutinį pa
tepimą jam suteikė katalikų 
kunigas; Nuo tada jis ir pra
dėjęs studijuoti katalikų reli
giją s ir ją “pamilęs” kaipo 
tvirčiausią tikėjimo sektą, pa
saulyje. 7 /

Kai ^reporteris užklausė: “Ar 
jum nekeršys Ku klūks klanas 
dėl tokio pasielgimo?” Young 
ątsakė, kad • jis , kalbėjęsis su 
Ku klūks klano viršytomis ir 
jam pavykę išaiškinti, dėl ko 
tokį pakeitimą daro. Jis ir prie 
krikšto einant nepadarė viešo 
pareiškimo atsisakymui nuo 
Kti klūks klano.

i ♦ ...
. j Kup. ir šviežiai perkrikšty
tai Young, gyvena Garrison 
-vieŽbiityjc, 121 Garrison Avc., 
Jėįršėy City ir linksmai sau 
Pašiau ja — šeimynos neturi. 
. Sako, genys margas, o svie
tas dar margesnis. Jei yra /o- 
mirtims pasakiškas pragaras, 
tai dėl tokių tikėjimo “gisefti-

I*— in

Perry
Register of Deeds — 208

Deyerą Stocker
Čoųpty, Auditor —

William* H. Johnson
County Drain Commission

er-^210—Don ČHfistie.
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"f ai vi^ltes> kas šį, rudenį 
statoma Michigan Valstijoj ir 
Wayne/County, kas, žinoma, 
apima Detroitą ir apylinkes.

Tikiuosi, kad mūšų Progre
syvių Partijos žmonės iŠ kitų, 
vietų patys' parašys apie Savo 
dištriktus'; bet jeigu patingės, 
ta; jų kaltė bus, nes yra kan
didatų i kongresų' iš kitų dis- 
triktų ir į kitokius urėdus.

čia paskelbti vardai ant 
PfOgresyvių Partijos sąrašo 
liečia Detroitą ir Wayne Coun
ty. < ' ; P.

prikimštas pėfkrikšta^š ir 
krikštytojais. Padaviąu ir ant
rašus, kad dieVobąimin^i žmo
nės galėtą šią žinią patikrinti.

Tik pagalvokite, koksai išne- 
vožijimas žmogaus sielos, ku
ris dėl stokos apsišvietimo ščy- 
rai tiki kunigams.

Kazys Bevardis.

Stlėtėnovg. Fla.
■ II I

Smagu mums visiems niyfin- 
tiems Flėridą ir bendrai mūsų 
šalį, ’ kad Henry Wallace yra 
kahdidatas į prežidėnto vietą ‘ 
būsimais rinkimais.

Mūšų valstijoj Trumanas pa
statytas kandidatu į preziden
tą su mažiau prašau, kaip Wal
lace. Daugiausiai pasidarbavo 
valstijos seimelio nariai John 
M. Coe ( iš Bėnsacola progtes. 
Henry Baynard — dem., Mrs. 
Maxine iš Jacksonville, Peter 
Castellano iš St. Petersburg- 
Tampa, Lawrence Donovan ir • * 
James Strachton iš Miami ir 
kiti.

Aštuoni veikėjai už Wallace, 
taipgi po 8, balsus šeimelyje 
gavo Trumanas, De*wey ir 

| Thurmondas. Well, seimelio na
riai argumentavd, kad “jie duo
da visiems laisvę, ne taip, kaip 
Rusijoj.” Bet jife tą darė ne iš 
meilės linkui Wallace.

Matote, po to, kaip padėjo 
Mr. Trumaną, gavusį mažiatf L 
balsų, tai jau būtų buvę labai Y 
nedemokratiška neuždėti WaL ® 
lace ant baloto. . » .

Gerbiami Floridos piliečiai, 
balsuodami atiduokime balsu* 
už žmones, kuriems apeina lais
vė ir demokratija. John M. Coe 
yra geras kalbėtojas ir pasi
šventęs darbuotojas už progre
są. Jis du kattus kalbėjo St. 
Petersburge ir apšČiai turėjo 
publikoš. Tik gaila, kad Čia 
mažai yra lietuvių pastoviai 
gyvenančių ir tą nedaug į to- 

-kiūk mitingus ateina, tai ne
gerai Gal kaip kurie piliečiai 
nusigando reakcijos? Nepasi

duokime reakcijos gąsdinimam! 
die Ir nori, kad piliečius išgąs- >z“ 
rdinti ir paskui panaikinti tas f 
laisves, kurias taip sunkiai 
Amerikos žmonės, per daugelj 
metų iškovojo. Ruoškimės prie 
balsavimų!

K. J. Tashalis. -/ k į1
----------------------t .į

Jau yra keletas žmonių, ku- 
urie padarė dokumentus, kad 
po mirties jų turtas v pereitų 
dienraščiui Laisvei. Išmintin
gas dalykas dar sveikam esant 
sutvarkyti, kam turi pereiti 
turtas po mirties.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senu padarau 
naujus paveiks- 

//SPpPMh lus lr krajavus 
' Sudarau su ame

rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu toido 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- ’ 
^ogi atmaliaVoiu;
Įvairiom spalvom, s

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway Stone Ave., prie' 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Direktorius
‘ J >' ' • ' X- Vi

? liūdesio valandoj kreip
ei tėš prie manęs dienų ar 
naktį, greit suteiksime 

; modemišką patarnavimų.
Patogiai ir gražiai moder
niai įruošta mūsų Šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu- ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vemon SL 
PHILADELPHIA, PA;

Telefoną* Poplar 4110

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daiiy)--KetY., Spalių 21. 1948



Detroit, MichMilwaukee, Wis

Sifilitikai Jaunuoliai

Chicagos ŽiniosBAR & GRILL

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

S51

Tel. EVergreen 8-9770-

TELEPHONE
ATAGO 2-8041

vjsos 
sekr.

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Egzaminuojant. Akis, 
. Rašome Receptas 
Darome ir Pritaikome Akinius

Paryžius, 
geležinkeliečių streikas pie
tinėje Frakcijoj.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

Tet MArket 2-5172

New York 
no Šerai Wall Stryte

Joseph Garszva 
I ✓ • v < 1

Undertaker .& Embalmer

231 Bedford Avenud 
Brooklyn 11, N. Y.

Belgrad. —< Jugoslavijos 
valdžia nutarė per 5 metus 
padidinti prekinį savo lai
vyną nuo 300,00Q tonų iki 
600,000.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DĮĖNAS SAVAITĖJE

BROOKLYN, N. 1

Paryžius. — šaukiami 
streikai! Paryžiaus važiuo
tos darbininkai.

