
i

Kardinolo Stritch’o 
{sakymas.

Prelatas Balkūnas Jo 
Neklauso.

Balkūnas Paskelbė Karą! 
šiandien Liberty Auditori • • JOJ.

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States,
427 I Airliner Street, 

Brooklyn 8, N. Y.

Telephone: Stagg 2-S878

No. 255

THE LITHUANIAN DAILY
Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Spalio-October 29, 1948 Metai XXSVIIL Dienraščio XXX

Nesenai Chicagoįe įvyko 
lietuviai katalikų kongresas. 
Jį laimino ir jame kalbą sa
kė kardinolas Stritch.

Apie bolševikus ir Lietuvą 
kardinolas šitaip išsireiškė:

“Lietuva kenčia neteisybę. 
Bet mes neturime neapykan
tos ir nešaukiame, kad nužen
gusios dangaus armijos prie
šus sunaikintų, mes meldžia
me, kad Kristaus dvasia juos 
pakeistų.

“Jėzaus širdies pamaldume 
mes norime parkviest! meilės 
liepsnas į savo širdį, mes mel
džiame laisvės Lietuvai, męs 
meldžiame šviesos tiems, kurie 
Jo nepripažįsta...” (“Darbi
ninkas,” š. m, spalių 22 d.)

Po kardinolo Stritch gavo 
balsą maspethiškis, mūsų kai
mynas, prelatas Jonas Balkū
nas :

“J. P. Prelatas J. Balkūnas 
savo griausmingoj (perkūniš
koj, e’—R. M.), ugningoj, 
KrupavičiŠkoj kalboj Ameri
kos lietuvių katalikų vardu 
paskelbė karą Maskvai ir pri
minė, kad norėtų, kad apie tai 
paskelbtų Maskvą garbinan
tieji lietuvių laikraščiai.

“Toliau priminė, kad karas 
su Maskva eis tol, kol neliks 
Lietuvoj nei vieno burlioko, 
mongolo ir kitokio Stalino 
barbaro. Nuo dabar kariniai 
darbai eis visose Amerikos 
lietuvių kolonijose.” (“Dar
bininkas” š. m. spalių 26 d.)

Ar gerbiamas skaitytojas su
pranta, kas čia darosi?...

Kardinolas Stritch moko 
asiškiją ir visus katalikus 

įiž bolševikus melstis.
O prelatas Balkūnas paskel

bė jiems karą!
•Ir visa tai dėjosi tame pa-1 

čiame lietuvių katalikų kon
grese !...

Kuris iš šitų dviejų dvasiš
kių yra aukštesnis: kardino
las ar prelatas?*

Kuris daugiau nusimano 
hpie dieviškus įstatyčius?

Net ir eilinis policmanas pa
sakys, jog kardinolas yra 
aukštesnis, ir jis nusimano 
daugiau apie dieviškus įstaty
mus!

Vadinasi, prelatas Balkūnas, 
be aukštesnės katalikų vyriau
sybės žinios, faktinai prieš jos 
norą, savo iniciatyva paskel
bė'Maskvai karą!

, Ar “drąsuolis” prelatas 
įtikimas žino, kas atsitiko su 
tais, kurie prieš septyneris su 
virš metu buvo paskelbę Mas
kvai kara?

Ar jis žino, kas atsitiko su 
Hitleriu ir Mussoliniu ?

Hitleris, paskelbęs Maskvai 
karą, pasimojęs sunaikinti 
mongolus ir burliokus, kaip 
Balkūnas, tiesa, sunaikino 
apie puse milijono Lietuvos 
piliečiu, taipgi 'ištisus miestus 
ir kaimus, bet ir pats galą

Ar prelatas Balkūnas tai ži
no?

Jei jis nežino, tai jam tu
rėtų koks nors geras parapi- 
jonas pasakyti.

Laimė tame, kad mūsų pre
latas moka tik rėkti, dažnai 
labai netaktiškai ir neetiškai 
rėkti, kurstyti žmones blo
giems darbams atlikti.

Laimė tik tame, kad katali
kai prelato Balkūno 
sys ir jo paskelbton 
vainon neis.

Jie geriau klausys
• lo Stritch’o, arba, jie pasakys: 

jeigu jau taip tamstai kailį 
niešti, tai pats, gerbiamas pre
latai Jonai, pasiskolinęs iš 

eleivio Maikio tėvo šoblę, 
u kariauk!
Visokių keistybių ir būtybių

neklau-
Maskvai

kardino-

Franc. Dokininkai Atsisako Iškraut Angly 
Ir Amerikonų Laivais Atgabentą Anglį

Francūzy Valdžia Medžioja ir Deportuoja Svetimtaučius; 
Unijos Skelbia Gencralius Streikus Visuose Miestuose
Paryžius. — Prancūzai 

dokininkai atsisako iškraut 
anglį atgabenamą Ameri
kos ir Anglijos laivais. Jie, 
remdami Francijos mainie
rių streiką, patys streikuo-1 
ja prieš a n g 1 ų - a- 
merikonų anglį Le Havre, 
Dunkerque, Cherbourge ir 
kituose uostuose. Tuo būdu 
bergždžiai prieplauk o s e 
riogso 24 angliniai Ameri
kos ir Anglijos laivai.

Paskelbtas visuotinas 24 
valandų streikas Gard pro
vincijoj, pietinėje Francijo- 
je, kur kariuomenė ir žan
darai, besiverždami į ang- 
liakasyklas, nušovė vieną 
mainierį ir sužeidė kelis 
kitus.

Generalė Darbo Konfede
racija šaukia trumpus vi
suotinus darbininkų strei
kus Paryžiuje ir visuose ki
tuose Francijos miestuose.

Tie streikai — užuojautos 
pareiškimas mainieriams ir 
protestas prieš valdžią.

Valdžia suėmė ir depor
tavo 52 ateivius angliaka
sius — lenkus, jugoslavus, 
vokiečius ir kitus svetim
taučius, kurie veikliai da
lyvavo streike. Žandarai ki
ta tiek ateiviu mainierių a- v v į.
reštavo ir teismui atidavė, 
kaip tariamus “raudonuo
sius.” Vis daugiau areštuo
ja francūzų angliakasių, bet 
jų skaičius slepiamas.

Valdžia buvo sugalvojus 
suimti Maurice Thorezą, 
Jacques Duclosą ir kitus ko
munistų vadus, bet atidėjo 
šalin tą sumanymą, kaipo 
pačiai valdžiai pavojingą.

Žandarai ir kariuomenė 
užėmė dar kelias užstrei- 
kuotas angliakasyklas šiau
rinėje ir pietinėje Francijo- 
je.

Wallace Smerkia 
Areštus Komunistu

New York.— Henry Wal
lace, Progresyvių Partijos 
kandidatas prezidento vie
tai, pasmerkė Trumano 
“teisingumo” departmento 
sąmokslą, pagal kurį buvo 
areštuota ir įkalinta 10 ko
munistų ir p r o g r esyvių 
Denveryj, Coloradoj, už tai, 
kad jie atsisakė išduot kitų 
komunistu vardus ir adre
sus.

Palaiko Karinę Pramo
nę Vakarų Vokietijoj

FRANKO TEISMAS 
NUSMERKĖ MIRTI 
DAR TRIS

New Yorke gauta žinia iš 
Ispanijos, kad Franko fašis
tų teismas nusmerkė mirti 
dar tris veikėjus prieš fa
šizmą — Antonio S. Ramo- 
są, Jose Gomezą Gayoso ir 
Josę B. Villanuevą. Kiti 35 
nuteisti kalėjiman nuo 2 iki 
35 metų. Bendras Priešfa- 
šistinis Komitetas New 
Yorke atsišaukė į Washing
ton o valdžią, kad paveiktų , 
Franko nežudyt nusmerktų- 

bu-

Paryžius. — Amerikai ra-1 
ginant, Anglija ir' Franci ja 
sutiko neardyti 300 fabrikų 
vakarinėje Vokietijoje, ku
riuos galima būtų panaudot 
karinei gamybai. Ameriko
nai sakė, vakarinės Vokie
tijos pramonė turi būti iš
vystyta aukščiau pi r inkari
nio lygio.

I ♦

I Rumunija Pripažino Šiaurės 
Korėjos Respubliką

Bucharest. — Rumunijos 
valdžia pripažino demokra
tinę liaudies respubliką 
šiaurinėje Korėjoje ir su
mezgė diplomatinius ryšius 
su ja. — Šiaurinė Korėjos 
pusė buvo Sovietų užimta, o 
pietinė pusė — amerikonų. 
Sovietų kariuomenė jau 
kraustosi iš šiaurinės Ko
rėjos. Amerika atmetė so
vietinį pasiūlymą, kad sy
kiu būtų ištraukta ir jankių 
armija iš pietinės Korėjos.

v

Tel Aviv. — Izraelis šte
ine iš arabų dar vieną po
ziciją pusiaukelėje tarp Tel 
Avivo ir Gazos.
------ T------------------------------------------------ ----------------------------------------- -

Amerikonų Teismas Pateisino 
Nacių Klausiusius Generolus

Nurnberg, Vokietija. — 
Karinis amerikonų teismas 
pripažino nekaltais 13 auk
štųjų hitlerinių komandie- 
rių, kurie buvo kaltinami,

šis pasaulis pilnas!...

Šiandien, spalių 29 d., Lie
tuviu Kultūriniame Centre 
(Liberty'Auditorijoj) įvyks di
džiulis* ir reikšmingas masinis 
lietuvių mitingas su koncertu.

Kviečiame visus Brooklyno 
ir apylinkės lietuvius jame da
lyvauti. .

O sekmadienį toje pačioje 
Auditorijoje įvyks Konstanci
jos Menkeliunaitės išleistuvi
nis koncertas. 7

kad išvien su nacių valdžia 
iššaukė Antrąjį pasaulinį 
karą. Teismas pareiškė, kad 
tie feldmaršalai ir genero
lai, esą, tiktai vykdę aukš
tųjų nacių įsakymus. Todėl, 
pagal tarptautinius įstaty
mus, girdi, negalima jų 
bausti.

Vienas atrastųjų “nekal
tais” yra feldmaršalas Wil
helm von Leeb, ku?iss buvo 
artimas Hitlerio patarėjas 
karo pradžioje. Jis ir 11 ki
tų, tačiaus, būsią nuteisti 
už kriminalius prasižengi
mus prieš lenkus, rusus ir 
kitus svetimtaučius. Vienas 
visiškai išteisintas.

KINU KOMUNISTAI 
MUŠA BĖGANČIA 
CIANGO ARMIJA

f

Šanghai, Kinija. — Verda 
didis mūšis tarp šimtų tūk
stančių tautininkų ir komu
nistų pietinėje Mandžurijo- 
je. Apie 306,000 Čiang Kai- 
šeko tautininkų armijos 
mėgina pabėgti iš Mukdeno 
didmiesčio, prasiveržti į 
Yingkow uostą ir taip iš
trukti.

Komunistų vadovaujami 
kinų Įiaudiečiai ugningai 
juos atakuoja, ; užkirsdami 
pabėgimo keliąj Associated 
Press teigia, kad verda kau
tynės apie 100 įmyliu ilgio 
frontu.

Čiang Kai-šeRas į^akė a- 
merikiniams s|:Vo 
vams iš visų miestų skris
ti į Mandžurijos frontą ir 
padėti bėgančiai jo armijai 
praskinti kelią į Yingkowa.

lėktų-

Pavarytas Monarchist^ 
Generolas, Kad Jį 
Sumušė Partizanai

Athenai, Graikija. —Mo- 
narcho-fašistų valdžia pa
šalino iš komandas genero
lą Nikola Papanfkolau. Nes 
graikų partizanai sumušė 
jo vadovaujamą armijos di
viziją ir užėmė dvi kariniai 
svarbias aukštumas, Plati ir 
Kula, Vitsi kalnų (srityje.

'aidžia pa-

Stalinas Kaltina
Anglns-Amerikonus

Maskva, spal. 28.—Prem
jeras Stalinas pareiškė, kad 
tik Amerika ir Anglija yra 
kaltos už ginčus dėl Berly
no. Stalinas taipgi kaltino 
anglus - amerikonus ir jų 
sekėjus Jungtinėse Tauto
se, kaip karo kurstytojus 
prieš Sovietų Sąjungą. Sy
kiu jis įspėjo, kad pasauly
je yra galingos žmonių jė
gos, pasiryžusios pastoti 
karui kelią.

Jankiai Berlyne Mokosi 
Rusų Kalbos

Berlin. — Amerikonų ko- 
mąndieriai savo užimtoje 
Berlyno dalyje įsteigė nuo
latines rusų kalbos pamo
kas. Jie pataria visiems ka
riniams ir civiliniams a- 
merikonų pareigūnams mie
ste mokytis rusiškai. Tam 
yra paskirti du vakarai kas 
savaitę.

STREIKAI ITALIJOJE
Roma. — Paskelbti visuo

tini darbininkų streikai 24- 
rioms valandoms šį penkta
dienį dviejose Italijos pro
vincijose — Florencijoj ir 
Reggio Emilijoj.

Sovietų /ir

Lewis Reikalauja Sustabdyti 
Francijos Mainierių Žudymą
Ragina Neduot Francijai Marshallo Fondo Pinigu, Jeigu Jos 

Valdžia Nesiliaus Šaudžius Alkanus Angliakasius
Washington. — John L. 

Lewis, Mainierių Unijos 
pirmininkas, trečiadienį rei
kalavo, kad prez. Trumanas 
neduotų Marshallo plano pi
nigų Francijos valdžiai, ku
ri “šaudo alkanus fraheū- 
zus angliakasius.” Lewis dėl 
to parašė laišką Williamui 
Greenui, Darbo Federacijos 
pirmininkui, kad paveiktų 
Trumaną sustabdyt paramą 
tokiai Francijos valdžiai.

Lewis kreipėsi į Greeną, 
“kaip mainieris į mainierį.” 
Nes Greenas kadaise buvo 
Mainierių Unijos sekreto
rius - iždininkas.

Greenas (dabar Minnea- 
polyje) žadėjo patarti prez. 
Trumanui sulaikyti paramą 
Francijai, “jeigu- bus patir
ta, kad jos kariuomenė var
toja amerikinius pinigus 
laužymui francūzų mainie- 
-rių streiko.”

LEWISO LAIŠKAS
Lewis savo laiške Gree

nui, tarp kitko, sako:
— Tamsta remi Trumaną. 

Aš manau, jis klausosi, ką 
tamsta sakai. Aš, kalbėda
mas kaip vienas mainieris 
kitam, klausiu: Kodėl tam
sta nepaveiki jį (Truma
ną), kad sustabdytų šaudy
mą Francijos angliakasių, 
kurie alkani yra?

Trumanas kontroliuoja 
maišus Marshallo plano pi
nigų, iš kurių gyvena 
kniumbančioji F r a n cijos 
valdžia. Tamsta ir aš esa
me nusiteikę prieš komunis
tus. Kaip amerikonai, abu 
mudu giliai nekenčiame ko- 
munizrpo filosofijos. Abudu 
žinome, kad priespauda ir 
badas gimdo komunizmą. 
Abudu žinome, jog laisvė ir 
teisingumas yra vieninteliai 
vaistai prieš komunizmą.

n

Paryžius. — Sovietų jr 
Jugoslavijos delegatai rei
kalavo panaikint Jungt. 
Tautų, komisiją, pasiųstą 
“Graikijos rubežiams tėmy- 
ti.”‘

ORAS—Būsią šilta.

JANKIAI ĮTARTI 
SĄMOKSLE PRIEŠ 
RUMUNŲ VALDŽIĄ

Bucharest, Rumunija, t- 
Eina byla prieš rumunus 
suokalbininkus, kurie pla
navo nuversti demokratinę 
Rumunijos valdžią. Vienas 
teisiamųjų, inžinierius Al
eksandras Pop, liudijo, kad 
5 Amerikos atstovai ir 3 
Anglijos atstovybės nariai 
Rumunijoj žadėjo valdžios 
priešams piniginiai, diplo
matiniai ir kaviniai padėti 
per sukilimą nuversti esa
mąją valdžią.

Amerika Vėl “Skolins” 
Turkijai ir Kt.

I f---- 7—
Washington. — Apart 

tiesioginį Marshallo fondo 
paramos vakariniams Eu
ropos kraštams, yra paskir
ta dar “paskoloms” daugiau 
kaip bilionas dolerių. Ang
lijai jau duota $310,000,000 
tokių “paskolų”, laitus šim
tus milionų dolerių Ameri
ka “skolins” pagal sutartis 
su Turkija, Italija, Francija 
ir k t.

Franci jos mai-? 
n i e r i a m s reikia dau
giau algos, kad galėtų dau
giau maisto nusipirkti; jiem 
taip pat reikia žmoniško, 
pripažinimo ir teisingo el
gimosi su jais. Tuomet gali
ma būtų pasitikėti, kad jie 
pašalintų bet kokią dabarti
nę komunistų vadovybę.

