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Rašo A. BIMBA

Labai nesiseka pietinės Ko
rėjos amerikiečių ginklais į- 
steigtai ir palaikomai valdžiai. 
Prieš ją eina sukilimas. Išsyk 
buvo sakyta, kad sukilo jos pa
čios keturi tūkstančiai kareivių.

1 Bet N. Y. Times koresponden- 
x tas Johnson spalių 27 dieną ra- 
V šo, kad sukilėlių armija jau 

'* siekia dvylika tūkstančiu.
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John Lewis Smerkia 
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valei o- 
tos vi- 
tiesos,

Nejaugi mūsų šalies 
vai negali įsisąmoninti 
siems amžiams šventos 
kad svetimais ginklais užkartos
valdžios žmonės neapkenčia.

Paskutinėmis keliomis savai
tėmis Anglijos užsienio reika
lų sekretorius ponas Bevin net 
jau perdėtu ištikimumu kartoja 
viską, ką mūsų sekretorius 
Marshall padiktuoja. Sunku bu
vo suprasti. Dabar aišku. Iš 
Londono ir Washingtono pra
neša, kad mūsų vyriausybė An
glijai vėl suteikia $310,000,000

Bevinui apsimoka šokti 
gal Amerikos muziką.

pa

Mūsų kaiminkos “Amerikos” 
redaktorius sako: “O dabar ar 
ne tą patį ir tą patį' Bimba 
mala ir mala lūpomis, liežuviu 
ir dar plunksna, garbindamas 
savo viešpatį Staliną?”

čia mudu galime eiti į la
bai gražias lažybas. Aš gi sa
kau, kad jis daug dažniau Sta
liną mini, negu aš. Pavartyki
me mudviejų raštus ir surasi
me, kad ant kiekvieno mano 
paminėto Stalino “Amerikos” 
redaktorius paminėjo dešimtį. 
Tuo būdu teisybė antroje pusė- 

TSf fejlaf yra, jis kur kas dažniau 
*griešija už mane.

Washington. — Francijos 
socialistų vadas Leonas 
Blum atsiuntė kritikuojan
čią kablegramą Johnui L. 
Lewisui, Mainierių Unijos 
pirmininkui. Blum peikia 
jį už tai, kad Lewis ragino 
Ameriką sustabdyt Marsha- 
llo fondo pinigus Francijos 
valdžiai, jeigu jinai nesi
liaus šaudžius alkanų ir 
streikuojančių Fra ncijos 
angliakasių.

Blum pasakoja, būk tas 
streikas esąs “tik politinis 
komunistų įrankis.”

Lewis, atsakydamas Blu- 
mui, priminė, jog Francijos 
mainieriai iki šiol badavo, 
gaudami tik 39-40 dolerių 
algos per mėnesį. Lewis sa
vo kablegramoje Blumui 
pareiškė:

— Tamsta geriau dary
tum, jeigu siūlytum maistą 
susitraukusiem Francijos 
mainierių pilvams, bet ne- 
pirštum amerikinių kulkų 
i išbadėjusius jų kūnus.

Italijos Fašistai Jau 
Su Vėliavomis Drąsiai 
Demonstruoja

entu- 
minią 
mūsų

I Tai ir vėl mūsų kovingajam 
kunigui Balkūnui atiteko tos 
pasakiškos lietuviškos kiaulės 
be ragų vaidmuo. Pasiskaity
kite:

“Reikėjo matyti 'tą 
ziazmą, kuris .pagavo 
beklausant ugningos
apylinkės prelato J.. Balkūno 
kalbos, kai iš jo lūpų, kaip 
žaibas, skrido žodžiai, kad 
‘ko! kas tai padarys — mes 
iš šio seimo, dar šiandien, skel
biam komunistinei Rusijai ka
rą! Mes sukelsime Lietuvoje 
revoliuciją! Mes .mūsų kovo
jantiems partizanams jduosi- 
me j rankas ginklus. . ■ ” 
(“Amerika,” sp. 29 dj.

Svietas dar tik kalba apie 
karą, o prelatas Balkū- 

jau iki kalnieriaus pasken
dęs kare! f , *

Bet kas iš to karo? Kas iš 
tos. Balkūno revoliucijos?

žinoma, ant Balkūno per 
daug užsipulti neapsimoka. Ar
gi jis kaltas, kad Dievas mūsų 
kiaulę taip baisiai nuskriaudė, 
atimdamas iš jos ragus? Kiek
vienas lietuvis piemuo jau la
ibai seniai puikiai žino, kad jei
gu kiaulė turėtų ragus, tai tuo
jau visą svietą, o ne tik rusus, 
išbadytų.

Kodėl taip baisiai nesiseka 
z. Jungtinėms Tautoms?

i'^4 Į šį klausimą ilgai ir drūtai 
atsako “N. Y. Tribune” (sp. 28 
d.) tūlas, Peter Kihss. Jungti
nių Tautų organizacijai nesise
ka todėl, kad ji nesiskaito su 
Dievu. Jos diplomatai savo po- 

į. kalbius atidaro, be jokių pote-

Klaida buvo padaryta pra
džioje, jo supratimu, kad ne
buvo Jungtinėse Tautose įves
tas verstinas poterių kalbėji
mas.

Roma.—Įvairiuose Italijos 
miestuose fašistai iškėlė sa
vo juodąsias vėliavas, minė
dami 26 metų sukaktį nuo 
Mussolinio jmaršavimo į 
Romą. Pas demonstruojan
čius fašistus policija rado 
kelias bombas.

Egiptas Tarnauja Savo 
Ir Izraelio Priešams

Tel Aviv, Izraelis,-— Davi
das Ben-Gurion, Izraelio 
premjeras, linkėjo, kad E- 
giptas ir Izraelis susitaiky
tų. Jisai pareiškė, jog karas 
tarp egiptėnų ir žydų tar
nauja tiktai priešams Egip
to ir Izraelio. Ben-Gurion 
priminė, kad Anglija vis 
dar laiko užgulus Egiptą.

Izraelis Apsupo 8,000 
Egiptėnų-Araby

Tel Aviv. — Izraelio ar
mija užėmė Isdudą, prie 
vieškelio' tarp Tel Avivo ir 
Jeruzalės. EgiRtėnų-arabų 
kariuomenė pabėgo su ke
liais šimtais šarvuotų auto
mobilių, karinių trokų ir su 
patrankomis į EI Majdalą. 
Pranešama, kad izraeliečiai 
apsupo apie 8,000 egiptėnų 
Majdale ir apylinkėj.

Pranešama, kad Amerika 
įsakė Francijai sutriuškinti 
angliakasių streiką.

/maudos
J^avaičių
*1 .aisvės

į®*/'

Niekados nepamirškime savo 
reikalų. Jau tik pora 

į bepaliko iki metinio 
koncerto. Laukiame

svečių iŠ visur. New Haveno 
laisviečiai pasisamdė didžiulį 
busą ir juomi atitrauks į kon
certą. Gražus pavyzdys kitų 
kolonijų laisviečiams.

Nereikia laukti paskutinės 
dienos. Pagal iš anksto išdirbtą 
planą visoks darbas geriau se
kasi.

Stalinas Užreiškė: Anglai - Amerikonai 
Kursto Karą, bet Jiems Nepavyks

-------  -B ______________ B------------------------------------------------------ *-------- 
pasibaigti tik tuom, kad gė
dingai sužlugs naujojo karo 
kurstytojai. Churchillas, di
džiausias naujo karo kurs-, 
tytojas, jau pasiekė to, kad 
prarado pasitikėjimą savo 
tautos ir demokratinių jė
gų ištisame pasaulyje. Tas 
pats likimas laukia ir visų 
kitų karo kurstytojų. Tau
tos dar per gerai atsimena 
pastarojo karo baisenybes, 
ir stojančios už taiką visuo
meninės jėgos yra per daug 
stiprios, kad Churchillo mo
kiniai užpuolimui galėtų jas 
įveikt ir kelią naujam karui 
praskinti.

Maskva. — Premjeras 
Stalinas spal. 28 d. kaltino 
Jungtinių Valstijų ir Ang
lijos valdžias už naujo karo 
kurstymus ir pareiškė, jog 
Amerika ir Anglija labiau
siai bijo susitaikymo. Bet 
pasaulyje yra tokios didelės 
karo priešų jėgos, kad ne
pavyks anglų - amerikonų 
pasimojimai, sakė Stalinas. 
Tokias nuomones jis išreiš- 
kė, atsakydamas į laikraš
čio Pravdos klausimus, kas 
liečia Berlyno krizę.
STALINO ATSAKYMAI 
Į PRAVDOS KLAUSIMUS

Pravdos klausimas.—Kaip

Sovietai Reikalauja 
Parodyti Slepiamus 
MacArtburo Planus

Washington. — Sovietų 
ambasadorius Aleksandras 
Paniuškinas p a reikalavo, 
kad Amerika parodytų pla
nus, kuriuos generolas Mac- 
Arthuras ir aukštieji Jung
tinių Valstijų karo jėgų va
dai gamino slaptose savo 
sueigose Japonijoj spalių 
12-14 d.

Paryžius.— Amerikos val
stybės sekretorius Marshal- 
las išlėkė į Londoną tartis 
apie karinę vakarinių kraš
tų sąjungą.

Nuteista Kalėjiman 
10 Nacių Generolu

Nurnberg, Vokietija. — 
Karinis amerikonų teismas 
pasiuntė kalėjiman iki gy
vos galvos nacių generolus 
Walterį Warlimontą ir 
Her mariną Reineckę už 
žvėriškus žygius prieš ki
tataučius ir karinius belais
vius. 8 kiti nacių generolai 
ir feldmaršalai nuteisti 5 
iki •’SO metų kalėti už pana
šius nusikaltimus, Vienas, 
iki teismo išbuvęs 3 metus 
kalėjime, tapo paliuosuotas. 
Du kitį atrasti visai “nekal
tais.”

22,594 KŪDIKIŲ PARA 
LYŽIAUS LIGONIAI

Washington; — • Šiemet 
kūdikių paralyžium susirgo 
jau 22,5(94 amerikiečiai, 
kaip skelbia valdinė Sveika
tos Įstaiga; besakoma; kiek 
ta liga numarino. 1946 m. 
buvo 25,698 susirgimų kūdi
kių paralyžium. . > -

Arabai Atakuoja 
Izraelio Valstybę

Tel Aviv, spal. 29. '—-Ara
bai pradėjo smarkias atakas 
prieš Izraelį šiaurinėje ir 
vidurinėje Palestinoje; už
ėmė kai kurias izraeliečių 
pozicijas. Arabų’kariuome
nė grumiasi link Tel Avivo, 
Izraelio sostinės.

r-, “itti . A -

ORAS.-—Nešalta, niauku.

Sovietų Vadas Smerkė Vakarinį 
Bloką už Sutarčių Laužymą dėl 
Važiuotos Atidarymo į Berlyną
jūs žiūrite į pasekmes dis
kusijų (Jungt. įTautų) Sau
gumo Taryboje dėl padėties 
Berlyne ir į anglų-ameriko- 
nų ir francūzų poelgius tuo 
klausimu?

Stalino atsakymas. — Aš 
laikau juos parodymu, kaip 
agresinga (užpuolikiška) y- 
ra politika Anglijos-Ameri- 
kos ir Francijos viešpatau
jančiųjų ratelių.

Klausimas. — Ar tiesa, 
kad rugpjūčio mėnesį šie
met jau buvo pasiekta susi
tarimo tarp Keturių (di
džiųjų) valstybių dėl Berly
no klausimo? \

Atsakymas. -į- Taip, tai 
tiesą. Yra žinoma, jog bu
vo prieita susitarimas Mąs- 
kvoje rugpjūčio!30 d. šiemet 
tarp Sovietų ? Sąjungos, 
Jungtinių Valstijų, Anglijos 
ir Francijos atštovų — sy
kiu padaryti žingsnius, pa
naikinančius važiuotės su
varžymą, iš vienos pusės, ir 
įvedančius sovietinio ruož
to vokiškas markes Berly
ne, kaip vienintelius pini
gus, iš antros pusės. Tas 
susitarimas n e p ažeidžia 
niekeno. įtakos. Jis ima dė
mesin reikalus paliečiamųjų 
valstybių ir užtikrina gali
mybę toliau bendradarbiau
ti. Bet Jungtinių Valstijų 
ir Anglijos valdžios atmetė 
savo atstovų pasižadėjimus 
Maskvoje ir pareiškė, kad 
tas susitarimas yra bevertis 
ir tuščias, vadinasi, jie su
laužė susitarimą, nuspręs- 
dami tą klausimą perduoti 
Saugumo Tarybai, kur ang
lai - amerikonai turi užtik
rintą daugumą.

Klausimas. — Ar tiesa, 
jog Paryžiuje per pastarą
sias diskusijas tuo klausimu 
Saugumb. Taryboje vėl buvo 
pasiektas susitarimas dėl 
Berlyno padėties neoficialė- 
se derybose net pirmiau, *nę- 
gu tas klausimas būvo baR 
šuo jamas Saugumo Tarybo
je?

Atsakymas. — Taip, tai 
tiesa. P-s Bramuglia, Ar
gentinos atstovas ir Saugu
mo Tarybos pirmininkas, 
vedęs neoficiales* derybas 
su drg. Višinskiu vardan 
kitų paliečiamų šalių, iš tik
rųjų turėjo rankose sutartą 
•projektuotą nutarimą 
dėl Bferlyno padėties. Bet 
Jungtinių Valstijų ir Ang
lijos atstovai vėl paskelbė

tą susitarimą tuščiu ir ne
galiojančiu.

Klausimas. — Kame tad 
dalykas? Ar galėtumėte pa- 
aiškiriti ?

Atsakymas. — Dalykas 
tame, jog tiė, kurie įkvepia 
agresingą politiką Jungti
nėse Valstijose ir Anglijoj, 
jaučiasi nenorį susitarimo 
ir bendradarbiavimo su So
vietų Sąjunga. Ko jie nori, 
tai nėra susitarti ir bendra
darbiauti, bet tik šnekėti a- 
pie susitarimą ir bendra
darbiavimą, taip' kad galė
tų suversti kaltę ant Sovie
tų Sąjungos, pastodami ke
lią susitarimui, ir . tuo būdu 
“įrodyti”, kad negalimas e- 
sąs bendradarbiavimas su 
Sovietų Sąjunga. Karo kur
stytojai, stengdamiesi iš
šaukti naują karą, visų la
biausiai bijo susitarimų ir 
bendradarbiavimo su Sovie
tų Sąjunga, nes santaikos 
politika su Sovietų Sąjunga 
ardytų karo kurstytojų po
ziciją ir atimtų iš tų ponų 
agresingosios ^politikos bet 
kokį tikslą.

Tai tuo tikslu jie ardo jau 
pasiektus susitarimus, at
meta pasižadėjimus savo at
stovų, pagaminusių tokius 
susitarimus išvien su Sovie
tų Sąjunga, ir, laužydami 
Jungtinių Tautų Konstituci
ją, perduoda tą klausimą 
Saugumo Tarybai, kur jie 
turi užtikrintą sau daugu
mą ir kad jie gali “įrodyti”, 
kas tik jiems patinka. Visa 
tai daroma, idant “paro
dyt*, kad bendradarbiavi
mas su Sovietų Sąjunga e- 
sąs negalimas, idant “paro
dyt”, kad naujas karas esąs 
reikalingas ir tuo būdu' pa
ruoši dirvą karui užkurti. 
Jungtinių Valstijų ir Ang
lijos dabartinių vadų politi
ka yra agresijos (užpuoli
mų) politika, naujo karo iš
šaukimo politika.

Klausimas, -r- Kaip reikia 
žiūrėti į poelgį šešių (neva 
bepusiškų) valstybių atsto
vų — Saugumo Tarybos na
rių — Chinijoš, Kanados, 
Belgijos, Argentinos, Ko- 
lombijos ir Syrijos?

Atsakymas. — Aišku, jog 
tie ponai padeda agresijoj 
politikai, naujo karo užku
rinio politikai.

Klausimas,
tai gali pasibaigti?

