
Oras pagal meškos uodegą. 
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Venam dideliam New Yorko 
laikraštyje pastebėjau moksli
ninkų pranešimą, kad jie šau
kiasi meškos uodegą talkon. 
Meškos uodega turi jiem pa
sakyti, kokia bus ateinančioji 
žiema — šilta ar šalta, sausa 
ar šlapia.

Nors skamba labai juokin
gai, bet tame gali būti labai 
daug tiesos. Gamta iš anksto 
aprūpina mešką tam tikromis 
vilnomis, pagal reikalą. Oras 
bus gražus, daug vilnų nerei
kės. šalta bus, reikia daug sto
rų ir ilgų vilnų!

Argi ne panašiai daugybė 
sutvėrimų išsigelbsti nuo šal
čių ir audrų ?

John 
didelį 
stam
bu Įsą

Kaip nekalbėsime, bet 
L. Lewis užsitarnavo 
kreditą. Jis pirmutinis iš 
biųjų unijų vadų pakėlė
už terorizuojamus ir žudomus 
pagal Marshall Planą Prancū
zijos mainierius. Jis pirmuti
nis pareikalavo, kad mūsų vy- 
riausybė sustabdytų tą baisų

* terorą.
To gi padaryti nesusiprato 

nei Green, nei Murray. Ypatin
gai Murray šiuo tarpu baisiai 
užimtas raudonųjų raganų ieš
kojimu. Jis nebeturi laiko gal
voti apie darbo žmonių tarp
tautinį solidarumą.

Labai gerai, kad prieš rinki
mus prezidont. Trumanas taip 
aštriai smerkė bankierius.

Wallstryto karaliai mojusi 
viską apžioti.

Su Trumanu bėda tik tame, 
kad jis vienaip kalba, o kitaip 
daro. Jis smerkia^ ir kritikuoja 
Wallstryto bankierius, betgi 

< pats pačius žymiausius savo 
kabineto žmones pasiskolino 
tiesiai iš to paties Wallstryto.

Amerikos apsigynimo sekre- 
■ torius Forrestal atėjo j kabine

tą tiesiai iš Wallstryto. Taip 
pat iš tos pačios bankierių šei- 

. mos Trumanas pašikvietė sa
vo valstybės sekretoriaus pa- 
gelbininku bankininką Lovett.

Žmogus turi būti bankinin
kas, stambus fabrikantas, arba 
generolas, jeigu jis nori patek
ti į Trumano kabinetą. Tai ko 
verti Trumano pamokslai prieš i 
bankierius?

Lietuvių Namo Bendrovė, 
kaip jau matėme iš paskelbimo, 
pasimojo eiti teisman ir ten 
ieškoti teisybės. Ji sako, kad 
New Yorko valstijos gėrimams 
pardavinėti leidimo komisija 
pasielgė neteisingai, nepagrįs
tai, šališkai, kai atsisakė išduo
ti leidimą.

Bet, aišku, ėjimas teisman 
surištas su didelėmis išlaido
mis. Brooklyniečiai šėrininkai 
atsiliepė pirmutiniai, 
sudėjo trejetą šimtų 
bylos vedimui.

Iš kitų miestų 
nieko nesigirdėt, 
sako Bendrovės 
svarbus ir greitas.

Jie jau 
dolerių

No. 258

Nuodingi Rūkai 
Numarino 20 Žmonių

Donora, Pa. ,•— Tiršti rū
kai su nuodingomis sieros 
dujomis numarino 20 žmo
nių ir aptroškino 400 šiame 
mieste. Sieros trideginio du
jos kilo iš American Plieno 
kompanijos cinko liejyklos. 
Daugiausiai nukentėjo žmo
nės, sergantieji mainierių 
dusuliu (asthma) ir širdies 
ligomis.

Prasidėjo Teismas. 
Prieš 12 Komunistų

New York. — Pirmadie
nį federaliame apskrities 
teisme prasidėjo byla prieš 
Wm. Z. Fosterį, Komunistu 
Partijos pirmininką, ir 11 
kitų'komunistų vadų. Pilie
tinių Teisiu Kongresas su
šaukė pikietininkų, kurie 
demonstruoja prie teismo 
rūmų; reikalauja panaikint 
kaltinimus prieš komunistų 
vadus, vadina teismą per
sekiojančiu sąmokslu.

Tie komunistų vadai tei
siami iš esmės už tai, kad 
jie skleidė Markso-Lenino 
mokslą; iš to kaltinimas pa
darė išvadą, būk jie mojęsi 
nuverst Amerikos valdžią.

Maskva Sako, Trumanas 
Ir Dewev Veik Tas Pat

Maskva.—Sovietinė spau
da rašo, nėra daug skirtumo- 
tarp Trumano demokratų ir 
Dewey’o republikonų; sako, 
abidvi partijos yra stambio
jo kapitalo užviešpatautos, 
ir tik Progresyvių Partija 
atstovauja žmonių dauguo- 
menės reikalus.