RONKONKOMA 
, 8684

Paryžius.— Amerikos de 
legatas Warren Austin pa
reiškė, jog amerikonai ne
sustos gaminę atomų bom-

Peter 
KAPISKAS

New York. — Jaunuoliai 
ir jaunuolės, 19 metų ir jau
nesni, sudaro 11 nuošimčių 
visų sergančiųjų mieste li
tinėmis sifilio ir gonorėjos 
ligomis. Tarp sergančiųjų 
lyties ligomis moterų yra

Vokietys daktaras Oskar 
Vogt tvirtina, jog žmogus 
sensta todėl, kad jo smege
nys sensta.

policistai ir nutempė jaunuo
lius į policijos stotį. Netrukus 
atskubo Progr. Partijos advo
katas W. Wittman ir jaunuoliai 
buvo paliuosuoti.

. Bergen County P.P. sekreto
rius Walsh pareiškė, kad dar
bas už Progresyvių Partijos 
kandidatus bus tęsiamas dar su 
didesniu pasirįžimu ir pasmar- 
kinimu. Išrinkimas Progresy
vių Partijos remiamo kandida
to John J. Carlin prieš Parnell 
Thomas bus didelis smūgis re- 
akcijonieriams.

Tai matot, kokiose aplinky
bėse ir kokiu nepergalimu en
tuziazmu progresyviai žmonės 
dirba už savo partiją ir jos 
kandidatų išrinkimą.

Mes, lietuviai, irgi galime 
pagelbėti Progresyvių -Partijai 
šiame darbe. Parinkime aukų 
rinkiminiam darbui. Dalyvauki
me Progresyvių Partijos susi
rinkimuose, parengimuose, kad 
susipažinti su visa darbo eiga 
už Progresyvių Partiją ir jos 
kandidatų išrinkimą.

Kazys Bevardis.

, Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertake*

Wallace Mitingai
Wallace, Progresyvių 
kandidatas j šalies

dar jaunesnių. Tatai, prane
šė dr. Howard S. Cullinan, 
pirmininkas Amerikiečių

RATŲ 
Hand turn lastere

Prie pirmos rftfitea moteriiky betų.
GERA 'ALGA. NUOLATINIS DABB

LE NARO FOOTWEAR, Inc.
2S-18 Steinway St., Astoria, L. I 

, TEL. RAVENSWOOD 8-6334.

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ BESJAURACUA BROOKLVNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

KRISLAI
(Tąsa nuo |-mo pust)

tas, kaip komunistai. Nors, 
kaip visi žino, Polk buvo fa
šistų priedas tir norėjo susi
siekti Su Graikijos partizanais, 
kad apie juos pasauliui teisybę 
parašyti.

Graikijos fašistai savo tyri
nėjime ir paskelbime pądarė 
tik vieną “nedidelę” klaidą, 
atseit, paminėjo vardus ko
munistų partizanų, kurie būk 
Polką nudėję. Dabar partiza
nų vadovybė paskelbė, kad 
minėti kovotojai žuvo mūšiuo
se su fašistais daug pirmiau, 
negu Polk buvo nužudytas!

Nebegyvi komunistai nužu
dė jryvą amerikietį korespon
dentą Polką !

Tai daug didesnis stebūklas, 
negu Kristaus prisikėlimas “iš 
numirusių.”
* Aišku, kad Graikijos fašis
tai ieško už save kvailesnių, 
kurie jų melu tikėtų.

282 UNION AVĖ
Tel. EVergreen 4-9612 kandidatas į 

savo

Wallace ragino piliečius bal
suoti už Progresyvių Pąrtiją» 
nes kiekvienas balsas, paduo
tas už naują partiją turės di
delės įtakos į Wallstrydio dvy
nių partijų politiką.

Wallace priipinė radio klau
sytojams ii’ Miesto Auditorijos 
publikai, kad ji.s pasiuntė Tru- 
manui ir Dewey pereitą savaitę 
keturi klausimus: V '

1. Ar jūs remiate siūlymą 
paneigti UN nutarimą Ispani
jos klausimu ir daryti susivie
nijimą su Frankų?

2. Ar jūs užginate atmeti
mą paskolos Izraeliui ir Mar- 
shallo daleidimą nuo Izraelio 
atskelti Negev plotą?

3. Ar jūs užginate palįuosa- 
vimą tokių nacių budelių, kaip 
Ilsa Koch?

4. Ar esate pasirengę Berly
no klausimą grąžinti prie kon
ferencijos stalo, kur tėra viena 
galimybė jį išrišti?

šiuos klausimus reikia atsa
kyti pirma, negu Amerikos 
žmonės eis balsuoti, reikalavo 
Wallace.

Wallace atsišaukė į klausy
tojus, kad jie reikalautų iš dvy
nių partijų' kandidatų atsaky
mo ir pridėjo:

“Ir jie neatsakys patenkinan
čiai, aš Raitau, kad balsas pa
duotas už bile vieną iš dviejų 
bus balsas prieš demokratiją, 
balsas už fašistų Ispaniją, už 
Arabų karalius, už^ aliejų ir at- 
budavojimą fašistinės Vokieti-

AMERIKOS KARININ
KAI JAU NORĖJĘ PA
VARTOT ATOM-BOMBAS

Paryžius. — Lenkijos de
legatas dr. J. Katz-Suchy 
sakė Jungt. Tautų seimo po
litiniame komitete:

• — Kuomet jugoslavai 
1946 m. nušovė du Ameri
kos lėktuvus, skridusius per 
Jugoslaviją, tai grupė Ame
rikos armijos vadų jau no
rėja pavartot atęmines 
bombas, bet juos tada sulai
kė Jungt. Valstijų armijos 
sekretorius. '

Francūzijos “trečiosios jė
gos” vyriausybė labai “gražiai” 
atsirekomendavojo viso pasau
lio laisvę mylintiems žmonėms.' 
Ji pasiuntė , armiją prieA savo 
streikuojančius main^riuš. Įvy
ko kruvinas susikirtimas.