Francijos ateitis bus tam
si visais ekonominiais, so-' 
cialiniais ir politiniais at
žvilgiais, jeigu Amerikos 
pinigai, Amerikos pabūklai 
ir amerikiniai šoviniai bus 
vartojami Francijos pilie
čiams šaudyti, badu marin
ti ir slėgti, kuomet biuro
kratai ir galingieji piniguo
čiai Francijoj pasilaiko a- 
merikiniais ištekliais ir ne
prileidžia eilinių žmonių 
prie jokių Marshallo plano 
dovanų. Normaliai protau
jančiam asmeniui net koktu 
darosi, matant, kaip anglia
kasiai šaudomi todėl, kad 
jie alkani.

Trumanas galėtų padėti 
žmoniškumui ir gal pats sau 
patarnauti, jeigu jis, turė
damas milžinišką galią savo 
rankose Marshallo fondui 
kontroliuoti, pareikalautų, 
kad Francijos valdžia at
mestų policinės valstybės 
žygius ir liautųsi kariavus 
piįeš savo piliečius anglia
kasius, naudodama ameri
kiečių taksais sumokėtus 
pinigus.

Prekybiniai Jugoslavijos 
Pasiuntiniai Maskvoje

••Al -.Aid

1
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Pasitraukė Jugoslavijos 
Diplomatai Vengrijoje

Budapest, Vengrija.— Vi
si aukštesnieji Jugoslavijos 
atstovybės pareigūnai Ven
grijoje pasitraukė iš tarny
bos. Jie nesutinka su Jugo
slavijos valdovo Tito politi-

Hartley Ragina Baust CIO 
Uniją už Politiką

Washington. — Kongrps- 
manų darbinio komiteto 
pirmininkas, republikonas 
Fred A.- Hartley sakė, jog 
viena didelė CIO unija pini
giniai^ remia tam tikrus 
kandidatus a t e i nantiems 
rinkimams; esą, tuom ji 
laužo Tafto - Hartlęy’o į- 
statymą, kuris uždraudžia 
unijines išlaidas politiniams 
tikslams; todėl darbinis 
kongresmanų komitetas, po 
rinkimų, reikalaus patrauk
ti tą uniją teisman.

AMERIKINIAI JUDŽIAI ‘ 
SOVIETAMS

Washington.— Hollywoo- 
do judamųjų paveikslų 
kompanijoj pristatė sovieti
nei atstovybei 100.savo vei
kalų. Sovietiniai pareigūnai 
iš to skaičiaus parinks 20 
judžių rodymdi Sovietų Są
jungoje.

J. Tautų Politikieriai 
Kreipiasi į Dewey’j

Paryžius. — Kelių vaka
rinių kraštų politikieriai 
Jungtinių Tautų seime siū
lė užklausti Tomą Dewey’j, 
republikonų ‘ kandidatą į 
prezidentus, kokios užsieni
nės politikos jis laikysis, 
jeigu bus išrinktas. Prašo 
Dewey’o atsakymo “juodu 
ant balto”. To reikią, kad 
Jungtinių Tautų seimas ga
lėtų daryti “tinkamus” ta
pimus (liečiančius Sovietų 
Sąjungą).

Maskva. — Čia atvyko 
Jugoslavijos pasiuntiniai 
derėtis su Sovietų vyriausy
be dėl prekybos sutarties 
19'49 metams. Pasiuntinių 
vadas yra Jugoslavijos už
sieninės prekybos ministras 
M. Popovičius.

Anglu Seimas Nutarė Ištirt 
Valdininku Šmugelius

London. — Anglijos sei
mas nusprendė ištirt aukš
tus valdininkus, kurie kalti
nami kaip kyšių ėmėjai ir 
juodosios rinkos pelninin- 
kai. Premjeras Attlee dalei- 
do, kad gal ir keli minis
trai įsivėlę į tą skandalą.

Anglai Grasina Baust Izraelį,, 
Kad Jis Nesitraukia Atgal

Paryžius. — Anglijos at
stovas grasino reikalauti, 
kad Jungt. Tautų Saugumo 
Taryba nubaustų Izraelio 
valstybę už tai, kad Izraelis 
nepasitraukė atgal Negeve, 
pietinėje Palestinoje. .

Ten Izraelio armija pra
eitą savaitę sumušė egiptė- 
nus - arabus ir atgavo 
stambų žemės ruožtą. Tuo
met amerikonas Jungtinių 
Tautų tarpininkas R. Bun- 
che liepė izraeliečiams pa
sitraukti į senąsias pozici
jas. Bet Izraelio valstybė 
atsisakė užleisti laimėji
mus.

Pernykščius Jungt/ Tali-

ii

tų seimas paskyrė Izraeliui 
Negevą, 3,000 ketvirtainių 
mylių plotą. O šiemet velio
nis Jungt. Tautų tarpinin
kas grafas Bernadotte pa- 
siūįe Negevą arabams ati
duoti. Anglija ir Amerikos 
valstybės sekretorius Mar- 
shallas užgyrė tą pasiūly
mą.

TANKAI PRIEŠ FRAN
CUOS MAINIĘRIUS

Paryžius.—tfrancijos ka- 
riuojnenė ir žandarai su 
tankais ir šarvuotais auto
mobiliais vėl maršavo prieš 
mainierius ir užiminėjo už 
streikuotas angliakasyklas,
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Darbininkų Mulkintojams ne Visuomet Pavyksta

ant

Transportacijos Darbininkų Unijos (CIO) preziden
tas Michael Quill pastaruoju metu pasijuto esąs labai 
didelis žmogus. Jis, mat, “dėl tam tikrų sumetimų” pa
sitraukė iš USA Komunistų Partijos, jis pasitraukė iš 
progresyvių žmonių judėjimo; jis pradėjo niekinti, 
smerkti komunistus ir savo kairiuosius draugus-bendra- 
darbius unijoje. Jis išstojo prieš Henry A. Wallace’a ir 
Progresyvių Partiją, kurią dar visai neseniai rėmė.
. Komercinė spauda, reakcininkai QuilL’a pasitiko iš
skėstomis rankomis, — juk tai dar vienas “tūzas 
jų stalo!

Michael Quill ėjo toliau. Jis norėjo pasirodyti darbi
ninkams savo kovingumą, savo drąsą. Jis, štai, iššaukia 
privačių busų linijos tarnautojus-darbininkus streikan 
tam, kad “pagąsdinti” miesto važiuotės komisiją ir sam
dytojus, kad jie juo greičiau pakeltų važiuotojams fėrus 
ir išmokėtų darbininkams užsilikusias algų dalis, jiems 
priklausančias pagal susitarimą.

Bet Quill, šaukdamas darbininkus streikan, rodyda
masis didvyriu, streiko bijojo, jo nenorėjo, Jis štai kaip 
manė: Iššauksiu juos porai valandų streikan, pasikvie- 
siu miesto majorą O’Dwyer’j talkon, — abu pasakysime 
streikuojantiesiems “grįžkit darban,” na, ir jie grįš — 
už poros valandų streikas bus baigtas ir aš būsiu didvy
ris, — kiekvienas sakys: žiūrėkit, koks tas Quill’as įta
kingas ir galingas! . . .

Streikas buvo iššauktas. Darbininkai buvo sušaukti 
mitingan — visai arti miesto rotušės. Miesto majoras 
O’Dwyer’is buvo ten pakviestas kalbėti — įsakyti darbi-' 
ninkams grįžti darban. Tą patį padarė ir pąts Quill’as. 
ir jis išdidžiai suriko: “Grįžkite darban, gana streikuo
ti!...”

Bet. .. “vadas” Quill’as žiūri, žiūri, darbininkai jo ne
klauso. Jie jam sako: •

— Mes darban negrįšime, iki laimėsime . . . Tu, Quill, 
esi parsidavęs politikieriams; tau rūpi ne mūsų reika
lai) bet jų! . '

Na, ir šiuos žddžiųs rašant, busų vairuotojų streikas 
tebesitęsia. Kada jis baigsis, kuo baigsis, negalime pa
sakyti, bet svarbu, kad darbininkai suprato, kas yra 
Quill’as ir atsisako duotiš už nosies vedžiojami!
• Pastaba. — Kai straipsnis buvo surinktas, tapo pra
nešta, jog streikieriai, pagaliau, nusitarė grįžti darban.

tinių Valstijų politika lin
kui Madrido.

“Šiuo klausimu randasi 
daug įvairių nuomonių, ku
rios eina maždaug taip:

“Visų pirma, konsėrva- 
tiškiausi rateliai pabrėžia 
tą faktą, kad Amerikos Di
dysis Biznis turi daug eko
nominių reikalų Ispanijoj. 
Tie reikalai yra tik viena 
dalis Wallstryto siekimo 
naujų rinkų ir žaliadaikčių.

“Amerikos kapitalas ne 
tik užima buvusias nacių 
pozicijas Ispanijoje, bet net 
daro didelį spaudimą ant 
Britanijos, kaip kad tas 
kapitalas visur daro didelį 
spaudimą po anti-komunis- 
tinės isterijos skraiste. To
kie žmonės kaip Farley ir 
Johnson nėra pirmoje vie
toje ideologai arba strate
gai, jie yra dolerinio proto 
vyrai, kurie pažįsta prino
kusias slyvas, kai jas pama
to, ir nori jų paragauti.

“Tas dalinai išaiškina 
Britanijos atsinešimą linkui 
šio Amerikos ofensyvo. Bri
tanija, mat, yra tradicinis 
išnaudotojas Ispanijos gyv
sidabrio, geležies rūdos ir 
prekybos. Britai labai gra- 
giai sugyveno su gen. Fran
co. Todėl, kuomet dabar A-

merikos imperialistai taip 
akiplėšiškai veržiasi Ispa
nijon, britai negali paslėp
ti savo pasipiktinimo, pa
skelbdami, kad jie ant siū
lo tebepalaiko socialdemok
ratą Priėto ir monarchistą 
Gil Robles.- Ir kaip tiktai 
Franco taip atvirai priėmė 
Wallstryto ištiestą ranką, 
britai tą siūlą smarkiai pa
traukė, pasekmės •— pragy
do Prieto ir Robles!”

Bet Starobin nurodo, kad 
Amerikos imperialistai turi 
dar ir kitą “argumentą”. Jie 
nepamiršta Ispanijos impe
rijos Šiaurinėje Afrikoje. 
Per Ispaniją ir Italiją jie 
nori Šiaurinėje Afrikoje įsi
galėti. Jeigu kas atsitiktų 
su Europa, jeigu jinai išsly
stų iš jų rankos, jie būtų į- 
sidrūtinę Afrikoje.

Toliau: klausimas eina ne 
tik apie bazes Ispanijoje. 
Amerikiečiai grūmodami į- 
sigalėjimu Ispanijoje nori 
Angliją ir Francūziją su
varyti į militarinį bloką. 
Daleiskime, kad Francūzi- 
joje įsigali degaulistai. 
Francūzijoje kyla civilinis 
karas. Amerikos imperialis
tams svarbu turėti, apart 
Britanijos, fašistinę Ispani
ja.

Prezidentas Savo Kabineto Verguvėje
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Progresyvių Partija Gyvuos!
Netenka sakyti, jog New Yorkas yra patsai didžiau

sias progresyvių žmonių centras Amerikoje. Didžiausia
me mieste, didžiausias darbininkų ir bendrai progresyvių 
žmonių judėjimas.

. Iš New Yorko USA Kongrese iki šiol buvo du žymūs 
kongresmanai, progresyviai, kovingi žmonės: Isacson ir 
Marcantonio. Didysis New Yorkas žada per sekamus rin
kimus išrinkti dar daugiau progresyvių kongresmanų.

'New Yorke, praėjusį antradienį, įvyko didžiulis masi
nis mitingas, kuriame kalbėjo Henry A. Wallace ir kiti 
žymūs progresistai. Mitingas buvo didžiulis, pilnas ūpo 
ir energijos. Tai buvo paskutinis šitų rinkimų kampani
joje toks didelis masinis mitingas, ruoštas Progresyvių 
Partijos (New Yorko valstijoj: Amerikos Darbo Parti
jos), .
?„■ Šiame mitinge Henry Wallace ir kiti kalbėtojai padarė 
lyg ir apžvalgą tų darbų, tų pasiekimų, kuriuos atliko 
naujoji, Progresyvių Partija.

Teisingai buvo pasakyta, jog ši partija savo trumpu 
laikotarpiu atliko milžiniškų darbų, tarp kurių buvo ši
tie: s . ■ ■'

Nugalėjo Mundto-Nixono bilių.
Nugalėjo reakcininkų pasimojimus pravesti USA Kon

grese įstatymą, pagal kurį būtų verčiami jaunuoliai stoti 
militariniam lavinimuisi, treiniravimuisi.

Padrąsino demokratinio nusiteikimo žmones visame 
pasaulyje organizuotis iiv kovoti.

Užblokiavd, sulaikė Izraelio pardavimą.
Sulaikė šaltojo karo plėtimąsi.
Wallace teisingai pasakė:
“šiandien Amerikoje jaučiamas naujas gyvenimas, 

nauja viltis. Tuo gyvenimu, ta viltimi yra Progresyvių
1 Partija.”

Ši partija nemirs su lapkričio 2 dienos rinkimais, ši 
partija su ta diena tik pradės naujai gyventi.

Lapkričio 2 dieną, nepaisant, kiek Progresyvių 
Partijos kandidatai gaus balsų, — ši partija bus atliku
si didžiulį žygį, nešantį naudos visam pasauliui, ne tik 
Amerikos liaudžiai.?

Kalbėdamas apie pasirinkimą tar£ demokratų ir re- 
publikonų partijų, Wallace labai ryškiai pasakė:

“Pasirinkimas vienos iš dviejų to paties nuodo rusių, 
nėra pasirihkinius; Tai yra savižudybė.

Lapkričio 2 dieną ir po jos pasirinkimas tegali būti tik 
tarp vepublikonų-demokratu partijų iš vienos pusės irtarp vepublikonų-demokratų partijų iš vienos pusės 
Progresyvių Partijos — iš kitos!

Tai turėtų žinoti kiekvienas protaująs pilietis!

FRANCuZIJOS KOMU
NISTAI IŠDĖSTO 
SAVO NUOMONĘ

United Press korespon
dentas sudarė keletą klausi
mų ir įdavė Francūzijos Ko
munistų Partijai į juos at
sakyti. Atsakymą suteikė 
žymusis komunistų veikėjas 
Florimond Bonte. Jo atsa
kymai trumpoje sutraukoje 
skamba sekamai:

1— Henry Wallace pateik
toji dvylikos punktų prog
rama dėl pasaulinės rekon
strukcijos (atstatymo) yra 
gera programa ir turėtų 
būti visų priimta.

2— Vakarų Europos Są
jungos apsigynimo planai 1 
reiškia sukūrimą militari-. 
nio bloko ir bendrą naudo-1 
jimą visų išgalių karui ir 
sunaikinimui.

3— Nepaisant politinių 
skirtumų, K o m u n ištinę 
Francūzijos valdžia (jei to
kia susidarytų, žinoma) 
stengtųsi praplėsti ekono
minius santykius su Jung
tinėmis Valstijomis. *

4— Generolas de Gaulle y- 
ra maištininkas) jo organi
zacija susideda iš buvusių 
Vičy valdžios pasekėjų ir 
Petaino šalininkų, taip pat 
aršiausių reakcijonierių ir 
Francūzijos žmonių priešų, i

5— Jungtimi! Valstijų ge-! 
neralinio štabo planai, iški- ■
lūs, karui, paverstų Fran- j Niekas neatsimena Ame- 
cūziją lauku sunaikinimo ii’irikoje tokio atsitikimo, kad

! prezidentas nebegalėtų su
kontroliuoti savo kabineto. 
Bet taip šiandien yra su 
mūsų prezidentu .Trumanu. 
Jis savo kabinetą pasiskyrė 
iš generolų ir bankininkų. 
Šie dabar jį šokina ant vir
vutės. Ne jis jiems, bet jie 
jam duoda. įsakymus.

Tai geriausiai pavaizduo
ja mūsų vyriausybės veda
moji užsieninė politiką. Tik 
šiomis dienomis turėjom du 
atsitikimu, kurie prezidentą 
Trumaną, pastatė ant pa
juokos visof pasaulio akyse ir 
kuriuose tikruoju tos politi
kos bosu pasirodė ne prezi
dentas, bet valstybės sekre
torius.

Pirmas atsitikimas buvo 
su Trumano pasimojimu pa
siųsti Tarybų Sąjungon 
Aukščiausio Teismo galvą 
poną Vinson pasitarti su 
Stalinu, “išaiškinti Stalinui, 
kaip mūsų žmonės žiūri į 
Berlyno kri^ę.” Bet tas ne
patiko sekretoriui George 
Marshall, tas kliudė sekre
toriaus planams geležine 
militare siena apjuosti Ta
rybų žemę. Jis įsakė’ prezi
dentui Vinsono misijos at
sisakyti, ir prezidentas tu
rėjo jo klausyti. Beveik 
vergiškai prezidentas ir 
šiandien tebesiaiškina, < ko
dėl jį Marshall “įtikino”, 
kad jo planas klaidingas, 
netikęs, kvailas! -

• ■

O štai antras panašus at
sitikimas. Mūsų vyriausybė 
sutiko su Jungtinių Tautų 
Asamblėjos nutarimu už- 
girti Palestinos padalinimą. 
Paskui, staiga, be niekur 
nieko
Valstyb. Departmento, kad 
Amerika nori Palestinos 
padalinimo reikalą atidėti. 
Tai net (buvo pasiūlytą 
-Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryboje. Paskui vėl viskas 
apsivertė aukštyn ir mūsų 
vyriausybė pasisakė už 
greitą padalinimą.

jungtinių Tautų tarpi
ninkas grafas Bernadotte 
pasiūlė padalinimo planą— 
planą, kuris pakeičia Asam
blėjoje numatytą padalini
mą. Jis pasiūlė, kad dideli 
Negev puščių plotai būtų 
atiduoti , arabams. Dabar

mirties.
Bonte teigia, kad Fran- 

cūzija iš Marshall plano nie
ko nelaimėjo. Ji pasidavė 
Jungtinių Valstijų spaudi
mui ir prarado $1,125,000,- 
000 karinių atlyginimų (re
paracijų), tai yra net $136,- 
000,000 daugiau, negu Mar
shall Planas suteikia Fran- 
cūzijai per 1948 ir 1949 me
tus.

