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PERSEKIOJA SPAUSTUVIŲ UNIJĄ

Vien Laivynas Turės 
14,500 Karo Lėktuvų

Peru Tankai Šturmavo 
Sukilusius Studentus

Kongresmanas Thomas 
Teisinsis po Rinkimų

Izraelis Atsisako 
Pasitraukt Atgal

GENEROLAS CLAY ATLEIDO MIRTIES 
BAUSMĘ 45 NUSMERKTIEM NACIAM

Manevrai Atominiams 
Fabrikams “Ginti”

Dewey Giria Tafto 
Hartleys įstatą

Truman Pareiškė, “Šiaudiniai 
Balsai” Tiksliai Meluoja 
Tomo Dewey’o Naudai

Paraguay’aus Valdžia Sako, 
Kad Nuslopinus Kariniu 
Studentų Sukilimą

Policija 
šturmavo

Washington 
retortas Forrestal sake, jog 
1949 m. užteks 15 bilionų 
dolerių ginkluotom jėgom.

Reikalauja, kad Teismas Tuojau Priverstu Uniją Sykiu 
Dirbti su Neunijistais, Pagal Tafto-Hartley’o Įstatymą

Jeruzale 
riuomene išmušė arabus iš 
pozicijų Musrara srtyje.

Iškovota .Kaucijos 
Teisė Trim Komunistam

Išteisinta 13 Nacių Aukštųjų Komandierių, Kurie Buvo 
{kaltinti už Karo Paruošimą Išvien su Hitleriu

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern, Statea.
427 Ixtrhner Street, 

Brooklyn fl, N. Y.
Telephone: Stagg 2-11878

CIO Unija Traukia Teis 
Atominę Komisiją

Ottawa
tys naujus karinius aptvir 
tinimus rytiniam savo pajų 
riam.

Jeruzalė
bardavo izraeliečius Siono 
kalne. Izraeliečiai atmušė a- 
rabus atgal.

Dulles Šaukia J. Tautas 
Kovon prieš Sovietus

Republi 
kongresmanas

Amerika
Berlyno

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

Šis penkiolikos metų planas, 
tiesa, yra sapnas—sapnas apie 
didžią, gražią, šviesią socialis
tinės žemės žmonėms ateitį, 
sapnas, kuris tikrai virs tikro-

Danbury, Conn. -— Fannie 
Rockwell, 104 metų, dar pir
mų kartą balsuos.

fronte.
Trečiadienį pranešta, jog 

karinis amerikonų teismas 
atrado “nekaltais” 13 aukš
ti! jų nacių komandierių. Jie 
buvo kaltinami už Antrojo 
pasaulinio karo užkūrimą 
išvien su Hitleriu.

Dabar amerikonai ketina 
juos teisti už karo belaisvių 
ir. kitataučių kankinimą.

apsigynimo” planus, kai tik 
praeis prezidento rinkimai 
Jungtinėse Valstijose. Bus 
padaryta karinė santarvė 
sų “Vakarų Europos Sąjun
ga,” kubion įeina Anglija, 
Francija, Belgija, Holandi- 
ja ir Luksemburgas. Apie 
tai jau tarėsi užsieninis An
glijoj ministras Bevinas ir 
Amerikos valstybės sekreto
rius Marshallas Paryžiuje.

. Sovietai paskelbė penkioli
kos metų planą pažaboti gam- 
Jbs jėgų siautėjimą ant .296,- 
*00,000 akrų ploto. Kur dabar 
Pūščios, pakils, miškai ir so
dai, kolektyviški ūkiai, kaimai 
ir miestai. Tam tikslui bus 
išleista bilijonai rublių. Dar
bo turės milijonai’darbininkų.

PANAMOS VALDŽIA 
IŠTAŠKIUS SUOKALBĮ

Panama. — Šio Centrinės 
Amerikos krašto naujasis 
prezidentas Domingo Diaz 
pranešė, kad jo valdžia už
klupo ir sutriuškino “tero
ristų” suokalbį prieš prezi
dentą. Susidūrimuose su 
policija užmuštas bent vie
nas asmuo.

Paryžius.— Republikonas 
John Foster Dulles, Tomo 
Dewey’o delegatas Jungt. 
Tautų seime, faktinai šaukė 
jas veiklion kovon prieš So
vietų Sąjungą.

Kalbėdamas politiniame 
seimo komitete Dulles, 'ku
ris yra ir Trumano patarė
jas užsieniniais klausimais, 
pasakojo, būk Sovietai mo- 
jasi “pasaulį užkariauti.” 
Jisai kaltino tiktai Sovietų 
Sąjungą už ginčus dėl Ber
lyno, už partizanų kovą 
Graikijoje, už sukilimą pie
tinėje Korėjoje, už kinų 
liaudiečių karą prieš Čiang 
Kai'šeko valdžią ir t.t.

priesaikos prieš komunis
tus, kaip liepia Tafto-Hart- 
ley’o įstatymas. Taigi, pa
sak Atominės Komisijos, ta 
unija esanti “pavojinga” 
kariniam Amerikos saugu
mui. '

Unija taipgi reikalauja 
federalio teismo indžionkši- 
no (drausmės) užginti Ato
minei Komisijai atmetinėti 
CIO Elektrininkų Uniją.

Atominės Komisijos pir
mininkas Davidas Lilien- 
thal praeit, šeštadienį laišku 
pranešė unijai, kad jai bus 
uždrausta atstovauti darbi
ninkus ir kitose atominėse 
įmonėse, jeigu jos vadai ne
prisieks, kad jie nėra komu
nistai ir nieko bendra netu-

Vienas žmogelis rašo Nau
jienose ir barasi, kam kleri
kalai panaudoja BALF tik sa
vo žmonių atsivežimui iš Vo
kietijos Amerikon. Girdi, “to
kiam siauram katalikų, dvasi
ninkų nusistatymui negalima 
jokiu būdu pritarti.”

Bot ką gi jūs, broliai^ be- 
bepadarysite ? Jus visus kle
rikalams gražiai pardavė Pi
jus Grigaitis. /

. Paryžius
Tautų tarpininkas Palesti
nai, Hr. Ralph J. Bunche 
liepė Izraelio kariuomenei 
Negeve pasitraukti atgal i- 
ki pozicijų, kur ta kariuo
menė buvo pirm desėtko 
dienų. Pranešama, jog Izra
elio valdžia atmetė šį palie
pimą. Negev yra pietinės 
Palestinos dykuma.

Praeitą savaitę ' Izraelis 
smarkiai supliekė įsiveržė
lius egiptėnus - arabus Ne
geve ir atgriebė nuo jų dik- 
čiai žemės.

Frankfurt, Vokietija. — 
Generolas Lucius D. Clay, 
karinis Amerikos guberna
torius Vokietijai, panaiki- 
>10 mirties bausmę 45 na
ciams, kuriuos teismas buvo 
nusmerkęs pakarti. Tie na
ciai sykiu su savo sėbrais 
žudė paimtus nelaisvėn a- 
merikonus laike mūšio ties 
Malmedy, vakar iniame

Washington; — CIO El
ektrininkų Unija apskundė 
federaliam apskrities teis
mui valdinę Atominės Jė
gos Komisiją; reikalauja 
miliono dolerių atpildo už 
skriaudą dėl to, kad Atomi
nė Komisija atmetė šią uni
ją atominiame Knolls fabri
ke Schenectady, N. Y., ir 
uždraudė CIO Elektrininkų 
Unijai ten atstovauti darbi
ninkus.

Knolls fabrikas priklauso 
General Electric kompani
jai ir ątlieka atominius dar
bus pagal valdžios užsaky
mus.

Atomįhė Komisija įtrau- 
’kė šią uniją į “juodąsias 
knygas” todėl, kad unijos 
vadai nepadarė rašytos

Paryžius. — Penkių va
karinės Europos kraštų už
sienio reikalų ministrai 
kvietė Jungtines Valstijas 
ir Kanadą į kabinę santar
vę. Iš anksto1 žinoma, kad 
Jungtinės Valstijos priims 
pakvietimą.

Jankiu ir kanadiečiu di
plomatai Paryžiuje ims ga
minti vadinamus “bendro

, Dar tokio išradimo nesate 
girdėję, atseit, kad Thomas 
Dewey yra “Komunistų Par
tijos kandidatas į Amerikos 
rprezidentus”! ’ Bet taip pri
simygęs tvirtina “liberalas” 
5-farold Ickes.

(T^sa fl*tne punl.)

Washington 
čiai statomi nauji kariniai 
lėktuvai Amerikos laivynui, 
kad jis iki kitų metų liepos 
mėnesio turės jau 14,500 
paruoštų karui lėktuvų. Čia 
nepriskaitoma armijos ir o- 
ro jėgų lėktuvai. Tarp nau
jųjų laivyno lėktuvų bus ir 
šimtai rakįetinių.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Ąukščiausio Teis
mo teisėjaš Wiley Rutledge 
įsakė paleisti už $1,000 už
status tris Denverio, Colo
rado, komunistus iki ape
liacijos teismo. Federalis 
apskrities teismas Denveryj 
pasiuntė juos kalėjimai!' 
trim iki šešių menesių už 
tai, kad jie atsisakė išduot 
kitų Komunistų Partijos 
narių vardus* ir adresus.

Washington. — Valdžios 
Darbo Santykių Komisija 
pareikalavo, kad federacinė 
Spaustuvių Darbininkų li
nija tuojau išpildytų teismo 
įsakymą ir leistų neimi j is- 
tam dirbti kartu su unijos 
nariais spaustuvėse, pagal 
Tafto-Hartley’o įstatymą.

Federalis apskrities teis
mas Indianapolyje pirm po-

PO PREZIDENTO RINKIMŲ BUS DAROMA 
KARINĖ SUTARTIS SU VAKARU EUROPA

Komercinė spauda jau gie
da: “sapnas,” “fantazija,”
“biotas.”

Bet mes atsimename .ir tuos 
laikus, kada buvo paskelbtas 
pirmasis penkių metų planas 
su “astronomiškomis”, skaitli
nėmis. Lygiai taip pat buvo 
mūsų komercinės spapdos pa
sveikintas. r '•* *■

Bet planas buvo* įvykdytas, 
ir visiems nevierninkams no
sys buvo nušluostytos.

Seoul, Korėja, 
konų globojama, 
pietinės Korėjos valdžia sa
kė: — Jeigu sukilėliai įsi
tvirtins Čilis kalne, tai rei
kės dar ilgai kariauti, iki 
valdinė armija įveiks juos.

(O per kelias paskutines 
dienas valdžia gyrėsi, kad 
baigianti sukilėlius triuš
kinti arba jau “ištaškius” 
juos.)

Peiping; Kinija. — Su
streikavo visi Tautinio Uni- 
versiteto profesoriai ir stu
dentai, protestuodami prieš 
brangenybę. Tokiu protes
tus užgyrė ir kelių kitų uni
versitetų studentai ir profe
soriai.

Nuo to laiko, kai Čiąng 
Kai-šeko valdžia rugpjūtyje 
įvedė naujus neva auksu 
paremtus pinigus, ’tai mai
stas ir kiti „ reikmenys, pa
brango dar 900 nuošimčių. 
Profesoriai už mėnesinę ak 
gą dabar, tegali tiktai 8 die-

Asuncion, Paraguay.—Su
kilo kadetai — karininkų 
mokyklos studentai— prieš 
prezidento Juano Cozalez 
valdžią. Kadetai 19 valandų 
kovėsi su valdžios kariuo
mene. Abidvi pusės šaudė iš 
minosvaidžių ir kitų pabūk
lų. Liko užmušta bent 5 ka
detai, daug sužeista. Bet ne
skelbiama, kiek nukentėjo 
valdinė kariuomenė. ,

Valdžia sako, kad sukili
mas jau numalšintas. Areš
tavo kadetų mokyklos di
rektorių pulkininką Carlą 
Montanaro, visus jo stu
dentus ir ūkio ministrą Ma- 
llorąuiną, kaip sukilimo da
lyvį. Montanaro brolis yra 
užsien. reikalų ministras ir 
dabar atstovauja Paragua- 
yų Jungt. Tautų seime Pa
ryžiuje.

ros savaičių įsakė unijos va
dams vykdyti tą įstatymą-s- 
dirbti sykiu su neunijistais 
ir prisiekti prieš komunis
tus. Jeigu unija nedarys, 
kaip liepiama ,tai ji bus tei
siama ir baudžiama už 
“teismo paniekinimą”, kaip 
nusprendė federalis teisėjas. 
Indianapolyje.

Tada unija kreipėsi į fe- 
deralį apeliacijų teismą 
Chicagoj; ir šis teismas da
vė unijai daugiau laiko, iki 
ji patenkins Indianapolio 
teismo sprendimą.

Dabar gi Trumano Darbo 
Santykių Komisija prašo, 
kad apeliacijų’ teismas pa
naikintų laiko pailginimą li
nijai ir tuojau priverstų ją 
įvykdyti Tafto-Hartley’o į- 
statymo reikalavimus, kurie 
sprogdina unijas iš vidaus.

“Žmogus ir Mašina.” 
Nepritarsite, bet Ką Dary 
Planas ir Sapnas. [site? 
“Liberalas” Kliedą. 
Ar Atsiprašys?

Rašo A. BIMBA

Metai XXXVTIL Dienraščio XXX.

Lima, Peru. - 
armijos tankais 
San Marcos Universitetą, 
sutriuškino jo vartus ir iš
blaškė daugumą sukilusių 
studentų; areštavo 83. Sa
ko, daugumą tų studentų 
priklauso priešvaldįškai Ap- 
ra Partijai. Valdžia jau 
pirmiau uždraudė ir “užda
rė” tą partiją.

Sustreikavo didžiausios 
vidurinės mokyklos studen
tai Guadalupe ir užėmė mo
kyklinius rūmus. Valdžia 
praneša, kad policija išmušė 
juos laukan.

Chicago. — Thomas De
wey, republikonų kandida
tas prezidento vietai, vėl 
gynė Tafto Hartley’o įsta
tymą ir gyrė Kongreso re- 
publikonus, kad jie iškepė 
tą priešunijinį, streiklau- 
žišką įstatymą.

Kad Trumanas neva siūlo 
šį įstatymą panaikinti, dėl 
to Dewey šitaip nušnekėjo: 
— Tuomet komunistinės or
ganizacijos vėl galėtų kelti 
streikus ir betvarkę, o val
džia dar padėtų tokioms or
ganizacijoms.

(Dewey nepasakė, jog 
Trumano valdžia net skau
džiau muša Tafto-Hartley’o 
įstatymo buože unijas ir 
streikus, negu pats įstaty
mas Feikalauja.)

Amerika Dave Anglijai 
Dar $310,000,000
»Washington. — Amerikos 

valdžia suteikė Anglijai dar 
310 milionų dolerių neva pa
skolos 35 metams. Be to, 
Anglijai ‘ duota $1,235,000,- 
000 pirmiesiems Marshallo 
plano metams.

.y. .ĮVenraščio Vilnies reporte- 
Jis sako, kad BALF seiftie Gri
gaitis vienu sykiu irgi buvo 
užsirūstinęs. Kunigai Balkū- 
nas ir Končius pareiškė, kad 
kunigai tiktai ščyrąis katali
kais “dipukais” tesirūpina. 
Grigaitis suriko: Aš jau tai 
neisiu išpažinties!

