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Antradieni.
“Mažesnysis Blogumas.”
Lietuviai Kandidatai.

X

Kas Galima Išrinkti New
Yorke ?

, Rašo R. MIZARA

Tai ryto, antradienį, balsuo
sime !

Mūsų dienraščio pozicija 
šių rinkimų klausimu yra aiš
ki: mes už Progresyvių Par-

Patariame ir mūsų skaityto
jams balsuoti už tos partijos 
kandidatus,— vyriausiai: Hen
ry A. Wallace ir Glen Taylor.

Patariame balsuoti už tuos j 
demokratu partijos j USA Į 
Kongresą kandidatus, kuriuos j 
Progresyviu Partija užgyrė.

sako:Yra žmonių, kurie 
Taip, demokratų ir republiko
nų partijos blogos, bet visgi 
viena jų truputėlį geresnė už 
kitą, todėl reikia balsuoti už 
“mažesnįjį blogumą.”

Tokiems Wallace šitaip at
sako :

“Užuot balsavus už bet ku
rį bloguma, atsistokite, kaip 
vyrai, ir sakykite taip garsiai, 
kad visas- pašaulis išgirsiu: 
‘Mes balsuojame už taiką ir 
saugumą 'sau 
vaikams. Už 
venimo; už 
gamybos’...”

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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Trumanas ir Dewey 
-Laisvių Priešai, 
Sako Wallace
Kaip Tnimaniški Demokratai, taip Dewey’o Republikonai 
Yra Netyru Linčiuoto jai, Kitataučiu Niekintojai >

re
publikonai, lygiai kaip ir 
trumaniški demokratai, lin
čiuoja negrus. Ir Trumanas 
ir Dewey stoja už koloninį 
Jungtinių Valstijų viešpata
vimą , Centralinėje ir Pieti
nėje Amerikoje, priminė 
Wallace.

ir savo va.kų i 
taiką, pilną ny- į ko dalyse, 
saugumą, pilną

Progresyviu Partijos sąra
šuose yra ir lietuvių kilmės 
amerikiečių :

Christina Staneslow-Stanislo- 
vaitienė kandidatuoja į Con
necticut valstijos seimelį.

Frank Vitkus kandidatuoja 
į vieną atsakingą vietą New, 
Jersey valstijoj.

Tex Žebraitis kandidatuoja 
į svarbią miestavą vietą Chi
cago je.

New Yorko valstijos balsuo- 
Tojai turi žinoti, jog mūsų 
valstijoje Progresyvių Partijos 

Darbo 
Labor

j par- 
nuo

dalis yra Amerikos 
Partija — American 
Party.

Balsavimu mašinose
tija bus C eilėje—trečia 
viršaus.

Labai svarbu, kad iš 
džioio Now Yorko USA Kon- 
gresan būtų pasiųsta eile ge- 
/ų-progrosyvių atstovų. .

Brooklyne turi progos būti 
išrinkta į Kongresą: Ada B. 
Jackson, kandidatuojanti lo
tajame kongresiniame distrik
te .

14-tame kongresiniame dis
trikte : Lee Pressman, 
CIO advokatas, žymus 
menininkas. Jis taipgi 
progos būti išrinktu.

Svarbu, kad būtų USA 
,grcsan atgal pasiųstas
Isacson, kandidatuojąs 24-ta- 

4ne kongresiniame distrikte, 
taipgi kovingasis Vito Marc- 
antonio, kandidatuojąs 18-ta- 
me kongresiniame distrikte.

šitie visi keturi kandidatai

buvęs 
visuo- 

turi

le on-
Leo

— Progresyvių Partijos sąra
šuose: jie yra šitos partijos 
statomi; jie yra žymūs šios 
partijos veikėjai.

Brooklyno balsuotojai, beje, 
rinks ir vieną miesto tarybos 
narį, kuris užims mirusiojo 
Peter V. Cacchionio vietą.

P. V. Cacchionio vienmin
čiai, komunistai, stato

. vietai kandidatu Simon
Gergon, už kurį, be abejojimo, 
piliečiai balsuos.

tai
W.

Didžiąjame New Yorke yra 
visa eilė demokratų partijos 
sąraše kandidatų, kuriuos pro
gresyviai užgyrė ir ragina sa
vo pasekėjus už juos balsuoti.

Panašiai yra ir kitose valsti
jose.

Niujorko miesto Amerikos 
Darbo Partija ragina visus,

PgalinČiuosius pasidarbuoti rin-
L kimų dieną, atvykti į ADP 

a • &raštines anksti ir padėti “pa- 
Ž skatinę valandą” atlikti tam 

tikrus rinkiminiai-propagandi-

Amerikonai Naudoja Graikiją, 
Kaip Šaudymų Pratimo Lauką, 
Pareiškė Lenkijos Atstovas

New York. — Savaitės Į Pietinėse valstijose 
pabaigoj supuolė New Yor- 
kan visų trijų didžiųjų par
tijų prezidentiniai kandida
tai —demokratų Trumanas, 
republikonų Dewey ir pro
gresyvių Henry Wallace. 
Trumanas dvi dienas paei
liui agitavo už save New 
Yorke ir Brooklyne. Wal
lace penktadienį pasakė a- 
pie 30 trumpų prakalbų į- 
vairiose Didžiojo New Yor-

40 Turky Politikierių Žuvo 
Geležinkelio Nelaimėje

Ankara, Turkija. — Iš bė
gių išvirto traukinys, ku- 
riuom ' važiavo valdiškos 
‘respublikinės liaudies’ par
tijos politikieriai Į iškilmes 
dėl Turkijos nepriklauso
mybės minėjimo. 40 keleivių 
tapo užmušta ir 83 sužeis
ta.

Trumanas gyrėsi, kad jis 
stojas už laisvę ir lygybę 
negrams ir kad ginąs visų 
amerikiečių pilietines teises. 
Dewey taip pat gerinosi 
negram balsuotojam.

Wallace parodė, jog kaip 
Trumanas su savo demokra
tais, taip Dewey’o republi
konai yra pilietinių laisvių 
naikintojai, kitataučių nie
kintojai ir politiniai pažan- fįuverlį Valdžia ' 
gesniųjų žmonių persekio- 
tnini I ■

Paryžius. —1 D r. Julius 
Katz - Suchy, kalbėdamas 
politiniame Jungtinių Tau
tų seimo komitete, pareiš
kė:

— Amerika, laikydama 
savo kariuomenę Graikijo
je, naudoja tą kraštą kaip 
šaudymų pratimų lauką, 
naujam karui pasiruošti.

Jis tvirtino, kad bergž
džiai vėjais nuėjo šimtai 
milionų dolerių, kuriuos A- 
merika sukišo monarcho-fa- 
šistinei Graikijos valdžiai 
kovoje prieš partizanus.

Katz - Suchy, kaip ir So
vietų atstovai, reikalavo iš
traukt visą anglų-ameri'ko-

nu kariuomenę iš Graikijos 
ir panaikint Jungtinių Tau
tų “tėmijimų” komisija toje 
šalyje. Tie “tėmytojai” vei
kia kaip kariniai Amerikos 
ir. Anglijos agentai, sakė 
Katz-Suchy.

Amerikonai, anglai, fran- 
cūzai ir visas jų blokas sto
ja už tos komisijos palaiky- 
ma, esą, kad dabotu Grai- k./ L/ i-
kijos rubežius nuo “įsiver
žimų” iš Bulgarijos, Jugo
slavijos ir Albanijos pusės. 
O Kanados delegatas Lionei 
Chevrier nušnekėjo, kad 
jei anglų- amerikonų ka
riuomenė būtu ištraukta iš 
Graikijos, tai Sovietai būk 
tuojau užimtų tą kraštą.

Partizanų Mušami, Monarchistai 
Aštrina . Terorą prieš Piliečius

Peru Kariuomenė

Green Remia Francijos 
Mainierių Priešus

Washington.— Darbo Fe
deracijos pirmininkas Wil
liam Green nupasakojo, kad 
Francijos angliakasių strei
kai esąs “komunistų įkvėp
tas,” girdi, “idant nuversti 
Francijos valdžią ir perduo
ti šalį į komunistų rankas.”

Taip Greenas atsiliepė į 
John L. Lewis’o, Amerikos 
Mainierių Unijos pirminin
ko, raginimą — sustabdyt 
Francijos valdžiai Marshal- 
16 fondo pinigus, jeigu ta 
valdžia nesiliaus šaudžius 
alkanų mainierių.

Apdirbinėjami Kariniai 
Planai Prieš Sovietus

London.—Anglijos, Fran- 
cijos, Belgijos, Holandijos 
ir Luksemburgo užsieniniai 
ministrai toliau apdirbinėja 
planus savo karinės sutar
ties, i kurią traukia Jungti
nes Valstijas ir Kanadą.

Paryžius, spal. 29. — Ka
riuomene ir žandarai užimi- 
nėdami angliakasyklas, a- 
reštavo 700 streikierių.
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Kinų Liaudiečiai 
Užėmė Mandžūrijos 
Didmiestį Mukdeną
Komunistai Nušlavė Dvyliką Čiango Armijos Diviziją; 
Tūkstančiai Tautininku Kareivių Perėjo Komunistu Ptisėn

Nanking, Chinija. —šeš
tadienį pranešta, jog kinų 
komunistų vadovai! j a m a 
liaudies armija užėmė Muk
deną, didžiausią Mandžuri
jos miestą, čiang Kai-šeko 
kariuomenė ištisais pulkais 
perėjo į komunistų pusę ir 
atkreipė ginklus prieš čian-

Airija Atidėjo Karinę 
Sutartį su Anglija

res-
nu-

■^'1

Lima, Peru. — Šios Pieti
nės Amerikos respublikos 
armija per -trijų zdienų su
kilimą nuvertė prezidento 
Jose L. B. y Rivero valdžią. 
Pranešama, kad Rivero pa
bėgo į Argentiną. Karinin
kai įsteigė savo valdžią. 
Naujuoju, laikinuoju prezi
dentu tapo generolas Zenon 
Noriega. Prieš prez. Rivero 
visų pirma sukilo karinės 
mokyklos studentai, vado
vaujami Apra partijos.

PIRMA PAGALVOT, 
PASKUI PLAKT...

Nottingham, Anglija. — 
Šios apskrities valdyba nu
tarė: •— Kada mokytojai 
rengiasi plakt išdykėlius 
mokinius, tai. privalo pusę 
valandos palaukti ir* pagal
voti.

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthur nieko neatsakė i So
vietų reikalavimą, kad pa
rodytų kokius planus Mac- 
Arthuras slapai darė su at
skridusiais ’ aukštaisiais ka-* 
riniais Amerikos vadais.

Paryčius. — Francijos 
valdžia suspendavo Firminy 
ir dviejų kitų miestų majo
rus už tai, kad jie pritarė 

i angliakasių streikui. *

Areštuoja Daugiau Vok. Demonstrantu 
, / 

kiečių demonstracijoje sa
vaitės pabaigoje ir už susi
kirtimus su Amerikos ka
reiviais. Tarp areštuotų yra 
5 komunistai. Bet jankių 
komandieriai verčia visą 
kaltę ant komunistų už tai, 
kad unijos iššaukė visuoti
ną dviejų valandų streiką 
ir demonstracijas, protes
tuojant prieš maisto ir kitų 
reikmenų brangenybę šioje 
amerikonų užimtoje srityje. 
Susidūrimuose tarp^ “tvark
darių” ir demonstrantų/bu
vo sužeista keliolika vokie
čių darbininkų ir 5 kariniai 
jankių policininkai.

stu ttgart, Vokietija? — 
Policija suėmė jau tris tu
zinus darbininkų už dalyva
vimų smarkioje 40,000 vo

nius darbus.
Tokia talka ypačiai reikalin

ga 10 > tajame kongresiniame 
distrikte Brooklyne.

Eidami rytoj balsuoti, ne
spekuliuokite, kiek kuris kan
didatas gaus balsu.

Pirmiausiai balsuokite už 
progresyvius kandidatus. Bal
savimų pasekmes sužinosite 
vėliau.

Balsuokite anksti!

Athenai, Graikija.—GraU žmones; sako, griežto kari
kų partizanai be paliovos a- 
takuojčtr monarcho-fašistų 
armiją Vitsi zkMnyno apy
gardoj. Praeitą savaitę jie 
užėmė kelias svarbias pozi- 
cijas.

Monarchist!! valdžios pa
dėtis pablogėjo;' todėl ji į- 
vędė griežtesnį. Arinį stovį' 
ir paaštrino terorą prieš 
nužiūrimus pažangesnius

nio stovio reikia, kad “pri
minti tautai, kokiame pavo
jingame laikotarpyje šalis 
randasi.”

Naujasis valdžios įsaky
mas leidžia kariuomenei be 
jokių warrantu briautis į 
bile namus, daryti kratas ir 
areštuoti žųioiįes. Liepia, vį- 
sus laiškus akylai cenzū
ruoti.

Dublin. — Airijos 
publikos vyriausybė 
sprendė: — Pirma turi būti 
prijungtos respublikai 6 
protestantiškos apskritys 
šiaurinėje Airijoje; tiktai 
po to respublikinė valdžia 
galės pradėti derybas dėl 
karinės santarvės su Angli
ja.

Mąrshallo Planas — 
Streikų Laužytojas

go tautininkus.
Kiek pirmesnė žinia tei

gė, kad liaudiečiai nušlavė 
12 tautininkų armijos divi
zijų ties Tahušanu, 60 my-, 
liti į vakarus nuo Mukdeno 
— vienus nukovė, kitus su
žeidė bei nelaisvėn paėmė.

Čiango komandieriai mė
gino paliuo’suoti apie 300,- 
000 savo kariuomenės iš 
M’ukdeno srities, pervaryti 
ją į Yingkow uostą, o iš 
Yingkowo išplukdyti į vidu
rinę Chiniją. Į rytus nuo 
Mukdeno jie gynė saviš
kiams koridorių į Yingko- 
wą, o į vakarus sutelkė 
daug savo armijos, kad ati
trauktų komunistų pulkus 
nuo to koridoriaus. Bet ko
munistai greit supliekė va
karinę tautininkų armiją ir 
šturmuoja tą jų koridorių.