Atsakymas. — Tatai gali

Jankiai su Tankais 
Išblaškė Didžiulę 
Vokiečių Demonstracijų

Stuttgart, Vokietija. — 
Darbininkai dvi valandas 
čia streikavo, protestuoda
mi prieš maisto brangenybę 
amerikonų užimtoje Vokie
tijos dalyje. Jankių ka
riuomenė, tankai ir raiti
ninkai blaškė 40,000 darbi
ninkų demonstracija. Vo
kiečiai gynėsi. Susidūrimuo
se tapo sužeistąAŽ dejųpns- 
trantų", du jankiai ir du vo
kiečiai policininkai, Areš
tuota pora tuzinų darbinin
ku. ■ ,■ ' >v

Graikų Fašistai Nužudė 
9 Suimtus Jugoslavus

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdžia kaltina ' Graikijos 
monarcho-fašistus už šalta
krauję žmogžudystę. Kuo
met ?ugs. 6-7 naktį grupė 
jugoslavų kareivių nuklydo 
ūkanoje per Graikijos sie
ną, fašistai be persergėjimo 
juos šaudė. Fašistų kuopos 
komandierius Eva ngelas 
Mirgiariakis pats kakton 
nušovė 9 suimtus jugosla
vus. Tatai liudija fašistų 
kareiviai, perbėgę Jugosla
vijon.

SUKILO PRANCŪZŲ
KOLONIJA INDIJOJ

Kuom visa

Madras, Indija. — Sukilę 
indusai kertasi su francū- 
zais Mahe, mažiukėje Fran
ci jos kolonijoj vakariniame 
Indijos pakraštyje. Franci- 
jos šarvuotlaivis atplukdė 
daugiau pastiprinimų sa
viškiams prieš'vietinius gy
ventojus.

Sovietai Ruošiasi Ištraukt Savo 
Armiją iš Rytinės Vokietijos

Berlin. — Sovietų vyriau-, Valstijų armija ir pro j 
sybė ruošiasi ištraukti savo 
armiją iš rytinės Vokietijos 
ir suteikt laivę patiem žmo
nėm valdytis — rašo Socia
listinės Vienybės Partijos 
laikraštis, leidžiamas sovie
tinėje Berlyno dalyje.

Tuo tarpu karinis ameri
konų radijas skelbė:—Jung.

su naujais gink 
Vokietijoje, iki bus tvirtai

Vokietijos valstybė.
Socialistinės Vieny bes 

laikraštis todėl nurodė: — 
Anglai -amerikonai planuo
ja paverst vakarinę Vokie
tiją į savo koloniją.

laikraštis

Gen. Donovan Ragina Baust 
“Nepaklusnią Rusiją

New York. — Generolas 
Wm. J. Donovan kalbėjo 
veteranų susirinkime dėl 
Dewey’o, kad Amerika ir 
kiti vakariniai kraštai tu
rėti! ūkiniai baust “nepa
klusnią Rusiją”, sustabdy
dami prekybą su Sovietais.

Seoul, Korėja. — 
liai tęsia kovą prieš 
Korėjos valdžią.

Sukilę-

Liaudiečiai Pliekia 
Bėgančius Čiango 
Tautininkus

Nanking, Kinija, spal. 29. 
— Pranešama, jog komuni
stų vadovaujami kinų liau
diečiai kerta ^didžius smū
gius čiang Kai-šeko tauti
ninkų armijai, bandančiai 
pabėgt iš Mukdeno srities, 
Mandžurijoj, į šiaurinę Ki
niją. Skaičiuojama, kad a- 
pie 250,000 tautininkų ka
riuomenės stengiaši ištrūk
ti iš Mandžurijos į Yinkgow 
uostą rytuose bei į Jahol 
provinciją, 4 pakarus. Liau
diečiai užkirto jiem kelią; 
ir žinios iš tautininkų sosti
nės Nankingo sako, kad vis 
blogiau darosi tai Čiango 
armijai. ' , ' '' '™

Teigiamą, kad dėl to jau 
kilo tautininkų seime reikat 
lavimas pakeisti Čiang Kai- 
šeko valdžią.

Paryžius. — Sovietų at
stovai nępritaria Anglijos 
ir Chinijoš pasiūlymui, kad 
Izraelis užleistų arabam 
savo laimėtas pozicijas Ne- 
geve.

Višinskis Sako, Jankiai 
Verčia Graikiją 
Savo Kolonija

4*7.
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•Paryžius. — Sovietų de
legatas Andrius Višinskis 
reikalavo, kad Jungt. Tau- ? 
tų seimas atšauktų Balkanų 
komisiją, būk tai saugančią 
Graikijos rubežius nuo už
puolimų iš Jugoslavijos, Al-_ 
banijos ir Bulgarijos pusės.* 
Ta komisija yra įrankis A- 
merikos imperialistų, kurie 
stengiasi paversti Graikiją 
savo kolonija ir naudoti ją 
kaip karinę bazę savo pasi- 
mojimams užviešpatauti pa
saulį, sakė Višinskis. Tos 
komisijos raportus apie ta
riamus Graikijai pavojus iš 
jos kaimynų pusės Višinskis RIKS 
pavadino tik “atmatų kYū- 
va.” •. ■ <'41|

Sykiu jis reikalavo iš
traukt visą anglų ir ameri
konų kariuomenę iš Graiki
jos.

h- -Js

Amerikos Aukso Lobis 
Veik 24 Bilionai DoL

Washington.*— Jungtinių 
Valstijų iždas dabar turi 23 
bilionus, 994 milionus dole
rių auksu. Per paskutinius 
12 mėnesių aukso kiekis ša
lies ižde padidėjo 363 milio- 
nais dolerių.

Amerika paprastai tik už 
auksą pardavinėja savo dir
binius - produktus tiem 
kraštam, kurie neturi ame
rikinių dolerių.

Afrikiečiai Urmu Siunčiami 
Prieš Franc. Mainierius

Tanžyr. — Francūzų val
džia vis daugiau ir daugiau 
gabena savo afrikiečių ka
reivių, maurų ir negrų, 
prieš streikuojančius Fran-
cijoj

J rUn- £
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“Mažesnysis Blogumas” Ir Jūsų Balsas
“Kudrriet senosios partijos'kirmija, pūva, žmonės turi 

teisę pareikšti savo balsą per naują partiją. Jie įgijo tą 
teisę, kai, Jeffersonui vadovaujant, buvo įkurta demokra
tinė partija kovoje prieš federalistų partiją, kuri tuomet 
buvo karo ir privilegijuotojo luomo parti ja. Jie tą teisę 
ir vėl įgijo, kai Lincolno laikais buvo suorganizuota re- 
publikonų partija. 1948 metais liaudis privalo turėti pro
gos ir vėl pareikšti savo valią balsais.

“Drungnieji, nedavirtr liberalai, sėdėdami ant dviejų 
kėdžių, sako: “Kam eikvoti savo balsą?’ Aš gi sakau, jog 
balsas, atiduotas naujai partijai 1948 metais, bus 
svarbiausias bet kada paduotų jūsų balsų. Juo daugiau 
1948 metais bus paduota balsų už taiką, juo tikriau pa
saulis žįnos, kad Jungtinės Valstijos neremia dviejų se
nųjų partijų reakciniai-karinės politikos, — politikos, 
skiriančios pasaulį į dvi ginkluotas stovyklas ir neišven
giamai artinančios tą dieną, kuomet Amerikos kariai, 
arktiškai aprengti, gulės Rusijos sniegynuose.

“Tarp Trumano ir republikono nėra jokios tikros ko- 
1' vos. Abu stovi už politiką, kuri atidaro duris į karą dar

‘ ’ mūsų gyvenime ir kuri daro karą tikru mūsų yaikams.
“Nesakykite: ‘Man tai nepatinka, bet aš visvien bal

suosiu už mažesnįjį blogumą.’ y

“Užuot balsavus už bet kurį blogumą, atsistokite, kaip 
vyrai, ir sakykite taip garsiai, kad visas pasaulis išgirs- 

■ tų: ’Mes balsuojame už taiką ir saugumą sau ir savo vai- 
i kų vaikams. Už taiką, pilną gyvenimo; už saugumą, pil- 
I ną gamybos. 1948 metais balsuodami, mes kovojame už 
j senąjį amerikonizmą. Mes kovojame už žodžio ir susirin

kimų laisvę. Mes kovojame už tai, kad būtų panaikinta 
rasinė diskriminacija. Mes kovojame už kainų nužemini
mą. Mes kovojame už laisvas darbo unijas,-už darbus ir 

I už namus, kuriuose galėtume žmoniškai gyventi.”
Tai, kas viršuj pasakyta, buvo pasakyta beveik prieš 

vienerius metus — 1947 m. gruodžio 29 d. Tai ištrauka iš 
Henry A. Wallace’o kalbos, sakytos Chicagoje, kai jis 

i pranešė Amerikos žmonėmę, jog sutinka kandidatuoti 
L prezidento vietai. ,■ \ •*

Bet šitie žodžiai tinką,įr šiandie^, — tinka kiekvienam 
protaujančiam amerikiečiui, trokštančiam taikos, laisvės 
ir gausos. *

Šiandien daug kas paaiškėjo, kas nebuvo taip aišku 
prieš vienerius metus.. Pati komercinė spauda šiandien 
Atvirai pasisako, jog vienintelė partija, kurios programa 
skiriasi nuo kitų partijų, yra Progresyvių Partija!

’ , Štai komercinis savaitraštis, paliejęs pieną: “Colliers
Magazine” (iš š. m. spal. 30 d.) ciniškai, bet aiškiai pa
sako:

“Kiek tai liečia užsieninę politiką, tarp republikonų ir 
demokratų nėra didelio skirtumo... Tarptautinėje plot
mėje nėra netgi jokio skirtumo tarp demokratų ir re- 
publikonų iš vienos pusės, ir diksikratų ir socialistų —iš 
kitos. Norint matyti užsieninėje mūsų politikoje atmai
ną, balsuotojai turėtų išrinkti Henry A. Wallace.”

Argi neužtenkamai aiškiai patvirtinta tai, ką Progre
syvių Partiją remianti spauda ir josios kalbėtojai nuolat 
sakė?

■y'/- Žinoma! .
‘‘Colliers Magazine” savaitraštis, turbūt prieš savo no

rą, pasakė tokią tiesą, kurios pasakyti ne kiekvienas ko- 
mercnis laikraštis išdrįs.

Demokratai, diksikratai, republikonai ir socialistai—- 
visi laikosi tos politikos, kad Amerika turėtų tęsti “šaltą
jį karą”, kad ji turėtų ruoštis (Amerikos žmonių iškaš- 
čiais) karštam karui, naujam karui, kad ji turėtų karui 
ruošti ir kitas buržuazines šalis. To reikalauja Wall Stry- 
tas. Tai minėtosios partijos ir vykdo.

• Tik viena Progresyvių Partija griežtai stovi už tai- 
jcą. Tik jos kandidatai kovoja už 'taiką, atmesdami, 

< smerkdami dvyniukių partijų karinę politiką!

. Simon W. Gerson,—Kandidatas Miesto Tarybai
Brooklyne šiemet piliečiai turės progos balsuot už 

mirusiojo New Yorko miesto tarybos nario Peter V. Cac- 
chionio įpėdinį, kuriuo ruošiasi būti Simon W. Gerson.

Peter V. Cacchione buvo pavyzdngas miesto tarybos 
narys. Jis ten atstovavo Brooklyną ir jį niujorkiečiai, 
liaudis, labai mylėjo ir gerbė. / ,

Kai Cacchione numirė, USA Komunistų Partija pasiū
lė jo vieton jauną, gabų, energingą vyrą Simon W. Ger
son. Bet dešinieji miesto tarybos nariai susiorganizavo ir 
atsisakė Gersoną priimti. Cacchione vieta, vadinasi, tebe
stovi miesto taryboje neužimta.

' Antradienį Brooklyno balsuotojai, taigi, turės progos 
paduoti savo balsą už naują miesto tarybos narį, — už 
Simon W. Gersoną. Mes^manome, jog daugumą už šį vy
rą savo balsą paduos, kadangi jis žada, ir savo žadėjimą, 
be abejojimo, įvykdins, darbuotis taip ištikimai, taip ge
rai, kaip darbavosi jo draugas ir bendradarbis Peter V. 
Cacchione. ' ___  - - - - -

Drauge skaitytojau: kaip dalykai stovi su Laisvės va
jumi? Ar jūs jau gavote nors vieną naują Laisvei prenu
meratorių? Jei ne — kodėl ne? Mes nuoširdžiai prašome 
jus pasidarbuoti savo dienraščiui.

$ • > v. " .. ..

PASAULINIAI SĄJŪDŽIAI IR 
PASAULINES NUOMONES

Įspūdžiai iš Kelionės Lėktuvu 
Į Los Angeles ir Atgal

Rašo A. J. SMITAS.
akcijonierių a p š a u 
“francūzų agentu.”

Apie Katalikus ir Jų 
Sąjūdį

Dabąr paimkime katalikų 
bažnyčią. Tai irgi yra pa
saulinio masto senas sąjū
dis. Kur ir kada Amerikos 
lietuvių katalikų spauda 
kritikavo bei smerkė kitų 
šalių katalikus? Atsimena
me dar taip neseną Lietu
vos istoriją. Kai Lietuva 
buvo bjauriai Lenkijos vieš
pačių skriaudžiama, kai 
Pilsudskis* užpuolė ir pasi
grobė Vilniaus kraštą ir 
popiežius tuos grobikiškus 
lenkų žygius užgyrė ir Vil
niaus kraštą pripažino Len
kijai, — ar Darbininkas,, 
Draugas, Garsas ir kiti kle
rikalų laikraščiai pasmer
kė lenkus katalikus ir po
piežių už tą baisią skriaudą 
Lietuvai? Ne, nepasmerkė.

Šiandien Francūzijos kle
rikalai, viešpataudami kraš
te, šaudo Francūzijos mai- 
nierius. Bet ar minėtieji 
laikraščiai už tai smerkia 
Francūzijos katalikus? Ne,; 
nesmerkia.
Patys Kapitalistai Suteikia 

Pavyzdį
Pagaliau paimkime kapi

talistų klasę. Žiūrėkite, kaip 
jie išvien laikosi ir gina sa
vo interesus. Amerikos ka
pitalistinė vyriausybė nesu
skaitomus bilijonus dolerių 
jau išleido išgelbėjimui Eu
ropoje ir Azijoje kapitaliz
mo. Nebėra tokios priemo
nės, kurios drovėtųsi Mar
shall ir Trumanas griebtis 
suteikimui kitų kraštų ka
pitalistams paramos. Tai, 
žinoma, daro vardu “žmo
nių” ir “demokratijos”. Bet 
ką gi bendro su demokratija 
turi Graikijos monarcho- 
fašistai, arba Turkijos faši
stai, arba Kinijos r Čiang 
Kai-šekaš, arba Ispanijos 
gen. Franco?

Tik Komunistams 
“Nevalia0

Vadinas, visiems tiems 
sąjūdžiams yra natūralu ir 
galima laikytis tos pačios 
nuomonės visur ir maždaug 
visur vienodai elgtis. Betgi 
panašiai užsilaikyti bei elg
tis komunistams irgi kaipo 
pasauliniam sąjūdžiui, ne
valia, baisus nusidėjimas! 
Nors Amerikos komunis
tai, pavyzdžiui, mano, kad 
Kinijos komunistai elgiasi 
teisingai ir daro ge'rai, kad 
jie stovi pirmosiose liaudies 
eilėse kovoje prieš Čiang 
Kąf-šeko diktatūrą, jie tu
rėtų Kinijos komunistus 
kritikuoti ir smerkti! Arba 
nors Amerikos komunistai 
yra tos palios nuomonės, 
kaip, ir S’rąnčūzijos komuni
stai, arba kųmūnįšt^i Korė: 
■jos bei Indijos, jie turi juos 
kritikuoti ir smerkti, kad 
patenkinus Išraugę, Naujie
nų, Keleivio, Vienybės, Dar
bininko ir kfe panašių laik
raščių redaktoriūs!