Dėl saugumo Grigaitis tu
rėjo pridėti “kol kas.” Da
bar dar nėra reikalo išpažin
ties eiti, nes Balkūnas ir 
Končius dar neklupdo prie al
toriaus. Bet aš dedu dolerį 
prieš nikelį, jog tam pačiam 
Balkūnui Grigaitis atliktų iš
pažintį iš viso gyvenimo, jei
gu klerikalai pasakytų: At
eik ir gailėkis. arba eik laukan 
iš BALFo ir Amerikos Lietu
vių Tarybos.

Taip sovietinis kontrolie
rius atsakė į anglų-ameri- 
konų ir francūzų protestus. 
Jie protestavo, kad Sovietų 
lėktuvai daro karinius pra
timus Berlyno oro korido
riuje; sakė, tie pratimai 
sudaro pavojų vakarinių 
talkininkų lėktuvams, ne
šantiems maistą ir anglį į 
vakarinę Berlyno dalį.

Sovietinė vyriausybė Ber
lyne pareiškė:

— Patys anglų-ameriko- 
nų lakūnai bus laikomi pil
nai atsakingais už bet ko
kias nelaimes jų lėktuvams 
tuose skraidymuose.

pilnus visų savo lėktuvų 
tvarkraščius, iš anksto pa
rodant, kada ir kurie jų 
lėktuvai skris per sovietinį 
Vokietijos ruožtą į Berly-

Kitas svarbus reikalas. Kuo
pos turėtų pasistengti gerai 
lapkričio mėnesio susirinkimus 
išgarsinti. Atėję į susirinkimą 
nariai gaus tą gražią knyga. 
Tuose susirinkimuose reikia 
plačiai pasikalbėti apie viso 
sezono veiklą, — apie dien
raščių vajus, apie parengimus 
spaudos ir pačios Draugijos 
Centro naudai.

Nė valandėlei nepamirškite 
Centro knygų ir žurnalo leidi
mo programai finansinės para
mos. Keletas šimtu paramos 
aukomis arba nuo parengimtj 
per metus padeda mūsų kul
tūrinei organizacijai išsiversti. 
Šiemet, kaip atrodo, išeisime 
gerai, nes tokios paramos bu
vo susilaukta.

Džiugu pranešti, kad Lietu 
vių Literatūros Draugijos kny 
ga “Žmogus ir Masina” 
gatava, jau siuntinėjama 
poms.

Skubinkitės užsimokėt 
klės tie nariai, kurie tebesate 
atsilikę. Knygą, aišku, gaus 
tik už šiuos metus pasimokėję 
.duokles nariai.

Jokia Siitartis Nedave Anglam- 
tam Teisių Skraidyti 
koridorių* Sako Sovietai

Berlin. — Be reikalo an
glai - amerikonai primena 
neva sutartį dėl saugaus 
jiem skraidymo iš vakari
nės Vokietijos Įį Berlyną, o 
iš tikrųjų jokius tam sutar
ties nėra, — sakė sovietinis 7

oro kontrolierius kapitonas 
Sortčenko. — (Keturių di
džiųjų talkininkų kontrolės 
taryba niekuoriiet nepatvir
tino tokios sutarties dėl lak
stymų oro koridorium į 
Berlyną. 1

Kapitonas Sortčenko savo 
laiške amerikonam, anglam 
ir francūzam įspėjo* kad 
tuose skraidymuose jie turi 
griežtai laikytis saugumo 
taisyklių ir pridūrė:

— Sovietų vyriausybė 
taip pat reikalauja, kad an
glai - amerikonai priduotų

Cleveland. — Bandomieji 
“šiaudiniai’’ balsavimai ty
čia meluoja, būk dauguma 
piliečių ketiną balsuoti už 
republikonų kandidatą De
wey’} prezidentiniuose rin
kimuose lapkričio 2 d., —sa
kė prez. Trumanas.

Trumanas įspėjo, kad 
jeigu Dewey būtų išrinktas, 
tai atneštų naują hooverinę 
krizę; ta krizė, esą, ardytų 
Marshallo planą ir “pras
kintų kelią pasaulinei revo
liucijai.” 0 republikonus 
praeitame 80-me Kongrese 
Trumanas prilygino gir
tuokliui, kuris “žadėjo pasi
taisyti, bet vėl burbuliuoja, 
sudribęs prie šaligatvio.”

San Francisco 
pradės karinius pratimus 
Hanfordo atom-bombų fab
rikam ginti, kaip pranešė 
generolas Mark W. Clark. 
Tie fabrikais yra Rįchlande, 
Washing tono y aisti joj.-

MARSHALLAS TARIASI 
SU BEVINU '

Paryžius 
valstybės sekretorius Mar
shallas ir užsieninis Angli
jos ministras Bevinas tarė
si, kokius veiksmus siūlyti 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybai prieš Sovietų Sąjun
gą, jeigu ji vis dar neatida
rys vakariniams talkinin
kams važiuotės į Berlyną., 

3 i Karo sek

Washington 
konas
Parnell Thomas žadėjo atei
ti į grand džiūrę lapkričio 
4 d., po rinkimų, ir pasitei
sinti. ■1

Thomas, kongresmanų 
Neamerikinės Veiklos Ko-' 
miteto pirmininkas, yra 
kaltinamas, kad jis valdžios 
lėšomis samdė neva rašti
ninkes; kad pusę jų algų ė- 

*mė sau ir kad naudojo tas 
“raštininkes”, kaip ? lova- 
klojas ir grindų valytojas 
jo kambariuose. nas išsimaitinti; Jie reika

lauja pakelt algą ir duoti po 
du tonu anglies kiekvienam 
šeimyniškam profėsoriui.

Seoul
nėję Korėjoje vis dar atmu
ša valdžios kariumenę nuo 
savo užimto Yosu miesto.

| t .-------------- u------ .

Paryžius.— Francijos val
džia įsakė kariuomenei šau
dyti streikierius, kurie ne
leis kareivių į angliakasyk- 
las. Nušautas dar vienas 
mataiėris.

X • / ---- -----------------  ---

ORAS.—Biisią nešalta.
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Svarbi Konferencija
Š. m. gruodžio 11 ir 12 dd. Chicagoje įvyks svarbi kon

ferencija, šaukiama American Committee for Protection 
of Foreign Born. Tai bus penkioliktoji iš eilės konferenci
ja, ir tai parodo, jog ši organizacija jau nėra jauna.

Committee for Protection of Foreign Born (Ameriki
nis Komitetas Sveturgimiams Ginti) atlieka svarbų dar- 

. bą: jis gina persekiojamuosius nepiliečius sveturgimius. 
' Šios įstaigos darbas susvarbėjo ypačiai šiuo metu, kai 

reakcija smogia smūgį po smūgio įvairiems sveturgi
miams, kai deportacijų banga padidėjo.

“Daugiau, kaip 60 nepiliečių yra areštuota ir laikomi 
deportavimui dėl jų politinių pažiūrų,” sako atsišauki
mas. “Daugiau, kaip 50 nepiliečių neprileidžiami patapti 
šio krašto piliečiais dėl to, kad jie dalyvavo demokrati
niame Jungtinių Valstijų judėjime. Daugeliui naturali- 
zuotų piliečių grūmoja atėmimas pilietybės dėl jų poli
tinių ir socialinių pažiūrų ir veiksmų. 81-majame Kon
grese bus siekiamas! pravesti įstatymas, pagal kurį bus 
{steigtos koncentracijos stovyklos; bus siekiamas! sure
gistruoti nepiliečius, deportuoti juos; bus siekiamasi pra
vesti ir kitoki “anti-nepilietiški sumanymai.”

Atsiranda ir tarp lietuvių svarbių bylų/susijusių su 
nepiliečių persekiojimu. Antai Chicagoje federate valdžia 
persekioja, puola Agnes Deikienę dėl to, kad ji kadaise 
veikė progresyviame žmonių judėjime. Ją paminėtasis 
Komitetas pasiėmė ginti.

Taigi svarbu, kad ši' konferencija, kuri įvyks gruodžio 
mėn. 11 ir 12 dd. Congress Hotely Chicagoje, būtų dide
lė ir pasekminga. Svarbu, kad organizacijos iš anksto iš
rinktų jon savo atstovus. *

Visais reikalais reikia rašyti: American Committee for 
Protection of Foreign Born, 23 West 26th St., New York
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i šnipai ir Provokatoriai Darbininkų Judėjime
' Žurnalistas Art Shields; savo straipsnyje, tilpusiame 
praėjusio sekmadienio savaitraštyj “The Worker”, rašo, 
jog spalių 27 dieną sukako lygiai 75 metai, kai Ameri
kos darbininkų judėjime pasirodė apmokami, profesio
naliai viliokliai fstoolpigeons), — šnipai ir provokato
riai.

Pirmuoju tokiu profesionaliu provok^torium-šnipu bu
vo tūlas renegatas, airių tautybės, atmata, James Mc- 
Parlan, tarnavęs Pinkertono šnipų agentūrai. James 
McParlano “pasidarbavimu” kietosios anglies mainie- 
riuose, buvo pasiųsta ant kartuvių 20 unijistų garsioje 
“Mollie Maguire” byloje.

Pinkertono šnipų agentūra buvo įkurta 1850 metais, 
bet tik vėliau Pinkertonas paleido darban savo apmoka
mus profesionalius melagius, šnipus darbininkų judėji- 
man.

Nuo to laiko Amerikos darbininkų judėjime šnipai 
siautėjo ir tebesiaučia. Vienus jų samdo pačios kompa,- 
nijos, kad šnipinėtų jų samdomus darbininkus, kitus 
samdo valdžia ir stato į darbininkų judėjimą, kad gauT 
dytų radikalus. Atsiranda iš pačių darbininkų tarpo vi
sokių šiaudadūšių, silpnavalių, doleriui pasiaukojusių 
Judošių, kūne pradeda dirbti tą niekingą darbą ir dir- 
-ba jį, iki esti, sugauti, išaiškinti. Kai kurie nenaudėliai- 
šnipai net ir tuomet, kai jie yra išaiškinti tokiais, tebe
varo savo darbą, dėdamiesi dideliais savo "krašto patri- 

. jotais, skelbdamiesi, būk jie, šnipinėdami ir provokuo
dami, atlieką naudingą kraštui darbą!

Bet šnipai-provokatoriai, nūrodo Mr. Shields, niekad 
nelaimėjo. Tiesa, jie gali pakenkti, ir pakenkia, darbi
ninkų judėjimui laikinai. Tiesa ir tame, kad jie ne vieną 
'darbininką padeda nukankinti arba įkalinti. Tačiau dar
bininkų judėjimas vis vien žygiuoja pirmyn, nepaisyda
mas tų šunelių, tų valdančiosios klasės uostinėtojų ir 
šniukštinėtojų.

Mr. Shields sumini kai kuriuos stoolpigedns’us, pasi
reiškusius šiuo metu Amerikoje, kurie dirba “tėvynės la
bui.” (“Tėvynė,” žinoma, jiems tik priedanga, — jie dir
ba doleriui; jie, kaip Judoąius, už savo šniukštinėjimą, 

’ gauna riebiai apmokėtu)
Štai, tūlas George Hewitt, nuolat liudijąs valdžiai 

prieš sveturgimius, kuriuos valdžia ryžtasi deportuoti, 
nelabai seniai pasigyrė viešai, jOg kiekvienas jo lūpų pra
vėrimas tokiose bylose jam atneša $25!.

šniukštinėja ir už dolerį negarbingai tarnaują visoki 
Gitlowai, Budenzai, Zackai ir kitokį nenaudėliai, kurie 
buvo išmesti iš darbininkų, judėjimo, kuriems tas judė
jimas buvo perankštas.

Caristinėje Rusijoje taipgi darbininkų judėjime siau
tėjo šnipai ir provokatoriai. Kai kuriems'buvo pavykę 
net prasiveržti į bolševikų partijos viršūnes, net įeiti į 
Dūmą (Malinovskis), kur jie, be abejojimo, padarė ne
mažai blogo. Tačiau, šnipai pasiliko šnipais, jie anksčiau 
ar vėliau buvo išaiškinti, savo atsiėmė, o darbininkų ju
dėjimas žygiavo savo keliu — prie' naujų laimėjimų I

Panašiai yra ir panašiai bus ir Amerikoje!
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gyvena 
be jokios vizos, 
susilaukė gerų 
“demokratijos”

pasiuntė dau-

bijo nustoti 
pirmenybių, 

organ izuo-
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siekia, kad Jungtinių Vals
tijų armijoj, orlaivyne ir 
laivyne būtų “taikos” laiku 
3,000,000 vyrų. Dabar, 
sako, yra jau 1,550,000,

Kaip tai pasikeitė laikai! 
Kada Antro Pasaulinio Ka
ro išvakarėse Hitleris turė
jo apie 1,000,000 armiją, 
tai ir Washingtono politikai 
matė taikai pavojų, o dabar 
jie siekia “taikos gerovei” 
turėti tris kartus tiek.

Generalis prokuroras Mr. 
Tom Clark sako, kad “ko
munistai nesudaro pavo
jaus.” Na, tai kam tada 
Mr. Trumanas ir kiti valdi
ninkai sukėlė tą baisią iste
riją?

Hitlerio ' generolas Kari 
von Wencktern 
New Yorke 
Tai ot, kas 
laikų mūsų 
laikais!

Į Alaska
giau didžiulių “B-50” bom- 
bininkų. Šie lėktuvai skiria
mi pulti su atominėmis 
bombomis.

Valstybės sekretorius ge
nerolas George Marshall 
buvo Romoje ir kalbėjosi 
su popiežiumi. Sako, kad tai 
nebuvo “politinis pasikalbė
jimas.” Tai kažin ką kitą 
Mr. Marshall galėjo turėti 
su katalikų galva, patsai 
nebūdamas kataliku?

Mainierių unijos vadas 
John Lewis teisingai pa
reiškė :

“Mūsų šalyje yra tokių 
asmenų, kurie, atmesdami 
darbininkų v teises, sakosi 
kovoją prieš komunizmą, 
bet jie slaptai tikisi ir lau
kia, kad Amerikoje, galų 
gale, įsikurtų fašistinė val
džia. Jie taip 
savo turtų ir 
taip nusigandę 
tų darbininkų
kad sutiktų prisiimti kari
nį- (fašistinį) diktatorių.”

Progresyvių Partijos te
rorizavimą ir1 nepadėjimą 
ant balotų Illinois valstijoj 
užgyrė ir Aukščiausias 
Teismas. Ponai teisėjai ar
gumentavo, kad jie nenori 
padaryti pakaitų, kurios 
“sutrukdytų balsavimus Il
linois valstijoj.” Išeina, kad 
jiems teisybė neapeina! To- 
kis sprendimas parodo pi
liečiams kaip “teisybės” 
prisilaiko ir ta aukščiausia 
teismų įstaiga.

Henry Wallac^ pasakė ei- 
leę svarbių kalbų, Jis nuro
dė, kad jeigu piliečiai nori 
sekfi Amerikos laisvės tra
dicijas, kovoti prieš reakci
ją, už taiką, geresnį gyve
nimą, tai turi balsuoti už 
Progresyvių Partijos kan
didatus.

Kalbant apie Trumaną, 
' Wallace šakė: “Trumanas 

galėtų kovoti už taiką, jei
gu jis turėtų drąsos; taip 
pat jis galėtų veikti už že-

• mesnes katinas ir darbiniu- 
> kų aukštesnes algas. Bet jis 

tais klausimais miega Bal
tajame Nąme ir tiek.” Wal
lace reikalauja tartis su Ta
rybų Sąjunga, o ne suokal- 
biauti prieš ją.

