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Powell Užgiria Marcantonio.
O Bullitt’as—Dewey. 
Patarimas Čiang-Kai-šekui. 
NLRB Prieš Streikierius.
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William C. Bullitt per visą 
savo gyvenimą buvo demokra
tas, — Wilsono ir Roosovelto 
ambasadorius.

Šiandien Mr. Bullitt jau pa
siskelbė esąs republikonų, ir 
jis užgina Dewey.

Bullitt yra vienas reakcin
giausių Amerikoje žmonių; 
jis yra atviras treciojo pasau
linio karo salininkas.

Tai atominės bombos ritie- 
ris.

Na, ir šis vyras dabar re
mia republikonų kandidatą’...

Niūjorkiškis demokratų par
tijos kandidatas kongresmano 
vietai Clayton Powell užgyrė 

darbietį-

Paryžius. —j Valdžios at
siųsti 30,000 armijos, dau
giausiai morokįkiečiai iš Af- 

i į užėmė už-

Metai XX>VIII. Dienraščio XXX
Vito Marcantonio, 
progresistą.

Mr. Powell yra 
jis atstovauja USA 
Harlemo distriktą., 

“Tamsta esate
kongresmanas, kuriuo aš galiu 
pilnai pasitikėti kiekvienu 
klausimu, nepaisant, koks tas 
klausimas būtų painus,” sako 
Powell kongresmanui Marc
antonio.

Akylus stebėtojai teigia, jog 
Marcantonio rinkimą dieną 
suvarys savo oponentus — de
mokratą ir republikoną — ‘‘j 
ožio ragą,”

Bot tam reikia gerai pasi
ruošti, daug dirbti.

Na, bet darbiečiai ten, iš
vien su savo kongresmanu, ir 
dirba.’
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Vienas čiang-kai-šekinio 
nijos seimo narys atvirai 

’siūle savo prezidentui:
—Išvažiuok nors vieneriems 

metams j Ameriką, pasilsėk...
Kitais žodžiais: čiang-Kai-

-v buvo “pasiūlyta,” anot
i* amerikiečių : “get the hell out 

of here!”
žinoma, čiang-Kai-šekas šio 

sveiko patarimo neklausys.
Tolydžio Kinijos liaudies ar

mijos atkariauja miestą po 
miesto.

Neužilgo, atrodo, čiang-kai- 
šekinei valdžiai teks nešdintis 
iš Nankingo.

Vienas amerikinis korespon
dentas Japonijoje per radiją 
paskelbė tokią žinią:

—Azijoje' komunizmas ple
čiasi kur kas smarkiau nei 
Europoje. Yošidos vyriausybė 
•—naujoji Japonijos vyriausy
be—bijosi, kad tik amerikie- 

» čiai peranksti iš Japonijos ne
pasitrauktų...

Ponas Yošida, tačiau, pa
mirkta vieną “mažmožį”: 
amerikiečių kariuomenės buvi- 

*J’jnas Korėjoje jr Japonijoje 
yra vanduo, pilamas ant ko
munistinio malūno.

* Azijos žmonės nenori, kad 
juos valdytų europiečiai arba 

/amerikiečiai; jie nori patys
savo kraštų reikalus tvarkytis, i

pikietavimą

tą patį savo 
streikuoj an-

jlR*

Mes jau rašėme, kad NLRB 
(Nacionalė Darbo Santykių 
Taryba) pasisakė prieš strei- 
kierių masinį 

L streiko metu. -
Dabar NLRB

tarimą pritaikė
tiems Pacifiko pakraštyj lai- 
vakroviams, priklausantiems 
CIO unijai.

jį Vadinasi, valdinė įstaiga 
mojasi laužyti Jaivakrovių 
streiką ir mojasi ne juokais!

Kiekvienas amerikietis turi 
žinoti, jog NLRB narius pa
skyrė prezidentas Trumanas.

Tai reikia turėti omenyje 
lapkričio 2-rąją.

Tik Progresyvių Partijos 
kandidatai — Wallace ir Tay
lor—griežtai stoja už streika- 
vimo ir pikietavimo laisvę.

Tel Aviv, Izraelis. — Žy
dai ir arabai draugiškai 

J linksminosi bendrame ko- 
Sįmunistų suruoštame pikni-

K

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

KINIJOS TAUTININKAI 
BĖGY IŠ MANDŽURIJOS
Liaudiečiai-Komunistai Gręsia Sunaikint bei Suimt 
Šimtus Tūkstančių Bėgančios Tautininkų Kariuomenės

Nanking, Kinija. — Visa 
čiang Kai-šeko tautininkų 
armija kraustosi iš Man- 
džūrijos, kaip pranešė Uni
ted Press spal. 25 d. Tei
giama, kad 200,000 iki 300,- 
000 tautininkų kariuomenės 
jau apleido Mandžurijos 
didmiestį Mukdeną ir va
žiuoja geležinkeliu į Ying
kow uostą. Yingkow yra už. 
97 mylių į pietus nuo Muk
deno. Tas uostas užšąlą jau 
lapkričio mėnesį. į t

(Radijo komentatoriai 
spėjo, kad kinų komunistai 
galį sunaikint? bei suimt 
daugumą Čiang Kai - šėko 
armijos, bandančios ištrūk
ti iš Mandžurijos per men
ką Yingkow uostą.)

Kinų komunistai - liau
diečiai per ištisus mėnesius 
laikė apgulę tautininkų ka
riuomenę Mukdene ir apy
linkėje.

Abejojama. ar Kinijos Valdovas 
dangas Atsilaikys per Žiemą

Washington. — New Yor- 
ko World-Telegram ir kiti 
Scripps - Howard laikraš
čiai šaukią Ameriką kuo 
greičiausiai gelbėti. Kinijos 
valdovą čiang Kai-šeką gin
klais ir pinigais:

Tų laikraščių rašytojas 
Parker La Moore dejuoja:

— Chinu komunistai visu u

Sovietinis Nusiginklavi
mo Planas Atmestas

Paryžius. — Jungt. Tau
tų seimo politinio komiteto 
paskirtas mažasis komite
tas 7 balsais prieš 2 atmetė 
Sovietų pasiūlymą dėl gink
luotų jėgų mažinimo.

Sovietai siūlė uždrausti 
atominių bombų vartojimą 
ir per vienus metus suma
žinti trečdaliu karines jėgas 
penkių didžiųjų valstybių— 
Amerikos, Sovietų Sąjun- 
eros, Angliios, Franciios irgos, Anglijos, Francijos 
Chinijos.

Katalikų Redaktorius 
Stoja už H. Wallace’?

Washington. — Tomas 
Sullivan, vienas katalikų 
laikraščio Catholic Worke- 
rio redaktorių, rašo:

— Kaip Trumanas, taip 
Dewey yra menkystos su 
savo politinėmis parti j omis 
ir jų siekimais. Henry Wal
lace (Progresyvių Partijos 
kandidatas į prezidentus) 
yra vienintelis žmogus, ku
riame aš matau teisingumo. 
Wallace taip pat labai rū
pinsis kitų šalių gerove, 
kaip ir mūsų šalies gerove, 
kada tik susidursime su 
tarptautiniais klausimais.

šanghai, Kinija. — Kinų 
valdininkai maršavo gatvė
mis, geidaudami, kad De
wey būtų išrinktas Jungt. 

identu.' Valstijų

Tautininkai turi tiktai 
neplatų koridorių tarp ko
munistų užimtos beveik vi
sos Mandžurijos ir komuni
stų užvaldyto didelio Kini
jos ploto į pietus. Kai ko
munistai perkirstų tauti
ninkams tą koridorių į jū
rą ir sujungtų Mandžuriją 
sū šiaurine Kinija, tai būtų 
jau didžiulis kraštas liau- 
diečių - komunistų rankose.

Komunistų vadovaujami, 
liaudiečiai pirm desėtko 
dienų užėmė Mandžurijos 
sostinę čangčuną'ir suėmė 
75,000 tautininkų kariuo
menės su visais ameriki
niais ginkląis ir amunicija.

Kaip čangčune, taip 
Mukdene Čiang Kai-šeko 
tautininkų armija buvo a- 
merikonu išlavinta ir ame
rikiniais ginklais apgink
luota.

frontu bloškia Kinijos armi
ją atgal. Čiang ^ai-šeko ša
lis serga ir sužeista kare 
prieš komunistus. Tėmyto- 
jai sako: Ar Čiangas atsi
laikys per žiemą ar žlugs, 
tai klausimas lygiomis sto
vi.

Komunistai užėmė Šan- 
tungo pusiausalį ir grūmo
ja didiesiems Chinijos mies
tams — Pepingui, Tientsi- 
nui, net ir Nankingui, tau
tininkų Kinijos sostinei. Su
kilėliai prasigrūmė taip ar
ti Šanghajaus, kad jau be
veik gali ’smogti tam svar
biausiam Kinijos uostui ir 
prekybos centrui.

Jei Čiang Kai-šekas būtų 
nuverstas, tai raudonasis 
tvanas, tur būt, nusiaubtų 
visą (Azijos) žemyną. Tada 
Amerikai liktu tiktai salų 
pozicijos — Japonai ir Fili
pinai.

Gyvanašlė Prisipažino 
Nušovus Polic. Kapiton?

Newark, N. J. — Teisia
ma gyvanašlė Anna Powers, 
39 metų, prisipažino, kad ji 
nušovė policijos kapitoną 
Thomą L. Rowe, vedusį vai- 
kingą vyrą, 56 metų am
žiaus. Jiedu prisigėrė ke
liuose saliūnuose ir abudu 
atėjo į policijos stotį. Ten 
susiginčijus Anna ir nušo
vė Rowe jo paties revolve
riu. ' ’ ' '

Kiny Komunistai Paėmė 
Honano Sostinę

San Francisco; — Kinijos 
komunistų radijas sakė, 
kad jie užėmė Kaifengą, 
Honano provincijos sostinę 
vidurinėje Kinijoje.

St. Etienne, Franc.— Po
licijos nužudyto s’treikierio 
laidotuvėse dalyvavo 10,000 
žmonių.

Afrikiečių Armija 
Užėmė Francijos 
Kasyklas i

rikos, šturmu 
streikuotas algliakasyklas 
šiaurinėje Frajkcijoje.

Įvyko 24 valandų visuoti
nas streikas Sp. Etienne ir 
Loire provincijoj, kaip pro
testas del to, kad žandarai 
praeitą savaitę nušovė ang-

Spal. 26 d. pranešta, jog 
žandarai nužudė dar vieną 
streikierį. Gindamiesi, strei- 
kieriai sužeidę kelis žanda
rus.

Tęsias streikas 350,000 
mainieriu ir tūkstančių 
rėmėjų.

SIŪLOMI JANKIAM 
BUVĘ HITLERIO 
LAKŪNAI

Berlin. — Keturi deši
niųjų darbo unijų vadai va
karinėje Vokietijoje siūlė 
pristatyt amerikonam bu
vusius karinius nacių lakū
nus, kaip maisto ir anglies 
gabentojus oru į ameriko
nų užimtą Berlyno dalį.

Aukšč. Teismas Nutarė 
Bausti Pikietininkus

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas faktinai užgyrė baus
mes streikų pikįetuotojams, 
kurie daugmeniškai pikie- 
tuoja ūžstreikuotas darba
vietes, nors žemesnieji teis
mai uždraudžia masinius 
pikietavimus, pagal Tafto- 
Hartley’o įstatymą.

Aukščiausias Teismas at
metė Darbo Federacijos li
nijų apeliaciją. Tęj apeliaci
joj buvo prašoma, kad 
Aukšč. Teismas panaikintų 
Los Angeles miesto teismo 
sprendimą prieš 35 judžių 
studijų pikietininkus.

Kanada Stos į Karinę 
Vakary Santarvę

Toronto. — Kanados ka
ro ministras Brooke Clax
ton pranešė, kad jo šalis eis 
į karinę santarvę su Jung
tinėmis Valstijomis ir va
karų Eūropos kraštais, esą, 
kad “pastot kelią Sovie
tams.”

Marshallas Tarėsi apie 
Paramą Graikijai ir Burmai

Paryžius.—Amerikos val
stybės sekretorius Marshal
las čia tarėsi su Graikijos 
užsieniniu ministru Tsalda- 
riu ir su Burmos atstovu. 
Buvo kalbama apie daugiau 
amerikinės paramos tų kra
štų valdžioms prieš partiza
nus - sukilėlius,

Pietinės Kerėjos valdžia 
vėl sakėsi numalšinus suki
limą.
» . * • ..

SOVIETAI ATMETĖ VAKARŲ PLANĄ 
VAŽIUOTĖS ATIDARYMUI BERLYNAN

*
Višinskis Sakė: Vakariniai Talkininkai Nieko Daugiau 
Nežada, Kaip Tik Pradėt Tartis apie Markes Berlynui

Paryžius. — Andrius Vi
šinskis, Sovietų delegatas 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
ryboje, spal. 25 d. įteikė 
naują pasiūlymą sprendi
mui ginčo dėl Berlyno. An
glų - amerikonų pl okas 9 
balsais prieš 2 atmetė sovie
tinį pasiūlymą.

Amerikonai, anglai ir jų 
šalininkai piršo vadinamų 
“šešių bepusiškų” tarybos 
narių planą dėl Berlyno, 
“blokados” nuėmimo iš So
vietų pusės. Už šį planą 
stojo Amerikos, Anglijos ir 
septynių kitų kraštų dele
gatai. Sovietų atstovas- Vi
šinskis pakėlė ranką prieš 
tą planą, ir tokiu būdu 
metė jį — vetavo.

i
Sovietų Pasiūlymas

Sovietai siūlė:
Sovietų vyriausybė

atidarinės važiavimą ang
lam, amerikonam ir fran- 
cūzam iš vakarinės Vokie
tijos į Berlyną. Palaipsnis 
važiuotės a t i darinė j imas 
prasidės, kuomet kariniai 
Amerikos, Sovietu, anglų ir 
francūzų gubernatoriai ims 
tartis apie sovietinių mar
kių įvedimą visam Berlynui. 
Kuomet bus, galutinai susi
tarta dėl pinigų ir jų kont
roliavimo Berlyne, tai So
vietai pilnai atidarys važia- 
vima traukiniais ir auto
mobiliais ir plaukimą lai
vais vakariniams talkinin
kams į Berlyną.

“Bepusiškųjų” Planas
Argentina ir 5 kiti neva 

bepusiski Saugumo Tarybos 
nariai siūlė:

Sovietai privalo tuojau 
ne nuimt “blokadą” nuo Ber- 

vienu sykiu, bet palaipsniui lyno; tada susirinks kari-

Vakariniai Berlyniečiai NegaunaRyptJ’Sybių
da derybas del susidėjimo į 
vieną prieškomunistinį ka
rinį bloką. Tos šalys yra 
Graikija, Afganistanas, E- 
giptas, Ėthiopija, Irakas, 
Iranas, Lebanas, Pakista
nas, Saudi Arabija, Syrija; 
Turkija ir Yemen. Jos turi 
viso bent 178 milionus gy
ventojų.

Berlin. — Amerikonų ir 
angių lėktuvais negabeną 
šviežios mėsos vokiečiams 
vakarinėje Berlyno dalyje; 
jie atneša tik meksikinės 
mėsos blekinėse dėžėse. 
Taigi vokiečiai anglų-ame- 
rikonų užimtoje vakarinėje 
miesto dalyje, jau keli mė
nesiai neragavo šviežios mė
sos.

Amerikonų.- anglų lėktu
vai visai nepristato anglies 
privačioms šeimoms. Nėra 
nė malkų. Ateinantieji žie
mos šalčiai todėl gąsdina 
vakarinius beri yniečius. 
Lėktuvai tik įstaigoms ang
lį gabena.

Šeimoms su kūdikiais lei
džiama elektrą naudoti tik 
4 valandas per dieną. Geso 
taip mažai duodama, kad 
neužtenka valgiams pasiga
minti.