Į visus didžiuosius sąjū
džius reikia žiūrėti iš vieno 
taškaregio. Jie yrą pasauli
niai, tai yra, jie turi pase
kėjų visur. Jie gali būti 
klaidingi, su jais galima ne
sutikti ir galima juos kriti
kuoti, bet nėra prasmės 
smerkti juos už tai, kad jų 
dalyviai' bei,pasekėjai visur 
laikosi maždaug vienodų 
nuomonių.

Vienam fašistiniam laik
raštyje skaitau: “bet ir viso 
pasaulio bolševikai, nuo 
Korėjos iki Patagonijos, tu
ri tas pačias nuomones, ant 
to paties kurpalio užtemp
tas ir panašiai nudažytas.”

Kitam tos pačios politinės 
vieros laikraštyje redakto
rius plūsta Amerikos komu
nistus, kodėl jie nesmerkia, 
nekritikuoja komunist. Ru
sijos, Francūzijos, Italijos, 
Argentinos, arba ku/ios ki
tos šalies.

Abiejų laikraščių redak
toriai jaučiasi smarkiai 
“pasigavę”, arba “sukirtę” 
komunistus, Bet iš teisybės, 
jie sukirto tik patys save. 
Jie tik pasirodė dideliais ne
išmanėliais.

Kodėl komunistai komu
nistus turėtų kritikuoti ir 
smerkti, kuomet iš visų pu
sių juos tokiu isterišku į- 
tūžimu puola visos kitos po
litinės grupės, apsiginkla
vusios ne tik doleriais, bet 
ir valstybės galiomis ir gin
klais? Juk tai būtų didžiau
sia beprotystė.

Kaip Elgiasi Kiti 
Sąjūdžiai

Vienai minutei komunis
tus palikime. Paimkime ki
tas grupes, kitus sąjūdžius. 
Paimkime tuos pačius socia
listus ir jų sąjūdį. Ar matot 
socialistinėje spaudoj e 
smarkių išbarimų bei ^pa
smerkimų kitų šalių sociali
stų adresu? Nematom, nes 
nėra. Štai Japonija. Ten 
socialistų grupė sutiko šok
ti pagal MacArthur koman
dą ir apsiėmė sudaryti val
džią. Sudarė valdžią gry
niausio reakcinio kraujo, 
kuri mėnesių mėnesius dėjo 
pastangas atštątyti Japoni
jos monarchi'stų - kapitalis
tų viešpatavimą. Sustiprino 
visus reakcijos organus. 
Ir tai darė vardan socializ
mo! x

Bet ar už tai Naujienos 
ir Keleivis kritikavo bei 
smerkė savo vienminčius 
japonus? Ne, nesmerkė.

"Kinijos socihlistai eina iš
vien su kruvinuoju dikta
torium, Amerikos ginklais 
ir doleriais palaikomu ant 
liaudies sprando, gen. Čiang 
Kai-šeku. Kur ir kada Ame
rikos lietuviški' sociąlistai 
p^smei’kė Kinijos socialisti
nius Čiang Kai-šeko‘ agen
tus? Niekur ir niekuomet!
/Kodėl socialistai tyli apie 

savo kolegų darbus nuo Ko
rėjos iki Patagonijos? Ogi 
todėl, kad tie darbai atitin-; 
ka jausmui, šprotui ir su
pratimui Amerikos menše
vikų. Jų judėjimas yra pa
saulinis,
. Žmonijos sąjūdžių nesu
prantančiam žmogui pana- . 
šu į stebuklus, jog' atsiran
da grupės žmonių šiaurinė-, 
je Amerikoje ir karštoje 
Afrikoje, kurie išpažįsta; ir 
skelbia tas pačias idėjas, 
laikosi tokio pat supratimo. 
Bet taip yra. Kai Amerikos 
žmonės sunkios ir kruvinos 
revoliucijos keliu nuvertė 
britų viešpatavimą, tos re-, 
voliucijos idėjos pasiskleidė 
po visą pasaulį ir visur pa
prastieji žmonės jas entu
ziastiškai sveikino, o prieš 
jas kardu ir ugnimil,kovo jo 
viso pasaulio tų laikų vieš
pačiai. Kiekvieną europietį, 
kuris išdrįso Amerikos 
žmonių idėjas, priimti ir 
pritaikyti namie, valdovai 
apšaukė “Amerikos agen
tu.” Kai paskui kilo Fran
cūzijos revoliucija ir tos i- 
dėjos pasiekė net Ameriką, 
Thomas Jeffersonas joms 
karštai pritarė^ Už . tai , j is 
buvo tų laikų Amerikos re-

k tas

Saulietis
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Teko su juomi pas brolį 
vakarieniauti. Jis tiek apie 
save pasakė: “gimiau Fin- 
liandijdje. Baigiau medici
nos ir chirurgijos mokslą 
Austrijoje ir Vokietijoje: 
Važinėjau kaipo daktaras 
ant vokiškų laivų.” Kalba 
daugelį kalbų. Akcentas vo
kiškas. Jis studijuoja plau
kų atauginimą. Jo ofise pil
na žmonių. Jis myli lietu
vius ir eina į jų parengimus. 
Dar nevedęs — pusamžis 
žmogus.

Baigiu savo atostogas ir 
rengiuosi į kelionę lėktuvu 
atgal.

Skrendam Atgal į 
Philadelphiją

Rugsėjo 10 d. brolis 
broliene mane veža į Lock
heed aikštę, Burbank, Cal. 
Prie šios aikštės stovi dide
lis lėktuvų gaminimo fab
rikas. Karo metu, sako, jis 
buvo žaliai kamoflažuotas. 
Burbank nuo Hollywood 
stovi apie 12 mylių, tarp 
kalnų, tirštai apgyventa 
miesto dalis. Prieš karą ar
ba mano laikuos čia buvo 
pūstynės — niekas negyve
no.

Lėktuvų aerodromas di
delis ir jo stotis — Termi
nai — kaip gelžkelio stotis. 
Lėktuvai tik neria, leidžia
si ir kyla aukštyn. Visokių 
kompanijų čia randasi. Pa
stebėjau savo ofisą ir susi
tvarkiau. Atsistojam prie 
vartų; aš pirmutinis gavau 
progą įlipti lėktuvan ir pax 
sirinkti sėdynę prie*lango. 
Susėdom 28 keliauninkai ir 
“good* by e”, broli ir brolie
ne, ir garsioji Kalifornija! 
Išlėkėm naktį 9 vai. Lekiam 
ir kylam aukštyn. Iš padan
gės matosi visa Los Angeles, 
apylinkė. Žemai nuo šviesų, 
rodos, žemė dega... Ypatin
gas reginys... Skrendam 
virš kalnų — tų akmeninių 
kalnų. Stebėtina šiuose kal
nuose kas mylią matai tarp- 
kalnėse tai vienoj vietoj, tai 
kitoj gyventojų šviesas, 
žvaigždynai ir mėnulis švie
čia. V e i k nieke ne
simato. Snusteliam ir 
jau n u s i 1 e i d ž i va m e 
Prescott, Arizonoj, rfaktį ir 
veik niekas nelipo iš lėktu
vo. Antra stotis buvo Ama
rilio, Texas. Čia išlipom iš 
lėktuvo.- Ir labai nustebau. 
Rodos, kas nors būtų smul
kaus ledo už kalnieriaus už
pylęs — šaltas oras, bet 
giedras žvaigždynas. Grįž
tam lėktuvan.

Iš Burbank, Cal., lėktu- 
yan įsėdo Viena įūibteris ša
lę manęs, o savo dvynukus 
5 metų senumo pasodino 
prie kitų sėdinčių keliaunin
kų. ' Koki jiedu gudrūs ! 
Duoda motinai ir kitiems į- 
vairius klausimus kas liečia 
lėktuvą- ir jo vairuotojus.

Skrendam į Kansas City 
aikštę. Vaikučiai pradėjo 
sirgti ir, matydamas moti
nos-padėtį, užleidau jai sė
dynę ir atsisėdau berniuko 
vietoj. Nusnūdau: pravė
riau, akis,, pastebėjau saulė
tekį/ 
vaizdai skirtingi — daugiau 
lygumos, tarytum, pūsty
nės.

• Skrendam virš Kansas 
City miešte. Saulutė švietė. 
Dabar mieštas matosi iš p’a- 
dangės medžiuos paskendęs. 
Oras vėl malonus. Nušilei- 
džiani., Patarnautoja prane
ša: “stovėsime 45 minutes”, 
'bet išstovėjo dvi valandas. 
Greit nusiskubinau į gražią 
lėktuvų . aikštės stotį nusi
prausti. Einu į restoranu, 
žiūriu, mašina padėta su už

švinta. Jau matosi

CincinnatiCincinnati. — Darbo Fe
deracijos galva Wm. Green 
žadėjo organizuotz saVo 

partiją.

—,—,—.................... — ...................

rašų: Shoe Shine 10c. Na, 
manau, biedniem berniu
kam nėra progos užsidirbti 
keletą centų. Dar buvau ne
matęs tokių šposų. Labai 
puošnus restoranas. Skaniai 
ir nebrangiai pavalgiau 
pusryčius.

Nusipirkau KansasX3ity 
dienraščius — Times ir The 
Kansas City News-Press, ir 
einu pas lėktuvą. Žiūriu, į 
tą sankeleivę moterį su dvy
nukais, lyg pažįstama. Ji 
žiūri į mane. “Smithy!” — 
ji surinka. — “Kaip tu čia 
papuolei?...” Karo metu su 
šia moterim teko darbuotis 
Philadelphijoje įvairiose 
kompanijose. Sėdėjom vie
noj sėdynėj tamsoj ir nepa
žinom vienas kito... '

Iš Kansas City skrendam 
į Pittsburghą. Pavažiavus 
apie šimtą mylių, žiūrime, 
artinasi milžiniški balti de
besys. \ Lėktuvas artinasi 
link jų ir vis kyla aukštyn. 
Žiūriu, net trys eilės debesų 
ir juo tolyn, tuo tirštyn. 
Sykiais lėktuvas neria per 
mažą debesuką; kirtys su
krečia lėktuvą. Kylam vis 
aukštyn virš debesų, tary
tum skrendam virš okeano 
ar virš ledynų - ašigalio... 
Ausis traukia, kvėpavimas 
darosi tankesnis; motorai 
tykiai eina, tarytum nesi
girdi. Sparnai tiršta šalna 
aptraukti. Lėktuve darosi 
šalta. Atsisėdau šalę storo 
vyro, kuris rūkė ilgą ciga
rą — vis kramtydamas ner- 
vuojasi. Pradėjau šį tą kal
bėt; jis atsakė kaž ką, bet 
nesigirdi. • Tas jo cigaras 
apsuko man galvą. Praei
nančią patarnautoją sulai
kau, ji prikišo ausį. Sakau: 
'ar‘.užpakalyj yra kękia tuš
čia sėdynė; negaliu pakęsti 
tozžmogaus rūkymo. Yra, 
bet ten labai šalta.

Einu į užpakalį, žiūriu 
trys moterys kailiniais apsi
vilkę. Jų neprigausi; jos ne- 
pirmą sykį skrenda; kiti į 
vilnones kaldras įšivynioję. 
Ji klausia manęs, ar aš no
riu į kaldrą įsivynioti. Atsi
sėdau ąrtį durų iK nei 10 
minučių negalėjau išsėdėti. 
Šaltis spiegliais bado. Atė
jau .prie vidurio. Kojas jau
ti nušalusias. United .Air 
Line lėktuvai normaliai ap
šildomi ir apšaldomi. šiame 
irgi buvo šiluma, bet jinai 
nepajėgė vienokiai apšildy
ti. Daug pasažierių bando 
užmigt.

Man labai įdomi padangė. 
Žiūri vietomis virš tų tirš
tų debesų ir matai melsvą 
ežerą, apie kurį pakrantė
mis susiformulavę balti-si- 
dabriniai debesys, iš kurių 
pastebi aiškių pavidalų — 
dramblio išvaizdą. Štai, 
viename debesyje matosi is
teriškai kvatojanti žmogaus 
galva ir krūtinė, panaši į tą, 
kokia Lietuvoje kunigai gą
sdindavo su “peklos” vel
niais. Rodos jaū prilėksi tą 
ežerą ir jau bus giedra, bet 
ne. Vis, tikėjausi pamatyti 
žemę, bet neteko. Žemai 
žmoųės šunta nuo karščio, o 
viršuje, keleto tūkstančių 
pėdų aukštumoje, oras virs- 
sta į ledą. Iš apačios debe
sys tamsūs, gi iš viršaus 
saulės apšviesti— balti ir 
sidabriniai.'- Giedri atmosfe
ra l skystas eras, atsiliepęs 
kyėpavimui. Vis norėjau 
pastebėti žemės paviršių, 
bet neteko; tik netoli Pitts- 
burgho pradėjo retėti de
besys ir rodytis tuščios erd
vės, per kurias teko paste
bėti žemės atvaizdą, ap
trauktą rūkais.

myn ,oras pagiedrėjo; ma
tosi pletmai, kalneliai, kdių 
ruožteliai. Jau leidžiamės 
žemyn, ir štai Pittsburgho 
aerodrome. Kaip čięi viskas 
apšepę, išskyrus lėktuvų ce
mentinę žemę. Iki gesoliną 
paėmė, peržiūrėjau Kansas 
City laikraščius. Kansas Ci
ty “Times” yra republiko
nų, bet nėra toks purvinas, 
kaip Los Angeles “Times” 
ir New York “Times.” Kan-/ 
sas City “News-Press” yra 
demokratų dienraštis, re
miantis Trumano rinkimų 
kampaniją, bet nustebau jo 
atsinešimu link Henry Wal
lace’o. Plačiai ąprašo Wal- -K 
lace masinius sėkmingus V 
mitingus. Nusipirkau “The 
Pittsburgh Press”, — pana
šus į Philadelphijos ir kitų 
miestų šlamštus...

Skrendam į Washington, 
D. C. Čia lėktuvas dar auk
ščiau iškilo virš debesų ir 
Pennsylvanijos kalnų. Čia 
lėktuve, buvo dar šalčiau, 
bet žinojau, kad už valan
dos būsime ten. Nusilei
džiam į didingą aerodromą 
sostapilės priemiesty. Da
bar dienos laikas. Kiek čia 
lėktuvų, visokiais vardais, 
kurie lekia į Europą ir abu 
Amerikos kontinentus! Lei
džiasi kas keletas, minučių, 
o kurie kyla, stovi į eilę v 
tuziną, — laukia savo eilės/JF x 
nes pakilimo kelias Jabai 
švelnus, lygus. Čia išlipo 
keletas keliauninkų. LėkUi- 
vas už kelių minučių nuvy- ‘ 
ko į pakilimo eilę. Vienoj 
sparno pusėje apie motorą 
kaž kas barškėjo. Vairuoto
jai atidžiai atkreipė ausis. 
Jie jautė ritmiškai, kad y- 
ra kas negero.

{Daugiau bus)

Philadelphia, Pa
“Ach, sūnau, sūnau.

jojo, kiek iškentėjo. . . ir V 
tik kelių mėnesių tetrūko, 
paėmė, nukankino, sušau
dė, kaip šunį nežinia kur 
užkasė !...*’

“Pergalės” Rokas.

Tik gailėtis ir daug sau iš
metinėti turės tie, jei kurie— 
žinodami, kad penkiaveiksriiė 
Dauguviečio drama yra stato
ma Lietuvių Muzikalėj Salėj* 
šeštadienį, lapkričio 27-tą — 
nepribus jos pamatyt. Tai 
šiurpulingieji Lietuvos liaudies 
karo meto Išgyvenimų vaizdai. 
Tik “Pergalę” mačiusieji ga
lės giliai įsisąmonint Lietuvos 
žmonių išgyventais sutikulmais 
ir jos kovūnų pasiryžimu hit
lerinius žmogžudžius iš savo 
tėvynės išvyt — k Uric gyvi 
spės iš jos pasprukt.

Lai nė vienas apie °Ferga->O 
lę” informuotas Philadelphijos1^$ 
lietuvis nepąsilieka jos nema
tęs. .