. -i________

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Lapkričio - Nov. 2, 1948 Metai XXX-VHL Dienraščio XXX.

kol 
O

kas dar 
reikalas, 

direktoriai,

Pastebėjau, kad lapkričio 7 
dieną Lietuvių Kultūriniam 
Centre bus nepaprastas pobu- 

' vis. Philadelphijos menininkai 
k; atvažiuoja prajuokinti ir pa

linksminai Brooklyno ir apy
linkės lietuvius. Visi lauksime 
filedelfiečių pasirodant.

11 RUMUNŲ PRISIPA
ŽINO KALTAIS

Bucharest, Rumunija. — 
Į 11 teisiamų rumunų prisi
pažino, kad jie tarėsi, su 
Anglijos ir Amerikos atsto
vais, kaip nuversti demok
ratinę Rumunijos respubli
ką; prašė teismo pasigailė
jimo. Tarp teisiamųjų yr& 
lon Bujoiu, buvęs prekybos 
ministras; Al. Popp, fabri
kantas, ir eilė profesorių ir 
advokatų. *

LIAUDIEČIAI ATPIGINO 
CHINAMS MAISTĄ

Mukden.
miestą įžengė chinų komu
nistai - liaudiečiai, tuojau 
atpigo valgiai.

(Chinijos Čiang Kai-šeko 
valdžia Nankinge tuo tarpu 
pareiškė, kad ji negali su
valdyt infliacijos, nesvietiš
ko reikmenų pabrangimo.)

Kai tik į šį

s

Labai gražiai darbuojasi Lie
tuvių Meno Sąjungos Trečioji 
Apskritis. ’ Minėtas ateinančio 
sekmadienio parengimas irgi 
bus Trečiosios Apskrities. 
Apart filedelfiečių, bus daug ir 
šios apylinkės talentų. Visiems 
suteikiama proga pasirodyti ir

Dulles Agituoja Skandina
viją į Karinį Bloką :

Kopenhagen, ' Danija. — 
John F. Dulles, Dewey’o i Y 
Trumano patarėjas užsie
niniais klausimais, laksto po 
Skandinavijos kraštus — 
Dapiją, Norvegiją ir Švedi
ją; agituoja juos į karinę 
vakarų Europos sąjungą 
prieš Sovietus.

ORAS. — Būsią lietaus.

Amman. — Transjordano 
arabų karalius Abdullah 
sakėsi norįs susitaikyti su 
Izraeliu.

Piliečiai Šiandien
Renka President
Progresyviai Balsuoja už Henry 
Wallace’ą ir Sen. Glcn Taylorį 
Dėl Taikos, Laisvės ir Gausos

Jungtinių Valstijų pilie
čiai šį antradienį visuoti
nais balsavimais sprendžia, 
kas' bus sekamas preziden
tas, ir renka Kongreso na
rius.

Politiniai pažangūnai bal
suoja už Henry Wallace’a, 
Progresyvių Partijos kan

didatą į prezidentus, ir už 
senatorių Glen Taylorį į vi- 
ce-prezidentus. Savo balsais 
jie remia progresyvių prog
ramą — taiką, laisvę, gau
są ! :

Šiandien taip pat renkami 
visi kongresmahai ir treč
dalis senatorių.

| Suskilo Austrijos 
Socialistų Partija

Viena, Austrija. — Aust
ru Socialistu Demokratų 
Partijos centras išmetė iš 
savo tarpo Erwina Scharfą, 
kairiųjų socialistų vadą; ap
šaukė jį komunistų agentu 
ir Scharf o vieton paskyrė 
dešinsparnį Franzą Olahą, 
amerikinės politikos rėmė
ją. Teigiama, kad kairieji 
socialistai vienysis su ko
munistais.

...... .4. --------

Izraelis Užėmė Jau 
Visą Galilėją

Chinų Liaudiečiai 
Gręsia Peipingui
PilnaiDžėmėMukdeną,2,000,000
Gyventojų Miestą; Faktinai 
Apsupo 200,000 Čiango Armijos

72 Nuošimčiai Netinka 
Kariuomenės Tarnybai

Vakary Europos Blokas 
Prašo Amerikos Ginklų

Washington.— 72 iš kiek
vieno šimto šaukiamų kari
nėn tarnybon vyrų, 24 iki 
25 metų amžiaus pasirodė 
netinkami kariuomenės tar
nybai dešimtyje Amerikos 
didmiesčių, kaip pranešė re- 
krutavimo’ valdyba. Dau
giausia jų atmesta dėl ner
vų suirimo, silpno proto ir 
širdies ligų. New Yorke 
daugiau kaip 87 nuošimčiai 
to amžiaus vyrų buvo at
mesti dėl protinių ir fizinių 
nesveikumų. Iš didmiesčių 
sveikiausiai pasirodė Los 
Angeles, kur tik 37 nuošim
čiai netiko kariuomenei.