Pranešimai iš Chinijos' 
sostinės Nankingo sako, jog 
smūgiai tautininkams Man- 
džurijoj “sudrebino Čiango 
valdžią.”

i
fe
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50,000 Armijos Bando Sulaužyti 
Francijos Angliakasių Streiką

Paryžius. — “Socialistas” 
karo ministras Paul Rama- 
dier subūrė 50,000 kariuo
menės į angliakasyklų- sri
tis, kad užiminėtų kasyklas 
ir laužytų 350 tūkstančių 
mainierių streiką. Daugu
ma tos kariuomenės yra iš 
Afrikos tam tyčia sugaben
ti morokiečiai ir negrai, nes 
valdžia nepasitiki francū- 
zais kareiviais.

rikų ir kitų svarbiųjų pra
monių darbininkai balsuoja 
siūlymą paskelbti visuotiną 
Streiką, paremiant mainie
rių kovą už algų pakėlimą 
ir taksu numušima. i-

X

Socialistų “darbo jėgos” 
ir klerikalų vadai' atėjo pas 
premjerą Queuille ir sakė, 
kad jie siunčia savo šalinin- 

_______ kus atgal darban į anglia- 
Geležinkelių, metalo fab- i kasyklas.

Truman Sveikina Fasistuojančią 
Turkijos Diktatūrą; Pasakoja, 
Būk tai Esanti Demokratija

Washington. — Prezid. 
Trumanas pasiuntė Turki
jos valdžiai karštus sveiki
nimus, minint 25 metu su
kaktį nuo turkų respublikos 
įsteigimo. Trumanas garbi
na Turkijos valdovus, gir
di, “už demokratinių įstai
gų išvystymą ir už žmonių 
pilietinių teisių platinimą.” 
Kartu jis giliai dėkoja Tur
kijai už glaudžius ryšius su

AMERIKONAI PAKORĖ
9 VOKIEČIUS

Munich, Vokietija.—Ame
rikonų teismo sprendimu,' 
tapo pakarti 9 vokiečiai už 
karinį belaisvių žudymą ir 
už žiaurumus prieš kitatau
čius koncentracijos’ stovyk
lose. (Bet amerikinis teis
mas tik kalėjimu pabaudė
10 nacių generolų ir admi
rolų, kurie buvo kaltinami, 
kad išvien su Hitleriu su-

Washington. — Sugrįžęs 
iš Paryžiaus,> Paulius. G. 
IJoffmanas, Marshallo pla
no administratorius, sklei
džia pasaką, kad Francijos 
angliakasių streikas, girdi, 
“Maskvos padiktuotas” ir 
kad komunistai tuo streiku 
norį sulaikyt vakarinės Eu
ropos atsigriebimą.— Taip 
dabar šneka visi streiklau
žiai.

CHURCHILLAS NORI 
KARINĖS ANGLŲ 
VALDŽIOS INDIJAI

London. — Buvęs Angli
jos premjeras Churchillas 
apgailestavo, kad valdžia 
davė Indijai savivaldybę. Jis 
pasakojo apie dabartinę be
tvarkę Indijoj ir pridūrė, 
kad “30,000 anglų kariuo
menės galėtų taikiai valdy
ti Indiją.”

Franc. Armija Ardo 
Laivakrovių Streiką

Franci josParyžius.
valdžia pasiuntė kariuome
nę į La Hav-re, Cherbpurgą 
ir kitus uostus — laužyti ' ’• 
laivakrovių streiką. Jie vi- 
sųpirm atsisakė iškrauti 
Anglijos ir Amerikos lai- <• 
vais atgabentą anglį, kol tę
siasi Francijos mainierių 
streikas.

Valdžia skelbia, kad susį- 
durimuose su streikuojan
čiais angliakasiais sužeista 
219 žandarų ir 12 kareivių, 
bet nesako, kiek streįkierių 
sužeista. Trys angliakasiai 
nušauti.

Amerika, esą, “tarptautinei 
taikai palaikyti.”

(Turkijos valdžia yra pu- 
siau-fašistinė .diktatūra. Ji 
uždraudė laisvąsias darbo 
unijas, persekioja demokra
tines partijas ir areštuoja 
jų. veikėjus. Jungtinės Vals
tijos jau šimtus milionų do
lerių davė karinei Turkijos 
mašinai,\ .pagal Trumano 
mokymą prieš komunizmą.)

KOKIUS ATEIVIUS 
BRAZILIJA PRIIMA

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos užsienio reikalų minis
terija paskelbė, kad priima 
žydus, kaip ir kitų religijų 
ateivius, jeigu jie turi gerus 
liudijimus apie sveikatą ir 
“užsilaikymą” (tai yra, jei
gu jie ne “raudoni”).

FRANC. GELžKELIEčIAI 
NEVEŽA ANGLIES
Paryžius.—Daugelis- Fran

cijos geležinkelių darbinin
kų streikuoja prieš anglies 
gabenimą, kol tęsiasi ang
liakasių streikas.

Paryžius. — Areštuota . 
daugiau kaip 700 streikuo- „ 
jancių mainierių.

Amerikiniai Tankai Paraduoja Turkijoj
(Turkijoj uždraustos imi-

33,000,000 SOVIETINIŲ 
JAUNUOLIŲ — ŠALIES 

GYNĖJAI
Eina Komu

planavo ir užkure pasauli- - 
nį karą.) <

Maskvą.
nistų Jžūniųio suvažiavi
mas, daly vau j a,delegatai nuo 
9,000,000 narių. Įvairios 
jaunuolių organizacijos, tu
rinčios daugiau kaip 33 mi- 
lįonus narių, pasižadėjo iki 
paskutinio kraujo lašo ginti 
tėyynę nuo grasinančių im
perialistinių užpuolikų.

ORAS.— Būsią šiltoka.

Ankara, Turkija. — Mi
nint 25-metiilę sukakti nuo jos, areštuojami deYnokra- 
Turkijos respublikos įkūri- tai.) 
mo, turkų kariuomenė va
žiavo skaitlingais ameriki
niais tankais ir šarvuotais 
automobiliais. Gatvėmis pa
radavo ir amerikoniškos 
motorinės patrankos. Kari
nius paradus stebėjo Turki
jos prezidentas Išmetąs L 
nonų, Amerikos ir kitų va
karinių kraštų diplomatai ir. 
karininkai. Jis pareiškė:— 
Turkija ir Jungt. Valstijos 
tapo draugiškais kaimy
nais,. kurie vadovaujasi 
mis pačiomis idėjomis.

to

ANGLIJA GINKLUOJA 
BURMOS VALDŽIĄ

London. — Užsienis Bur
iuos ministras U. K. Nyein 
pripažino, kad Anglija duo
da jo valdžiai ginklų ir a- 
municijos karui pries parti
zanus - sukilėlius. Nyein, 
Burmos atstovas Jungtinių 
Tautų seimui, lėmė, kad val
džia, esą, “per metus nuslo
pins” kairiuosius sukilė
lius.
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; John L. Lewis ir Francūzijos Angliakasiai
Francūzijos valdžia, pastatyta pagal Marshallo planą, 

labai neapkenčia komunistų.
Amerikos angliakasių unijos prezidentas John L. Le

wis taipgi neapkenčia komunistų.
Francūzijos valdžia, neapkęsdama komunistų, šaudo 

streikuojančius Francūzijos angliakasius.
John L. Lewis, neapkęsdamas komunistų, protestuoja 

i prieš Francūzijos valdžios žygius — prieš šaudymą strei
kuojančių angliakasių, “kurie yra alkani.”

į Lewis — vienintelis “didžiųjų” Amerikos unijų ly-,
derių, kuris matė reikalo protestuoti prieš budelišką 
Francūzijos valdžią, šaudančią to krašto alkanus anglia- 

į kasius, kovojančius už didesnį duonos kąsnį.
Gali neapkęsti komunistų, nurodo Lewis, bet nevalia 

šaudyti streikuojančių angliakasių!
Mes su juo sutinkame.
Taip, gali neapkęsti komunistų, gali neapkęsti repu- 

blikonų, socialistų ar kurios kitos partijos narių, bet 
šaudymas streikuojančių darbininkų yra baisus darbas, 
šlykštus darbas, niekuo nepateisinamas darbas!

“Frapcūzijos ateitis bus tamsi,..” sako Lewis, “jeigu 
Amerikos pinigai, Amerikos pabūklai ir amerikiniai šo
viniai bus vartojami Francūzijos piliečiams šaudyti, ba
dų marinti ii- slėgti, kuomet biurokratai ir galingieji pi
niguočiai Francūzijoj pasilaiko amerikiniais ištekliais ir 
neprileidžia eilinių žmonių prie jokių Marshallo plano 
dovanų. Normaliai protaujančiam asmeniui net koktu 
darosi, matant, kaip angliakasiai šaudomi del to, kad 
jie alkani.”

L . Tiesa!
• Francūzijos ateitis bus tamsi, jei Prancūzija bus kiše
nėje Wall stryto. O šiandien Francūzijos valdžia yra 
Wall stryto agentų vadovybėje ir toji valdžia atlieka vi
sa, ką Wall strytas įsako.

Amerikos monopolistai yra beširdžiai. Monopolistams 
rūpi užvaldyti Francūzijos ekonomiją. Jiems rūpi pa
vergti ekonomiškai tiek kraštų, kiek tik jie gali. Tam ir 
kuW sugalvotas Marshallo planas. . ,

■^•■^Anant Marshallo pląųu,' šelpiami tik visoki liaudies 
prįėšai, gi liaudis, vyriausiai darbininkai, priversti var
gauti. O kurie atsisako vergauti, — pusbadžiai dirbti, 

| — prieš tuos atstatomi šautuvai ir net tankai1
Mums patinka, kad Lewis supranta, jog Francūzijos 

'angliakasiai yra šaudomi amerikiniais ginklais.
- Mums patinka, kad jam atsidaro akys ir jis supranta, 
jog Marshallo planas neša didžiausią nenaudą liaudžiai 

I ' tų, kraštų, kurie jį priėmė, kurie jam pasidavė.
Lewis mato, jog atsakomybė už šaudymą alkanų Pran

cūzijos angliakasių yra tiek pat Paryžiaus, kaip ir Wa- 
shingtono.

Būtų gerai, kad juo greičiau praregėtų ir kiti darbo 
ūnijų lyderiai.

Stryto imperialistai vėl tu- šiaurinės Korėjos Liaudies 
rėš siųsti ginklų^ reakciniu- vyriausybę ir Užmezgė di- 
kams, nes komunistai juos plomatįjos ryšius. 

1 • • *1 t

Bp; Žmogaus Energija
ffl- . Neseniai Henriui A. Wallace’ui sukako 60 metų am

žiaus. Tūi jau geras laiko tarpas, ir daugelis, pasiekę to 
amžiaus, jau skaitosi senais, net atsisako nuo visuomeni- 

jS nes veiklos.
Bet Wąllace — ne!
Šiemet Progresyvių Partijos kandidatas prezidento vie

tai dirbo tiek daug, kaip gal būt niekad pirmiau savo 
H gyvenime.

Abejojame, ar buvo kada nors didesnės partijos kan
didates prezidento vietai, kuris būtų tiek daug dirbęs, 
kaip šiemet dirbo Henry A. Wallace.

Jis važinėjo, — traukiniais, automobiliais ir lėktuvu,
- — iš miesto į miestą, iš vietos į vietą ir nuolat sakė žmo

nėms kalbas, skleidė propagandą, populiarino Progresy-
. vių Partijos vyriausius šūkius: Taika, Laisve ir Gausa.

. Nenuilstamą darbštumą, pasiryžimą, energiją Wąlla- 
ee’ui pripažįsta net ir jo priešai.

Be to, kad jis darbštus, — Wal|act* daug žino, gerai 
apie tautinius ir pasaulinius klausimus nusimano.

Wallace yra ir mokslininkas, daug prisidėjęs prie pa
kėlimo amerikinės agrikultūros.

Tokį asmenį! turėti krašto prezidentu nebūtų gėda, tai 
būtų pasididžiavimas, šlovė. Nei demokratų nei republi- 
konų partijų šiemetiniai kandidatai jam niekad nepri- 

Įįy lygo ir neprilygs!
Šiomis dienomis baigiasi Wallace’o didysis darbyme

tis. • Baigiasi didysis darbymetis ir Progresyvių 'Partijos 
? • ir visų partijų.

<. Rinkimai įvyks lapkričio 2 diehą.
' Milijonai žmonių eis prie urnų, eis balsuoti.

Milijonai žmonių, be abejojimo, paduos savo balsą už 
K/ Progresyvių Partijos kandidatus.

Daug balsuotojų, nugąsdinti isterinės Wall stryto pro
pagandos, šiemet už Wallace’ą nebalsuos. Bet ateis lai- 
k’as, kuomet ir jie prasiblaivys ir apgailestaus savo trunv 

' įaregiškumą, turėtą šiandien.
Svarbu, kad tie, kurie supranta, rytoj savo balso he- 

L numestų į šalį, nesunaikintų, paduodant jį už “vieną itta-
L Žesriiųjų blogumų.” Svarbu, kad jie turėtų drąsos ir “at-

sistotų, kaip vyrai!” ir balsuotų už Progresyvių Partijos
i -A* I

F A.. *

Išvakarėse rinkimų, kaip 
Mr. Trumanas, taip Mr. De
wey dar daugiau šaukė 
prieš komunistus ir Tarybų 
Sąjungą. Visa tai darė abu 
kandidatai, kad nukreipti 
Amerikos žmonių atydą 
nuo baisaus brangumo ant 
pragyvenimo reikmenų, au
gančio nedarbo ir pašėlusio 
prie karo prisirengimo, ku
ris praryja bilijonais dole
rius, o piliečių naudingiems 
reikalams pinigų nelieka.

Karinio laivyno vadovas 
admirolas Harry W. Hill 
sakė; kad dar daugiau rei
kia ginkluotis ant jūrų ir o- 
re. Jis citavo sovietinius 
laikraščius, kurie rašė, kad 
“esant neramiai tarptauti
nei padėčiai Tarybų Sąjun
ga priversta, tvirtinti savo 
apsiginklavimo jėgas...”

Taigi, kas sudaro tą tarp
tautinę padėtį, jeigu ne a- 
tominės bombos politikai ir 
steigėjai karo bazių Turki- 
joj, Chinijoj, Korėjoj, Grai- 
kijo j ir kitose artimose prie 
Sovietų Sąjungos šalyse!

Y ra pasakėčia, rodosi, 
Krylovo, kad kada liūtas 
nuseno, tai jam keršino į-, 
vairūs žvėrys. Iš kur tai 
miške atsirado asilas, na, 
tai ir jis pridėjo savo kano
pą ir sako, lai ir jo kano
pos “skonį žino.”

Rinkimų kampanijos pa
baigoje tokiu asilu pasirodė 
trockistų kandidatas į pre
zidentus kokis ten F. Dobbs, 
jis išplūdo Progresyvių 
Partijos kandidatą Henry 
Wallace. Well, Henry Wal
lace buvo ir bus didelis de
mokratas, gi tas Dobbs bu
vo ir bus zeto.f . . J 
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Progresyvių P ą r t i jos 
kandidatas į prezide n t u s 
Wallace sakė, kad jeigu jis 
būtų išrinktas, tai būtų pra
vesta nacionalizacija bankų, 
gelžkelių, elektros gamybos, 
gaso ir eilės kitų.; stambių 
industrijų, kad nuo jų pel
nas eitų ne, atskirų kapitali
stų kišenėn, bet visos liau
dies gerovei.

Jis sakė, kad reikia sulai
kyt “šaltą karą” prieš So
vietų Sąjungą, tartis su ja 
tarptautin. reikalais. Kas 
dėl Vokietijos, jeigu Keturi 
Didieji (Anglija, Franci ja, 
Jungtinės Valstijos ir Ta
rybų Sąjunga) negali susi
tarti, tai reikia, kad jie iŠ 
Vokietijos pasitrauktų, o 
ten armijas pasiųstų ma
žesnės šalys, kaip Lenkiją, 
Čechoslovakija, Belgija, Ho- 
landija tvarkos palaikymui.