Valdžia armijos pagalba lau
žo darbininkų streiką!

Toji gi Francūzijos “trečioji 
jėga”; susideda iš klerikalų ir 
socialistų.

Taylor 
vice-prezįdentus, 
pabrėžė, kad Trurnan 
užsienio politika veda 

Jis taipgi nu- 
kad Amerika žygiuojaAugust Gustas 

BELTAIRE FLORIST
* ' y

Lietuvis Kvieikų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

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

ir tt., tetefonuokite - v
SHoreroad 8-9330*

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bąnkietams 

Užsakymui taipgi galima priduoti \ per PAUL GUSTAS
FUNERAL HOME, Inc., 354 Marcy Ąve., Brooklyn, N. Y.

Henry
Henry 

Partijos 
ąukščiausią urėdą čionai kal
bėjo keliuose mitinguose ir tu
rėjo pasikalbėjipius ir susirin
kimus su unijistais, farmerįais 
ir darbuotojais naujosios par
tijos. Tą pačią dieną ir Prezi
dentas Trumanas čionai buvo.

Wallace kalba buvo trans
liuojama ABC bangomis, kurio
je jis ragino Amerikos žmo
nes garsiau kalbėti, ir reikalau
ti, kad mūsų valdžia tartųsi su 
Sovietų Sąjunga ir išlygintų 
skirtumus tarpe šių dviejų ša
lių. Rusų liaudį negalima iš
gąsdinti, juokėsi jis.

Wallace nurodė,\ kad prezi
dentas yra militaristų ir mo
nopolistų nelaisvis. * Preziden
tas buvo sugalvojęs pasiųsti 
misiją Maskvon su vyriausiu 
teisėju Vinsonti priešakyje. Bet 
ir vėl, kaip pirmiau, tikrieji 
valdovai mūsų šalies politikos 
sulaikė ir neleido’ Trumanui tą 
įvykdyti. , /

“Didieji guzikuociai ir didie
ji piniguočiai laiko Trūmaną 
nelaisviu, o p. Dewey už lėliu
kę,” sakė Wallace,

“Bet Amerikos žmonės nėra 
nei Belaisviai, nei lėliukės. Nei
gi didieji ‘vyrai’ Wallstryčio 
gali sulaikyti žmonių reikalavi
mą, kad dvi šalys tartųsi ir riš
tų savo skirtumus prie rundino 
stalo. Bet reikalavimai žmonių 
turi būti stipresni ir garses
ni,” jis atsišaukė.

“Jeigu Amerikos žn^onės pa
kels balsą. ' ganėtinai garsiai, 
šimtai ir tūkstančiai pasakys 
Trumaifui, Marshallui, Dewey 
ir Dulles’ip, kad reikalaujame 
tarimosi kėliu vykdyti taiką; 
kad Ministerių Taryba tartųsi 
bendrai — šitokios jėgos balso 
reikia atsiekimui laimėjimo,” 
pabrėžė Wallace, v

a, kartu su tėvais 
su daina: 

Never Loved 
Ain’t Gonna

Wallace-Taylor Mitingai Buvo 
Dideli, Visose Svetainėse 

Trūko Vietos
Wallace su Taylor kalbėję 

Chicagoje trijuose dideliuose 
mitinguose svetainėse, taipgi 
viename dideliame mitinge at-, 
virame ore prie Quincy ir Mar
ket Sts. / 'V

North Sidėj, Lakeview High 
School, West Sidėji, Sokol Hall 
ir South Sidėj,, 8th Regiment 
Armory; visose svetainėse trū
ko Vietos - visur žmonėm bu^ 
vo persipildę ir visur vyravo 
didžiausias entuziazmas kandi
datams Progresyvių Partijos. 
Sokol Hall ir skiepas buvo užsi- 
pildęs publika;

Chicagos kriaučiams Glen 
Taylor kalbėjo atvirame ore, 
prię Quincy ir Market Sis. Virš 
5,000 minia klausėsi jo^. kalbos 
ir šeimos dainų. Taylory žmona 
Dora ir du sūnus, Arnoldu 13, 
ir, Paul 
linksmino siuvėjus 
“I Love You as I 
Before” ir “It 
Rain No More.”

Glen 
šalies 
kalboje 
‘‘durna 
mus prie karo 
rodė, 
)tuo pačiu keliu, kuriuo Hitleris 
Vokietijoj žmones vedė.

Taylor apkaltino Trumano 
administraciją, kurioje yrą 
žmonių^ rėmusių Hitlerį, o De
wey yra dar1 blėdingesnis.

Didžiausias iš trijų mitingų 
svetainėse, buvo South Sidėj, 
“frreedbrp Rally,,” 8th Regiment 
Armory ir pia jJaskiauąįai Wal
lace su Taylor’kalbojo. Bėję, vi
suose mitinguose buvo- Mrs. 
Wallace, Taylor su, šęima, taip
gi Rexford Guy Tugwell su 
žiųona..

Henry Wallace kalbėdamas 
pabrėžė, kad Progresyvių Par
tiją yra ir bus vienatinė jėga, 
kuri dvynių partijų supuvusią 
ir korupcinę mašiną iššluos 
lauk. Jis nurodė, kaip ta dvi- 
partinė mašina nori užkergti 
diktatūrą, vienos partijos sis
tema Jungtinėse Valstijose.

Dvynių partijos nusitarė ne* 
leisti progresyvių partijai jūsų, 
valstijoje turėti kandidatų . są
rašo ant baloto, sakė Wallace. 
Illinois piliečiams, atimta teise 
balsavimo už jiems • patinkan
čius kandidatus. Manote, kad 
tas viskas lengvai praeis ir ko-, 
rupein inkai liks lAimėtojais, 
Taip nebus. Dabar 45 valstijose 
PP laimėjo, ji laimės ir pasku
tinėse trijose ir Illinoisę, a pri
dūrė, Wallace.

Dienos metu abu, Wallace’ir

1, 2, 3, 4 — We do not want 
war; 5; 6, 7, 8 — Henry Wal
lace in ’48!!”

Tokiu šabksmu likosi* sutik
tas Henry Wallace Progresyvių 
Partijos kandidatas į_ preziden
tus, City Airport šeštadienį, 16 
d. spalių, naktį, per kelius šim
tus, beveik išimtinai jaunosios 
gentkartės piliečių. *

Tikėtasi, kad jis atskris į 
Detroitą apie 9 :30 v. vak., bet 
pasitaikė nelabai geras oras dėl 
lėktuvo, su dviem motorais, tai 
visi laukė su dideliu neramu
mu aerodrome, kad *kas blbga 
neatsitiktų.