PARTIZANAI ATAKUO
JA MON ARCHISTUS 
PIETIN. GRAIKIJOJ

.Athenai, Graikija.—Par
tizanai atakavo fnonarcho- 
fašistų kariuomenę Aicho- 
ne, Purgose ir kitur Pelopo
nnese, pietiniame Graikijos 
pussalyje. ;

Šiauriniame fronte parti
zanai užklupo Athos kalno 
vienuolyną ir pasiėmė aps
čiai maisto ir gyvulių.

ANGLŲ VETERANAI AP- 
gaili Naikinamą 
AMERIKOJ LAISVĘ 

. London. — Komunistai 
anglų karo veteranai padė
jo gyvų gėlių vainiką su 
juodu kaspinu prie Roose- 
velto paminklo, pareikšdami 
gedulą dėl to, kad Ameri
koj teisiami korhunistų va
dai ir naikinama pilietinė 
laisvė. Prie paminklo buvo 
perskaityta Abrahamo Lin- 
colno Gettysburginė Pra
kalba. / •

Teheran. — Irano ępauda 
rašo, kad susidūrime su So
vietų sienos sargais užmuš
tas vienas Irano kareivis.

. London. — Anglija, Fran- 
cija, Belgija, Holandija ir 
Luksemburgas nutarė suda
ryt 20 divizijų bendros ar
mijos, kuri būtų gatavai pa
ruošta, esą, ’’atmušt Sovie
tus” iki Amerika spės per
mesti savo armiją į vakari
nę Europą.

Tas vakarinio bloko pla
nas reikalauja bent šešioms 
divizijoms įvalias tankų ir 
šarvuotų automobilių. Tiki
si jų gauti . iš Jungtinių 
Valstijų. Sykiu.'.tie penki 
europiniai kraštai prašo iš 
Amerikos apie pusantro 
tūkstančio naujų smarkių 
rakietinių (džetinių) lėktu
vu, v

Tel Aviv, Izraelis. — Per 
dvi dienas Izraelio kariuo
menė šiaurėje iššlavė iš Ga
lilėjos Lebano ir Syrijos a- 
rabų armijas; atėmė iš ara
bų apie 400 ketvirtainių 
mylių -plotą ir sakoma, Įsi
veržė į Lebaną.

Per dvi paskutines savai
tes Izraelis pietiniame Ne- 
gevo plote ir šiaurėj.tiek lai
mėjo, kad dabar izraeliečių 
lankose jau du trečdaliai 
Palestinos. Po sėkmingų žy
gių Galilėjoje, Izraelis sek
madienį pranešė, kad sus-, 
tabdo mūšius. Pagal Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybos i- 
sakymą. .

Nanking, Chinija.—Jung. 
Valstijų ir Anglijos konsu
latai Peipinge ir Tientsine 
šaukė savo šalių piliečius 
išsikraustyti iš' tų miestų, 
nes chinų liaudiečiai-komu-' 
nistai gali perkirsti . ang
lams - amerikonams pabėgi
mo kelius.

Liaudiečiai pilnai užėmė 
Mtikdeną, dviejų miliohų 
gyventojų miestą Mandžu- 
rijoj, ir užtaisė sląstus 200,- 
000 Čian Kai-šeko tautinin
kų armijai, bėgančiai nuo 
Mukdeno link Yingkow uos
to. New Yorko Times ko
respondentas H. R. Lieber
man spalių 31 d. pranešė, 
kad tautininkų kariuomenė 
kaip butelyje užkimšta Hu-

lutao uoste ir apylinkėje; 
turbūt, jau užkirsta tauti
ninkams ištrūkimas ir per 
Yingkowa.

Keliolika Čiango armijos 
divizijų Mukdeno srityje 
buvo suimtos bei pačios pe
rėjo į komunistų pusę. Tuo 
būdu komunistai gavo daug 
amerikinių ginklų, kuriais 
dabar atakuoja tautininkus.

Chinijos diktatorius-pre- 
zidentas Čiang Kai-šek 
lapkr. 1 d. sakė, jog viso 
pilietinio karo klausimas 
būsiąs išspręstas per 3 mė
nesius, kaip pranešė United 
Press.

Faktinai jau visa Man- 
džurija atimta iš Čiango.

apie pusantro

Dauguma Francijoš Mainie-1 
rių Tęsia Streiką

Paryžius. — i Francijoš 
valdžia skelbia, kad strei- 
kierhi dalis sugrįžo į anglia
kasy klas. Klerikalai ir so
cialistai vadai šaukė savo 
šalininkus darban. Bet kai
riųjų vadovaujama didžioji 
mainierių dauguma vis dar 
streikuoja.

Valdžia pasiuntė karei
vius, kad iškrautų užstrei- 
kuotus laivus.

Amerika Urmu Siųs Ginklus 
Čiang Kai-Šekui

i ■ I
Washington. — Amerikos 

i valdžia ketina urmu siųsti 
| kuo daugiausia ginklų ir a- 
municijos Čiang Kai-šeko 
valdžiai Chinįjoj, kad atlai- 
kyt ją prieš komunistus- 
liaudiečius. Jau perduota 
Čiang Kai-šekui $105,000,- 
000 ir bus persiųsta jam dar 
$20,000,000, pagal 80-j o 
Kongreso nutarimą.