Taip sako berlyniečio O. 
G. laiškas, išspausdintas 
New York o Times’e pra
eitą sekmadienį. Vadinasi,.

Milionai Dolerių Išleista 
Trumano-Dewey Kampanijai

Washington.— Demokra
tų Partijos komitetas ra
portavo, kad išleido jau $1,- 
503,709 prezidentinei Trų- 
mano kampanijai, tai $10,- 
755 daugiau negu jo rėmė
jai sudėjo. Tuo tarpu re- 
publikonai sunaudojo $1,- 
706,370 Dewey’o kampanijai 
ir dar nėra “skylėje.”

Wallace’o Prakalbos 
Per Radiją

Henry Wallace, Progre
syvių Partijos kandidatas į 
prezidentus, kalbės per CBS 
radiją šį trečiadienį 10:30— 
10:45 vai. vakare, o ketvir
tadienį per ABC radiją 8:- 
30—8:45 vai. vakare.

ORAS.—Būsią Šilčiau. 

anglai-amerikonai nepaspė
jo oru prigabent reikmenų 
vakariniam Berlyno ruož
tui, turinčiam pustrečio mi- 
liono gyventojų.

. Karinė Sovietų vyriausy
bė siūlėsi pristatyti gana 
maisto ir kuro, bet anglai- 
amerikonai atmetė pasiūly
mą, v

Trumanas Prilygina
Dewey’j Hitleriui

Chicago. — Čia kalbėda
mas, prez. Trumanas įspėjo 
amerikiečius, jeigu Dewey 
taptų išrinktas prezidentu, 
tai atneštų tokį fašizmo re
žimą Amerikai, kaip Hitle
ris Vokietijai.

— Republikonų laimėji
mas rinkimuose gręsia di
desniu pavojum šiai šaliai, 
negu komunizmas, — pa
reiškė Trumanas. — Tada 
būtų panaikinta politinė ir 
religinė laisvė, būtų kursto
ma vienos tautybės neapy
kanta prieš kitą ir būtų 
duota pilna valia pelnagro- 
biškai infliacijai.

Graikų Partizanai Atėmė 
2 Pozicijas iš Fašistų

Athenai, Graikija.— Mo
narcho - fašistinės valdžios 
komanda pripažino, kad 
graikų partizanai laimėjo 
mūšius Vitsi kalnuose ir at
ėmė iš monarchistų dvi 
ąukštumas.

Paryžius. — Egiptas da- 
yė skundą Jungt Tautų 
Saugumo Tarybai prieš Iz
raelį, kaltindamas jį kaip 
paliaubų įsakymo laužytoją.

New York.— Henry Wal
lace radijo kalboje ragino 
uždraust atominių ginklų 
vartojimą, o tik civiliams 
reikalams naudoti atomų 
jėgą.

niai Amerikos, Sovietų, 
Anglijos ir Francijos gu
bernatoriai Vokietijai ir 
svarstys vakarinių markių 
ištraukimą iš Berlyno ir 
sovietinių markių įvedimą 
apie lapkričio 20 d.; sovie
tinės markės bus bendrai 
kontroliuojamos visų šių 
keturių talkininkų. Jų už
sieninių ministrų konferen
cija taipgi susirinks apie 
lapkr. 20 d. ir ims svarsty
ti visos Vokietijos klausi
ma. 4. t •*

Višinskis Kritikuoja
Višinskis,’ atmesdamas tą 

planą, pareiškė:
— Vakarinės valstybės 

nori tiktai, kad jų planas 
būtų užgirtas, ir nieko dau
giau iš tikrųjų nežada, kaip 
tik pradėti tada šnekėtis a- 
pie Berlyno pinigų pertvar
kymą.

Planuojamas Karinis Blokas 
Viduriniuose Rytuose

Dėl Rinkimų Atidėtas 
Berlyno Klausimas

Paryžius. — Amerikonai 
ir anglai Jungt. Tautų Sau
gumo Taryboj atidėjo Ber
lyno klausimo sprendimą, i- 
ki praeis prezidento rinki
mai Jungtinėse Valstijose.

Draftuos po 20,000 
Vyru per Mėnesį

Washington. — Armijos 
valdyba pareikalavo imtipo 
20,000 vyrų kas menesį į 
verstiną kariuomenės tar- 
nybą, pradedant nuo kitų 
metų sausio.

Atmestas Siūlymas Kviest 
Gen. Markos? į J. Tautas

Paryžius. — Jugoslavijos 
atstovas siūlė pakviesti 
graikų partizanų koman- 
dierių generolą Markosą ar 
kitą jų atstovą, kuomet bus 
svarstomas Graikijos klau
simas politiniame Jungt. 
Tautų seimo komitete. Sa
kė, reikia išgirst ir antrą 
pusę, apie karą tarp parti
zanų ir fašistų. Sovietų ir 
Lenkijos delegatai rėmė 
Markoso kvietimą. Anglai 
plūdo partizanus kaip 
“banditus”. Taip anglų-ame- 
rikonų blokas ir atmetė pa
siūlymą.

Berlin. — Kalbama, kad 
Sovietai rengiasi ištraukti 
didžiąją daugumą savo ka
riuomenes iš rytines Vokie
tijos. \
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Francūzijos Mainieriu Balsas
Francūzijos streikuojantieji angliakasiai kreipęsi į 

Amerikos ir viso pasaulio angliakasius, prašydami jiems 
padėti: jie prašo amerikiečių angliakasių nesiųsti savo 
anglies į Francūziją, kol ten tęsiasi streikas.

Francūzijos mainieriai streikuoja dėl to, kad juos prie 
to privertė gyvenimo sunkumas, — permažos algos, iš 
kurių jie nebegali pragyventi.

Streikuoti nei vienas darbininkas nenori. Į streiką 
, darbininkai eina tik tuomet, kai nemato kitokios išeities. 

Tas pats galima pasakyti ir apie Francūzijos angliaka
sius.

Francūzijos angliakasiai reikalavo pakelti jiems algas. 
Vyriausybė nusitarė pakelti algas 15%. Bet, iki ėjo dėl to 
derybos, gyvenimas pakilo 30 nuošimčių, ir Francūzijos 
angliakasiai atsisakė tokį pasiūlymą priimti.

Valdžia pasiryžo streiką sulaužyti. Valdžia naudoja 
kariuomenę, naudoja policiją, naudoja šnipus, naudoja 
visokias priemones šiam darbininkų streikui sulaužyti.

Mes žinome, jog šiandien Francūzijos valdžia yra tik 
įrankis Amerikos piniguočių, įrankis Marshallo plano 
vykdytojų. Pastarieji diktuoja Francūzijos valdžiai, ko
kias algas ji turi mokėti savo darbininkams, diktuoja, 
koki žmonės turį įeiti valdžion, diktuoja • kiekvieną 
Francūzijos valdžios žingsnį.

Todėl šis Francūzijos angliakasių streikas, netiesio
giai, yra streikas prieš Wall strytą.

Francūzijos angliakasiai yra pasiryžę jį laimėti, ne
paisant didžiausių aukų, kokios teks jiems ant 'kovos 
aukuro sudėti.

Amerikos darbo žmonės, angliakasiai, laivakroviai ir 
kiti, privalo išgirsti Francūzijos kovojančių angliakasių 
balsą. Jie privalo savo broliams Francūzijoje padėti ko
vą laimėti!

Smerkia Komunistą Persekiojimą Amerikoje
Visos eilės kraštų komunistinpšpartijos išleido spe

cialius pareiškimus, smerkiančius Washington© ponų 
ryžimąsi persekioti šio krėsto komunistus. Kaip žinia, 
Tom Clark suruošė bylą prieš 12-ką USA Komunistų 
Partijos vadų. Teismas prasidės bene sekamą savaitę.

Įdomų pareiškimą1 padarė Austrijos Komunistų Parti
ja. Tarp kitko, ji sako:

“Amerikinis imperializmas, pasiėmęs hitlerines Vokie
tijos rolę pasauliui karu uždegti, vis labiau ir labiau mėg
džioja Hitlerio fašistinius metodus liaudžiai pulti.”

Austrijos Komunistų Partija smerkia tuos metodus ir 
pranašauja amerikiniam imperializmui tokį patį likimą, 

, kokio susilaukė hitlerinė Vokietija.
Mūsų vyriausybė, mūsų teismai turėtų atmesti tuos me

todus ir panaikinti vėju pagrįsta prieš tuos komunistus 
bylą.
r'5 -i \ --------- -—T--------—

Argentimečią “Vienybei” Treji Metai
Šiemet, rusgėjo mėnesį, sukako treji metai, kai pra

dėjo eiti Argentinos lietuvių laikraštis “Vienybė.” Savo 
jubiliejiniame numeryje (rugs. 22 d.) laikraštis šitaip 
dėl to pasisako:

“Suprantamas ir pagrįstas yra .mūsų kolonijos džiaug
smas ‘Vienybei’ įžengiant į ketvirtuosius metus. Tas 
džiaugsmas pasiekia ir laikraščio vadovybę, stiprina jos 
pasiryžimą, duoda daugiau jėgų tęsti darbą. Ir kas gi 
galėtų nesidžiaugti, gaudamas tiek daug sveikinimų, pa
drąsinimų ir visapusiškos paramos!? Tas geriausiai pa
tvirtina, kad laikraštis buvo vedamas geru keliu ir jog 
ateityje privaloma laikytis tos pačios linijos, pagrįstos 
pažangos mintimis, meile tėvynei Tarybų Lietuvai ir ne
paliaujamu rūpesčiu kuo daugiau šviesti ir kelti kultū-

?rinį mūsų kolonijos lygį.

!
 “Jau nuo Ūmojo savo numerio mūsų laikraštis pasisakė, 

jog ‘Vienybė’ yra visos pažangiosios mūsų kolonijos laik
raštis, kad kultūrinės organizacijos ir jų veikėjai, kad. 
vįsį laikraščio skaitytojai ir rėmėjai yra tikrieji jo savi
ninkai ir, kad ‘Vienybės’ puslapiai visuomet yra atviri 
visiems doriems lietuviams gvildenimui ir svarstymui 
svarbiųjų visuomeninių reikalų. Pakartojame ir dabar, 

1 • kad ‘Vienybė’ yra toji tribūna, per kurią kalba ir prie 
kurios telkiasi visi pažangieji mūsų kolonijos žmonės, 
kad per ją kėlus, skleidus ir populiarizavus visus savo 
siekius ir pasimojimus, kad jį padarius tuo motoru, va< 
rąnčiu pirmyn visą mūsų koloniją. Per ‘Vienybę’ tenka 
daugiau išryškėjusiem mūsų kolonijos darbuotojam stum
ti pirmyn tą sunkų ir garbingą darbą, kuris priklauso 
mums, lietuviams išeiviams, laisvos socialistinės Tarybų 
Lietuvos vaikams, kad neatsilikus nuo bendrojo mūsų 
tautos kamieno, kad gerai supratu^ Tarybinės tėvynės 
gyvenimą vairuojančią kilniąją idėją ir, kad buvus ver
tais vadintis lietuviais — tarybiniais piliečiais.

ĮĮĮT “Triumfališkai įžengdami į ketvirtuosius gyvavimo 
metus pareiškiame, kad ‘Vienybė’ kaip iki šiol taip ir 
visuomet pildys visus pažangiųjų lietuvių pageidavimus 
ir tarnaus brangiųjų jų reikalų gynimui, jų siekių reali
zavimui. Mūsų laikraščio ir kolonijos reikalai ir siekiai 
yra tie patys. ‘Vienybė’ yra tas kolonijos organas, per 

'• kurį ji savo problemas, savo reikalus ir troškimus iške-

SAKO
IŠSIGANDĘS DĖL 
PADĖTIES KINIJOJE

Kunigų Draugui labai 
nepatinka dabartinė padė
tis Kinijoje. Draugas rašo: 
“Kinijoje padėtis rimta, 
nes ten komunistai labiau 
įsigali... Aliarmuojantieji 
pranešimai ateina kasdieną, 
kad Kinijoje komunistai 
stiprėja, specialiai nuo tos 
dienos, kai užėmė Tsi
nan ... Jei pagalba neateis 
laiku Kinijos vyriausybei, 
tai raudonasis siaubas gali 
nušiaušti visą Kiniją (grei
čiau), negu mes manome.”

To, žinoma, labai bijo 
Draugas ir visi klerikalai. 
Draugas reikalauja, kad 
Amerika ginklais gelbėtų 
bebraškantį Čiang Kai-šeko 
režimą. Vadinas, neužten
ka, kad graikų monarcho- 
fašistinį režimą turime ant 
rankų, turime pasiimti ir 
Čiang Kai-šeko reakcinę 
diktatūrą.

Draugui nerūpi, jog tai 
yra kišimasis į svetimos ša
lies vidinius reikalus. Ko
kią teisę turi Amerika ar 
kita kuri šalis kištis į Ki
nijos civilinį karą? Jeigu 
Kinijos vyriausybė negali 
valdyti, neturi žmonių pasi
tikėjimo, tai juo greičiau 
jinai b u s sutriuškinta, 
tuo sveikiau bus Kinijos ir 
viso pasaulio taikai. .

Kinijoje Čiang Kai-šeko 
armijas malte mala Liaud. 
Armijos, kurioms vadovau
ja komunistai. Tose armijo
se yra šimtai tūkstančių 
jaunų vyrų. Jos nugali 
daug skaitlingesnes vyriau
sybės arm f j as.

Niekur dar nebuvo bai
dyta užmesti, kad tas Liau
dies Armijai sudaro užsie
niečiai. Niekas nebando 
prikišti, kad tose armijose 
veikia rusai, anglai, ameri
kiečiai ar kiti svetimšaliai. 
Tai yra grynai kiniškos ar
mijos. Tai reiškia, kad ka
ras yra civilinis — reikalas 
tos šalies ir jos žmonių. Ir 
jeigu Liaudies Armijos iš
laisvins Kiniją iš Čiang 
Kai-šeko diktatūros, tai bus 
aukščiausia Kinijos liau-į 
dies valios išraiška.

Mūsų kįerikalai, agituo
dami Ameriką siųsti Kini- 
jon armiją ir gelbėti Čiang 
Kai-šeką nuo užsipelnyto 
likimo, tiktai parodo, kad 
jiems tautų ir žmonių lais
vė ir nepriklausomybė 
apeina.

ne-

MŪSŲ VALSTYBĖS 
SEKRETORIAUS 
VIZITAS PAS POPIEŽIŲ

Vilnis pasmerkia mūsų 
valstybės sekretoriaus Mar
shall vizitą pas popiežių. 
Jo toji kelionė į Vatikaną 
šiomis dienomis neturi jo
kio pateisinimo. Dienraštis 
rašo:

Jau pirmiau keletas mažes
nio “kalibro”, Amerikos diplo
matų darė vizitus Vatikanui. 
Dabar gi ir valstybės sekreto
rius George Marshall padarė 
ten vizitą. Kodėl toks nugarų 
lanktymas prieš popiežių?

Katalikų bažnyčios vyriau
sybė visuomet palaikė pačią

buvo ir

.dabar

reakcingiausią politiką.
Laike pereito karo dabarti

nis popiežius buvo kardinolu 
Bavarijoj. . Jisai turėjo arti
mus ryšius su Franzu- von Pa- 
penu ir kitais kaizerio diplo
matais, kurie paskui 
Hitlerio diplomatai.

Amerikos politika
palaiko pačias reakcingiausias 
valdžias visose svieto dalyse. 
Amerikos bankieriai ir milita- 
ristai vadovauja viso pasau
lio reakcijai. Jie yra valdanti 
imperialistinė jėga. ,

Vatikanas irgi yra didelė ir 
taipjau reakcinė pasaulinę jė
ga. Ir tai nevien dėlto, kad 
Vatikanas diktuoja visoms ka
talikų bažnyčioms, bet dėlto, 
kad jis taipjau turi suėmęs 
didėlius turtus.

Veikiausia dėlto ir norima 
tampresnių ryšių.