Anglijos Komunistų Par
tijos sekertorįus Harry Pol- 
litt reikalauja, kad anglai 
mainieriai ateitų į pagalbą 
Francijos mainieriams, ku
riuos dabartinė reakcinė 
Vyriausybė armijos pagalba 
terorizuoja.

Chinįjoj Liaudies Išlaisvi
nimo Armiją1 užėmė Kaifen- 
go miestą,’Honan provinci
jos sostinę. Kiek pirmiau 
paėmė Tsinano miestą, 
ghantungo provincijos sos
tinę, kur suėmė 35,000 šau
tuvų ir kulkasvaidžių, 830 
kanuolių, 15,000,000 šovinių, 
daug kitokių kąrinių me
džiagų. Sako, kad ginklai y- 
ra Amerikoj gaminti ir ge
roj tvarkoj. Reiškia, Wall 

kandidatus.
Svarbu, kad už taiką būtų balsuota juo didesnio žmo

nių skaičiaus. i ’ j/
Henry A. Wallace, kaip visuomehlilihkąs, kaip liaudies 

prieteliūs, kaip Progresyvių Partijos kandidatas, atliko 
savo uždavinį pavyzdingai, gerai.

Mums atrodo, jog visa naujoji, Progresyvių Partija at
liko savo Uždavinį deramai.

Lapkričio 2 dieną mums, ‘piliečiams, balsuoto j artis ten
ka šayb uždavus atlikti getai ir pąv^z^ngai!

gerokai nuginklavo.
Čilėje, Pietų Amerikoje, 

policija suėmė 21 komunis
tą veikėją, jų tarpe komu
nistą Bernardo Araya, par
lamento narį. Čilėje reakci
ja siaučia pataikaudama 
Wall Stryto imperialistams,

Francijos mokslininkas 
Antonine Lacassagne pa
smerkė Amerikos atomų 
Uombų klausime poziciją. 
Jis sako, kad tai imperjalL 
stinė ir karine pozicija.

Francijos reakcinė vy
riausybė armijos pagalba 
nori sulaužyti mainierių 
streiką. Tūkstančiai karei
vių su kulkasvaidžiais ir 
bombomis puola mainiėrius. 
Yra daug sužeistų ir užmu
štu.

Mr. John Lewis, Ameri
koje mainierių unijos vadas 
pasmerkė tą žiaurumą ir 
reikalauja prezidento Tru- 
mano, kad jis pareikalautų 
paklusnios jam Franc, vy
riausybės susilaikyti nuo te
roro prieš mainiėrius.

Graikijoj pasigyrimams 
apie “pergales” ant partiza
nų atėjo jau galas. Monar
ch o-fašistų vyriausybė eilę 
armijos generolų atstatė iš 
vadovybės, už tai, kad jie 
negalėjo partizanus įveikti.

Tuo kartu partizanai kir
to reakcininkams kelis smū
gius Vitsi . -kalnų srityje. 
Vienoje vietoje net septy
nias myliašį- monarchistus 
grūdo atgal ir atsiėmė Plati 
ir Koula kajpus. Monarchi- 
js.tąi tik poį akelių .. savaičių 
mūšių Šiūo$ kątnųs buvo už
ėmę, o partizanai atsiėmė Į 
kelias valandas.

Italijoj reakcinė vyriau
sybė turėjo ginkluotų jėgų 
paradą. Mūsų šalyj komer
cine spauda ^džiaugiasi, kad 
Italijos karo jėgos atsigau
na. Ar seniai zmūsų sūnūs 
galvas dėjo, kad sumušti I- 
talijos fašistinę armiją? 
Dabar abiejų Šalių reakci
ninkai giriasi, kad Italija 
atgauna karinę galybę.

Pietų Korėjoje prasidėjo 
sukilimai. Sukilėliai užėmė 
Yosu prieplauką ir didelį 
karo ginklų sandelį - arse
nalą. Ten sukilo 800 karei-, 
vių. Bet prie jų greitai keli 
tūkstančiai prisidėjo darbi
ninkų ir valstiečių. Mr. R. 
J. Johnsoh rašo, kad “ko
munistų armija” jąu turi 
12,000 geri ginkluotų karei
viu,

' I
Sukilėliai po to užėmė 

Sunchon miestą ir kelis 
miestelius. Sako, kad suki
lėliai surengė teismus ir buk 
šimtus dvarponių, kapitalis
tų ir Šalies išdavikų sušau
dė. •: ; /

Tačiau tos žinios skelbia-' 
mos propagandos sumeti
mais. Nors Amerikos gink
lais apsiginklavusi reakci
nės valdžios armija sako at
siėmė Yosu mieštą, bet su
kilėliai pasitraukė į kalnus.

šiaurinėje Korėjoje yra 
ramu ir -tvarka. Sovietų 
Sąjungos Armija pasitrau
kia iš jos, liaudis jai ruošia 
gražias išleistuves? Rumu
nijos' vyriausybe pripažino

Palestinoje žydų Izraelio 
armija uždavė kelis smū
gius arabų, ypatingai Egip
to armijai. Anglijos diplo
matai reikalauja, kad Izrae
lio armija pasitrauktų iš 
laimėtų pozicijų. Tas paro
do, kad britai yrą arabų pii- 
sėje.

Filippinų salose valstie
čiai veda partizanų karą 
prieš esamą režimą ir rei
kalauja ,žemės.

Rumunija atmetė Vatika
no protestą dėl to, kad grai
kų katalikai nutraukė ry
šius su Vatikanu. Popiežius 
nori po prievarta laikyti 
juos savo komandoje.

Buchareste prasidėjo tei
smas prieš dvyliką asmenų, 
kurie kaltinami, kad jie vei
kė Anglijos ir Amerikos di
plomatų žinioj nuvertimui’ 
dabartinės Rumunijos vy
riausybes.

Suomijoj prasidėjo didelė 
banga streikų. Darbininkai 
nepatenkinti sunkiomis dar
bo sąlygomis ir socialistų 
vyriausybe’, kuri tarnauja 
kapitalistams.

Trizohijoj susitarta pa
likti 300 fabrikų, kurie pa
gal Vokietijos nuginklavi
mą turėjo būti atiduoti Ta
rybų Sąjungai ir Lenkijai. 
Šie fabrikai dirbo karo reL 
kalams. Dabar jie reikalingi 
Marshallo Planui.

Mr. Ė.‘Hatrich rašo, kad 
pereitais ftietais Jungtinėms 
Valstijoms užlaikymas ar
mijos Vokietijoj atsėjo net 
1,264,000,000 markių. Pasi
rodo,' kafil fe|B-|daUgAi įjihi* 
gų reikia užlaikymui polici
jos, slopinimui vokiečių de
mokratinio judėjimo.

Anglijos armijos vyriau
sias komandieriūs Vokieti
joj generolas B. Robertson 
jau kalba, kad gal ir Angli
ja “sutiks ištraukti savo ar
miją iš Vokietijos.”

Vokietijoj (Sovietų zo
noj), maršalas Sokolovskis 
paskelbė, kad Anglija- ir 
Jungtinės Valstijos neturi 
su Sovietais susitarimo lėk
tuvais skrajoti į -Berlyną. 
Sako, kad anglų - amerikie
čių lakūnai net nesilaiko or-' 
laivininkystės tvarkos'.

Į Tarybiį Sąjungą atvyko 
Jugoslavijos prekybos dele
gacija, priešakyje su M. Po
po vičiu, kad panaujinti pre
kybos sutartį. Tasso žinių 
agentūra sako, kad Jūngti- 
nėš, Valstijos laužo sutartį, 
pasilaikydamoš du tarybi
nius lakūhųs, Austrijoj.

Tarybų Sąjungos spauda 
smarkiai kritikavo Mrs. 
Eleąnorą Roosevelt, v.ęHon. 
prezidento žmoną, ųž tai, 
kad ji einu su Roosevęlto 
politikos priešąis, kad ji ve
lionio Rooševelto gerą var
dą naudoją jo priešų politi
kos stiprinimui. ,

Sovietų mokslininkai iš
dirbo planą, kad reikalinga 
buą ątlikti didelį dąrbąi, 
kąip kur ąpsąusinti plotai, 
kitur apdrėkinti.įr to. .pa;, 
gąlbą bus gauta 300,000,000 
akrų naujos derlingos že
mes. Tam reikalui jau už- 
girtas ir planas.

;.ti ——y; r J ,
Jugoslavai Išmušė Ląukan, 

Įsiveržėlius
Bėlgrąd’, Jugoslavija. — 

Graikijos monarchist^ ka- 
riuohienė rugsėjo pradžioje 
buvo įsiveržus į Jugoslavi
ją, bot jugoslavai išmušė 
monarchistus lauk'an, kaip 
teigia Jugoslavijos' vyriau
sybe.

ne-

pa

(Pavalga)
Pakylam aukštyn ir le

kiam į Philadėlphiją. Per
lekiant Washington dienos 
'laikui miestas atrodo me
džiuos paskendęs. Prale
kiam Baltimorę; Wilmingto- 
ną, Chesterį ir už pusės va
landos jau skrendam virš 
Philadelphijos. Žiūriu, ko
dėl skrenda tolyn ir besisu
ka į išlėktą aikštę. Tik į 
keletą minučių jau leidžia
mės žemyn į f e d e r ai ę 
Northeast aikštę-prie Roo
sevelt o bulvaro. Jokio lau
kiančio žmogaus nesimato; 
o anoje aikštėje laukia ma
niškė. Aš supratau, lakūnų 
strategiją, kad greičiau užu 
baigt kelionę į New Yorką. 
Nes ten ir LosAngelese su- 
tardo motorus ir kelyje jų 
niekas nežiųri. Motorai 
Douglas išdirbystės ir ty
kiai - .darniai veikia.

Lėktuvas atskrido į 19 
vai., bet skrido į ten ir iš 
ten be stovėjimo tik po 15- 
16 valandų. Didėsės kompa
nijos šios kompanijos 
kenčia, kad pigiau veža.

Bendra Išvada
Kelione lėktuvu esu

tenkintas: trumpa, įvairi ir 
žavinga, skrendant pirmą
syk. Daug žmonių bijosi, 
kad gali užsimušti, bet daž
nai lekianti žmonės nepaiso. 
Lekia ir viskas! Mažai kas 
sirgo. Vaikai dažniau ser
ga, bet jų nereikia perdaug 
pasotinti.

Kas bus už 25 ai’ 50 me
tų? Lėktuvai užims trauki
nių, busų vietą. Kas bus, kai 
ištobulins lėktuvus be pro
pelerių — sukamų sparnų? 
Įkiš kur nors atominės jė
gos dalelę ir saugiai žmoguj 
toje, pačioje dienoje gaįęs 
matyti visą pasaulį.

Los Angeles, Cal., ant ma
nęs padarė žavingą įspūdį. 
Los Angeles ir apylinkėje 
yra privažiavę tarp 4-5 tūk
stančių lietuvių. Pastarai
siais laikais atvyksta daug 
stambių bižniel’ių - versli
ninkų iš rytų ir čia jie per
kasi didelius apartmentus, 
tikslu apsaugoti savo turtą, 
nes dalis pesimistiškai žiūri 
į puolantį dolerį. Bijosi jį 
prarasti. Daugelis yra pa
gyvenę amžiumi ir nusitei
kę pagyvent lengviau, ts 
lietuvių t u r t i n - 
g ų j ų daugelis nusitei
kę prieš pažangųjį niūsų 
judėjimą. Remia reakciją ir 
su ja kooperuojasi, tačiaus, 
kur tik pamato pavojų, jie 
patys nepasitiki ta sistema; 
bijosi prarasti dolerį. Lie
tuviai išsimėtę po visą erd
vingą miestą ir daugelis 
vieni kitų nemato, nesusipa- 
žįsta. Mano laikais nei vie
no lietuviško kunigo nebu^ 
vo, dabar net 3 jų yra. Visi 
tikintieji ir reakcingai nu
siteikę lietuviai eina išvien 
pbieš progresą. Yra ir sme- 
tonininkų miništerių. Ūlia- 
voja jie tamsių lietuvių pi
nigais. Mūsų pažangaus ju
dėjimo draugės ir draugai 
turi irgi daug rėmėjų ir pa
siturinčių. Yra geros vado
vybės šioje lietuviškoje ko
lonijoje. ; .Nuo savęs linkiu 

\ visiems draugėms ir drau- 
•gąms darbuotis dąrniai, į- 
takingai įtraukti didžiumą 
lietuvių į mūsų judėjimą.

Bendrai Kalifornijoj o- 
ras geresnis ir čia yra ge
resnė proga gaut darbūs, 
įsisteigti verslininkystę. Ry
tuose per didelis drėgnumas 
Įlenkia žmogaus sveikatai. 
Be taupybos, be pinigų ne
patartina čion važiuoti. 
Daug žihonių grįžta. Mies
tas pralenks Philadėlphiją 
gyventojais.
Ž pusl.—Lai&vė (Liberty, Litb, DąiiyĮ-rt- Pifm., xLapkr. 1, 1*4^

41, v,' . „ ■■ , ■ ■ ; > .1 4.'. . '•

t.

Kaip Atrodo Lėktuvo 
Vidus?

Keliauninkų sėdynes su
darytos panašiai, kaip gat- 
vekariuosę: po 7 sėdynes iš 
abiejų šonų, po du žmones 
—28 pasažieriai.

Priešakyje, kur lakūnai 
vairuoja lėktuvą, yra. daug 
“gearų”, rankenų valdymui 
lėktuvo. Suskaičiau virš 3>0; 
vienoje vietoje viename 
krūme randasi apie 12 ran-^k 
kenų. O kiek tų junginių— O 
s.vičių, fiuzų! Lalio žodyne * 
nėra tinkamo, užvaręįymo— 
tinkamo vieno termino, o 
vis mūsiškiai gerakalbiai 
lietuvių kalbos duoda pas
tabas vartoti tinkamus, lie
tuviškus terminus. Techni
koje jų galima būt prirink t 
tūkstančius, kuriuos būt 
sunku Užvardyt lietuviškai. 
Vairavimąs lėktuvo labai 
komplikUotąs. Tai tie aūtb- 
mobiliaus vairavimas.

Mūsų jaunuoliai lakūnai 
iš pereito karo galėtų pui
kiai apibūdinti lėktuvų 
skirtumą, opeFavimą, oro x 
sudėtis. Sakoma, Meksikoje^ 
randasi tokių oro kišenių, įy 
kuriuos, lėktuvai patekę, 1 ' 
šmai’kiai krinta po 10Q pė
dų, o kitą oro sriovė meta 
aukštyn. Tokiame padėjime 
daug keliauninkų serga 
“ožio liga”. Išsikalbėjau su 
lėkusiais per vandenynus. 
Sako, tai smagiausias skri
dimas... Jei giedra; matai 
jūrų bangas, apsiputoju
sias, jei apsiniaukę —skren
da virš debesų.

Orlaivio užpakalyje —uo
degoje — įtaisyta išeinamos 
vietos ir šiaip padėjimo vie
tos.
J Tai laivai. .

laisvoji 
sakykla
Tik Kankina Laik'rištį!

Jau kad rašom, tai rašom 
apie mūsų kalbą! Ir gal visai 
tiks pasakyti, kad mūsų laik
raštis pradėjo kęst ne tiek 
daug nuo kalbos darkymo, 
Kiek nuo jos grynytojų.