10 :30 vai. pasigirdo ore lėk
tuvo motoras ir visi Sujudo, iš
eidami į lauką sulaukimui taip 
mylimo svečio į. Detroitą, s \

Atsidaro aeroplano dUrys ir 
jose pasirodo Henry Wallace, 
publika su šauksmu jį sutiko, 
po ko sekė ir dainos jo priėmi
mui.

Lietus tada beveik buvo- su
stojęs ir Henry Wallace pasi
sveikinęs su priėmimo komite
tu, pakėlęs 'ranką sveikino lau
kiančią publiką. - n
, Nors oras buvo blogas, ibet 
Henry1 Wallace’o, kaip ir jo lau
kėjų širdys atjaučia dar smar
kesnį uraganą — karą ir deda 
kuo didžiausias pastangas, kad 
jo vengti. Kep.

Paul Gustas Funeral Home
INC.

BŪKITJE ATSARGŪS 
Ypatingai Senesni žmonės
Mainantis orui, daugumu • žmonių 

serga slogomis ir kitokiomis ligo
nes. Būkite prisiruoš?, kad atsigin
ti nuo ligų, naudokite No. 2 M. J. 
Švilpas Salve-Mostis, kuri suteikia 
malonios šilumos. Gaivina* kraują, ir 
prašąlina , įvairius paviršutinius 
skausmus, kaip tai: reumatizmą, ko
jų ir rankų skaudėjimą, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų. Su- 

t stingimą, neveiklumą, tirpimą, mėš
lungį. traukimą, nikstel^jimą, persi
šaldymą ir* aštrų kosulį nuo persi
šaldymo. Greitai gausite pagalbą.

Kaina 91.
Taipgi kurie turite odos ligas, iš

bėrimus, votis, (rash), nušašimą, 
Ąthįete’s Foot, Sinus, nudeginimą, 
nušutimą, nosies ar burnos nesvei
kumą, ronaš (tik ne vėžio), \ kojų 
tynimą ir skaudėjimą, vartokite 
No. 3 M. J; S.. Miracle Salve. Ši 
mortis stebėtinai- greit gydo. Kaina 
tik $1. Jeigu turite kokius niežėji
mus- as. Poison. Ivy. vartokite No.: 4 
Salve, nuo nįežėjimp. Kaina $1.

Jei turite piles . (varvančias ar 
ųe), vartokite jyo. naujai išrastą 
mostj, tuoj prašalina piles be pjaus
tymo. Kaipa tik $2 už dėžutę.

I* No. 1 M. J. S. Miracle Ointment 
i nuo danties skaudėjimo. Prašalina 
gėlimą . iu smegenų (gums) nesvei
kumą. Kad ir neturite dantų ir 
skauda smegenis, tai tuoj gausite 
pagalbą nuo šios mosties. Kaina $1. 
Kupie purkšite už $5,\ gausite ekstra 
dovanoms vieną dėžutę: z

Siųsdami užsakymus, kartu pri- 
siųskite ir money-orderįs ar- čekį. 
ĮŠ Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
įSiunčiame ir C.O.D., reikia pridėti 
:30c pašto ženkleliais. Adresuokite:

1 • . .M. J. 4VILPA'
P. O. Box 7S, Sta. A 

Hartford 6, Conn.
Hartfordiečiai galite pirkti pas 

E.TBeirs (vaistinėj) 158 Park Št.
• \ (ariv.)

į i, - ' . ' < .
iTay^or, lankė visą eilę konfe- 
jreneijų ir susirinkimų su įvai
rių organizaciją atstovais* -

Drs. Stenger & Stenger
Opto&etrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N, Y. 

Tel: ST. 2^8342

(BIELIAUSKAS)

Laisniaotas .Graborius
Liūdėsio<valandoj e kreipkitės pas mus

_ Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo*

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. , BROOKLYN, J

Reakcijonieriai Desperacijoj
J. Parnell Thomas, septinta

me kongresiniame Bergen 
County distrikte vėl kandida
tuoja į kongresą “raudonosios 
šnipijados” tyrinėti. Jo opo
nentu ant demokratų tikieto 
yra John J. Carlin. Progresy
vių Partija ištraukė savo kan
didatą ir remia John J. Car
lin iš Alliųdale.

Praeitą savaitę buvo sklei
džiami Progresyvių Partijos la
peliai prieš Parnell Thomas su 
jo padarytomis kaičiomis, ku
rias per laikraščius iškėlė Drew 
Pearson ir kurįų Thomas ne
užginčijo. Kaip tik lapeliai pra
dėta dalyti, tuoj atgužėjo po
licija ir neleido lapelius daly
ti, būk lapelių dalytojai netu
rėję miesto valdžios leidimo.

Bergen County Progresyvių 
Partijos sekretorius Ed. Walsh 
atsilankė į policijos stotį gauti 
lapelių dalinimui leidimą. Mies
to sekretorė kategoriškai pa
reiškė, kad leidimo . neišduo
sianti. • “

Praeitą antradienį Progresy^ 
vių Partijos darbuotojai 2 clif- 
fsid?ečiai jaunuoliai vėl nuvyko 
į Hackensack dalinti minėtus 
lapelius. Na, ir vėl atskubo du

(SrtALINSKAS)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas lai&otuve®

$150 .
Koplyčias sptėikiam nemokami 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

WORCESTER, MASS.
Spalių 24 d., 5:30 vakare, Pro

gresyvių Partijos Lietuvių Skyr. 
rengia draugišką parę, aptarimui 
užbaigos rinkimų kampanijos. 
Taipgi bus rodomi kalbami paveiks
lai Progr. Part, konvencijos, įvyku
sios Philadelphijojc. Kviečiame vi
sus dalyvauti,' užtikriname, kad ma
loniai praleisite'1’ laiką. Įvyks Liet 
Salėje, x29 Endicott St., Chora kam
bariuose. — Rengėjai. (248-249)

Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS

Telefonuokite dieną ar naktį • / ' ,
• EVergreen 7-4774

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

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiėga.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl -Balių, Končertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. 

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel STagg 2-3842 .