Jei yra dar kita kokia prie
žastis ypač Marshallo vizitui, 
tai bene bus ta, kad kelias 
dienas atgal Vatikano oficia
lus laikraštis “Osservatore Ro
mano” parašė, jog Vatikanas 
pasiruošęs bile dieną santy
kius su' Tarybų Sąjunga at- 
steigti. Amerikos bankieriams 
ir militaristams. tas negali pa
tikti, nes tai reiškia Italijos 
krypimą nuo jų politikos, nuo 
jų pozicijos. Gal būt, Marshall 
norėjo tuo reikalu pasikalbėti.

Amerikos žmonėms tas vizi
tas nieko gero nežada.

kad

GIRIA ŽAGARĖS 
VALSČIAUS 
KOMUNISTUS
• Reikia pripažinti,
Tarybų Lietuvos spauda la
bai skūpi su pagyrimais. 
Jeigu jau organizaciją ar 
žmogų pagiria, pastato pa
vyzdžių kitoms organizaci
joms ar kitiems žmonėms, 
tai reikia žinoti, jog tai la
bai užsipelnyta. Todėl labai 
įdomios Vilniaus Tiesos pa
stabos apie Žagarės komu
nistus. Jie statomi už pa
vyzdį kitų valsčių komunis
tams.

Tiesa, tarp kitko, rašo:
Žagarės , valsčiaus partinei 

organizacijai pavyko pasiekti, 
kad i socialistinio gyvenimo 
kelią stojo eilės kaimų vals
tiečiai. Į “Aušros” kolektyvi
nį ūkį susibūrė to valsčiaus 
Stungių apylinkės valstiečiai, 
“Laisvės” kolektyvinis ūkis 
susikūrė Žiūriu apylinkėje, 
Petraičių apylinkėje susikūrė 
“Raudonosios vėliavos.” kolek
tyvinis ūkis ir eilė kitų, šie 
kolektyviniai ūkiai, žinoma, 
dar jauni, jų darbe dar esama 
trūkumų, jie privalo stiprėti 
organizaciniu požiūriu, tačiau 
jie vystosi sėkmingai, auga, 
užtikrintai šalindami trūku
mus, nugalėdami kliūtis.

Sėkmingas kolektyvinių ū- 
kių vystymasis Žagarės vals
čiuje ryškiai rodo, kad vals
tiečių politinis aktyvumas, jų 
sąmoningumas kyla, jog juos 
vis labiau pasiekia tiesa apie 
socialistinio žemės „ ūkio pra
našumą, kad yis labiau nyks
ta ir plyšta tie raizgai, ku
riais per ilgus metus stengėsi 
apnarplioti valstiečio sąmonę 
buržuaziniai nacionalistai.

Žagarės partinė organizaci
ją teisingai suprato, jog jos 
uždavinys — masių politinio 
vadovo uždavinys — yra ma
sinis - aiškinamasis ’.darbas, 
politinis vadovavimas darbo 
žmonėms, jų politinis auklėji
mas ir ugdymas.^ Tas įgalino

f

lia viešumon ir gvildena, tas nepavaduojamas'organas, 
per kurį vysto ir skleidžia savo mintis, šviečiasi, kulttU 
rėja. Todėl pažangieji kolonijos žmonės myli ir vertina 
šį savo laikraštį.

“Tame kolonijos ir ‘Vienybės’ minčių ir siekių sutapi
me ir glūdi jėga leidusi mūsų laikraščiui išaugti ir su
stiprėti. 1 / ,

“Tame reikalų bendrume ir randasis gyvybinis šalti
nis užtikrinąs ‘Vienybės’ egzistavimą,^tvirtėjimą ir tobu
lėjimą. Jis yra tas nesutraukomas rysys tarpe laikraščio 
ir didžiausios, geriausios bei šviesiausios šio krašto lie
tuvių dalies.

“Tr šioje sukaktyje tas ryšys dar labiau pasitvirtina.”

partinę organizaciją trumpu ' 
laiku' išauginti eilę aktyvistų, 
kurie padėjo partinei organi
zacijai sustiprinti savo įtaką 
kaime, tapo jos įtakos laidi
ninkais.

Žagarės valsčiaus partinės 
organizacijos komunistai tei
singai‘suprato, jog darbo vals
tiečių politinis auklėjimas, jų 
grūdinimas negali būti atsijęs 
nuo tų kasdieninių tikslų, dėl 
kurių įvykdymo kovoja parti
nė organizacija.

Todėl jie ne tik pagausino 
p ]• a n e š imu, pasikalbėjimų 
skaičių kaime. Jie traukė ak
tyvistus į gyvą darbą, sekė tą 
jų darbą, laiku taisė klaidas, 
padėjo nugalėti neryžtingumą, 
padėjo grūdintis politiškai; 
Komunistai stengėsi laiku pa
stebėti žmones, laiku juos iš
kelti. štai tokiu būdu partinė 
organizacija išugdė eilę dar
buotojų, kuriais ji papildė sa
vo eiles.’

Tai yra tokie žmonės, kaip 
valstietis Laurinaitis, iškeltas 
į valsčiaus vykdomojo komite
to pirmininkus, kaip jo pava
duotojas valstietis Pranciuliš, 
kaip valstietis Beniušis, kuris 
vadovauja Senžagarės apylin
kei, kaip valstietis Diemen- 
tis, kuris vadovauja Pabalių 
apylinkei ir 1.1. Partinė orga
nizacija beveik trigubai padi
dino savo6 eiles pel’ nepilnus 
pusantrų metų, ir tuo laiku, 
kai eilės mūsų valsčių vado
vai dar amžinai verkšlena dėl' 
kadrų ' stokos, laukdami, kad 
tubs kadrus jiems paruoštus 
pabers iš savo gausybės krep
šio koks geras dėdė, Žagarės 
partinė organizacija išsiugdė 
gražų vadovaujančio aktyvo 
būrį.

Iš tų žmonių iškyla vis dau
giau iniciatorių. kurti naujus z* 
kolektyvinius ūkius, iš.jų iš
kyla ir naujųjų kolektyvinių 
ūkių vadovai, jie — partinės 
organizacijos papildymas.

* >........................
Žagarės kdipąjįistai nėra 

parodę jokių, stebuklų, Tai-ką 
jie padarė, yra visiškai įvyk
doma bet kurio valsčiaus par
tinei organizacijai. O vis dėl
to, kiek daug dar turime mes 
partinių organizacijų valsčiuo
se, kurių vadovai jokiu būdu 
negali išsižadėti savo senųjų, 
netikusių darbo metodų.

Nužudyti Du Jaunukai 
Mylėtiniai Miške

Eau Claire, Wis. — Miš- 
ke rado sušaudytą Gertrūdą 
Baumannaitę, 17 metų stu
dentę ir jos vaikiną Ray- 
mondą Smithą, 18 metų. 
Mergina išžaginta ir jos 
drabužiai nudraskyti. Poli
cija ieško kaltininko.

New Orleans. — Nukrito 
gyvulinis lėktuvas; žuvo 8 
žmonės ir 12 karvių.

Brooklyniečiai Vėl 
Pirmutiniai

Pereitą šeštadienį Kultūriniame Centre įvyko didžiojo 
Brooklyn© Lietuvių Namo Bendroves šėrininkų susirin
kimas. Susirinkimui buvo perstatyta padėtis su namu. 
Visi entuziastiškai sveikino jau padarytą progresą. 
Džiugu, kad jau gauta visa eilė valdiškų leidimų dėl įvai
raus biznio vedimo. Tačiau dar trūksta vieno labai svar
baus leidimo, atseit, leidimo gėrimams pardavinėti.

Plačiai tuo reikalu buvo kalbėta. Buvo Bendrovės ad
vokatas ir paaiškino, kaip dalykai stovi. Direktoriai yra 
nutarę teisybės, ieškoti teismą. Susirinkusieji tą žygį 
pilnai užgyrė. Užgyrė ne tik žodžiais. Priminus, kad 
teismas kaštuos gana daug, susirinkimo dalyviai nutarė 
kiekvienas pagal išgalę paaukoti. Pasėkos labai 
puikias — beveik netikėtos. Neskaitlingam susirinkime 
bylos vedimui sudėta $26&.

Tai gražus pavyzdys kitų kolonijų Bendrovės šėrinin- 
kams ir visiems lietuviams. Lauksime atsiliepimo iš vi
sur. ,

Stambesnėmis sumomis aukojo
V. Bunkus
J. Siurba
M. Klimas
A. B. Arlauskas
Mary ir Jos. Merk
A. Baltrušaičiai
O. Titanis
J. Gaitis
A. Bimba
J. Urbonas
St. Sasna
J. Gužas
P. Grabauskas
Kreįvėnienė
P. Varliška'
T. Lisajus
Čerka
J. ir N. Kauliniai
J. Gasiūnas

sekami:
$10.00 

10.00. 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00- 

7.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

Visais reikalais

A. Balčiūnas 5.00
Ę. Buknys 5.00
Pranaitienė 5.00
R. ir E. Mizarai 5.00
Cedronas 5.00
Tamelis ' 5.00
Jokubauskas 5.00
Sapiega 5.00
Globičius 5.00
Višniauskas 5.00
Sadauskienė 5.00
M. Misevičienė 5.0Q

' V. Karlonas’ ■ t. 5,00
Brusokas 5.00
J. Balčiūnas 5.00
D. M. Šolomskas 5.00
A.' Ęepirštis 5.00

\V. Čepulis • 5.00
Griškus 5.00
C. Bender 5.00
E. Jeskevičiūtė , 5.00
A. Jankeliūnas . 3.00
Kunz 3.00
Kalvaitis 2.00
P. Dainys v 2.00?
P. Bieliauskas 2.00
Reinhardt 2.00
V. Siparis 2.00
J. Vaznys 2.00
Venskunienė 1.00
Kiveris 1.00
N. Kisielius " 1.00
J. Balaika 1.00

Visiems aukotojams širdingas ačiū, 
rašykite ir aukas siųskite:

LITHUANIAN BUILDING CORPORATION,
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Streikuojantieji aliejaus darbinjnkai, nariai CIO Oil Workers International Unijos, 
z rodo į Union Company šapą Wilmington, Cal., esančią už pusės mylios nuo tos vie

los, kur jie stovi. Už to rubežiaus* daugiau kaip dviem pikietuotojan^s eiti uždrausta.

2 pusi.—Laisvę (Liberty, Lith. Daily)—Tre£., Spaliu 27, 1948
. ■ ‘ i ; .V,



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

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

Mūsų Pionierės Brangino 
Balsavimą; o Kaip Mes?

Moterys Tarybų Šalyje 
Darbe ir Valdžioje

Iš Žymios Veikėjų Šeimos 
Protėvių Gyvenimo

Karštai ir galingai rašė Lietuvos moterų judėjimo pio
nierė Gabrielė Petkevičaitė apie svarbą moterims gauti 
balsavimo teises, rinkti ir tapti išrinktomis, pačioms ra
šyti savo reikalais įstatymus. Rašyti tokius, kad jie tar- 

1 nautų visiems žmonėms lygiai. Bet jos neturėjo tos lai- 
į mes. Dėka visų šalių moterų pionierių kovotojoms ir dar- 
\ bininkų judėjimui mes šiandiena turime teisę balsuoti.

Ar jau žinote, kas yra jūsų kandidatas? Koki jo nuopel
nai darbininkams ir moterims? Ar jis vertas jūsų balso? 
Jei vertas, ką darote, kad jis ar jinai būtų išrinkti? Se
ka fragmentas iš Petkevičaitės raštų, išspausdiptų Vil
niaus žiniose 1908 metais.

k. Koks moterų padėjimas 
šeimynoje, toks if visuome-

. nėję. Iš visur rengiama, 
maž kur ‘prileidžiama. Yra 
dargi tokios mokyklos (dai
lės mokykla Varšavoje, 
Stabrovskio), kuriose jei ir 
priima moteris drauge su 
vyrais, tai jos turi už mok
slą brangiau mokėti. O jei 
moteris taps priimta į tar
nystę, į tokią vietą, kaip

įvyrąs, tai bus jai mažiau
* mokama, nors tiek pat, kaip 

nuo vyro, darbo reikalauja
ma.

Iš visur stumiama mote
ris už tai,
silpnesnė, bet kur reikia 
duoną uždirbti, ten jai mo
kama mažiau, irgi už tai, 
kad ji silpnesnė, nors tiek 
pat turi ^atlikti, kaip vyras.

Tokia tatai šių dienų dar 
gyvuoja neteisybė link mo
terų.

Žinome gerai, jog šian
dien nė šeimyna, nė kapita
listas be moterų darbo ap- 

negali, bet moterų 
sąlygos lieka nuo am

žių tokios pat. .
Ir kol moterys pačios ne

pradės vienytis1, tartis, pa-

bos 
nes

kad ji fiziškai

čios stoti į kovą kasdien, 
ant kiekvieno žingsnio prieš 
savo nuoskaudas, tol jos 
nieko geresnio nesulauks.

Ypatingą atydą turi mo
terys visuomet atkreipti į 
iškovojimą sau balsavimo 
teisių? Kol žmogus yra tei
siamas kitų rašytomis teisė
mis, tol liks visuomet vergu. 
Ir moteris bus tol vergė, o 
ne savarankis žmogus, kol 
teisės bus vienų vyrų- rašo
mos.

Mes moterys savo^ reika
lavimu balsavimo teisių pa
didinsime dvigubai kovoto
jų už laisvę eiles.

Pačios karštai prisidėda
mos prie visuomenės darbų, 
paskatinsime ir savo šeimy
nas statyti aukščiau visuo
menės priedermes už siau
rą šeimynišką gerovę.

Tik turime nepamiršti, 
jog pilną laisvę pasieksime 
mes moterys tik tuomet, kai 
žmonijoje nebeliks vergų, 
nebeliks išnaudotojų ir iš
naudojamų. Todėl moterys 
visuose kovotojuose prieš 
prispaudimus turi matyti 
savo artimiausius draugus, 
brolius.

progimnazijos mo-
Girdaitienė, ener-

Dėl Ko Mums Turėtų Trūkti 
Namų ar Duonos?

Dar niekur nesusitikau 
amerikiečio, kuris man bū
tų atkakęs į šį klausimą.

— Nėra tam priežasties, 
•— atsako kiekvienas.

’ O vienok mūsų šalyje 
tūkstančiai vaikų ir moti
nų alksta. Tūkstančiai šei
mų skursta dėl nebuvimo 
pastogės.

Štai tik šiomis dienomis 
VCiccone šeima su 8 vaikais, 

> Skiriu vyriausia mergaitė
apie 16 m., o. jauniausias 
sūnelis apie 3 metų, tapo 
Brooklyne išmesti iš buto.

Dėl ko nėra užtenkamai 
.namų, kad žmogus žmogui 
neturėtų tapti žvėrimi? Kur 
yra įstatymai, kurie to ne
leistų? Gal nėra> įstatymų? 
Jei taip, tai ką daro mūsų 

r išrinktieji? Juk kas keli me-, 
tai ką nors renkame. Jeigu 
vis dar ko nors trūksta ir 

* nėra tinkamo atsakymo, tas 
rodo,; kad netinkamus iš-' 

. rinkdavome.
Apie tai, ką renkame ir 

kas verta rinkti, pagalvoki
me giliai ir sąžiningai da
bar, pirm ėjimo balsuoti 

/ lapkričio 2-rą, už savaitės 
< - antradienį.

į Jeigu Būčiau Teisėju...
Arba štai kitas netvarkos 

į pavyzdys:
Brooklyne areštuota ir 

turės stoti teisman Mrs. 
E Florence Sallustio, 34 metų, 

trijų mažamečių vaikų mo- 
.. tina. Ją kaltina, kad jinai 
J gavusi iš pašalpos įstaigos 

J^apie tūkstantį dolerių bė- 
S giu metų laiko, kuomet ji-

vietinės moterų Tary- 
pirmininkės Girdai tie- 
pranešimo Kauksnųjų 

apylinkės valstietėms)
Dar prieš metus Kauks

nųjų apylinkės moterys 
triūsėsi kiekviena tik savo 
kieme, savo žemės sklype
lyje. Dabar daugelis jų dir
ba kolektyviniame ūkyje. Ir 
darbas kitoks ir noras dirb
ti didesnis.