Anglijos imperialistai gi
riasi, kad jie valdo 25 pro
centus pasaulinio ploto, na, 
o kas jiems neleidžia tutf 
pat kartu šaukti, kad Ta
rybų Sąjunga yra “impe
rialistinė?”

tinių Valstijų pląną atomi
nės energijos reikale.” Jis 
sakė, kad tas planas yra 
tam, kad Wall Stryt^s val
dytų pasaulį.

čechoslovakijon atvyksta 
Jungtinių Valstijų naujas 
ambasadorius Mr. J. E. Ja
cobs, vieton buvusio Mr. L. 
A. Steinhafdto. Ponui Stei- 
nhardtui nepavyko padaryti 
revoliuciją- prieš komunis
tus, ir jis iš ten grįžo nusi
minęs.

Chinijoj Liaudies Išlais
vinimo Armija į dvi savai
tei sunaikino ir suėmė apie 
200,000 generolo Čiang 
Kai-šeko armijos. Ypatin
gai daug suėmė amerikoniš
kų ginklų Changchune 
(Mandžurijoje) ir Chinhsi- 
ene. Korespondentas <r. 
H. R. Lieberman rašo: “Ge
nerolo Čiang Kai-šeko val
džioj didžiausias nusimini
mas, panika ir sumišimas/’

Taipgi jis iškelia aikštėn, 
kad pereitą vasarą “mūšyje 
Rytų Honan provincijoje,” 
apie kurį reakcininkai taip 
daug gyrėsi, Liaudies Iš
laisvinimo Armija juos la
bai sumušė, tą dabar pripa
žino ir reakcininkų genero
las Chiu.

Francijoj lankosi kores
pondentas John Honenberg. 
Jis rašo, kad ten žmonės 
nenori nei girdėti apie nau
ją karą —- jo bijosi. Mainie- 
lūai strei’kūoja, eina sun
kios kovosi •<

Graikijos monarcho - fa
šistų valdininkai verčia bė
dą už užmigimą amerikie
čio korespOfldeiito George 
Polk ant kOftluništų. Polk 
žuvo Salonikų mieste, gegu
žės 8 d., 1948. 
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Laisvos Graikijos radijas 
paskelbė, Wad tai bjaurus 
monarchistii|j|l$mislas. Tar- 

kaltinamųjų yra ir 
Mouzenides, kuris

armijos 
Walther

Jo ko- 
armijos 

Sąjungą

51

pe 
Adam 
kovoje žuvo 5 d.'balandžio, 
1948 
miau,
kaip buvo nužudytasa Pol-, 
kas. Kaip gi žuvęs žmogus 
galėjo kitą nužudyti?-

Graikijoj lankėsi George 
.Marshallas iy pasižadėjo ti
krai “išnaikinti” partiza
nus. Gali būti, jam tas taip 
“pavyks,” kaip Chinijoj.

Jugoslavijoj Tito šalinin
kai persekioja komunistus. 
Iš universitetų, tik į kelias 
dienas išvarė 233 studen
tus. Trieste, Gorizia ir Ka- 
rintijos komunistai .pasisa
kė prieš įjungimą tų terito
rijų į Jugoslavijos valsty-

metais, tai yra, pir- 
negu ‘ mėnesis laiko,

Iš šiaurinės ' Korėjos iš
vyksta Tarybų Sąjungos 
Armija. Liaudis ruošia jai 
iškilmingas r išleistuves. A- 
merikoj reakcininkai tvirti
no, kad 9Q procentų Šiauri
nės Korėjos gyventojų yra 
prieš dabartinę tvarką ir 
būk n Liaudies vyriausybe 
laikosi tik .pagalba Sovietų 
Armijos durtuvų. . Ką jie 
dabar pasakys?

Pietų Korėjoje,- kuri yra 
Jungtinių Valstijųz. armijos 
globoj ir iš kurios, ta armi
ja nesirengia - {kraustytis, 
įvyko sukilimas. Sukilo apie 
1,000 korėjiečių kareivių; 
Prie jų prisidėjo darbinin
kai ir valstiečiai ir, paėmę 
ginklų arsenalą, apsigink
lavo, taip; kad greitai susi
darė apie 5,000 jėga, kuri 
užėmė Yosu ir Sunchon

ini ja nuslopintų sukilimą.
Palestinoj, žydų valstybės 

Izraelio armija sudavė-ke
lis smūgius Egipto armijai.

Rumunijos vyriausybė nu
teisė trims metams į kalėji
mą anglą A. W. Evansą, ku
ris, būdamas direktoriumi 
žibalo šaltinių, sąmoningai 
kenkė žibalo gamybai.

Trizonijoj mirė buvęs vy
riausias Hitlerio 
komandierius gen. 
von Brauchitsch. 
mandoje • Hitlerio 
užpuolė Tarybų
birželio 22 d., 1941 metais, 
Jo komandoje naciai sieke 
paimti Maskvą ir Lenin
gradą. Bet kada ten mūšius* 
pralaimėjo, tai patsai Hit
leris atsistojo į komandą, o 
šį generolą pasiuntė “gydy
tis.”

.Kaip matome, jis išgyve
no net iki dabar. Mirė ang
lų zonoj, būdamas' visakuo- 
mi aprūpintas ir gerbia
mas.

Vokietijoj (Sovietų zo
noj ) įvesta suvaržymas 
Berlyno vokiečiams, kurie 
pirmiau vykdavo į sovietų 
zonos miestelius ir pas far- 
merius, ir parsigabendavo 
į Berlyną daug maisto.

Anglų, amerikiečių ir 
francūzų okupuotoje Berly
no dalyje buvo apklausinė
jimas vokiečių, ar jie prita
ria Sovietų Sąjungos pa
siūlymui, kad visi talkinin
kai atšauktų savo armijas 
iš Vokietijos./Nors tas ap
klausinėjimas buvo veda
mas anti - sovietinių sluoks
niu, bet pasirodė,
procent. vokiečių pasisakė 
ųž sovietinį pasiūlymą.

Tarybų Sąjungoje mirė 
Ludwig K. Martens, kuris 
po proletarinės revoliucijos 
gyveno New Yorke iki 1921 
metų. Amerikoj jis buvo 
skaitomas “pirmuoju bolše
vikų atstovu.” Tai buvo ga
bus inžinierius.

Iš Londono skelbia, būk 
*» " 

Tarybų Sąjunga jau turi 
250 povandeniniu karo lai
vų, jų tarpe 100 tokių, ku
rie turi įrengtus “plaučius,” 
taip, kad galį tūkstančius 
mylių nuplaukti visai į vir
šų nepakilę,

Tarybų ' Sąjungos, kaip 
žemės produktų, taip indus
trijos dirbinių gamyba daug 
pralenkė planą.

Atstatyta ir karo su
griauti namai. Rusų Sovie
tinėje Respublikoj pastaty
ta 1,019,000 naujų namų, 
tai yrą, ant 2,000 daugiau, 
kaip buvo sugių^uta. Uk
rainoje .‘pastatyta 745,000 
naujų namų, b karo, laiku 
ten buvo sugriauta 734,000 
namų, Tas patsai ir kitose 
tarybinėse respublikose.

Reiškia, karo žaizdos už- 
gydomos, žmonėms darosi 
gėriau ir maloniau gyventi. 
Tarybinės ir demokratinės 
lįaud. respublikos daug at
siekė. Tuo negali pasigirti 
kapitalistinės šalys. Italija 
ir Fyancįja daug mažiau 
nukentėję, o vis. dar toli 
nuo /prieškarinės padėties.

15 Milionfl BenamiŲ Bastosi 
Vakarinėje Europoje

Iš Miami, Fla, gavom laišką nuo M. Paukštaitienės, ku
ri praneša, kad ją ir draugą Maisoną LLD 75 kp. išrinko 
kaipo vajininkus. Tai puikus dalykas, kad ir Miami dar
buojasi vajuje. Prisiuntė naują prenumeratą ir atnau
jinimą.

Taipgi J. Mockaitis, iš Bridgeport© rašo, kad pradėjo 
darbuotis vajuje. Pradžiai prisiuntė atnaujinimų.

L. Bekėšienė, iš Rochester, N. Y., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų ir pranešė, kad ji ir drg. An
dersonas dirbs išvieno, tai yra, kad vajuje pažymėti jos 
pavardę greta su Andersonu. Gerai, kuo daugiau dirba, 
geresnės pasekmės būna.

Brooklyniečiams pagelbėjo šį sykį S. Brusokas priduo
damas naują prenumeratą.

L. Prūseika, Chicago, Ill,, prisiuntė laišką ir sykiu 
naują prenumeratą su atnaujinimais. Jis dar vis laikosi 
pirmoj vietoj.

Nuo pavienių skaitytojų gavome naują prenumeratą, 
tai nuo Joseph Lucky, Detroit, Mich, širdingai jam dėko
jame ir laukiame po vieną naują skaitytoją nuo kitų pa
vienių prenumeratorių.

Kontestantų surašąs šiandien stovi sekamai:
Punktai

1405 
1326 
1151 
912 
803 
492 * 
452 
416 
345

L. Prūseika, Chicago, Ill................................
Wm. Patten, Philadelphia, Pa.....................
Brooklyn© Vajininkai .......... ...................
LDP Klubas, Elizabeth, N, J.......................
D. G. Jusius, Worcester, Mass......................
P. Beeis - F. Klaston, Great Neck, N. Y. . 
R. & K. Žukauskai, Newark, N. J...............
Hartfordo Vajininkai...................................
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn............
P. J. Anderson—L. Bekis, Rochester, N. Y
S. Penkauskas, Lawrence ..... «... 252
A. Valinčius, Pittston............ ...... 244
C. K. Urban, Hudson ................ 224
V. Ramanauskas, Minersville, 222 
S. Kuzmickas, Shenandoah ..... 216
LLD Moterų Sk., Binghamton 208
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 168
LLD 75 kp., Miami .................... 168
P. Šlekaitis, Scranton ................ 159
J. Grybas, Norwood .................... 112
G. Bražinskas, So. Boston .......  108
V. Padgalskas, Mexico ................ 104
Bridgeporto Vajininkai .............. 104
S. Sharkey, Easton ...................... 100

Sekanti vajininkai pakilo 
punktais prisiųsdami atnau
jinimų:

P Paserskis, Baltimore, 
Md.; V. Wall, Wilkes-Bar
re, Pa.; S. Sharkey,. ,Eas-J 
ton, Ra.; JZJjT.
wood, Ma/s.; K. Čiurlis ir 
Senas'
N. J.; Wm. Patten, Phila., 
Pa. <

Aukų gavome sekamai:
Po $10: F. ir V. Budro- 

niai, Maspeth, N. Y.; A. 
Klepacky, Cranford, N. J.; 
Antanas Matulis, Jersey Ci-

P. Paserskis, Baltimore ........
V. J, Valley, New Britain ....
S. Tvarijonas, Detroit .............
J. Simutis, Nashua ...................
H. Zukienč. Binghamton ......
S. Puidokas, Rumford .............
Anna Bemat, Los Angeles ....
A. P. Dambrauskas, Haverhill 
V. Wall, Wilkes-Barre ............
J. Didjun, New Hąven ............
J. Shukys, So. Boston ...........
A. Gudzin, Scotia ..........-.......
J. Balsys, Baltimore .......
I. Klevinskas, Scranton ..........
S. Sharkey, Easton ..............•....

Miami, Fla, .......
Saginaw, Mich. ... 
Los Angeles, Cal. 
Great Neck, N. Y. 
Bayonne, N. J. .
Mexico, ....*

»

. 84/A 

. 80 

. 72
56 

.56 

.. 54 ' 
. 34 
.. 28 
. 28

28
. 28

27 
a 25

8.00
6.00
6.00
6.00
5.00
5.00

vhas Nor-' Britain, Conn; >5M nui kt-4;A r kt T kaA

>Taugas, Elizabeth,

T. Markei, Niagara Falls,

Pa $3: F. Pyvarun, Bal
timore, Md.; M. Stanis, Bal
timore, Md.; John Weber, 
Williamsport, Pa.; Ig. Ur
bonas, Great Neck, N. Y.; 
Mrs. FrStanejka; Bridge
port, Conn.; Ben Stumbras, 
Marissa, Ill.; Laisvės Skai
tytojas, Elizabeth, N.J.; A. 
Degutis, Phila., Pa.; (anks
čiau per klaidą Degučio bu
vo pažymėta $2).

Po $2: Joseph Zeikus, 
Newark, N. J,; J. Meškaus
kas, Easton, Pa,; iš Chica
go, Ill, J. Bagdoniene, G. 
Montvila, J. Venckus,

Po $1-: V. Ųnikas, Eas
ton, Pa,; V. Pečiulis ir P. 
paserskis, iš Baltimore, 
Md.; Geo. Kanopa, B’klyn, 
N, Y,; Augustas Milčius, 
Rochester, N. Y.; P. Gross
man, Phila., Pa.; John E, 
Detehman, Collinsville, Ill.; 
J. Kayalauskas, Philadel
phia, Pa. ;

• _ __ ——. ■

Aukomis biudžeto užtik
rinimui sukelta sekamai: 
Detroit, Mich. ... 
Chicago, Ui..........
Brooklyn, N. Y. 
Worcester, Mass. .

• Rochester, N. Y. .. 
Baltimore, Md. .. 
Philadelphia, Pa. . 
Binghamton,^. Y 
Hartford, Conn. . 
Stamford, Conn. .. 
Elizabeth, N. J. .. 
Seattle, Wash ... 
Jersey City, N. J.

Newark, N. J. .... 
Coal Center, Pa. . 
Washington, Pa. .. 
Bridgewater, Mass. 
Pittsburgh, Pa. ... 
Haverhill, Mass. .. 
New Kensington, Pa 
Hudson, Mass. ,,.., 
Easton, Pa...............
Bridgeport, Conn. .. 
Williamsport, Pa. .. 
Scranton, Pa...........

"■"iĮĮi4" '■

•Širdingai dėkojame vaji- 
ninkams už gražų pasidar
bavimą ir prieteliams už 
gražias aukas. Šią savaitę 
paskelbsime daugiau rezul
tatų ir aukų.

Laisvės Adm-cija.
———■ ---

3.00
3.00 |
3.00
3.00
3.00
3,00
3.00
3.00
3.00
2.00

Žinios iš Lietuvos
TRUMPAI

ZARASAI, liepos 30 d,— 
Kiekvienų sekmadienį su
sirenka Marytės Melnjkaitės 
vardo kolektyvinio ūkio vals
tiečiai (Ąnthlieptčs valsčiaus, 
Zarasų apskr.) j artejes narių 
A. Skardinskio ir J. Mikučio- 
nio organizuojamas paskaitas.

. ' N. Mikučipnis.
★ UKMERGE, liepos 30 d.- 

Su automašina po Ukrinų apy- 
linkę (Ukmergės apskr.) pla- 
tinti spaudų išvyko komjau- 

^nuoliai JokšMitė, Gricius. Pra
naitis. Per 
daugiau kaip 
ratdrių; ,•

★ ŠILUTĖ,

dieną surinkta 
šimtas preniune- 

', P. Kerne Hs.
liepos 30 d. --

Sporto kolektyvas “Sakalas” 
plečia savo - veiklą Švėkšnoje 
^Šilutės apskrityje), , įgytas 
inventorius, apranga, sistemin
gai dirba krepšinio, futbolo, 
tinklinio, šeškių ir šachmatų 
sekcijos. V. DygryĮ.