Karštai pritariu protestams 
prieš metimą iš mūsų kalbos 
per amžius įsigyvenusių ir pil
nai savo prasmei atsakančių 
savų žodžių, o griebimąsi sve
timų—kad pasirodyt mokytes
ni u.

Bet negaliu katučių plot 
n.ę tiem draugam, kurie , ly
giai taip bando mandrautVj 
priešinga kraštutinybe. / 

šią vasarą išpyškino straips
nį apie kalbą tūlas Panevė-, 
žiotis. įžangoj pasisakė kal
bėsiąs apie tarme. Bet visame , 
jo straipsnyje nė vieno žode- 

įlio apie tarme. Kalbėjo vien 
apie svetimų žodžių vartoji- > 
\mą, Mandraujaipa—kuo?
’ Dabar prieš svetimų žodžių 
vartojimą išstojo drg. Sliekas. 
Ir jis vien protestu nesitenki
na. Ryšium* su svetimų žo
džių vartojimu jis atidengia 
imperializmo paslaptį: jo pa
grindai! įdeda svetimų žo
džių vartojimo, galybę. Ot, 
mąižiešiškas kelio parodymas 
kovoj prieš imperializmą! 
Atmeskim, anot jo, angliškus 
komfortus (jis rašo konfor
tas), sloganus (jis rašo slogū- 
nas) ir kitus—ir Anglijos im
perializmas bus suteškintas!

Kuo drg. Sliekas galėtų iš
aiškint tą faktą, kad Pietų 
Amerikos valstybes Argenti
na, Urugvajus, Paragvajus, 
Čilė, Peru, Bolivija, Ekvado
ras ir Venezuela, taipgi Cen
tral i nes Amerikos valstybėlės 
ir Meksika oficialc kalba var
toja ispanų kalbą, o nėra 
dalimis Ispanijos imperijos?

Merkinės Dzūkas.
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l «’ KEISTI ILGO AMŽIAUS RECEPTAI KARŠTO VANDENS VERSMES

McAllen, Texas. — Agui-

turi

10,0
N.

mes Albert Spicer, 105 me
tų, šitaip moko: — Jeigu 
matote du debesius, vieną 
šviesų, o kitą tamsų, tai žiū

rėkite tiktai į šviesųjį ir vi
suomet šypsokitės.

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

Pirm., Lapkr. 1, 1948

Kartais šunes apsinuo
dija, grauždami nuo daiktų 
paprastą maliavą, sutaisy
tą iš švino miltelių.

Union town, Pa. — Ru- 
tha A. Grover’ienė, 100 me
tų, sako: — Kvėpuokite 
kalnų oru, netingėkite dirb
ti ir švariai gyvenkite.

Vilkai ir kojotės žvėrys 
Alaskoj išpjauna daug brie
džių ir laukinių avių.

Saldžiosios bulvės 
apščiai karotino, kurį kū
nas 'Paverčia vitaminu A. 
Saldžiosiose bulvėse taip pat

ra Mason’ienė, 100 metų, 
sako: — Kas naktį pager
kite vyno, pirm einant gul

tai 
su 

gero

Tacoma Park, Md. — 
Elizabetha Safford’ienė, 105 
metų, pataria: — Turėkite 
daug jaunų draugų.

Tampa, Florida. — Jo
seph F. Robles pataria: — 
Žiūrėkite savo reikalų, ne
kiškite nosies j kitų daly-

K&Ba

VICE-PREZ. VIETAI -

PREZIDENTO VIETA
GLEN H. ffllGrnn

BALSUOKITE UŽ PROGRESYVIŲ PARTIJOS KANDIDATUS -
✓

HENRY A.

(Apmokamas Skelbimas)

, SEN. GLEN H. TAYLOR

2-rą dieną balsuokite už visus Progresyvių Partijos kandidatus, ir tuos,
1 kuriuos Progresyvių Partija užgyrė! ■ ,

NEW YORKO valstijoj Progresyvių Partija bus žinoma AMERICAN LABOR PARTY 
vardu---balsuokite už šios partijos sąraše esančius kandidatus.

NEW JERSEY valstijoj --- INDEPENDENT PROGRESSIVE PARTY.

CONNECTICUT valstijoj - PEOPLE’S PARTY.
Balsuodami už Progresyvių Partijos kandidatus, jūs balsuosite prieš karo ruošėjus, 

prieš nedarbą-krizę, prieš reakciją, prieš fašizmą!

Semkit Progresyvių Partiją Amerikos liaudies partijų!
NACI0NAL1S LIETUVIU WALLACE-for PRESIDENT KOMITETAS.

Henry A. Wallace

LAPKRIČIO

■ *

AMERIKIEČIAI LIETUVIAI! KURIE NORITE, KAD GYVUOTŲ

TAIKA • LAISVE • GAUSI

. s

. i

Spaudos reporteriai, iš
girdę apie žmogų, gyvenusį 
100 metų ar daugiau, pa
prastai lanko jį ir klausi
nėja, kokį sekretą jis varto
jo ilgam amžiui. Tie sene
liai ir senutės, dažniausia 
eiliniai piliečiai, negalėtų 
duoti jokio mokslinio pa
aiškinimo. Jie tik pasako, j kus. 

v kas jiems patiko valgyti, 
gerti, miegoti ir kaip jie| 
jautėsi. Tūlų šimtamečių 
receptai gana keisti. Kitus 
žmones tie receptai net su- 
sirgdintų. Todėl tik dėl žin- 
geidumo paduodame čia 

į tuos jų receptus.
Hartford, Conn. — Ja

mes Manetos, 102 metu am- 
7 c

žiaus, sako: — Reikia ne
paisyti savo šeimos patari
mo ir eiti vėlai gulti, o ank
sti kelti; iš ryto drūčiai 
privalgyti, o vėlai naktį, 
pirm einant gult, suvaryti 
valgius iš šaldytuvo į pilvą.

St. Louis, Mo. — Marė K. 
Linder’ienė, 100 metų, pa- 

, taria: — Kiekvieną sykį, 
pirm einant gult, išgerkite 
stiklą alaus su įplaktu kiau
šiniu. Taip pat vengkite 
rūpesčio ir ramiai laikyki- 

' tės.
Providence, R. I. ,— Sa- 

London, Anglija. —Char
les Macklin, 107 metu am- 
žiaus, siūlo toki receptą: 
— Kas naktį, pirm einant 
gulti, nusiplaukite visą kū
ną gera degtine. Apsivilki
te tais pačiais drabužiais, 
kuriuos per dieną dėvėjote, 
ir taip kriskite į lovą.

ko: — Valgyk rupią kuku
rūzų (komų) duoną, kiau
šinius, bananas ir pieną. O 
ta duona sveikiausia.

Šimtametis vokietys mė
sininkas Hobokene, New 
Jersey, patarė valgyti kiau
lieną, gerti alų ir rūkyti 
gerus cigarus.

Vienas daugiau kaip 
metų airis Flushinge, 
Y., sakė reporteriui: 
Jei nori ..ilgai gyventi, 
valgyk sūdytą jautieną 
kopūstais, patrauk 
šnapso ir krimsk gerą ta
boką (čiūlę).

Apie daugumą tų patari
mų galima būtų pasakyti 
rusiška patarle: — Kas ru
sui sveika, tai vokiečiui 
mirtis.

Tarp keistųjų ilgo am
žiaus “sekretų” tiktai pora 
gali visiem tikti, būtent — 
vengti bergždžių rūpesčių, 
laikytis ramybės ir links- 
maus būdo. O kas liečia 
maistą ir gėrimą, tai tegu 
nurodo sąžiningas pažan
gus gydytojas.

Apdraudos kompanijų 
gydytojų suvažiavimas New 
Yorke praeitą savaitę 
svarstė būdus, kaip galima 
būtų patirti, kodėl žmonės 
sensta, ir kaip sulaikyti jų 
senimą.

Daktaras Tinsley R. Har
rison, pirmininkas Sąjun
gos Kovai prieš širdies li
gas, nužiūrėjo, jog einant 
senyn kūno organai nusto
ja gaminti tam tikras che
mines medžiagas. Jisai sa
kė, svarbu patirti, kas yra 
tos medžiagos. Tuomet ga
lima būtų senstantiems 
duoti tokių chemin. medžia
gų, kad jie galėtų sveiki 
pasilaikyti ir ilgiau gyven
ti

Dr. Harrisonas priminė, taupo 35,000 iki 40,000 to- 
kaip atrasta ir vartojama 
dirbtinės gyduolės nuo cu
kraligės ir mažakraujystės. 
Tos ligos kyla iš prasto ke
penų veikimo; bet insulinu 
ir tokiais chemikalais, ku
riuos kepenys išdirba, yra 
palaikoma tų ligonių gyvy
bė ir sveikata. Taigi tiki
masi surasti papildomuo
sius chemikalus ir senstan
tiems, pastebėjo dr. Harri
sonas.

Bandoma Surastį 
Senatvės Priežastis ^Šaltojoj šiaurinėj saloj 

Islandijoj yra daugybė kar
što bei šilto vandens vers
mių. Apylinkėje Islandijos 
respublikos sostinės Reyk- 
javiko tryška iš tų versmių 
faktinai verdąs vanduo. 
Tuo vandeniu moterys jau 
prieš šimtus . metų skalbė 
baltinius.

'Dabar veikia valdiniai 
įrengimai, kurie vamzdžiais 
pumpuoja karštą versmių 
vandenį į rezervuarus, o iš 
čia vanduo plaukia į ligoni
nes, mokyklas, įvairias ki
tas įstaigas ir privačius na
mus. Tuo būdų yra apšil
doma ir karštu vandeniu 
aprūpinama įstaigos ir 3,- 
000 privačių namų sostinė
je Reykjavike. Vien čia na- 
tūralis karštas vanduo su-

nų anglies per metus.
Tų versmių vandeniu 

taipgi apšildoma daug na
mų Olafsfjordure ir kituo
se miesteliuose bei kaimuo
se.

Vietose, kūr dabar tryš
ka karštas vanduo iš žemės, 
kadaise gilioje senovėje vei
kė ugniakalniai - vulkanai. 
Tatai liudija lava — su
tirpdytų uolų ir akmenų yra nemažai B ir C vitami- 
masė, kurią ugniakalniai nų, krakmolo ir cukraus.

išplukdė iš žemės gelmių.® 
Bot jau daug tūkstančių 
metų praėjo nuo tų laikų ir 
lava sustingus į uolą, pana
šią" į tekilo akmenį, tiktai 
daug lengvesnė.

Plaukdamas pro lavos 
sluoksnius viršun, karštas 
vanduo gerai apsivalo, taip, 
kad jis skaitomas tyriau
siu vandeniu pasaulyje. Tas 
vanduo taip tyras, kad jis 
be distiliavimo vartojamas 
elektrinėm batarejom. Su 
tuo vandeniu gaminamas 
alus esąs nepaprastai .ska
nus. Sakoma, jog tas van
duo tarnauja ir veido gra
žumui palaikyti merginoms 
be jokių dirbtinių gražylų.

MIRTYS NUO NAMINIŲ 
NELAIMIŲ .

Jau gana seniai patik- į| 
rinta, jog nuo nelaimių gy- 
venamuose namuose dau
giau amerikiečių žūva, ne- y 
gu per automobilių nelai- L 
mes vieškeliuose.

Didžiojo New Yorko a 
Saugumo Taryba pastaruo
ju laiku patyrė, kad dau
giausia newyorkieciu susi
žeidžia bei užsimuša bu
tuose dėl sekamų priežas
čių:

Slystant mažiem kilimu- 
kam (karpetukam) ant sli
džiai nužibintų grindų.

Atsimušus naktį į- įvai
rias neuždarytas vidujines 
duris ir į atdarus komodžių 
stalčius. 9

• Nuo naftos ir ‘benzino 
eksplozijų, bevalant drabu- • ' 
žius.

Krintant nuo kėdžių ar
ba dėžių, ant kurių pasili
pus bandoma pasiekti palu
bė ar kiti aukštai esami 
daiktai. Tam reikėtų kopė
čias vartoti.

(Tąsa 5-me pysi.)
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J. D. Sliekas.
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NUPIGINTAS pardavimas

Parašė K. Simonovas Vertė J. Tomau

DIENOS ir NAKTYS
10—1—48 APYSAKA —26—

owaworaiNOT
(Tąsa)

Dvidešimt septintąją jis buvo ryšiniu 
septynis kartus dienos metu^peršliau- 

žė atvira vieta iš antrosios kuopos į pir
mąją ir atgal, ten, kur kitus ryšininkus 
vis užmušdavo. Tą jis pasakodavo savo
tiškai spalvingai, pavaizduodamas, kaip 
įprasta seniems kareiviams.

— Tai šliaužiau, reiškia, aš, o kulkos 
taip viršum manęs lekia ir lekia, o ant 
mano nugaros toks liesas daiktamaišis 
ir jame tabokėle bei duonutė, nes duonu
tes bei tabokėlėš, nors ir lengviau be jų 
šliaužti, palikti negali — nežinai, kur 
šliauži, ko gero atgalios neparšliauši... 
Arba sužeis pusiaukely, vėl gi užsirūky
ti reikia ir duonutės pakramtyti... Ir 
katiliukas man ant nugaros, ant maišo, 
nes nėr ėdiko tokio, kuris būt be katiliu
ko jokio, — vėl surimavo jis. — šliaužiu, 
ir taip katiliukas tabaluojasi į šonus, 
barška. Ir ne todėl barška, kad blogai 
pririštas, o dėl to, kad kulkos jį daužo,
— jis juk aukštai, — šliaužiu ir staiga 
jaučiu, kad nugara man dega ... Išsi
traukiau peilį, brūkštelėjau per diržą ir 
atpjoviau maišą. Nusirito jis šalia ma
nęs ir rūksta, jis jį, reiškia, padegančią
ja kulka užkūrė. Ir čia aš susijuokiau,
— man pasidarė juokinga, nes galvoju, 
ką, ar aš tankas, ar ką, kad jis mano 
bokštelį padegė?.. . Na, numečiau mai
šą ir nušliaužiau toliau, o taboka dingo, 
sudegė. Vėl šliaužiu toliau. Visai lygi 
vieta, o purvas buvo, balos, ir šliaužiu 
tiek prigludęs prie žemės, kad purvas 
riėt į aulus lenda; O jis dar ir dar į ma- 
riė pila . ..

Čia jis apžvalgė atidžiai jį klausiusius 
kovotojus. Jie klausėsi jo ne pirmą kar
tą ir iš jų veidų matėsi pasirengimas šio
je vietoje nusijuokti: jie žinojo, kad čia 
bus jau įprastas ir visados jiems gar
daus juoko sukeliąs pokštas.
---- <- Šliaužiu ir tiek glaudžiai prie že
mės prisispaudžiu, kiek pirmais metais 
prie savo jaunos žmonos neprisispausda- 
vau, dievaž, štai tau kryžius, — rimtai 
persižegnojo Koniukovas, visiems aplink 
kvatojantis. — O paskui aš už griuvėsių 
užšliaužiau, tai jis manęs negali paimti 
kulkosvaidžiu, o gyvo taip pat nenori 
paleisti; pikta jam, — antrą .kartą vis į 
mane plešikna, o pataikyti negali, pra
šauna? Na, ir ėmė jis į mane minas svai
dyti. O aplinkui toks purvas .. . Mina 
sprogsta, o skeveldros aplink mane šlep
si, tarsi avys klampoja purvyną...