štai visos kolektyvinio 
ūkio “Pergalės” moterys 
susirinko’ į apylinkės vyk
domojo komiteto patalpas. 
Kartu su jomis į moterų 
susirinkimą atėjo ir kitų 
apylinkių darbo valstietės. 
Šį kartą pranešimą apie 
Tarybų Sąjungos moteris 
padarė 
kytoja
ginga moterų tarybos pir
mininkė, daugelio gerų su
manymų iniciatorė.

— Sunkus buvo darbo 
žmonių gyvenimas buržua
zinėje Lietuvoje. Ir dar da
bar yra ne geresnis moterų 
.gyvenimas kapitalistinėse 
šalyse, — kalba. Girdaitie
nė.

Ji papasakojo apie žiau
rų moterų išnaudojimą 
Amerikoje, Anglijoje ir ki
tuose k a p i t a 1 i stiniuose 
kraštuose. Apie žemą mo
kestį už darbą, 
tuoką, 
vimą, 
zinėje 
kaip 
kratija” nuolat mindžioja 
moters teises, neskaito jos 
pilnaverčiu žmogumi.

Tačiau kitokia yra mote
rų padėtis socializmo šaly
je. Tarybų Sąjungoje, kur 
moteris kartu su vyru ta
po laisviausios, demokra
tiškiausios pasaulyje sant
varkos kūrėja. Didysis Le
ninas pasakė: “Jokia vals
tybė, jokia'‘demokratiška 
įstatymdavystę mepadarė 
moteriai ir pusės to, ką pa
darė Tarybų valdžia pa
čiais pirmaisiais savo gyva
vimo metais.”

Tarybų santvarka mote
riai atvėrė plačiausiai du
ris į visas ūkinės, politinės, 
kultūrinės veiklos sritis.

Petys į petį su vyrais 
moterys gamyklose, pla
čiuose kolektyvinių ir tary
binių ūkių laukuose, moks
lo laboratorijose, institu
tuose ir akademijose stato 
tobuliausią visuomenės san
tvarką —komunizmą. Mo
terų inžinierių ir technikų 
skaičius, palyginus su cari
ne Rusija, Tarybų Sąjun
goje išaugo 400 kartų. Dau
giau kaip 250 tūkstančių 
moterų sėkmingai vadovau
ja traktorininkų brigadom, 
veda traktorius. Daugiau 
kaip 15 tūkstančių moterų 
yra kolektyvinių ūkių pir
mininkai.

Tie faktai ir skaičiai ro
do, kad moterys socialisti
nėje santvarkoje, sudaro 
milžinišką visuomeninę kū
rybinę jėgą. Tarybų Sąjun
gos moterys teisėtai didžiuo
jasi savo padėtimi. To nėra 
ir negali būti kapitalistinė
se šalyse, kur moteris laiko- 
----------------- -------------- f— 
mums pakanka pinigų* sa-

apie san- 
pridengiančią supu- 
įsivyravusią buržua- 

šeimoje, apie tai, 
kapitalistinė “demo-

ma antros kategorijos žmo
gumi.

Toliau Girdaitienė kalba 
apie darbą Tarybų Sąjun
goje.

— Mūsų šalyje darbas, 
sako ji, — yra didžiai ger
biamas ir įvertinamas. Tą 
visi gerbia', kas daugiausia 
padirba mūsų Tėvynės la
bui. Daugeliui šių puikių 
žmonių suteiktas Tarybų 
Sąjungos Didvyrio garbės 
vardas. Kas nežino P. An
gelines, šauniosios traktori
ninkų brigados brigadinin- 
kės. Ji — Socialistinio Dar
bo Didvyrė. Ją gerbia visa 
šalis. Su didele meile ji ra
šo apie tarybinę santvarką, 
kurioje ji išaugo. Kiek pui
kių pasiaukojamo darbo pa
vyzdžių .moterys rodo kas
dieniniame darbe. Tai tary
binės žemės dukra Palageja 
Ventinova išaugino po 33 
centnerius kviečiu iš hekta
ro, Sofija Maridašvili pa
siekė 1021 centnerį cukrinių 
runkeliu derliu iš hektaro. 
Ma«kvos gamvklos “Boga- 
tvr” brigadininke Klaudija 
Zenova su savo brigada per 
metus davė 139 tūkst. porų 
kaliošų viršum 'metinio pla
no.

Visa Lietuva žino tokias 
moteris, kaip Kauno “Ko
vos” fabriko daugiastakli- 
ninkės Medelytė, .Salo v j o- 
vaitė, kaip “Inkaro” darbi
ninkė Kučinskaitė ir kitos.

Tarybų šalies moterys 
aktyviai dalyvauja valsty
bės valdyme. 277 moterys 
Išrinktos į' TSRS Aukščiau
siąją Tarybą. Jų tarpe — 7 
lietuvės. Mes1 pačios balsa
vome už mokytoją radviliš
kietę^ Oną Staivienę, — kal
ba Girdaitienė. — Dapgiau 
kaip 1700 moterų yra są- 

i ir autonominių 
Aukščiausiųjų

nai dalinai dirbo ir užsi
dirbo po arti $19 siūdama 
bliuzes.

Mes, moterys, pradėjome 
svarstyti, kiek ta moteris 
galėjo nupirkti keturių as
menų šeimai, ypatingai su 
trimis priaugančiais vai
kais. Ir nusprendėm, kad
jeigu mes būtume teisėjo
mis, mes bylą išspręstume 
sekamai:

Skundėjus tos moteriškės, 
tas įstaigas, kurios nori pri
versti tą motiną su trimis 
vaikais alkti ir skursti su 
$19 savaitei, nubaustume 
už tos motinos kankinimą. 
Bausmę paskirtume siūti 
bliuzes . ir keturiese gyventi 
iš $19 savaitei iki prisipa
žins, kad nebenori su tiek 
gyventi ir atsiprašys tos 
nuskriaustos moteriškės. 
Bausmė galiotų, kol nepasi
žadės kovoti už žmoniškesnį 

'jai ir kitoms tokioms gyve
nimą.

Ko Mums Trūksta?
•Gal pinigų? Ar gal gam

tos turtų?
Nei vienų nei kitų ne

trūksta. . Darbo, rankų taip 
pat gana? Ko trūksta, tai 
geros pilietinės' šluotos iš
šluoti šiuose balsavimuose 
republikonų su diksikratais 
kongresą ir Trumaną su 
Dewey iš prezidentystės. 
Jeigu mes vien tik Chinijai 
šiemet išleidžiame 400 mi- 
lionų dolerių išlaikyti dik
tatorių, kad jis bemušda- 
mas komunistus atiduotų vo vaikų duonai ir pastogei 
jiems visą Chiniją, tai M-t ė.

junginių 
respublikų 
Tarybų deputates. Į Lietu
vos TSR Aukščiausią Ta- 
rybą išrinktos 39 moterys. 
Į vietines tarybas išrinkta 
šimtai tūkstančįų moterų. 
Šiemet Lietuvoje'į vietines 
tarybas išrinkta 10,000 mo
terų. Ar 'galėjo anksčiau 
paprastos valstietės, darbi
ninkės galvoti,' kad joms 
bus patikėtas toks svarbus 
dalykas kaip vadovavimas 
valstybei?

Pranešėja primena apie 
motinos ir vaiko padėt j bur
žuazinėje Lietuvoje. Tada 
respublikoje buvo vos vie
nintelis vaiku lonšelis su 
30 — 40 vietų. Darbininkės 
mažutėlius palikdavo liki
mo valiai visa ii cm darbo 
diena. Dabar. Tarvbu Lie
tuvoje-. lonšeliu skaičius 
qipkia 35. juose nrižiūrima 
1.300 vaiku. . Tsteio-tos 72 
mnfinns ir vaiko konsulfaei-

T) b h <T? n vp i kės motinas 
vnmio ^mnnin vplsfv-

V n vi n aiimo ęnp,

Iš dešinės: Dr. Jonas Stanislovaitis, žmona Kris
tina, priešais jauniausias sūnelis Bobby, krašte 
vyriausias sūnus Paul (vidutinio sūnaus Eugeni
jaus nėra paveiksle). Tarpe Kristinos ir Paul sto
vi Aukso žvaigždės motina M. Strižauskienė, o už 
daktaro pečių — Strižauskas (mažai tematomas). 
Jie registruojasi Progresyvių Partijos kūrimo kon
vencijoje liepos 23 d., 1948, Convention Hall, Phi
ladelphia, Pa. Jie visi veikliai dalyvauja kampa
nijoje gauti daug balsų už Wallace’ą ir laimėti tai
ką ir gausą mūsų šaliai ir pasauliui. Stanislovai- 

. tienei tapus kandidate iš Prospect, Conn., į Conn.
valstijos įstatymdavystę, mums parūpo įgyti dau
giau žinių apie jos kilmę, žinių pavyko gauti per 
jos motiną Jadvygą Vilčiauskienę (Slančauskaitę). 
Ji pasakojo:

1890 metų vasario 10-tą 
mirė mūsų motina, tuomet 
dar negimusios Stanislovai- 
tienės senutė. Paliko 4 ne- 
daaugusias dukteris. Tėve
lis darė viską, kad išgelbėt 
motiną nuo mirties, bet ji 
mirė. Liūdėjom, verkėm. 
Sunkus gyvenimas dar dau
giau pasunkėjo.

Lietuvių spauda, kaip 
jau žinote, tuomet buvo už
ginta. Tačiau mes jau 1891 
metais skaitėm iš Prūsų ne
legaliai įneštas knygas — 
maldaknyges, k a 1 endorių, 
vyskupo Valančiaus rašy
tus apsakymėlius vaikams, 
O tų gyvenimų šventųjų, 
“liekarsta nuo baimės smer- 
čio,” “garsą,” apie sūdną 
dieną ir daug tokių “šven
tų,” rodančių į dangų kelią 
knygelių skaitėm!

Mūsų tėvas skaitė kito
kio turinio raštus: “Auš
rą,” “Varpą,” šliupo rašy
tus anti-klerikalinius raš
tus.

Kunigai žinojo apie mū
sų tėvą, skaitė jį atskalūnu.

Tuo laiku, apie 1892 ar 
1893 buvo išėjus kokia nau
ja knygelė “Dievas, dangus 
ir pragaras” ar tam pana
šiu pavadinimu. Atlaiduos 
per pamokslą kunigas pri- 
graudino jos neskaityti, o 
jei neklausys — užsitrauks 
Dievo rūstybę po mirties. 
Po tų atlaidų kunigas pa
šaukė mūsų tėvą paklaust 
apie tą brošiūrą, gal jis ra
šė. Po to mūsų tėvas para
šė tokias eiles:—

Dievas, dangus ir 
pragaras

Knyga nauja, vardas 
geras.

•jvnliiavrbi rubliu. Danono- 
vaikės motinos andova.noia- 
mos. Vien tik Tarvbu Lietu
voje “Motinos Didvvrpc” 
var/la rrnvn 359 motinos. 
9 775 mofevvs andovanotos 
<^Tnt,inos šlovės ordinu.” 
5,229 — “Motinystės meda-

liu.” Mūsų apskrities Sta
čiūnų valsčiaus eilė moterų 
apdovanotos tokiais meda
liais.

Vos antri metai, kaip 
mūsų apskrityje ėmė kurtis 
kolektyviniai ūkiai. Tai ke
lias į pasiturintį, kultūrin
gesni, laisvą nuo išnaudoji
mo gyvenimą. Šį kelią 
mums nurodė bolševikų par
tija. Reikia pasakyti, kad 
moterys pasirodė pirmosios 
bendro darbo šalininkės. 
Pirmosios jos pareiškė / anie 
savo 
nius

norą stoti i kolektvvi- 
ūkius, ' agitavo savo

(Tąsa 5-me pusL)

Kunigai skaito,— 
netinka,

Tuoj mane barti užninka. • 
Jūs darbas knygas rašyti, : 
Ant tų melstis ir skaityti.
Be reikalo, kunigėliai, ' 
Esat manęs spaudėjėliai.

Aš esu žmogelis menkas.
Man prie darbo kasdien 

rankos.
Senas, žilas, sudžiūvėlis 
Ir moksluose nedidelis.

Pasirašė M. SI.
Po to davatkos užgiedojo: 

Kas raštą skaito, tas peklą 
braido. Tačiau tėvas, kokiu 
buvęs, tokiu tęsė ir toliau 
kovų pilną gyvenimą už sa
vo teises — darbininkų tei
ses.

1893 metais kilo kova dėl 
mokesčių, vadinamų pagal
viais. Bežemiai ir mažaže
miai norėjo ‘pakeisti, kad 
būtų mokama nuo žemės 
daugumo. Kurie turi di
džius plotus žemės ir tie 
pagalvės ne daugiau mokė
ję už bežemį. Todėl kovo
jantieji buvo areštuojami. 
Mūsų tėvas buvo toje kovo
je. Valsčiuje vieną vyrą ve
dė užrakinti. Kiti klausė: 
— Už ką? Tada staršina 
užrėkė: — Aš jus visus už
rakinsiu už buntą.

Bet biedniokai iškovojo 
sau palengvinimą.

Žmonės, tokie buvo vi
duramžių laikais, tokie yra 
dabar: sotūs alkano neuž
jaučia. Lietuviai .irgi turė
jo blogų valdonų. a.

1895 metų rugsėjo pra
džioje atvažiavo žandarai, 
išvežė, mūsų tėvelį į Šiau
lius, uždarė kalėjime vieną, 
neleido su nieku pasimatyt 
ir taip išlaikė metus be teis
mo. O 1896 metais nuteisė 
išsiųst iš savo apskrities 
trims metams. Leido pasi
rinkti, kur būti — Peter
burge ar Rygoje. Tėvelis 
pasirinko Rygą, arčiau prie 
Lietuvos.

Mes, jo dukros, užbaigu
sios tarnauti pas ūkininkus 
1897 metais irgi Rygon per
sikėlėm gyventi. Daug pri- 
vargom, kol mes nukeliavom 
į tą garsią Rygą. Į Mintau
ją yažiavom arkliais. Per 
gilų sniegą rogės vos kruta, 
šalta. Iš Mintaujos pirmą 
kartą savo gyvenime važia
vom traukiniu.

Nuvažiavusios, ieškom I 
darbo. Gavom gurno fabrike 
Provodniko. Turim vieną 
rūmelį antrame aukšte, 
purvinoje gatviūkšteje dar- 
žininkuos, netoli fabriko. 
Darbas rytą prasideda 6-tą, 
šešiose vakaro baigiasi, bėt • ? 
kai dirbi ant akordų, išeini |g 
anksčiau. Išdirbau metus ir 
du mėnesius, apsirgau dru
giu ir nebegalėjau ilgiau 
dirbti guminėje. Ėjau mo
kytis siūti.

1899 vasarą gyvenom- į 
prie didelio vieškelio,' toli 
nuo guminės fabriko. Šven
tadieniais eidavom ant ka
talikų ir luteronų kapų, ret
karčiais į cirkus, o kartą 
patekome ir į teatrą. Veika
las vadinosi “Amerika pir
tyje.” Matėm pasirėdžiu- 
sius lietuvius šviesuolius.

1899 rudenį mūsų tėve
lis, atbuvęs bausmę, grįžo į 
Lietuvą gyventi, sakyda
mas: — Ryga man ne tė
vynė, nemalonu man čia bū
ti; gal ateis tokia gadynė, 
kad. galėsiu aš iškliūti iš tų 
pinklių. Jis išvyko tėvynėn.