★MAŽEIKIAI, liepos 30 d.- 
Malūnas atstatytas Griežėje 
(Mažeikių apskr.);

Berželis,
★ ŠAKIAI, liepos 30 d.— 

Pradinė mokykla • atstatoma 
Šiaudinėje (šakių apskr,),

$118.50 
. 60.00 
: 58.00 

. 39,50 
.. 38.50 
, 20.50 
. 20,00 
. 18.00 
. 15.00 
.. 13.00 

. 13.00 
. 12.00 
. 10.00

New York. —JMacionalio 
Planūvimo Draugija ap
skaičiavo, kad vakarų Euro
poje bergždžiai ^bastosi 15 
milionų benamių, išvietintų I 
įtraukti darban .ūkiui-pra- 
monei atsteigti vakariniuo
se Europos kraštuose, bet

Anglų mokslininkas Pat- miestus: * Vactinanias Pietų žmonių: sako, reikėtų jūos 
■>V TVTmrviri Q nirrz>lrA4-4- IZ/^rUzw 4- ~ JI „K ’ ' AlJž.-L 'rick Maynard S. Blackett 

pareiškė,, kad “Tarybų Są
jungos vadai būtų negud
rūs; jeigu jie priimtų Jūng-

Kūrėjos prezidentas Syng- 
man Rhee nuskrido Japoni- 
jon prašyti generolo Mac- 
Arthųro, kad Amerikos ar- niekas jiem darbo neduoda. 2 pueh—Laisvė (Liberty, Lith.

BmuSSSSe

Endriukaiti*



i * * ATYDAI NEW JERSEY LIETUVIU
! BALSUOTOJU

Antra diena lapkričio—rin
kimų diena. New Jersey lie
tuviai, ypatingai gyvenanti 
Hudson County, kuris apima 
Jersey* City, Bayonne, Kear
ny, Harrison, Arlington, Cliff
side. North Bergen, Union Ci
ty ir Hoboken,—turėtumėt įsi- 
tėmyti, kad Progresyvių Par
tija stato savus kandidatus tik 
keturis, būtent Freeholder są
rašu į Kongresą Frank Wit- 
kus iš Kearny, lietuvis, dir
bantis General Motor kom
panijoje, Linden, N. J., ii' yra 
CIO lokalo pirmininkas, turin
tis tik 33 metus amžiaus, bu
vęs pasaulinio karo karys. Jo 
tėvai yra progresyviai žmonės 
ir ima aktyvi/ veikimą Sietyno 
Chore, Newarke. Antras Eli
zabeth Hold iš Jersey City, ir 
trečias Robert Monroe, irgi iš 
Jersey City. J senatą New 
Jersey Valstijos James Imbrie.

Balsavimo balote jie visi yra 
trečioje eilutėje iš apačios, 
kur pažymėta Nomination by 
Petition. Balsuodami, balsuo
site už progresą ir taiką .

Lietuvių už Wallace komite
tas jums juos rekomenduoja 
ir prašo, kad apart Wallace ir 
Taylor balsuotumėte ir už

aukščiau pažymėtus asmenis.
Iš New Jersey valstijos Pro

gresyvių Partija stato viso 12- 
ką kandidatų j kongresą nuo 
aštuoniij distriktų ir i Senatą 
vieną, tai viso 13-ką. Kiti 
kandidatai apima Union, Ber
gen ir Essex County. Union 
County apima Elizabethą ir 
Lindeną; Bergen County — 
Netvarką ir kitus priemies
čius.

Dabar lietuvių laikinas ko
mitetas už Wallace išleido la
pelius. Lapeliai išsiuntinėta 
lietuvių kolonijų progresyvių 
organizacijų veikėjams. Gavę 
lapelius, prašome juos pa
skleisti tarpe lietuvių visuo
menės. Lapeliai yra svarbūs, 
juose sužymėta visi kandida
tai, jii vardai, distriktai. Gavę 
lapelius žinosite, kuriame dis- 
trikte gyvenate ir koki kandi- 

! datai progresyvių sąraše kan
didatuoja jūsų distrikte, tai 
už juos prašome ir balsuoti.

Spalių 23 dieną Progresyvių 
Partija buvo aktyvi Jersey Ci
ty. Keli automobiliai su iš
kabomis ir garsiakalbiais va
žinėjo ne tik biznio gatvėmis, 
bet ir darbininkų apgyventuo
se kvartaluose, garsindami

Progresyviij partijos kandida
tus ir Wallace’o įvykstančias 
prakalbas 25 dieną spalių. 
Progresyvių Partijos Jersey 
City raštine randasi 118 Ber
gen Ave., Jersey City.

Tą pačią dieną keli deset- 
kai Progresyvių Partijos dar
buotojų ypatingai jaunų mer
ginų paskleidė tūkstančius la
pelių, užvardintų “Defend the 
Constitution and the Bill of 
Rights.” Lapeliuose7 mini ir 
12-ką areštuotų Komunistų 
Partijos vadų, New Jersey 
KKK deginimas kryžių, pen
kių Denver’io piliečių areštas 
tik už tai, kad. jie gina savo 
konstitucines pilietines teises.

Civil Rights Kongreso 
tine randasi 502 High 
Newark, N. J.

Reiškia, amerikoniška
glų kalba kalbanti visuomenė 
dirba ne tik Jersey City, bet 
visoje New Jersey valstijoje. 
Mes, lietuviai, nors su maža 
dalimi darbo prisidėkime prie 
tūkstančių dirbančių už pro
gresą ir lapkričio 2-rą balsuo
kime už Progresyvių Partijos 
statomus kandidatus.

Pilietis.

T Te. T ■»! ■įspūdžiai is Keliones Lėktuvu
| Los Angeles ir Atgal

Rašo A. J. SMITAS.

f •

ras- 
St„

an-

Varšava. — Nuo plaučių 
uždegimo mirė Lenkijos 
kardinolas Augustas Hlond, 
67 metų, liaudiškos lenkų 
valdžios priešas.

(Tąsa)

Kas Bus, Jei Krizis Išsivys
tys į HooverviHes?

Man atrodo, iei dabarti
niai Hooverio diplomatai iš
perės “depresiją”, tai šis 
prie Pacifiko Metropolis bus 
skaudžiau sukrėstas ne
darbo ir smulkaus biznio 
bankrutavimu, negu bile 
miestas JAV. Palyginant 
tokius industrinius miestus, 
kaip Philadelphia, Cleve
land, Detroit, Pittsburgh, 
Chicago ir kiti panašūs, nei 
mažiausios dalies Los An
geles neturi. Pereito karo 
procesas sutraukė čia šim
tus tūkstančių žmonių, ku
rie išbūdavo j o karo lėktu
vų industriją, sintetiško gu
rno ir dalį lengvosios indus
trijos gamybos. O tų speku
liantų, — rodos, visur jų y- 
ra, bet čia jie karo metu 
nutuko, pralobo ir dalis jų 
į buržujus pavirto. .

Kaip Atrodo Bendras 
Pajūry s?

Su broliu veik kasdien 
vykome, į pajūrį ' pasilsėt,

GRAŽUS KONCERTAS
Ruošiamas Konstancijai

Menkeliūnaitei- Campa
♦

Įvyks Sekmadienį

KONST. MENKELIŪNAITE
Sopranas

Amelia Jeskevičiūtč-Young 
Sopranas

ALBERT VASILIAUSKAS 
Tenoras

Spalių 31 October
PRADŽIA 3:30 VAL. DIENĄ

ŠOKIAI 7:30 V. V.

VLAD1MIR DILOV Basso 1 ,

110-06 ATLANTIC AVENUE

MARIA DMYTRYSHYNA 
Sopranas,

ĮŽANGA $1.25 — VIEN TIK ŠOKIAM’ 60c 
(Taksai įskaityti)

DOLORES PETRONYTfe
Sopranas

SUZANA KAZOKYTE
Mezzo Sopranas

RICHMOND HILL, N. Y.

Geo. Kazakevičiaus Orkestrą Gros Šokiams
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, pasiklausyti puikios dainų programos.

iiinniiimiiii

I

oasimaudvti. Išvažiuojam iš 
Hollywoodo giedroje - šilu
moje į Ocean, Santa Moni
ca ir kitus kurortus; kaip 
tik apie 3-4 blokus nuo jū
ros, nesvietiškos miglos vi
sur;, šalta, net rankos at
grumba, žuvis begaudant. 
Gi skaitom rytuose — bai
sūs karščiai. Pa jury s veik 
tuščias. Prie jurų keletas 
žmonių sėdi apsigaubę šilto
mis drapanomis. Spekulian
tai keikia orą ir gamtą, ko
dėl šiemet oras toks nepa
prastas. Pasirodo, gamtoje 
tvarka irgi pasikeitus.

Kaip su Darbais ir 
Namais?

Pasiteiravau apie darbus. 
Gavau tris darbus su geriau 
apmokama alga, negu ry
tuose. Tačiau, kaip peržiūri 
didžiuosiuose dienraščiuose 
paieškojimus, tai darbai la
bai prastai atrodo; mažai 
paieškojimų,.

Didžiausia bėda tai su 
namais. Mano laikuos na
mas parsidavė * už $1500- 
2000, dabar jo pigiau ne
parduoda, kaip už $15,000.

Visokeriopų namų-namu- 
kn pristatvta mažesniuose 
kalnuose. Mano brolis turė
jo du namukus ir nusivežė 
juos parodyti. Šone kalno 
nastatvti ir, jei nori nulip
ti, tai cementiniai laiptai 
nuvesta iš kokiu dviejų 
šimtu laiptų į pakalne. Šio
je vietoje jie laipiojo per 
21 metus. O jau kelias ma
šinai važiuoti. — jei neturė
si gerų “brekių”, tai sveikas 
dingės. Sakau jam: nedy- 
vai. kad sukūdėjai. Kur tik 
nusižiūrėsi .tai. sako. ht^i.
Na, kain tu gali pastatyt I 
nania stačioje pakalnėje? O 
čia panašiu namuku ant 
stulpu pastatvta. Jei būtų 
^i^esnis žemės drebėjimas, 
hutų pavęjus.

Važiuote - Trafikas
Nustebau atradęs di

džiumoje tuos pačius gat- 
yekarius. Kiti iš mano laiku 
sukabinti po tris karus ei
davo tik į pajūrį; ir dabar 
jie ten eina, bet nėr išbuda- 
vota kiaurai miestą, gatves 
ir turi stoti kas blokas. Y- 
ra iau ir naujovišku ^a t va
karių. Daug eina ir busų.

♦ Automobiliu pilnos gat
vės. Keliai išrėžyti bulva
rais, o apie juos kaip norėjo 
privatiški namų statymo 
spekuliantai, taip , jie išrai- 
žiojo gatves, tad išsisukęs 
iš šių bulvarų, netoli va
žiuosi. Niekur nepatyriau 
tokios keistos važiuotės. Ei
na dideli bulvarai išilgai, ir 
toks pat skersai, leidžia 
sukti po kairei.. Pastebi kei
stų charakterių: suka po 
kairei susiraukęs, kitas lū
pas krutina, besikeikdamas; 
suka kiekvienas, besisku
bindamas ištrūkti iš to bai
saus susigrūdimo. Nuva
žiuoji iki kito bloko,— taip 
pat... Sakau, nei Philadel
phijoj, nei New Yorke to
kiose vietose nepasuksi po 
kairei. Jie atkerta: “Tai kur 
suksi? Išsisukus nėra kur 
apsisukt iš vedančios tra- 
fiko gatvės.”

Miestas veda moderniš
kus kelius, kuriais bus ban
doma palengvinti važiuote. '

Pas Antaną Nikūną
Vieną sekmadienį nuvy

kome praleisti laiką pas Ni- 
kūnus, su kuriuo teko susi
tikti Philadelphijoj, kada 
jis apsilankė muziejų rei
kalais.*

Išrodė ir išvadžiojo po vi
są muziejų, jo laboratorijas, 
įvairius kambarius su mok
slinėmis priemonėmis. Pa-

Į rodė/ kaip jis prezervuoja

įvairius vaisiūs, kurie atro^ 
do per daugelį metų savo 
natūralia išžiūra. Įvedė į vie
ną kambarį, — tai buvo jo 
privatiškas pasilsio kamba
rys.

Muziejui daug jo vertin
gų pagamintų miniatiūrų. ‘ 
Muziejuj pilna žmonių. Su
grįžome į jo butą. Teko su
sipažinti su jo žmona., Inte
ligentiška asmenybė.

Ant manęs padarė nuos
tabą jo paties nupiešti pa
veikslai. Netikčiau, kad jis 
būtų piešėjas. Štai parodo 
tik ką neseniai nupieštą vi
są eilę kurinių, kurie at
vaizduoja senosios Lietuvos 
vaizdus: miškus, stabmel
džiu tikėiima perkūnu ir tt. 
Puikūs Lietuvos miškai, 
naturalės eglės su čyčko- 
mis; perkūno dievaitė... Iš 
priešistoriškos ledų gady
nės jis turi skirtinga. supra
timą tarpe mokslininku. 
Prie šių paveikslų jis pri
jungs suderinčias miniatiū
ras. Jis buvo išstatęs tarp 
vietinių lietuvių parodon 
savo kurinius ir teorija, bet 
vieto 3 lietuviški kunigai 
protestavo ir persergėjo sa
vo parapijonus, kad netikė
tu tai teoriiai, kaipo prie
šingai religijai.

Jis turi namuose padaręs 
miniatiūra Catalinos salos, 
kuri randasi Pacifiko van- 
denvne, arti prie Long 
Beach. Išdemonstravo ją 
tamsumoje, sujungdamas e- 
lektros šviesas virš salos ir 
kas randasi jūros dugne 
prie jos. Juda žuvytės, aug
menys ir iš viršaus atrodan
ti su kalnais s»h. Tai įsta
bus kūrinvs. Didele garbe 
užsipelnęs šis lietuvis. Jis 
parodė visą eilę garbingų 
prieškarinių susirašinėji
mu su Lietuvos mokslinin
kais, kurie prisiuntė jam 

| honorarus.
Jis turi privatiška savo 

labaratoriją, kuri pavadin
ta: “Ostapp Laboratories, 
Research Chemists, Nick 
Ostapp president.” Jis yra 
narys California Academy 
of Science. Šioje labaratori- 
joje jis su savo chemikais 
prezervuoja žmogaus kūno 
dalis ir jo ligas. Parodė, 
kaip atrodo žmoguje vėžys. 
Parodė žmogaus širdį, jak- 
nas, ir įvairias dalis. Jo su
darytas skystis yra siunčia
mas ligoninėms ir dakta
rams dėl “specimentų” na- 
tūralėi įžiūroi... Tikrai ne- 
panrastų, gabumų lietuvis 
artistas, chemikas ir muzi
kas. Turi pats pasibudavo- 
jęs vargonus ir jais pagro
jo mūsų bočių nekurias me
lodijas...
Parengimelis ir Pasimaty
mas su, Mūsų Darbuotojais 

I

Rugsėjo 5 d. atvyko drg. 
Povilas Rufas , ir išsivežė 
pas Maslaveckus, pas ku
riuos įvyko parengimelis. 
Štai, pastebiu drg. Alvinie- 
nę; iš Lietuvos kaiminką- 
Miagdutę Karmuziūtę. Sa
kau: “Alio, KarmUziute!” 
Kaip griebs nusistebėjančiai 
į glėbį!... Na, kaip aš čia 
patekau ? Gaunu pirmą pro
gą susipažinti su drg,. Alvi- 
nu, Repečkais, Pupiu, su 
draugėmis veikėjomis ir, 
bendrai, su veikėjais. Drg. 
Maslaveckas sako: “Ale tu 
kalbi, kaip Philadelphijos 
Smitas...” Pažinau jį, jo 
moterį ir sūnų.