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ĄLDLD Moterą Klubo susirinki 
mas įvyks 26 d. spalių, 7:30 
155' Hungerford St. Narės 
kviečiamos dalyvauti.—V. K.

(248-249) GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
misos’ valgiai. Taipgi "dar

žovių ir . pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD 

BEER & ALES "

, — —.................... "I. 1 1 ■ 1 11 1. ................ 1

KĄ DARYTI D8L SKAUSMŲ
REUMATIZMO 

ARTHRITIS v
Jeigu jOa kenčiate nuo NUGAROS SKAUDĖ
JIMO, RAUMENŲ GĖLIMO. SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGUO8, SĄ
NARIŲ sustingimo. NEURŲHS, PODAG
ROS i* t.t„ PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mea noriem, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKI) be jokių lUų jum«. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardą ir adre
są, tad mes jums tuoj paaiųslnfe tabtetėlių. 
Vist nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne« 
lėėuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL CO. 
438 North Street 

ROCHESTER 5, NEW'YORK 
Dept 85!

J. J. Kaškiaucius, M. D.
530 Summer Avenue, 

b Newark A, N. J, ' ’ ■
. HUmboldt 2-7964

HELP WANTED—FEMALE 
RE1KĄUNGOS MOTERYS

SAMPULŲ SIUVĖJOS
Patyrusios

MERGAIČIŲ SUKNELES
Gera Alga. Nuolatinis Darbas

• / ' / - j
ROSENBACH JUNIORS * '!

101 West 37th St. — 4-tos L^boa,

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

PHILADELPHIA, PA.
Spalių 24 d-, jjra šaukiamas svar

biais reikalais masinis visų mūsų 
pažangiųjų, narių susirinkimas, į 
kurį kviečiame L^Isyės skaitytojus^ 
simpatitfus sRaitlin&iausiaį dalyvau
ti. Susirinkimas įvyks 3 vai. dieną, 
735 Fairmount Ave. kviečiame iš 
Chesteęio, New Jersey ir iš apylin
kės lietuvius dalyvauti. Į šį susi
rinkimą prašome Dėl Wallace Klu
bo rinkimų atsinešti platinifno na
rystės knygutes. Diskusuosime toli
mesnį veikimą, ypatingai iki rinki
mų. (248-249) ' (

ST. PEfiERŠBŪRG, FLA.
LLD 45 kp. susįrinklnias įvyks 

paskutinį sekmądienį, 31 d? spalių. 
(Taip-buvo nutarta). Įvyks pas K«
J. Toshalis, 61T —- 13 Avenue, So. 
Malonėkite visi dalyvauti, xdar> turi
me cįaųg svarbių reikalų atlikti 
šiais -metais. Jeigu atvyko svečių, 
nariai prašomi ir juos atsfvesti į su
sirinkimą. Pradžia 2 vai. dietią
K. J.” T. - (247-248)’ \ ,

PHILADELPHIA, FA.
Liet. Moterų Klubo, susirinkimas 

Wyks spalių 23 d., 7 v. v. pas Helęn 
Mattes, 6067 Upland St., (South 
West Phila.) antra gatve nuo Wood
land Ave. ■ Visos narės 'dalyvaukite, 
nes turime svarbių reikalų aptarti. 
— Sckr. (247-248)



Laisvės Koncertas

pareigom

sezonus

Tuščias Tlįpras,

Valandos

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

A. Kalinauskas

ROBERT .LIPTON
701 Grand Street

Telefonas STagg 2-2173

Telefonas Virginia 3-5397

Bronxieciams Graso 
Naujas Pakėlimas 
Važiuotės Fėro

Marcantonio Ragina 
Išrinkti Gersoną

New Yorko Piliečiams 
Neleido Balsuoti 
Fėro Klausimo

d ai na
tris 

Ope- 
labai 

karje-

Telefonas 
ĘVergreen 4-7729

Mirusieji Nebegalėsią 
Balsuoti

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PetrikąJ v ' . , H.

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergfeen 7-6868

Valandos

Streikieriai Neįleis Alaus 
Iš Kitur; Ko Streikuoja?

tais sezono reikalais 
ne nares

Parduoda naujas ir taiso 
sekamas mašinas: . <

Vacuum Cleaners, Skalbi* 
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.
Kreipkitės

ll|th Street

atleidus iš darbo' šapos komi 
teto narius.

TELEVISION 
ssaMWBMsasatesEEsas

z Jei nebus susiderėta, New 
Yorkui gręsia pieno streikas 
pradedant sekmadieniu.

Aido Chorą 
i. Aido Cho- 

gražiomis dainomis 
Laisves koncerto pro-

Advokatą Gildija 
Užgyrė ALP 
Kandidatą j Teisėjus

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Apie 40,000 Bronx gyvento
jų jau kelinta diena moka ne
oficialiai pakeltą fėrą, kadan
gi bust)- kompanijos neįvedė 
mašinų surištiems su išdavimu 
transfėrų centams imti, o vai
ruotojai skundžiasi, kad tie 
centai jiems padaugino darbą.

Dabar, vairuotojams atsisa
kius tuos ekstra cehtus rinkti, 
miestas padėsiąs ten įvesti tas 

■ mašinas. Tačiau viršininkas 
Reid jau sugestavo leisti busų 
kompanijoms vėl kelti fėrą. .

Aukštos* Rūšies Džiūlerių Sandėlio
Susidedąnt iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Dąimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.
* * , - * X

bailiu Moteriškų ir Vyrišky 
Laikrodžiu Didelis Pasirinkimas

nuola- 
Karo 

radio, 
tarnybos 

Dabar

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

. Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

F. NORRfS
Brooklyn, N. Y, 

Stato Naujus Namus ir 
Taiso Senus

TT TDD^Q D A tt 411 GRAND STREET 
WfT 0 O It BROOKLYN, N. Y.

• • . ''. f"' • ; ■ ' '' '

Joseph Zeidat Jr., prop.
. NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

WlfAtV A T T TO

Lankančių Slaugių Sąjunga 
veda kampaniją sukelti $425,- 
000 metinio darbo fondan.

lapkričio 2-rą, 
ras' jį arit to 
su Wallace’u,

Išrinkimas Simon W. Ger- 
son’o atstovauti Brooklyną 
New Yorko Miesto Taryboje 
reikštų “balsus už Teisių Bi- 
lių,” pareiškė kongresmanas 
Vito Marcantonio, * Amerikos 
Darbo Partijos (ALP) pirmi
ninkas šioje valstijoje.