Prie to, sako Bonte, dar 
pridėkite apie $1,440,000,000 
militarinių išlaidų, kurių 
reikalauja iš Francūzijos 
šita beprotiška karo ruoši
mo politika, ir-turėsite su
tikti su mumis, jog Mar
shallo Planas mums reiškia 
nelaimę.

Tūlas laikas atgal Fran
cūzijos komunistai padarė 
pareiškimą, kad Francūzi
jos žmonės niekados nesu
tiks kariauti prieš Rusiją. 
United Press koresponden
tas norėjo žinoti, ką tas 
reiškia. Ar tai reiškia, kad 
Francūzijos Komu nistų 
partija priešintųsi mobiliza
cijai dėl karo? Bonte atsa-

“Komunistų Partijos pa
reiškimas reiškia tą, ką jis 
pasako. Pareiškimas reiš
kia, kad ko negalėjo / pa
siekti Hitleris su pagalba 
mūsų maršalo Petain ir La
vai, imperialistai nepajėgs 
padaryti su pagalba de Gau
lle ir Leon Blum. Francūzi- 
jos žmonės neves karo, nie
kad ir niekad jie nekariaus 
prieš Tarybų Sąjungą.”

LAUKIA AUDRINGŲ 
DISKUSIJŲ DĖL 
ISPANIJOS

“Daily Worker” kores
pondentas Joseph Starobin 
rašo iš Paryžiaus apie ame
rikiečių pasimojimą atšauk
ti pasmerkimą generolo 
^Franco režimo. Tokį pa
smerkimą yra Jungtinių 
Tautų Asamblėja padarius 
prieš porą metų. Jik rašo:
> “Lenkijos rezoliucija, pa
smerkianti tas valstybes, 
kurios ignoravo pirmesnį 
Asamblėjos patarimą su
traukyti ryšius Madridu, 
suteiks progą plačiai apkal
bėti visą tą reikalą. Į aikš
tę bus išvilkta tikroji Jung-

eiti kalbos iš

Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryboje mūsų sekretorius 
Marshall pareiškė, kad 
Amerika sutinka su Berna
dotte pateiktuoju padalini
mo planu. Kai kilo didžiau
sias pasipiktinimas sekreto
riaus * nusistatymu, prezi
dentas Trumanas pradėjo 
aiškintis. Jis esąs už origi- 
nalį padalinimo planą, o se
kretoriaus Marshall užgyri- 
mas 'Bernadotte jilano esąs 
tik laikinas dalykas, tik 
planas pradžiai diskusijų ir 
derybų.

Sekretorius Marshall sėdi 
Paryžiuje ir kartu su ang
lais darbuojasi už Berna
dotte planą, o čia preziden
tas Trumanas pasakoja sa
vo istorijas, priešingas tam 
planui! Tušti žodžiai pre
zidento , p politika sekreto
riaus.!

Tas tik parodo, kad bo- 
sauja ne Trunlanas, bet ge
nerolas Marshall. Ne Tru
manas vairuoja mūsų užsie
ninę politiką, bet Valstybės 
Departmentas. Prezidentas 
pasiūlo, o sekretoriuš atme
ta.

Kitas prezidentas, prezi- 
denas su nugarkauliu, se
niai būtų tokį sekretorių at
statęs. ■

Žmonės kalba, kad ir Tru
mann Doktrina išėjus ne iš 
prezidento, bfet iš valstybės 
sekretoriaus galvos. Jam 
sekretorius įsakė paskelbti 
visos’ Amerikos’\ vardu 
“šventąjį karą” komuniz
mui ir jis tai padarė. Tuo
jau po to Marshall savo var
du pateikė planą neva Eu
ropos ^atstatymui, bet tikre
nybė ję./ sugrąžinimui • prie 
galios Francūzijoje, Italijo
je, Belgijoje ir kituose kraš
tuose reakcijos. Tasai pla
nas virto Marshall > Plahu.

Taį tokiu prezidentu yra 
Trumanas.

Saulietis

ARGENTINA PARDUO-
D A IZRAELIUI MĖSĄ

Puenoš(, AiVės.
Rio San Juan išplaukė su 
2,500 tonų šaldytos jautie
nos iŠ Argentinos į Izraelio 
valstybę. . . z ;

Palestinos Žydų Agentū
ros atstovai New Yorke už
mokės Argentinai už mėsą 
pinigais iš $l,2?5,000 fondo.

Laivas

Ar Pagalvojai, Brangus 
Pilieti?

Mūsų šalies gyvenimo is
torijoje svarbiausi prezi
dentiniai rinkimai jau tik 
už dienos kitos. Ar tu, pilie
ti, pagalvojai, įsisąmoninai, 
už kurį kandidatą paduosi 
balsą, atėjęs prie urnos lap
kričio antrą?

Ar tu balsuosi už Thomą 
Dewey, kuris stoja už trečią 
visam žemės rutuliui' katas
trofišką karą, po kuriuomi,

HENRY A. WALLACE

kai jis baigsis, niekas nesa
me tikri, kąd išliks bent ko
kia gyvybė ant žemės, ar 
vandeny neišskiriant ir jo 
ruošėjų?

Ar tu balsuosi už poną H. 
Trumaną, kuris jau sulau
žė šimtus streikų, — ardo 
darbininkų vienybę, jų uni
jas, kuris visiškai atsisvei
kino su velionio F. D. Roo- 
'sevelto Naująja Dalyba ir 
jo programa, panaikino kai
nų kontrolę, tavo sunkiai 
uždirbtais doleriais pavida
le nesvietiškai aukštų, tie
siog lupikiškų taksų per 
Marshallo planą peni užsie
nio bjaurius fašistus,' kaip 
Turkijos, Graikijos, Chinis 
jos ir tuos pačius vokiečius, 
prieš kuriuos tik neseniai 
mūsų šalis kariavo?

Ar tu balsuosi už Henry 
Wąllace, kuris taip ryžtai 
kovoja, kad išlaikyti taiką 
pasaulyje, už sugrąžinimą 
Roosevelto programos, kai
nų kontrolės, už pusiau su-

mažinimą milžiniškų taksų, 
už visišką panaikinimų to 
taip žalingo visiems ameri* 
kiečiams, kaip ir europie
čiams Marshallo plano, už 
darbininkams laisvę orga
nizuotis į darbo unijas, ko
kios jiems patinka, už žmo
niškas šimto dolerių pen
sijas visiems, sulaukusiems 
60 metų; kuris stoja už su- 
kontroliavimą — pažaboji
mą besočių milžiniškų trus- 
tų, kurie taip nemielašir-^ 
dingai apiplėšė visuomenę? i

Tavo, pilięti, yra šventa 
pareiga paduoti savo balsą, 
už Henry Wallace, kuris 
yra nuoširdus 1 i a u d i es 
draugas, kuris visiems žmo
nėms trokšta gražesnio — 
spakainesnio gyvenimo, kad 
žmonės visame pasaulyje 
gyventų sutikime laimin
gai, kad baimė karo kiek
vieną dienelę nekvaršintų 
jų galvų, baimė netekimo 
darbo, maisto, savo šeimy-; 
nėlei namų, pastogės.

Taigi, brangus pilieti,

IM

„ SEN. GLEN H. TAYLOR

jeigu tu iš tikrųjų norį, kad 
tau ir visai žmonijai ryto
jus būtų užtikrintas, -tai 
kaip nueisi prie urnos lap
kričio antrą, balsuok už 
Henry Wallace ant prezi
dento, ir G4 Taylor ant vi- 
ce-prezidento.

Susitinku Jurgis.

Speak Up, America, Far PEACE!
IP c do not want to go to war over differences between our 

country and the Soviet Union. Since the Soviet'Union has 
already expressed willingness to sit dotcii with us to straighten 
out these, differences, we call upon our President and our 
Government to arrange conferences with the Soviet Union tn 
settle all outstanding problems 
selves and the' world.

and thus bring peace to our-

. ......... . į || „„Į,,

-Ljiid the 
cold war~

together

2.„_,

3...„

4.—

- for peace! * ~ _
This is the “Roll Call (or Peace’’ (or which the National 

Connoil of American-Soviet Friendship hopes to secure one 
million signatures from peace-loving Americans.

TURN ON THE HEAT AND END THE COLD WARI
1. Clip, sign and have your friends sign this “Roll (.all for 

Peace” anU mail-it to the address below. Secure additional 
copies by filling oiiCthe coupop.

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

National C6i ncii, or Ammiican Somli FniLMfoflir, l>c. 
114 East 32nd.Sired -

Nacionalč Amerikos su Tarybą Sa j ting a Draugingumui 
akstinti ir per. tai išlaikyti taiką organizacija tokias 
blankas išsiuntinėjo visiems savo nariams, organizaci- 

• joms ir spaudai, ragindama veikti už taiką. ,tt

New York 16. N. Y. MII 3 2080

1 want—   copies oi llic Roll Cal! lot Peace K
•
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Zone-*..- —. $iat* —. .......... ..
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PITTSBURGHO • ? 
IR APYLINKĖS ŽINIOS i

Pittsburgho Spirgučiai

Iš Tikrų Įvykių
“Sekretna Gyduolė” /

Pittsburgho biznierius Phi
lip Drosnes ir vienos ligoninės 
kafeterijos vedėja Lillian M. 
Lozenby buvo plačiai pasigarsi
nę išradime kokios tai “sekret- 

i nos gyduolės” gydymui vėžio 
T (cancer) ligos, ir turėjo įsteigę 
y kliniką Šv. Juozapo bažnyčios 

•skiepe ir tenai gydė ligonius.
Apie tą “sekretna gyduolę” bu
vo daug rašoma Pittsburgho 
laikraščiuose, taip kad sujudino 
gydytojų organizaciją ir buvo 
daroma visoki tyrinėjimai, net 
tam tyrinėjimui Pittsburgho 
miesto gaspadorius Lawrence 
turėjo konferenciją su gyduo
lių • išradėjais ir daktarais, ku
rie duoda lekcijas medikališko- 
se kolegijose. Daug žmonių ėjo 
tenai gydytis nuo vėžio ligos; 
ėjo ir toki, kurie norėjo patir
ti apie naują išradimą. Tokiais 
buvo laikraščių korespondentai 
ir gal nuo valdžios tam tikri 
paskirti žmonės, kurie apsimes- 

. davo turį vėžio ligą.
Po tų visų tyrinėjimų ir ra

šymų, valdžia uždarė kliniką ir 
išradėjus suareštavo ir pasta
tė po $1,000 kaucijos iki teis
mui. Spalių 14 d. buvo teismas 
pas taikos teisėją (squire) > ku
ris bylą pasiuntė į aukštesnį 
teismą, palikdamas išradėjus 
po kaucija. Laike teismo pas 
taikos teisėją buvo daug iš li
gonių, kurie protestavo už areš
tavimą Drosnes ir Lozenby.

miesto valdžia, bet nerasta nė 
vienas kaltu. Bet grand jury, 
išsėdėjus su virš 9 savaites lai
ko ir padarius tūkstančius do
lerių išlaidų dėl Pittsburgho 
gyventojų, turėjo ką nors pa
rodyti, tai suranda 66 kaltais, 
kurie yra labai smulkūs krau
tuvių biznierėliai arba kurie 
pardavinėjo gatvėse numeriu
kus dėl žioplių, kurie už centą 
nori gauti daug dolerių ...

čia nėra noro pateisinti, ma
ži ar dideli raketieriai — visi 
kalti, kurie tik apgavingais 
būdais vilioja iš silpno proto 
žmonių centus. Bet visas tas ra
ketas susidaro pas didžiuosius. 
Tačiau jų niekas nesuranda, nei 
grand jury, nei apygardos 
kuroras ... Kodėl? Aišku.

pro-

po- 
taip

nių skerdynę - karą. Karas, tai 
baisiausias smūgis darbo žmo
nėms. Karo nori tik tūrcių kla
sė, nes ji laike karo daro sau 
milijonus dolerių pelno; karo 
nori militaristai, nes laike ka
ro kyla visoki paaukštinimai... 
Karo nori tie, kurie dar netu
rėjo karinės lekcijos afit saVo 
skūros. Tai jų dabar liežuviai 
palaidi ir jie ruošia tą skerdy
nę per republikonų ir demokra
tų atstovus - valdininkus! To
dėl mes, darbininkai, apsisau
gokime nuo visokių tų nelai
mių. Tą galėsime padaryti tik 
balsuodami už Progresyvių

zidėntus, Dewey. Jis ątidengė 
savo veidą ir pasisaldį, kaip jis 
žiūri į organizuotus darbinin
kus ir kieno pusėje jis stovi. 
Savo kalboje jis pilnai užgyrė 
tą kapitalistų naudai priešdar- 
bininkišką Taft-Hartley įstaty
mą, prieš kurį organizuoti dar
bininkai kovoja. Trumanas sa
kosi esąs prieš Taft-Hartley 
įstatymą, bet kur tik streikai 
iškilo, tai Trumanas su džiaug
smu tą įstatymą prieš darbinin
kus naudojo streikų sulaužy
mui. Kame tarpe jų skirtumas?

tų išrinkti sekančiam . Kongre 
sui. Z L

Lapkričio mėnesį daugelis 
draugijų nominuoja kandidatus 
į valdybas sekantiems metams. 
Kiekvienoj draugijoj geri 'kan
didatai sunku gauti. Būtų ge
rai, kad mūsų veiklesni drau
gai neatsisakytų patarnauti 
draugijoms ir sekančiais me
tais.

žinių su Laisve ir jos turiniu. 
Tie, kurie sekėte Laisvės tuos 
numerius, susipažinote ir įverj 
tinote juos, būtų gerai, kad da
bar Laisve skaitytumėte kas 
dieną. Skaitydami Laisvę kas 
dieną, plačiai apie viską žinosi
te, plačiai su visu pasauliu su
sipažinsite.

Dienraščio Laisvės ar Vilnies 
kaina tik $7.00 j metus. Taigi, 
broli ir sese pittsburghieti, mes 
dėjome didžiausias pastangas; 
kad jumis su Laisve supažindi
nus, ir ot dabar dar kartą pra
šau: šiame Laisvės vajuje užsi
rašykite Laisvę ir būkite nuola
tinis Laisvės skaitytojas!

Laisvės ir Vilnies vajus jau 
gerokai parėdė pradžią, mes, 
pittsburghiečiai, plačiau tuo tu
rime susirūpinti. Laisvė ir Vil
nis, tai vieninteliai lietuvių 
dienraščiai > Amerikoje, kurio 
taip ryškiai, plačiai nušviečia 
pasaulio dalykus. Taip daug, 
taip aiškiai rašo apie mūsų se
nąją tėvynę Lietuvą, apie mūsų 
gimines ten gyvenančius. Lais
vėj ir Vilnyj labai daug telpa 
straipsnių pačių Lietuvos rašy
tojų apie Lietuvos atbudavoji- 
mą iš po karo griuvėsių, apie 
Lietuvos pramonės steigimą, 
apie Lietuvos ūkį ir gyvulinin
kystę. Kaip gerai, kaip smagu 
skaityti tas tikras žinias, pa
duotas pačių Lietuvos gyvento
jų.

Tiesa, rašo daug ir kiti laik
raščiai apie Lietuvą, bet jų 
raštai nėra tikri, nėra teisingi. 
Jų raštai yra prieš Lietuvą, 
prieš Lietuvos žmonių dabarti
nę tvarką; raštai tų, kurie taip 
neseniai buvo Hitlerio talkinin
kai ir kartu su Hitlerio armija 
iš Lietuvos pabėgo.

Pittsburghas seniai laukia 
pamatyti televiziją. Televizijos 
įvedimas, sako, jau čia pat. 
Dumont stotis pradės prakti-; 
kuoti televiziją su lapkričio 15. 
Taiįi, pittsburghiečiai, kurie .. *.
negailės tūkstančio ar daugiau, 
galės namuose turėti televiziją. U Į 
žinoma, čia ir klausimas, ku- ’• r1* 
rie tūkstantukų turi.

J. Kantrybė. ®

1944 m. Roose vėl tas prezi
dentiniuose rinkiniuose gavo 
432 elektorių balsus; Dewey 
gavo 99 elekt. balsus.