“Na, drauge, aš esu tas 
pats Smitas iš Philadelphi
jos.” Jis sako: “Ir aš išsi
kankinau toje Philadelphi- 
joje 18 metų. Dar esu Liet. 
Rep. Klubo narys. Pats esi 
buvęs čia ir kaip jūs ten 
galite gyventi toj sušvinku- 
sioj Philadelphijoj?”

Jis turi gražų namą, gra
žią šeimą ir turi gerą dar-

(Bus daugiau)

Scranton, Pa.
Spalių 17 d. tapo laikytas 

sirinkimas Lit. Draugijos 
kp. Progresyvių Partijos 
bary, Ad-Lin Bldg.

Tik gaila, kad nedaug draū* 
gų atsilankė, navet, užrašų 
raštininkas ir Iždininkas ne
pribuvo. Plačiai apkalbėta 
apie prezidentinius rinkimus. 
Kadangi, 20-tą dieną spalių 
buvo rengiamos prakalbos d$K 
Henry Wallace, Wilkes-Barre, 
Pa., tai nutarta kuo skaitliu- ' 
ginusia ten dalyvauti. Taip į 
pat, dėl Wallace’o kampani- 
jos paskirta iš iždo $25, ku
riuos finansų sekretorius suti
ko perduoti prakalbose.
. Apkalbėta apie teisiamus 
12-ką komunistų vadų ir nu
tarta parinkt aukų bylos ve-' 
dimui. Aukavo sekančios ypa- 
tos: po dolerį: P. Šlekaitis, F. 
M. Indriulis, Wl. Medelis, .1. > 
Klevinskas, P. Pėstininkas, Ei 
Geležauckienė, F. Coco, J. 
Wasilco, D. Olchuk ir P. In- 
driulienė; po 50 c.: M. Trui- 
kienė ir D. šlekaitienė. Vi
so $11.

Sekantis susirinkimas nutar
ta laikyt lapkričio 14 d., 2-rą 
valandą po pietų, toj pačioj 
vietoj. T. D.

Profesionalai Reikalauja 
Sugrąžint Streiko Teises

New York. — CIO Pro
fesionalų ir Raštinių Tar
nautojų Unija atsišaukė į 
nrez. Trumaną, kad panai
kintų valdinės Darbo San
tyki^ Komisijos sprendimus 
nrieš unijas. Tie sprendimai 
uždraudė streikieriams bal
suoti klausime dėl unijos 
pasirinkimo ir užgynė 
daugmeniškus streiko pikie- 
tųs.

DABAR!
GATAVOS VALGYMUI

SALOTOS!”
Sako Elsie, Borden karvė.

Borden’s pristato jums ska-Dabar
nias cottage sūrio salotas, kurios 
gatavos padavimui valgyti tuojau iš 
dėžės! *

Duokite valgyti šį gardėsi, kaip ir 
bet kurį kitą skanų sūrj — kaipo 

: salotas, ant trapių salotų, su kre- 
kėmis arba su tomeitėmis!

JOSE YRA 6 
GARDŽIOS IR SKANIOS.

DARŽOVES!
šios gardžiosios salotos yra Bor

den’s Smetoninkas Cottage Sūris, . 
suderintas • su kaip tik tinkamais 
kiekiais sukapotų selenių, petruškų. 
raudonųjų svogūnų, žaliųjų pipirų, 
morkų ir pimientų.

Nustebinki t juos Sį vakarą! .
Padėkite šį stebėtiną salotinį gar

dėsį savo Šeimai šį vakarą — ir t6- 
mykite, kaip smagiai ji valgys! Už
sisakykite nuo Borden pieniaus arba 
maisto krautuvėje Šiandien.

Tlordens
DARŽOVIŲ SALOTŲ

Smetonuotas

COTTAGE SŪRIS -'J
Jei Borden’s, Tai Tori Būti Gertai

3 puąl,—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Spalių 28, 1948
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Parašė K. Simonovas ' Vertė J. Tornau

DIENOS ir NAKTYS
Lawrence, Mass
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(Tąsa)

— Viso labo, drauge papulkininke, — 
pasakė jis visai tyliai.

* Babčenko derino prie pranešimo brė- 
žinėlį ir tiksliai liniuote brėžė jame li
niją. Jeriominas patrepseno dar keletą 
sekundžių, .pamažu atsisuko į Saburovą 
ir, paspaudęs jam ranką, išėjo. Saburo
vas palydėjo jį už durų ir ten, prie išė
jimo iš blindažo, stipriai apkabino ir pa
bučiavo. Po to jis vėl užėjo pas Babčen
ko.

Šis vis dar rašė pranešimą. Saburovas 
susierzinęs pažiūrėjo į jį, į jo atkakliai 
palenktą veidą su pradėjusia plikti kak
ta. Saburovas nesuprato, kaip galėjo pa
pulkininkis, kuris su Jeriominu praka- 
riavo metus, valgė su juo iš vieno kati
lo, kartu rizikavo gyvybe, esant reika
lui, tur būt, jį gelbėtų, — kaip jis galė
jo dabar nieko nepajusti, • taip atleisti 
žmogų. Tai buvo tasai,' visados stebinęs 

. % Saburovą, abejingumas žmonėms ir jų 
likimui, kai jie išvykdavo iš dalies. Sa
burovas taip gyvai atjautė tą Jeriomi- 
no tik ką išgyventą skausmą, kad kai 
Babčenko užinteresuotas iš pirmųjų lū
pų sužinoti, kas dedasi armijoje, paga
liau prašneko, — Saburovas atsakinėjo 
labai sausai, santūriai, kuone aštriai. 
Jis norėjo tik vieno: greičiau baigti kal
bą, kad Babčenko vėl įsikniaubtų į savo 
popierius ir daugiau į jį nežiūrėtų, kaip 
nežiūrėjo į išeinantį Jeriominą.

Grįždamas į batalijoną, Saburovas 
pakeliui pagalvojo: o juk tame, kad stai
ga iš Stalingrado pačiomis karščiausio
mis dienomis ima žmones mokymuisi, 
kaip tai beatrodytų keista, atsispindi 
bendros dalykų eigos didybė, kurios nie
kuo negalima sustabdyti.

Namie, batalijone, Saburovo laukė 
svečias. Prie stalo, priešais komisarą, sė- 
'dėjo nepažįstamas pusamžis žmogus, 
akiniuotas, dviem špalais antsiuvuose. 
Saburovui įėjus, abu — ir nepažįstama
sis, ir komisaras — pasikėlė.

— Štai, leisk tau pristatyti, Aleksie
jau Ivanovičiau, — draugas Avdejevas, 
iš Maskvos, centrinės spaudos korespon
dentas.

Saburovas pasisveikino.
— Iš Maskvos? — smalsiai paklausė 

jis. — Seniai?
— Vakar rytą buvau dar Maskvoje, 

centriniame aerodrome, — atsakė Avde
jevas.
, — Man rodosi, aš jūsų straipsnius 
kartais skaičiau “Izvestijose,” taip?

— Taip, daugiausia ten.
— Vakar dar. Maskvoje, o šiandien 

kiek pavydėdamas pasakė Sabu-čia
rovas. — Na, kaip ten Maskva be mū
sų?

Avdejevas nusišypsojo. Ką jis besutik
davo, niekas neiškentė to nepaklausęs.

— Nieko, tebestovi, — atsakė jis ly
giai, taip, kaip visados atsakydavo į šį 
klausimą. — O jūs ką, maskvietis?

— Ne, aš ten mokiaūsi. Jūs seniai pas* 
mus?

— Vos tik tu išėjai, — pasakė Vani
nas, — draugas ir atvyko. Mes jau čia 
truputį pasikalbėjome.

— Kas gi jus nukreipė į mus?
, — Jūsų divizijos vadas. Tarp kitko, 
man dar fronte patarė užvažiuoti kaip 
tik pas jus.
, — Na? — pasakė Saburovas.

— Taip, pas jus, į Saburovo batalijo- 
ną. ‘

—'■ Mat kaip, jau oficialų pavadinimą 
gavome, — pasakė Saburovas, stengda
masis šiurkščiu juokavimu paslėpti sa
vo pasitenkinimą. — Ką gi ten jums sa
kė, nukreipdami į mus? — paklausė jis 

z naiviai. — Vis dėlto įdomu.
— Pasakė, kad jūs užėmėte tris na

mus ir aikštę ir nuo tol per šešioliką pa
rų nieko vokiečiams neatidavėte.

— Tas tiesa, neatidavėme, — pasakė 
Saburovas, — nors, tarp kitko, paskuti
nę savaitę jie nelabai ir stengėsi atsiim
ti. Štai, jei jūs būtumėte pas mus pate
kę priešęseptynetą, aštuonetą dienų, jums 
gal būtų buvę įdomu, o dabar £ylu.

Avdejevas nusišypsojo. Kiek jau kar
tų savo fronto korespondento gyvenime 
jis girdėjo tuos žodžius: “Būtumėte pas

mus atvažiavę anksčiau .. .” Žmonėms 
visados atrodė, kad visa, kas dabar pas 
juos vyksta, — nelabai įdomu, kad tai, 
kas verta dėmesio, pas juos arba jau 
įvykę, arba dar įvyks.

— Nieko,—pasakė jis,—aš pas jus 
pasėdėsiu, surinksiu medžiagos. Tai net 
gerai, kad tylu, — galėsiu su žmonėmis 

■ pasikalbėti.
— Taip, — sutiko Saburovas, — ta

da nepasikalbėtumėte...
• *

Jie pasižiūrėjo vienas į kitą.
— Na, ką rašo apie Stalingradą, ką 

bendrai kalba? — paklausė Saburovas 
godžiai, kaip žmogus, seniai nematęs lai
kraščių.

■*— Rašo daug, — pasakė Avdejevas.
— O dar daugiau kalba, o dar daugiau 
galvoja... Aš neseniai buvau Šiaurės 
Vakarų fronte, ten tai daugelis vadų 
tiesiog kremtasi: štai sėdime čia tokiu 
laiku, kai Stalingrade... Ir žino, kad 
čia pragaras, ir vis dėlto ’nori važiuoti 
čionai.

— Jūs ilgam, pas mus? — paklausė 
Saburovas.

— Tai ne, dieną dvi, paskui dar į pie
tinį ruožą...

— Teisingai, — pasakė Saburovas,— 
ten dabar karščiau.

— Su kuo jūs patarsite pakalbėti pas 
jus?

— Na, su kuo gi?... Štai su Koniu- 
kovu galima pakalbėti. Turime tokį se
ną kareivį... Kuopose galima apsilan
kyti. Pakalbėkite su Gordijenko — pir
mos kuopos vadu arba su Maslenikovu
— mano štabo viršininku; jaunas, bet 
labai geras vadas, — Jums vadai taip 
pat reikalingi?

— Žinoma.
— Tad pakalbėkite su Maslenikovu.1..
— Aš noriu pakalbėti su jumis,—pa

sakė Avdejevas.
— Su manim? Galima ir su mariim 

pakalbėti, — atsakė Saburovas, — tik 
su manim vėliau, susipažinkite pirma su 
batalijonu. Juk batalijono vadą galima 
pažinti tik patyrus, koks jo batalijonas. 
O ką jis pats apie save papasakos — tai 
jau antraeilis dalykas. Teisybė, komisa
re? — nusišypsojęs kreipėsi į Vaniną.

— Teisybė, — pasakė Vaninas. — O 
ką batalijono vadas užmirš apie save pa
pasakoti, aš priminsiu, — linktelėjo jis 
Avdejevui.

— Kuri valanda? — pažvelgė į laik
rodį Saburovas. — Jau keturios. Ilgai 
trainiojaus. . . Reikia gulti; Kaip jūs?

— Taip, aš irgi mielai, — sutiko Av- 
dejeyas.

—Jei jūs pasiliksite, mes jums rytoj čio
nai atitempsime lovą, o šiandien jau jūs 
su štabo viršininku arba su komisaru: jie
du smulkaus kūno sudėjimo, tad išsitek
site. Paguldyčiau su savimi, bet bijau, 
kad pralošite.

— Taip, ir aš bijau, — sutiko Avde
jevas, pažvelgęs į stambią Saburovo fi
gūrą.

Saburovas jau buvo visai besirengiąs 
gulti ir stovėjo vidury kambario galvo
damas, kur gavus dar vieną antklodę 
svečiui. Staiga jo žvilgsnis krito į stovė
jusį ant stalo butelį, ir jis, kaip su juo 
retai būdavę, staiga panoro išberti, kaip 
tik išgerti ir paskui pasėdėti, menant 
šitam iš Maskvos žmogui įvairius, klau
simus, kurie iškart neatėjo į galvą.

— O jūs miego labai norite? — pa- 
_ klausė 'jis.

— Ne, nelabai.
— Tad, gal būt, vis dėlto... Tu val

gydinai jį, komisare?
— Taip, truputį valgydinau. -
— Nar jei truputį, tai tas nereiškia 

valgydinai, vadinas, nevalgydinai. Pava
karieniaukime ar ką, jei nelabai norisi 
miego.

Kol Petia tvarkė stalą, Saburovas už
vertė Avdejevą klausimais.' ;

— Kaip barikados, ar tebestovi Mask
voje?

— Ne, išardė.
— O sutvirtinimai tebėra? Gal dar 

Jabiau sustiprino?
— Berods, sustiprina, — pasakę Av- 

• dejevas.
(Bus daugiau)

ė (Liberty, Uth. Daily) —Ketv., Spalių 28, 1948

Del Merrimack Upes Reikalo
Merrimack River Valley iš

valymas kainuos $35,000,000. 
Tas klausimas leidžiamas pi
liečiams balsuoti 2 d. lapkri
čio. Seimelio ir gubernato
riaus tas klausimas užgirtas, 
tai dabar lieka patiems pilie
čiams dar spręsti. Jeigu pi
liečiai nuspręs tą, ’tai vien 
Lawrence miestas per 40 me
tų turės mokėti po $1,000,000.

Taigi, jeigu mūsų vyriausy
bė bilionus dolerių išleidžia 
karo pasiruošimui, stiprinimui 
reakcijos užsienyje, tai kodėl 
negali tokiam geram reikalui 
suteikti pinigų ? Kode! tas 
darbas turėtų gulti ant pilie
čių ?

Pirmadienį, lapkričio 1 d., 
9:30 vai. vakare, iš radijo 
stoties WCOP kalbės Henry 
Wallace. Visi ir visos pasi
klausykite, kad žinotumėte 2. 
d. lapkričio už ką balsuoti.

American Woolen Co. per 6 
menesius šiemet pasidarė $3,- 
366,700 pelno. Gi 1947 m. per 
visus metus turėjo pelno $2,- 
503,200. Reiškia, kompanijos 
pelnai neišpasakytai auga. Bet 
kada darbininkai paprašo pa
kelti algas; kad jie ir, jų šei
mos galėtų žmoniškiau gyven
ti, tai tada kompanija skun
džiasi, kad “neturi iš ko.”

Tas pats ir su kitomis kom
panijomis. Pacific Mill šie
met jau turėjo virš $5,000,000 
pelno, ant kiekvieno šėro pą- 
augo po $9.48.