Žlunga Trumano Planai 
Chinijoj ir Graikijoj

AUSTRIJOJ UŽMUŠTAS 
MARSHALLO. PAREIGŪNAS

Viena, Austrija. — Ketu
ri nežinomi vyrai, apsirengę 
karinėmis- Sovietų unifor
momis, užmušė ąutomobį.ly- 
je‘amerikoną Irvingą Ros-- 
są, Marshallo plano pasiun
tinybės narį, sovietinėje 
Vienos dalyje, ir sumušė va
žiavusią su juom merginą 
Anna Sutkinąi

Vienoje bastosi daug pa
daužų pabėgėlių iš įvairių 
armijų. Manoma, ameriko
nai vartos tą žmogžudystę 
kurstymui prieš Sovietus.

Washington. — Amerikos 
valdžia steibisi slaptybe, kas 
ir dėl ko užmušė Irvingą 
Rossą.

NAUJI NAMAI MILIŪNAM 
SOVIETŲ VALSTIEČIŲ . "ĮĮĮ 

_ _ _ _ . •?» ■
Maskva. — Sovietų komu

nistų laikraštis Pravda ra
šo, kad jau puspenkto mi- 
liono sovietinių valstiečių 
persikraustė iš “zemlian- 
kų” į naujai pastatytus na
mus Smolensko - Briansko- 
Ku^sko srityje. Kuomet vo
kiečiai sunaikino jų trobas, 
tie valstiečiai buvo priversti 
išsikast rūsius ir gyvent 
juose. Gyvenamųjų namų 
statyba »šiemet eina 44 nuo
šimčiais sparčiau kaip per
nai.

Negalima Būtų Karo Lai
mėti, Sako Profesorius 
New York. — Columbijos

Universiteto p r ofesorius 
Goodwin Watson, kalbėda
mas Žydų Labdarybės Ta
rybos susirinkime, ragino 
Ameriką ir Sovietų Sąjun
gą susitaikyti. -Jis įspėjo, 
kad jų karas atneštų tik su
naikinimą' be laimėjimo vie
nai ar antrai pusei.

■ Paryžius. — Jungt. Tautų 
seimas atidėjo veikimą iki 
praeis prezidento rinkimai 
Jungtinėse Valstijose.

KNIUMBA MONARCHIST^ 
VALDŽIA GRAIKIJOJE

Athenai, Graikija. — “Li
beralas” monarcho v fašistų 
valdžios premjeras Th. So- 
fulis praeitą savaitę žadėjo 
pasitraukti iš vietos. “Libe
ralų” vadas seime S. Veni- 
zelos ketino įnešti klausimą, 
ar pasitikėti sudėtinei mo
narchistų - liberalų valdžiai 
ar pareikšt nepasitikėjimą. .

Karalius Paulius ir ame
rikonų generolas James 
Van Fleet įprašė Sofulį ir

Venizelosą dar palaukti, iki 
Jungt. Tautų seimas Pary
žiuj apsvarstys Graikijos 
klausimą.

Partizanai laimėjo naujas 
pergales prieš monarchistų 
armiją. Tatai’ sudrebino 
monarcho-fašistų valdžią.

Vidurinėje Afrikoje buvo 
visuotinas saules užtemi
mas. z .

• Philadelphia. — Henry 
Wallace, kalbėdamas Straw
berry Mansion salėje, pa
reiškė, jog smunka Truma
no planai Chinijoje ir Grąi- 
kijoje, kur liaudis muša 
Trumano remiamus dikta
toriškus valdovus.

Liaudės Taryba Reikalauja 
Vienos Vakarų Valdžios

Vokietijoje
Berlin. — Vokiečių Liau

dies Taiwba reikalavo vie
nas valdžios visai Vokieti
jai ir pasmerkė anglus-ame- 
rikonus už atskiros valsty
bės .steigimą vakarinėje ša
lies dalyje.

Mukden. — Čiang Kai- 
šeko tautininkai iš ameriki
nių lėktuvų bombardavo 
Mukdeną,' kuomet chinai 
komunistai užėmė jį.

Republikonų Pranašystė
Washington. — Herber

tas Brownell, . prezidenti
nės republikonų kompanijos 
vedėjas, pranašavo, kad 
Tomas Dewey, jų kandida
tas prezidento vietai, gau-tas prezidento vietai, 
siąs 3 milionais balsų dau
giau už Trumaną.

PEČIAUS DUJOMIS 
UŽTROŠKO PENKI

Freehold, N. J. — Nuo 
anglinio pečiaus’ dujų žuvo 
5 S. Silversų šeimos nariai 
ir liko pavojingai aptroš- 
kinti 3 vaikai.

New York.— Henry Wal
lace smerkė Trumano val
džią už dirbtinę, suokalbiš- 
ką bylą prieš 12 Komunistų 
Partijos vadų.