Mes jo laukiame grįžtant 
į Rygą, bet jis atvažiavo 
tik• aplankyti mus. Ir suly
go negirdomis, už mano 
akių, mane apvesdinti su 
Vilčiausku. Gerai, tėveli, 
kitaip ir būti negali. Apsi
vedėm 1901 metų vasarį. ? 
Gyvenam nė labai laimingi,, 
nė nelaimingi. Sužinom, kad 
jo broliai Vilčiauskai gyve
na Rusijoj, Tauričeskoj gu
bernijoje, mieste Kerč. Iš- 
pardavėm rakandus, išva- , 

. žiavom į Krymo pussalį* 
1901 gegužės mėnesį. Išbu
vę per vasarą, grįžom į Lie
tuvą spalių mėnesį.'

Kryme gyvenant girdėjo
si kalbant apie revoliuciją, 
darbininkai džiūgavo, bet 
kol žmoneliai ištikro pada
rė perversmą, gyvenime, ' 
daug metų praėjo. •

Oras Kryme lyginasi Flo
ridos orui. Ir .vaisiai, dar
žovės tokie, kaip Ameriko
je. Kerčas — prie j ūbų 
krašto, tai žuvų turguje 
daug kas dioną. Anksti tu? . 
rėdavom eiti turgun, kol 
saulė nešildo. Tais laikais 
dirbtinio ledo nebuvo.

Simonas dirbo fabrike 
Brenska. Gyventojai tenai 
tuomet gyveno rusai, tur
kai, gruzinai, italai, žy
dai...

Grįžom Lietuvon tais pa
čiais metais, apsigyvenom 
kaimo gale grįtelėje, tufim 
kalvę, kalsim ginklus revo
liucijai ... Metų neišgyve- 
nom, kunigas per pamokslą 
visiems žmonėms’ įsakė ne
duot vietos savo pastogėje, 
neduoti darbo, nekalbėtis su 
tais “cicilikais.” Tas buvo 
1903 metais. Žmonėms dir
bant laukuose vasarąr pra
einant pro juos nugirsda- ’ 
vom, kuo jie.mus mato: 
“naujavieris,” “ciciliks,” 
sakydavo jie.

1904 metais, kilus rusų 
karui su japonais, kas tu
rėjo pinigų, greit į Ameri
ką pasitraukė, nenorėjo ka
riauti, nes žmonės buvo nu
sivylę caro valdžia, nepaten
kinti, neturėjo už ką ka
riauti. Tai ir mes, per gerų 
žmonių pagalbą, pasiekėm 
Ameriką. Nežiūrint sunkių 
vargų, vadovaujantis protu 
ir pažangos šviesa galime i 
svajoti apie laisvesnį gyve
nimą.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Spalių 27, 1948
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(Tąsa)

— Ne, aš greit radau, tik buvau be
pradedąs abejoti: už trijų šimtų žings
nių šaudymas, maniau — jūs pakeitėt 
vadovietę.

— Taip, — pasakė generolas, — vos 
nepakeitėm, mano štabininkai jau nuta
rė šiąnakt keisti, bet aš vakare grįžau iš 
divizijos ir jiems uždraudžiau. Kai sun
ku taip, kaip dabar, — atsiminkite tai, 
kapitone, o dabar, nėra ko slėpti, labai 
sunku, — negalima laikytis įprasto iš
mintingumo taisyklių ir keisti savo va- 
dovietfcs net tada, kai tas atrodo tikrai 
būtina. Svarbiausia ir išmintingiausia 
tokią minutę, kad kariuomenė jaustų 
t vi r tu m ą, suprantate? O tvirtu
mas žmonėse gimsta dėl pastovumo, o 
ypač dėl vietos pastovumo jausmo. Ir 
kol aš sugebėsiu iš čia vadovauti, aš iš 
čia ir vadovausiu. Jūs — jaunas vadas, 
aš jums tai sakau todėl; kad jūs sau tai 
pritaikytumėte, savo batalijone. Aš ti
kiuosi, jūs nemanote, kad tyla pas jus

gerą, kad jis, armijoje žinomas savo ty
lumu, dabar ištisas penkias minutes kal
bėjo su Saburovu, paprastu ryšio kari
ninku, ir pasakė net keletą dešimčių žo
džių, lyg neturinčių tiesioginio ryšio su 
reikalu.

Po penkių valandų, kai Saburovas išė
jo iš Procenko, jis vėl stovėjo jo blinda
že.

— Na, kaip ten? — paklausė Procen
ko, perskaitęs įsakymą.

Kai Saburovas jam papasakojo, jog 
armijos vadovietė tebėra senoje vietoje, 
Procenko veide švystelėjo pritarimo šyp
sena: jis, matyt, jautė tą pat, ką ir Sa
burovas, jam taip pat buvo malonu, kad 
štabas liko vietoje. Išviršinis tokio elge
sio neišmintingumas iš tikrųjų buvo 
aukščiausias išmintingumas, toks, koks 
kare taip dažnai nesutampa su, atrody
tų, pirmu žvilgsniu aiškiais sveikos nuo
vokos reikalavimais.

Grįždamas iš Procenko, Saburovas 
pakeliui užsuko į Babčenko blindažą. 
Jam divizijos štabe pranešė, kad Bab-

* čenko skambino ir prašė jį užeiti.
Babčenko sėdėjo prie stalo ir dirbo — 

rašė pranešimą.
— Sėskis, pasakė jis, nepakeldamas' 

galvos ir tęsdamas savo darbą. Babčen
ko niekados nenutraukdavo pradėto dar
bo, kai ateidavo jo iššauktieji pavaldi
niai. Jis tai laikė nesuderinama su savo 
autoritetu.

Saburovas, spėjęs jau prie to pripras
ti, abejingai paprašė Babčenko leisti‘iš
eiti parūkyti. Vos jis išėjo pro duris į 
kitą blindažo kambarį, susitiko nuo ka
ro pradžios divizijoje kariavusį ryšių 
kuopos vadą vyresnįjį leitenantą Jerio- 
rriiną.

— Sveikas, — pasakė Jeriominąs Sa
burovui ir stipriai pakratė jo ranką. — 
Išvažiuoju.

— Kur išvąžiuoji?
— Atšaukia mokytis.
— Kur?
— Į kursus prie ryšių Akademijos. 

Keista, kad atšaukia iš Stalingrado, bet 
įsakymas lieka įsakymu — važiuoju. Už
ėjau atsisveikinti su' papulkininkiu.-

— Kada išvažiuoji?
— Tuojau. Štai kateriukas bus, ir 

žiuojam.-—Saburovas pagalvojo, kad 
ne jo atvykimas, tai bent atėjimas
riomino, kurį Babčenko jau seniai pa
žinojo ir su kuriuo dabar jam tenka at
sisveikinti, privers pulko vadą atitrūk
ti nuo rašymo. Jis įėjo pas jį kartu su 
Jeriominu.

— Drauge papulkininke, — pasakė 
Jeriominąs, — leiskite kreiptis.

— Taip, — pasakė Babčenko, neati- 
trūkdamas nuo popierių.

— Važiuoju, drauge papulkininke.
— Kada?
— Tuojau važiuoju, užėjau atsisvei

kinti.
— Dokumentą paruošėte? — paklau

sė Babčenko, vis dar nepažvelgdamas į 
Jeriominą.

— Taip, štai jis.
Jeriominąs padavė jam dokumentą.
Babčenko, vis dar nepakeldamas nuo i 

stalo akių, pasirašė dokumentą ir pra
tiesė Jeriominui. Stojo tyla. Jeriominąs į 
nesiryždamas keletą sekundžių patrepse- ■ 
no vietoje.

— Tai šit, vadinasi, važiuoju, — pa
sakė jis.

— Na, ką gi. Važiuokite.
— Užėjau sų jumis atsisveikinti, 

drauge papulkininke.
Babčenko pagaliau pakėlė akis ir pa

lakė:
— Na, ką gi, linkiu pasisekimo moks

le, — ir ištiesė Jeriominui ranką. Jerio- 
minas ją" spustelėjo. Jis dar kažką norė
jo pasakyti, bet Babčenko, jau nebėkreip-, 
damas į jį dėmesio, vėl įkniubo į savo 
popierių.

• — Tai, vadinas, viso labo, drauge pa
pulkininke, — dar kartą neryžtingai pa
sakė Jeriominąs ir pažvelgė į Saburovą. 
Iš žvilgsnio jis atrodė ne tiek įžeistas, 
kiek sumišęs. Jis, tiesą sakant, nenuma
nė, kaip teks atsisveikinti su Babčenko 
ir kaip tas atsisveikinimas įvyks, bet vis 
dėlto negalvojo, kad visa tai įvyks taip 
oficialiai.

Įspūdžiai is Kelionės Lėktuvu 
Į Los Angeles ir Atgal

Rašo A. J. SMITAS.
(Tąsa)

4 Lėktuvas skrenda tarp 
kalnų ir, rodos, atsimuš į 
kalną. Tačiau, skrendant 
aukštyn, jis iškilo aukštai • 
virš kalnų. Klimatas pasi

f

'' <

— Nemanau, — pasakė Saburovas.
— Ir nemanykite, jinai neilgam. Sa- 

vatejevai! — riktelėjo generolas.
•Duryse pasirodė adjutantas.
— Sėskitės^ rašyki te įsakymą.
Generolas prie Saburovo greit padik

tavo keletą eilučių trumpo įsakymo, ku
rio esmė buvo ta, kad Procenko turėjo 
padaryti visa, kad iš savo ruožo vokie
čiams neleistų atitraukti dar didesnio 
žmonių skaičiaus. Tam tikslui Procenko 
turėjo įvykdyti keletą atskirų atakų sa
vo pietiniame sparne, kur vokiečiai pra
siveržė iki Volgos.

— Taip, pridurkite, — pasakė gene
rolas, — sveikinu pakėlimu į generolo 
laipsnį. Viskas. Duokite pasirašyti.

Atleisdamas Saburovą, generolas pa
kėlė j jį nuvargusias, nuo nemigos mels
vais paakiais akis..

— .Jūs, rodos, seniai pažįstate Pro
cenko?

— Beveik nuo. karo pradžios.
— Jeigu norite būti geru vadu, moky

kitės, prisižiūrėkite iš jo. Jis iš tikrųjų 
ne toks, kaip atrodo pirmu žvilgsniu. Jis 
gudrus, protingas ir atkaklus. Daugelis 
mūsų dažnai tik atrodo esą ramūs žmo
nės, o jis vienas tų, kuris iš tikrųjų vi
sad ramus, štai ko iš jo mokykitės. Jis 
man apie jus pranešė, kad jūs gerai vei
kėte pirmomis dienomis, pakliuvę į ap
supimą. Dabar visa jūsų divizija gali 
save laikyti esanti apsupta. O šitokiomis 
aplinkybėmis svarbiausia — ramumas. 
Mes su jumis atnaujinsime ryšį, bet van
duo — vis dėlto vanduo, tad atminkite 
šitą. ~ Tarp kitko... — generolas at
sikėlė paduodamas Saburovui ranką, — 
tarp kitko, vanduo mus kai kada gerai 
veikia, kai jis užpakaly mūsų. To pavyz- 
džiaį — Odesa, Sevastopolis... Tikiuos, 
to pavyzdys bus ir Stalingradas, tokiu 
tiktai skirtumu, kad mes jo neatiduosi- 
me jokiomis aplinkybėmis. Galite eiti.

Kai Saburovas, išėjęs iš štabo, žings
niavo atgal į .prieplauką, jis pagalvojo, 
kaip tai bebūtų keista, o armijos vado 
nuotaika buvo gera. Generolo rami ir lė
ta kalba buvo nedirbtina ir Saburovui at
rodė labai natūrali. Šitas žmogus tikrai 
galvojo taip, kaip kalbėjo. O tuo tarpu 
dienos įyyjdai, atrodė, galėjo sukelti vi
siškai. kitokią nuotaiką. “Gal jis žino k^ 
jiors, ko mes nežinome, — pagalvojo Sa
burovas, r— gal pastiprinimai, gal kas 
nors ruošiama kitoje vietoje ...”

Ir tuoj pat metė taip galvojęs. Ne, 
čįa reikalas kitas. Jr staiga aiškiai su
prato armijos vado geros nuotaikos 
priežastį: paprastai, blogiausia, kas ga
lėjo įvykti, jau įvyko: vokiečiai prasiver
žė iki Volgos ir perkirto armiją, — vi
sas paskutines dienas tai vyko, ir nepa
kako jėgų tam atsispirti. Bet dabar, kai 
•tas baisiausia įvyko, kai įvyko tai, ką 
vokiečiai anksčiau laikė mūšio pabaiga, 
— armija neprisipažino nugalėta ir ko
vėsi toliau, ir štabas liko ten, kur buvo, 
tarsi nieko nebūtų įvykę, be to, iš atkirs
tos divizijos atvyko vadas, kuris, nieko 
nepaisydamas, atgabeno armijos vadui 
•pranešimą kaip tik tuo laiku, kuriuo jis 
paprastai pristatomas. Tas viskas kar
tu sukėlė armijos vadui tą gerą nuotai

ką, kokioje jį rado Saburovas. Ir tokią

va- 
jei 
Je-

.(Bus dąugiąu)

keičia, sausra. Visur kalnai 
pliki ir gamta išdžiuvusi. 
Kalifornija arti. Darosi 
džiugu. Skrendam nuo kal
nų žemyn. Matomos nudžiū
vę — plikos apylinkės; jau 
prasideda gyvenamieji na
mai ir vis tankiau jie ma
tosi.

Leidžiamės į Long Beach 
aerodromą, o buvo sakyta/ 
nusileis į Lockheed Air aik-' 
štę, Burbank, Cal.

Pirmutinis išlipau iš lėk
tuvo ir tuoj pastebėjau sa
viškius, ^nemačiusius per1 
virš 25 metus. Pasisveiki- 
nom. Jiedu pastebėjo, kodėl 
lėktuvas nenuskrido į pažy-1 
mėtą vietą. O jūs manot; 
kad aš žinau, kur aš esu 
—esu Kalifornijoje ir tarpe 
judviejų... Long Beach ^esa
me, — jie sako.

Čia užbaigėm 3,000 mylių 
kelionę, smagią kelionę. Per 
visą šalį buvo giedra, tyku. 
Sustojom 6 vietose: ir juo 
tankiau stoja, tuo dar ge
riau — pasivaikštai ir vėl 
šauk. Į namus kelionė buvo 
skirtinga, apie kurią vėliau 
parašysiu.

Brolienė sako: “Mudu at
vykom anksti į Lockheed 
aikštę, Burbank, Cal. Stotyj 
pranešė, kad už kelių minu-: 
čių pribus lėktuvas iš Phi- 
la., Pa. Atskrido 4 motorais 
didelis lėktuvas, iš. kurio iš
lipo tik vienas aukštas, sto
ras ponas. Matom, kad ne 
tu mažasai... Stoty pagarsi-1 
no, kad atleki į Long Beach; 
aikštę. Paspėjom atvykti1 
pasitikt. Ši kompanija netu
ri pastovios reguliacijos ir 
jinai didžiųjų yra neigiama.

Brolis savo mašina veža į 
namus— Hollywoodan. Jau
čiuosi kaip sapne...

Baltuoja namai, įvairūs• 
pastatau kurių seniau ne
mačiau ... Gyvenau Los 
Angeles mieste 5 ar 6 me
tus, kurį apleidau 1918 me
tais. Žiūriu į tuos paliktus; 
kalnus — visur mirga; pa
statyti namai — ir sako vi§ 
turtingų žmonių - aktorkų. 
Kaip viskas pasikeitė... 0- 
ras dūmuotas, atrodo su 
dulkėmis susimaišęs.