Kurie turite pasiėmę platini
mui tikietų bankieto dėl 7 d. 
lapkričio, tai malonėkite tuo
jau grąžinti pinigus už tikie-

tus, kad mes žinotume, kiek 
bus svečių, kad tinkamai ga
lėtume prisirengti. Jeigu ku
riems neparanku tuojau grą
žinti pinigus, tai praneškite, 
kiek esate pardavę tikietų^

Eidamas gatve sutikau Pe
trą Qalinj. Pasikalbėjome. 
Pasirodo, kad eina baigęs dar
bą barzdaskutykloj. Pir
miau jis dirbo So. Bostone, o 
dabar gyvena Lawrence ir dir
ba skutykloj, 28 ’Hampshire 
st. . x

Jis yra dienraščio Laisvės 
skaitytojas, pažangus žmogus. 
Reikalui esant, nueikite pas jį.

Laisvės skaitytoj ai, kurių 
prenumeratos pasibaigė, tai 
malonėkite atsinaujinti pas 
mane kliube, arba Maple Par
ke. Nelaukite paskutinių die
nų.

Prašau matyti mane ir pri
duoti pinigus, kad nereikėtų 
pas kiekvieną į stubą lanky
tis. žinote, kad visi turime 
daug savo reikalų, o kiekvie
ną aplankyti, kad ir labiau
siai norėčiau, bet laiko neuž
tenka. S. Penkauskas.

New Haven, Conn
KO PAS MUS STOKA?
Praeityje, rodosi, turėdavo

me vieną kitą draugišką pa
sikalbėjimą. Sueidavome pas 
vieną ar kitą draugą šeštadie
nio ar sekmadienio vakare ir 
pasikalbėdavome apie mūsų 

Judėjimo reikalus. Ir iš to 
daug būdavo naudos.

Argi dabar jaui nereikalin
ga pasitarti, ar nėra apie ką 
pasikalbėti? Pasvarstykime, o 
pamatysime, kad yra. Aš siū
lau tą, kas ' parems ?

žinote, kad mttsų eilės ge
rokai praretėjo. Keletas jau 
pasitraukė iš gyvųjų tarpo, ki
ti išvyko iš mūsų kolonijos ki
tur gyventi. Jaunimas, dėl 
kurio tiek daug pastangų dė
jome—mus apleidžia. Bet ko
vų dar prieš mjis daug, tai 
“Nelaukime, broliai, kad kas 
mums padėtų, kad duotų ga
lingi karaliai talkos.”

★ ★ ★

Priešas pragariškai įsitvir
tinęs iš visų pusių atakuoja 
liaudies demokratines teises. 
Bet mes, draugai, nors šian
dien dar ir-neskaitlingi, bet 
mūsų pusėje tiesa ir mūsų ei
lės nepalaužiamos. Lapkričio 
2 dieną balsuokime už Pro
gresyvių (Peoples) Partijos 
kandidatus priešakyje su Hen
ry Wallace ir Glen Taylor. 
Connecticut valstijoj šios par
tijos kandidatai yra 5-toje ei
lėje iš viršaus. Kas už juos 
balsuos, tas balsuos už laisvę 
ir taiką! Nebalsuokime už: 
slonių ir asilą, bet balsuokime 
už demokratinius žmones!

Ruošiame 36-šių pasažierių 
busą, kuriuomi 14 d. lapkričio 
važiuosime į dienraščio Lais
vės koncertą, kuris įvyks Lie
tuvių Centre, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, L. L 
Tikietus galite 'gauti pas B. 
Medelį, Evą Rudminienę, A. 
Medelienę ir B. Vatkevičių. 
Pasirūpinkite iš kalno.

' J. Busdaugiauskas.

Washington. — Rugpjū
čio menesį šiemet Amerika 
7 kartus daugiau pirko įga- 
benimų iš Sovietų Sąjungos, 
negu pardavė Sovietams. 
Sulaikytas pardavinėjimas 
reikalingiausių Sovietam 
daiktų.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Rentabili Įmone

KAUNAS, liepos 31 d. — 
Invalidų artelės siuvimo kom
binato* kolektyvas, įvykdęs 
pusmečio bendrosios gamybos 
planą 111 procentų, nema
žindamas darbo spartos, liepos 
mėnesį, per du dešimtadie
nius mėhesinį planą įvykdė 90 
procentų. *

Siekdamas įvykdyti metinę 
programą pirma laiko, siuvi
mo kombinato kolektyvas savo 
jėgomis pagrindiniai suremon
tavo iki Šiol neveikusį agre
gatą ir paleido dirbti dar 10 
siuvamųjų mašinų. Tatai įga
lino aprūpinti darbu dar 14 
invalidų.

Invalidų siuvimo kombinato 
valdybos pirmininko Keraševi- 
čiaus rūpestingo vadovavimo 
ir viso kolektyvo darbo našu
mo pakilimo dėka, kombina
tas virto rentabilia įmone. 
Darbo našumas pakilo 10 pro
centų, o gaminių planinė savi
kaina sumažinta 21.9%. Per 
pirmąjį pusmetį kolmbinatas 
davė 50,000 rublių pelno ir 
tolesniam darbui iš anksto įsi
gijo įvairių medžiagų už pu
sę milijono rublių.

Siuvimo kombinato geriau
si žmonės — darbo spartuo
liai Simanavičius, Jurkevičiū
tė, Puskunigis, Uogintienė ir ’ 
kiti nuolat įvykdo nuo pus
antros iki dviejų išdirbio nor
mų.

Invalidų artelės siuvimo 
kombinato kolektyvas įsipar
eigojo metinį planą įvykdyti 
iki š. m. lapkričio mėn. 7 d. 
ir iki metų pabaigos duoti 
120,000 rublių pelno.

B. Lukošiūnas.

L. M.S. Presents— <

SPOTLIGHT REVUE and DANCE
Sekmadienį, LAPK. (Nov.) 7 - 4:30 p.m.
LITHUANIAN AUDITORIUM 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

VITO DVARECKAS — Smuikos solo

FRANK BALWOOD — Piano

SIETYNO YOUTH ENSEMBLE — vad.
W. Žukas

LYROS CHORAS iš Philadelphijos, vad. ROSE BEHMER

’PROGRAMA:
1st Act:

i , LYROS CHORAS —- Novel Musical Revue
. 2nd Act:

VIOLET ČYPAS— Soprano soliste
VIOLET ČYPAS & FRANCES MAŽILIS

— Duetas a

Tai pirmas naujos mados,parengimas, kurį Meno Sąjunga duos publikai per didesnius miestus ry
tinėse valstijose. Programą išpildys mūsų jaunos jėgos. Prašom paremt ir pasidžiaugt mūsų meno spė
kom. šokiam smagiai gros George Kazakevich Orchestra. Įžanga $1.50. Vien šokiam 60c.

•, j/?'"'. Draugiškai kviečia Ųetuvių Meno Sąjungos 3 Aps.
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“Nuo to laiko, kai Ameri
kos liaudis neteko darbo žmo-

NJ.
Hudson County Progresyvės

Partijos kandidatai į Freehol
ders yra žymūs darbuotojai 
unijose. Miss Elizabeth K. 
Hold yra ofisų ir profesionalų 
unijos lokalo viršininke. Ro
bert Monroe priklauso Inter
national . United Maritime 
Workers unijoj. Visi CIO na-

nių užtarėjo F. D. Roosevelto, 
reakcionieriams su Wall Stree- 
to pagalba jau pavyko iš
kepti kelis’ priešunijinius įsta
tymus. Stambiausiu reakcio
nierių laimėjimu yra Taft- 
Hartley įstatymas. To įstaty
mo siekis — nuslopinti darbo 
unijų galių šiandien, o rytoj— 
numažinti darbininkams algas.

“Prezidentas Truman nors 
vetavo tą billių, bet nieko ne-

riai.
Virš minėti kandidatai į

darė prieš to biliaus pervary- 
mą. Dabar rinkimų prakal-

Freeholders kreipiasi į Hud
son County piliečius su kvieti
mu balsuoti už Progresyvių 
Partijos kandidatus sekamai:

boms pagražinti ir Trumanas 
kalba prieš Taft-Hartley įsta
tymą.

“Mes pareiškiam, kad dar-
bininkai politikierių veidmai
niavimus supranta ir šiuose

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITftĄE

ne- 
nu-

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

. SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYN®

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

/ ,
n —

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y. !
Tol. EVergreen 4-9612

25 Metų Jnbilčjinės-Sidabriiies 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
kes. Tokių progų labai mažai yra. Pas mumis gausite to 
ko kitur negalite gauti; pas mumis rasite visko, kas tik 
reikalinga jums pristato. Šiuose brangenybės laikuose, 
čia viskas parsiduos kuo pigiausiai. Čia rasite mėsos— 
geriausios rūšies, kuo pigiausia kaina. Mėsos departmen- 
te jums patarnaus draugai Patten ir Ragažinskas. Čia 
galėsite gauti puikiausios rūsies lietuviškų dešrų, kurias 
ant vietos pagamina drg. Ragažinskas. Čia rasite taip 
pat visokios rūšies geriausio alaus, degtinės, vyno ir 
šampano.

Išpardavimas prekių tęsis iki 31 d. spalių. Krautuves 
valandos: Pirmadieniais iki 6:30 vakaro. Trečiadieniais 
iki pietų. Ketvirtadienį iki 9 vai. vakaro. Penktadieniais 
ir šeštadieniais iki 10 vai. vakaro.

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

Užkviečia savininkai.

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

502 CHAPEL AVE. MERCHANTVILLE, N. J.
Telefonas: Merchantville 8-1082

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvemk ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home,
’ - . INC. /> ..

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį z

EVergreen 7-4774,

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

I

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

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

rinkimuose rems Progresyvių 
Partijos kandidatus.

“Mūsų rinkimų agitaciją rę- 
,mia ne didieji profitieriai, bet 
piliečiai su dešimtuku ar do
leriu. Mes ir ryžtamės pasta
rųjų piliečių reikalus atsto
vauti valdvietėse.”

Hudson, paviete gyvenanti 
lietuviai piliečiai, 2 d. lapkri
čio balsuokite už Progresyvių 
Partijos kandidatus! U ž 
Wallace ir Taylor, už James 
Imbrie į senatą, ir į Freehol
ders: E. K. Hold, R. Monroe 
ir F. Witkus.

Kazys Bevardis.

PRANEŠIMAI
KEARNY-HARRISON, N

Wallace Progr. Partijos klubas 
ručšia smagų parengimą, kuris 
įvyks šeštadienį, spalių 30 d., 7:30 
v. v. Liet. Politikos Klube, 134 
Schuyler Ave. Bus puiki programa. 
Galėsite pasišokti prie geros muzi
kos, turėsime skanių valgių ir gė
rimų. Įžanga 75c. Malonėkite visi 
dalyvauti. — Kom. (254-255)

WORCESTER, MASS.
Paskutinis lietuvių priešrinkimi

nis mitingas įvyks spalių 31 d., 3 
vai. dieną. Liet, salėje. Kalbės Kri
stina Stanislovaiticnė iš Waterbury, 
Conn, ir Miss Cornelia Anderson, 
sekr. Progr. Partijos viet. skyriaus, 
Dainuos Aido Choras, vad. N. Cepo- 
naitės. Laikas patogus ir svarbu, 
nes nuo rinkimų priklausys mūsų 
gyvenimo ateities gerovė, todėl bū
tinai visi būkite. Lai gyvuoja 
darbo žmonėms Laisvė! Lai 
būna pastovi pasaulinė taika! žino^ 
kime, kad nepadaryti klaidos už ką 
balsuoti lapkr. 2 d. Mitingą rengia 
Liet. Progr. Balsuotojų Klubas.

(254-255)

WILKES-BARRE, PA.
Lietuviškų Tautiškų Kapinių šeri- 

ninku ir lotų savininkų pusmetinis 
suvažiavimas įvyks spalių (Oct.) 31, 
2 vai. dieną. 267 Stanton St. Visi 
prašome dalyvauti, nes turėsime 
daug svarbių reikalų aptarti. —■ 
Kom. (254-255)

HARRISON-KEARNY, N. J 
šiuomi pranešame,. kad LLD 

kp. vakarėlis, kuris turi įvykti spa
lių 30 d., neįvyks, nes sužinojome, 
kad tą patį vakarą Liet. Piliečių 
Klubo salėje, Schuyler Ave., įvyks 
Henry Wallace Progr. Partijos ma
sinis susirinkimas ir prakalbos. Tad 
prašome vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti (Kearny, N. JjH. Taip pat 
mės manome, kad Šiame taip svar
biame laike visi turėtų susilaikyti 
nuo nelabai svarbių parengimų bei 
bankietų, nes jie tik pakenkia pro
gresyvių partijos veikimui. — Va
karėlio Komisija. (253-254)

HARTFORD, CONN.
Viena iš gražių Sovietų Sąjungos 

filmų bus rodoma, sekmadienį, spa
lių 31 d., Avery Memorial Audito
rium (šalia Hartfordo knygyno), 
filmą užsivadina Village Teacher 
(Kaimo mokytoja). Pelnas bus ski
riamas Izraeliaus ir Biro-Bidžano 
našlaičių sušelpimui. Pradžia 2:30 
vai. dieną. Įžanga $1 asmeniui. 
Kviečiame visus pasinaudoti šia 
proga ir pamatyti tą naują Sovietų 
filmą. Rengia Lillian Wald Club. — 
W. Brazauskas. ' (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 atsiveski
te naujų narių. Kurie dar nesate 
užsimokėję duoklių už šiuos metus, 
prašome tatai padaryti šiame susi
rinkime. — C. Andriūnas, sekr.

(253-254)
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gražų Olympia Parką.

WORCESTER, MASS.
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 įvairių gėrimų. Vėliau bus šokiai 
iki vėlumos prie geros orkestros. Ti- 
kietas $2 asmeniui. Kviečiame visus 
dalyvauti. Kom. (253-254)

Detroit, Mich
Dalyvaukite Prakalbose

Lapkričio 2 d. įvyksta pre
zidentiniai ir kitų viršininkų 
balsavimai. < Labai svarbūs šie 
balsavimai. Nuo jų daug pri
gulės mūsų ateities reikalai, 
kaip namie, taip ir užsienyje.

Tuo klausimu rengiamos 
svambios prakalbos, sekmadie
nį, 31 d. spalių, 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Svetainėje, 
25th St. ir W. Vernor gatvės. 
Kalbės E. Goodman, kandida
tas nuo Progresyvių Partijos 
į valstijos prokurorą, Stanley 
Nowak ir daug kitų žymių 
kalbėtojų. Visi ir visos daly
vaukite. Komisija.

Worcester, Mass.

KRISLAI
(Tąsa nuo l-nw pusi.)

Ickes skelbia tokią filoso
fiją: Dewey laimės rinkimus, 
užklups mus visus blogi laikai, 
ir viskas atiteks komunistams. 
Todėl Dewey yra komunistų 
išganytojas!

Mano nuomonė: Iš kadaise4 
buvusio 
ponas Ickes 
“nuts.”

Balsuokit už S. Ratkewicz 
ir F. Kemly >

Jau per daugelį metų šio 
miestelio valdininkai susideda 
vien iš republikonų. šiuose 
rinkimuose ant demokratų ti- 
kieto į kaunsilmanus kandida
tuoja Stanley Ratkewicz 
Frank Kemly.