Dewev’o Kampanijai Išleis
ta Virš $2,000,000

Washington. — Agitaci
jai už Tomą Dewey’į, re- 
p u b 1 i konų kandidatą į 
prezidentus, išeikvota jau 
$2,007,287, kaip pranešė jo 
partijos korųitetas.

SUSPROGO GEN. VAN 
FLEETO VALTIS

Athenai, Graikija. — Flo- 
rinos uoste susprogo ir su
degė Amerikos generolo 
Van Fleeto valtis. Sakoma, 
jog mina vandenyje suardė' 
valtį. Valtyje tuo tarpų ^ne
buvo Van Fleeto. Nelaiko
ma, ar joje buvo kitų žmo
nių, v

*

Prancūzai Pasižada Gint 
Amerikos Komunistus

Paryžius. — Francijoš 
komunistų vadas Jacques 
Duclos pareiškė 45 francū- 
zų ir amerikonų korespon
dentams: — Mes ginsime 
dvyliką teisiamųjų Ameri
kos komunistų vadų. Juos 
gindami, mes kartu giname 
Francijoš darbininkų klasės 
laisvę reikšti savo nuomo
nes.

SOVIETAI NEMOBILIZUOJA
VOKIEČIŲ POLICIJOS

Maskva. — Sovietų vy
riausybė pareiškė, kad ang
lai - amerikonai “piktai me
luoją”, #būk Sovietai sumo
bilizavę' 200,000 iki 300,000 
daugiau vokiečių policijos 
rytinėje Vokietijoje. Oficia- 
lė sovietinė žinių agentūra 
TASS sako: " . t .

— Tiktai 10,000 padidin
tas vokiečių policininkų 
skaičius; o jų reikia, kad

gaitdytų juodosios rinkos 
šmugelninkus-ir anglų-ame- g 
rikonų agėntus. Vis dau
giau tų agentų skverbiasi į , v ■ 
sovietinę Vokietijos dalį ir • 
stengiasi suardyt jos ūkį.

Ankara, Turkija.— Trau
kinio nelaimėje žuvo 49 
turkai, važiavusieji į Turki
jos nepriklausomybės iškil
mę, sako naujesnė Žinia.

■. J?
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Kf Kinijoje ir Graikijoje
į “Kinija kenčia juodžiaus; mėnesį, kokį yra turėjusi šia- 

me kare. Raudonųjų pergalė Mandžiiirijoje yra nelaimės 
čiukuras; tikimasi naujų pralaimėjimų...”

“Graikijoje paskelbtas karo stovis, kuomet raudonieji 
laimi; aiškinama, jog tai padaryta psichologiniais išskai
čiavimais...”

Šitaip skamba dvi antraštės, uždėtos ant dviejų kores
pondencijų, — iš Pepingo ir Athenų, — tilpusių niūjor- 
kiškiame “Herald Tribune” praėjusį šeštadienį.

- • Gal ne vienas žmogus, kuris protauja, kuris žino, kiek 
savaitėje yra dienų, pasiklaus: Kaip dabar čia yra, —juk 
Ciang-kai-šekas daug sykių skelbė, būk per keletą mė
nesių jis “apsidirbs su komunistais”? Po to, kada jis 
taip skelbė, praėjo daugiau negu pusė metų ir dabar.., to
kios antraštės, tokios korespondencijos telpa amerikinė
je spaudoje !...

Ne vienas žmogus, be abejojimo, pasiklaus ir dėl Grai
kijos: Kam reikalingas ten karo žiaurus stovis, kaip ten 

' yra, kad komunistai laimi, kuomet visiškai neseniai So- 
fuliso valdžia paskelbė, būk ji va, tuojau, sunaikins Grai
kijos partizanų armiją?...

Toki klausimai yra visai vietoje, bet reikia suprasti, 
-jog tiek čiang-kai-šekas, tiek Sofulisas, kuomet jiedu 
skelbė tuos melus, tyčia tai darė, kad gavus daugiau iš 

| Amerikos dolerių, iš Amerikos ginklų!
Čiang-kai-šekas ir Sbfulisas (abu “liberalai”) melavo 

pasauliui, meluoja ir meluos. Jie gerai žino, kad jų val
džios yra liaudies priešai, kad jie patys yra liaudies prie
šai, kad tiek Kinijos liaudis, tiek Graikijos liaudis jų ne
apkenčia, prieš juos ir jų valdžias kovoja ir kovos, kol 

fep nugalės.
Abu tiedu “ritieriai” žino, kad juos palaiko tik Ameri

ka, tik Amerikos doleris ir ginklas, bet ir tas negalės il
gai palaikyti: Kinijos ir Graikijos liaudis juos sumuš, 
laimės ir išlaisvins abu kraštus.