Atvykstam į Hollywoodą. 
Čia oras giedrus ir tyras. 
Jaučiuosi, kaip namieje. Už 
dienos kitos man parūpo 
susitikti su mano idėjos 
draugais ir ^raugėmis, su i 
kuriais intensyviai teko; 
veikti, plėsti lietuvišką ju-i 
dėjimą tais laikais. Žinojau; 
patį artimiausią iš tų laikų 
drg. Povilą ir jo draugę Ju-, 
lytę Rufus ir visą eilę kitų. 
Pašaukiau telefonu ir Povi
las atsako. Aš esu svečias 
ir labai pasiilgęs jūsų. Ar 
pažįstamas balsas kalbą į ' 
jus? Na—ne! Čia kalba AnJ 
tanas Smitas iš Phila.? Na,! 
dabar tai jau žinau. Jiedu 
pirmutiniai aplankė. • Kaip 
džiugu buvo pasimatyti, pa
sikalbėti apie praeitį, da
bartį ir liūdnai patirti apie 
išnirusius draugųs-drauges 
iš jųano laikų... , .• .

• Jiedu užsiprašė visus pas 
save. Povilas, būdamas:Kuo
sas nuo darbo pareigų, at
vykę dienos laiku ir išsivežė 
mus palodyti mirusių tur
tuolių. pąliktą pąlocių, kaipo 
muziejų — Henry E. Hun
tington Library, San Mari
no, Cal. Jame randasi meno 
galerija ir įvairių iš pasau
lio surinktų medžių ;bota- 

. niekas Sodas. Kadangi. apie
i \ 

jį rašė Dr. Kaškiaučius, tai 
tik keletą žodžių prisimin
siu. Paliktas turtas, sukrau
tas jam dirbusių žmonių. 
Povilas buvo gavęs mašinos 
vairuotojo darba ir pasakė, 
kad turėsi dirbti 24 vai. — 
būti ant pašaukimo. Kada 
miegoti? Jis tos jo malonės 
neėmė. Išstatyta parodon 
Gutenbergo 1450-55 m. bib
lija — pirmutinė atspaus-: 
dinta biblija, pati vyriausia 
išnaudotojų klasės monų 
priemonė. Knygyno įtalpoj 
sukrauti tomai knygų,; 
išeksnyro ir kitų autorių 
klasikiška literatūra. Apie. 
400 įvairių meno pabūklu ir 
apie 65 aliejaus piešiniai,' 
tapybos, baldai; miniatūros, 
vis padarytos. Anglijoje, 
Francijoje. Botaniškas so
das, užimąs 200 akrų, įvai
rių medžių kolekcija. Tai 
aliejaus tūzo turtas...

Veik visą gyvenimą dir
bu meno galerijose, man te
ko pamatyt daug panašių 
milionierių, sus įkrovusių 
vertingų meno turtų, pas 
kuriuos tekdavo atlikti į- 
vairūs darbai.

Sukrovus esamų turčių 
meno pabūklus, miestams 
reikėtų pabudavoti daug 
muziejų. Esu labai dėkingas 
Povilui už šios vietos paro
dymą.

Povilas parsivežė pas sa
ve. O koks jų namas mo
derniškas! Tai buvo netikė-; 
ta staigmena... Su Povilu— 
ilgamečiu veikėju — teko 
darbuotis tarp Los Angeles 
lietuvių. Tada dar buvome 
jauni, tačiaus abudu Rufaii 
amžiuje atrodo pusjauniai. 
Turi dvi,dukras: abi ištekė
jusios; viena už daktaro. 
Abidvi išmokslintos.

Liūdna buvo persiskirt.
Kokia Pakaita Miesto ■ 

Centre
Su broliu keletą sykių va-l 

žiavom į miesto centrą pa
tirti skirtumą. . Labiausiai 
atkreipė mano atydą kartus 
oras, kuris graužė akis. Sa-. 
kau broliui: ar tau irgi 
graužia akis ir bėga aša
ros? Taip, sako. Teiravausi 
apie tą nepaprastą oro kar
tumą tarp svetimųjų žmo
nių. Jie sako: priežastis 
sintetiško gurno gamyba: 
šiukšlių deginimas ir auto
mobilių monoxde — išdegu- 
sis gesas. 30 metų atgal to 
nebuvo.

Einame Main Street gat
ve — nauji pastatai, bet se-’ 
nųjų pasilikę. Žiūriu, misi
jos, religinės įstaigos, dar 
pasilikusios iš mano laikų. 
Vienoj vietoj erdvinga salė; 
ir joje sudėti stalai ir ant 
jų lėkštės, uždėtos kelios1 
riekutės duonos. Žiūriu, su-1 
liesėję senukai slankioja, 
gerokai apžėlę barzdomis. 
Tos pačios valdančios klasės 
aukos... Einame per centro, 
parkutį, žmonių prisėdę ir; 
vienoje ir kitoje vietoje, bū
riais susispietę, diskusuoja 
ekonomines ir politines pro
blemas. Pasiklausėme vie
nur ir kitur —diskusijos ei
na apie sekančius rinkimus. 

* Vienur kalba už Wallace, 
kritikuodami demokratus ir 
republikonus kaipo amžinus 
priešus laisvo žmogaus gy
venimo. Šalę manęs stovi 
išblyškusiu veidu jaunuolis, 
isteriškai tyčiojasi.. Kitur 
pasilipė jęs vienas kalba 
garsiai už ponų gerybe^... 
Nebuvo laiko klausytis. 
Žmonės visur protauja pa
syviai...

Krautuvėse kainos tos pa
čios. Dąržovęs, fruktai pi
gesni, negu rytuose. Kafe- 

terijęse maistas skaniau pa
gamintas ir pigesnis, negu 
Philadelphijoj Horn & Har- 
dart Co. automatiškuose re- 
stauranuose. Yra gerų mi
tybos vietų. >■
Kaip Atrodo Long Beach?

Šis miestas prie manęs 
buvo retas ir tik prie jūros 
mažų spekuliantų krautuvė
lės. Dabar didelis miestas. 
Departmentinės krautuvės; 
plačios gatvės. Prie jūros 
kranto pastatyta prieplau
ka, prie kurios stovi du ko
merciniais laivai. Vienoje 
vietoje išvestas arklio pat- 
kavos .ant vandenio apskri
tas stulpinis tiltas, per kurį 
važiuoja ir automobiliai. 
Prie jo randasi vieta: “Spit 
and Argue Club” (spjaudy
mo ir ginčų klubas). Susėdę 
apie 300 žmonių klausosi 
nuo platformos įvairių sro
vių kalbėtojų kalbų. Jie kal
ba per mikrofoną iš eilės. 
Tuolaikinis kalbėtojas kal
bėjo už progresyvių parti
ją. Tiksliai priėjau prie tri
jų jaunuolių ir užklausiau, 
apie ką jis kalba. Už Wal
lace— pareiškė. Pasisakiau, 
kad esu atvykęs iš Phila- 
delphijos. Jie entuziastiškai 
klausimus statė apie sans- 
kridį. Žmonės žingeidauja 
rinkimais. Didžiuma nuse
nusių žmonių.

Čia būdavo tyras oras; 
prie jūros smėlis, kaip šil
kas. Dhbar atmosfera ko
mercinė. O jau tų speku
liantų! Daugiau, negu pir
kėjų. Randasi viešbučių ir 
daug apar.tmentų.

Apylinkėje randasi galy
bės aliejaus šulinių, iš kurių 
milijonus dolerių kraujasi 
Standardo, Richfied ir kito
kiais vardais kompanijos.

Iš čia važiuojam pajūriu 
pro San Peter — didžiausią 
uostą — į Rędondą Beach. 
Visur apstatyta mažais na
meliais. Kai kur koksai tuš
čias grynos žemės plotas, 
nuo sausros nejaukiai atro
do, kada pripratęs prie ža
liuojančios gamtos. Redon
do ‘ kurortuos daugiausiai 
maudydavomės.
Dabar viskas komerciniai 

pakeista. .Apgyventa dau
giausiai darbininkų 'šeimo- 
įpis.

Vykstam link'Hollywoo- 
do. Įdomiai stebėjausi dar
bininkų pastatytais name
liais — bungaliukais, — jų 
šimtai; visur gyvena. Kur 
jie dirba? Gal prie aliejaus 
šulinių. Atsimenu, šiose vie
tose, prie manęs, tarpe Los 
Angeles ir jūros per 20 my
lių ibuvo tuštumos; dabar 
veik viskas užstatyta na-i 
mais, keliais ir smulkia spe
kuliacija... \

(Bus daugiau)

Berlin. — Amerikonas 
Marshallo plano vadas 
H of fmanas pranašavo, kad 
1952 m. “atsigriebs” vakarų 
Europos pramonės.

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

■SBBMI Laidotuvių
mMmBBhmhB Direktorius

Newark, N. J. 11 ‘
ALGOS MUŠAMOS,*, 
UNIJOS DRASKOMOS
Balsuokime už Wallace-Taylor

Penktadienio Laisvės edito- 
riale pastebėjau, kur rašoma, 
kad Nacionalė Darbo Santy
kių Taryba uždraudžia masinį 
pikietą užstreikuotose .vietose.

Pasakysiu dar daugiau. 
Newarke ta pati Taryba pra
dėjo tėrorizuot unijas nei ant 
streiko neišėjus. Pradžią pa
darė ant ILGW, Rakandų ir 
E. G. unijų. Virš minėtos 
Tarybos Agentai valkiojasi po 
dirbtuves ir skymuojaxsu bo- 
sais, įkalbinėdami ir gąsdi^ 1 
darni darbininkus įvairiais bau- 
bais, kad jie pamestų šitas 
unijas ir balsuotų už bosų 
unijas, kurios esą daug “ge
resnės” ir mokestis daug ma
žesnė.

Iš tikrų šaltinių ,patirta, kad 
tuoj po rinkimų bosų susivie
nijimo organizacijos padaryta 
planai visuotinam ^apojimui 
uždarbių ir draskymui visokių 
unijų. -Jie laukia tik po rin
kimų, nes dabar nedrįsta pa-- 
sirodyt, koki jie “geri” darbi
ninkams. Jau dabar yra daug 
siuvėjų šapų, kuriose nukapo
ta uždarbiai.

Todėl, lapkričio 2 dieną vi
si ir vlfeos balsuokime už 
Wallace ir Taylor; N. Jersey 
senato—James Imbries. Į kon- A 
gresą Philip Van Gelder, Tho
mas Ogilvie, Sidney,.Stilberg, 
John Schein, Daniel Wagner, 
Dr. IB. Cambell, Katharine 
Van Qrden. Vietiniai: Frank 
Witkus, R. Monroe, J. Collins 
ir kitus pirmiau nurodytus.

. Jamison.

Kur Kalbės 
Henry Wallace?

Progresyvių partijos kandi
datas J Qrezidpnto vietą Hen-_ 
ry Wallach kallbės sekąrųose < 
vietose. Visi ir visos raginą^ 
mi lankytis į jo prakalbas, s

Ketvirtadienį, zspalio 28, 
New York City.

Penktadienį, spalio 29, New 
York City.

Šeštadienį, spalio 30, Phila
delphia, Pa. '

Sekmadiėnį, spalio 31, New 
York City.

Pirmadienį, lapkričio 1, New 
York City.

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

IŠ senų padarau^
U naujus paveiks-
Zlūs ir krajavus 

sUclarau su ame-

ir 
aiuinu tokio

dydžio, kokiopą- . 
geidaujama. Tai-’ 
pogi atmaUavoju 
įvairiom spalvom/

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Kampas Broadway Ir Stpne Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.'* 

Tel. GLenmore 5-6101 i

Liūdesio valandoj kreip
ėtės prie ąianęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai .moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar <110

4 .pusl.—Laisve (Libeidy, į.ith. Daily)—Tree r, Spalių 2^ <1948
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' dirbtinos Stanislovaitienes
Balsas Angliškoje Spaudoje

Lietuvių Wallące-for-Presi- 
dent Komiteto pirmininke ir 
progresyvių (People’s Party) 
kandidatė j Connecticut sei-
mėlį, parašė (ir jis tilpo) šė
le amą laišką Waterburio 
dienraščiui “The American”:
People’s Party Candidate
Asks Spending
For Peace, Not War
To the Editor of
The American:

prevent any drastic 
in our form of gov- 
by granting the un- 
of the depression a

Nations rise, level off, grow 
decadent, and decay. It has- 
happened before and can 
happen again; but it does not 
h&vc to happen.

It has happened when a 
small group have seized the 
power and wealth of a na- 

'tion. Then, as the rich grow 
richer and the poor grow 
poorer, due to discontent of 
the dispossessed, the nation 
becomes vulnerable from with
out and within.

EDR realized this and took 
steps to 
changes 
eminent 
derdogs
chance to eat; by allowing our 
millions in the laboring class
es security through the union 
movement, and by supporting 
the farmer’s price levels, so 
that the small farmer did not 
lose his holdings.

Both the First World War 
and the Second World War 
increased the number of milli
onaires and billionaires. It 
also increased the number of 
“dispossessed,” in even larger 
•proportion. Men who had 
started small business were 
drafted and had to sell out— 
usually at a loss. Those who 
returned after several years 
of armed service, with little 
or no capital, could not start 
anything for themselves.

* 'V.
E®.

&

P-K

h

Those who did start business 
often failed because of the 
competition of entrenched btv 
siness, whose owners did not

Christina Staneslow

was over —• 
and
em-

that

go to war. In any event, 
these men found that the “A- 
merican Dream 
killed by high prices
monopoly. They became 
ployes of bigger firms.

We must face the fact 
the physical pioneering front
iers are closed. There are no 
more railroads to build. There 
are no public lands to settle. 
A man can’t even start a 
farm from which to make a 
living, without $10,000 capital 
for buildings, equipment and 
stock.

The free lands and the 
frontiers to conquer were 
escape valves in previous 
“panics,” or depressions. 
When the next depression 
comes, discontent will mani
fest itself in ways not so 
pleasant to those in power.

But, for every ill, there is 
a cure. We have tremendous 
social frontiers to conquer. 
We need only look at a coun
try like Sweden to realize 
this. The cost of medical care 
in this country is beyond the 
reach of 80 per . cent of the

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYN® 
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ T DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9612

August' Gustas į
BELTAIRE FLORIST i

1 Lietuvis Kvietkų Pardavėjas j 
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. į

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

ir tt., telefonuokite
, SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

t
•*

Paul Gustas Funeral Home,
INC. " .

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. "
Skersai gatvės nuc/ Armory 11

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį n

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 įruošta* i 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- ■> 
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. '

them. We 
for 

The children 
Al-

people. Oh, they will pay 
their hospital bills to pay for 
the saving of a l^ved one, but 
it will wreck their ecohomy 
for years. We need more 
hospitals. We need more 
school rooms, and the teach
ers Co go with
need adequate lunches 
these children. __
are a nation’s true wealth.
so, medical science is making 
it possible for more and more 
of the older people to live into 
their 70’s. In our industrial
ized system they are not em
ployable. Their children, 
struggling with their own fa
mily’s financial problems, can 
not care for them. We must 
have adequate old age assist
ance.

Are you going to say, “It 
will bankrupt the country”? 
Never. It is the armament 
program, which takes 80 per 
cent of every tax dollar^ that 
is bankrupting the country, 
it is just as easy 
hospitals as 
easier to build 
tanks. And I 
my child had 
guns.

The draft and 
program, along 
penditures for the 
Plan, 
economy, 
ropean 
through 
not the 
lieve in

build
Far »

to 
barracks.

schools than 
would rather 
butter than

the armament 
with the ex

Marshall 
will really/ wVeck our

I believe in a Eu- 
Recovery Program 
the United Nations, 

Marshall Plan. I be- 
building for peace, not

war. 1 believe in relieving the 
needs of our people. We have 
plenty who could use a Mar
shall Plan for United States 
Recovery, in several sections 
of the country.

Christina W. Staneslow. 
People’s Party Candidate 
for Representative from 
the Town of Prospect. 

Prospect, Oct. 12, 1948.

Moterys Tarybų Šalyje
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) , /

kaimynus. Apskrityje žino
mos Meškuičių valsčiaus 
moterys - agitatorės Jokū
bai tienė, Vilimaitė, Zamu- 
laitytė.