1940 m? prezidentiniuose rin
kimuose Rooseveltas gavo 449 
elektorių balsus; Willkie gavo 
82 elek. balsus.
1936 m. prezidentiniuose rin

kimuose Rooseveltas gavo 523 
elektorių balsus; Landon gavo 
8 elektorių balsus.

1932 m. Rooseveltas gavo 
472 elektorių balsus; Hooveris 
gavo 59 balsus. ‘

Dabar mūsų prezidentas, iš
vaikęs Roosevelto administraci
ją, paskelbęs Trumano doktri
ną ir Marsh alio planą, kiek jis 
gaus elektorių .balsų? Kas bus 
išrinktas prezidentu Jungt. 
Valstijų? Jungtinių Valstijų 
prezidentą išrinkti reikia gauti 
didžiumą visų elektorių balsų, 
kurių viso yra 531. Didžiumą 
sudaryti reikia1 266 elektorių 
balsų. Nieko nuostabaus nebū
tų, jei sekantis prezidentas tek-

Prakilniems darbams duos- 
nios draugijos. LDS 142 kuopa 
Esplen - McKees Rocks, Pa., 
rugsėjo mėnesio susirinkime 
paaukavo mūsų spaudai Laisvei 
ir Vilniai po $25. Spalių mėne
sio susirinkime, perskaičius 
laišką nuo LDS ir ALDLD ap
skričių, kur pranešė, kad 24 
spalių bus surengta seniems- 
veikėjams bankietas, 142 Orr 
Str., LMD name ir prašo aukų j 
seniems veikėjams dovanėlių 
nupirkti, dėlei to LDS 142 kuo
pa paaukavo $50. Seniems vei
kėjams dovanėlių nupirkimui 
aukavo ir LDS 160 kuopa N. S. 
Pittsburgh $25, Ambridge LDS 
147 kuopa tam pačiam tikslui 
paaukavo $10, Moterų draugijė
lė North Sidėj paaukavo $10 
Progresyvių, Partijos rinkimų 
kampanijai.

Garbė organizacijoms už šir
dingą paramą pažangiam judė
jimui.

Austinį Komunistai Protes
tuoja prieš Komunistų Per

sekiojimą Amerikoje 
Viena, Austrija. — Cent

rinis Austrijos Komunistų ; 
Partijos komitetas pareiškė 
protestą dėl to, kad Ame
rikos valdžia traukia teis- * 
man 12 komunistų vadų, 
Komitetas sako, ta byla 
prieš Amerikos komunistus 
primena provokacinę Hit
lerio bylą, kur naciai bandė 
nukaltint komunistus už 
Reichstago padegimą.

Paryžius.
100 streikuojančių mainie- 
rių.

Susilaukia Pavaduotojų
ALT ir BALF pirmiau va

dovavo ir landė po įvairias Pit
tsburgho lietuvių draugijas do
lerių žuvavimui visokio plauko 
fašistiniai elementai. Dabar 
juos pradeda pavaduoti pabėgė
liai iš Lietuvos. Dabar jau jie 
šaukia susirinkimus ir jie pra
šo dolerių. Bet, mat, jie ma
žiau čia žinomi, ar gal. jau 
žmonėms atsibodo tas ’dolerių 
kaulinimas. BALF turėjo savo 
konferenciją, kurią katalikai 
iš Piliečių svetainės nusitempė 
pas Kazimierą. Ir tenaj viskas 
buvo mizerniškai. Į BALF sei
mą Chicagoj negirdėjau, kad 
kas ir važiuotų. O pirmiau bu
vo daroma didžiausios ablavos 
delegatų pasiuntimui į tokius 
seimus. ' V. B,

Areštuota

*F

<♦>

<t>

<i>

<!>

<!>

<i>

<♦>

<♦>

<!>

<!>

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

<f>

<♦>

<♦>

<♦)

<!>

<♦>

<♦>

<♦>

<f>

<!>

<t>

<♦>

<♦>

<f>

<!>

<♦)

<f>

<!>

<♦>

N. Rec. Bowling Alleys 
J. K. Mazukna, sav.

1321-25 Reedsdale Str., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. f)E. 9585 *

PEPPER’S CAFE 
Antanas Pipiras, Sav.
Draugiška Užeiga

1920 Carson St.
S. S. Pittsburgh, Pa.

3 pusl,---Laisvė (Liberty, Uth. Daily)—Penkt., Spalių 29, 1948

METROPOLITAN 
Restaurant ' 

Vladas Sadauskas, sav.

ALBERT’S CAFE 
Albinas Kaulakis, sav.

Čia geri gėrimai ir 
skanūs valgiai

2130 Fifth Ave.,
Pittsburgh, Pa.

• Tel. CO. 8928

Lietumis Graborius
JOS. B. WENTZ, JR.

Laidotuvių Direktorius
Gražią, koplyčią laidotuvėm 

duodame nemokamai
1823 NO. FRANKLIN ST

N. 8. Pittsburgh, Pa.
I CEdar 2200

MUSE CAFE 
Savukaitienė, sav. 

Geri Valgiai ir 
Įsigėrimai 

Muse, Pa.

MELNIS CAFE 
K. Melnis, sav.
351 Pittsburgh St., 

Springdale, Pa.

Prie Jų Durų
Spalių 14 dieną, pietų laiku, 

vaikštinėju ant 5th Avė., netoli 
Grand Str. ir girdžiu, kad kas 
tai garsiai dainuoja ir tarpais 
kalba. Paseku ir aš kitus į tą 
pusę pažiūrėti, kas tenai to
kio: mašina su Marylando val
stijos leidimu, pastatyta prieš 
pat miesto ir apskrities (coun
ty) namą su garsiakalbiu. Pen
ki jauni žmonės, du vyrukai ir 
trys merginos, kalba ir tarpais 
dainuoja. Vienas jaunas vyras, 
apsirengęs armijos drabužiais, 
atrodė, kad antrojo karo vete
ranas. Savo energiškoj kalboj, 
kad jau akėja, tai akėja demo
kratus Jr republikonus ir jų 
darbus ir aiškina, kas yra kal
tininkas tų visų netikslumų 
šioje šalyje; aiškina, ko Pro
gresyvių Partijos žmonės nori 
ir kokia yra tos partijos pro
grama; kviečia visus ateiti ir 
išklausvti Progresyviu Parti ios 
kandidato į prezidentus Walla
ce kalbos, kuris kalbės spalių 
18 diena, žmonių daug susirin
kę klausosi. Buvo matvti ir ke- 

. lėtas miesto politikierių, sto-

Laukaitis pas Ponias
Apie tuzinas lietuviškų 

nių čia turi suorganizavę 
vadinamų ponių SLA kuopą, ir

JeigU- tos1 ponios kokį parengi- 
" rengia, tai turi centraliniai 

Sf "ponai dalyvauti, šį sykį buvo 
tik vienas ponas Laukaitis su 
savo ponia. Centro ponai turi 
suteikę speciales privilegijas 
dėl pittsburghiečių SLA kuo
pęs ponių, jos gali prigulėti net 
prie kelių SLA kuopų tuomi 
pačiu sykiu. Reikia dar pastebė-1 ant miesto namo laintu. 
ti, kad dėl tų ponių lietuviškos Nemanau. kad iiems tas pąti. 
svetainės yra per prastos vie- ko nes iu partiios hlo(ri dar. 
tos (nors Pittsburgho lietuviai 
turi puikiai įrengtas svetaines), 
nes jos su savo parengimais ir 
susirinkimais eina kur tai 
j* miesto viešbučius. Bet tuomi 
pačiu sykiu jos save tituluojasi

I lietuviška Smetona. Labai sun-
' ku suprasti Pittsburgho lietu

viškų ponių patrijotiškumą ...

bai buvo pliekiami su teisybes 
žodžiais ...

Pasekmės Raketierių 
Tyrinėjimo

Y Per porą sykių rašiau, kaip 
TOna tyrinėjimas per Grand

Jury Pittsburgho raketierių ir 
kaip ta visa pradžia tyrinėjimo 
prasidėjo, kaip viso miesto po
licija ir aukštieji miesto valdi
ninkai, priskaitant patį miesto 
gaspadorių, buvo atvirai kąlti- 

■ narni per detektyvą Florigą. 
»Grand jury, po su virš 9 savai
čių užbaigė savo darbą ir išda
vė raportą: Prieš grand jury 
buvo išklausinėta apie 300 as
menų. Grand jury surado* 66 
kaltais ir pavedė teismui jų 
kaltybę spręsti. Iš policijos pu
sės rado tris kaltus: inspekto-1 

, rių Dean, policijos leitenantą
Sullivan, paprastą policijos na- 
r| Timpano. Grand jury jų ne- 
pavedė teismui, tik juos paba
rė, kad jie netinka eiti polici
ninkų pareigas. Miesto gaspa
dorius tuos tris paprašė, kad 
rezignuotų iš policijos pareigų.

Tokiu tyrinėjimu kilo daug 
nepasitenkinimų, ne tik iš Flo- 
rigo pusės, bet ir miesto laik
raščiai rašo ir deda karikatū
ras, kaip žuvininkas, sėdėda
mas laivuke, prisigaudę daug 
m$žu žuvyčių, o apie laivuką 
plaukioja didelės žuvys, bet Žu- 

^^Mininkas (grand jury) nė vie- 
Jybs tos didelės žuvies nepaga

vot Ir jų nemato! Buvo įtarta

SS)

s*

*

Už Ką Balsuosime?
Atrodo, gana keistas klausi

mas, už kękį kandidatą darbi
ninkas ar smulkus biznierius 
turėtų šiais metais, lapkričio 2 
dieną, balsuoti. Rodos, labai 
aišku, kad darbininkas ir smul
kus biznierius, kurį palaiko tik
tai darbo žmonės ir kurio rei
kalai taip arti surišti su dar
bo žmonių reikalais, turėtų be 
jokių diskusijų vienbalsiai bal
suoti už tokią partiją ir tokį 
kandidatą, kurie tiktai ir gina, 
ir atstovauja darbo žmonių rei
kalus. Tokia partija dabar yra 
Progresyvių Partija ir jos kan
didatu į šios šalies prezidento 
vietą yra Wallace.

Bet ar taip yra? Ar visi dar
bo žmonės taip supranta? Dar
bininkas, kuris priklauso unijai 
ir žino, kad tiktai per organi
zuotą spėką jis. gali geresnes 
gyvenimo sąlygas iškovoti dėl 
savęs ir savo draugų, kuris ma
to, kad republikonų ir demo
kratų valdininkai ant unijų 
kaklo kabina virvę tų unijų už- 
smaugimui, — argi tas darbi
ninkas gali balsuoti už seną
sias partijas? Argi tas darbi
ninkas gali leistis taip lengvai 
save apgauti per kokius pa
pirktus ir riebiai apmokamus 
turčių klasės agentus?

Ne, darbo žmogus, kuris tik 
priklauso -darbo žmonių klasei, 
turi balsuoti patsai už savo ir 
už savo

Kitas, 
las, dėl 
balsuoti 
ją, tai,
tai yra nusistačiusi prieš žmą- 

. s ' ♦

darbo žmonių klasę.
labai svarbus reika- 

kurio kiekvienas turi 
už Progresyvių Parti- 
kad ta partija griež-

Laisvę ar Vilnį, 
sulyginkite su ki- 
spauda. 
kokios

Sulyginę 
kolionės, 
spaudoje 
koki da-

šiuo straipsneliu bandau at
sišaukti į jus, broliai ir se
sės lietuviai pittsburghiečiai, į 
jumis, kurie virš minėtų dien
raščių dar neprenumeruojate. 
Užsisakykite 
skaitykite ir 
ta lietuviška 
pagalvokite,
kokia isterija kitoje 
ir koki aįškūs faktai, 
rodymai apie viską telpa Lais
vėje ir Vilnyje. Aš esu tikras, 
kad dąug pittsburghiečių per 
praeitus du metus kaip kada 
(sykį į mėnesį) gaudavo Lais
vę, kad pamatytų, kad susipą-

Įspūdžiai iš Keliones Lėktuvu 
Į Los Angeles ir Atgal

Rašo A. J. SMITAS.
(Ti).sa)

Čia yra turtingų' mūsų 
judėjime asmenybių, re
miančių gausiomis aukomis 
rinkimų kampaniją.

Iš mano laikų tik du pasi
likę — Povilas ir Julytė 
Rufai.

Drg. Alvinienė užsiprašė 
atvykti ant rytojaus. Gat- 
vekariais turėjau ilga kelio
nę. Išlipęs iš karo, žiūriu j 
laikraščiu stendą: parsiduo
da “Peoples World”. Nusi
perku ir einu link Alvinų. 
Jaučiu kaž kas baladoja į 
petį. Atsigrįžtu, nepažysta
ma moteris klausia manęs, 
kaip patinka šitas laikraš
tis? Labai gerai, — sakau. 
Įbruko man brošiūrą ir nu
ėjo. Su drauge Alviniene 
turėjova platų pasikalbėji
mą. Drg. Alvinas tik ką už
sidėjęs drapanų valymo, 
taisymo ir prosijimo biznį. 
Jiedu labai nusidirbo iki ap
švarino vietą. Linkiu jiems 
sėkmingo pasisekimo. Jie
du įsitraukę į bendrą orga
nizacinį veikimą.

J I

Kaip Išrodo Hollywoodas?
Visą laiką jame išgyve

nau. Čia randasi judžių ga
mybos įstaigos. Garsiosios 
filmos detektyvų, pištalietų 
šaudymo, gengsterių istori
jos perstatomos, kuriomis 
užverčia visą pasaulį... Hol
lywood© miesto centras: 
smulkūs spekuliantai, aukš
tos rūšies prekės, ir jų tri
gubai aukštesnės kainos. 
Vadinamųjų auks’o, perlų ir 
visokių brangenybių krau
tuvės moderniškai pastaty
tos, o sayinįnkąi piniguos 
paskendę, veik Visi gerokai 
nutukę. Smagų jiems gy
venti... , <

Kalnuose daug pristatytų 
turčių namų, Jiurie iŠ tolo 
atrodo erdvingi, moderniš
kai išraityti “rundinais” 
kampais. Turi jie ten viso
kius parankumus. Išvadžio
ta moderniški keliai, įtaisy-

ta prūdai, suvesta apšaldy- 
mo ir apšildimo sistemos. 
Oras sausas ir šiltas. Kal
nai atrodo griuvėsiais 
džiuvę. Labai moderniškai 
pastatyta žydų ligoninė.

Kiek čia gyvena žymių 
žmonių: įvairiu artistų, au
torių, kompozitorių, techni
ku, amatninku. aktorių, ak- 
torkų ir kiek čia suvažiavę 
iš . visos šalies gražiu mer
ginu, vaikinų patekti žvaig
ždėmis !

Pasirodo, kad čia valgo
mų daiktų krautuvės sek
madieniais 
šventėmis atdaros, 
žmoniško dienraščio veik 
neturi. Los Angeles Times 
ir Examiner yra vyriausi 
dienraščiai. Tai bjauriausi 
dienraščiai visoje šalyje: 
ant antro lapo jau garsina 
kojines, sukneles, — abudu 
išraižyti įvairiais garsini
mais.

Išnaudotojų šlamštai. Čia 
oras yra geras ir giedras.
Medicinos Daktaras, Chi

rurgas, Heirinch Von
Mullendorf

Teko susipažinti su šiuom 
žymiu ir plačiai pagarsėju
siu daktaru Hollywoode. Jis 
gydo mano brolį ir jiedu y- 
ra asmeniniai draugai. Jo 
specialybė — gydymas ada
tomis. Jis traukia vaistus- 
sirumus, vexinus iš Šveica
rijos, Austrijos ir Vokieti
jos. Jis pripažįsta JAV išto
bulintą chirurgiją, bet me
dicinoje toli atsilikę nuo 
Europos; ypatingai nuo Ar- 
^gentirios. Argentiną jis lai
ko aukštai pakilusia medi? 
cinoje, nes valdžia finansuo
ja praktiką ir gelbsti ligo
ninėms. Dr£. Repeika sykį 
buvo susirgęs strėnų liga ir 
keletas daktarų nepagelbė- 
jd. Jis sako, šis daktaras 
davė “keletą adatų” ir išsi
tiesiau

(Bus daugiau)

is

ar legalemis
Jokio

palikau sveikas
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Lapkričio antra diena bus is
toriška diena. Mes visi tai die
nai turime prisirengti. Tai bus 
sprendimo diena už taikų pa
stovų gyvenimą ar baisų, viską 
naikinantį karą.

Minėtą dieną mes,balsuodami 
šios šalies valdžią, tiesioginiai 
pasisakysime, kur mes stovime, 
ai’ dž taiką/ ar už karą. Dabar
tiniu laiku mūsų šalyje yra dvi 
skirtingos pusės: taiką mylin
čių žmonių ir grobimo, naiki
nimo — karo šalininkų. Taiką 
mylinčius žmones atstovauja 
Progresyvių Partija, priešakyje 
su H. Wallace ir G. Taylor. Tu, 
broli ir sese, tu, motina, kuri 
akis išverkei praeitame kare, 
kol sulaukei savo sūnelio su
grįžtant iš karo; tu, tėve, kuris 
sunkiai dirbdamas auginai sū
nelį, kad tavo senatvėje būtų 
tau parama iš jo; sykiu mes 
visi, kurie nenorime ir vėl ma
tyti ir jausti tryškantį jaunuo
lių kraują, prisirengkime lap
kričio 2 balsuoti už Progresy
vių Partijos ir jos remiamus 
kandidatus į Kongresą. Dabar 
republikonų ir demokratų par
tijos yra tas pats^ vienos kli
kos partija. Praktikoje tarpe 
tų dviejų partijų skirtumo vi
siškai nėra. J'os abidvi yra Wall 
Stryčio kišeniaus partijos. Tos 
abi partijos yra vienas kūnas 
su dviem vardais. Kaip repu
blikonų, taip demokratų parti
jos nusistatymas veįa mus prie 
baisaus karo ir namie ji skur
daus darbininkų gyvenimo.