— Na, jūs čia kol kas pasikalbėkite,
— pertraukė Saburovas Koniukovą, — 
6 aš two j grįšiu. — Ir nudžiugusiam Ko- 
ūiukovui grąžinęs žiūroną, išlindo iš ap
kaso ir nušliaužė į gretimą būrį.

Po pusvalandžio, jau besirengdamas 
grįžti, jis išgirdo kairėje, ten, kur buvo 
Koniukovo skyrius, keletą ilgų “Maksi
mo” kulkosvaidžio šūvių eilių. Jis nespė
jo pagalvoti, iš kur taip staiga, kai tuoj 
pat penkios ar šešios vokiško minos pa
eiliui prašvilpė ties jo galva ir sprogo 
maždaug ten, kur buvo Koniukovas. Ko
kią minutę lukterėjęs, Saburovas nu
šliaužė atgal. Jis užtiko Koniukovą ir 
Avdejevą susėdusius apkase priešais vie
nas antrą.

— Štai matote, aš juk sakiau, — sva
riai tarė Koniukovas. — Kai tik mes 
jam supliekem, tai ir jis mums.

— Na, ir teisingai, — atsakė kiek su-. 
sijaudinęs Avdejevas, — taip ir reikia...

— Niekam nekliuvo? — paklausė Sa- ■ 
burovas.

— Ne, štai tik jųjų kepurytę apgadi
no, — lyg su pašaipa atsakė Koniukovas, 
keldamasis ir trimis pirštais imdamas 
nuo apkaso krašto viršugalviu žemyn gu
lėjusią Avdejevo kepurę. — Prisitaikę 
jife nuėmė ją ir štai padėjo čia. O vokie
tis ten pripylė skeveldrų, lyg kiaušinių 
į krepšelį... *

Iš tikrųjų, kepurėje buvo dvi smulkios 
minos skeveldros, ten patekusios jau be- 
krisdamos ir kiaūrai nepraplėšusios ke
purės, o tik šiek tiek ją apdraskiusios. 
Saburovas, išbėręs skeveldras, pažiūrėjo 
į kepurę:

— Visi pasakys — kandys praėdė, 
niekas jums nepatikės, jei pasakysite, 
kad skeveldrų pataikyta.
z. — O aš ir nepasakysiu, — tarė Av- 
dejevas.

— Tai jūs šaudėte Y— paklausė Sabu
rovas.

— Aš.... štai į tuos griuvėsius, jie 
man pasakė, esą, ten vokiečiai sėdi.

— Sėdi, taip, tikrai, — 'patvirtino 
Koniukovas, — dėl to ir atsakymą davė, 
kad sėdi.

— Štai matote, — pasakė Avdejevas,
— buvo tyla, ir iškart jos nėra. O dėl 
ko jūs retai šaudote? Šovinius taupote?

— Ką čia šovinius! —‘pasakė Koniu
kovas. — Ne šovinius taupome, o kam 
gi šaudyti, kol jo nematyti. Kai bus ma
tyti, tai ir imsime šaudyti, o dabar ne
matyti... , ...

— Baigėte kalbėtis? — paklausė Sa
burovas. — Baigėte? Na, ir gėrai, tad 
eime.

Kai jie ėjo per Potapovo blindažą, Av
dejevas atsigrįžo į Saburovą ir staiga 
tarė:

— O žinote, juk aš tyčia iš kulkosvai
džio šaudžiau.

— Ką, pačiam panoro vokietį užmuš
ti? ' ..................... .

— Ne, jūs nepykite, kad aš kištiosi į 
jūsų reikalus, bet man pasirodė, kad tas 
negerai....

— Kas negerai?
— Kad štai tokia tyla. Tai lyg paliau

bos.
— Kodėl?
— Gal tai ir tiesa, kad kol nematyti 

vokiečių, į juos nešaudo, bet man atro
dė, kad yra ir kita priežastis.<

— Kokia?
— Nenori, kad atsakytų, — nori, kad 

būtų ramu. Štai aš paleidau keletą šū
vių eilių, ir vokiečiai tučtuojau miną pa
leido. Dar paleisti keletą šūvių eilių — 
jie vėl paleis minas, o tai išeina: mes ne
šaudysime — ir jie nešaudys, manau, 
tas negerai. Kaip jums atrodo? •

— Gal ir taip.
— O kodėl man tas į galvą atėjo? Pa

vasarį aš Vakarų fronte pb puolimo ste- 
- bėjau lygiai tokią pat tylą, man atrodę, 

kad kartais tylėdavo daugiau, negu rei
kėjo ...

— Gal jūs ir teisus, — užsimąstęs.pa
sakė Sabųrovas ir pagalvojo, kad šis 
žmogus, matyt, iš tikrųjų teisus. Po sun
kių mūšių kareiviai, o kartais ir jis pats, 
gal nesąmoningai, troško netrikdyti to 
ramumo, ir, kol tai įmanoma, vengti su- 
sišaudyti kulkosvaidžiais ir minomis. Tai 
buvo įgimta, bet vis dėlto taip elgtis 
buvo negalima. “Jis teisus, — pagalvojo 
Saburovas. — Reikės įsakyti, kad, be 
naktinių išlandų, dieną ne tik atsakinė
tų į vokiečių ugnį, bet karts nuo karto 
vokiečius trikdytų, kad ir netaiklią ug
nimi, tiesiog, kad juos nervintų.”

Potapovas, sutikęs juos blindažo an
goje, ėmė vėl kalbėti apie kaldūnus. 
Jiems nesant, jis griebė į nagą sąyo vi
rėją, nes pasiryžo būtinai jūos pavaišin
ti.

—r Labai prašau, bent svečio atvykimo 
proga... A, drauge kapitonė? — pradė
jo Potapovas, bet šią sekundę trys ar 
keturi sunkieji sviediniai iš karto spro
go už blindažo.

Saburovas įstūmė Avdejevą į blindažą, 
o pats, prisiglaudęs prie sienos,' ėmė 

• laukti. Po pirmųjų sviedinių priekyje ir 
užpakalyje nukrito dar apie pusantros 
dešimties, pb to ėmė sproginėti minos, ir 
vėl sviediniai, ir vėl mihos, ir taip tęsė- 

. si apie penkiolika minučių.
Stengdamasis perrėkti triukšmą, Po

tapovas įsakinėjo ryšiųiams, o šie praė
jimais bėgo į būrius.

Saburovas pažvelgė į dangų. Tvarkin
gai išsirikiavę kyliu, lyg skrendančios 
žąsys, traukė vokiečių bombanešiai. Jis iš 
akies \apskaičiavo: iš čia, iš toli, sunku 
buvo įžiūrėti, bet atrodė, kad jų nema
žiau kaip šešiasdešimt.

Po kokios mihutės vėl ėfnė šaudyti ar
tilerija. Už blindažo iškildavo juodi fon
tanai.

— štai ir pasibaigė tyla, — tyliai pa
sakė Saburovas, greičiau sau', o’ ne Av- 
dejevui. — Potapovai, — pašaukė jis.

— Klausau. ‘ x
— Draugas batalijono komisaras liks 

pas jus,, kol pasibaigs artilerijos, paren
gimas. Palaukite per traukos ir tada1 šū 
automatininku atsiųskite jį pas mane. 
Aš eisiu į batalijoną.

(Bus daugiau)

ktas buvo toks: Ir sutiko Joną 
šlubą, skaudėj koją jam iš klu
bo. j

Taigi, imant tą, atrodo, prak
tišką lietuvišką būdą, rodo, kad 
Klubas lietuviškas žodis, gi drg. 
Paukštys mus užtikrina esant 
grynai anglišku. Tada kyla 
klausimas: lietuviai kariavo ir 
draugavo su slavų tautomis ir, 
pagal, Paukšti, lietuviai nuo 
slavų pasivogė kai kuriuos jų 
žodžius. Bet kaipgi lietuviai pa
sivogė anglų žodį klubas? Kaip 
atrodo, lietuviai neturėjo nie
kad savo laivyno, kad būtų pa
siekę Anglijos salas ir 1.1., tai 

• kaip jie pavogė anglų klubą?
Drg. Paukštys sako, kad ir 

aš tur būt tankiai tą žodį (klu
bą) vartoju. Taip,/ vartoju, 
kaip ir veik visi mes Amerikos 
lietuviai vartojame, klubą kaip 
lietuvišką — koją, o kliubą, 
kaip čia išmokta. Bet kas mus 
pastarąjį išmokino? Mūsų mo

LAIŠKAS DRG. PAUKŠČIUI
Rašydamas laišką drg. Miza- 

rai, nesitikėjau gauti atsakymą 
nuo kitos ypatos, būtent drg. 
Paukščio, kuris tilpo “Lais
vės” No. 240.

Už laišką ačiū, drauge, bet 
į mano pakeltus klausimus drg. 
Mizarai taip ir neatsakai nuo
širdžiai — neparodai, kad re
daktoriai naudoja kur nereikia 
svetimus žodžius, kuriuos aš 
pavadinau angliškais. Ne, tik 
pakartojai tai, ką kiekvieną 
sykį kartojo tie mūs “kalbi
ninkai,” kuomet mes-paprasti 
darbo žmonės, nebepakęsdami 
tų naujų žodžių prasmės 
reikšmės, išeiname viešai
protestu prieš tuos naujus žo
džius.'

Kaip anie “kalbininkai” 
mus “sukritikavo,” prirodant, 
kad tie žodžiai, kuriuos jie 
naudoja kaip naujus, mums ne
suprantamus, nėra angliški, 
bet frUncūziški, graikiški, lo
tyniški ir tt.; taip ir drg, 
Paukštys, tik tiek besugebėjo 
ar tenorėjo mus “pamokyti.”

Mes irgi žinom, kad anglų 
kalba sudaryta iš daugybės ki
tų kalbų žodžių (už tai ir sako
ma, kad anglai savo kalbos ne
turi), o betgi, jeigu jie kalba 
ir susikalba, tai visgi jų kalba, 
ar ne? O jeigu ne, tai kokia gi 
kalba Anglijos ir S. V. žmonės 
vartoja? Jeigu anglų kalbos ne
galima vadinti angliška todėl, 
kad joje yra daug svetimų žo
džių, tad, kaip tada su kitomis 
kalbomis?

Drg. Paukštys aiškini, kad 
visos kalbos turi daug svetimų 
žodžių, tai kaip su anomis kal
bomis? Kaip su mūs lietuvių 

įkalba? Nes jį irgi, sakai, turi 
svetimų žodžių, tai, ko gero, 
pagal Paukštį, ir mūs kalba ne
be lietuviška, nes turi svetimų 
žodžių ir jbš nevalia vadinti 
lietuviška? O jeigu ne, tai ko
dėl , tik anglų kalbos negalima 
vadinti angliška?

Mes, paprasti /žmonės, su
prantame, kad visos kalbos yfa 
kalbos. Mes, nė tam rašom pro
testus prieš mūsų “kalbinin
kus,” kad jie mums prirodytų, 
katras anglų kalboje žodis pa
matiniai priklauso francūzams, 
graikams ar lotynams; tas gal 
svarbu kalbininkams ir akade
mikams, kurie dėlei to tik ir 
skanią duonutę Valgo; mes no
rime, kad jūs, redaktoriai, ra
šytume! tokiais žodžiais, ku
riuos mes suprantame.— lietu
viškais. Tai ko mes norime.

Drg. Paukštys nuogąstauja, 
idant neprarasti galvos, nosies 
ir rankų tik todėl, kad ir slavų 
kalboje tos dalys panašiai ta
riamos, suprask: lietuviai tuos 
pavadinimus ; pasiskolino nuo 
slavų. , ,

Kodėl būtinai lietuviai turė
jo skolinti nuo slavų? Kodėl 
negalėjo būti atbulai? Juk lie
tuvių tauta .anuo metu nebuvo 
tokia, kokia ji yra šiandien. 
Tada Lietuva buvo, pagal tuos 
laikus, didelė ii4 galinga., Ji 
anuomet šu slavais ir kariavo 
ir draūg^vo. Tai kokį drg. 
Paukštys užtikrinįmą turį, kat
rie iš įiafrų skolmo žbdžįūs ir 
kitką? O gal visame tame yra 
tik nekaltas supuolimas?

Pavyzdžiui, drg. Paukštys 
stipriausiai užtikrina, kad žo
di* lii'dbas yra šimtu nuošimčių 
angliškas žodis. O aš visiškai 
su tuo nesutinku. Aš manau, 
kad*, klubas yra grynai lietuviš
kas žodis. Pas mus Lietuvoj 
apie Panevėžį klubu vadindavo 
didįjį kojos šąnaį’į — šlaunyje. 
Sakydavo: išnarino koją iš klu
bo, jam skauda koją iš klubo 
ir t.t«,. įr visi suprasdkvo, kas 
tas kldbas ii‘ kur jis Randasi.

Pastebėjau, kad., dabar Lie? 
tu\^)je, noriilt ištirti, ąiit kibk 
žpdis lietuviškas, jiev ieško to 
Žodžio lietuviškose — liaudiško
je, dainelėse ii* baladėse to žo
džio. RadUs , kur, pripažįstamai mes, yed'aktoiūai, rašytojai, kal-
esant lietuvišku.

Mes Lietuvoje irgi turėjome 
baladę apię sęh-ihėfgėlę (Ihirią 
subratonic, kad jiiuiia Ibh'dama 
labai rinkosi vaikinus, bet kai 
pradėjo sentk buvo geras bile 

v koks), Vienas; tos baladės ptiiir

kytojai — redaktoriai, kuriuo- 
mi ir draugas Paukštys ilgai, 
ilgai buvai, Laisvės redaktoriu
mi. Ko jūs mus mokinot, to 
mes išmokome.

Čia mes vadinome savo sve
taines kliu'bais. Kada mes kal
bėjom ar rašėm apie kliubą, 
mes supratome ii’ žinojome, kad 
kalbame apie lietuvių kliubą—• 
namą. O kada kalbėjom ar ra
šėm apie klubą, tai žinojom, 
kad kalba einą apie koją. Bet 
kada mūsų “kalbininkai” ėmė 
kalti mums naujus įodžius; 
kliubus vadinti klubais, .kiau
les bekonais, suvažiavimus ase- 
mblėjomis, obąlsius sloganais, 
patogumą konfortu, pasitarimą 
konsultacija, atidėjimą kanse- 
liacija, užbaigas finalais, ir 
taip tu, perkūne dievaiti, besu- 
skaityk; tai kągi mes, paprasti 
darbo žmoh4s, begalifhe daryti?

Pa,rašom laikraštin pastabą, 
!redaktoriai jšižeidžia ir tuojau 
mums “išaiškina” lygiai taip, 
kaip man “išaiškino” drg. 