J Kinijoje liaudies armijos, vadovaujamos komunistų, 
baigia išlaisvinti visą Mandžiūriją ir šiaurės Kiniją. 
Liaudies armijos kerta smūgį po smūgio čiang-kai-šeko 

—;--- armijąms. < • !
Ir tai tik gera pradžH! ’*
Kai Mandžiūrija — pramoninga, turtinga gamtos re

sursais Mandžiūrija, —^bus išlaisvinta, tuomet visos Ki
nijos išlaisvinimas eis kur kas 'greitesniais tempais. 
Čiang-kai-šekas turės nešdintis iš Nankingo, o, ilgainiui, 
ir iš visos didžiosios Kinijos!

Graikijoje partizanams yra sunkiau, negu Kinijos liau- 
diečių armijai, tačiau ir Graikijos laisvės gynėjai, gauda
mi paspirties iš liaudies, iš masių, at
lieka laimėjimus fronte, ir Sofuliso valdžia priversta 
grobtis žiauriausių priemonių kylančiajai liaudžiai slo- 

I pinti.
Smukimas Kinijos fašistų, smukimas Graikijos fašisti

nių monarchistų — smūgis Trumano Doktrinai ir M&r- 
I shallo planui. Tai smūgis republikonų ir demokratų koa- 
V licijai Amerikoje!

Henry A. Wallace ir Progresyviu Partija nuolat sakė: 
E Neremkime liaudies priešų užsienyje, neremkime liaudies 

priešų Amerikoje.
Rėmimas Čiang-kai-šeko, rėmimas Graikijos fašistų- 

monarchistų žemina Ameriką pasaulio akyse, puldo mū
sų prestyžą ,eikvoja mūsų resursus, — tačiau, galutinoje 

(išvadoje, liaudies priešai visvien pralaimės, jiems lemta 
pralaimėti. .

Amerikiečiai tuo privalo įsidėmėti, ypačiai lapkričio 2- 
R . rują! Jie privalo pareikšti savo griežtą protestą prieš 

Čiang-kai-šeko ir Graikų monarchistų palaikytojus, — 
pareikšti balsu, paduotu už Progresyvių Partijos kan- 

■ didatus!

SU PERKAMU ‘DRAUGU’ 
TOLI NENUVAŽIUOSI

Viena žymiausių Truma
no užsieninės politikos ypa
tybių yra bandyma's bilijo
nais dolerių laimėti drau
gus. Bet ko verti nupirktie
ji draugai? Ar galima jais 
pasitikėti? Argi tai nėra 
savęs apsigaudinėjimas?

Chicagos dienraštis Vilnis 
teigia, kad su tokia politi
ka toli nuvažiuoti negali
ma. Vilnis rašo:

Argentinos spauda pradėjo 
kurstyti prieš 
tijas. 
rėš 
mą,” 
Pietų

•Washingtonas melavo Ar
gentinai, sako ta ' spauda, 
žadėta Argentinai iš Mar- 
shallo plano “mažiausia bili- 
onas dolerių, bet pažadas ne
pildytas.” Argentinos val
džios galva Juaų Peron sa
ko, Amerikos ambasadorius 
žadėjęs tą bilioną, bet jis ne
kaltas už pažado nepildymą..

Peronas turbūt mano, 
jei Graikijos Tsaldariui 
pilta $800,000,000, tai

Jungt. Vals-
Kalbama apie “šiau- 

ekonominį imperializ- 
kuris mojasi pavergti 
Ameriką. ,

kad 
su- 
Ar- 
kur

kas daugiau.
Vokiečių rašytojas Thomas 

Mann tūlas laikas atgal rašė, 
kad jis nusivylęs Trumano 
užsienio politika. Marsh all o 
•planas, sake Mann, siekiasi 
ne gelbėti kitas šalis ir tuo 
įgyti jų draugiškumą ir koo
peraciją, bet nupirkti jas už 
pinigus.

Pirkimas draugų ilgam ne
gali tesėti. Viena, duodant 
pinigų keliems “komunizmo 
priešams,” atsiranda galybės 
norinčių pinigų.- Ir kurie ne
gauna, ar mažiau gauna, vie- 

\ton būti draugais, tampa 
priešais. Antra, ir tie patys, 
kada negaus nuolat ir užtek
tinai pinigų, irgi nebus’ drau
gais.

Tatai jau pasireiškia 
gentinoj.

Ispanijos Franco irgi 
ris nemažiaus pusantro
ono doleriui už jo kooperaci
ją Amerikai.

Kinijos čiangas nori bilio- 
nų ir negaudamas, sakoma, 
nesistengia slopinti antiame- 
rikinį sentimentą.

Toliau atsiras dar daugiau 
pirktų “draugų,” kurie gra
sins daugi.au pinigų norį, ar
ba nebus “draugais.“

Mann teisybę sakė, 
pirkimo politika neveda 
gero. (V., sp. 28 d.)

Ar-

no- 
bili-

New Y orkas—Rinkiminės Kampanijos Čiukuras
• Paskutinėmis rinkiminės kampanijos dienomis visi trys 
Žymiausiųjų partijų prezidentiniai kandidatai—Truma- 
rias, Dewey ir Wallace — sukaitę darbavosi mūsų didmie
styje, Didžiajame New Yorke.