Gersonas, žymus kovotojas 
už-darbininkų reikalus ir už 
demokratiją, šio karo vetera
nas, kandidatuoja ALP ir ko
munistų partijos tikietu.

siaurinti balsuotojų galią veik 
ft vietiniais klapsimais.”

Lauko
TAISO STOGUS " ' 

Taipgi apkala Insulating 
Board iš lauko, ir daro 

cemento darbus.
Kaina Prieinama 

Skambinkite Vakarais nuo 
6 k vai.

, Glenmore 3-0426

Premjera Penktadieni 
2:30 P. M.

“The Red Shoes”
J. Arthur Rank’o 

veikalas
Technicolor Spalvom

BUOUW“”'„

Streikieriai Pasakojo:
i

Vienas jau- apie viduramžis 
vyras, piketuojantis Schaeffer 
bravarnę gale Kent St., Green- 
pointėje, išmetinėjo t

“Tris dešimtis metų dirbu 
tai kompanijai. Tris dešimtis 
metų eme kompanijai sužino* 
ti, būk darbininkai nepakan
kamai greit dirbame. Žiūrėk, 
ką gavome už 30 metų... Pen
ki šimtai mūsų suspenduoti iš 
darbo, su grasinimu visai at
leisti...

• “Keturias dešimt penkias 
sekundes įkelti j vežimą pu#, 
bačkiui alaus, kitas 45 sekun
des įkelti f'keisą.’ Kuo, po 
V...... jie mus laiko?”

šių str&kierių u padėtis juo

Streikuojantieji Brooklyno- 
New Yorko bravarnių alaus iš- 
vežiotojai praėjusį antradienį 
sugrąžino į New Jersey nuo 
kelių 250 sunkvežimių su alu
mi. Draiveriai iš už upės, di
džiuma jų, noriai grįžo atgal, 
kuomet sužinojo, kad jų at
vežtasis alus padėtų laužyti 
ne w-york iečių streiką.
' Streikas vyriausia yra prieš 

firmų bandomą įvesti daug di
desnę paskubą . ir prieš fir
mos nubaudimą tų darbinin
kų, kurie atsisakė ar nepajė
gė įvykdyti tas paskubos nor
mas. šimtus darbininkų su
spendavo iš darbo. Ir jeigu 
firmos laimėtų prieš darbinin
kus, tai reikštų, kad dar šim
tai kitų jturėtų eiti Jš darbo, 
nes biskelį silpnesnis ar sens
telėjus asmuo nebeištesėtų.. ’ 
. " O Rur laukia, kur atdari 
darbaviečių vartai senstelėju
siems ar- net viduramžiams 
žmonėms? Jų išmetimas pri
lygsta nuteisimui mirti. t Tą 
žinodahii, darbo žmonės nori 
pagelbėti streikieriams laimė
li — tuo tarpu, apsieis ir be

REAL ESTATE
Cypress Hills

3( šeimynų mūrinis namas, |7 kam
barių, maudynės, elektra, kai
na $7250.

Williamsburg — 3 Šeimynų mūri
nis namas, 13 kambarių, maudynės, 
garu šildoma, kaina $4750.

Woodhaven — 2 šeimynų narnąs, 
tuščias flioras, garu šildoma, gara- 
džius. $8250. Vienas blokas iki trau
kinio (elevator). Turiu pardavimui 
ir naujų namų. ' i

ZtNIS, REpublic 9-1506.
(248-250)

1 baritonas
BROOKLYN© AIDO 

CHORAS
Geo. Kazakevičius rūpestin 

,gai ■' prirengia 
Laisvės koncertui 
ras savo 
atidarys 
gramą.'

GEO.

te S

Vyriausia Manhattan teis
mas praėjusį antradienį panai
kino bylą prieš Independent 
Department Store Unijos Lo
kalų. l,2$0-tą, - kaltintą kri- 
minališkame neigime teisino. 
/ Kaltinimas kilo dėl unijos 
Streiko ir pikietavimo prieš 
Oppenheim Colling & Co. 

'krautuves, ka buvo uždraudė 
toli teisėjai. Streikas ir pi- 
kiefas prieš firrųą prasidėjo

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N., Y.

Lietuvių Kalbos Mokyklėlės val
dybos, narių ir .rėmėjų platus su-, 
sirinkimas Įvyks spalių 23 d., Li
berty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill. Bus aptarta 
LKM veikla, renkama valdyba ir 
Komitetai. • Bus " registracija moki
nių. Taipgi bus ir užkandžių. — 
Kviečia Valdyba; . '(248*249)

BROOKLYN© MOTERIMS ,
Moterų ApŠvietos Klubo' susirin

kimas, paskutinis?;- pir^n rinkimų; 
jvyks spalių 21 d.; 419* Lorimer St. 
Pasitarsime apie kandidatus ir ki- 

"JJj; Kviečiame ir 
Valdyba. (247-248)

.Irvin Yankwitt, American 
Labor Partijos kandidatas į 
Kings Couniy Court^teisėjus, 
tapo užgirtas Nacional.es Law
yer Gildijos direktorių ir 
te išdavystės komiteto, kaip as
muo, vertas užgyrimo ir kaip 
tinkamas toms 
sininkas.

Rinkimuose, 
brooklyniečiai 
paties baloto 
Taylor’u ir kitais progresyvių 
darbininkų užgirtais kandi
datais. O jeigu gerai balsuo
sime, po naujų metų darbinin
kų unijoms, jų vadams ir pi- 
kietuotojams mažiau beteks 
bausmių. Gi neturėdami, kas 
teismuose padėtų laužyti 
streikus, bosai?, pagalvos,’ ar 
verta susipykti su darbinio 
kais, ar apsimoka išvaryti juos 
į streikus iApikietus. Darbi
ninkams bus lengviau suside
rėti su fabrikantai^. V. U. 

. .. OJLy’.’-... •

Sudegė Namuose
Užsidegus miegkambariui, 

kuriame žaidė našlės Johnson 
nienės keturios mažos dukry
tės, vyriausioji, Gnmetų, mirė 
liepsnose, d trys Iapdegė. Jas 
nuo. mirties išgelbėti pavyko 
ant motinos spięgimo atbėgu-, 
siems ią gatvės trokmanamsjr 
kaimynams. * '

Menama, kad gal mergaitės 
buvo gavusios degtukų ir su 
jais žaidė./ Motina tuo tarpu 
dirbusi virtuvėje.