’ “Pergalei” pastatyt dau
giausiai pagelbės tie, kurie 
įsigys bilietus iš anksto. Kai
na—$1.25. Juos daugiausiai 
skleidžia Lietuvių Moterų 
kliubo narės, “Pergalės” pa
statymo rengėjos. Užtikrinki
me pasisekimą iš anksto!

, “Pergalę” suvaidins Brook
lyno Lietuvių Liaudies Tea
tro kolektyvas. Komisija.

Komjaunuoliškas Cechas
KAUNAS, liepos 31 d. - 

“Pienocentro”. Kauno sky- 
riaus pieninės lydymo ceche 
apie pusė darbininkų yfra 
komjaunuoliai. Šis cechas— 
pirmaujantis visoje įmonėje. 
Ypač gerai dirba komjaunuo
liai. Dauguma jų—gamybos 
pirmūnai - spartuoliai. Konv 
jaunuolis Grėbliauskas dienos 
išdirbio normą įvykdo 170-180 
procentų; komjaumaolė Gri
gaitė—160-175 procentų.

Pieninės kolektyvas įsipar
eigojo metinį gamybos planą 
įvykdyti iki rugsėjo 15 dienos.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. 
‘♦ t
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Graži Meno Veiklos 
Pradžia

Išleistuvių Koncertas
A. Rytoj, Lietuvių Kultūriniam Centre, 
i Brooklvne. įvyksta Konstancijos Menke- 
\ liūnaitės išleistuvių koncertas. Šis kon

certas turi du tikslu. Vieną, tai nepa
prastai gražus, meniškai turtingas kon
certas. Antra, tai išleistuvių koncertas.

Konstancija Menkeliūnaitė yra užsį- 
nelniusi pagarbos dainininkė lietuvių ju
dėjime. Ji dainavo ne tik mūsų koncer
tuose, bet ir mitinguose laikais, kuomet 
solistu tarpe lietuvių buvo labai mažai. 
Ji dainuos ir savo koncerte rytoj, spalių 
31. Tai bus paskutinis Konstancijos pa
sirodymas scenoje. Greit po šio koncer
to Menkeliūnaitė išvyksta Italijon. Mes 
nežinome, ar turėsime kitą progą girdė
ti Konstanciją. Tad sueikime skaitlingai 
atsisveikinti su mūsų gerbiama daini
ninke.

Festivaliai—Koncertai
A Brooklyne Aido Choras pats pirmuti

nis šiame sezone išstojo su parengimu- 
koncertu. Buvo nepaprastas parengimas, 
bet surištas su didmiesčio (New Yorko)

• istorija, taip pat su istorija ir mūsų me
no organizacijų, chorų. Meno programą 
pildė, visai su mažom išimtimis, choro 
jėgos.

Aido parengime atsiminta LMS 2 Ap
skrities festivalis, kuris įvyks pabaigo
je lapkričio Bostone. Trumpu laiku, pa
sidarbavus Walter Žukui ir man pačiam, 
pavienių sveikinimų Bostono festivaliui 
surinkta už $45. >

Šiam darbui dar liko keletas dienų lai
ko. Pavieniai ir kuopos, organizacijos 

t1dTY da^gali suspėti pasveikipti Bostono fes- 
#tivalį.*4z '

Ukrainų Festivalis
Neskaitlingas būrelis lietuvių buvo 

matyti ir pažangiųjų ukrainiečių festi
valyje. Kurie ten buvo — nesigailės. 
Ukrainų festivalis panašus į mūsų fes
tivalius. Sakyčiau, ukrainiečių kai kuriais 
atvejais sėkmiųgesnis, meno atveju kiek 
aukščiau pakilęs.

Mes ruošėme festivalius ne vienam va
karu, bet keletui vakarų. Ukrainiečiai 
suruošė festivalį vienam popiečiui (spa
lių 24). Bet jų festivalis įvyko puošnes
nėje salėje, Manhattan Center, kur tel
pa virš 3,000 publikos. Oras buvo blogas, 
bet publikos priėjo* daugiau, negu galė
jo tilpti į salę.

Mūsų festivaliuose vyrauja solistai ir 
chorai, dainos grupės. Pas ukrainiečius

• solistų mažai matėsi, tik Maria Dmytri- 
šina ir Stepan Kozakevičius. Chorų buvo,

f grūdos, penki. Bet ukrainiečiai ko turi 
^daugiausia, tai mes neturime — šokikų 

grupės vyravo'ukrainiečių festivalio pro
gramoje.

Ukraniečių chorai ir šokikų grupės 
gerai išsilavinę, gražu į juos žiūrėti. Jų 
visos grupės daug dėmesio kreipia į kos
tiumus, jų spalvas. Jų kostiumai kaip ir 
dalis meno, dalis grožio. Vien tik jų spal-* 
vos, tinkami kostiumai jau iššaukia ap- 

., lodismentus. '
Ukrainiečių festivalyje nepasirodė nė 

viena grupė taip neskoningai, kaip kad 
lietuviai pasirodė tame pačiame Man
hattan Center tautinių'grupių festivaly
je tik keturiom dienom prieš ukrainie

ty čių festivalį. Keletas moterų turėjo lie- 
tuviškus kostiumus, o kitos jų neturėjo. 
Išrodė ne meno dainos grupė, bet koki 
susimaišę žmonės. Ateityje ir mums rei
kėtų kreipti daugiau dėmesio į meno 
grupių kostiumus.

& Ukrainiečių festivalio programa tie
siog žavėjo publiką. Gerai jie sutvarkė ir 
festivalio tikslą. Pasakyta dvi tinkamos,

- neilgos kalbos — viena ukrainiškai, kita 
— angliškai. Gerai žinomas artistas 
Rockwell Kent tinkamai atžymėjo tau
tinių grupių įdėlį Amerikos kultūron ir 
jautriai paragino balsuoti Už Wallace.

Kiti Meno Parengimai
Lietuvių Kalbos Mokyklėlė turėjo sa-

LMS News and Views
By MILDRED STENSLĘR

For some time now, the LMS has been 
attempting' to instill renewed cultural 
activity in our Lithuanian communities. 
Believe me, it’s turning out not too easy 
a job. Promises alone are not sufficient.

The older generation cries out: “Our 
davs are over. The younger generation 
isn’t interested in our Native culture. 
They have no talent, and what’s more, 
they know nothing about organization 
etc .. . etc.” The young people in turn, 
faced with such an attitude, are forced 
away from happy participation with 
their parents and lose all contact of this 
wonderful old culture that is behind our 
Native-born Lithuanians.’ Whatever ta- 
ents they possess or desires that the 

youngsters have are dwarfed through 
lack of opportunity to display them. Are 
you, our fathers, willing to sacrifice 
some time and effort, to make your cher
ished dreams come true?

We believe, given proper materials, 
some encouragement, a chance to per
form and a public, out of each commu
nity will arise leaders and organizations 

' eager to carry on our language, history 
and music. We believe the LMS Summer 
School proved that. .But it’s now up to 
our existing Lithuanian organizations to 
make these initial possibilities possible. 
The LMS, your “Meno Sąjunga” can 
guide you, can supply outside talent and 
ideas, but you must awaken your own 
latent powers. It is on the people in your 
community that you must rely upon. So 
if you know of any one who has some 
musical or theatrical knowledge, and 
likes to perform, regardless of age or 
apparent talent, make1 an' effort to in
troduce him around. The artist can in 
turn, turn up others like himself. There 
then is your nucleus for further, develop
ment. ‘ #

Latest reports have it that Bridgeport, 
Conn, has invited the LMS 3rd District 
Comm, to present a revue of LMS Talent 
in their town. May I suggest, that some 
local people be invited to join in on the 
revue. Solos and ' instrumentalists can 
be utilized very effectively with the in
vited gustes. Perhaps then, someone 
from Bridgeport will be able to come 
along with the Revue on its tour of other 
cities. * * *

Here in N. Y. the LMS has invited 
the Lyros Chorus of Phila. as, their out- 
of-town guests at a Spotlight Revue of 
Talent. This affair, , sponsored by the 
LMS 3rd District, will be held Sunday, 
Nov. 7 at the Lithuanian Liberty Audi
torium 110-06 Atlantic Ave. Richmond 
Hill, N. Y. to begin at 4:30 sharp.

The Lyros Chorus will offer a very 
amusing theatrical revue which they 
worked up themselves. On the program 
you will also be able to hear and judge 
several new performers: Vito Dyareskas, 
violinist, thp new Sietyno Chorus Youth 
Ensemble, the duet team of Violet Čy- 
pas and Frances Mažilis and others. Vio
let will also render several solo numbers.

Following the program, you can dance 
and meet friends and make friends. This 
is an excellent opportunity for you who 
favor our efforts at keeping alive our 
Lithuanian language and music to prove 
yourselves. We ask for your support and 
pleasurable indulgence.

daįnavo duetistės Dolores jfetronyte ir 
Sue Kazokytė. Al. Vasiliauskas sudaina
vo keletą solo. Jaunuoliai suvaidino ko
mediją. Publikos buvo pilna salė.

Ateina didžiulis Laisvės koncertas, bet 
prieš jį mes dar turėsime vieną labai 
gražų, labai įdomų koncertą lapkričio 7- 
tą. Tai bus LMS 3 Apskrities koncertas. 
LMS koncerte dalyvaus meno talentai, 
kurių visoje eilėje šio sezono koncertų 
mes dar negirdėjome. Programoje bus 
Violeta Čypaitė. t Mes turėsime Lyros 
Chorą iš Philadelphijos ir eilę kitų ar-

Rytiniu Valstijų Antro 
LMS Festivalio Žinios
Festivaliui artėjant, jaučiamas ryš

kesnis jaudinimąsis Massachusetts vals
tijos menininkų tarpe, nes reikės išstoti 
sale atvykusių gerai prisirengusių sve
čių menininkų. Kad ir pirmenybę .sve
čiams paskyrus, visgi Mass, menininkai 
rengiasi kiek galint geriausiam pasiro
dymui.

* Jaudinančio lūkesio matosi ir menot 
mylėtojuose, nes, apart jiems dažųai gir
dimų šios apylinkės choru, festivalio pro
gramoje bus proga gėrėtis iš toliau at- 
vvkusiomis meno jėgomis, arčiau su sve
čiais susipažinti, juos pasveikinti.

Kas Atvyksta į Festivalį

šeštadienio, lapkričio 27-tos progra
moje rytinių valstijų pažangių lietuvių 
meno-kultūros sostinę Brooklyną gražiai 
atstovaus Aido Choro rinktinė grupė, 
Suzanna Kazokvtė, Amilija Jeskevičiūtė, 
ir dar tikimasi daugiau.

Hartfordo Laisvės Choras rengia ge
rą dalį savo jėgų šeštadieniui.

Bostonas, Norwoodas, Dedham, Mon
tello dalinai prisidės prie šeštadienio 
programos. Pb koncerto bus šokiai.

Sekmadienį iš' toliausia svetys bus 
Newarko Sietynas su savo specialiai’pri
ruoštu vaidinimo-dainų rinkiniu. Skrido 
Sietynas su šiuo vaidinimu-dainų rinki
niu į tolimą Chicagą, “atskris” jie ir į 
Bostoną 28-tą lapkričio.

Atvyks Waterburio Vilijos Choras, ku
rį prirengdinėja jųjų gabi mokytoja 
Ulinskaitė.

F

Sekmadienį dalyvaus ir Worcesterio 
Aidas.

Solistai iš Naujosios Anglijos festi
valyje dalyvaus (skirtingomis dienomis) 
Ulinskaitė, N. Čeponaitė^ H. Kižytė, O. 
Mineikaitė, R. Stripinienė, V. Motiejai- 
tis, akordinistas R. Barriš, smuikininkė 
V. Misko-Kolesh. ■ M. S.

Žinios iš Lietuvos
Baigiamas Vykdyti Planas

PANEVĖŽYS, liepos 30 d.- 
Staniūnų tarybinio ūkio kolek
tyvas, laiku atremontavo vi
sas javapjūves ir kitą der
liaus nuėmimo inventorių. 
Prinokus derliui, gerai organi
zuotos piovėjų brigados išėjo 
piauti rugių, šiomis dienomis 
naujojo derliaus grūdai pra
dėti statyti valstybei. Į grūdų 
paruošų punktą atvežtas .pir
masis transportas grūdų, ki> 
ris sudaro 40% tarybiniam 
ūkiui skirto metinio prievolių 
plano. U

Artimiausiomis dienomis ta
rybinio ūkio kolektyvas prista
tys valstybei likusį kiekį grū
dų ir pilnutinai įvykdys meti
nį grūdų pristatymo planą.

J. Stankus.
t ★ *

PLAUKIOJANČIOS 
PRIEPLAUKOS

Jurbarkas, liepos 31 d. — 
Kalnėnų laivų remonto dirbtu
vės kolektyvas, pirma laiko 
įvykdęs plaukiojančios prie
plaukos Nr. 3 statybą, įsipa-
reigojo iki rugsėjo mėn. 2 die
nos pastatyti ir antrą plaukio- Lenkijos.

jL. iv!. d. r resents--•

SPOTLIGHT REVUE and DANCE
I

r VITO DVARECKAS — Smuikos solo

FRANK BALWOOD — Piano

SIETYNO YOUTH ENSEMBLE — vad.
W. Žukas L

Sekmadienį,
I'

Lapkr. 7 Nov. ■ 4:30 p. m.
LIBERTY AUDITORIUM

• 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
VIOLET ČYPAS

■ ■ ' . ■ PROGRAMA:
1 st At ct * \

LYROS CHORAS — Novel Musical Revue
2nd Act:

VIOLET ČYPAS— Soprano soliste
VIOLET ČYPAS & FRANCES MAŽIUS

— Duetas
' \ /.V). '

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

* ... Draugiškai kviečia Lietuvių Meno Sąjungos 3 Aps.

Vytautas Bacevičius 
Nepadare Pažangos
š. m. spalių 22 d. Camegie Hall’ėje 

(New Yorke) įvyko įanisto Vytauto 
Bacevičiaus koncertas, kurį jam padėjo 
suruošti tūli Brooklyno kunigai. Publi
kos buvo nedaug; gal dėl to, gal dėl ko 
kito, Vytautas buvo nervuotas, neramus; 
skambinti jam nesisekė.

Dviejų stambiųjų ir rimtesniųjų dien
raščių — New York “Times” ir “Her
ald-Tribune,” — kritikai šiuo kartu apie 
Vytautą Bacevičių kur kas prasčiau at
siliepė, negu jie buvo atsiliepę prieš aš
tuonerius metus, kai Vytautas ten pat 
davė koncertą.

Štai, ką sako “Times’o” kritikas:.
“Jo skambinimas... stokavo tono šil

tumo, o gal kontrasto spalvingume ar 
dinamikos. Del to, kad jis dažnai skam
bino abiem rankomis, lygiai suderinto
mis apėmyje, buvo jaučiamas muzikinių 
kontūrų suteršimas, jų subliurini- 
mas..

Gi “Tribūno” kritikas:
“Bet, nors jis apsiribavo mažesniems 

darbams atlikti, kurie nestatė didelių ar
chitektūrinių problemų, jo muzikos se
kimas dažnai beformiškai klaidžiojo erd
vėje ...”

Tai prastai muzikos kritikai apie Vy
tautą kalba. Jie kur kas gražiau apie 
jo talentą kalbėjo ir rašė prieš aštuone
rius metus. Atrodo, jog pianistas Bace
vičius per tąjį laiką mažai tekreipė dė
mesio į lavinimąsi, į pirmynžangą mu
zikoje.

Labai bloga!
N.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, J 
Lithuanian Daily) 

Sėst., Spalių 30, 1948

Cleveland. Ohio

jančią prieplauką. Jau įvykdy
ta 35 procentai prieplaukos 
statybos darbų. Medžio apdir
bimo. cecho darbininkas Pra
naitis įvykdo po tris ir > dau
giau išdirbio normų, Bukšnys 
— 198 procentus, čižas ir Po
cius — 140-150 procentų. Te
kintojas- Norkus, šaltkalvis Sta
nevičius, kalvis Miliūnas ir ki
ti taip pat įvykdo po pusantros 
ir daugiau išdirbio normų.

y G. Diedinskas.'