Visi trys važinėjo po mūsų miestą ir kreipėsi į balsuo
tojus, kviesdami juos balsuoti, aišku, už jų partijas.
• Net ir mūsų Williamsburgas (Brooklyno rajonas, ku
riame išeidinėja Laisvė) buvo aplankytas .Trumano ir 
Wallace’o. Net ir senasis mūsų Grand strytas, .kadaise 
buvusis “lietuviškasis Fifth Avenue”, susilaūkė tos šlo
vės, kad juo važiavo ir brooklyniškius sveikino Trumanas 
ir Wallace! Jiedu važiavo, jiedu čia buvo,, žinoma, skir
tingomis dienomis — vienas penktadienį, o kitas sek
madienį. j

■ .Visų trijų kandidatų praleidimas' paskutinių rinkimi
nės kampanijos dienų Didžiajame New Yorke, aišku, paJ 
rodo tai, kokią svarbią role vaidina mūsų didmiestis ša- 

" lies gyvenime. Čia gyvena beveik aštuoni milijonai žmo- 
’ nių. Čia žmonės politiškai daugiau nusimano, geriau ap

sišvietę ir organizuoti; čia dūrbįninkai yra organizuo- 
•'-ciausi.

New Yorko valstija — pati didžiausia valstija mūsų 
krašte gyventojų skaičiumi.

Dėl to visų trijų didžiųjų partijų’ kandidatai mate" rei-. 
kalo “mesti viską į “šalį” ir rinkimų išvakarėse praleisti 
po dięną'kitą su niūjorkiškiais!

kad 
prie

“KUR EINATE JuS, 
BAŽNYČIOS 
KUNIGAIKŠČIAI?”

Taip užsidėjęs už galvos 
rankas šaukia Vienybes 
Juozas Tysliava. O prie tos 
desperacijos jį privedęs ka
talikų dvasininkų elgimasis 
su “dipukais”. Nepaisant vi
sų seimų ir pažadų, atrodo, 
kad protestantiškon Ameri
kon galės patekti tik tie pa
bėgėliai, kurie bus atlikę iš
pažintį ir įrodys, kad jie 
yra ištikimai atsidavę kuni- 
kams ir davatkoms.

Tysliava rašo: x
“Lietuva katalikiškas kran

tas, todėl pirmoje ėilėje turi 
išemigruoti praktikūdją ka
talikai Ir tegu nepyksta’ tie, 
kurie neišemigruos...”

Taip, anot Minties, “daug 
kur per pamokslus kunigai 
ėmę kalbėti,“

Jeigu Lietuvą katalikiškas 
kraštas, tai dar anaiptol ne
reiškia, zką,d praktikuojan
tiems katalikams turi būti 
pirmenybė į Ameriką, kurios 
gyventoj ų d augu ma 
tantaį.

Šitaip kalbėdami, 
labai lengvai gali
prieš save Amerikos prųtes- 
tantų organizacijas, kurios, 
nežiūrint tarpusavio skirtu
mų, yra susivienijusios pričš 
katalikus. '• .

profcs-

kunigai 
sukelti

apie 
katalikų 

yra labai 
vienybei, 

reikalinga

Tos kunigų kalbos 
praktikuojančių 
pirmenybę, beje, 
pavojingos ir tai 
kuri šiandien taip
Lietuvos vadavimo kovai.

įsivaizduokite, kad štai, 
staiga, Lietuva atgauna ne
priklausomybę. . .

Visi tie7 tremtiniai, kurie 
šiandien pakėlę sparnus į 
Ameriką, tuo atveju, aišku, 
nuo tos kelionės susilaikytų 
ir grįžtų savo gimtojo kraš
to atstatyti.

Ar, kartais, tie patys vieš
pačiai nebandytų sudaryti to
kias sąlygas, kad į katalikiš
ką kraštą tegalėtų grįžti tik 
tie tremtiniai, kjjrię eina iš
pažinties?. . . •

Žinios iš Lietuvos

/ sistemų 
■s/ įmonių 
J inžinie-

V1LNIUS, liepos 31 d. — 
Liaudies ūkio tolesniam vysty
mui reikalinga įvairiausių' pa
vidalų energija: pramoninei 
gamybai, šviesai, šilumai ir tt. 
Patogiausia energijos rūšis yra 
elektros energija, kurią leng
vai galima keisti kitų pavida
lų energija. Tarybų valdžia 
sparčiais tempais atkuria ,šią 
apleista, ir dar karo metu 
žiauriai sunaikintą, sritį ir per 
keletą sunkių pokario metų 
jau yra pasįękvsi didelių lai
mėjimų. šiam darbo barui 
ypačiai reikalingi geri specia
listų kadrai. Tuos kadrus pa
ruošti yra pavesta Kauno Vy
tauto Didžiojo Valstybinio U- 
niyersitcto Elektrotechnikos 
fakultetui, kuris ruošia* elek
tros stočių, tinklų ir, 
inžinierius^ pramone 
elektrinių įrenginlib 
riu.s, o taip-pat ir elektrinių 
ryšių inžinierius.