Pasikalbėjime su nepoliti- 
kieriais 'piliečiais delei prezi
dentinių rinkimų, nekurie sa
ko: vistiek jie (suprask, kapi
talistai) Wallace neįsileis, kad 
mes ir balsuosime, Wallace 
nebus išrinktas prezidentų. Aš 
sutinku, kad sukti politikieriai 
vogs balsus ir visaip bandys- 
daryti, kad Progresyvių Parti
jos kandidatai nepraeitų. Bet 
mūsų visų pareiga parodyti sa
vo balsais, kad mes nesutinka
me su Wall Stryto kapitalistu 
planais, kad mes nesutinkame 
su demokratų ar republikonų 
programa. Mes norime gra
žaus, pastovaus taikingo gyve
nimo; mes stojame su teisin
ga programa, su Progresyvių 
Partija; mes balsuojame už H. 
Wallace ir G. Taylor. Lai bū
na obalsis: balsas už Wallace 
—protestas prieš karą.

Spalių 11 d. lankėsi pas mus 
republikonų kandidatas į pre-

PITTSBURGH IR APYLINKES 
LIETUVIŲ BIZNIU ĮSTAIGOS

JULIUS J. SHIMKETS
Moderniško maisto 

krautuvės Savininkas
1314 Reedsdale St.,

N. S. Pittsburgh, Pa.
Tel. FA. 8525

A. Grigaitis Restaurant 
Geriausias patarnavimas 

ir maistas.
3545 Butler St. 

Pittsburgh, Pa.
Tel. SC. 9008

ZDANKUS BAR
Vieta gerų valgių ir

Įsigėrimų
Antanas Zdaniais, sav.
100 Anderson St.,

N. S. Pittsburgh, Pa.
Tel. CE. 9852

JOSEPH KIZIK 
CAFE

BEER — WINE — LIQUORS 
SEA FOOD

1100 E. Carson St. 
Pittsburgh 3, Pa." 
HE. 9608

Charles Lalushes 
TAVERN 

Užeiga Kalakutų, 
Dzūkų ir Žemaičių

1828 Carson St.
S. S. Pittsburgh, Pa.

HE. 9688

FELIX CAFE
Įvairūs gėrimai ir valgiai

I • * /
Felix Gutauskas, sav. \

2210 Fifth Ave., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CO. 9210.

I

Ž'.V

A. JOHNSON’S CAFE 
geras maistas ir gėrimai 
(Mount Oliver) 
129 Brownsville Rd 
Pittsburgh, Pa.

TeL HE. 9803

D. P. LEKAVIČIUS
Taisymo Dirbtuvė

Batų ir Raktų
1215 Beaver Ave., 

N. S. Pittsburgh, Pa/

BEAVER AVENUE 
Fish & Poultry Market 
Stasys Orda, sav.

1204 Beaver Ave., 
N. S. Pittsburgh, Pa.
Tel. CE. 0829

visokį Įsigėrimai
1701-3 Metropolitan St.

Pittsburgh, Pa.
Tel. CE. 9474

Kai Būsite Washingtone, 
Sustokite pas

The Maxwell House 
Savininkė, Edith Maxwell 

Vienatinis Lietuvių Tavernas. 
Woodland & Jefferson Ave., 

Washington, Pa.
Phoųe 9636

g®*?
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DIENOS ir NAKTYS
10—1—48 APYSAKA

(Tąsa)

— Tas tai gerai. O operoje lankėtės?
— Lankiaus.
— Kurioje?
— “Eugenijuj Oniegine.”
— Įdomu, — pasakė Saburovas. — 

Ne tai, kad aš norėčiau „būtinai ten pa
tekti,. man ne pati opera įdomu, o tai, 
kad ji tebeveikia, kad, kaip ir anksčiau, 
Žmonės sėdi salėje — šit kas man įdo
mu. Bent viena akim pažvelgt... Aš, ži
note, bendrai operos nemėgstu.
•— Aš taip pat, — pasakė Avdejevas.
— Visos dainininkės paprastai tokios 

kūningos, o vaidina mergaites. Niekaip * 
nesiderina. Gal dabar, karo sąlygomis, 
jos suliesėjo, a?

— Ne, nesuliesejo, — nusišypsojo Av
dejevas.

— Na, tai nieko, galima klausyti ne
žiūrint. Vis dėlto aš norėčiau ten patek
ti. O kaip milicininkai, ar vis dar balto
mis pirštinėmis?

— Žinot, nepastebėjau. Ko nepastebė
jau, tai nepastebėjau...

— Tas ir nesvarbu, — pasakė Saburo
vas, — nors, tarp kitko, gal ir svarbu. 
Mašinų* tur būt, sumažėjo Maskvoje.

— Sumažėjo, o žmonių vėl padaugė
jo,. ne taip, kaip gruodžio mėnesį. Jūs 
buvote gruodžio mėnesį?

— Buvau. Gerai tada buvo... Aš kar
tą nuvažiavau vienai dienai. Maskva bu
vo kažkokia tyli.

Petia atnešė keptuvę su paspirgintais 
konservais.

— Štai amerikoniški konservai, — pa
sakė. Saburovas, — prašau. Mes čia savo 
tarpe, juokais vadiname juos antruoju 
frontu. Jūs geriate? — abejodamas pa
klausė jis, priešais Avdejevą statydamas 
fugasininką.

Avdejevas jau buvo pripratęs, kad 
jam net fronte, kur paprastai žmogaus 
neklausiama — geria jis ar negeria — 
nuolatos užmindavo šitą,kląusimą. Ar jo 
mokslininko išvaizda, ar stiprūs dvigu
bais stiklais akiniai, teikę jam dvigu
bą inteligento išvaizdą, ar tęsiamas kal
bos būdas, o gal viskas kartu — vertė 
mažiau su juo pažįstamus žmones lai
kyti jį itin rimtu, gal net nuobodžiu 
žmogumi. Atrodė, kad jo akivaizdoje bu
vo nepatogu juokauti, keiktis arba per 
daug išgerti.

Saburovas per dieną baisiai nuvargo, 
ir degtinė, ne taip, kaip paprastai kad 
muštų jam į galvą, bet sukėlė jame ne
tikėtą šilimos, jaukumo ir graudingumo

- jausmą viskam, kas dabar dėjosi Min

t

kuo verta pakalbėti. Čia turiu daug gerų 
žmonių, beveik visi geri. Jums, tur būt, 
šį posakį dažnai tenka iš vadų išgirsti?

— Dažnai, — patvirtino Avdejevas.
— Na, ką gi, jis teisingas. Nežinau, 

kokie šie žmonės buvo prieš karą ir ko
kie jie bus po jo, bet dabar jie iš tikrųjų 
beveik visi geri. Ir, manau, daugumas 
pasiliks geri, — žinoma, tie, kurie bus 
gyvi. Ir žinote ką? Aš beveik tuo įsiti
kinęs ... Na, miegokime.

Saburovas priėjo prie lovos, kurioje 
išsikėtojęs gulėjo jau seniai užmigęs Va
ninas, jį pakėlė ir paguldė prie krašto.

— Nereikia, — pasakė Avdejevas. — 
Prižadinsite.

— Ne, — 
gos. Štai jei 
karto pabus, 
tus apversti, 
pusė lovos laisva.

Avdejevas nusiavė batus, atsigulė ir 
užsiklojo miline.

Saburovas atsisėdo ant savo lovos, nu
sivilko palaidinę, kelnes, viską tvarkin
gai sudėjo, pastatė batus ir į juos įkišo 
autus. Paskui, užsidengęs antklode, už
sirūkė.

— Aš, kai galima, visados nusiren
giu, — pasakė jis. — Kadaise tarnavau 
pasieny, tad viską senu pasieniečių įpro
čiu tvarkingai pasidedu, apsirengti man 
penkiasdešimt sekundžių, apskaičiuota. 
Manau, karas dar ilgai truks. Štai mie
gu po antklode... ką, nepritariate?

— Kodėl, pritariu, — pasakė Avdeje
vas, — pritariu ir linkiu ramios nakties.

Saburovas atsilošė į pagalvį ir keletą 
kartų paeiliui užsitraukė dūmą. Miegas 
jo neėmė. Blindažo durys, matyt, buvo 
atdaros, ir iš lauko girdėjosi lygus, liūd
nas lietaus šlamesys, gal paskutinio šiais 
metais.

pasakė Saburovas, ■— mie- 
telefonas skambtels, tai iš 
o taip gali nors tris kar- 
pagal save žinau. Gulkit,

CEEVELANDO ŽINIOS

susirinko 
senato- 

Cleveland

*

Worcester, Mass. Boston, Mass. *

— Aš jums patariu ryt nueiti į antrą 
kuopą, ten labai geri mano žmonės, ypač 
pakalbėkite su Koniukovu. Patys pažiū
rėkite, palandžiokite. O žinote, — po ko
kios sekundės pasakė jis, — žinote, nors 
gal mes čia esame ir didesniame pavoju
je,. negu jūs, o vis dėlto jums kare turi 
būti1 baisiau.

— Kodėl?
— Juk jūs savo darbą dirbate vėliau^ 

kai sugrįžtate į Maskvą,’ arba ten, tele
grafe, štabe, o čia tik žiūrite tam, kad 
paskui parašytumėt, o tai baisu. Man 
ne taip baisu, nes aš užimtas, man atsi
kvėpti nėra kada... Čia apšaudymas, 
sprogsta minos, o aš kalbu telefonu ir 
blogai girdžiu. Man reikia pranešti, bet 
telefonistas negirdi, aš jį išplūdau, na ir 
suprantate, tarp viso to, lyg ir minas 
užmiršti. 0 jums čia gi nėra ko veikti: 
tik sėdėk ir. lauk — pataikys ar ne. Štai 
)*ums ir baisiau. Ir neprieštaraukite, taip 
nk ir yra*

— Taip, gal jūs ir teisus, — pasakė 
Avdejevas.

į'* Abu nutilo.
— Gal gulsim? — pasiūlė Saburovas.
— Tuoj gulsim, —- nenoromis pasakė 

Avdejevas. # ,
Jis nenorėjo nutraukti pašnekesio, ku

ris darėsi vis nuoširdeshis.
Per visą savo bastūnišką žurnalisto 

gyvenimą Avdejevas niekad negirdėjo 
tiek atvinj kalbų, kiek jų girdėjo karo 
metu, ir, kaip bebūtų nuvargęs,, jis 
stengdavosi nuoširdų pokalbį ’ užtęsti 
kiek galint ilgiau.

— Gulkit, gulkit, — palakė Saburo* 
vas. — Rytą protas • lankstesnis; Rytoj 
pakalbėsite su kitais, patys matysite, su

X!
Anksti rytą Avdejevas su Vąninu išėv 

jo į pirmąją kuopą. Saburovas pasiliko: 
jTs, pasinaudodamas tyla, • norėjo nu
dirbti tuos darbus, kuriems paprastai 
neužtekdavo laiko. Dvi valandas jis su 
Maslenikovu prasėdėjo sudarydamas 
įvairias karines ataskaitas, o Masleni- 
kovui išėjus, sėdo rašyti atsakymų į už
muštiesiems atėjusius laiškus., Beveik 
nuo pat karo pradžios jis kažkaip įprato, 
jog pasiėmė sunkią pareigą atsakinėti į 
tokiusi laiškus. Jį visados liūdnai nuteik
davo tai, kad stengiamasi, žmogui mirus, 
kiek galint ilgiau to nepranešti jo arti
miesiems, kiek galint ilgiau užvilkinti 
atsakymą ir, jei įmanoma, tai ir iš viso 
neatsakyti. Jo manymu, tokiu tariamu; 
gerumu stengiamasi nepaliesti kitų siel
varto, kad neįskaudintų savęs.

Pirmasis buvo Parfenovo žmonos laiš
kas.

“Petenka, mielasis, — rašė ji (pasi
rodo, jis buvo vardu Petia...), — nies 
visi tavęs ilgimės ir laukiam, karo par
baigęs, kad tu grįžtum .. Galočka jau 
visai didelė ir jau vaikšto pati, ir beveik 
negriūva...”

Saburovas atidžiai perskaitė laišką iki 
galo. Jis buvo neilgas: giminių linkėji
mai, keletas žodžių apie darbą, linkėji
mas greičiau sumušti fašistus, gale dvi i 
eilutės, vyresniojo sūnaus parašytos vai
kišku keverzojimu, o paskui keletas laz
delių, parašytų silpna vaikiška rankele, 
kurią vedžiojo motinos ranka, ir priera
šas: “O tai parašė pati Galočka.. .”

Ką atsakyti? Tokiais atvejais Saburo
vas visados žinodavo, kad į tai galėjai 
ątsakyti tik viena: jis užmuštas. Ir vis 
dėlto jis nuolat apie tai galvodavo, lyg 
rašytų atsakymą pirmą kartą. Ką atsa
kyti? Iš tikrųjų, ką atsakyti?

Jis atsiminė smulkutę figūrėlę Par
fenovo, gulėjusio aukštielninka ant ce
mentinių grindų, jo’ išblyškusį veidą ir 
po galva pakištus lauko krepšius. Šitas 
žmogus, kuris žuvo pas jį pirmąją mūšio 
dieną, ir kurį jis prieš tai labai mažai 
tępažino, jam buvo* tik ginklo draugas, 
vienas daugelio, labai daugelio, kuris 
greta jo kovojo ir žuvo. Jis priprato prie 
to, priprato prie karo, ir jam buvo pa
prasta pasakyti sau: štai buvo Parfeno
vas ir nėra jo. Bet ten, Penzoje, Karo
lio Markso g-vė 24, tie žodžiai — “jis

telių iš turčių, negalėjo gauti 
vietos komercinėje ’spaudoje, 
kad už jį agituotų. Todėl jis 
ir jo žmona forduku važinėda
vo miestas nuo miesto ir net 
miegodavę tame fOrdukę. Juo
du sustoję, ant gatvių kampo, 
pradėdavę dainuoti ir tųomi 
sutraukdavę publiką, į kurią 
jis kalbėdavęs apie žmonių 
reikalus. Vėliau, kada jo 
žmona pagimdžiusi kūdikį ne
begalėjo §u juom važinėti, tai 
jis vienas raitas jodinėdavo ir 
kalbėjo iki tdarbo žnjones įti
kino, kad yra jų draugas, ir 
tie žmonės jį išrinko į senatą 
ir visai neapsiriko.

Taylor prisiminė, kaip leng
va yra įsigauti į bile valdvie- 
tę tiems, kurie jau yra įrodę 
savo ištikimybę Wall Stryto 
grobikams — Morganams, Du 
Pont ir panašiems. Jis, pavyz
džiui, papasakojo, kaip Du 
Pont 1944 metais padovanojo 
Roosevelto oponentui Dewey 
rinkimų kampanijai $3,500,- 
000. Tik kad tiesos drau
džia tokias milžiniškas sumas 
aukauti politikieriams, tai ne
va DuPont šeima, nuo bobutės 
iki anūko, sumetę po kelis 
šimtus tūkstančių ir tuomi ta 
auka pasidariusi legališka.

Taylor gerai pažįstąs tuos 
Wall Stryto vyrukus, kaip 
James V. Forrestal, John 
Foster Dulles, Robert A. Lo
vett, Charles Saltzman ir ki
tus, kurių pagalba Hitleris įsi
galėjo Vokietijoje. Tie patys 
Wall Stryto vyrukai (boys), 
turėdami ryšius su Vokietijos 
industrija, karo metu gelbėjo 
Hitleriui, kada mūsų sūnūs 
žuvo kariaudami prieš Hitle
rio gaujas. Dabar Trumanas 
susikvietę *tuos Hitlerio bičiu
lius į kabinetą, sakė Taylor. 
Forrestal esąs pavojingiausias 
iš jų visų.

' Užsiminęs apie “šaltąjį ka
rą,” Taylor sakė: “Aš esu pil
nai įsitikinęs, kad Rusija nori 
taikiai sugyventi su mumis ir 
aš dėsiu visas mano pastan
gas, kad tame įtikinti Ameri
kos žmones. Kada Trumanas 
padarė, nors ir falšyvą, pa
reiškimą, kad jis tikrai nori 
kalbėtis su Stalinu apie taiką, 
Rusijos žmonės tą sužinoję iš 
džiaugsmo Šoko gatvėse. Aš 
tą sužinojau,” sakė Taylor, 
“iš mūsų reporterių, kurie tą 
matė. Argi tai yra pamato 
sakyti, kad Rusija rengiasi / į 
karą prieš ’mus? Ne! Mes 
galime taikiai sugyventi su 
Rusija ir privalome sugyven
ti abiejų šalių labui.”