Washington. — Iš Mar- 
shallo plano fondo paskirta 
$1,720,000 Austrijai, kad 
galėtų pirkti anglies iš

Rezoliucija Progresyvių 
Partijos Klausime

Kadangi Progresyvių Parti
ja suorganizuota ant pastovių 
pamatų ir jos veikimo pro
grama tampriai surista su dar
bo žmonių reikalais^ jų sie
kiais, jų kovomis už geresnes 
darbo bėi abelno gyvenimo są
lygas,

' Todėl mes, LDS 4-to Ap
skričio konferencijos dalyviai, 
spalių 17 d. susirinkę Lietu
vių Svetainėj, 6835 Superior 
Ave., Cleveland, Ohio, ragi
name visus Apskričio kuopų 
narius ir abelnai Visus Ohio 
lietuvius organizuotis į Pro
gresyvių Partijos Kliubus ir 
neatlaidžiai ruoštis ateities, 
darbams. Darbams, kurių, 
pasėkoje Progresyvių Partija 
paliktų vadovaujančia partija 
šalyje. , -

Rezoliucijų Komisija-.’ .
J. Shimkus, 

v ' Kaz. Pulsis.

Rezoliucija Rinkimų 
Klausime

Mes, LDS 4-to Apskričio de
legatai, susirinkę į Apskričio 
konferenciją spalių 17 dieną, 
1948 mv Lietuvių Svetainėj, 
6835 Superior Ave., Cleve
land, Ohio, apkalbėję šių me
tų rinkimų klausimą, priėjom 
prie 'išvados, kad, nogint ką 
nors laimėti darbo žmonėms 
iš šių rinkimų, tai reikia bal
suoti už Henry A. Wallace 
prezidento vietai ir Glen Tay
lor vice-prezidento vietai, 
taipgi už Progresyvių Partijos 
kandidatus į kitais valdvietes.

Kadangi, tarpe didžiųjų šios 
šalies partijų — republiknnų 
ir demokratų — neliko skir
tumo : kaip viena, taip ir kita 
atstovauja tik stambųjį kapi
talą—Wall Streetą, kaip vie
na, taip ir kita ruošia šalį į 
pasaulinį karą, todėl šioji kon
ferencija raginame visus jos 
dalyvius, visus Apskričio kuo
pų narius ir abelnai visus O- 
hio lietuvius balsuoti už virs- 
minėtus kandidatus, kurie ve
da nuolatinę kovą už pasau
linę taiką, už gerbūvį visos 
šalies piliečių, prieš visokią 
diskriminaciją ir prieš pažan
giųjų žmonių bei unijų per
sekiojimą. ‘ . 7

Rezoliucijų Komisijai
J. Shimkus,

Kaz. Puišis.



Vertė J. Tomau
atšaukimą.

DIENOS ir NAKTYS
APYSAKA

(Tąsa)
prasta pasakyti sau: štai buvo Parfeno
vas ir nėra jo. Bet ten, Penzoje, Karo
lio Markso g-vė 24, tie žodžiai — “jis 
užmuštas” reiškė katastrofą, reiškė vi
sų vilčių netekimą. Žmona jau nebesi- 
vadins žmona, ji bus našlė, vaikus ims 
vadinti našlaičiais. Tai ne tik sielvartas, 
tai visiška permaina gyvenimo, visos at
eities, ir visados, kai Saburovas rašyda
vo tokius laiškus, jis labiausiai bijodavo, 
kad tas, kuris perskaitys, negalvotų, esą, 
jam, SalJurovui, buvę lengva rašyti tas 
eilutes. Jis norėjo, kad skaitančiam at
rodytų, jog tai parašė jų sielvarto drau
gas, žmogus taip pat sielvartaująs, kaip 
ir jie, — o tada lengviau perskaityti. Gal 

t būt, net ne lengviau bet ne tiek skau
du, ne tiek liūdna perskaityti...

Žmonės būtinai nori, kad tas, kurį jie 
mylėjo, mirtų didvyriškai... Jie nori, 
kad jis ne paprastai žūtų, bet žūtų, pada
ręs kažką svarbaus, ir jie būtinai nori, 
kad jis juos prieš mirdamas prisimintų.

Ir Saburovas, atsakinėdamas į laiš
kus, visados stengdavosi išpildyti šitą 
pageidavimą. Jis paėmė plunksnakotį ir, 
išplėšęs iš bloknoto lapelį, ėmė rašyti sa
vo greita plačia rašysena. Jis parašė, 
kaip jie kartu su Parfenovu tarnavo, 
kaip Parfenovas, čia* nakies mūšy, 
Stalingrade, didvyriškai žuvo, ir kaip jis 
mirė ant Saburovo rankų, ir kaip prieš 
mirtį prisiminė sūnų Volodią ir prašė 
jam pranešti, kad jis atsimintų tėvą.

Užbaigęs laišką, Saburovas paėmė gu-~ 
Įėjusią priešais jį fotografiją ir, prieš 
įdėdamas į voką, pasižiūrėjo į ją. Ji bu
vo nutraukta pas gatvės fotografą dar 

.-Saratove, kur jie formavosi. Mažasis 
Parfenovas stovėjo išsitempęs karingoje 
pozoje, ranka prilaikydamas nagano 
makštis, — tur būt, to reikalavo fotogra
fas.

Pietavo keturiese: be komisaro ir Av- 
dejevo, atėjo ir Maslenikovas. Vaninas 
buvo toks, kaip visados, o Avdejevas pa
vargo ir dabar, grįžęs į štabą, džiaugė
si, kaip džiaugiasi žmogus kare, kai pa
vojaus jausmą pakeičia sąlyginio saugu
mo jausmas.

Per pietus jis kaip tik ir prašneko 
, apie tai.

— Žinote, atvirai kalbant, pavojaus 
jausmas ir galimumas mirti vargina, 
nuo jų pavargsti, ar ne tiesa?

— Tiesa, — sutiko Saburovas.
— Kareivis kartais man primena na

rą, kurį nuleidžia palaipsniui, nuolat di
dindami spaudimą, — tęsė Avdejevas, 
*— taip pat ir čia palaipsniui didėja pa
vojus ir didėja pripratimas prie jo. Už
frontėj dažnai nesupranta, kad pavojus 
nėra ^pastovus dydis, kad fronte viskas 
sąlygiška. Kai po atakos kareivis paten
ka į apkasą, apkasas atrodo jam saugus; 
kai iš kuopos aš ateinu į batalijoną, man 
ši jūsų ola atrodo tvirtove; kai jūs pa
tenkate į armijos štabą, jums atrodo, 
kad ten tyla, o aname Volgos krante, 
nors jį ir apšaudo, jums kurortas arba 
beveik kurortas, tuo tarpu žmogui, kuris 
pirmą kartą patenka ten iš užfrontės, 
jau anas krantas atrodo baisiai pavojin
gas. Kaip, jūsų nuomone, teisingai aš 
kalbu? •

— Teisingai. Žinoma, teisingai, — pa
sakė Saburovas. — Su ta pataisa, kadz 
čia, Stalingrade, kartais armijos štabas 
esti tiek arti vokiečių ir tokiame pat pa
vojuje, kaip mes, arba esant pas mus 
šios dienos tylai, net didesniame, negu 
mes.

Po pietų Saburovas paėmė milinę ir, 
ją vilkdamasis, nieko pikta negalvoda
mas, pasakė:

— Na, aš eisiu į antrąją kuopą...
Bet Avdejevaš tai suprato kaip pa

kvietimą arba, gal būt, net iššaukimą. 
Jis taip pat pasikėlė ir tylėdamas užsi
vilko milinę.

— O jūs kur?
— Su jumis, — pasakė Avdejevas.,

_ Saburovas pasižiūrėjęs į jo išvargusį 
veidą, norėjo prieštarauti; bet paskui su
prato, kad jei šis žmogus paprastus, į jį 
nenukreiptus žodžius suprato kaip kvie
timą eiti, tai, jei dabar jį atkalbinėsi, jis 
vis tiek užsispirs eiti. Ir nemėgdamas

Laisves Vajus ir Brooklyn© 
Vajininkai

nereikalingų kalbų, Saburovas papras
tai pasakė:

— Na, gerai, eime.
Antrai kuopai vis dar tebevadovavo 

sibirietis Potapovas. Pamatęs Saburovą 
su nepažįstamu žmogumi, tur būt, jš šta
bo, Potapovas, tylos dienomis įsigalėju
siu pas frontininkus įpročiu, pradėjo tuo, 
kad pakvietė juos į savo blindažą užkąs
ti, ką dievas davė.

—•' Nieko ypatingo, tiesa, nėra — mū
sų sibirietiški kaldūnai, ir viskas.

Saburovas žinojo, kad jei jau pas Po- 
tapovą yra kaldūnų, tai puikūs kaldūnai. 
Ir bendrai tame tone, kuriuo Potapovas 
pasakė šitą “nieko ypatingo,” jautėsi ta
sai savotiškas frontinis dabitiškumas, 
kuriuo jaunesnieji viršininkai, pradedant 
kuopa ir baigiant armija, visur kviečia 
prie stalo vyresniuosius.

Atsisakę kaldūnų, Saburovas ir Av
dejevas nuėjo apkasais.

Skyrius, kuriam vadovavo Koniuko- 
vas, buvo už priekinės namo siepos. Ap
kasas buvo po pačia siena, išilgai pama
tų, ir gerai užmaskuotas plytgaliais ir 
žemėmis.

Du geri praėjimai vedė į apdegusiais 
rąstais dėngtą žeminę, iškastą po namu. 
Du kulkosvaidžių lizdai buvo įrengti 
tvarkingai, šauliams vietos taip pat, kair 
rėje visur buvo iš žemės padarytos len
tynėlės, ant kurių gulėjo visokį kareiviš
ki reikmenys: katiliukai, taboka ir kit
kas.

—• Rūkykite, rūkykite, — pasakė Sa
burovas, kai parūkyti susirinkę kovoto
jai jam pasirodžius išsitempė.

— Įsiberk tabokėlės ir rūkyk sveika- 
tėlėn, — rimuodamas pasakė Koniuko- 
vas, ir visi aplink susijuokė. Saburovas 
suprato, kad Kdniukovas, matyt, mėgs
ta dažnai pašvaistyti tokiomis rimuoto
mis kalbomis.

— Na, kaip gyvuoji, Koniukovai? — 
paklausė Saburovas.

— Gerai, drauge kapitone.
Dabar, po pusės mėnesio mūšių, Ko- 

niukovas vyresnybės akivaizdoje jautėsi 
laisviau, laikėsi ne taip sustingusiai, bet 
nuo to jo drausmingumas nesumažėjo.

— Kaip, apsipratai su bombomis?
— Taip, apsipratau. Jei su jomis čia 

neapsiprasi, tai, leiskite pranešti, reikė
tų Volgoje nusiskandinti. Jau jis... 
(“jis” kareivių kalboje būtinai reiškė — 
vokietis) jau jis svaido jas,.svaido, pra
tina, pratina, kaip gi čia neapsiprasi?

— Štai vyresnysis seržantas Koniuko- 
vas, — pasakė Saburovas, kreipdamasis 
Į Avdejevą. — Dvidešimt septintąją die
ną už drąsą pristačiau ordinui.

Kohiukovas laimingas nusišypsojo.. 
Tiesą sakant, jis jau iš kuopos vado gir- ■ 
dėjo, kad jį pristatė ordinui, bet tai, kad 
dabar, kovotojams girdint, batalijonp ; 
vadas šitą garsiai pakartojo, buvo jam 
ypatingai malonu. Kaip tai dažnai pasi
taiko žmonėms susijaudinimo minutę, ; 
jam dingtelėjo ne tai, ką reikėjo paša- j 
kyti dabar, o tai, kas jam buvo seniai, j 
dar būtinojoj tarnyboj įkalta ir, užuot • 
“tarnauju /Tarybų Sąjungai/’ riktelėjo:- 
“Džiugu stengtis,” ir paskutinę minutę 
prikando liežuvį, kad neišsprūstų visas j 
sakinys su “jūsų kilnybe.” ’

— Štai draugas batalijono komisaras i 
— iš Maskvos, — pasakė Saburovas. — 
Papasakok jam, Koniukovai, kaip dvide- 1 
šimt septintąją pasižymėjai, o man tuo 
tarpu duok žiūroną. / ; ;

Koniukovas nusikabino nuo krūtinės 
ir padavė kapitonui didelį Ceiso žiūroną/ 
jo rastą namo paėmimo dieną. Žiūroną 
jis nuolat nešiojosi ant krūtinės, dėl ko 
buvo panašus beveik į vadą, o kiekvienu 
atveju,s nelabai į kareivį. Jis pats tai jau
tė ir dabar, paduodamas, Saburovui žiū
roną, bent kiek sieloje drebėjo, nes dar 
iš ano karo žinojo, ka<i vyresnybė mėgsta 
iš pavaldinių atiminėti įdomius ir nau- . 
dingus trofėjus.

Kol Saburovas, įsitaisęs už sienos iš
kyšulio, atidžiai žiūronu stebėjo gretimos 
gatvės griuvėsiu^, Ęoniukovas ėmė iš le: 
to pasakoti. Dvidešimt septintąją jis pats/ 
laikė sau nepaprastai sėkminga dienia, 
ir pasakoti apie tai jam buvo malonu.
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parado

Kaip dabar atrodo Laisvės 
talka, už gavimą naujų skai
tytojų ir atnaujinimą senų, 
tai Leonas Prūseika, Vilnies 
redaktorius, Chicago, Ill., — 
didžiausias konkurentas Broo- 
klynui ir apylinkei. Tas L. 
Prūseikos pralenkimas rytinių 
valstijų' vajįninku 
šiuos dalykus:

Pirmas—-priverčia' mus ge
riau dirbti. Parodo, kad mes, 
vietiniai, turėtume gauti dau
giau naujų skaitytojų, negu 
gyventojas vidųrvakarinėse 
valstijose. Reikia mums ry
tiečiams susirūpinti, dėti dau
giau pastangų už naujus skai
tytojus, kad draugas L. Prū
seika nepadarytų mums sar
matos laimė j imu pirmos do
vanos.

Antras — jei chicagietis L. 
Prūseika gauna Laisvei skaity
tojų vidūrvakarinėse valstijo
se, tai kodėl mes rytiečiai ne
galėtume gauti Vilniai naujų 
skaitytojų rytuose? Galimas 
dalykas. Tik kuomet nueina
me atnaujinti Laisvės prenu
meratą, neužmirškime ir Vil
nies. Mes beveik žinome 
kiekvieno ekonominį stovį. 
Daugelis išgali abudu dienraš
čius skaityti. Manau, suras
tume tokių iš amatininkų ir 
paprastų darbininkų, o profe
sionaluose ir biznieriuose dau
giau rastume. Tad, Laisvės 
talkininkai, n e p a m i r škime 
Laisvės sesutės Vilnies, spaus
dinamos Chicago, Ill.

zKalbantx apie
Laisvės Gimimą

Ateinančiais, 1949 metais, 
jau švęsime 30 metų jubiliejų 
Laisvės išėjimo dienraščiu, 
šių žodžių / rašytojas atvyko 
Amerikon vienais metais anks
čiau Laisvės gimimo. Laisvė 
gimė 1911 metais, So. Boston, 
Mass., ant Broadway. O aš 
tuomet jau buvau Kaliforni
joje. Jokio laikraščio nebu
vau užsiprenumeravęs. Vie
nas lietuvis turėjo Keleivį, jo 
pasiskaitydavau. Keleivyje ra
šė apie lietuviško laikraščio 
Laisvės gimimą, žinoma, Lais
vei lėmė neilgą gyvenimą.