“Gegužės 
lektyvinio 
didžiuojasi 
tuolėmis, 
Sargūniene, Jonaitytė. Že
maitės vardo kolektyvinia
me ūkyje pavyzdingos mel
žėjos Petraitienė ir Gotau- 
tienė, atlikusios savo dar
bą, padeda ir laukų darbuo
se. Kiaulių šėrėją Songai- 
tienė kolektyvinio ūkio 
fermoje išaugino puikius

Pirmosios” ko- 
ūkio valstiečiai 
tokiomis spar- 

kaip Bešonytė,

Nuo kolektyvinių ūkių 
valstiečių nepasilieka ir ki
tos Šiaulių apskrities mote
rys. Visų jų tikslas — pa
siekti kuo greitesnį krašto 
atkūrimą, padaryti gyveni
mą gražesnį.

Tokiais žodžiais baigė sa
vo pranešimą moterų tary
bos. pirmininkė, Girdaitie- 
nė.

Ilgai dar neišsisklaido 
kolektyvinio ūkio ir xapylin- 
kės valstietės. Jos rinkosi į 
būrelius, kuriuose keliamos 
vis naujos ii\naujos mintys, 
kilusios ryšium su praneši
mu. Visos susirinkusios mo
terys tvirtai pasiryžusios 
visomis išgalėmis stiprinti 
kolektyvinių ūkių santvar
ką, kuri atvėrė joms kelią 
į šviesesnį, laimingesnį, la
biau pasiturintį gyvenimą.

A. Rudzinskas 
(“Tiesos” 
korespondentas)

PHILADELPHIA, PA
- -Mirė Juozapina Baranauskiene

Rugpjūčio 2 mirė Juoz. Ba
ranauskiene, 57 metų am
žiaus. Iš Lietuvos paėjo Titi- 
vienio parap., Rainio (?) ap
skrities, Kauno rėdybos. Pa
liko nuliūdime savo vyrą Jo
ną ir dukras: tAleną, Louise, 
Elzbietą, Evą. *

Atvyko iš Lietuvos 1912 m., 
išgyvenus šioje šalyje 38 me
tus.

Tapo palaidota Fernwood 
kapinėse. Laidotuvėmis rūpi
nosi ir suteikė gražų patarna
vimą graborius Charles J. Ra
manauskas.

Jonas Baranauskas ir jo vi
sa šeima dėkavoja lankiu
siems šermenis, palydojusiems 
į kapines ir graboriui Rama
nauskui už mandagų patarna
vimą. Dėkavoja grabnešiams 
ir visiems už gėles ir liūdesio 
valandoj užuojautą.

Velionė buvo ilgametė LLD 
141 kuopos narė, “Laisvės” 
skaitytoja. Jinai-Visada šir
dingai rėmė bendrą darbinin
kišką judėjimą. Visada džiau
gėsi 
judėjimu. , 
aukavo rūbų 
bų Sąjungos 
kentėjusiems 
nėms.

Ši draugė 
linksma, simpatinga ir rūpes
tinga savo šeimos išauklėjime.

Laisve” ir darbininkų 
Jiedu labai daug 

karo metu Tary- 
ir Lietuvos nu- 
nuo karo žmo-

visą. laiką buvo

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770
, A A Aį

♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦M^M-***#******************************* HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SAMPULŲ SIUVĖJOS 
Patyrusios 

MERGAIČIŲ SUKNELES 
Gera Alga. Nuolatinis Darbas

ROSENBACH JUNIORS 
101 West 37th St. — 4-tos Lubos.

(?63)

25 Mėty Jubilčjinės-Sidabrinės Sukaktuvės!
SUKANKA 25 M.;KAIP MES ESAME BIZNYJE
Per tą laikotarpį mes išauginome, ištobulinome per sa

vo triūsą ir sugabumą vieną iš moderniškiausių šių laikų 
valgio ir gėrimo krautuvę.

Šia proga, mes nupiginame visas mūsų krautuvėje pre- nn 1 MUdllUI AI
kės. Tokių progų labai mažai yra. Pas mumis gausite to į lirilNIjOllu/ll
ko kitur negalite gauti; pas mumis rasite visko, kas tik harrison-KEARNY n. J. 
reikalįnga jums pristato, šiupse brangenybės laikuose, giuomi pranešame, kad lld 136 
čia viskas parsiduos kuo pigiausiai. Čia rasite mėsos—kp- vakarėlis, kuris turi įvykti spa- 
geriausios rūšies, kuo pigiausia kaina. Mėsos
te jums patarnaus draugai Patten ir Ragažinskas. Čia Klubo salėje, schuyier Avė., įvyks 
galėsite gauti puikiausios rūšies lietuviškų dešrų, kuriasHenry Wallace Progr. partijos ma- 
ant vietos pagamina drg. Ragažinskas. čia rasite taippraSome vietinius ir iš apylinkės 
pat visokios rūšies geriausio alaus, degtinės, vyno irdaiyvauti (Keamy, n. j.). Taip pat 
QDmnnnn mes manome» kad šiame taip svąr-
bd-iiųjanu. . biame laike visi turėtų susilaikyti

Išpardavimas prekių tęsis iki 31 d. spalių. Krautuvės ss^‘'b;,k ’SSKta’JS!
valandos: Pirmadieniais iki 6:30 vakaro. Trečiadieniaisgt-esyvių partijos veikimui. — va- 
iki pietų. Ketvirtadienį iki 9 vai. vakaro. Penktadieniais barelio Komisija.
ir šeštadieniais iki 10 vai. vakaro.

Visi f rentai ir draugai užkviečiami užeiti, jeigu 
pirkti, tai nors sykiu su mumis pasidžiaugti mūsų 
veiktu darbu.

(253-254)
HARTFORD, CONN.

Viena iš gražių Sovietų Sąjungos 
ne-filmų bus rodoma, sekmadieni, spa
liu-lių 31 d., Avery Memorial Audito

rium (šalia Hartfobdę knygyno), 
filmą užsivadina Village Teacher 
(Kaimo mokytoja). Pelnas bus ski
riamas Izraeliaus ir Biro-Bidžąno 
našlaičių sušelpimui. Pradžia 2:30 
vai. dieną. Įžanga $1 asmeniui, 
kviečiame visus pasinaudoti šia 
proga ir pamatyti tą naują Sovietu

Užkviečia savininkai.

Quaker Self-Service Food Market
J. A. Bekampis ir Elz. Bekampienė

502 CHAPEL AVE. MERCHANTVILLE, N. J. filmą. Rengia Lillian Wald Club. —
’ W. Brazauskas. (253-254)

Telefonas: Merchantville 8-1082 WORCESTER, MASS.* i A aZa *Zm *Za *Za *Za aZa aZa — r. .t. .t. .T. < .T. *Za aZa^Za^Za- T— -.W--A’ "V ——a— —T— ft* piw v■ ■ w wivv 1 wtt.fl. —A— Flv .1. .1. r■ wri. viw .i..1. —A— •A* —’1— F^ Fw* FwfFtfFtf Ftf WJFftF

Tai jau ir vėl- vasara prabėgo, 
vėl atėjo laikas uždaryti vasarinę 
įstaigą 
Kaip praeityje, taip ir šį rudenį L. 
S. ir D. B. Dr-ja ruošia šaunų ban- 
kietą, įvyks spalių 30 d., 6 v. v. 
Olympia Parko patalpose. Bus kala
kutienos su visais prieskoniais, taip
gi jvairių gėrimų. Vėliau bus šokiai 
iki vėlumos prie geros brkestros. Ti- 
kietas $2 asmeniui. Kviečiame visus 
dalyvauti. — Kom. (253-254)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 29 d., 8 v. v., 408 Court St. 
Gerbiamieji nariai, malonėkite suei
ti į šį susirinkimą, taipgi atsiverki
te naujų narių. Kurie dar nęsate 
užsimokėję duoklių už šiuos metus, 
prašome tatai padaryti šiame susi
rinkime. — C. Andriūnas, sekr.

(253-254)

A. L. D. L. D. REIKALAI

d.,

gražų Olympia Parką.

Visos 1 dukterys yra ženotos.
j. Baranauskas savu laiku, 

irgi yra veikęs ir tankiai lan
kydavo susirinkimus. Jis ir
gi nėra stiprios sveikatos.

Šį pranešimą pavėlinau i.š 
priežasties išvykimo į Kalifor
niją. Labai atsiprašau Bara
nauskų šeimok Reiškiu didelę 
užuojautą!

Linkiu Juozapinai ramiai il
sėtis šios šalies žemelėj.

A. J. Smitas.

Dėl Tito Politikos Stinga 
Jugoslavijai Reikmenų

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdžios atstovas Boris Kb 
drič skundėsi valstybinio 
planavimo komisijai, jog 
stokuoja žibalo, žaliųjų me
džiagų, ir kitų reikmenų. 
Rytinės Europos kraštai 
(Sovietai, Čechoslovakija ir 
kt.) sumažino Jugoslavijai 
reikmenų siuntimą po to, 
kai jugoslavų valdovas Tito 
išstojo prieš Komunistų In
formacijų Biurą. O iš kitų 
šalių pirkti brangiau lė- 
šuoja, pridūrė Kidričius.

LLD 7-tos Apskrities 
Reikaluose

NAUJOJI ANGLIJA
šį sekmadienį, spalių 31

kaip 11:30 ryte, įvyks Naujo
sios Anglijos draugų ir drau
gių suvažiavimas So. Boston, j 
Mass., lietuviu svetainėj, ant 
trečių lubų, po numeriu 318 
W. Broadway.

Tai bus ALDLD 7-tos Ap
skrities metinė konferencija, 
kokios kas metai įvyksta, ku
riose būna apsvarstyti visi Li
teratūros Draugijos svarbieji 
reikalai ir padaromi geri nu
tarimai tolimesnei veiklai.

-Tai mūsų, 7-tos Apskrities 
ribose,* veiklesniųjų draugų ir 
draugių pamatinis metinis su
važiavimas, nuo kurio laibai- 
daug priklauso visų metų būsi
mas veikimas, liečiantis ne tik 
LLD organizatyvį stovį, bet ir 
abelnai visą Naujosios Angli
jos pažangiųjų lietuvių judėji
mą.

Kodėl sakau veiklesniųjų 
draugų ir draugių suvažiavi
mas? Todėl, kad visuomet 
kolonijose renkami veiklesni 
žmonės į tokias metines kon
ferencijas, nuo kurių ir pri
klauso geresnis kuopų -ir visos 
organizacijos stovis.

Draugė D. Lukiėnė, apskri-

ties sekretorė, jau su laiku 
išsiuntinėjo kvietimo laiškus 
visoms kuopoms. Todėl, ti
kiuosi, visur bus išrinkta po 
gerą skaičių delegatų. Jeigu 
kur nors dar tas nepadaryta, 
tai būtinai padarykite—išrin
kite delegatus, nors ir šį pa
skutinį šeštadienį. Bet kad iš 
visur būtų prisiųsti kuopų at
stovai.

Atvežkite kuopų veikimo ir 
jų stovio raportus, kad konfe
rencija galėtų maždaug už
čiuopti mūsų apskrities geras 
ir blogas puses. Tik tokiu bū
du ši metinė konferencija bus 
atsiekus’ savo tikslą. Rūpin
kimės visi, kad šią konferen
ciją padaryti visais klausimais 
gerą ir pilnai pasisekusią.

LLD 7 Apskr. Pirm.
J. M. Karsonas.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 29 d., 8 v. v., 318 Broadway, 
Kuopos Kom. prašo narių dalyvauti 
šiame* svarbiame susirinkime. Mūsų 
veikimas: Vajus, konferencija ir žie» 
mos parengimai ir tt. Todėl visi bū
kite savo draugijos susirinkime. • —
Kom.’ (253-254)

Rumunijos Valdžia Atmetė 
Popiežiaus Protestus

Bucharest, Rumunija. — 
Popiežiaus atstovybė prote
stavo, kad Rumunija su
traukė diplomatijos ryšius 
su popiežiška valstybėle Va
tikanu ir kad Rumunijos u- 
nijatų bažnyčia atletė po-> 
piežių, kaip savo galvą, o 
susijungė su rumunų pravo
slavų bažnyčia.

Rumunijos valdžia atme
tė popiežiaus protestus.

ELEiANOROS PAMOKS
LAS VOKIEČIAMS

Stuttgart, Vokietija. — 
Eleanora Rooseveltienė, kal
bėdama vokiečių susirinki
mui čia, šaukė nepriimti 
“sovietizmo vieton naciz
mo”. Eleanora yra viena a- 
męrikįnių delegatų Jungti
nių Tautų seime Paryžiuje.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios
426 LAFAYETTE st..

Newark 5, N. J.
Tet MArkėt 2-5172

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinins

$1.

BŪKITE ATSARGŪS 
Ypatingai Senesni žmones

Į >
Mainantis orui, dauguma žmonių 

serga slogomis ir kitokiomis ligo
mis. Būkite prisiruoš?, kad atsigin
ti nuo ligų, naudokite No. 2 M. J. 
Švilpas Salve-Mostis, kuri suteikia 
malonios Šilumos. Gaivina kraują ir 
prašalina įvairius paviršutinius 
skausmus, kaip tai: reumatizmą, ko
jų ir rankų skaudėjimą, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų. Su
stingime, neveiklumą, tirpimą, įneš-' 
lungį. traukimą, nikstelėjimą, persi
šaldymą ir aštrų kosulį nuo persi
šaldymo. Greitai gausite iiagalbą.

Kaina
Taipgi kurie turite odos ligas, iš

bėrimus,
Athlete’s Foot, Sinus, nudeginimą, 
nušutintą, nosies ar burnos nesvei
kumą, ronas (tik no' vėžio), kojų 
tynimą ir skaudėjimą, vartokite 
No. 3 M. J. Š. Miracle Salve, ši 
mostis stebėtinai greit gydo. Kaina 
tik $1. Jeigu turite kokius Aiežėji- 
,mus ar Poison Ivy. vartokite No. 4 
Salve, nuo niežėjimo. Kaina $1.

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

No. 1 M. J. S. Miracle Ointment 
nuo danties skaudėjimo. Prašalina 
gėlimą ir smegenų (gums) nesvei
kumu. Kad ir neturite dantų jr 
skauda smegenis, tai tuoj gausite 
pagalbą riuo šios mosties. Kaina $1. 
Kurie pjrksite už $5, gausite ekstra 
dovanoms vieną dėžutę.

Siųsdami užsakymus, kariu pri- 
siųskite ir money-orderį ar čekį. 
Iš Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
Siunčiame ir C.O.D., reikia pridėti 
30c paštų ženkleliais. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box -73, Sta. A 

Hartford 6, Conn.
Hartfordiečiai galite pirkti pas 

E. Beirs (vaistinėj) 158 Park St.
(adv.)

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

votis, (rash), nušašimą,

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas ,
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

A -a

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y 

Suteikiam garbingas laidotame 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

—,«j<

S piisl.—Laisvė (Liberty, Lith. •»



Malonias Dainas
V1O

lais

Anelė Ventienė

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Valandos

Dienraščio Laisves PeterKONCERTAS KARIŠKAS
Jau Laikas įsigyti Bilietus BAR & GRILL

ĮVYKS sekmadienį
Klu

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiakas

Įžanga Koncertui $1.50

NUPIGINTAS PARDAVIMASPo Koncerto šokiai. Vien tik šokiam įžanga 75c

PROGRAMA

Valandos

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

ROBERT < LIPTON
701 Grand Street

Telefonas STagg. 2-2173

įvyks 14Laisvės koncertas

kuomet 
prieš ki-

Gatvekarių Nelaimėje 
Daug Žmonių Sužeista

Dailių Moteriškų ir Vyrišky 
Laikrodžiu Didelis Pasirinkimas

savo eilėn, 
mūsų negali

mai 
yra

Wallace Kalbės N. Y. 
Drabužių Industrijos 
Centro Gatvėse

Iš New HavenL •

I Laisvės Koncertą 
Atvyks Bušu

32 Ten Eyck St 
BROOKLYN, N. Y

įvykęs šios
šauktas

Telefonas
EVergreen 4-7129

PEIST LANE 
DRUGS, Ine.