Senatorius Taylor visu 
griežtumu pasmerkė Amerikos 
karinę tyrinėjimo komisiją 
Vokietijoje už suteikimą leng
vatų hitleriniams budeliams. 
“Tie žvėrys jau turėjo būti 
nugalabintaiš'šeniąi,” sakė jis.

Taylor perspėjo, kad mes 
nesėdėtume ramiai, kada hit
lerinis fašizmas įsivyrauja pas 
mus. Jis davė tam daug pa
vyzdžių, kaip dabar visai ne
kalti žmonės yra terorizuoja
mi.. Jis liepia griežtai veikti; 
kad= pastojus fašizmui kelią ir 
veikti tuo jaus.: “Gal iš dalies 
yra tiesa, kad nekUriems yra 
pavojinga veikti. Bet ar jums 
bus laikas veikti tuomet, kada 
iš jūaų bus padarytas muilo 
gabalas?” sakė senatorius.

čia aukų tapo surinkta $1,- 
260.
Ar Jau Žinome,
Už Ką Balsuosime?

Svarbiausia, visiems reikia 
įsitėpiyti tuos 25 Wajlace’o 
prezidentinių elektorių var
dus, kurie tilpo lįraeitos sa
vaitės Laisvėje, kad; galėtume 
padėti po kryžiuką prie kiek* 
vieno vardo ir tą padarydami- 
atiduosime balsą už’ Henry A. 
Wallacte aht prezidento ir už 
Glen Taylor ant vicepreziden
to*.

Prie to, dąr privalome ati
duoti savo balsą, už 3 gerus 
kongresmanus iš Clevelande 
esamų kongręsinių disthiktų: 
Michael. A. Kiegąn, iš 2O-to 
dįstrikto.; Robert Grosser,, ge
rai atsižymėjęs praeitame 
kongrese, iš 21 dįstrikto, ir 
Jack G? Day, iš 22 dįstrikto. 
Pirmąjį rekomenduoja C1O> o

Tautybių delegatų susirin
kime Louis Tlohn raportavo, 
kad visi surinkti daviniai iš 
precinktų ir wardų Progresy
vių Partijos darbuotojų, kurie 
ėjo stuba nuo stubos apklau- 
sinėdami, kuris už ką balsuos, 
tai skaitlinės rodo, kad Cuya
hoga apskrityje, į kurį įeina 
Clevelandas >ii’ jo priemiesčiai, 
—Wallace su Tayloru, gaus 
daugiausiai balsų. Dewey bus 
antras, o Trumanas trečias. 
Ta džiuginanti žinia paskatins 
visus dar daugiau ieškoti bal
suotojų tarpe savo draugų, pa
žįstamų ir kaimynų, nes Wall- 
ace’o ir Taylor’o laimėjimas 
Cuyahoga apskrityje parodys 
reakcionieriams, kad progre
syviai žmonės yra organizuoti 
ir jie lengvai nesiduos savęs 
niekinti per visokius raganų 
gaudytojus.

Hohn taipgi raportavo apie 
senatoriaus Taylor maršrutą 
po įvairių tautų mitingus; 
Nors diena buvo lietinga ir vė
si. žmonių vienuolikoje mitin
gų buvo 3,500 ir visi širdingai 
gveikino senatorių Taylor. 
Per visus mitingus Progresy
vių Partijos paramai suaukau- 
ta $4,600. Hohn stebėjosi iš 
sen. Taylor pajėgumo. Jis nuo 
2-ros po pietų iki 10-tos va
landos vakaro atlankė 11-ką 
mitingų, visuose pasakydamas 
po prakalbėję. Vakarienei jis 
pasitenkinęs sandvičium va
žiuodamas nuo vienos vietos j 
kitą.
Talyor*©, Prakalba 
Carter Kotely

I Cartel’ Kotelį 
žmonės, pasilikimui 
riaus Taylor, iš East
do. Cleveland Heights ir iš 
Shaker Hts. Įžanga buvo $1, 
bet žmonių prisirinko pilnutė
lis Ballroomis.

Ant programos pirmutiniai* 
pasirodė jauna juodveidė mer
gaitė ir dar jaunesnis baltvei- 
dis berniukas ir abudu gita- 
rais skambindami gražiai su> 

-dainavo lygiai kelias dainas 
apie šių dienų žmonių bėdas. 
Publika nepagailėjo ' aplodis-’ 
mentų.

, Po tam H. J. Holland ati
darė mitingą ir pakvietė juod- 
veidį kunigą padaryti invoka- 
ciją. Kunigas tarpe poterių 
gražiai atsiliepė apie Wallace, 
sakydamas: “Aš pamylėjau 
Henry A. Wallace ir taip sa
kau savo žmonėms bažnyčioje, 

. kad Wallace turi būti pasiųs
tas į White House.”

Po kunigo tapo pakviestas 
Dr. Oliver S. Loud iš Antioch 
College, mokslininkas. Loud 
didžiumoje ir kalbėjo- apie 
atominių bombų ir kitų masi
niam žudymui atominių gin
klų pavojingumą. Loud pa
reiškė, kad Amerikos delega
tai Tautų Sąjungoje pasielgė 
kriminališkai, atmesdami Ta
rybų Sąjungos pasiūlymą už
drausti atominių bombų gamp 
nimą, ir kad esamos padarytos 
bombos būtų sunaikintos, 

■i Po Dr. Loud, du jauni vyru
kai gražiai sudainavo keletą 
’dainų, kartu su publika. Po 
tam Mordecai Bauman artis
tiškai sudainavo Francūzijos 
partizano dainą, kovos lauko 
dainą ir kavalką iš operos. Ar
ti dešimtos valandos ballroo- 
myj pasirodė senatorius Tay
lor. Publika visa sustojo ir 
darė ovacijas per kelias 'mi
nutes. Baigiantis oracijoms, 
Michael Loring išjudino visą 
publiką dainuoti “Glory, Glo
ry, -Halleluiah! For the Peo
ple’s' March, is on!”

Senatorius Taylor, nors jau 
tą • dieną buvo kalbėjęs 10- 
tyj.e kitų., mitingų, jo balsas 
nerodo jokio nuovargio. Jis pri
siminė, kad prieš Taft-Hai*tley 
bilių jis kalbėjęs 13 valandų, 
o prieš Mundt-Nixon bilių 8 
^valandas ištisai. Taylor yra 
ypatingas kalbėtojas. Jis kal
ba gana- greitai, Bet jo kalba 
girdisi aiškiai ir kada jis savo, 
kalbą dar puošia* humoru, j<^ 
-kalba gali ilgai užsilikti klau* 
sytojų mintyse.

Pirmučiausiai jis persistatė 
esąs paprastu žmogumi.- Pa
pasakojo apie savo valgus iki 
dašigavo į J. Vfsenątą. Jis,

turėdamas pinigų- nei prie- pastaruosius dii rekomenduoja-

LLD 11 kuopos susirinkime 
d. D. G. Jusius, Laisvės va- 
jininkas, sakė, senų skaitytojų 
atnaujinimas eina gerai, tik 
naujų dar negauta, čia drau
gai pasižadėjo jam padėti, 
kurie Laisvės dar neskaito, už
rašyti. Būtų gražus darbas, 
kad- Laisvės skaitytojai pakal
bintų savo pažįstamus.

7 Balsuotojų Kliubo delegatai 
sakė,, kad vajus eina gerai. 
Čia noriu priminti visiems pi
liečiams, kad balsavimo dieną, 
lapkričio (Nov.) 2 dieną, visi 
balsuotumėt už Progresyvių 
Partijos kandidatus, Henry A. 
Wallace, Glen Taylor ir ki
tus. O kuomet prieisit prie 
4 klausimo, balsuokit Yes. čia 
tai bus už gimdymo kontrolę. 
O už numerius 5-6-7^ balsuo
kit No. Tie visi trys nume
riai yra prieš .darbininkų uni
jas ir už pavergimą dirban
čiųjų žmonių.

Čia buvo priimtas laiškas 
nuo civilių Teisių Gynimo Ko
miteto, kuriame vačiuoja už 
aukas ii’ pasidarbavimą d. S. 
Januliui.

Kadangi LLD 11 kuopa per 
daugelį metų yra narys LMS, 
tai ir dabar nusitarta pasilik
ti nariu;, užsimokant $5 meti
nę duoklę.

į Noriu pranešti, kad Vilnies 
Kalendorių dėl 1949 metų ne
užilgo mūsų knygius turės, 
kurį visi galėsite gauti, tai bus 
puikus kalendorius, su daug 
gražių aprašymų.

LLD 7-tos apskrities kon
ferencija įvyks So. Bostone, 
spalių 31 d., 11 vai. ryto. LLD 
11’ kp. delegatai yra A. Pil
kauskas, J. M. Lukas, J. Jaš- 
kevičius, S. Janulis. Mūsų 
kuopa duoda skaitlingą atsto
vybę, būtų gerai, kad visos 
kuopos tą padarytų, nes skait
linga atstovybė sudaro gyvą ir 
vertingą konferenciją organi
zacijos naudai. J.* M. L.

Lietuvių Meno Sąjungos 
Antro Apskričio nutarimu yra 
rengiamas Massachusetts me
no* festivalis Bostone, lapkri
čio 27 ir 28 dienomis. Tai 
bus savo rūšies Naujosios An
glijos ir iš toliau meninių spė
kų sąskridis. Menininkai de
monstruos savo atsiekimus, gi 
Massachusetts meninių paren
gimų lankytojai turės progą 
stebėti ir klausyti, gėrėtis ir 
spręsti tobulybę meno patieka
lų ir akstinti menininkus prie 
tolimesnės veiklos, tobulesnių 
atsiekimų ir nešimo mūsų liau
diškos kultūros žibinto, paguo
dai Amerikos lietuvių.

šis bostoniškis festivalis su
sidės daugumoje , iš dainų- 
muzikos. Kiek teko girdėti, 
kad bus solistų, grupių ir cho
rų iŠ už Massachusetts ribų, 
būtent: Connecticut ir New 
York o apylinkių. Kokioj gru
puotėj pasirodys Massachu
setts chorai ir menininkai, dar 
nėra nustatyta, bet. viena ži
nau, kad naujai sutvertas So. 
Bostono harmonijos z choras 
labai stropiai rengiasi prie 
festivalio. Jis gauna naujų 
gerų rekrutų ir žada eiti į 
kompeticiją su senaisiais cho
rais. Daugiausia darbo į tą 
įdeda choro mokytojas Stasys 
Paura. Jis, tiesą pasakius, 
dirba rankoves pasiraitojęs.

Massachusetts lietuviai iš 
arti ir toli būtinai turi nusi-/ 
tarti tomis dienomis būti Bos
tone, dalyvauti festivalyje, 
atnaujinti senas pažintis ir 
užmegsti naujas.
progas patenkinti savo 
visi jauni ir seni.

Tad—visi—į Bostoną, 
tivalį lapkričio, 27 ir 28 die
nomis. Zavis.

Čia turės 
skonį

į fes-

Elizabeth. N. J

—..........—...................... ■...................... ..........................—————- "--- ------------

Hartford, Conn
SVARBIOS PRAKALBOS
Visi Elizabeth ir apylinkės 

lietuviai kviečiami dalyvauti 
.prakalbose, sekmadienį;. 31ucL 
spalių, 2 vai. po pietų, Rusų 
Tautiškame Name, 408 Court 
Street.

Prakalbas rengiu Progresy
vių Partijos ir bendrai rinkimų 
reikalais. Kalbės K. Petrikie- 
nė. Bus ir daugiau kalbėtojų* 
Visi ir visos dalyvaukite.

Komisija.

galėsite gauti 
ir dėl Kalėdų 

čia bus įvairių

Trijų Dienų Didelis Bazaras
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 68 kp. atsišaukia į visas lie
tuvių organizacijas Hartforde 
ir visoje apylinkėje, kad gruo
džio mėn. 10, 11 ir 12 dienomis 
nieko nerengtumėte savo.mies
tuose, nes nies rengiame dide
lį bazarą, .kuriame, be abejonėj 
iš visų apylinkių lietuviai no
rės dalyvauti. $is bazaras tik
rai bus įvairus ir turtingas vi
sokiais daiktais, kurie yra rei- 
kalingį kiekvienam kasdieninia
me gyvenime.
. Šiame bazare 

įvairių, daiktų 
Šventės dovanų,
lininių produktų, lempų, laikro
dukų, žiedų, radijų, vyriškų ir 
moteriškų apatinių drapanų. 
Daug įvairių vaikams žąislų, 
naujų grafonolų. Bus ir įvai
rių maisto produktų “kenuo- 
se” ir stiklinėse.

Taipgi mūsų moterys jau da
bar ruošiasi, kad kiekvienų die
nų. visi dalyviai būtų aprūpinti 
šviežiu lietuviško stiliaus mais
tu. Bus prikepta skanaus py
rago, kugelio, varškinių virtinių 
ir daug kitų gardėsių.

Šiame bazare visi daiktai bus 
parduodami už žymiai nupigin
tas kainas.

Bazaras atsibus Laisvės Cho- 
ro salėje, 155 Hungerford St.

Viskas taip- bus sutaisyta, 
kaip ir didžiuliuose bazaruose.

Padarytas pelnas eis dėl ap- 
švietos ir dėl darbininkiškos 
spaudos.

Taigi visi prašomi pasižymė
ti, kad gruodžio 10, 11 ir 12 dd. 
turėtumėte laiko dalyvauti mū
sų bazare. _

Vienas iš Komisijos.

CIO ir Progresyvių Partija. 
Yra du kandidatai į Ohio gu
bernatorius, bet juodviejų nei 
CIO nerekomenduoja. CIO 
rekomenduoja daug demokra
tų į Ohio legislatures sena
tų ir atstovus, bet Progresyvių 
Partija dar nėra pasisakiusi 
už juos. J. N. S.

JF/ M 1

ADAM HATS

4pual.—-Laisvė (Liberty, Lith.Daify)—•Penkt.,

net už
Su Puikiu 
Pamušalu

ADAM HATS
WHIG'S lARGIS! IHAIUI Of MIM'S HATJ x, ♦
Žiūrėkite telefonų knygų del

Hršiauaioti Adam Skrybėlių Krautuvės

JOHNNT JOHNSTON
Jaunes Juditą Zvaigidi 

nešioja ADAM l’ork-pie btilieus.

Net už .$5.00 iš viso jūs gau
nate Adam Royal Įvairių pato
gių, madingų Hollywoodo stilių 
ir rudeninių spalvų. Rankomis 
pagamintos iš importuotų vil
nų. Neprilygstamos stilium, 
gerumu ir verte už tokią kai
ną! Kitos nepalyginamos ver
tybės $6, $7.50 ir iki Dešimts.

I



na. Valandos:

kultūros

Tel fCVergreen 8-9770

nu

Pasmuko

LITUANICA SQUARE taip svar

RESTAURANT

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

Manoma

m****

dėkodama 
visų susi-

TELEPHONE
HTAGO ž-5048

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN® 
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

negražu* būtų save 
jeigu aš gyvenčiau

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Washington 
kad po rinkimų susimegs 
glaudesni ryšiai tarp Darbo 
Federacijos ir CIO.

1113 it. Vemon St 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-8172

New York.
žemyn plieno ir geležinkelių 
serai Wall S try te.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

(SHALINSKAS)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

nevien 
pash 
sykiu 

surasti ir

231 Bedford Avenue 
Brooklyn H, N. V.

visi . pana- 
ėjo komi- 
nominuoti Matthew 

BUYAUSKAS 
Laidotuvių Direktorius

RONKONKOMA
8684

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

rinkime turėsime ir delegatus 
išrinkti į LLD 7-tos apskrities 
metinę konferenciją ir z metinį 
raportą prirengti, ir kitus 
svarbius reikalus apsvarstyti, 
kas liečia kuopos veiklą.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Balsuokite už Progresyvius 
j Kandidatus

Bergen County septintam 
kongresiniam distrikte, raudo
nųjų raganų medžiotojas J. 
Parnell Thomas, vėl kandida
tuoja republikonų tikietu į 
kongresą. Jo oponentu ant 
demokratų tikieto yra John J. 
Carlin. Progresyvių Partija 
ištraukė savo kandidatą ir vi
somis galimybėmis remia Car-

282 UNION AVE. BB
Tel. Evergreen 4-9612

s. Stenger & Stenger !
Optometrists Į

394-398 Broadway !
Brooklyn, N. Y. !

Tel. ST. 2-8.342 1
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Baigusi A. D. A. PIRMINYBfi 
ligoninėje iš 225 kambarių. 
Puikiausios darbo sąlygos. 
NUOLATINIS DARBAS.

Kreipkitės
MEMORIAL HOSPITAL

1501 VAN BUREN STREET, 
WILMINGTON, DELAWARE.

LLD 44-tos Kuopos Nariams
Pereitą sekmadienį keliems 

draugams pasitarus, prieita iš
vados, kad reikia būtinai su
šaukt LLD vietinės kuopos su
sirinkimą šį šeštadienį, spalių 
30 d. Tai bus prieš pat ap
skrities konferenciją, kuri 
įvyks šį sekmadienį, spalių 31 
d., So. Bostone.