Nuo tada aš Laisvės vardą 
pamilau. Man prisimindavo 
girdėtos dainos politinių kali
nių kalėjime : “O tu laisve, 
mano laisve, tu auksinė, tu 
mūsų...” Nuo tada aš pradė
jau manyti: “Kad aš gau
čiau darbą Laisvės pastogė
je!’! . "

Iš Kalifornijos į Chicagą su
grįžau 1913 metais. Tada bu
vo nedarbas, naujam jau bu
vo sunku gauti darbo. Pabai
goj tų pat metų apleidau Chi
cagą, sugrįžau į Waterbury, 
iš kurio buvau išvažiavęs lai
mės surasti Kalifornijoje, vė
liau Chicagojė. Waterbury’o 
misingta' ir vario fabrikai jau 
gamino kulkas, dirbo kaip 
pašėlę, nes Vokietijos junke
riai jau rengėsi užkurti karo 
gaisrą Europoje, kuris ir už
kurtas 1914 metais.

Tada mano brolis Adomas 
jąn buvo Laisvės prenumera
toriumi. N^o tada susipaži
nau su Laisvės turiniu. Man 
patiko Laisvė. Pradėjau ki
tiems užrašinėti. Naugatuck, 
ęonn., gyvendamas dalyvavau 
konteste 1930 metais ir vė
liau. 1921 metais pradėjau 
I^aisVėje bendradarbiauti.

7 1934 metais atvažiavau į 
.Laisvės bendrovės dalininkų 
siivažiavimą. Buvau bedarbis, 
o Laisvei reikėjo darbininko. 
Atėjau į boarddirektorių su
sirinkimą, prašiau, kad duotų 
progą mokytis ekspeditorium- 
išsiUntinėtoju Laisvės skaityto
jams. Gavau tą darbą ir jau 

X.1949 metais sausio mėnesi 
man sukaks 15 metų jubilie
jus Laisvės įstaigoje, o Lais
vei 3,0 metų kai eina dienraš
čiu.

Tai matote, Laisvės skaity
tojai ir talkininkai-vajininkai, 
ko aš jums nesakiau per 15 
metų dirbdamas Laisvės pa
stogėje, dabar noriu jums pa
sakyti. Bet jūs turėtumėt ma
nęs klausyti taip, kaip klauso 

jūsų Laisve, kurią aš išsiunčiu 
skaitytojams per 15 metų.
Raktas j Ateitį— “
Mūsų Rankose '

Kaip anksčiau minėjau, mes, 
kolonijų vajininkai, dalyvau
davome konteste nepaisant, 
dirbome Laisvės įstaigoje ar 
ne. Bet nekurie dirbantieji 
Laisvėje technikai ar redakto
riai nepaiso .jai darbuotis. Ne 
vienas kartais pasako prakal
bą kaip koks misijonierius, nei 
neprisimena apie tą laikraštį 
arba organizaciją, kuri rengia 
prakalbų maršrutą. Turėtų 
visi mokytis iš mūsų veikimo 
seno veterano ir prakalbinin- 
ko-žurnalisto Leono Prūseikos.' 
Jis nieko nepamiršta. Tai pa
darydavo ir mūsų prakalbinin- 
kai seniau. Dabar kažin kodėl 
užsimiršta, nors bendrai mes 
daug nužengėme progrese. 
Prakalbų sakytojai .ir laikraš
čiai auga, turinys gerėja, 
skaitytojai daugėja.

Ruošdamiesi švęsti-pasitikti 
dienraščio Laisvės 30 metų ju
biliejų, šiame 1948 ’metų vaju
je turėtume kiekvienas skaity
tojas gauti vieną naują skaity
toją ir Laisvės popieros fon
dui aukų nuo $5 ir aukščiau.

Kokie būtų to rezultatai? 
Laisvė tuojau galėtų išeidinėti 
kas dieną 8 puslapių. Galė
tume pagerinti sąlygas prie 
jos dirbantiems. Pavyzdžiui: 
dabar Laisvės išsiuntinėtoj ui 
vienam darbo yra ir perdaug, 
o dviejų dar negalima palaiky
ti. Ir tokios, kokia yra, Lais
vės išleidimas pasunkėjo, nes 
viskas pabrango, ypatingai po- 
piera — per 15 metų 3 kar
tus brangesnė. Pragyvenimas 
taipgi pabrango, tad ir darbi
ninkų algos pakilo kita tiek. 
O Laisvės prenumeratos kai
nos mažai tepakeltos per 15 
metų, tebepasilieka veik tos 
pačios.

Taigi, skaitytojai ir vajinin
kai, visur; dirbkime pasveikin
ti dienraščio Laisvės 30 metų 
jubiliejų su 3,000 naujų skai
tytojų ir išpildymu skirtos 
kvotos 'užtikrinimui popieros 
fondo 1949 metams.

Brooklyno ir apylinkės va
jininkai, nepaduokime pirmos 
dovanos kur nors Illinojaus 
valstijai.

Brooklyno vajininkas
George Kuraitis.

Newark N. 1
Puikiai Pavyko Wallace 

, Mitingas
Pagaliau ir newarkieciams 

teko ta puikioji proga matyti 
Henry Wallace’ą ir girdėti jo 
puikiausią kalbą. Spalių 24 
diena, tai buvo ta laimingoji 
diena, kua* virš 7,000 žmonių 
klausėsi, tartum ten nei gyvos 
dvasios nebūtų, tik ant kiek-' 
vieno akcentingo žodžį® su- 
ūždavo, kaip griausmas, entu
ziastiškas sveikinimas, kalbai 
pritarimas.

Wallace turėjo apie 7 va
landą vakaro vakarienę, ku
rioje dalyvavo apie 300 sve
čių, pasimokėdami po $50 už 
lėkštę. ’ ,

■ Apie 9:30, vaT. vakare pa
stebėjau valstijos policiją, 
sustojusią visu koridoriumi 
abiejose šalyse, padarant pla
tų taką praeiti. Pasiteiravau,, 
kame dalykas. Atsakas buvo: 
N. J. valstija saugo Henry 
Wallace, kad neužpultą chu
liganai ir valstijai gėdos ne
padarytų. Jie atlydėjo Walla
ce į svetainę.

Galima drąsiai sakyti, kad 
šiam mitingui labai daug pa
kenkė oras: i visą dieną smar
kiai lijo ir, priedui, dar di
džiausia vėtra buvo, taip kad 
net gatve eiti sunku buvo. 
Visgi žmonių daugiai! dusyk 
tiek buvo, negu prez. Trumano 
mitinge. '

Sukelta diiug pinigų propa
gandai. . *

Balsuokime už WallaCe, 
Taylor ir visus ' Progresyvių 
Partijos kandidatus lapkričio 
2 dieną. G. Albinas.

BALSUOKIME!
Rinkimų agitacija už partijų 

kandidatus baigiasi. Lauksi
me rezultatų, kokius įstatymų 
tapytojus ir tų įstatymų dabo
tojus piliečiai išrinks.

Mūsų miestas priklauso 9- 
tam kongresiniam distriktui ir 
apart Henry Wallace į prezi
dentus, Glen Taylor į vice-pre- 
zidentus ir James Imbrie į se
natorius, daugiau kandidatų 
ant Progresyvių Partijos tikie
to nėra. Liberališki bei pro- 
gresyviški žmonės mūs mieste 
balsuos už kaunsilmanus ant 
demokratų tikieto: 
Ratkewicz ir Frank

Šiuodu jaunuoliu 
švietę vyrai ir uolūs 
jai prieš republikonišką ma
šiną. Nepamirškit už juodu 
balsuoti.

Stanley 
Kemly. 
yra apsi- 
darbuoto-

Septintame kongre^in. dis- 
trikte, kuris apima Hacken- 
sacką ir jo apylinkę, ant re- 
publikonų tikieto į Kongresą 
kandidatu,yra J. Parnell Tho
mas. Jis yra ne-amerikinės 
veiktas tyrinėjimo galva, bet 

,šiuom syk patsai Thomas yra 
tyrinėjamas, kaipo kyšių ėmė
jas ir kitokių nusikaltimų kal
tininkas.

Justicijos Departmentas įsa
kė Thotnastai pasiaiškinti 
prieš teisėjus (Jury). Tho
mas, jausdamasis bėdoje, pa
reikalavo Justicijos Depart
ment, kad prieš teisėjus pa
siaiškinsiąs 4 d. lapkričio, t? 
y., dvi dienos po rinkimų. 
Mat, tada, kad ir kaltas, bet 
jau bus po rinkimų.

Progresyvių Partijos žmonės 
ant demokratų tikieto* remia 
John J.
prieš Thomasą. 
nes lietuviai yra 
balsuot už John J. 
yra darbo žmonių 
uolus agitatorius 
Hartley priešunijinio įstatymo

Carlin j Kongresą 
Darbo žmo- 

kviečiami 
Carlin. Jis 
draugas ir 
už TaYt-
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NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio

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 Džįū- 
lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.
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PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Dąiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
Brooklyn, N. Y701 Grand Street

Telefonas STagg 2-2173
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CHARLES J. ROMAN
/RAMANAUSKAI

Laidotuvių
I )i rėkt orius

BHMH

4 pusi.—rLaisvė (LibertyyLith. Daily)

Romos katalikų v tikėjimo 
ex-kunigas William E. Burke, 
praeitą sekmadienį, 24 d. lap
kričio, atsilankė į presbiteri- 
jonų bažnyčią ant Henry St., 
Fairview, papasakot katalikų 
tikėjimo veidmainystes.

Kun. Burkc buvo pašventūp , 
tas .kunigystės stonui 1931 m., 
Romos katalikų katedros baž
nyčioj, Scranton, Pa. Šioje 
parapijoje ir kunigavo per su
virs 10 metų. Pagaliau pada
rė savo supratime išvadą, kad 
katalikų tikėjimo mokslas yra 
viliugingas. Su tuom supra
timu pasitraukė iš .kunigystės 
ir katalikybės.

Per 4 metus bandė verstis 
įvairiais užsiėmimais, bet kai- < 
po buvusiam kunigui produk- 
tyvis darbas nepatiko. Na, ir 
vėl buvo pakrikštytas presbi- 
terijonų tikėjimu ir patapo šio 
tikėjimo misijonierium. čia 
jis kalbėjo temoje: “Mano at
sivertimas iš tamsybės į švie
są.”

Daug įdomybių papasakojo 
apie katalikybės mokslo viliu- 
gystes. žinoma, šiuom syk 
gyrė presbiterijonizmą. Bet 
kuri tikėjimo sekta geresnė?

Kam piršti žmonėm tikėti . 
į dangų ar peklą, jei tikėjimo 
mokslas viliugingas?

Kazys Bedarbis.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel EVergreen 8-9770

•ūdesio valandoj kreip 
'tėp nrie mane? dieną a> 
flktj. greit suteiksime 
•ndernišką patarnavimą 
‘Mtogiai ir gražiai moder 
>škai įruošta mūsų šer 

meninė. Mūsų patarnavi 
mu ir kainomis būsite pa
dūkinti •

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 411Q
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DETROITO ŽINIOS
Patarimas, Kaip Balsuoti
Lapkričio-November mėn. 2 

d. visi eisime balsuoti—rinkti 
valdžios pareigūnus. Nuėję 
balsavimo vieton, gausite še
šias (6) balotus. Vieni balo
tai bus su nominuotų kandi
datų pavardėmis, o kiti kons
titucijos pataisymui, ir tt., ant 
kurių reikės pažymėt “yes,” 
arba “no.”

Bet svarbiausia, tai balotai 
su kandidatų pavardėmis, už 
kuriuos balsuosite, arba ne
balsuosite.

Vieną balotą gausite trum
pą, tik su» kandidatų pavar
dėmis į prezidentus ii- vice
prezidentus. Daugiau kandi
datų ant to baloto nebus. Ten 
bus vardai tik Trumano, Wall- 
ace’o, Dewey, ir kitų partijų 
kandidatai. Viso net septy
nios partijos. Nuėję balsuot, 
padėkite kryžiuką tik vienojo 
vietoje po partijos emblema,

už kurią norite balsuot. De
mokratų partija iš eilės yra 2- 
ra ir numeris 326, o Progre
syvių Partija (Wallace) iš ei
lės yra šešta ir numeris 330.

Antras balotas (ilgas) bus 
Wayne County ir Michigano 
Valstijos. Ant tų balotų irgi 
yra septynių partijų ęmbele- 
mos (ženklai) ir kandidatų 
sąrašai, čia reikės pasirink
ti kandidatus. Bet būkite at
sargūs ir nebalsuokite 
“Straight” u-Ž partiją, t. y., 
nedėkite kryžiuko viršutinia
me rutuliuke. Kodėl? Todėl, 
kad tamstų’balotas galės būti 
sugadintas-atmestas, arba tū
li kandidatai, už kuriuos no
rėtumėt balsuot, negaus tams
tų balso. “Splitinkite” balo
tą, t. y., padėkite kryžiuką 
prie kiekvieno kandidato pa
vardės, už kurį norite balsuo
ti, tuomet bus užtikrinta, kad 
balotas išpildytas (nubalsuo
tas) gerai.

LWUVĮ^K4
j y■’i Ri-tusi , i>uoi;-Į 

ZZZZgĘghSCHOLES BAKING
532 Grand Street, Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome i visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, 
j krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir j kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802

Pav., Progresyvių Partija 
neturi visų kandidatų į tūlas 
įstaigas. Neturi kandidato į 
gubernatorius ir į Wayne 
County prokurorą (Prosecut
or). Čia reikės pasirinkt iš 
Demokratų Partijos. z Demo
kratų Partijos kandidatas gu
bernatoriaus vietai yra G. 
Mennen Williams, Prezidento 
Roosevolto žmogus, pažangus, 
jaunas, protingas vyras. Pro
kuroro (Prosecutor) vietai 
Demokratų kandidatas .yra 
Gerald K. O’Brien, jau pir
miau buvęs prokuroru, pro- 
grosyvis žmogus, visuomet sto
vintis paprastų žmonių pusėje. 
Todėl Progresyvių (WallaCe) 
Partija ir nestatė toms vietoms 
savų kandidatų. Bet-jci tams
tos balsuosite “Straight” tik 
už partiją ir daugiau nieko, 
tai suminėti kandidatai negaus 
tamstų balsų, ir republikonai 
laimės rinkimus. O jei bal
suosite “Straight” už kokią 
nors partiją, ir paskui nušok
site Demokratų Partijos są
rašai; ir ten balsuosite už tū
lus kandidatus, tai tamstų ba
lotas galės būti atmestas-su- 
naikintas. Tas priklausys, ko
kiame distrikte ir kokie bus 
balsų prižiūrėtojai ir skait- 
liuotojai. Gi balsavimų vieto
se būna paskirti ir tokie as
menys, kurie turi mažiausia 
politinio išsilavinimo - suprati
mo; prie balsavimų dirba 
daug taip vadinamų “house
wives,” ir 
“supranta,” 
už kokią 
“Straight,”
į kitos partijos sąrašą ir vėl 
balsuoti. Tokių balotų nepri
ima. Taipgi ir dabar \as pats 
gali atsitikti. Ir po balsavi
mų niekas nebegalės surast, 
kad balotai atmesti nelegališ- 
kai, ir kiek tokių balotų at
mesta.

Todėl patartina, kad kurie 
balsuosite, balsuokite ne 
“Straight,” bet atskirai už 
kandidatus, padėdami kryžiu
ką prie kiekvieno kandidato 
pavardės. Tas ims biskį dau
giau laiko nubaĮsuot, bet balo
tas bus užtikrintas, niekas ne
galės jo atmest. “Splitinki
te 7 balotą!

Dar reikia paminėt konsti
tucijos pataisymo sumanymą 
N. 6-tą. Tasai “pataisymas” 
num. 6-tas yra blėdingas dar
bo žmonėms, darbininkų uni
joms, ir abelnai progresui. 
Todėl patartina balsuot “No,” 
kad tasai sumanymas būtų at
mestas, kad neliktų įstatymu.

Už kitus sumanymus, “kons
titucijos pataisymus,” ar bal
suosite, ar ne, tai jau ne taip 
svarbu.

Tačiaus lapkričio-November 
2 d. visi ir visos eikite balsuot. 
Kartais tik vienas balsas nu-, 
sveria vienon ar kiton pusėn.