J Paukštys: \tięk ir tiek ( žoc^ių 
francūziškų, u6k iii tiek’ grai
kiškų, tiek ir tiek lotyniškų ir 
taškas. Parašysi dar sykį, laik
raštyje “pritruks” vietos ir su 
tavim užbaigta.

Bet mes,' laikraščių skaityto
jai, toliau jau nebegalime pa
kęsti; meš jau pŪ0& nebegali
me suprasti,' apie ką iftėę skai
tome; mums reikia ieškoti ang
liško žodyno, kad sužinoti, apie 
ką ten rašoma, O <įrį. Paukš
tys, baltindamas tuos mūsų* 
“kalbininkus,” pasakoja, kad 
jie jau visiškai nebeturi lietu
viškų žodžių, ir gana./Nesąmo
nė. Tik žvilgterėk, drg. Paukš
ty, į virš mano suminėtus lie
tuviškus vardus ir pajusi, kaip 
kraujas per smilkinius ūžtels 
iš gėdos £aip, meluoti. Jau jei
gu ihe§„ paprasti žiUonės, ran
dame lietuviškų žodžių,' tai jūs, 
redaktoriai, galite jų kur kas 
rasti daugiau, tik reikia norėti.

Jums, redaktoriams, gal ir 
nieko, jūs galite sau turėti ant 
rašomojo stalo anplų žodyną ir 
kalti iš jo mums naujus “lietu
viškus” žodžius, kitaip su mu
mis- — darbininkais, mes tau
kiai skaitęme važiuodami į 
darbą, skaidomi) po kelias mi
nutes pripuolę darbe, mums 
žodynas valkioti neparanku, 
meš noVime, kad jūs grįžtume- 
te prie lietuviškų žodžių, kiek 
jų yi*a: ūžtekot jų' seniau, ko
dėl dabar jie taip susitraukė?

Netiesa ir tai, būk aš ir kiti, 
kurie priešinamės (tam jūsų 
angliškam žargonui), reikalau
jame iš jūsų rašyti grynų gry
niausiai lietūviši:ais žodžiais, 
kurių jūs taip “UfebetuVite,” 
rašykite chemija, rašyk i te, tečh - 
nika ir kitus žodžius, kur jau 
nėra liętuvi^kų. Ir vėl į virš 
pąrašytus lietuviškus žodžius, 
argi nėra jiį? O kokidš jūs de
date? Viskas, ko reikia, tai iš- 
ip'ėtiiŪo į Sąšlavyną Smetonos 
kavalierių pasipūtimo: kas

ta tiesk, 6 mūsų redaktoriai it 
vandens burnas pritraukę, bi
jo jas atidalyti ir pasakyti kas 
reikia. Mes ir tai šiek tiek ma
tome ir dėlei to rūpinamės. Kas 
gi ten daugumoj mokytojais, 
profesoriais, akademikais ir t. 
t.? Nesistatysiu žinovu, bet aš, 
ir daug tokių kaip aš, manome, 
kad daugumas tų aukštas vie
tas užėmę yra gryni Smetonos 
auklėjimo raugo prisigėrę vy
rai. Tegul rytoj įvyktų Lietu
voje buržuazinis perversmas, 
pamatytumėm, kaip daugumas 
iš jų teisintųsi ir bažytųsi, kad 
jie dirbo šiandieninei Lietuvai 
tik už pinigus ir Ibolševikų dur
tuvais priversti. Tad, ar gali
ma ko geresnio iš jų ir norėti? 
Jie, mano manymu, sužiniai 
taip darko mūsų kalbą.

Gi drg. Paukštys iš to viso 
bando tik juoktis, girdi: Lietu
voj dėlei to- pavojaus nėra, lo
tynų žodžiai atlaikys anglų im
perializmą — grobikus.

• ‘ ■ 1 *

Anglų grobikai moka pri
rengti dirvą savo grobimui vi
sur. Kodėl jie negali turėti iš- 
rokavimo tai daryti Lietuvoje? 
Ar drg. Paukštys atsimeni, ką 
Chiurchilis kalbėjo pereitame 
kare ir tuoj po jo?

Jis sakė, kad anglų ir ameri- 
korių kalba ta pati ir tikslai tie 
patys, tai kodėl jie negali bū
ti kaip viena tauta? Tada irgi 
daugelis juokėsi iš jo tokios 
kalbos, o ką mes matome da
bar? Ar drg. Paukštys galėtum 
nurodyti, kur prasideda ir bai
giasi anglų, o kur amerikonų 
grobikų reikalai? Viskas, ko be
trūksta, tai 
plaukį anglų 
Ingtoną.

_______ i
Mašinisto Andrijausko 

balansas
RADVILIŠKIS, rugp. 1 d. — 

Į Radviliškio garvežių depo 
gausiai susirinko žmonės. 
Vyksta eilinis gamybinis pasi
tarimas. šį kartą pranešami 
darbo, skirto Geležinkelininko 
dienos garbei, rezultatai. Pir
miausia minima mašinisto An
drijausko pavardė. Jis—

viršijo technikinį greitį 6.4 
kilometro,

viršijo vidutinį paros prava
žiavimo nuotolį 22.6 kilomet
ro,

pagreitino garvežio paros 
prabėgimą 5.3 valandomis,

sutaupė 2818 kilogramų kū- 
ro. 1

Per pusę metų geležinkeliai 
davė 17 milijonų rublių eko
nomijos.

bininkai, mes turime skirtis 
kuomi nors nuo paprastų žmo- 
ūĄ ii’ t.t._? / t

Be Veikalo drg. Paukštys dar 
statai klausimą apie Lietuvos 
rašybą. Girdi, ten irgi taip, dar 
daugiau, ir duodi pavyzdį; šven.

NUSKENDO LAIVAS SU 
13 DANŲ

Kopenhagen, Danija. — 
Per audrą Suomijos įlanko
je nuskendo Danijos laivas 
“Carl Sank.” Dingo visi 13 
jo įgūlos anrių.

Mašinistas-Žymūnas
ŠIAULIAI, rugp. 1 d. — 

Traukinys turi eiti tiksliai, 
kaip laikrodis; juk nuo to žy
mia dalimi priklauso visų liau
dies ūkio šakų darbas. Tai 
puikiai supranta Šiaulių gele
žinkelio mazgo 'mašinistas 
Bertašius. Anksčiau jis ves
davo prekinius traukinius. 
Nebūdavo atsitikimų, kad 
traukinys pavėluotų, ar būtų 
kokių avarijų. Dabar mašinis- 
tui-žymūnui patikėtas keleivi-^ 
ni$ traukinys.

Tačiau svarbu ne tiktai, kadz 
traukinys eitų pagal grafiką. 
Plano įgyvendinimas priklauso 
ir nuo kūro ekonomijos. No
rint sutaupyti kurą, reikia ge
rai pažinti kelio profilį, žino
ti visus nuokalnius ir prieš- 
kalnius, atstumą tarp stočių. 
Mašinistui Bertašiui visa tai 
žinoma ir jis tai sėkmingai 
pritaiko savo darbe. Kūro 
ekonomija per mėnesį jam su
sidaro nuo 2 iki 3 tonų. Tiek 
pat reikia suvartoti traukiniui 
nuo Šiaulių iki Vilniaus.

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.
i $ % L Vi t ą t

Dailių Moteriškų ir Vyrišky
Laikrodžių Didelis Pasiri

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikes

ROBERT I IITON
701 Graųd Street Brooklyn, N. Y<

<

Telefonas STagg 2-2173
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SO. BOSTON, MASS.
Kristinos 'Stanislovaitienes 
Prakalbos Montelloj, 
South Bostone ir
Per WVOM Radio Stotį

Kristina fetanislovaitienė at
vyko į So. Station, geležkelio 
stotį iš Water,būrio, miestelio, 
Conn., ir ją sutiko Prof. B. F. 
Kubilius. Gražiais žodžiais 
pasidalinus vakariene buvo 
pąbaįgta. Ir be jokio atide- 
liojiipo viešnią buvo nuvežta 
pas Žavius, mūsų gerus drau
gus, kurie formaliai ją priėmė 
ar suteikė nakvynę.

Pažangių Partijos Komite
tas taria nuoširdų ačių Zavie- 
nei ir Zaviui už draugišką 
prielankumo suteikimą mūsų 
garbingai kalbėtojai Stamslo- 
vaitienei.

šeštadienio ryte Amberlan- 
do Programo tvarkytojas ir 
pranešėjas atvažiavo pas Ža
vius ir nugabeno viešnią į 
WVOM radio stotį, kur ji kal
bės per WVOM radio stotį.

Amberlando programas pra
sidėjo su “Kur Bagužė Sama
nota” ir tuojau Kristina Sta- 
nislovaitienė pradėjo kalbėti į 
lietuvius Massachusetts valsti
joje jų prigimtoje kalboje. 
Kalbėjo jausmingai ir nurodė 
faktais, kodėl lietuviai pi
liečiai turėtų balsuoti už Pro
gresyvių kandidatus — Henry 
A. Wallace, Glen Taylor ir 
Massachusetts pažangius kan
didatus. Kalba buvo nuosekli 
ir gerai skambėjo per radio.

Po radio programos, kadan
gi viešnia labai seniai buvo 
Bostone, atlankė Bostono žy
mias įstaigas: M. I. T., Har
vardo Universitetą ir eilę kitų 
įstaigų.

kuri kovoja už taiką, už gau
są ir sutvarkymą šalies nuo 
aukštų kainų ir eksploatacijos 
ir kartelių. Tik gaila, kad 
galėjo būti daugiau lietuvių 
prakalbose. Stasys Baronas 
buvo geras vakaro pirminin
kas. •.

Po Montellos prakalbų gerb. 
kalbėtoja vyko skubiai į So. 
Bostoną, kur jos laukė pusė
tinas būrys lietuvių. Ji pasi
rodė Amerikos Lietuvių Pilie
čių Kliubo svetainėje ir ją 
žmonės trukšmingai priėmė. 
Svetainė buvo pilna ir visi 
mokėjo įžangą. Buvo užkan
džių, etc.

Pasistiprinus skaniu ir ge
rai priruoštu maistu, Staniai o- 
vaitięnė pradėjo kalbėti, čia 
ji kalbėjo anglų kalboje. Jos 
kalba buvo turtinga mintimis. 
Iš jos lūpų plaukė žodžiai 
laisvai ir logiškai. Jai nesto- 
kavo faktų ir išminties. Daug 
tinkamų faktų pasakė, kodėl 
Henry A. Wallace ir Glen 
Taylor turėtų būt mūsų šalies 
pareigūnais. Ji- pusėtinai da
vė faktų, kodėl Trumanas ir 
Dewey yra suvedžiotojai.J. V. 
žmonių, nes jie vienaip kalba, 
o kitaip daro, kai jie patampa 
valdžios pareigūnais. Ji nuro
dė, kad Amerikai gręsia de
presija ir gal karas, jei Ame
rikos liberalizmas miegos ii' 
neturės vieningos akcijos prieš 
reakciją, kurią Trumanas įve
dė su pagelba Wall Streeto 
baronų, generolų ir monopolis
tų. Ji sakė, kad Trumanas 
kalba liberališkai, bet jo vei
kimai yra reakciniai, prieš 
liaudies ^reikalus. Trumanas 
sukišo į valdžią visokius ban-

Mockaitei, Vei’ohikaj J^orbu- 
tienei, Frahcei Š'apokienei, 
Anastazijai Sabulienei, A. 
Ruplėnienci ir Juliai Rąinar- 
dienei. Labai ačiū jums už 
jūsų pastangas. Viskas eina 
pažangai, statymui gerovės 
šioje šalyje.

Taipgi, buvo renkamos do
vanos paramai dėl partijos. 
Iš. viso buvo sudovanota $97. 
Visi prisidėjo su savo dole
riais, kad tik pagelbėjus Pro
gresyvių Partijai, kad ji aug
tų ir didintųsi. Komitetas ta
ria daūg ačių tiems drau
gams ir draugėms, kurie su
teikė savo pinigus paramai! 
Dar kartą tariam jums ačiū!

Man malonės dovanoti drau
gė Eva Likienė, kad aš ap
rašydamas Konstancijos Men- 
keliūnaitės išleistuves iš So. 
Bostono nepaminėjau jūsų 
gražaus prisidėjimo. Labai 
atsiprašau jūs! Kitą kartą 
gal neįvyks toksai apsileidi
mas.

Southbostonietis.

Svarbus Pranešimas
Del Mass. Lietuvių

Amberland© Programą gir
dėsite per kitą radio stotį— 
WK0X, 1190 kilocycles, Sale 
WC0P stoties. Pradžia įvyks 
sekhiadienį, 9 vai. ryte, lap- 

14 dieną, iš 
ir tęsis

kričio (Nov.)
Framingham, Mass 
sekmadienio rytais nuo 9-tos 
valandos. Šis pakeitimas buvo 
reikalingas. Pirmiau, kur mū
sų Amberlando programas bu-' 
vo transliuojamas, nepasiekė 
visų lietuviškų kolonijų ir lai
kas nebuvo geras šeštadie
niais. Kaip dabar bus pro
gramas duodamas per oro 
bangas, jis bus tinkamas vi
sais būdais. > ,

Programas prasidės sekma
dienio rytais nuo 9 valandos ir 
žmonės galės be jokio sunku
mo jo išklausyti. Tuo pačiu 
sykiu oro bangos, kurios išeis

iš Wk8x, 1190 kcs., pasieks 
visas lietuviais apgyventas ko
lonijas ir geriausiai bus gir
dėta Worcestery, kurioji kolo-, 
hi j a buvo apgailėtinai apleis
ta per mūsų programą.

Amberlando Programo 
Komitetas.
B. F. Kubilius, 
Programo Tvarkytojas, 
P. O. Box 23, 55 G St., 
S. Boston 27, Mass. 
Telefonas: So. 8-2458.

Žinios iš Lietuvos HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

CHICAGO* ŽINIOS
KOKIA PADĖTIS STAKJAR-

DŲ DARBININKŲ
šį klausimą galima nušvies- 
sekamomis skaitlinėmis, ap- 

Nacionalčs Darbo

Gi vakare ji nuvyko į Mon
tello, kur kalbėjo Lietuvių 
Tautiškame Name, lietuviams 
reikale Progresyvių Partijos. 
Ten ji kalbėjo gerai apie 45 
minutes. Faktais nurodė, ko
dėl lietuviai piliečiai turėtų 
atiduoti bąlsus už tą partiją, 1

kierius, generolus ir Wall 
Streeto biržos gemblerius. Jos 
kalba visiems patiko.

Progresyvių Komitetas taria 
nuoširdų ačių sekančioms 
draugėms, kurios prisidėjo su 
darbu paruošimui maisto: 
Evai Niaurienei, Mariutei

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra.didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8612

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis K vie tkų Pardavėjas
6762 FOURTH A VE., BROOKLYN 20, N. Y.

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

ir tL, telefonuokite » e
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
Šermėniihs, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti pėr FĄŲL įrUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.'