TONY’S.- A, 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

303 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

’ M iestavojL rinkimų taryba 
pareikalavusi ir gaunanti iš 
miesto Bureau of Records su
rašius visų tų asmenų, kurie 
miršta po registracijos iki rin
kimų. Praeityje daug kartų 
politikieriai yra panaudoję 
mirusių asmenų vardus balsa
vimui. ( . s

Minėtasis biuras veda sura- 
šus visų mirusių ir gimusių ir 
nuorašą mirusiųjų siunčia rin
kimų tarybai, taipgi kitoms 
tos informacijos reikalingoms 
įstaigoms. K

k New Yorko apeliacijų teis
mas atmetė Amerikos Darbo 
Partijos prašymą leisti pilie
čiams nubalsuoti, / pasisakyti, 
kokio jie nori subway ir kitų 
linijų fėro.
/ Darbiečių peticija, su 94,- 
000 piliečių parašų, reikalavo 
sugrąžinti 5 centų fėrą, lei
džiant tokį reikalavimą uždė
ti ant baloto piliečiams nu
balsuoti rinkimuose lapkričio 
2-rą.' . Uždėjimui ant baloto 
įstatymai tereikalauja tik 50,- 
000 parašu.'

Kongresmanas Vito Marc
antonio, darbiečių kandidatas 
iš naujo išrinkimui į kongre
są, dėl to pareiškė, jog:

“Apeliacijų teismo nuo
sprendis laikinai sutrukdo ko
vą , sugražinti 5 centų fėrą. 
O’Dwyer’io administracija nu
ėjo teisman ne apsaugoti bal
suotojų teises, Bet nedaleisti 
jiems balsuoti.” Tuomi, sako 
jis “O’Dwyer’io administraci-

New Yorko Miestų ir Brook- 
lyne svečiavosi Jonas Girdęs, 
iš Waterbury, Conn. Jis buvo 
užėjęs Laisvės įstaigoje, užsi
mokėjo už prenumeratą ir ęty 
aukavo $2 dienraščio reika
lais. 'Tą patį vakarą išvyko 
į Manhattan Center dalyvauti 
Progresyvių Partijos Tautų 
Skyr. Festivalyje.

Waterburyje Jonas Girdos 
‘Užlaiko muzikos instrumentų 
krautuvę, 386 So. Klain St. 
Jis sakosi, kad perka, parduo
da, maino ir taiso visokius mu
zikos instrumentus. Jis taipgi 
sakėsi, kad daugelį aL 
gal gyveno Brooklyne ir už
laikė krautuvę po 103 Grand 
St., vėliau ant Bedford Ave. 
Jam pažįstama daugelis 
brooklyniečių. Trečiadienį ap
lankys savo seną draugą An
taną Krapavicką, brooklynie-

... MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS .
TRUMAN ISTORIJA — DEWEY’O ISTORIJA ■ 

PILNA MARSHALL PLANO SUTRAUKA!!
< ILANAS, KLIŪTYS JAM IR PASISEKIMAI. '

I-’’ T> •' A QQV NEWSREEL THEATRE
j iVl I > A l 3 Broadway ,ir 46th Street. x

Brownsvillieciai Nori > 
Išrinkti Wallace’a

.Dai’bihinkų-progresyvių dar
buotojai, gale praėjusios sa
vaitės, lankęsi po namus dar
bininkais apgyventoje Brown§- 
villėje, gavę įdotniu davinių, 
kurie parodo komercinių laik- ' 
raščių “šiaudinių”' balsayimų . 
melą. Parodo tikslų/ planin
gą bandymą atšaldyti Wall-' 
ace’o patrijotus nuo vilties ką 
nors laimėti jr dėl to sulaiky
ti nuo darbuotės ųz jį.'

Apklausinėtos tenai buvo 
50 šeimų. Iš ^tų 35 pasisakė 
balsuosiančios už Wallace’ą, 
nors radosi' ir tokių, kurias 
galima numanyti esant pri
tarėjomis, tačiau dėl tūlų 
priežasčių nenorinčiomis pasi
sakyti. Ta skaitlinė atstovąu- 
ja 70 procentų.

Daleidžiant, kad turtinges
niais žmonėmis apgyventose 
sekcijose bus po mažesnį nuo
šimtį entuziastų Už Wallace, 
tačiau vis vien, ir tose srity
se nuošimtis bus iaukątesnis už 
tų komercinių, “šiaudų” ro- 
k lizdas. - ‘

Ir btownsvilliečiai tikisi iš
rinkti vietinį Terry Rosen
baum assemblym ariu.
Įdomus Pritarimas Gersonui

Toje pat darbininkiškoje 
srityje— Brownsvilleje rastas 
stiprus nusistatyipas balsuoti 
už Gersoną pirmiausia, eilėje 
II, o paskui balsuoti už pro
gresyvius ir darbininkus ALP 
eilėje C.

Pavyzdis: vienoje stuboje 
lankytojai apėjo 30 šeimų. Iš 
tų ,13-ka.sUtiko/jog balsas u/ 
Gersoną eilėje II, komunistll 
eilėje, bus, geriausiu c- atsaky
mu karo kurstytojams, jų ata
koms ant komunistu ‘Partijos 
už jos kovą apsaugai taikos.

Kitame name ,8 iš 14-kos sa
kė, kad jie balsuos už Gerso
ną. Priežastys: tos pačios — 

' Gersonas kovoja už darbinin
kų reikalus ir taiką.
. ’Dar kitame name šeši iš 13- 
kos sąkėsi abejoją, ar Wall
ace gaus jų balsą. Tačiau no
riai ėmė visokią literatūrą, 
partijų platformas, kad suži
not) daugiau apie tas parti
jas ir jų kandidatus tikslu in
teligentiškai nusistatyti - pa
sirinkti sau kandidatus.

Spėjama, kad panašus, nuo
šimtis Gersono, o taip pat ir- 
Wallace’o pritarėjų rasis ki
tuose panašiuose Brownsvillei 
distriktuose, kaip Brighton, 
Coney Islandu Bensbnhurst, 
Williamsburg, Bedford - Stūy- 
vesant.