Šiuodu jaunuoliai yra praei
to karo veteranai -ir veiklūs 
vyrai. Reikia ką nors daryti, 
kad sumušti tą republikonų 
mašiną, kuri čia taip tvirtai 
įsigalėjus.

Lapkričio 2-rą balsuokite už 
Wallace ir Taylor! Balsuoki
te už James Imbrie į senato
rius ir už šio miestelio kaun
silmanus Stanley Ratkewicz ir 
Frank Kemly!

Darbininkas-

Gerbiami draugai, kad jūs 
ir nesilankot į mūsų susirinki
mus, nepamirškit, kad lapkri
čio (Nov.) 2-ra yra mūsų vi
sų mažų žmonių diena ir rei
kia visiems balsuoti.

Buvo rodomi krutami ir kal- 
barni paveikslai iš Wallace 

' konvencijos Philadelphijoj. 
Gaila, kad mūsų žmonės Ne
paiso ir nesilanko. (Paveiks
lų rodymas buvo spalių 24 d., 
29 Endicott St.)

Kur dingo mūsų korespon
dentai Aido Choro? Nieko iš 
choro nematyt, n o 1*3 yra ži
noma,
prie LMS Festivalio Bostone. 
Choristai turi daug naujų na
rių. Kur dingo mūsų rašy
tojas “Samana”? Jau daug 
laiko praėjo, kaip jo raštus 
mačiau Laisvėje.

Progr. Lietuvių Balsuotojų 
Klubas rengia Rally spalių 
31, 29 Endicott St., 2:30 vai. 
po pietų. Kalbės Stanislovai- 
tienė.

Uždarymas Olympia Parko 
atsibus spalių 30, 6 vai. va
kare. Bus kalakutų mėsos va
karienė, gėrimo ir šokiai. Vi
si ir visos nepamirškit’ daly
vauti. “Kirvis-”

4

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

j

DIETIKĖ
Baigusi A. D. A. PIRMINYBft 

ligoninėje iš 225 kambarių. 
Puikiausios darbo sąlygos. 
NUOLATINIS DARBĄS.

Kreipkitės 
MEMORIAL HOSPITAL

1501 VAN BUREN STREET, 
WILMINGTON, DELAWARE.

kad choras rengiasi

smarkaus liberalo
tapo paprastu

incidentą suAtsimenate
Walter Reuther, automobilistų 
unijos prezidentu? Jį kas tai 
pašovė, norėjo užmušti. Jis 
pats suriko, kad tai galėję pa
daryti komunistai.. Komerci
nė spauda tuojau prituravojo. 
Savo piktą balsą pridėjo ir 
Draugas ir Naujienos. De-. 
troito valdžia pradėjo sulai
kyti komunistus ir klausinėti.

Bet dabar suareštuotas tū
las Carl Bolton, buvęs krimi
nalistas ir unijos “darbuoto
jas.” Atsirado du liudininkai, 
kurie teigia, kad Bolton jiems 
siūlė $15,000 už nudėjimą 
“purvino raudonojo komunis
to” Walter Reuther. Boltonui 
Reutheris yra komunistas, ir 
tuo būdu neturi teisės gyven
ti šioje ašarų pakalnėje.

Ar dabar piktoji spauda ir 
Detroito ValUžia atsiprašys 
komunistus už jiems padarytą 
skriaudą ?

Nebus tų baikų. Tos spau
dos išsigimimas toks baisus, 
jbg su ja nekalbėk apie jokį 
žmoniškumą.

Washington. — Jungti
nės Valstijos statydinasi 
didžiulius submarinus, po 
5,000 tonų. Jie skiriami ka
rui lediniuotose jūrose 
šiaurinio žemės ašigalio 
srityje.

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)

i BROOKLYN !

Į LABOR LYCEUM} 
? DARBININKŲ ĮSTAIGĄ J 
!Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-? 
i kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. J 
į Puikus steičius su naujausiais I 
| įtaisymais. į
J KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS į
| Kąlnos Prieinamos. f
Į 949-959 Willoughby Ave. j

♦-
Tel ŠTagg 2-3842 j

CHARLES J. ROMAN
V (RĄMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

Philadelphia, Pa
KALBĖS HENRY WALLACE

Spalių 30 d. įvyksta istori
niai labai svarbios paskutinės 
prieš rinkimus prakalbos, Me
tropolitan Opera Svetainėje, 
Broad ir Poplar.

Pradžia 8 vdL vak. Rengia 
Progresyvių Partija.

Šie rinkimai išspręs taiką, 
laisvę, gerovę ar mirtiną re
akciją ir karą. Kova eina už 
pažangą iš vienos pusės, ir už 
tamsumą, vergovę iš kitos pu
sės.

Pasaulio žmonių istorija su
sideda iš šimtų metų vargų, 
kančių, užpuolimų-apiplėšimų 
ir karų. Išnaudotojai sukūrė 
žymiausią tos istorijos dalį.

Praradom genialį preziden
tą Rooseveltą. Jo niekas ne
pavaduos dabar, kaip tik bu
vusia vice-prezidentas Henry 
Wallace ir senatorius Taylor 
su Progresyvių Partija.

Lietuviai, seni, jauni, smul
kūs verslininkai ir profesiona
lai, dalyvaukite šiame masi
niame susirinkime! Balsuoki
te už Progresyvių Partijos 
karididatus!

mesime mes visi prieš milio- 
nįerius — jų monopolį. Jei 
Dewey-Trumanas laimės rinki
mus, laimės milionieriai, stam
busis kapitalas, kuris kels kai
nas ant produktų, provokuos 
atominį karą ir pražūtį darbo- 
žmonėms. Kovas.

Washington. — Praeitą 
mėnesį šioje šalyje paga
minta 90,000 televizijos im
tuvų - radijų, rodančių ir 
judamuosius paveikslus.

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Topląr 4110

Kur Kalbės
Henry Wallace?

Progresyvių partijos kandi
datas į prezidento vietą Hen
ry Wallace z kallbės sekamose 
vietose. Visi ir visos ragina
mi lankytis į jo prakalbas.

Penktadienį, spalio 29, New 
York City.

šeštadienį, spalio 30, Phila
delphia, Pa.

Sekmadienį, spalio 31, New 
York City.

Pirmadienį, lapkričio 1, New 
York City.

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

Newark 4. N. J 
HUmboldt 2-7964

Matthew 
BUY.AUSKAS 

laidotuvių Direktorių^

• ^lidnojp valandoje <dmpatlAka> 
•r asmeniškai patarnauja oi 

prieinama atlyginimą

KĄ DARYTI DBL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jūs kenkiate nuo NUGAROS SKAUDĖ
JIMO, RAUMENŲ GtIJTM(T. SOTATOCOS, 
STRCNŲ SKAUSMU. NEURALGIJOS. SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO. NEURITIS. PODAG
ROS ir t.t., PABANDYKITE RADĖ T'“ 
LETS dėl gerų pasekmių. Mes poritpe, 
jūs pamigintumSte RADĘ TABI&IK (B 
DOMĄJį KIRKJ) be jokių IMų jWM. 
siųskite pinigų, o tiktai savo vardą Ir 
są, tad mes jums tuoj pasiųsime
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ji 
KAuof. jei uepalika.

NORTHWAY PHARMACAL OO. 
489 Worth Street 

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 85.

t

Joseph Garszva 
z 

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Al

Fotografas
Trauklu paveikslus famllijų, ves
tuvių. kitokių grupių Ir pavienių.

16 senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krąjavus 
nudarau su ame- 
-ikoniškals. Rei
kalui esant ir 
op d i d in u tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmallavojo 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn I

* <

I

i

GERI PIETOS!*
Kada norite gerų piety, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitfe

Savininkas

' • ►a

BŪKITE ATSARGŪS 
Ypatingai Senesni žmonės

" Mainantis orui, dauguma žmonių 
serga slogomis ir kitokiomis ligo
mis. Būkite prisiruošę, kad atsigin
ti nuo ligų, naudokite No. 2 M. J. 
Švilpas Salve-Mostis, kuri suteikia 
malonios šilumos. Gaivina kraują ir 
prašalina įvairius paviršutinius 
skausmus, kaip tai: reumatizmą, ko- 
jų ir i-ankų skaudėjimą, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų. Su
stingimą, neveiklumą, tirpimą, mėš
lungį. traukimą, nikstelėjimą, persi
šaldymą ir aštrų kosulį' nuo persi
šaldymo. "pręitaį gausite pagalbą.

Kaina
Taipgi kurie turite odos ligas, iš

bėrimus,
Athlete’s Foot,, Sinus, nudeginimą, 
nušutimą, nosies ar burnos nesvei
kumą, runas (tik ne vėžio), kojų 
tynimą ir skaudėjimą, vartokite 
No. 3 M. J. S. Miracle Salve. Ši 
mostis stebėtinai greit gydo. Kaina 
tik $1. Jeigu turite kokius niežėji
mus ar Poison Ivy. vartokite No. 4 
Salve, nuo niežėjimo. Kaina $1.

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

No. 1 M. J. S. Miracle Ointment 
nuo dantjes skauęlėjiipp. Prašaliną 
gėlimą ir 'smegenų (glifas) nesvei
kumą. Kad ir neturite dantų ir 
skauda smegenis; tai tuoj gausite 
pagalbą nuo šios faosties. Kaina $1. 
Kurie pirksite už $5, gausite ekstra 
dovanoms vieną dėžutę. •»

Siųsdami užsakymus, kartu pri- 
siųskite’ lr money-orderį ar Čekį. 
Iš Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
Siunčiame ir C.O.D.; reikia pridėti 
30c pašto ženkleliais. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 78, Sta. A 

Hartford 6, Conn.
Hąrtfordiečįai galite pirkti pas 

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

$1.

votis, (rash), nušašimą,

Modemiškai įrengto* Koplyčiom

126 LAFAYETTĘ ST>.
Newark 5, N. J

MArkel 2-517*
i

I

117 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y. ( 
•

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas

$ U

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y 

Suteikiam garbingas laidotuves

S150
Koplyčias suteikiam nemokamtd 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

I

M;

5 pus!.—’Laisvė (Liberty,!

m!
&



New Wto^K0gfe?lnl(K
A. Matulio Pagerbimui 
Bankiete Dirbo

Pirmiau įlipusiame aprašy
me beveik viską padengė, bet 
neminėta, kas dirbo bankieto 
suruošime ir pačiame bankie
te patarnavo. Dirbo:

Komisija suruošimui: A. 
Skairis, P. Vaznys, O. Verte- 
liėnė. G^spadinės: V. Bakū- 
nienė, /O. Slančauskienė, A. 
Simanaitienė; O. Vertelienė— 
vyriausia gaspadinė. Stalų 

i patarnautojos: L. Vaičionie- 
hė, M. Tarienė, L. Sheralienė, 
B. Bakūnienė, M. Bakūnaitė, 
M. Yertelytė, T. Makutėnienė.

LDS Trečioji Apskritis, jos 
komitetas, taria ačiū visiems 

- dirbusiems. Dalyvis.

K

Prasideda LKM 
Darbymete

Ateinantį šeštadienį, spalių 
36-tos popietį, 2-rą valandą, 
prasideda šio sezono lietuvių 
kalbos klasės. čia bus re- 

.gistruojami nauji mokiniai; 
bus kvotimai ir paskirstymai 
f skyrius ir tt.

% v- Norintieji patys lankyti ar 
norintieji, kad jų jaunuoliai 
lankytų, prašomi tai įsidėmė
ti : LKM veiksmai prasidės 
šeštadienį, 2-rą valandą . po 
pietų, Liberty Auditorijoje 
(svečių kambaryje), 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y. Mokiniai priimami nuo 
8 iki 80 metų, ypatingai pa
geidaujami paaugliai, nes šį 
sezoną planuojamas platus 
LKM veiksmas. Taigi LKM 
valdyba prašo: atveskite ir 
įregistruokite $avo mažame
čius vaikučius; atsiųskite pa
auglius jaunuolius ir norintieji 
mokintis patys ateikite.

us Sporto Komanda
Artūras (Artie) Baltrušai

tis organizuoja LKM Sporto 
Komandą. Kokiu o sportu bus 
užsiimamą, priklausys nuo to, 
kokių rasis tarpe LKM narių 
sportininkų. Į sporto koman
dą gali įstoti ir tie, kurie ne- 

« lanko lietuvių kalbos pamo
kų, nes ir pats Artie jų ne
lanko — turi per daug kitų 
užsiėmimų.
LKM—Jaunimo

Pas mus yra 
kalbėti apiefe* JFy 5

I iK

t

Organizacija 
įprasta daug 
“jaunuolius” 

(youth activities) t bet iš ti
krųjų vienatinė jaunimo orga
nizacija kaip tik ir yra LKM. 
Iki šiol raidės “LKM” reiškė 
—Lietuvių Kalbos Mokyklėlę, 
bet ilgainiui gali atstovauti ir 
daugiau, būtent: Lietuvių 
Kultūrą-Meną. Ir štai dėl ko. 
Dedamos pastangos prie LKM 
suorganizuoti sporto veiklą, 
tautinių šokių • mokymąsi, 

kdarbių pamokas, taipgi
dedamos pastangos sutverti 
KM Stygų, Orkestros An

sambli . Tas viskas bus atsiek- 
tik reikia, kad daugiau 

visuomenė, o ypatingai jauni- 
susidomėtų LKM, ją rem* 

į ir įstotų jos nariais.
Beje, šeštadienio vakare 7- 
valandą bus LKM pažmo- 

nys. čia, prie užkandžių ir 
kių i pamarginimų, bus 

Sanuojama ateities veiksmai, 
bus toje pat Liberty Au- 

rijoje. Įsitėmykite tai ir 
eikite. Veiksnys.

Įsigėrusio Andrew Bastan- 
za’s vairuojama mašina pęršo- 
co per Henry Hudson Park- 

ay vidurkelį ir smogė į taksi- 
Sužeisti su juo važiavu- 

ieji trys asmenys ir taksiko 
uotojas. Patsai Bastanza 

ko sveikas, bet tapo areŠ-

Lietuvių Didžiausis ir 
Svarbiausis Šūvis Bus 

Šj Penktadienį
rinkimu šimtai tūkstan-Po

čių jaunimo bus draftuoti mi- 
litariškon tarnybon. „ O kur 
jie eis po to, priklausys nuo 
to, kas laimės rinkimus. Pri
klausys nuo to, kaip išsiriš 
Berlyno “krizė.”

Kokia ta “krize”?
Dėl ko ji kilo? Kas ir kaip 

gali ją išnarplioti? Vis tai 
klausimai, ant kurių teisingo 
atsakymo, išrišimo kabo mūsų 
vaikų gyvybė — taip svarbus 
yra šio penktadienio vakarą

įvyksiąs masinis susirinkimas 
aiškinimui tų dalykų.

Kalbės Laisvės redaktorius 
R. Mizara, brooklynietis, taip
gi daktaras J. J. Kaškiaučius 
iš Newark, N. J. Ir bus kitas 
svečias kalbėtojas. Dainuos 
duetistės Anelė Ventienė ir 
Elena Feiferienė, taipgi Aido 
Choras. Ir bus kai kas dau
giau1. Įvyks spalių 29-tos va
karo 7:30, Liberty Auditori
joje, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill.

Bušų Vairuotojai Iššaukti 
Padėti Pakelti Fėrą, Liko 
Streike už Savo Reikalus

Dar niekad seniau New 
York o miesto istorijoje nebu
vo buvę tokio įvykio, kuriame 
unijos viršininkai atvirai, vie
šai būtų įsakę darbininkams 
sustabdyti darbą, sustreikuoti, 
kad kompanijos galėtų Visuo
menei pakelti kainas ant jos 
gaminių ar patarnavimo.