L i • • J ■ < ■ • . .! 1
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Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

L1 ET U VIS LAISNIUOTAS GRABORIŲS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774 \

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

Du kambariai seririėriim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. I

Asmeniški AfcrtArtiAvimai šuteikftūnk leftūom iulyg įparei- 1
- kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. į

ii -itJMrrrmiffir-rig-rT—<ima—rrtniw-Triri-ni-r—------- —i n—n—a

ti 
turėtomis 
Santykių Tarybos 13-kos balsa
vimuose, kuriuose dalyvavo 3,- 
559 stakjardų darbininkai.

AFL mėsos apdirbėjų gru
pė gavo 729 balsus; prieš bi 
kokią uniją balsavo 304; už 
CIO United Packinghouse 
Workers Uniją paduota 2,526 
balsai.

Reikšmę šių skaitlinių tinka; 
mai galima įkainuoti ir pasver
ti šviesoje eilės vėlesnių įvy
kių, kurie galėjo būti labai pa
vojingi silpnesnei unijai.

Būtent:
a) šalies plotu pavasarį pra

laimėtas. streikas;
b) Pasibaigus streikui, dau

gelio kovingų narių netekimas 
darbo; , <

c) dešiniųjų elementų padi
dintas griovimo darbas;

d) AFL ant UPWA padi
dintos atakos iš lauko pusės ir;

e) darbdavių padidintas 
puolimas su teismų ir vietos 
autoritetų pagalba.

Tokiame 
silikti per 
pereiti ir 
tai parodo 
laipsnio unijinį subrendimą, 
Darbininkai atsisakė už tą 
visą įkaitinti uniją ir jos va
dus, o priešingai, padarė savo 
tinkamas išvadas ir laiko sker
dyklų savininkus, darbdavius 
ir jų agentus atsakomingais 
už visus puolimus ant unijos 
ir pačios unijos nepasisekimus.

Tvirtumas unijos ir darbi
ninkų solidariškumas yra tie 
svarbūs faktoriai, kurie pagel
bėjo unijai panaujinti, sutartis 
su visais skerdyklų savininkais, 
išskyrus Wilson & Co.

Neužilgo įvyks » balsavimas 
Wilson & Co. Matuojant barių 
mokesčių pasimokėjimu ir jų 
ūpo pakilimu, Wilson & Co. 
įmonėse nėra abejonės, kad 
darbininkai pasirinką savo at
stovu kovingą UPWA uniją. '
Kpva prieš Unijos Griovėjus

Pastaruoju laiku unijos vi
duje kova prieš dešiniuosius 
unijos griovikus atėjo į priekį. 
Dešiniųjų veidas pasirodė pa
čiame aiškume streiko laike./ 
Aiškiai parodė Frank Mona
ghan, Stockhandlers preziden
to, atliktas streiklaužiškas ak
tas, kuris neleido lokalu! prisi
dėti prie stakjardų darbininkų 
streiko. {

Šią vasarą UPWA konvenci
joje, dešinieji, vadovybėj Wigh
tman - Gant su lokalo 28 jėgo
mis buvo supliekti. Po to jie 
turėjo savo' kokuso suvažiavi
mą šalies plotu tikslu suskal
dyti uniją. Iš jų pusės buvo la
biausiai atakuojamas UPWA 
nacionalis prezidentas Ralph 
lielstein. Jie savo suvažiavime 
nutarė ųemokėti nacionalei raš
tinei mokesčių.

Pasėkoje to U)?WĄ vadovy
bė ėmčsi tvirto žingsnio ah-

: gerame stovyje pą- 
kurį UPWA turėjo 
išsilaikyti, tai tik- 
unįjos narių aukšto 

unijinį
atsisakė

l 
gynimui unijos. Du Chicągos 
lokalai (28 ir 100), kurie sulai
kė mokesčius buvo suspenduoti 
ir paskirtas administratorius 
vedimui unijos dalykų.

Abiejų lokalų sugrįžimas yra 
reikšmingas dalykas, nes darb
daviai tikėjosi su pagalba deši
niųjų tas unijas sudaužę. Visgi 
reikia pripažinti, kad neapsiei
ta be pažeidimo žymių, nes 
kaip tik tuo laiku unija pasi
davė Taft-Martley aktui. Kita 
unijos vadovystė taipgi buvo 
pradėjus svyruoti reikale ap
gynimo kai kurių kairiaspar- 
nių vadų, kurie yra steigėjais 
unijos ir labiausiai kovingi uni
jos vadai.

Unija taipgi padarė pasitrau
kimo žingsnį atgal 1947 metų 
konvencijos tarimu remti Hen
ry Wallace ir naują partiją. 
Bet nežiūrint to sentimentas už 
Henry Wallace unijoje auga 
sparui a i ir yra skaitomas st ip 
resnis, kaip bile kitoje kokioje 
unijoje. Dabartiniu laiku Pro
gresyvių Partijos rėmėjai varo 
laibai sparčią agitaciją už pro
gresyvių sąrąšų, kaip vietos, 
taip ir šalies plotme. Tiesa, tas 
vedama nuošaliai nuo oficialio 
unijos darbo ir norima išveng
ti nesantaikos unijoje Wallace 
klausime.

Politinis Brendimas7 Auga
Stakjardų streikas ir kpva 

sekusi paskui, šiandien <yra 
skaitoma# svarbių faktorium po
litiniam lavinimuisi \ir pačios 
unijos narių politiniam brendi
mui. i

Darbininkai rnąto su visu 
aiškumu, kad streikas turėjo 
daugiau bendro negu jų pačių 
reikalavimai ŲPWA istorinėje 
kovoje pereitą pavasarį. Darbia 
ninkai patyrė, kad jie vedė vie
ną iš kovų, ir buvo dalis pra
ilgintų ir paaštrėjusių kovų su 
darbdaviais, kuri yra išsiplėtus 
skersai visą ekonominį ir poli-i 
tin į frontą.

Paskutiniąi daviniai žada; 
CIO - UPWA t dariiininkanis! 
daugiau apviepytą ir tvirtesnę, 
uniją, vadovystėje kovingos 
programos, kaip kada buvusi 
pirmiau. f

. Męsos. Apdirbėją.

MIRTYS NUO NAMINIŲ 
NELAIMIŲ

(Tąsa nuo 3-6io pusi.)
Nemažai vaikų miršta, 

ragaudami nuodus iš bute
lių bei dėžių. Nuodingas 
medžiagas reikia užrakinti 
arba laikyti tokiose vieto
se, kur vaikai nepasiektų.

Gana daug nelaimių į- 
vykšta nuo sugedusių bei 
prairusių elektrinių vielų.

Vartojant degtukus bei 
žvakes pasižibinimui, nere
tai kyla gaisrai, kuriuose 
žūva tam tikras skaičius 
žmonių. Pasižibinimui rei
kėtų naudoti kišeninę elek
tros lemputę (flashlight).

Žuvimai dėl rūkymo gu
lint lovoj arba ilsintis min
kštoj kėdėj užima aštuntą 
vietą tarp naminių nelai
mių. Rūkytojas tikisi neuž
migti, bet dažnai užmiega 
ir sudega.

Vaikai užsimuša, krisda
mi pro neapsaugotus ar 
prastai apsaugotus langus; 
susižeidžia aštriais daiktais 
bei žūva nuo praryjamų 
smulkių daiktų. Tai devin
ta ir dešimta tarp skaitlin- 
gesnių naminių nelaimių 
priežasčių. J. C.

Traukinių sukabinėtojo 
Legizos stachanovine mokykla

VILNIUS, rugp. 1 d., — šią 
savaitę baigė darbą sukabinė
tojo Lęgizos (Vilniaus stotis) 
stachanovine mokykla. Įžymu
sis sukabinėto j as paruošia jau 
nebe pirmą stachanovininl^ų 
laidą. Štai kaip dirba jo pa
ruošti žmonės: Stelmokas 
įvykdo dvi normas, sūkabinė- 
tojas Ivanovas — 213.3 pro
cento normos, Sadkevičius — 
208 procentus normos.

Lietuvos geležinkeliuose šie
met suorganizuota 301 tokia 
mokykla, aprėpusi 1,552 žmo
nes. Tataį davė džiugių rezul
tatų. šiemet greituoju'trauki
nių sustatymo būdu suformuo
ta daugiau kaip 3,000 sąstatų, 
sutaupyta 19,775 vagonų - va
landų !

Per, 5 • metus Amerikos 
valdžiai.. sumokėtą1 $950,- 
000,000 taksais už taboką, 
cigarus, cigaretus ir kitus 
tabokinius produktus.

Lėktuvų keleiviai yra 
lengviau maitinami, nes 
aukštai ore viduriai silp
niau maistą virškina ir jis 
ilgiau pasilieka viduriuose.

Amerikos geležinkelių 
kompanijos turi ir 2,000 
laivų, ląivukų ir val
čių, vartojamų prekėms ga
benti. . .

J. J. t
580 Sųnųper ^venue, -)

HUnįboI^t 2-7964 į

FolUįttifttŠ
Traukiu pąyeikslus famiįijU, yes-' 
tuvių, kitokių grupių ir ^pavieniu.

gteį. Iš senų padaęąu 
naujus payęikšT 
lūs Ir kvaįavųs 

v sudarau su ame- 
Į^ggj|J|i^Mrikoniškais. Rei- 

esant ir 
h^M^Vpadidinu tokio 

dydžio, kokio pa- 1 
geidaujama. Tai-I 

įĮĮĮĮy7 pogi atmaliayoju 
įvairiom spalvoną, !

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway Ir, Stone Ave., prlo 
Chauncey. -Broadway I4ue.

Tel. GLenmore 5-6181

BOKITE 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 Salve-Mostis, kuri suteikia 
malonios šilumos. Gaiviną kraują ir 
prašalina ,įvą|rlus paviršutinius 
skausmus, kaip tai; reumatizmą, ko
jų ir, rankų skaudėjimą, pusiau 
sprando, sąnarių ir,(muskulų. Su
stingimą, neveiklumą, tirpimą, mėš
lungį. traukimą, nikstęlėjįmą, persi
šaldymą ir ąštni kosulį nuo persi
šaldymo. Greitai gausite pagalbą.

Maina $1,
Taipgi kurie turite odos ligas, iš

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

Jei turite piles (varvančias ar 
pc),.-vartokite No. 5 naujai Išrastą 
most), tuoj prašalina piles be pjaus
tymo. Kaina tik $2 už dėžutę.
, No. 1 M. J. S. Miracle Ointment 
nuo danties skaudėjimo. Prašalina 
gėlimą ir smegenų (gums) nesvfei-. 
kūnią. Kad ir neturite danty ir 
sk^uj^i jsmėgenis, tai tuoj gausite 
pagalbą nuo šios mosties. Kaina $1. 
Kurie pirksite už $5, gausite ekstra 
dovanoms vieną dėžutę.

Siųsdami užsakymus, kartu pri
siekite ir money-orderį ar čekį. 
Iš Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
Siunčiame ir C.O.D., reikia pridėti

pašto ženkleliais.. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
1*. O. Box 78, SU. A 

Hartford 6, Conn.
Hartfordiečiai galite pirkti pas 

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

30c

WOMEN—STOCK 
Also Men &* Women 

Packers
5 Days — 40 Hours
1'. A. O. SCHWARZ * .

610 West 58th St., k. Y. C. ’

darbuotojai.
Sargėnų tuberkuliozės sana

torijos apdovanotuosius pa
sveikino Kauno miesto Leni
no rajono partijos komiteto 
sekretorius , šamaitis. Didelę 
padėką, medalių įteikimo pro
ga, už nuoširdų rūpinipiąsi li
goniais, išreiškė sanatorijoje 
besigydantieji. . . j J

Eile medalių buvo at^yipėti 
.IĮĮ-sios poliklinikos, Romalnįy 
tuberkuliozės ir kitų gydyklą 
darbuotojai.

A. Gofmanas.
Padaryta geležinkelininko 
dienos išvakarėse

VILNIUS, rugp. 1 d: — 
Daug darbo turėjo šią savaitę 
komisijos, patikrinančios eks
ploatacijai perduodamus ob
jektus.

Šią savaitę eksploatacijai 
perduota:

Kauno vagonų depo,
Virbalio vandens kėlimo 

bokštas,
35 kilometrai kelio su pu

siau automatine blokiruote,
10 garvežių, išimtų anks

čiau iš apyvartos, bet remonti
ninkų pastangdmis grąžintų 
rikiuotėn,

Gyvenamasis namas Gudžiū
nų stotyje.

Įteikiami Medaliai
Medicinos Darbuotojams

KAUNAS, rugp. 1 d.—Kau
no miesto medicinos darbuoto
jams, pasižymėjusiems darbe, 
įteikiami medaliai “Už šaunų 
darbą 1941-1945 metais.”

Šiomis dienomis Lenino ra
jono sveikatos apsaugos sky
riaus vedėjas Lifšinas įteikė 
137 medalius apdovanotie
siems.
> Iškilmingai praėjo medalių 

įteikimas Kūdikių namuose, 
kur apdovanoiųjų sąraše—37

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje slmpatlfikal 
Ir asmeniškai patarnauja už 

prieinama atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172

Egzaminuojant
Rašome Receptus i 

Darome ir Pritaikome Akinius|

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

.. Tel. ST. (2-8342

Roma. — Vienoj Italijos 
provincijoj pasįbaigė visuo
tinas darbininkų streikas, 
bet tuojau kitoj provincijbj 
kilo visuotinas streikas.

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

Progresyvių Partijos Korn., vie
tinis, rengia susirinkimą laplęr. įl 
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 jh balsuoti 
ir kitus paraginkite. įžangos nebušr 
— Kom.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY 
y v, * 

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenufe
Brooklyn 11, N. Y. > ,

Tel. EVergreen 8-9770

GERI PIETUS!
Kada norite gerų pietų, 

t kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

Savininkas ’
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos, 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

\ /' ... v V ■

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Averniė

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas laidotom

6150
Koplyčias suteikiam nemokama! 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
HTAGG t-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

. Laisniuotas Graborius 
\ Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patamąvimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

5 pusi.--Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—
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Posto Leidėjas Užgyrė 
Simon W. Gerson’?

Theodore O. Thackrey, vienas 
iš leidėjų New York Post Home 
News užgyrė Simon W. Ger- 

komunistų ir darbiečių 
į City Council, 
jisai jau buvo pasi- 
Henry A. Wallace, 

Labor-Progresyvių

s son’ą, 
kandidatę 
w Pirmiau 
sakęs už 
American
Partijos kandidatą į preziden
tą.

Jis pareiškė, jog užgėrimas 
Gerson’o nėra užgyrimu komu
nizmo, bet užgyrimu demokra
tijos, užgyrimu teisės visiems 
piliečiams turėti savo atstovy
bę valdžioje, už demokratinį 
jstatymų vykdymą.

Gerson’as buvo savo partijos 
paskirtas piliečių išrinkto, ne
baigus tarnybos mirusio Cac- 
chionės vieton. Bet Tammany 

x Hall demokratų kontroliuojama 
taryba jo neįsileido.

Dar Pakelia 
Pieno Kainas

Didžidsios pieno firmos, 
Border’s ir Sheffield’s, vėl pa
kelia pieno kainas po pusę 
cento ant kvortos. Tačiau tie 
pusė cento krautuvėse visuo
met pavirsta į centą. Kainos 
šiemet jau pakeliamos kelin
tu kartu.