Kaž kaip susidarė, kad mū
sų kuopos susirinkimas neįvy
ko, kaip buvo manyta turėti 
pereitą sekmadienį. Todėl 
kuopos pirmininkas drg. V. 
čiulada, kuris veik visuomet 
užimtas ir kitais darbais Kliu-

Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS

Telefonuokite dieną ar naktį 
EVergreen 7-4774

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

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

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

žinau 
girti, bei 
kitur, o ne Lo welly  j, tai aš la
bai pagilčiau lowelliecius už 

gražų susitarimą bei savi
tarpį draugiškumą.

Su mažom pajėgom jie įsigi
jo nuosavą gražų namuką po 
Nr. 14 Tyler St.; tuo pačiu 
tarpu čia gerai gyvuoja ir ki
tos pažangios organizacijos. 
Ypač šiuo laiku, daug pažan
gaus darbo atliekama.

Imant visą ilgą pakraštį di
dokos upės, vardu “Merri
mack,” tai Lowell yra didžiau
sias miestas. Tačiau/ lietuvių 
jame nelabai daug (apie 
tūkstantis). Lawrence daug 
datigiau lietuvių gyvena. Tai 
didžiausia lietuvių kolonija 
tos pačios upės pakraštyje. 
Mes lawrcnciecius atlankysime 
lapkričio 7 d., jų gražiame 
Maple Parke, kur jie rengia 
tą dieną šaunų pažmonį. Tai 
mūsų kaimynai ir draugai.

Haverhill ir Nashua su to
kiom pat lietuvių kolonijom, 
kaip ir Lowell, pirmiau turėju
sios gerą judėjimą, šiuo lai
ku per daug tylu. Reikia te
nykščiam draugam truputį 
daugiau sukrusti žieminiam 
sezone.

Haverhillicčiai labai gerai 
pasidarbavo dėl Laisvės pik
niko pereitą liepos 4-tą. Iš 
jų tame klausime turėtume 
imti pavyzdį.

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

Draugai (iš visur) prisiųs- 
kite savo delegatus į ALDLD 
7-tos apskrities metinę konfe
renciją, šį sekmadienį, spalių 
31 d., 11:30 -vai. ryte., 318 
Broadway, So. Boston, Mass.

Jūsų Kaimynas.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

25 Mėty Jubilėjines-Sidabrines 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 rūšies 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. Krautuvės 
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.

Steven Augustine & Frank. Sanko 
SAVININKAI

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

(kamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, stikakčių, sirgimų, Šermenų 

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 .

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

Paul Gustas Funeral Home
INC.

bo reikaluose, pareiškė drau
gams, kad Literatūros Draugi
jos susirinkimą reikia turėti šj 
šeštadienį, 6 vai. vakare, ir ne 
vėliau, jeigu norime turėti ge
rą susirinkimą.

Taip, draugai nariai. Mums 
reikia turėti susirinkimą ir 
mes jį turėsime labai gerą, 
jeigu pasirūpinsime visi laiku 
kliubo svetainėj, šeštą valan
dą, vakare, šį šeštadienį suž
elti.

Niekas nevėluokime, nes vė
lesnėmis valandomis mūsų 
kuopos pirmininkas turės už
imti kitą darbą, šiame susi-

sutiko 
taipgi 

įtraukti kitus žmones, kurie 
bus komitete, bet tvarkys 
trys komiteto nariai.

Tuojau j)o susirinkimo i 
Palevičius ir kiti valdybos 
riąi leidosi svetainės ieškoti 
rodosi gavo gan gerą svetainę.

Birutė Palevičiūtė.

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

Kas yra J. Parnell Thomas? 
Skaitantiems spaudą yra ži
nomas, kaipo didelis reakcio
nierius. Jis samdė sekretor- 
kas ir mokėjo iš federalio iždo 
algas’, bet tos “sekretorkos” 
algų negavo.

Grace Wilson Thomas te
ta irgi buvo jo “sekretorka” 
su metine alga $2,900, bet ji 
ramiai leido laiką Thomas’o 
namuose Allendale, N. J.

šį visą Thomas’o dalyką da
bar tyrinėja Justicijos De- 
partmentas.

Tai matot, koks “gudruolis” 
reprezentuoją Bergen County 
7-tą disti’iktą Kongrese.

Progresyvių Partijos remia
mas John J. Carlin ant demo
kratų tikieto yra sąžiningas ir 
progresyvis žmogus. Carlin 
yra pirmo pasaulinio karo ve
teranas ir žymus advokatas. 
Gyvena Allendale, N. J. *

Kas kuom galit, pagelbėkit 
progresyviam žmonėm išrinkti 
John J. Carlin į Kongresą.

Nugalėdami J. P. Thomas’ą 
šiuose rinkimuose, atsieksime 
didelį laimėjimą prieš reakci
onierius ir jų žulikystes.

Balsuokite už Wallace ir 
Taylor. Balsuokit už James 
Imbrie į Senatą ir už John J. 
Carlin į Kongresą.

Kazys Bevardis.

turėsime skanių valgių ir gė» 
Įžanga 75c. Malonėkite vįsi 

Kom. (254-255)

Dabar,’ pačiuose rinkimų iš- 
vakariuose, pas mus eina gy
vas judėjimas. Mat, šalies 
prezidentiniai rinkimai, tai ne 
bile kas. Juk darbo žmonių 
ateities būvis priklausys nuo 
to, kas bus išrinktas šalies 
gaspadorius (bosas), at liau
dies draugas, kokiu yra II. A. 
Wallace, ar kokis kitas reak
cionierius, kuris įstumtų visą 
šalį į didžiausią nelaimę. Tai
gi, kiekvienas pilietis ir šiaip 
žmonės turi priežastį dideliam 
susirūpinimui.

WILKES-BARRE, PA.
Lietuviškų Tautiškų Kapinių šeri- 

ninkų' 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) J. J. Kaškiaučius, M. D 

580 Summer Avenue. 
Newark 4, N. J. U . 

HUmboldt 2-7964

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui''reikme
nys už grieštai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

PRANEŠIMAI
KEARNY-HARRISON, N. J.

Wallace Progr. Partijos klubas 
ruošia 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, 
rimų 
dalyvauti

WORCESTER, MASS.
Paskutinis lietuvių priešrinkimi

nis mitingas įvyks spalių 31 d., 3 
Vai. dieną. Liet, salėje. Kalbės Kri
stina Stanislovaitienė iš Waterbury, 
Conn, ir Miss Cornelia Anderson, 
sekr. Progr. Partijos viet. skyriaus. 
Dainuos Aido Choras, vad. N. Čepė
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)
Užkviečia savininkai.

Quaker Self-Service Food Market

bokite 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 rankų skaudėjimą, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų. Su
stingimą, neveiklumą, tirpimą, mėš
lungį. traukimą, nikštelėjimą, persi
šaldymą it aštrų kosulį nuo persi
šaldymo. Greitai gausite pagalbą.

Kaina $1.
Taipgi kurie turite odos ligas, iš

bėrimus, votis, (rash), nušašimą, 
Athlete’s Foot, Sinus, nudeginimą, 
nušutimą, nosies ar burnos nesvei
kumą, ronas (tik ne vėžio), kojų 
tynimą ir skaudėjimą, vartokite 
No. 8 M. J. B. Miracle Salve. Si 
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 
mostį, tuoj prašalina piles be pjaus
tymo. Kaina tik $2 už <^<5Žutę.

No. 1 M. J. S. Miracle Ointment 
nuo danties skaudėjimo. Prašalina 
gėlimą ir smegehų (gums) nesvėi- 
kumą. Kad ir neturite^ dantų ir 
skauda smegenis, tai tuoj gausite 
pagalbą nuo šios mosties. Kaina $1. 
Kurie pirksite už $5, gausite ^kstta 
dovanoms vieną dėžutę.

Siųsdami užsakymus, kartu pri- 
siųskite ir money-orderį ar čekį. 
Iš Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
Siuočiame ir Č.O.D., reikia pridėti 
30c pašto ženkleliais. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
1». O. Box 73, Sla. A 

Hartford 6, Conn.
HartfordieČiai galite pirkti pas 

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

Lowcllio Lietuvių Piliečių 
Kliubas šiemet švęs dvimetinę 
sukaktį nuosavam name savo 
gražaus gyvavimo. Geresniam 
atžymėjimui tos sukakties 
Kliubas rengia gražias iškil
mes lapkričio (Nov.) 21 die
ną, 4 vai. p. p. Tai bus ban- 
kietas su skaniais valgiais ir 
gražia programa. Svečių tu
rėsime daug.

Lowellio progresyviai lietu
viai geri ir draugiški žmonės. 
Kas gi nenorėtų mūs atlanky
ti, su mumis plačiau susipa
žinti ir glaudžiau pamatyti 
lowellieciu pažangų gyvavi
mą ?

RUOŠIAMĖS LIETUVIŲ 
MENO FESTIVALIUI

Sekmadienį, spalių 10„ bu
vo susirinkę lietuvių kultūrinių 
organizacijų atstovai į Draugi
jų Svetainę apsvarstyti ruoši
mą Meno Festivalio ateinantį 
pavasarį.

V. Andrulis, Lietuvių Meno 
Sąjungos Centro Komiteto na
rys, atvyko iš Ųhicagos, ir 'ge
rai apibūdino tikslą tokio fes
tivalio rengimo, taipgi ir dar
bą tam reikalui.

Festivalio tikslas 
duoti gražius koncertus 
grožėti dainomis, 
(ruošiantis prie jo) 
iškelti naujus mūsų meno ta
lentus, sukulti naujas grupes, 
pakelti mūsų meno 
darbą.

Aš manau, kad 
Andruliui išreiškiu 
rinkusių sentimentą

Susirinkę kultūrinių organi
zacijų atstovai mato gerą pro
gą su šiuo festivaliu pakelti 
mūsų meno ir kultūrines jėgas, 
pagelbėti lavintis mene, pakelti 
lietuvių kultūrą ir pademon
struoti detroitiečiams lietuviams 
ką jau turime. Kitų tautybių 
žmonės tai daro, kodėl mums 
nedaryti, ypač kad pas mus yra 
gan daug spėkų, ir kad jos ge
rokai suorganizuotos.

šių žodžių rašytojai atrodo, 
kad pastarais metais pas mus 
buvo kaip ir nuslūgęs kultūri
nis ūpas, sumažėjęs darbas, šis 
festivalis, ruošimasis prie jo, 
jo rezultatai pakels tą ūpą, pa
didins darbą.

Buvo pas kai kuriuos mūs 
abejonių, bet mes negalime sa
kyti, kad neveiksime. Mes tu
rime veikti.

Ruošdami LMS Meno Festi
valį ateinantį pavasarį mes ne
tik pakelsime .savo prestyžą, 
bet palaikysime ką jau iki šiol 
atsiekėme ir naujų spėkų iš
kelsime, patobulinsime. Mes 
taipgi paskatipsime kitus prie 
kultūrinio darbo.

Aš kaip tai jaučiuosi garbę 
būti dalyve šįos lietuvių gru
pės, kuri užsibrėžė 
bų darbą.

Susirinkę matyti 
šiai jautėsi' ir kada 
teto rinkimas,, visi 
apsiėmė. Nutarta rinkti komi
tetas iš 15. bet apsiėmė 18, tai 
išrinkti visi. Į komisijas dar 
daugiau apsiėmė ir išrinkti kai 
kurie konferencijoj nebuvę, nes 
turėjo choro pamokose ar kitur 
kur būti.

Visas didelis komitetas pa
sidalino į šias komisijas:

Valdyba ir pati svarbiausia 
komisija:

Pirm. Dr. M. D. Palevičius.
Vice-pirm; G. Nausėda. 
Sekretorė Lillian Gugas. 
Fin. sekr. Jonas Dapta. 
Iždininkė Nelė Belūnienū.

SPAUDOS KOMISIJA: 
Aida Liminsky.
Birutė Palcvich.
J. Danta.
J. Gugas.
A. Malinauskas.
PROGRAMOS KOMISIJA: 
Stella Smith.
Lillian Gugas.
A. Astrauskas.
Birute Palevich.
Tony Jakštys.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAM) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdėsi© valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamus 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. - BROOKLYN, N. Y

Fotografas
Traukiu paveikslus tamftlji), vea? 
tuvių, kitokių

BUTŲ GAVIMUI KOMISIJA:
Butėnienė, ' Astrauskienė, 

Demskienė, Palevičienė, Butė
nas, Kuprevičius, Gustaitis, 
Gotautas ir Toiiy Adams;

/

GARSINIMŲ SURINKIMO 
KOMISIJA:

Dr. M. D. Palevičius
Nelė Belūnienė.
Jonas Danta.
Garsinimų rinkime 

dirbti visas komitetas

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

wwwMwnww Laidotuvių
I )ireki orius

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Dolnikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
' Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

grupių Ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujūs pSaveiks-

1 lūs ir krajavus
Įt ^įdarau su Ww- 
Bl 'kiniškais Rei- 

zaiui esant ir
H ėdi dinų tokio 
w lydžio, kokio pa- 
r geidaujama. Tai-1 

.jog! atmaliavojof 
įvairiom spalvom i

JONAS STOKES I 
512 Marion St.’ Brooklyn 1

Kampas Broadway Ir' Stone Ava., prtel 
. Chauocey St.. Bnosdway Um j

< “ Tel. GLenmoTe 5-619! 1

GYDYTOJAS

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

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

I Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0268

1 .. - r - - - ------ ----------------- - .



... w|
...... m a. Kn?1* ?r j.

.CyF'”-

MSI

Kuo Yra Gersonas? Dėl Ko 
Reikėtų už Jį Balsuoti?

v w ________
Simon W. Gerson, jaunas 

vyras, šio karo veteranas, bu
vo paskirtas įpėdiniu Peter V. 
Cacchionės, eiti kaunsiĮmano 
pareigas Miesto Taryboje.

. ; Palaukite minutę ! Pa- 
žvelgkime, kuo buvo tas, ku
rio įpėdiniu statomas Gerso- 

. nas. Bus aiškiau, ar jis tin- 
‘ka toms pareigoms, ar reikia 
jį išrinkti;

Cacchionė buvo 1-jo Pasau
linio Karo veteranas, maršu o- 
tojas • už bonus veteranams, 
organizuotojas ir kalbėtojas 
už nedarbo apdraudą ir soci
ali saugumą, už vaikams pri- 
žiūrėtuves ir geresnes moky
klas ,už kainų kontrolę, už 
daugiau namų, vadas gynimo 
5 centų fėro, ir didis kovoto
jas prieš fašizmą ir prieš ka- 

' ra.

Pasakė 
taiką,

atlieka 
ir

Mūsų Žmonės Nori
Taikos, Bet...

Lietuvių priežodis sako: 
“Gerais norais ir pragaras

Laisves Koncertui Reikės 
Daug Darbininkų

♦ • ■’ •

Henry Wallace Kalbės 
East New Yorke

Cacchionė mirė.

SIMON W. GERSON, 
komunistų ir American Labor 

partijų kandidatas į City 
Council.

japonus Naujojoje Gvinėjoje 
ir Filipinuose. O sugrįžęs jau 
šimtus mylių pramaršavo su 
delegacijomis prieš mėtymą 
veteranų šeimų iš namų, pa
gelbėdamas Wall Stryto ir ki
tiems streikieriams. 
šimtus prakalbų už 
prieš karą.

Visą tai Gersonas
greta pelnymosi duonos 
retkarčiais pasitaikančių lai
mingų valandžiukių praleisti 
su savo malonia šeimynėlę — 
žmona, 9 metų sūneliu Billy ir 
pustrečių metų dukraite De
borah.

Vieno Balso Galia
Išrinkus, Gersonas galėtų 

padaryti darbo liaudžiai daug 
gero. Miesto įstatymų leidi
me turint balsą, nors ir mažu
moje esant, daug daugiau ga
lima nuveikti. Daugiau kas 
tą balsą išgirsta.

Miesto valdininkai 
kieriai daug kartų, 
dešimtį metų, bandė
kelti, bet pakėlė tik šiemet, 
Cacchionei mirus. Tas vienas 
skardus, sąžiningas balsas tu
rėjo didelio svorio i kitus Są
žiningus tarybos narius ir į 
visuomenę, į mases. Išgirdu- 
sios Cacchionės balsą, mases 
stodavo veikti ir nedaleisdavo 
apiplėšti biednuomenės 
kierių ir stambiojo biznio 
dai.

Turite Faktus
Viskas kita priklauso

jūsų. Miesto Taryba gali tap
ti jūsų, darbo žmonių užtarė
ja. Arba gali tapti bizūnu 
Taft-Hartley įstato ir kitų ža
bangų vykdymui, gali padėti 
jus ai kinti ir vergti turtingųjų 
darymui turtingesniais ir bied- 
nųjų biednesniais.

Kad taryba gerėtų, ne blo
gėtų, reikia jon išrinkti Ger
soną, kaip kad buvo išrinktas 
Cacchionė. Balsuokite už jį! 
Balsuokite už jį pirmiausia, 
eilėje H!

Lietuvių už Gersoną 
Grupė.