Tokį žingsnį zdabar padarė 
Michael J. Quill, CIO Trans
port Workers Unijos viršinin
kas, praėjusį antradienį įsa
kydamas autobusų vairuoto
jams mieste sustabdyti darbą 
reikalavimui, kad būtų leista 
kompanijoms pakelti dar po 
centą fėrą.

Quill, kaip žinia, baisiai ne
kenčia komunistų.

Darbininkai, varomi išeiti iš 
darbo,, išėjo, bet varomi atgal 
į, darbą, nebegrįžo, nežiūrint 
Quill’o nei majoro prašymų, 
nei grąsinimų, nei raudonbau- 
bizmo.
. Darbininkai pareiškė, jog 
jie sugrįš tiktai tuomet, kada 
jie gaus:

Naują sutartį;
Pensijų planą;
Algos priedą;
Atmokėjimą seniau pažadė

tą, bet už praėjusį laiką dar 
neatmokėtą algos priedą.

Rėkia dabar Quill, 
majoras, kad “kairieji, 
donieji” 
unijistus.
padorus unijistas suprato, jog 
tokios Quill’o begėdystės jau 
gana. Ji galėjo papiktinti ir 
balčiausį unijistą, ne vien tik 
raudoną.

Vietiniai 
viršininkai, 
priešakyje,
unijistais už 
nors sau, ne kompanijoms.

Nieko nelaukę, majoras O’
Dwyer su Quill’u apšaukė 
raudonaisiais-komunistais pa
silikimo streike šalininkus uni
jos vadus.
Užstreikuotos Linijos:>

Quill’o su majoru O’Dwy
er paliepti streikuoti ir dabar 
savu noru, prieš iššaukėjų 
streikan norą, yra darbininkai 
sekamų firmų ir linijų :

Bronxe — Third Ave. siste
mos t visos linijos.

Manhattan — Third Ave. ii’ 
Surface Transportation Co. li
nijos: Third Ave., Broadway 
tarp 42nd ir 125th Sts., Am
sterdam Ave., 10th Ave., ir 
crosstown busni ant 42nd, 
59th, 60th, 125th Sts. .

Manhattan — kitų kompa- 
nijų šios linijos: žemutinio 
Broadway, Lexington, Madi
son, • Fifth, Sixth, Seventh, 
Eigth, Ninth, Amsterdam ir 
Lenox Aves.; crosstown lini-

jos ant Delancey, 8th, 
23rd, 34th, 57th, 72nd, 
86th, 96th, 116th Sts.; 
gi einantieji 57-ta gatve ir per 
Queensborough tiltą į Queens; 
Avenue B einantieji iki 15th 
St. ir 4th Ave.r ir Grand St. 
crosstown.'

Queens — Routes Q-25, 34 
ir Q-65, College Point-Jamai
ca ; Q-66, Northern Boulevard ; 
Q-67, Calvary Cemetery lini
ja; Route A, Jamaica-Hemp
stead Ave.: Route B, Jamai
ca-Far Rockaway; Route C, 
Liberty Ave.; Route Q-100, 
Jackson Ave.; Q-101, Stein
way St.; Q-102, 31st St.; 
Q-103, Vernon Boulevard; 
Q-104, Broadway.

14th
79th 
taip

rėkia
“rau-

sugadino paklusnius
Tačiau kiekvienas

paliestų lokalų 
su' Austin Hogan 
stojo su eiliniais 

laimėjimą ko

Dėkui giminėms, draugams, 
draugėms už gausią užuojautą 
mano nelaimėje, dukters 01- 
gos Joneliūnaitės laidojime.

Dėkingas esu draugams S. 
Sasnai už pasakytą gražią kal
bą koplyčioje prieš išleisiant 
į kapus ir J. Orman u i ant 
kapų; LDS Jaunimo 200 kuo
pai už skaitlingą dalyvavimą 
šermenyse, laidojime ir gelių 
bukietus; jaunesnės ir senes
nės kartos Triburiams, kurie 
gausiai prisidėjo gėlėmis ir 
laidojimu. Bendrai dėkavoju 
lietuviams ir kitataučiams, 
kadangi gėlių buvo beveik>pei’ 
pusę—lietuvių ir kitataučių.

Dėkavoju tiems draugams ir 
draugėms, kurie lankė ligoni
nėje.

Ilsėkis, dukrele, Alyvų kal- 
nelj’je amžinai, nors ne anks
tybam kapui ruošeisi moksle.

Pasilieku liūdesyje,
Tėvas Kenneth Joneliūnas.

♦♦♦ SEE LATEST SENSATIONAL NEWSFILMS *** 
FRENCH TROOPS SUBDUE RIOTING MINERS 

FIRST DPs SAIL FOR U.S.!!
' plus: MARCH OF TIME “LIFE WITH GRANDPA”

T? A Q C V NEWSREEL THEATRE
- yti 1YI O A 3 1 Broadway ir 46th Street

__

Naujoji Partija Pasiliks 
Iki Pergalės, Pareiškė 
Wallace’as Gardene

Nauji Talentai Skambės 
Kultūriniame Centre 
Lapkričio 7-tą

Kitą sekmadienį, lapkričio 
7-tą, Brooklyho ir apylinkės 
lietuviai vėl turės malonią 
progą paskaistint savo sielą 
mūsų jaunų, naujų meno ta
lentu patioksiama scenos pro
grama, mūsų pačių jaukiojoj 
auditorijoj — Lietuvių Kultū
riniame Centre, Richmond 
Hill.

Tai bus Lietuvių Meno Są
jungos 111-sįps Apskrities ruo
šiamas meno vakaras—tai tos 
pačios meno organizacijos, ku
ri praėjusių metų rudenį turėjo 
suruošus meno festivalį'Labor 
Lyceum’e ir Schwaben salėje.

Programą atliks mūsų meno 
žiedai, jaunimas — Brooklyno, 
New Jersey ir Pennsylvanijos 
valstijų. Apie tai teks pa
brėžti sekamose Laisvės lai
dose.

Programą seks smagūs šokiai.
Šiai meno organizacijai, šio 

vakaro rengėjams, reikia cluot 
visas progas^ visokios para
mos saviesiems talentams to- 
bulint. Jie gali kilti tik mū
sų širdingai remiami, ir gėrė
tis, džiaugtis jais galėsime 
vyriausiai mes patys.

Būkime pasiruošę pasigėrėt 
jais kito sekmadienio popie
tį, 4 :30, savoj auditorijoj ’.

ketvirtadieni

Brigita.

Valandos:

Klu-

A. Kalinauskas Tek EVergreen 4-8174

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
• •

Telefonas Virginia 3-5397

• •

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUSU

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Telefonas STagg 2-2173

6 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)*—Ke t v., Spalių 28,

8 šeimynų 
po 5 švie-

nėra 
taip

Spalių 24-tą ant Bedloe Is
land įvyko ceremonijos pami
nėti Laisvės Statulos atidengi
mo 62 metų sukaktį.

Macy’s departmentinių krau
tuvių firma pradėjo statybą 
naujos didelės krautuvės prie 
Flatbush ir Tilden Avenues, 
Brooklyne,

Telefonas 
EVergreen 4-7729

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Svarbus Sveikatos Kultūros 
bo susirinkimas įvyks spalių 28 d.,
8 v. v., Laisvės salėje, 427 Lorimer 
St. Būtinai visi nariai dalyvaukite 
šiame susirinkime. — J. W. Thom
son, pirm. (253-254)

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

Parduoda naujas ir taiso 
sekamas mašinas:

Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.
Kreipkitės:

104-12 - lllth Street 
Ozone Park 16, L.I., N.Y.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LE1MONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

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.

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme- 

' nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

GYDYTOJAS į

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
i Telefonas EVergreen 4-0203 t

'JT TDTFG PAD 411 GRAND STREET 
AL1I0 O All BROOKLYN, N. Y.

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

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION
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Wallace’o 4 Dieny 
Prakalbą Programa

Sugrįžęs iš kelionių po kitas 
valstijas, po kitus miestus, 
Progresyvių Partijos kandida
tas i prezidentą Henry A. 
Wallace bėgiu penkių dienų 
pasakys 35 prakalbas susi
rinkimuose ir per radio.

Amerikos Darbo Partija, 
kuri New Yorke yra Progre
syvių Partijos dalimi, apro- 
kavo, jog tuose mitinguose 
apie milionas žmonių matys 
Wallace’a. girdės jo kalbą. 
Tai tiek miestiečių pasieks jo 
žodis. O radio kalbos; kurios 
girdimos iš galingų stočių, sie
kia toli už miesto ir milionus 
žmonių gretimose valstijose.

. Menama, kad joks kitas pre
zidentinis kandidatas 

‘tiek prakalbų pasakęs 
trumpu laiku.
Atlankys Svarbiausius

Distriktus

Ketvirtadienį Wallace’o 
grupė automobiliais (motor
cade) apkeliaus Manhattan’o 
svarbiausius kongresinius dis- 
triktus — Harlemą, Yorkville, 
West Side ir žemutinę East 
Side. .

Pietų laiku
Wallace kalbės atviro oro mi
tinge ant 38th St., tarpe 7th 
ir 8th Avęnues. ’

Po pietų jis dąlyvaus-kalbės 
kelių organizacijų pokyliuose, 
baigiant Arts, Sciences and 
Professions Nacionalės Tary
bos pokyliu.

Penktadienį Wallace dar 
atlankys Harlemą, taipgi nu
vyks į Bronx ir Queens su mo- 
torkada. Vadinamoje repu- 
blikpniška Queens apskrityje 
ruošiamame Wallace’ui pasi
tikti pokylyje, viešbutyje 
Homestead, tūkstančiams no
rėjusių dalyvauti pritrūko vie
tų.

šeštadienį Wallace išvyks į 
Philadelphiją.

Sekmadienį visą dieną pra
leis Brooklyne. 'Kuriomis va
landomis jisai lankysis jūsų 
susiedijoje, tė.mykite vėlesnius 
pranešimus. D—tis.

D-ge Aleknienė Namie
Teko sužinoti, jog draugė 

Aldona Aleknienė jaut sugrį
žo iš ligoninės. Jaučiasi ne
blogai, bet, žinom dar praeis 
pora savaičių pak\)l visiškai 
pasveiks.

Saugok savo sveikatą, drau
guže, nes laukia Tavęs perga- 
liečiai. O pergaliečių laukia 
Philadelphia 1

Kalbėdamas didžiajame Ma
dison Square Gardene praėju
sio antradienio vakarą Henry 
A. Wallace pareiškė, jog 
Progresyvių Partija tapo su
kurta kovoti iki “dvi korpo
racijų partijos,” republikonai 
ir diksikratai, bus prašalinti iš 
valdžios.

Amerika, sakė jis, turės bū
ti sugrąžinta Amerikos žmo
nėms, nežiūrint, kaip ilga ta 
kova būtų. Kitais žodžiais, 
Wallace’as pareiškė viltį, kad 
darbas nesustos po rinkimų, 
nežiūrint to, kas bus laimėta 
šiuose rinkimuose.

Vyriausiais siekiais šiuose 
rinkimuose, sakė Wallace, yra 
taikos išsaugojimas, tad kiek
vienas balsas už Progresyvių 
Partijos (New Yorke Americ
an Labor Party) kandidatus 
pasitarnaus taikai ir visiems 
progresyviams darbininkų ir 
liaudies siekiams.

Progresyvių susiorganizavi- 
mas ir veikla atsiekė tuo 
trumpu laiku daug daugiau, 
negu jis pats tikėjosi prade-* 
dant tą darbą, sakė Wallace. 
Ta veikla—

Padrąsino demokratus visa
me pasaulyje.

Pastojo kelią išdavimui Iz
raelio.

Atmušė Mundt-Nixon bilių.
Atmušė visuotiną verstiną 

militarišką muštrą.
Prie to, šiais metais tiki

masi išrinkti daug progresyvių 
kongresmanų ir atstovų valsti-

jų ir miestų įstatymdavys- 
tėms. O sekamuose rinkimuo
se, sako Wallace, mes turime 
viltį turėti kandidatus į kon
gresą iš kiekvieno distrikto ša
lyje.

Wallace’o kalba transliuoja
ma per radio. Tačiau tuo 
pus\alandžiu jis nesinaudojo 
vienas, bet pals pristatė kal
bėti kandidatą į surrogate 
(palikimų teisėjus) O. John 
Roggc, kongresmaną Leo 
Isacson, kandidatę į kongres- 
manus iŠ Brooklyno 10-to dis
trikto Adą B. Jackson ir per
skaitė nuo kongresmano Marc- 
antonio sveikinimą ir atsipra
šymą, kad jis nespės pribūti, 
nes sako prakalbas ant kampų 
savo kongresiniame 18-mo 
distrikto, New Yorke.
x Pirm radio laiko buvo kiti 
kalbėtojai. Mitinge buvo ir 
meno—rinkiminių ir Šiaip dai
nų ir vaidybos.

Wallace’as perpildytame 
Gardene buvo sutiktas ilgo
mis, entuziastiškomis ovacijo
mis . R.

F. NORRIS
Brooklyn, N. Y.

Stato Naujus Namus ir 
Taiso Senus 

Maliavoja iš vidaus ir 
lituko

TAISO STOGUS
Taipgi apkala Insulating 
Board iš lauko ir daro 

cemento darbus.
t Kaina Prieinama
Skambinkite Vakarais nuo 

6 vai.
Glenmore 3-0426

REAL ESTATE
Ridgewood, N. Y. — 

mūrinis gražus namas
sius, gražius kambarius; goras in- 
vestmentas. $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 — Kampinis na
mas, apačioj Bar & Grill-Rest. Vir
šuje dvi šeimynos. Galima pirkti na- 
rrfas arba biznis. Visi virš-suminėti 
namai su tuščiais kambariais.

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

(251-256)

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN^ N. Y.

Elizabeth Shumsky, 75 m. 
amžiaus, gyvenusi 181-75 Tu
dor Rd., Jamaica Estates, N. 
Y., mirė spalių 26 d-, Jamaica 
Ligoninėj. Kūnas pašarvotas 
grab. S. Aromiskio koplyčioj, 
423 Metropolitan Avė., Broo
klyne. Laidotuvės įvyks spa
lių 29 d., šv. Jono kapinėse. 
Velionė paliko nuliūdime duk
terį ir žentą Mr. ii’ Mrs. An
drew Wolyner, taipgi kitą 
žentą John Stanis ir anūkę 
Elizabeth.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius S. Aromiskis.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

šeštadieni, spalių 30 d.u 7 v. v., 
Libėrty Auditorijoje, 110-06 Atlan
tic Avė., Richmond Hill, bus , LKM 
valdybos, narių, rėmėjų ir pašalie
čių platus susirinkimas' ir pažmonys 
su užkandžiais, šj kartą susirinki- 
mas-*pažmonys tikrai jvyks, nes tam 
užregistruota ir apmokėta salė. Su
virinkime aptarsime LKM proble
mas, rinksime komisijas veikimui, o Į 
paimonyje užkandžiausime ir šiaip 
pasilinksminsime. ~ Kviečia visus

•Valdyba. (254-255)

.jį

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4 th Street 

BROOKLYN, N. Y, 
Te!. EVergreen 7-8868 ,

Valandos: Į1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta.

Dailiu Moteriškų ir Vyrišky 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

O
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