Adv. Stephanie Masytė.

niro senovės visi 
kad jei balsuoji 
nors partiją 

tai nebegali lysti

■ Montreal, Canada HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

LITVANICA SQUARE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKT| 7 DIENAS SAVAITĖJE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

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

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

7 A

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Tel. TRObridge 6380

DR. JOHN REPSH1S
(REP8YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedėliomls Ir Šventadieniais: 
nno 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
ksmp. Inmnn St, arti Central Skr. 
CAMBRIDGE, MASS.

Paskutinėmis keliomis sa
vaitėmis Clevelande buvo tam 
tikras sąjūdis. Trią nedėldie- 
nius paeiliui turėjome dido
kas sueigas ir visos jos davė 
pasekmes geresnes, negu bu
vo tikėtasi.

Spalio 3 d. įvyko Ohio lie
tuvių konferencija. Tikslas 
šios konferencijos buvo kiek 
galint išpopuliarizuoti Progre
syvių Partiją, supažindinti 0- 
hio lietuvius su painiomis Ohio 
balsavimo taisyklėmis ir su
kelti kiek finansų dėl Wallace 
kampanijos. Reikia pasakyti, 
kad konferencija savo užduo
tis atliko. Finansiniai davė 
pelno $150, $37.50 pasiųsta 
Wallace for President Lietu
vių Nacionaliam Koriiitetui, li
kusieji $112.50 priduoti vie
tos komitetui.

Spalių 10 d, turėjome 
kalbas. Kalbėjo buvęs 
gresmanas De Lacy ir drg. R. 
Mazara. ■ Čion irgi suaukąuta 
dėl. Wallace kampanijos 
$111.25, iš kurių $15.00 pa
siųsta Lietuvių Komitetui, o 
likusieji $96.25 priduoti vieti
niam komitetui.

Aukavo sekamai: Juozas 
SamuoTis $10. Po $5.00 : F. 
Skleris. V. Gaurilis, S. Kaze- 
lionis, J. E. Simanauskai, J. 
Werner, F. Kruger, W. 
Karsokai, M. Lukošius, A. 
cevičius, A. K. Salen ir 
Geibienė.

Po $2.00: A. V. Šūsnis, J. 
Gabriūnas, Jonas Stripeika, J. 
Krosin ir A. Nikos; $1.50 Juš- 
kaitis; $1.25 V. Jankauskas.

Po $1.00: A. Palton, K. Ka
piton, Juozas Stripeika, B. 
Kirstukas, Jurgis Gendrėnas, 
Jonas Gendrėnas, P. Kirdei- 
kis, A. Naųmavičius, O* Las- 
nik, K. Valaika, P. Radžers, 
P. Mason, J. Vaira, V. Young, 
Ulozienė, W. Geibis, J. Berno
tas, V. Karmuza, J. Apšega, 
K. Skapas, J? Palton, P. Ka
rulis, J. Vasiliauskas, P. Ne- 
mura, J. Dilius, Mrs. Parapi- 
jonka, P. Dulskis, V. Vidugi
ris, P. Bauža,. M. Raulynaitie- 
nė,' Mr. & Mys. Maurutis, P. 
Williams, A. ‘Pilkauskas ir J. 
žibinąs. 50 c. A. Jankauskas.

Spalių 17 d. įvyko LDS 4-to 
Apskričio konferencija, šioji 
konferencija buvo kiek tai pir
mesnių Įvykių nustelbta, ne
buvo jau taip skaitlinga, ta
čiau savo pareigas pilnai at
liko. čion verta pastebėti ne
kuriu kuopų sekretorių apsi
leidimą. Pav., Youngstowno 
9-ta kuopa ne tik ką delegato 
neprisiuntė, bet nei kuopos 
metinio raporto nesugrąžino 
sekretoriui. Taipgi C level an- 
do 55-ta kuopa heprisiunte 
nei mandatų, nei metinio kuo
pos raporto. Kiek žinoma, 
Apskr. sekretorius išsiuntinėjo 
kuopoms tam tikrus lakštus -su 
klausimais, ‘ Į kuriuos kuopos 
sekretoriui užimtų tik kelias 
mįnutes atsakyti ir sugrąžinti 
Apskr. sekretoriui. Bet minė
tų kuopų sekretoriai to nepa
darė.

Jeigu jau kuopų valdybos 
taip nepaiso organizacijos 
reikalų, tai ką gi jau norėti 
iš eilinių narių.

Konferencija iš Apskr. iždo 
paaukavo sekamiems darbinin
kų reikalams: vietiniam LDS 
kliubui įrengti $100, 12-kos 
kaltinamų komunistų bylos 

, vedimui $30, Vilniai ir Lais* 
vei po $10, Liaud. Balsui ir 
Pietų Amerikos Darbui po $5. 
Viso išaukota $160.

J. Žebrys.

vie-

pra- 
kon-

M.
Pu-
M.

GARNIO DOVANA
Spalių 7 d. buvo laiminga 

diena dėl John ir Janet Crom
bie, bes tą dieną aplankė juos 
“gąrnyš” ir paliko didelį sūne
lį, kuris sveria virš 8 svarų. 
Jauna motina yra progresyvių 
tėvų dd. K. Kielų vyresnioji 
dukrelė, kuri savo laiku veikė 
tarpe lietuvių jaunuolių ir pri
gulėjo prie'“Jaunimo” choro.

Linkiu jauniems tėvams gra
žiai ir sveikai išauginti savo 
sūnelį!

SVEČIAVOSI ONTARIJOJ
Šio mėnesio pradžioje dd. A. 

ir K. Liokaičiai buvo nuvykę į 
Ontarios provinciją, ant taba
ko ūkės, atlankyti savo artimus 
giminaičius, kurie dar nesenai 
atvyko is Vokietijos.

Nors kelionę turėjo tolimą 
ir vargingą, bet sugrįžo labai 
patenkinti pasimatę su savo 
giminaičiais, su kuriais nebuvo 
matęs virš 20 metų. Taipgi ten 
draugiškai, maloniai laiką pra
leido su tabako augintojais dd. 
P. Mažyliais (buvusiais mont- 
realiečiais), Repšiais ir Aleliū- 
nais, Visi, sako, labai gražiai 
gyvena, draugiški ir' vaišingi 
žmonės.
VEDYBINES SUKAKTUVeS .

Pas muš įėjo madon ruošti 
įvairaus pobūdžio surpryzo 
partijas, draugiškus pagerbi
mus savo artimų draugų, štai, 
pastaruoju laiku suruošta visa 
eilė vedybinių sukaktuvių dėl 
sekančių “jaunavedžių”:

Rugsėjo 18 d. buvo suruošta 
20rties metų vedybinės sukak
tuves dėl J. ir K. Ambrazų;

Rugsėjo 25 d., 15-kos metų 
vedybinės sukaktuvės buvo ap
vaikščiotos J. Kynų; ' z

Spalio 3 d. St. ir J. Matule
vičiams buvo surengtos 15-kos 
metų vedybinės sukaktuvės;

Spalio 9 d. buvo suruoštos 
20-tiės metų vedybinės sukak
tuvės V. Kiškiams.

Nuo savęs ( visiems kalba
miems “jaunavedžiams” linkiu 
laimingo ir ilgo gyvenimo!

Iš PAŠALPINĖS SUSIRIN
KIMO.

Spalio 10 d. M.L.S. ir D. Pa
šaipiuos Draugijos mėnesinia
me susirinkime teko išgirsti 
sekanti pažymėtini raportai:

Kaip jau iš anksčiau žinoma, 
Draugija turi užsibrėžusi labai 
kilnų tikslą, tai yra, įsigyti sa
vo nuosavą namą. Tam tikslui 
narių pritarimas labai didelis. 
Šiuo laiku kaip tik vedamas 
rinkimas pasižadėjimų iš na
rių, kiek kuris narys galėtų 
paskolinti pinigų dėl namo įsi

gijimo. Turint iš narių finansi
nį pasižadėjimą, tuomet jau 
galima teirautis namo. Tik, de
ja, pas narius yra viena didelė 
blogybė, tai kad niekas nenori 
dirbti. Nariai visą darj?ą sten
giasi palikti Valdybai, o vienai 
valdylbai toks milžiniškas dar
bas atlikti neįmanomas.

Spalių 30 d. ši Draugija ruo
šia savo Metinį Balių, Vytau
to Klubo svetainėje* Parengi
mų komisijos darbštieji nariai 
dd. A. Botyrienė ir Šmitas iš
davė v raportus, kad prisiruoši
mo prie šios vakarienės darbas 
eina gerai, ir kad atsilankiusie
ji svečiai bus puikiai priimti ir 
pavaišinti; taipgi bus šokiai, 
kuriems gros gera orkestrą, 
jaunuolės Griganavičiūtės va
dovybėje. Jaunuolė Griganavi- 
čiūtė šios kolonijos lietuviams 
yra gerai pažįstama, nes jau 
ne kartą savo gabiu muzikoj 
talentu linksmino mus.

Susirinkime jaunuolis A. 
Norkeliūnas trumpai apibudino 
“Apdraudos Įstatymus,” o jei 
kurie norėtų juos smulkiau su
žinoti, gali pas jį kreiptiš as
meniškai. Kat'esp.

DIETIKĖ
Baigusi A. D. A. PIRMINYBB 

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

Kreipkitės
. MEMORIAL HOSPITAL 
1601 VAN BUREN STREET, 
WILMINGTON, DELAWARE.

. (256)

Francija Mėgina Vėl Visai 
Pavergti Viet Namą

Worcester, Mass.
Spalių 24 d. Progresyvių 

Partijos tarptautinė pare nors 
neskaitlinga, bet sėkminga bu
vo; turėjo skanių užkandžių, 
daugiausia lietuvių moterų su
aukotų. Trys geros prakalbė- 
lės pasakyta kas link rinkimų 
kampanijos, už Progresyvių 
Partiją. Nemažas surprizas 
buvo, kaip jaunuolis Richard 
Janulis pirmą sykį taip tinka
mą prakalbėlę psakė ir aukų 
rinkliavą pravedė nepaprastai 
sėkmingai; mažiukė publika 
sudėjo aukų $106 dėl garsia- 
kalbinio automobiliaus, kuris 
gatvėmis galės važinėti besi
artinant rinkimams ir garsin
ti, už ką piliečiai turi bal
suoti šiais rinkimais, būtent už 
Progresyvių Partijos tikietą. “ 
© , D. G. J.

BŪKITE ATSARGŪS 
Ypatingai Senesni žmones
Mainantis orui, dauguma žmonių 

serga slogomis ir kitokiomis ligo
mis. Būkite prisiruošę, kad atsigin
ti nuo ligų, naudokite No. 2 M. J. 
Švilpas Saive-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, nikstelėjimą, persi
šaldymą ir, aštrų kosulį nuo persi
šaldymo. Greitai gausite pagalbą.

Kaina $1,
Taipgi kurie turite odos ligas, iš

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

Matthew
BUYAUSKAS

, Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Atmins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS į
Tėlefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774 Į
' j

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- j 
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savb mylimiesiems. | 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. Į

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg pared- j 
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. ?

Fotografas ;
įraukiu paveikslus familljų, ves-’ 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių..kitokių grupių ir pavienių.. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir’ krajavus 
sudarau- SU ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geįdaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway Ir Stone AVe„ prie 
Cbauncey St., Broadway Line.

> Tel. GLenmore 6-6191

Du Vyrai Pagrobė Slaugę, 
Privertė Ją Užsiūti Žaizdą 

Trečiam
Birmingham, Ala. . Du 

vyrai sučiupo slaugę Estelle 
Wright gatvėje, įsivarė ją 
į ^automobilį, išsivežė miš
kan ir privertė ją užsiūti 
žaizdą trečiam vyrui. Slau
gė padarė tą operaciją siu
vamąja adata su juodu siū
lu.

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

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

RONKONKOMA
8634

Chicago. Sustreikavo
1,500 duonkepių; reikalauja 
12 nuošimčių daugiau al
gos.

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

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A 

Hartford 6, Conn.
Hartfordiečiai galite pirkti pas 

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

Paryžius.—* Tautinės Viet 
Namo valdžios atstovas 
Tran Ngoc Danh kaitino 
Franci ją, kad ji kariniu už
puolimu jau dveji metai 
stengiasi iš naujo pavergti 
tą kraštą, kaip beteisę fran- 
cūzų koloniją.

Bus Baudžianti Anglą Mane
liai už Neatėjimą Darban

London. — Anglijos val
džia ir mainiėrių unijos va
dai nutarė bausti 8 doleriais^ 
angliakasį už kiekvieną ne
atėjimą darban be svarbios 
priežasties. Kurie dažniau 
išliks iš darbo, tai bus teis
mui atiduoti.

Kiek Lėšuoja Reikmenų

Washington. — Maisto, 
anglies ir kitų reikmenų 
gabenimas lėktuvais į a- 
merikinę Berlyno dalį kas
dien lėšuoja po 393 tūkstan
čius dolerių, neskaitant pa
čios tų reikmenų vertes, 
kaip pranešė valdžia.

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

Progresyvių Partijos Kom., vie
tinis, rengia susirinkimą lapkr. 2 
d., Liet. Taut. Namo apatinėje sa
lėje, kampas Vine St. ir N. Main 
St., 7:30 v. v. Turėsime radio ir ga
lėsime klausytis pranešimus apie 
laimėjimą Trečiosios Partijos Henry 
Wallace for President vietos. Taip
gi patys nepamirškite už jį balsuoti 
'ir kitus paraginkite. įžangos nebus.

Kam.

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

" kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

, Savininkas
417 Lorimer Street K

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virto» 
i mėsos valgiai. Taipgi dar- 
i Žovių ir pieninių valgių 

gražus pasirinkimas.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas laidotavm

$150
Koplyčias suteikiam nemokamoj 

visose dalyse miesto.
Te) Virginia 7-4499

TELETHONR 
4TAGG ž-MHS

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

, Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
l’ulkiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodauio*

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

IM
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Wallace Važiuos Williamsburg 
Grand Strytu

Henry A. Wallace visą die
na šj sekmadienį, spalių 31-
mą, praleis Brooklyne, atlan
kys visus darbo žmonėmis
apgyventus distriktus, tahpe 
tų lietuviais apgyventus East
New Yorką ir Williamsburga.

Gyvenančiųjų prie Grand 
Stryto langai šį sekmadienį 
bus labai brangūs.

HENRY A. WALLACE

Kur Bus Wallace’as?
Wallace’as kelionę Brookly

ne pradės 10 vai. ryto, jau va
kar skelbtuoju mitingu East 

'New Yorke, Thomas Jefferson 
High School Field, Pennsylva

nia ir Sutter Avcs.
11 iki 12 rytą atvyks į Stan

ley Smith’s Restorantą, 
Church Ave. ir E. 21 st St.

12:45 per pietus—Parkway 
Theater, Pitkin Avenue ir 
Eastern Parkway.

1:15 — ant President St., 
tarpe Schenectady ir Utica 
Avenues.

1:30 iki 2 :45 pertrauka pie
tums . O po piet seks motor- 
kada kelionė sekamai:

2 :50—kampas Chauncey ir 
Stuy vesant. . /

3:15 — Tompkins Avenue 
Park tarp Tompkins ir Marcy 
Avenues.

Iš ten atvažiuos prie Broad
way ir Graham Ave., važiuos 
iki Grand St., Grand Strytu 
iki So. 4th St., So. 4th Strytu 
į Bridge Plaza. 3:30 Wall
ace kalbės prie Washington 
Monument, Will i a msb mrg 
Bridge Plaza.

Ant Bridge Plaza žymių 
kalbėtojų prakalbos ir įvairu
mų programa prasidės 2 vai. 
Tad verta į plazą atvykti 
anksčiau, rasti sau gerą vietą.

Po prakalbų pas mus, Wall
ace dar kalbės 14-me kom 
gresiniaine distrikte ir kalbės » 
per radio.

Brooklyno Svarbieji Distriktai
Kekvienas balsas už Wallace 

ir Taylor ir už visus progresy
vius eilėje C — American La
bor eilėje — šiemet yra be galo 
reikšmingas. Kiekvienas ekstra 
balsas reiškia laimėjimą, nežiū
rint, ar tie kandidatai bus iš
rinkti, ar ne. Tad visuose dis- 
triktuose tikri darbiečiai ir 

| progresyviai daug darbuojasi 
už gavimą daugiausia balsų.