Gersonas, šio karo vetera
nas, tėvas dviejų vaikų, savo 
darbais liaudie^ gerovei yra 
teisėtu įpėdiniu \zelidnies Pe
ter Cacchionės, kurio vieton 
Jis buvo paskirtas.. Einant 
New YorkO miesto nuostatais,; 
jis ir turėjo būti Miešto Tary
boje jau nuo'pradžios šių mv- 
tų, bet nedemlęoratiški Tam- 
manės, demokratai? kurie kon
troliuoja tarybą, jo neįsileido. 
Tuo paneigimu 75 tūkstančių 
piliečių balsų pasipiktino vi
si padorūs žmonės. Tad dati- 
gelis piliečių; kurie ir nėra 
komunistais ar, jiems pritarė
jais, žada balsuoti už Gerso
ną eiičje H, nės tik tuo būdu 
jie tegali pareikšti protestą 
prieš\ Tammanės tūzų sauva* 
liavimą, .

GYDYTOJAS

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

' BROOKLYN, N. Y. / 

1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Cincinnati Summer 
Jis taipgi 
vaidino per 
su Chicagos 
čia galima 

daug aprašyti apie jo 
ra, apie jo gražų baritono bal
są, bet bus jums proga išgirs
ti jį .dainuojant dienraščio 
Laisvės koncerte, lapkričio 14 
dieną. •

MERGINŲ SEKSTETAS 
iš Detroit, Mich.

Tik pagalvokite, 7 mergi
nos atvyksta iš tolimo Detroi
to, Mich. šešios dainininkės 
ir viena harmoniątė. Dideli 
kelionės .kaštai, bet didžiojo 
New Yorko apylinkė riori dar 
nors kartą išgirsti ir pama
tyti tą sekstetą, fturiis pernai 
pasirodė, kaip stebuklas,, ir 
dingo iš akių. Dienraštis Lais
vė rizikuoja kaštus, kad pa
tenkinti visuomenę. Pernai lai
ke meno festivalio Brooklyne 
šis sekstetas dainavo ir sukėlė 
publikoje griausmingų ovaci
jų. šiemet Laisvės koncerte 
jis turės daugiau progos pasi
rodyti, nes bus daugiau laiko.

BIRUTA7 RAMOŠKAITĖ
» sopranas

Mes turime didelės garbės 
ir džiaugsmo, kad mūsų kon
certe dainuos puikioji operų 
dainininkė Biruta Ramoškaitė. 
Amerikos lietuvių visuomenė 
didžiuojasi Biruta, gerbia ir 
myli ją kaipo scenos žvaigždę. 
Lapkričio 14-tą *(Nov. 14th), 
mes ją matysime ir girdėsime 
Lietuvių Kultūriniąme Cen
tre, 110-06 Atlantic 'Avenue, 
Richmond Hill, I. L., N. Y. .
ALBERTAS VASILIAUSKAS

> tenoras r
Albertas seniau buvo 

tinis radio dainininkas, 
metu jis atitrūko nuo 
Grįžęs iš militarės 
buvo įstojęs į biznį 
jis vėl rengiasi stoti prie mi
krofono ir oro bangomis 
linksminti žmones. Pirm ne
gu VasiliaUskas stos prie mi
krofono, mes jį girdėsime 
Laisvės koncerte. ■/

STEFAN KOZAKEVICH
čia matote išvaizdą daini

ninko, kuris yra žinomas kai
po “Dynamic Russian-Americ
an Baritone.” Plačiai apie jį 
aprašo visi didieji laikraščiai 
iš daugelio miestų. Jis yra 
dainavęs su Detroito ir CĮeve- 
lando Symfonijos orkestromis, 
taipgi puikiai pasirodė Lewi- 
sohn Stadium New Yorke 
Sėkmingas buvo jo dalyvavi
mas sų San Carlo Grand Ope
ra Co 
Opera

Filmininkas 
GEO. KLIMAS • ‘

ši šeštadieni, spalių 23 d., 
Geo., Klimas rodys nepapras 
tai gražias -filmai 
-YOUR AMERIČA” 
NINGRAD MUSIt HALL.” 
Taipgi rodys lietuvių, latvių 
‘ir estų sportininkui parodoj.

./Filmą “It’s.Your America” 
Klimas rodė apie 30 kartį pai 
svetimtaučius Didžiojo NeW 
Y orko (Brori x, M anhat tan, 
Yonkers) ir Brooklyn© Apylin
kėje, kviečiamas įvairiu klu
bu, kuopų, IWO, AM1, CP. 
Dabar bus proga lietuviams 
pamatyt, ypač jaunimui. Gra
ži filmą ir “Leningrad Music 
Hall.”

Kviečiame dalyvauti šį šeš
tadienį, . Liberty Auditoyium, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. ‘Y. Pradžia 8 
vai. vak. Įžanga nemokama.

GEO. KLIMAS.
' .. . (248-250)

sunkesnė tuomi,, kad jų uiti-, 
jos viršininkai, ’matomai, nori 
priversti darbininkus prie tos 
paskubos, norėjo juos suvaryti 
atgal į darbą. Streikieriai 
juos aną dieną nubaube, tad ir 
pagalbos iš savo unijos negali 
tikėtis. Susiedijos organiza
cijos ir kitos unijoš svarsto 
būdus streikieriams pAgelbėti, 
o tūlos jau ir pagelbsti. Duon
kepiai prižadėjo atvežti duo
nos, bučeriai mėsoę sandvi
čiams. šeimininkės gal ateis 
talkon išvirti ^kavos pikietuo- 
tojams. V. U.

KAZAKEVIČIAUS 
ORKESTRĄ

Po programos bus šokiai, 
Geo. Kazakevičiaus orkestrą 
iš šešių kavalkų gros šokiams. 
ĮŽANGA KONCERTUI $1.50

Prašome iš anksto įsigyti 
koncerto bilietus irt užsitikrin
ti sau sėdynę. Gerai .įsitėmy- 
kitę. koncerto datą ir vietą:
LAPKRIČIO-NOVEMBER 14 

LIBERTY AUDITORIUM 
110-06 Atlantic Avenue 

Richmond Hill 
L. L, N. Y.

Koncertas prasidės 3:30 v. 
po pietų. Po koncerto šokiai. 
Vien tik šokiams įžanga 
Taksai įskaityti.

:.4'>

Nacional.es