Taika pati neateina. Už 
laiką, kaip ir už visus gorus 
daiktus, reikia daug darbuotis, 
o kartais ir sunkiai kovoti. Ir 
tam neužtenka grupelės žmo
nių. Reikia didelio būrio. Rei
kia gerai informuotų ir orga
nizuotų žmonių v

Apie Berlyno “krizę” ir ki-

■&

Sekmadienį, spalių .31-mą, 
ryto, Thomas Jefferson 
School Field,, Pennsyl- 
ir Riverdale Avenues, 
masinis mitingas. Ja-

bus skirtingas ir naujoje vieto
je.

Pasitarimas Įvyks lapkričio 
(Nov.) 1-mos vakarą, Laisvės 
salėje, 419 Lorimer St., Brook
lyne. Prašome visus ateiti, nes 
esant daug naujų problemų 
bus neįmanoma kiekvienam 

be, nes mūsų koncertas šiemet j atskirai išaiškinti.

Visi sutinkantieji ateiti dien
raščiui Laisvei j talką laike 
metinio koncerto prašomi su
sirinkti pasitarimui.

Pasitarti ši kartą reikės ne 
vien tik pasidalinimui darbais, 
bet ir susipažinti su sistema, 
kokia reikės vartoti tame dar- c

bu. Kalbės:
Dr. J. J. Kaškiaučius 

Newark o.
R. Mizara, brooklynietis, 

tikimasi svečio kalbėtojo 
Progresyvių Partijos, tai] 
dainų ir daugiau ko. Dai
nuos :

Aido Choras, vadovaujamas 
Jurgio Kazakevičiaus, ir

Elena Feiferienč i)' Anelė 
Ventienė, duetas; akompa
nuos Robertas Feiferis.

Gal būt, kad jūs per savai
tę darbo pavargote. Be abe
jo, turite asmens reikalų — 
kas jų neturi? Tačiau jeigu 
mes, tariant žodžiais Wall- 
ace’o prakalbos, ' pasakytos 
Gardene antradienio vakarą, 
ieškome “taikos vieton karo, 
gausos vieton nedatekliaus”;
jeigu statome savo jaunimo ir siųsta Laisvės administracijai, 
visos žmonijos “sveikatą pirm 
turto, žmones pirm pelno” ir 
pirm mažmožių, mes surasime 
galimybę susieiti pasitarti. 
Tad, kviečiame visus pasi
matyti taikos '.sargybai skirto
se prakalbose.

Įvyks ši penktadieni, spalių 
29-tą, 7:30 vakaro, Liberty 
Auditorijoje, kampas 11 Oth 
St. ir Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y. Įėjimas nemoka-

ir

LDS Trečios 
Apskrities Veikla

Apskrities komiteto posėdis 
įvyko 17-tą spalių. Dalyvavo 
visi komiteto nariai. Posėdžio 
svarba tame, kad padaryti są
skaitą pikniko Laisves naudai, 
kuris įvyko 12-tą dieną rug
sėjo. Iš komiteto raportų su
žinota, kad liko $50 ir jie pa-

Ir 
pa- 
pa-

Ji

10:30
High
vania 
įvyks
me kalbės Progresyvių-Ame- 
rikos Darbo partijų kandida
tas į prezidentą Henry A. 
Wallace. Įėjimas nemokamas. 
Visi 
ti.

lietuviai kviečiami atvyk-

Elenore Stakoff.

NORITE MOKYTIS?
padarys, išpildys apskrities 
komiteto prašymą.

Dienotvarkis Ipnfėrencijai 
šiame posėdyje pateiktas, iš- 
diskusuotas ir priimtas, 
jeigu reikės ką pridėti, tai 
likta patiem delegatam tai 
daryti. Atminkite, kad 
konferencija bus svarbi,
įvyksta po praėjusio LDS 8-to 
seimo. Nuo liepos menesio., 
Įvykęs seimas padarė savus 
tarimus. Po seimo kuopose 
aktyvaus veikimo nesimato ir 
mes čia suvažiavę turėsime 
surasti būdus, kad tą padėtį 
prašalinus, padarius visas mū
sų apskrityje kuopas veikles
nėmis, įdomaujančiomis visa 
organizacijos eiga.

* A. Matulis.

ši šeštadienį, 2:00 vai. po 
pietų, Lietuvių Kultūros Cent
re lietuvių kalbos mokyklėlė 
pradeda ‘ trečią sezoną kaipo 
jaunimo organizacija. Bus re
gistravimas naujų narių ir ti
kimės, kad visi skaitlingai at
silankys.

Bus pradedama lietuvių 
kalbos, rašybos ir skaitymo 
pamokos. Vėliau bus tautiškų 
šokių klasės. Visi, kurie inte
resuojasi pramokti lietuviškai 
arba jaunimas, kuris mėgsta 
tautiškus šokius, prašomi at
silankyti.

Ateityje mokyklėlė turės 
muzikos, dainų, dramos, spor
to ir, gal būt, sutvertas jau- 
namečių choras. \

Tad nepamirškite šį šešta
dieni, 2:00 vai. po pietų.

Visus kviečia
LKM Kom.

v.,

mas.
B.L.W. for Pr. Klubas.

a
nuo

išleis-

/

A. Kalinauskas

Mirė

Caechionę-

ose.

ban-
nau-

vienas kan-
Petrui skai-

y

ko- 
sy- 
pa-

Kviečia visus 
(254-255)

ir politi- 
per arti 
ferą pa-

ukrai-
Ir dai-

Parduoda naujas ir taiso 
sekamas mašinas:.

Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.

solisčių buvo
Menkeliūnaitė.

8 vakare
Penktadieniais uždaryta.

Tačiau
Mes ją iš naujo,

ją su daina.
ir visus kviečia 
ir apylinkės meni-.

• DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-0868

TT TT>T>?G DAR 411 GRAND STREET 
£jUrr D DAIl BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINES - VYNAI - ALUS
Telefonas DPITT PVTQTOTV
EVergreen 4-7729 ■ JCjJUJLj ▼ XOJLvzl 1
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Rojus Mizara

tais taikos ar karo klausimais 
pasisemti vėliausių ir tikrų 
informacijų bus proga Brook
lyno Lietuvių Wallace for 
President Klubo rengiamame 
masiniame mitinge. Tie, kurie 
nori taikos, nori būti sėkmin
gais jos mobilizuotojais, jie 
ateis pasiklausyti gerų prakal-

Taip pat gabus ir darbštus, 
kovojąs už tą viską Gersonas 

> tapo jo partijos — Cacchionės 
partijos — paskirtas Cacchio- 
nės vieton. Tačiau Tammany 

L Hali demokratų kontroliuoja- 
mas City Council Gersono ne- 

- priėmė, nors miesto vyriausias 
dokumentas — City Charter— 
aiškiausiai pasako, kad mirų- 
8i° kaunsilmano vietininką 
skiria jo partija.
'■ Už ką Gersono nepriėmė? 
Įstatų laužytojai teisinasi neį- 
leidžią dėl to, kad Gersonas 
yra komunistas.

O kuo buyo. Cacchionė ?
.. Komunistu.

CAcchionė viešai skelbėsi 
komunistu ir kandidatavo ko
munistų partijos balotu.

Ką Sakė Liaudis?
1 Ar žmonės pageidavo ko

munisto?
Lai į tai atsako faktai, įra- 

Syti New Yorko miesto isto
rijoje:* .

Cacchionė buvo išrinktas 
tris kartus. Išrinktas balsais 
demokratinių žmonių iš viso
kių partijų ir gyvenimo sri- 

neš tuo laiku viso tiek 
vo Brooklyne komunistų, 

kiek Cacchionė gavo balsų. 
Štai jie>’

'1941 metais jis gavo 48,536 
bs.

t 1943 — 69,149 balsus, dauw 
sia gavęs iš visų 54-rių 

rooklyno kandidatų.
1945—75,000 balsų. Ir tuo- 
rinkimuose tik 

dldatag prilygo 
wni balsų, 
įmonės rinko

unistą. žmonės reikalavo 
jo įpėdinio Gersono-komu- 

bet Tammany atėmė 
,000 piliečių balsą. Tą bal- 
gaJima atgauti tiktai balsa- 
ti už Gersoną ir balsavimu 
jį pirmiausia, eilėje H, 
ristų eilėje. Tai bus 

ii balsas prieš Tammany, 
nojusią valdyti smurtu.

Apie Geraoną
Gersonas gimė New Yorke, 

nkepio šeimoje. ĮAigijo 
e gi j os mokslą. Dalyvavo 

Būdamas tik 29 
etų jau« buvo. republikono 

hattan prezidento pa- 
patikimuoju. padėjėju, 

irbo City Hali reporteriu 
aščiams. , Yį-a žinovas 

■isių. Organizavo unijas.
Karo laiku kariavo prieš

Kaip Daug tų Merginų Gražuolių” Dai 
nuos Menkeliūnaitės Koncerte

Gražiai dainuojančių mer
ginų mes dabar turime solis
čių, duetisčių, grupėse ir cho
ruose. Tačiau buvo laikas, 
kada pas mus jų nebuvo. 
Kiek buvo džiaugsmo, kuo
met atsirado pirmosios choris
tės, pirmosios solistės!
’ Tarpe pirmiausiųjų lietuvių 
dainininkių 
Konstancija
Jos pastangoms, o mūsų įver
tinimui galime būti daug dė
kingi už tą gražų dabar turi-Serga

Pranas Buknys, Laisvės 
gaspadorius, praėjusį sekma
dienį tapo ligos stipriai suim
tas. Likosi namie ir nuo Ma
tulio bankieto, į kurį jau buvo 
pasiruošę važiuoti. BisVį pa
gerėjęs, Buknys pirmadienį. 
buvo atėjęs Į darbą, manyda-i 
mas, kad gal liga taip sau 
praeis. Tačiau antradienį vėl 
turėjo liktis namie. Gydyto
jas sakęs, kad gali prisieiti 
pagulėti gal porą savaičių.

D. M. šolomskų visa šeima 
buvo pasimojusi ši sekmadieni 
pabuvoti Menkeliūnaitės kon
certe. Tačiau -šiomis dieno
mis gavo žinią, kad šolomskie- 
nės sesuo česnulevičienė Law- 
rence’uje, jau pirmiau sirginė- 
jusi,' dabar sunkiau susirgo. 
Tad gale šios savaitės jie iš
vyksta atlankyti seserį. Sykiu 
važiuos ir S. Večkys atlanky
ti savo, seserį.

Išvyks penktadienio naktį, 
o sugrįš sekmadienio naktį.

balsavimas
2-rą, antradienį) 

6-tą ryto, tad rei- 
keliomis minutėmis 

Ir reikia saugotojų 
DarEueČiai

Gal tas dalinai išaiškina 
mums ir tą, jog grupė mergi
nu dainuos Menkeliūnai
tės išleistuvių koncerte šį sek
madienį, spalių31-mą, 3:30 
valandą, Liberty Auditorijoje, 
kampas 11 Oth Št. ir Atlantic 
Ave., Richmond, Hill.

Viena iš tų bus Amelia Jes- 
kevičiūtė. Jinai, seniau dai
navusi Aido Chore ir jo pa
skubusiuose Aidbalsiuose, lai
kinai buvo aptilusi, 
nedingusi.
paaugėjusią dainoje.' neseniai 
išgirdome oro bangomis, o da
bar girdėsime Menkeliūnaitei 
išleisti koncerte.

Kitos Menkeliūnaitės 
tuvėse. dainuos:

Dolores Petronyte, 
Suzanna Kazokytė, 
Maria Dmytrj'shyna, 

nė žymi dainininkė, 
nuos solistai:

Albert Vasiliauskas, 
Vladimir Dilov, ir

• Aido Choras, vadovybėje 
Jurgio Kazakevičiaus. Po pro
gramos—šokiai.

Visais atžvilgiais turėsime 
gražų popietį, pagerbsime 
ankstybąją Amerikos lietuvių 
dainos solistę Menkeliūnaitę 
išlydėdami

Rengia 
Brooklyno 
hinkai.

Amelia Jeskevičiūtė-Young

mą rinkinį solisčių — ne vie
na mergaitė pasiakstino iš
mokti dainuoti ir šiandien 
mums dainuoja. , • ■

Frederick Hoffman, 80 me
tų amžiaus, gyvenęs 221 Man
hattan Avė., Brooklyne, mirė 
spalių 27 d’., namuose. Kūnas 
pašarvotas graboriaus Mat
thew P. Ballas koplyčioje, 660 
Grand St., Brooklyne. Bus 
palaidotas spalių 30 d., 2 va
landą, Lutheran kapinėse. Pa
liko nuliūdusius 4 sūnus, Pe
ter, George, William ir Fred, 
dukterį Mrs. Kathlyn Lockett 
ir daugelį anūkų.

Ar Norite Laimėti 
Rinkimus?

Jeigu norite, ateikite talkon. 
Jos reikia keleriopos.

Vyriausia — reikia piliečių 
balsu saugotojų. Svarbiausia 
būti, atidarant balsavimų ma
šinas. Kadangi 
(lapkričio 
prasideda 
kia nueiti 
pirm 6.
pirm uždarymo, 
prašo, kad—

Visi galintieji pasidarbuoti 
ateitų gauti informacijas pir
madienio vakarą, 402 Keąp 
St., virš Republic Teatro, ALP 
patalpose..

Ir reikia talkos dirbti iš lau
ko — padalinti prie balsavimo 
stočių korteles. Taipgi viso
mis šiomis dienomis yra lape
lių nešioti po namus, dalinti 
prie stočių ir tt.

Samuel Sloan, 67 metų am
žiaus, gyvenęs 12 Catherine 
St., Lįrooklyne, mire spalių 28 
d., Kings County ligoninėje. 
Kūnas pašarvotas graboriaus 
Bięliausko koplyčioje. Bus pa
laidotas lapkričio (Nov.), 1 
d., Evergreen kapinėse. Paliko 
nuliūdime sūnų Kazimierą ir 
tolimesnius gimines.

Abiejų šių laidotuvių apei
gomis rūpinasi graborius Mat
thew P. Ballas (Bieliauskas).

REAL ESTATE
Ridgewood, N. Y. — 8 šeimynų 

mūrinis gražus namas: po 5 švie
sius, gražius kambarius; geras in
vestment's. $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
mas arba biznis. Visi virš-suminėti 
namai su tuščiais kambariais.

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

, (251-256)

Dalis komiteto nebuvo pasi
tenkinusi iš LDS pirmos kuo
pos ir Laisvės administracijos 
pusės, kurie likvidavo organi
zavimą buso važiavimui į tą 
pikniką. Buvo išmetinėjimų, 
kad kitom organizacijom lais- 
viečiai padeda organizuoti bu- 
sus, bet patys į rengiamą Lais
vės naudai pikniką to nedaro. 
Dėl to buvo išsireiškimų, kad 
kitais metais ar ateityje tokių 
piknikų nerengti, jeigu esą iš 
brooklyniečių tokia talka dien
raščiui. ' i ★
Metinė Konferencija

Apskrities metinė konfereil1 
cija įvyks sekmadienį, 21 die
ną lapkričio, Lietuvių Audito
rijos Svetainėje, 110-06 Atlah- 
tic Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Kuopom yra išsiuntinėta pa
kvietimo laiškai. Kuopos, kuo
pų išrinkti delegatai prašomi 
būti laiku, nesivėluoti. Kuo
pos prašomos neskūpauti . su 
atstovybe: daugiau delegatų, 
geresnis ūpas, didesnė energi
ja ir sklandžiau eina visa kon
ferencijos tvarka. Atminkite, 
kad turime' tik vieną konfe
renciją: suvažiuojame, pada
rome peržvalgą praeitų veiki
mo metų ir nutiesiame veiki
mui planus 
tams.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

šeštadienj, spalių 30 d.. 7 v.
Liberty Auditorijoje, 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill, bus LKM 
valdybos, narių, rėmėjų ir pašalie
čių platus susirinkimas ir pažmonys 
su užkandžiais, šį kartą susirinki- 
mas-pažmonys tikrai įvyks, nes tam 
užregistruota ir apmokėta salė. Su
sirinkime aptarsime LKM proble
mas, rinksime komisijas veikimui,' o 
pažmonyje užkandžiausime ir šiaip 
pasilinksminsime. 
Valdyba.

TONY’S.
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMQNAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

F. NORRIS
Brooklyn, N. Y.

Stato Naujus Namus ir 
Taiso Senus 

Maliavoja iš vidaus ir 
Lauko

TAISO STOGUS
Taipgi apkala Insulating 
Board iš lauko ir daro 

cemento darbus.
Kaina Prieinama

Skambinkite Vakarais nuoi vaL
Glenmore 3-0426

sekantiems me- 
Tai yra svarbGs daly

kas, i kurį kiekviena kuopa 
turi kreipti kuo didžiausią do- 
mę. . '

“Well,” šiuom tarpu ap
skrities komitetas paskyrė 
LDS 115 kuopai pirm meti
nės apskrities konferencijos 
peržiūrėti apskrities vedamas 
finansų knygas ir raportuoti 
visiem delegatam. Manau ir 
esu Įsitikinęs, kad draugai ir 
draugės iš 115-tos kuopos tai

Kreipkitės:
104-12 - lllth Street

Ozone Park 16, L. L, N. Y.

Telefonas Virginia 3-5397

i.

Peter kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
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.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas STagg 2-2173
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