Tačiau tarp tų yra parinkti- 
ttįai, svarbiausieji distriktai.
.Dėl ko tie svarbesni?

, Dėl to, kad tuose distriktuo- 
se yra proga laimėti. Vienok 
lenktynės yra taip artimomis, 
kad laimėjimas ar pralaimėji
mas kybo ant kelių dešimtų, o 
kartais tik ant kelių balsų.

Tai dėl to darbininkų ir visų 
progresyvių laimėjimo šalinin
kai visomis pajėgomis darbuo
jasi, kad kiekvienas to distrik- 
to pilietis išeitų balsuoti, kad 
jie būtų informuoti apie kan
didatus, žinotų, už ką balsuoti.

Balsų Saugotojų Rolė
Visuose balsavimo distrik-

vadovybe liaudies reikaluose ji 
yra taip paskilbusi ir prigijusi 
savo susiedijoje bendrai ir neg
rų liaudyje ypatingai, jog net 
priešai nedrįsta daug ką prieš 
ją prasitarti — žino, kad ma
žai kas tam patikės.

Pressman, buvęs CIO vyriau
sias teisininkas - patarėjas, re
zignavo iš tų pareigų, kad pa
švęsti visą savo laiką kampa
nijoje už Wallace^. Jis taip 
pat būtų didžiu priedu kon
grese.

Ir yra daug kitų gerų kan
didatų. Kad jie visi būtų iš
rinkti ar bent gautų daugiau
sia balsų, balsuokite už visus 
kandidatus eilėje C — Ameri
can Labor eilėje.

D-tis.

LKM Activity
By Helen Bručas

This Saturday marks the 
second anniversary since the 
Lithuanian Language School

* tuose visos partijos stato balsų-
saugotojus. O tai taip pat ne
lengva problema. Saugotojų 
darbas lengvas, bet išlikti iš 
darbo reikia pasiaukojusių 
žmonių. Gi tokių reikia nema
žai. Viename tik Brooklyne yra
virš tūkstantis rinkiminių dis- 
triktų.

Pats svarbiausias balsų sau
gotojų laikotarpis yra būti ati
darant mašinas, pirm 6-tos ry
to, kad nebūtų įregstruota ne
buvusių balsų. Taipgi uždarant
mašinas matyti, kiek už kurį 
kandidatą yra įregistruota bal-. 
sų, kad niekas negalėtų suk
čiauti.

Šiemet visame New Yorko
mieste balsavimų stotys bus at
daros iki 9 valandos. Tad kiek
vienas ir dirbantis gali būti 
balsų saugotoju, jeigu tiktai jis- 
jinai norės. Kas negali saugoti 
visą dieną, saugos nors kelias

Balsų saugotojais (watchers) 
būti tik piliečiai. Iš lauko 

ži — dalinti korteles ir t.t. 
bile kas.

Svarbieji Distriktai
10-tas kongresinis, kandida-

i Ada B. Jackson.
\2-tas kongresinis, — Vin- 
mt ‘Jx, Longhi, paskiausiuosę 
nkimuctee trūkęs tik kelių šim- 
i balsų po gavimo apie 23,000. 

? 14-tas kongresinis, — Lee 
Pressman.

24-tas senatinis, — senato
rius Kenneth Sherbell.

9-tas assemblynis, — Sa
muel Kaplan.

Ada B. Jackson yra labai 
populiari. Darbštumu,. gabia 

HrUn

was organized. In the two 
years of its existence, the stu- 
dens have made quite a lot of 
progress, and have shown the 
results of their learnings to 
the Brooklyn public twice — 
last year they presented a 
play “Jonuko Ligą” and this 
year Moliere’s comedy “Meilė 
—Visų Ligų Gydytoją.” Most 
of the students never spoke 
Lithuanian until they started 
to attend school, and already 
they have presented the two 
aforementioned plays in Lith
uanian. One goal has been 
partially reached. But the 
LKM has many goals that 
must be reached. Among 
them is to jnake the LKM a 
mass youth organization. Since 
there is no such organization 
in existence in Brooklyn and 
Queens, the LKM is doing its 
best to further the progress 
and activity by organizing a 
sports’ gi'oup, a string en
semble, a folk dance group, a 
drama club, handicraft, and 
also there are very good pos
sibilities of a junior chorus.

All these groups need lead
ers and the LKM Committee 
is unable to accomplish every
thing by themselves.

Therefore the Lithuanian 
Language School is calling a 
mass meeting Saturday night, 
October 80th, of all sponsors, 
students, representatives of 
all organizations and everyone 
who is interested in promoting 
the welfare of the school. The 
meeting is open to everyone, 
and, since the youth is the 
core of all our organizations,

Laisves Koncertui Reikes 
Daug Darbininkų

Visi sutinkantieji ateiti dien
raščiui Laisvei į talką laike 
mętinio koncerto prašomi su
sirinkti pasitarimui.

Pasitarti šį kartą reikės ne 
vien tik pasidalinimui darbais, 
bet ir susipažinti su sistema, 
kokią reikės vartoti tame dar
be, nes mūsų koncertas šiemet

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 
atskirai išaiškinti.

Prezidentas Trumanas 
Kalbėjo New Yorke

Keista Aritmetika
Kada Wallace’as kalbėjo 

perpildytąme Gardene, kur 
apie 3,000 publikos likosi už 
durų, darbo partijos mitinge, 
komercinės spaudos skribliai 
ten priskaitė 19 tūkstančių. Gi 
ketvirtadienį, kada ten kalbė
jo Trumanas, “liberalų” parti
jai, salei esant pustuštei, tie 
patys skribliai ir policija pri
skaitė 22 tūkstančius.

Įdomi ta amerikinė techni
ka! Net mūro sienos gali su-, 
sitraukti arba išsitempti•

Tas .pats su Union Skvero 
tuo kampu. Kada progresyvės 
organizacijos ten rengdavo 
savo demonstracijas, policija 
vis spausdavo, stumdavo būrį 
krūvon, suspausdavo taip, kad 
pasijudinti negalėdavo. Ta
čiau po demonstracijos pri- 
skaitydavo-3-5, o kartais iki 
7 tūkstančių publikos. Truma- 
nui atvykus čia kalbėti skelbia 
publikos buVus 60 tūkstančių, 
nors publikoje vietomis būtų 
užtekę kazokėliui šokti.

T—as.

New Yorkas — savo rūšies 
valstybėm— milionai svieto ke
lių dešimtų mylių plote. Tad 
visi prezidentiniai kandidatai 
nori paskutines dienas savo 
kampanijos praleisti New 
Yorke.1

Ketvirtadienį ir penktadie
nį prezidentas Trumanas buvo 
atvykęs su prakalbomis, mo- 
torkadoje, apkeliauti didmies
tį.

Ketvirtadienį kalbėjo dau
gelyje vietų, tarpe kitų ir 
sukniasiuviams ir kitiems siu
vėjams. xUniju viršininkai 
daugelyje vietų šapas atleido 
anksčiau iš darbo, paliepdami 
nueiti į Union Square, kur bu
vo sušauktas pats didžiausis 
iš jam įvykusių mitingų, gale 
aikštės.

Prezidentas lankėsi City 
Hali ir kalbėjo ant salės laip
tų, taipgi kalbėjo keliuose ki
tuose mitinguose, taipgi “li
beralų” partijai pustuščiame 
Gardene.

Dvi Bravamčs
Pasirašė Sutartis

George Ehret Brewery Co. 
pasirašė sutartį su streikuo
jančiais alaus išvežiotojais. Ši 
buvo antroji bosų frontą pra
laužusi firma. • Pirmiau btivo 
pasirašiusi sutartį Loewer’io 
bravarne .

Abi firmos yra nariais 
Brewers Board of Trade, kuri 
vis tebesisphia nesitaikyti. 
Abi sutiko atsisakyti nuo to 
punkto, kuris verčia • draive- 
rius nesvietiškai skubėti, dėl 
kurio buvo kilęs streikas.

Didžiuma bravarnių, tačiau, 
tebėra užstreikuotos. Mieste 
didžiuma įstaigų tebevartoja 
iš kitų valstijų atvežtą alų, 
kurį darbininkai nutarė įleisti.

Įkalinto Denveriečio 
Žmona Pilnėtuos 
New Yorke

Anna Bary, žmona Denve
ryje įkalinto Kolorados ko
munistų organizacijos pirmi
ninko, maršuos pirmose- eilė
se masinio pikieto prieš įkąl- 
tinima 12-kos komunistų va
dų. ' „ ' ' ' ; -

Pikiėtas įvyks šio pirmadie
nio rytą, lapkričio 1-mą, 10 
valandą, ties Federal Court 
Buildingu, Foley Square, New 
Yorke (prie pat BMT Cham
bers St. stoties).

Spalių 15-tą, kada ten įvy
ko pirmasis svarstymas rei
kalavimo* bylą panaikinti, ten 
buvo apie 3,500 pikietuotojų.

t Susidūrus dviem mašinoms 
Brooklyno' Bay Ridge sekcijo
je tapo užmušti Herbert Haas 
ir Vincent Amodei, abu jauni 
vyrai. Lengvai susižeidė vie
nos mašinos vairuotojas Al
bert Diodato. \

let us bring all we can pos
sibly get to acquaint them 
with the LKM and its move
ment. After the meeting re
freshments will be served and 
there will be music for danc
ing.

The place: Liberty Audito
rium, corner 110th St. and 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y.

Menkeliūnaitei Palinkėsime
Laimės Jos Koncerte, 31-mą

K o nsta n c i j ai M e n k o 1 i ū n a i - 
tei-Campa pagerbti, jos išleis
tuvėms koncertas-šokiai įvyks 
jau šio sekmadienio popietį, 
spalių 31-mą, Liberty Audito
rijoje, kampas 110th St. ir At
lantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y. ' Pradžia 3:30. Tikie- 
tąs $1.25 (taksai Įskaityti), 
šokiai 7 :30. Įėjimas vien tik 
šokiams 60 c.

Menkeliūnaitėš išleistuvių

Konstancija Menkeliūnaite 
Campa

Maria Dmytryshyna

Mūsų menininkai šiomis iš
leistuvėmis draugiškai ją išly
di Italijon. Reikia tikėtis, jog 
taip pat Įvertins menininkų 
žygį brooklyniečiai ir apylin
kės visi lietuviai, kurie myli 
meną ir menininkus. įvertins 
atsilankymu į Liberty Audito
riją šio sekmadienio popietį.

Dėkojame-Kviečiame
Spalių 17-tą įvykusiame a 

LKM parengimo mokiniai pra
dėjo trečią mokyklėlės sezon- 
ną (sem estei’).

Mokyklėlės nariai ir valdy
ba taria nuoširdų ačiū atsi
lankiusiems ir darbininkams, 
kurie labai sunkiai darbavosi, 
kad parengimas būtų pasek
mingas. x

šį šeštadieni. 2 vai. po pie
tų, Liberty Auditorijos patal
pose, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, prasidės pa
mokos, ir* taipgi bus registra
vimas naujų narių-mokinių.

Vėliau, vakaro 7 valandą, 
yra šaukiamas masinis susi
rinkimas, kuriame bus išrink
tos įvairios komisijos darbuo
tis mokyklėlės išlaikymui. 
Yra kviečiami visi, kurie in
teresuojasi mokyklėlės išlaiky
mu ar joje pasimokyti lietu
vių kalbos ir rašybds, tautiškų 
šokių, muzikos, dramos, dai
nų, sporto, rankdarbių ir gal 
būt geros muzikos.

Sekretore.

SKELBKITeS laisvėje

koncerte, kuriame ir ji pati iš
stos su dainomis, brooklynie
čiai ‘ir apylinkės menininkai, 
jai koncerto rengėjai, yra su
būrė daug žymių damos pajė
gų. Dainuos:

Aido Choras, vadovaujamas 
Jurgio Kazakevičiaus.

Sietyno Choras iš Newarko, 
vadovaujamas Walterio Žuko.

Dolores Petronytė
Suzanna Kazokyte

ateikite... pamatykite didesnes mūsų patalpas

ORO EXPRESU SIUNČIAMA MEDICINOS

WORLD TOURISTS .ncJ

;.W■ 1845 Broadway (60th St.), New York 28, N. Y. IS
H LU 2—0590 ■

Maria Dmytryshyna

Apmokamas Skelbimas

Telefonas Virginia 3-5397

Balsuokite Demokratiškai
LAPKRIČIO 2

Valandos Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiakds

Wall Stryto Brokeris 
Prieš Marcantonio

Telefonas
EVergreen 4-7729

Parduoda naujas ir taiso 
sekamas mašinas:

Vacuum Cleanerš, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.
Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kalnas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

Peter 
KAPISKAS

Kreipkites: 
104-12 - 111th Street

Jeigu Norite Progreso- 
Balsuokite už Jį!!!

Sustabdyt Kainu Kilimui, 
Palaikyt Ameriką Sveiką, 

Laimingą ir Gerovišką 
Ir Išvengt Depresijos ir 

Skurdo

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIĖN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD
• BEER & ALES

Kongresmanas Vito Marc
antonio yra nekenčiamiausias 
New Yorke.

Kieno?
Wall Stryto.
Juk tai jis ateidavo Wall 

Stryto mįlionierių centran pa
gelbėti streikieriams pikietuo- 
ti už didesnį kąsnį duonos tarp 
kalnų aukso.

Marcantonio kovojo prieš 
draftą, prieš Mundt-Nixon bi- 
lių. Jis kovoja prieš Taft-Hart- 
ley įstatą ir užtikrina, kad 
jeigiųžmonės šiuose rinkimuo
se išrinks jį ir išrinks jam ge
rų talkininkų kongresai! — 
darbiečių ir kitų progresyvių 
— jie tuos Taft-Hąrtley pan
čius panaikins.

Argi galima kaltinti Wall 
Strytą, kad jam Marcantonio 
nepatinka ?

Marcantonio kandidatuoja 
iš 18-to kongresinio distrikto, 
New Yorke. Iš to pat distrikto 
republikonai prieš Marcanto
nio pastatė Ellis, Wall Stry
to brokerį. Ir jį remia visos ša
lies republikonai. Greta vieti
nių finansierių paramos, Ellis 
gavo $2,500 iš Washingtono 
nuo visašališko republikonų 
komiteto, daugiau už bile ku
rį kitą vietinį kandidatą.

Wall Strytui, visiems finan- 
sieriams, fabrikantams, karo 
kurstytojams Marcantonio yra 
“kaulu gerklėje.”

REAL ESTATE
Ridgewood, N. Y., — 8 šeimynų 

mūrinis gražus namas: po 5 švie
sius, gražius kambarius; geras in
vestments. $12500.

Cypress Hills-—3-jų šeimynų mū
rinis namas, šviesūs gražūs kamba
riai, . $11QOO. 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.

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

(251-<256)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

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

Valandos- jW2ryte valandos. 8vakare

Penktadieniais uždaryta.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

1 BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salčs dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. 

Puikūs steičius su naujaųsiaūT'
• įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel STagg 2-8842

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

Laura Rovere
Albert Vasiliauskas 
Vladimir Dilov.
Toks dainininkų sambūris 

retai pasitaiko. Tad visų at
silankiusių laukia gražiai 
malonus pobūvis. Vienok ne 
vien tame svarba—Menkeliū- 
naitė pas mus dainą pradėjo, 
su augančiu mūsų judėjimu 
augo dainoje. Jinai visuomet 
buvo sw lietuvių judėjimu, o 
mūsų judėjimas su ja.

‘X »ASCIHATINO SHOW* j

OVtt 200 fXHIIIH STAGE IMSINTATIONS 
MON, NOV* 1” thru SUN. NOV. 7* 
DAHV NOON K) HjOOKM ADM. Mk plv» »o» 

7V» REGIMENT ARMORY • 34 ST.» PARK AVE.

PDANV AGENCY EMKA MFG. & TRADING CO. DllVllA 2770 Third Ave. (Cor 146 St.) MO 9-6761

GYDYTOJAS

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

I BROOKLYN, N. Y. ' 

1—2 dienom f
6—8 vakarais E

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208