Kad karčią piliulę lengviau 
prarytume, firmos skelbia 
nuleidžiančios sviesto kainas. 
Tačiau sviesto perka žmonės 
kartą per savaitę, o tūlas tik 
retkarčiais, kuomet pieno 
kia kas dieną.

iusmanai Baubė 
Quill’?, Be- Sugrįb
Darban

I 
I

rei-

m i-; Masiniame stieikierių
L tinge trečiadienio vakarą, 

Transport Workers Unijos ,Lo- 
kalo 100-nio prezidentas Aus
tin Hogan buvo narių sveiki
namas, o Mithael J. Quill, vi- 
sašališkasis unijos preziden
tas, baubiamas. Daugelis jį
minėjo, kaipo “išdaviką,”

' ‘‘sulaužiusį streiką.”
Unijistai rinkosi į St. Nicho

las Areną mitingui, tačiau 
Quill buvo įsakęs nariams 
rinktis į unijos salę balsuoti, 
grįžti ar negrįžti į darbą. A- 
kyvaizdoje atakų iš bosų, mie
sto valdžios ;r Quill’o, Hogan 
patarė nariams grįžti į darbą, 
sakydamas:

Balsuokite už Taiką Ir Gerovę Eilėj e C!
Abi senosios' partijos yra ka

ro partijos.
Demokratų 

mano Partija 
yra valdžioje, 
dolerių šalies
karo Graikijoje 
prieš tų šalių žmones, 
šia mūsų šalį karui, 
valdžia visame klauso Hoover-
io-Dewey republikonų.

Republikonai, kurių pasiūly-

partija — Tru- 
— kuri dabar 

bilionus 
rėmimui 

Chin i joje 
Ir paruo- 
Trumano

leidžia 
turto 

ir

valdyti viso svieto darbininkus. 
Jie dar “pagerintų-paryškintų” 
savąjį Taft-TIartley įstatą Wall 
Stryto naudai.

TURIME Už KĄ BALSUOTI

Kam darbininkams : balsuoti 
už karo ir alkio, už aukštų kai
nų ir aukštų taksų, dvynukus, 
kad galima balsuoti už darbi
ninkus ir progresyvius, ku
riems rūpi ne karas, bet darbai

tą programą demokratai pildo, , *r duona žmonėms.
tačiau, sakosi osą nepasitenki- — Retkarčiais pasitaiko 
nę demokratų valdžia. Jie patys; žmoniškas demokratas ar ro
dai* smarkiau galėtų rengtis su-! publikonas. Ar darbo žmonės

darbininkų ir progresyvių ba
loto. Jie bus ir ant demokratų 
partijos baloto. Tačiau —

Balsuokite už juos eilėje 
—American Labor eilėje.

DĖL KO EILĖJE C?
igu balsuosite eilėje

Pavyzdžiui, Brooklyne yra bus aišku, jog jūs užginate 
trys demokratai kongresmanai,' atliktus 
kurie daugeliu klausimų baisa-j gus darbus, o 
vo taip, kaip naudinga darbi 
ninku ir liaudies didžiumai. Jų j akto vykdymo 
balsavimo rekordas geras.

Tie visi gori Brooklyno de
mokratai kongresmanai—John 
J. Deląney, Joseph L. Pfeifer 
ir Emanuel Geller yra uždėti 
ant American Labor balojto,

ir tuos atmes? — klausia tūlas 
rūpestingas balsuotojas.

žinoma, kad darbininkai to
kius gerbia, už tokius balsuos.' 
Kaip?

Prašome Balsuoti Eilėje H 
Pirmiausia. Dėl Ko Taip?
Simon W. Gerson, kandi- I 

datas į New Yorko City I 
Council yra gimęs ir augęs : 
New Yorke, duonkepio sū
nus, paskiausio karo vete
ranas, tėvas 9 metų sūnelio 
ir pustrečių metų dukrytes. 
Turi kolegijos mokslą ir 
yra dirbęs Manhattan pre
zidento patikimuoju sekre
torium, redaktorių, City 
Hali reporteriu. Visuomet 
buvo ir dabar yra kovotojas 
už darbininkų reikalus, už 
taiką.

Visais atžvilgiais jis tin
ka ir reikėtų jį išrinkti 
kaunsilmanu iš Kings aps
krities. Jeigu gyvenate Kings 
—balsuokite už jį. Jeigu 
gyvenate kitur, Įteikite šį prašymą ten 
gyvenančiam savo giminei, draugui, pa
žįstamam.

BALSUOKITE EILĖJE H 
UŽ GERSONĄ PIRMIAUSIA!

DĖL KO?
Faktas, kad Simon W. Gerson bus ei

lėje H — vienatinis komunistas kandi
datas toje eilėje — teikia Brooklyno 
liaudžiai puikią progą dramatiškai pa
brėžti savo pasipriešinimą prieš dabar
tinį ne-amerikinių persekiojimą komu
nistų partijos ir jos vadovybės.

Balsavimas eilėje H yra galingu būdu 
pademonstruoti tą pasipriešinimą prieš 
jkaltinimą 12-kos komunistų vadų.

SIMON W. GERSON

M 
fibr -

Balsas eileje H yra stip
riu atmušimu Wall Stryto 
karo kurstytojų ir dviparti- 
nio suokalbio pradėti kitą 
karą.

Balsas eileje H yra ga
lingu atmetimu Tammanės 
kontroliuojamos Miesto Ta
rybos ir jos polltaksiško at
ėmimo atstovybes 75 tūks
tančiams Brooklyno balsuo
tojų. Jis būtų smūgiu tary
bai už nelegalį neįleidimą 
tarybon Gersono kaipo tei
sėto velionies Peter V. Cae- 
chionės įpėdinio.

Balsas eilėje H suteikia 
Brooklyno liaudžiai progą 
balsuoti ne vien tik už ko
munistų partijos tuojauti- 

nius reikalavimus, bet ir už jos žvilgį 
link socializmo.

Prašome Brooklyno liaudį balsuoti už 
Gersoną pirmiausia eilėje H, komunistų 
eilėje, o po to balsuoti už taiką ir sau
gumą balsavimu už visus kitus progre
syvius kandidatus Wallace’o-Taylor’o 
eilėje — eileje C, American Labor Par
ty eilėje.

Prašome aiškinti kitiemš, dėl ko jie 
turėtų balsuoti eilėje H — komunistų 
eilėje pirmiausia, nors Gersonas taip 
pat yra ir ant Amerikos Darbo Partijos 
baloto eilėje C.

f•;
Lietuvių Komunishl Klubas.

.IV 
da rb i n i nka m s naud i li

ne demokratų
I partiją, kuri yra Taft-Hartley 

partija,
| Chinijoje ir Graikijoje 
kymo partija, Amerikoje 
to partija. ♦

Didelis skaičius -balsų 
rican Labor eilėje C padrąsins 
tuos gerus demokratus drąsiau 
ginti liaudies reikalus, nes ma
tys, kad jiems nėra reikalo bi
joti savo, politinių bosų, kad 
liaudis gali juos išrinkti ir be 
Wall Stryto malonės.

Visi iš visų partijų kandida
tai, kurie verti darbininkų pa
ramos, randasi eilėje C. Bal
suokite visą eilę nuo pradžios

' ' ' '
■ ’ į■0 . •••. ši

i '■

Prezidentas Užbaigė '* ■
Kampaniją Brooklyne

Prezidentas. Trumanas pra
važiavo mūsiškiu Grand Stry
tu kelyje’iš Queens Lost Batta
lion salės į Academy Hall, kur 
jis kalbėjo.

Grand Strytas buvo apstaty- 
karoĮtas būriais policijos, po .’kelis 

palai- 
draf-

Ame-

Rinkimų dieną New Yorke- 
Brooklyne laiškai bus išnešio
jami tik vieną kartą, o special 
delivery iki 11 nakties. Cen- 
traliniai pašto skyriai veiks, 
kaip šventadieniais.

ant vieno bloko. Motorkada 
pravažiavo policijos palydovų 
auto sirenoms spiegiant taip 
graudžiai, jog galėjo prikelti ir 
mirusius. Tačiau darbininkų ir 
biednuomcnės distrikto Grand 
Strytas atrodė apsnūdęs—šian 
ten po grupelę susirinko.

J Bridge Plazą, žemutinio 
Williamsburgo prekybinį ir'"pa
silinksminimo centrą, buvo su
sirinkę daugiau publikos. Ta
čiau dvasia jau ne ta, kokia čia 
vyravo anais metais, kuomet 
tais pat keliais pravažiavo pre
zidentas Rooseveltas.

LAUKE WALLACE’O
Trumanas, mat, ne Roosevel

tas. Jis visą tai, už ką Roose- 
veltas kovojo, atidavė republi- 
konams. Visi tie, kurie Roose- 
veltą keikė, Trumaną giria. Ne 
voltui ir tie žmonės, kurie iš

įdomumo pamatyti prezidentą 
asmeniškai čia atėjo, daugelis 
sau šaltai stoviniavo ir kall)ė- 
josi: -»

— Pamatysite, kas čia dary
sis sekmadienį, 31-mos popie
čio- 3 valandą, kad čia Grand . 
Strytu pravažiuos Henry A. 
Wallace ir kalbės Williarhsburg 
Bridge Plaza, tikrasis Roose- 
velto įpėdinis. \

'Wallace, velionies RoosveHi) 
draugas, jo kabineto narys, 
Trumano tapo atstatytas iš ka
bineto ne už ilgo po Roosevelto 
mirties.
pastatė tokius, kokius užgyrė 
Hooverio-Pewey republikonai 
i r Fa r 1 ey-Tam m a n y-d i k si k rata i.

Rep.

Jo vieton Trumanas

■ Apmokamas Skelbimas

Lapkr. 2—Balsuokit Eilę B

PILIEČIAMS ŽINOTINA
Visame New Yorko mieste 

— Bronx, Brooklyn, Manhat
tan, Queens ir Richmond aps
krityse — balsavimo valan
dos bus nuo 6 ryto, iki 9 va
karo.

American Labor eilėje -— 
eilėje C — rasite visus darbi
ninkams ir progresyviams ver
tus paremti kandidatus, pra
dedant Henry A. Wallace’u 
ir Glen H. Taylor’u, baigiant 
vietiniais kandidatais į kon
gresą, valstijos senatą ir as
sembly, taipgi i teisėjus.

VIENA IŠIMTIS

pagelbėti skleisti literatūrą, 
saugoti balsus. Jei turite au
to, pagelbėkite nuvežti j bal
savimų stotis negalinčius nu
eiti.

Šiomis paskutinėmis spren
džiamomis dienomis būkime 
visi kariais už taiką ir pro
gresą — darbuokimės ir bal
suokime už gavimą daugiau
sia balsų eilėje C! »

Brooklyno Lietuvių
Wallace for President 

Klubas.

Jeigu Norite Progreso-- 
Balsuokite už Jį!!!

' Sustabdyt Kainų Kilimui, w
Palaikyt Ameriką Sveiką, 

Laimingą ir Gerovišką 
Ir Išvengt Depresijos ir

Skurdo
■Balsuokite Demokratiškai-

LAPKRIČIO 2
Balsuokite Eilę “B”

Tik vienas kitas darbininkų 
kandidatas, už kurį prašo bal
suoti kitoje eilėje, yra Simon 
W. Gerson. Jis randasi eilėje 
H. Dėl ko balsuoti eilėje H, 
rasite kitoje vietoje, jo parti
jos skelbime.

Balsuokite visi, kurie turi
te tą brangią pilietinę teisę 
balsuoti!

1 Balsuokite anksti — jei ati
dėsite vakarui, gali įvykti ko
kia skerspainė ant kelio, ne
spėsite sugrįžti laiku. O dau
gelio gerų kandidatų išrinki
mas šiemet priklausys nuo tų 
kelių balsų — taip artimos 
bus su reakcininkais lenkty-

ines.
Raginkite kiekvieną kitą 

pilieti balsuoti!
Nueikit? į savo susiedijos 

American Labor Party skyrius

UP-TO-DATE

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONA8 

į Savininkas

306 UNION AVENUE 
j r h

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BROOKLYN
LABOR LYCEUM

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės > dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. 

Puikus steičius su naujausiai 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel STagg 2-3842

A. Kalinauskas

Leido Pakelti Bušų
ĮfJ 
Ey.

I

VOTE GERSON
FOR COUNCILMAN 
for PEACE SECURITY ‘ SOCIALISM

PULL LEVER ON ROW H

Valandos:

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Vadinė Public Service Com
mission leido Queens privatiš- 
koms.busų kompanijoms pakel
ti fėrą po 1 centą. Kompanijos 

. prašė leisti pakelti dar po du 
‘ centus priedams prie leistojo 

pakelti ir pakelto vienu centu 
fėro praėjusį mėnesį.
- Dvylikos centų fėrą mokan- 

’ tieji ant busų gaus transfe- 
rus važiavimui subway linijo
mis tose vietose, kur leista iš
duoti transferus. Paskubos va- 

\ landomis transferus išdavinės 
stotyse. O kitomis valandomis 
juos duos busų vairuotojai.

Kompaniškos krautuvės 
skelbia nupiginančios sviesto 
kainas, grade A parduosią po 
67 c. svarą.
—

KARO AUKA
; James Spring, 22 metų, ne

tekimu sveikatos karo fron
tuose /‘užsitarnavęs” pabūti 
viešbučio durą sargo pavaduo
toju, nusišovė praėjusį sekma
dienį, New Yorke.

RANDA VOJIMAI
Pasirandavoja fomišluoti kamba- 
ai pavieniams vyrams arba ve
istom porom. Be virimo. Dėl dau
žau informacijų kreipkitės sekamu 
iresu: 281 South 5th 
farcy Ave.), Brooklyn,
Skambinkite varpuką

Furnished Rooms."

St, (arti 
N. Y. 
su užrašu 
(257-258).

M
REAL ESTATE

Ridgewood, N. Y. — 8 šeimynų 
mūrinis gražus namas: po 5 švie
sius, gražius kambarius7; geras in- 
vestmentas. $12500.

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

East New ,York — Kampinis na
mas, apačioj Bar & Grill-Rest. Vir
šuje dvi šeimynos. Galima pirkti na
rnas arba biznis. Visi virš-suminėti 
namai su-tuščiais'kambariais.

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

(251-256)

Taip atrodys balsavimo mašina. Komunist ai prašo balsuoti už Simon W. Gerson’ą 
pirmiausia, eilėje H, o paskiau balsuoti iš eilės visus kandidatus, kurie randasi eilėje 
C—American Labor (darbiečių) eilėje. Balsavimas už Gersoną komunistų eilėje H 

kartu reiks protestą .prieš komunistų persekiotojus, civilių teisių neigėjus*

.(Apmokamas Skelbimas),

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

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

Valandos^ įJZ

Penktadieniais uždaryta.

Parduoda naujas ir taiso 
sekamas mašinas:

Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.

Kreipkitės: 
104-12 - lllth Street 

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

Telefonas Virginia 3-5397

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

Tel. E Vergreen 4-8174
Peter Kapiskas

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
.BEER & ALES

Peter 
KAPISKAS

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

ZUPP’S BAR 41 BROOKLYfOL*?.

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

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION!Telefonas 
EVerpreen 4-772S
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