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

Kampinis na. 
apačioj Bar & Grill-Rest. Vir-

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

, Tel. EVergreen 7-0868 
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Ši ketvirtadieni per pietus, 
palių 28~tą, ant 38th St., tarp 
th ir 8th Avenues, New Y or-

kostiumus. Ypatin

Dėl
Tūli 

kitus 
sukrės- 

susi-Mitinge kalbėti pakviestas ir 
sutikęs Amerikos Darbo Parti- 
jos-Progresyvių Partijos pre
zidentinis kandidatas Henry 
A. Wallace.

Policijos radio auto paslydo 
ir atsimušė i stulpų Maspethe. 
Susižeidė policistai Richard 
Munkwitz ii* John Bleek.

Kreipkitės: 
104-12 - lllth Street

Ladies Garment Center dar- 
biečių skyrius ruošia masinį 
mitingų tos industrijos centre, 
New Yorke. Jisai įvyks—

Laisvės salėje, 427 Lorimer 
nariai dalyvaukite 
. — J. W. Thom- 

(253-254)

Aukso ir l^terlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū
lerių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos 
* I

Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR 1r TAUPYKITE PINIGUS

Bus Lietuvių Kultūriniame Centre užvardytu

LIBERTY AUDITORIUM

Dolores pastaruoju laiku 
dainavo eilėje mūsų pramogų, 
ir kožnu atveju jai gražiai se
kėsi, visuomet gavo publikos 
labai šiltų pritarimą. Jinai, 
viena iš jauniausių šioje apy
linkėje lietuvių solisčių, pasi
žadėjo ateiti talkon ankstyba- 
jai iš progresyvių lietuvių so
lisčių.

Dolores' Petronytė dainuos 
Konstancijos Menkeliūnaitės 
išleistuvių koncerte spalių 31- 
mos popietį, Liberty Audito
rium, kampas llOth St. ir At
lantic Ave., Richmond Hill,

Parduoda naujas ir taiso 
sekamas mašinas:

Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Maginas, Frigidaires, 

Television ir Radios.

Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio
Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

STEFAN KOZAKEVICH, baritonas
Tai pagarsėjęs operų dainininkas ir artistas, 

kuris amerikoniškoje spaudoje yra plačiai gar
binamas.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ, sopranas
Taipgi pasižymėjusi operų dainininkė ir artis

tė, kuri yra Įsigijusi gražios karjieros tarp lietu
vių ir amerikonų.
. MERGINŲ SEKSTETAS, iš Detroit, Mich.

Tai grupė kuri publikoje sukelia daug entu
ziazmo savo gražiu dainavimu ir veiksmu.

ALBERTĄS VASILIAUSKAS, tenoras
Puikaus talento ir gerai išsilavinęs daininin

kas. Tarp amerikonų jis yra žinomas kaipo ra
dio dainininkas.

BROOKLYNO AIDO CHORAS ’
Aido Choras, vad. Geo. Kazakevičiaus, gražiai 

dainuoja, dabar jis specialiai mokinasi Laisvės 
koncertui.

GEORGE KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ
Po Koncerto bus šokiai, gros Geo. Kazakevi

čiaus 6 kavalkų orkestrą.
Prašome tuojau įsigyti bilietus ir dalyvauti 

šiame nepaprastai gražiame parengime.

TITOWG DAR 411 grand street LUI r □ OAIt BROOKLYN. N. Y.

Degtinės, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

šio mėnesio 19 dieną Aido 
ir Sietyno Chorai . dalyvavo 
Tautų Festivalyje, kuris buvo 
surengtas pagerbimui Progre
syvių Partijos kandidato į 
prezjdentus Henry A. Wall- 
ace’o. Festivalis įvyko New 
Yorke, Manhattan Center pa
talpose. Mūsų chorams buvo 
garbė dalyvauti tokioje iškil
mėje.

Anot žiūrovų išsireiškimų, 
pasirodo, kad dainos atliktos 
gana harmoningai, tik gaila, 
kad to negalima pasakyti apie 
išvaizdą.
gai moterys: vienos buivo apsi
rengusios tautiškais rūbais, ki
tos—ne. Įspūdis nekoks! Jei 
mes kreipiame dėmesio, kad 
mūsų, lietuvių, parengimuose 
atrodytume darniai, uniformi
niai—vienodai, tai dar dides
nė svarba turėtų būti priduo
dama tais atvejais, 
mūsų choras išstoja 
tų tautų publiką.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Svarbus Sveikatos Kultūros 
bo susirinkimas jvyks spalių 28 d 
8 v 
St. Būtinai visi 
šiame susirinkime 
son, pirm.

Aido Choro Žinios
Aido Choro pamokos dabar 

vyksta gražiame Kultūriniame 
Centre, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y., kiekvie
ną penktadienį, 8 vai. vakaro. 
Aido Choras kviečia kiekvie
ną dainos mylėtoją stoti į mū
sų chorą. Dalyvavimas chore 
arba kitoje meno šakoje bei 
organizacijoje — parodo žmo
gaus supratimą kultūrinio 
darbo.

Lietuvių Didysis Masinis
Mitingas Bus Auditorijoj

TONY’S dL
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

d. lapkričio " (sekmadienį), 
Kultūriniame Centre. Aido 
Choras mokinasi naujų dainų 
ir, be abejo, su savo progra
mos dalimi pilnai patenkins 
publiką.

Ateinantį sekmadienį, spa
liu 31 d., Kultūriniame Cen- 
tre, rengiamas koncertas 
Konstancijai Menkeliūnaitei, 
josios išvažiavimo Italijon 
proga. Aido Choras dainuos 
šio z parengimo programoje, 
norėdamas tuo išreikšti pagar
ba buvusiai aidietei.

, Vienas geras draugas 
vietis iš New Haven praneša 
sekamai:

Musu draugai ir draugės 
ruošia 36 pasažierių busą ke
lionei i dienraščio Laisvės 
koncertą lapkričio 14-ta. Bu
šo .ruošimo ' komisijoje (rašo 
jis) darbuojasi B. Medelis, 
Eva Rudmohienė, A. Mieliaus- 
Icienė, B. Vaitkevičienė.

Tai geras priminimas brook- 
lyniečiams įsigyti tikietus iš 
anksto, kad nereikėtų liktis 
už durų. Koncerto programa 
bus nepaprastai turtinga. Teks 
aimanuoti tam, kas atsiliks.

Iš kitų miestų atvykti žmo
nes akstiną ir tas, kad pirmu 
kartu Laisvės koncertas įvyks 
lietuvių įstaigoje, Liberty 
Auditorium, kampas UOth 
St. ir Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y. Seniau nebuvo to
kios lietuviškos įstaigos, kurio
je galėtų sutilpti bent kelinta 
dalis skaitlingos Laisvės 
certų publikos.

Komitetas, su Mr. Skolnick 
ir Mr. Ames priešakyje, tikisi, 
jog čia susirinks siuvėjų ir 
bendrai publikos dar daugiau, 
negu buvo, kuomet jisai kal
bėjo toje vietoje 1946 metais. 
Tuomet Wallace’o išgirsti su
sirinko apie 30,000 publikos, 
kuri jį sveikino didelėmis ova
cijomis.

Tuomi, sako komitetas, 
“bus pademonstruotas milži
niškas siuvėjų ir kitų drabu
žių -industrijos darbininkų 
sentimentas už Henry A. 
Wallace ir Glen H. Taylor, ir 
už kitus Progresyvių Partijos 
kandidatus. Tai bus atmeti
mas ILGWU prezidento David 
Dubinsky’o ir saujos ‘liberalų 
partijos’ lyderių politikos mo- 
nyti darbininkus į galvosena, 
būk esą kokie skirtumai tarp 
Harry Truman’o ir Thomas 
Dewey’o.”

Greta Wallace’o kalbės ir 
kiti žymūs kalbėtojai.

Pardavinėjant buvusio Ai
do Choro parengimo bilietus, 
gauta per aidietę V. Bunkie- 
nę’ 2 dol. aukų -nuo draugų 
V. G. Danisevičių. v Aido Cho
ro vardu—širdingas ačiū!

H. F.

,Rojus Mizara ir
Daktaras J. J. Kaškiaučius 

iš Newark, N. J.
Dainuos Aido Choras, vado

vaujamas Jurgio Kazakevi
čiaus, ir duetistės Anelė Ven
tienė ir Elena Feiferienė, 
akompanuojamos Roberto Fei- 
ferio. Bus ir daugiau įvairu
mo.

F. NORRIS
Brooklyn, N. Y.

Stato Naujus Namus ir 
Taiso Senus 

Maliavoja iš vidaus ir 
Lauko

TAISO STOGUS
Taipgi apkala Insulating 
Board iš lauko ir daro 

. cemento darbus.
Kaina Prieinama

Skambinkite Vakarais nuo
4 , vai.

Glenmore 3-0426

šeštadienio prievakari 
nam gatvekariui staiga sukliu
rus, paskui jį sekęs kitas tvo
jo pirmajam užpakalin tokiu 
smarkumu, jog buvusieji jame 
sako, kad atrodė, būk kiaurai 
per grindis krinta kokion be
dugnėn. «

Nelaime įvyko ant Flatbush 
Avenue, ties Prospect Parko 
žvėrinčiumi. Abu gatvekariai 
buvę perpildyti, abiejuose po 
daug stovinčių, per abu gatve- 
karius apie 140 asmenų 
to padidėjo susižeidimai 
susižeidė ar sužeidė 
briaudamiesi staiga 
tu gatvekarių, nors po 
trenkimo naujo pavojaus 
bebuvo. O tas bėgimas įvyko 
tamsoje, kadangi šviesos buvo 
užgesusios.
x Sužeista apie 40 asmenų, 

keli pavojingai.
Gelbėti nelaimės ištiktų pri

buvo ambulansai iš kelių li
goninių. Pagelbėjo ir tūli 
pravažiuojantieji. Vienas jau
nas automobilistas, John F. 
Moore, gyvenąs ant Ryerson 
St., kelis kartus prisisodinęs 
savo auto sužeistais nuvežęs į 
ligonine.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

/ DEGTINĖS- VYNAI - ALUS

TELEVISION

Mūsų chorų išlaikymas tu
rėtų rūpėti ne vien tiems, ku
rie myli dainą, bet visoms 
mūsų kolonijos organizaci
joms, nes parengimuose, ku
riuose dalyvauja chorai,- vi
suomet yra gausiai publikos 
lankomi ir duoda didelį įna
šą savo dainomis ne vien me
nui, bet ir bendram judėji
mui.

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

Jaunatvė nori grožės ir 
erdvės. Jaunas ir lakus Brook- 
lyno Lietuvių Wallace for 
President Klubas pasinuomojo 
gražiausią visame Brooklyne 
su apylinkėmis lietuvių įstai
gą savo masiniam mitingui.

Masinis mitingas, su dainų 
programa, įvyks jau šio penk
tadienio vakarą, spalių 29-tą, 
7:30 vakaro, Liberty Audito
rium, kampas 110th St. ir At
lantic Avenue, Richmond Hill.

Mitinge bus kalbama svar
biais mums ir visam pasauliui 
klausimais:

Kas darosi Berlyne? Kaip 
tas paliečia mūsų šalį ir tai* 
kos ar karo klausimą, o kar
tu ir mūsų jaunimą, mūsų vi
są gyvenimą ?

Ką bendrą turi Berlyno 
“krizė” su mūsų rinkimais? Ir 
daug kitų problemų bus išaiš
kintos jums suprantamoje lie
tuvių kalboje. Bus ir svečias 
iš bendrojo amerikinio Pro
gresyvių Partijos centro, tad 
bus ko pasiklausyti ir mūsų 
jaunimui. Pakvieskite ateiti. 
Lietuvių kalbėtojais bus:

Šį penktadienį, spalių £9 d., 
7:30 vakaro, Kultūriniame 
Centre bus prakalbos su me
nine programa, kurias rengia 
Brooklyno Lietuvių už Wall
ace Komitetas.

Kalbės mūsų kolonijos žy
mieji ii- uolūs veikėjai, kaip 
Laisvės redaktorius R. Miza
ra ir Dr. J. J. Kaškiaučius. 
Taip pat dainuos Aido Cho
ras.

šiomis dienomis miestas pil 
nas masinių mitingų ir pramo 

Daleistina, kad nei vie 
neapsieina be diskusavi 
rinkimų tiesioginėje ai

REAL ESTATE
Ridgewood, N. Y. — 8 šeimynų 

mūrinis gražus namas: po 5 Švie
sius, gražius kambarius; geras in
vest mentas. $12500.

Cypress Hills—3-jų šeimynų mū
rinis namas, šviesūs gražūs kamba
riai, $11000. Kitas kampinis mūri
nis namas su krautuve (store), vir
šui dvi šeimynos, 4 garadžiai; 
$15500.

East 'New York 
mas 
šuje dvi šeimynos. Galima pirkti na
mas arba biznis. Visi virš-suminčti 
namai su tuščiais kambariais.

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

(251-256)

Antanas Jonaitis, 350 Keap 
St., Brooklyne, mirė spalių 20 
d., Kings County Ligoninėje.

Svarbu, kad velionio gimi
nes atsišauktų pas graborių 
Povilą Gustą, 354 Marcy Ave., 
Brooklyne.

Velionis kadaise gyveno 228 
E. River St., Plymouth, 'Pa., 
kur ir išsiėmė pilietybės popie- 
ras. 1944-45 metais dirbo 
Laisvės įstaigoje kaipo namo 
prižiūrėtojas.

Kriaučių Atydai!
Spalių (Oct.) 27 d. įvyks 

labai svarbus kriaučių susirin
kimas, nes ateinantį mėnesi 
kriaučių susirinkimo nebus. 
Tad būtinai visi-visos dalyvau
kite šiame susirinkime. Pra
džia 7:30 vakaro. Vieta: 280 
Union Avė.

Kitas kriaučių susirinkimas 
jvyks tik prieš pat Kalėdas. 
Tai bus metinis, kuriame bus 
perrenkama viso lokalo valdy- 

Vadinasi, abu susirinki- 
kriaučiams - kriaučkoms 

svarbūs, reikia dalyvau- 
Neužmirškite dabartinio, 

spalių 27-tą. Kriaučius.

Lapkričio 14
NOVEMBER

nas 
mo 
prabėgamojo formoje.

Pirmadienio vakaras—skai
tomas nepatogiu' — nebuvo 
išimtimi. Įvyko visa eilė ma
sinių mitingų. Jau girdėti ra
portai iš dviejų skirtingų ro
do, kad visi bus turėję pasise
kimo.

Manhattan Center moterų 
suruoštame masiniame mitin
ge mačiau, tie'k moterų, kiek 
seniau niekad nebuvo tekę 
matyti vienoje vietoje. Tai
ka ir siekimas pasilaikyti sau 
,savo vaikus, tėvus, vyrus, bro
lius moterims yra pirmoje vie
toje. Ir del to jos ryžtingai 
kovoja prieš reakciją, prieš 
naminį fašizmą, kuris juk ir 
steigiamas tam, kad galėtų 
žmones padalinti, pavergti ir 
pastumti į karą .

Nepaprastai įspūdinga pro
grama kartu buvo ir lygiai 
reikšminga. Apie šios pro
gramos dalyvius ir turinį teks 
kalbėti plačiau. Nors trum
pai norėjau priminti tam, kad 
ir mes pajustume, jog laikas 
kiekvienam stoti 
nes niekas kitas 
atstoti.

Williamsburge 
sekcijos komunistų 
masinis mitingas Imperial Pa
lace taipgi buvęs turiningas ir 
turtingas publika. D-ge.

Žmonės Sujudę Kovoti Vėl Girdėsime Jos 
Prieš Fašizmą, už 
Taikos Išsaugojimą

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom ; 
.6—8 vakarais S

Ir Pagal Pasitarimais.
' Telefonas EVergreen 4-0208
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