Elektros stdčių, tinklų ir sis
temų inžinierių pagrindinis 
darbo irždąyinys ir yra kelti 
krašto elekti^įkaęiją. šiems 
inžinieriarits Venka garbingas 
ir įdomus dakbas: pakinkyti 
krašto gerovei kelti mūsų upių 
energiją, išnaudoti vietinius 
kuro išteklus, ^pastatant dur
pynuose elekfenes (elektros 
stotis)/elektrifikuoti mūsų že
mės ūkį.

Elektrifikuotoji pramonė ne
gali apsieiti be inžinieriaus - 
elektrotechniko. Jau dabar 
pradeda veikti didžiulis elek
tros motorų fabrikas Vilniuje, 
bus taip pat netolimoje atei
tyje paleisti didžiuliai* namų 
ū k i o e 1 e k tr os ; p ri e m o n i ų, elek
tros instaliacijos reikmenų fa
brikai. šiuose fabrikuose minė
tos specialybės inžinieriai ras 
įdomiausio darbo: jię galės 
pareikšti savo^ kūrybinius ga
bumus praktikoje, išrasdami 
naujus įrengimus bei tobulin
dami juos, f i

MASSACHUSETTS BALSUOTOJAMS
Lapkričio 2 dieną Massa

chusetts balsuotojai turėss ne
paprastai svarbius klausimus 
referendumu nubalsuoti. Nuo 
jų nūbalsavimo priklausys at
eities. progresas. z 

i
Referendumo No. 4 liečia 

gimdymo kontrolę. Jį priė
mus. būtų leista legališkai gy
dytojams suteikti moterims 
pataiimus, kurioms gimdymas 
yra pavojingas, kaip apsisau
goti nuo nėštumo. Tuo būdu 
reikia balsuoti /‘Yė.s?r

Referendumo numeriai 5; 6 
ir 7 nukreipti yra prieš dar
bo unijas. Jei šitie klausi
mai būtų balsuotojų užgirti, 
tai visos darbo unijos atsidur
tų į didži,ą,usį pavoju. Todėl 
šiais visais trirpis kiaušiniais 
reikia balsuoti “Nd.”

No. 8 už,draudžia šalies pre
zidentu rinkti daugiau kaip 
dviem terminam. ' Velionis 
Roosęveltas būvo sulaužęs tą 
tradicija, šiuo klausinei rei
kia balsuoti <ANo.” T i
ras žmogus, jis gali būti ren
kamas keliones terminams.

Nepamirškite, visi Massa- 
ęhusotts balsyoįojai lietuviai

Kitoje vietoje Tysliava 
tiesiog pagrūmoja kun. 
Končiui ir visam BALFo 
štabui. Jis sako:

Vėliausias juokas pro. . . 
ašaras: Todėl, kad Lietuva 
katalikiškas kraštas, tai, mu
su kunigų manymu, į protes
tantų kontroliuojamą Ameri
ką privalo emigruoti tfk tie 
tremtiniai, kurie praktikuo
ja katalikybę.v . Įdomu, ką 
del to pasakys D P Komisijo- 
nieriUs Washingtone. (Vie
nybe, sp. 29 d.)

Reiškia, kas nors, — o gal 
pats Tysliava, — ruošiasi a- 
pie kunigėlių sauvaliavimą 
painformuoti D P komisijo- 
nierių Washingtone.

Negalime įsivaizduoti šių 
dienų gyvenimo be telefono- 
telegrafo ryšio, be bevielio ry
šio—radijo. Šios . inžinierių- 
elektrotechnikų darbų sritys 
yra, palyginti, jaunos. Pir
mieji pavykę bandymai pada
ryti vos prieš keletą dešimčių 
metų. Automatinių telefono 
stočių įrengimai didesniuose 
miestuose atlieka kasdien 
tūkstančius komplikuotų su
jungimų, greičiau, tiksliau, 
ekonomiškiau už žmogų. Te
legramas perduoda dabar ne 
ženklais, bet raidėmis arba 
tiesiog rašto ar paveikslo foto
grafijomis. Ir pardavimo grei
tis, panaudojus Tarybų Sąjun
goje ' išrastą fotoe’ektrinį 
transmiterį, pasiekia iki 1,000 
žodžių per minutę!

Radijo įrengimai dabartiniu 
laiku ne tik siunčia bei pri
ima kalbą, muziką, paveiks
lus, bet naujieji išradimai - ra
di jolokatoriai suranda priešo 
laivus po vanjeniu, lėktuvus 
už debesų ir tt. Aukšto daž
numo ^lėk^S,;^Yę naudoja 
metalui tirpyti, medžio tech
nologijoje, konservų gamybo
je, medicinoje ir tt. Šios sri
ties įrengimus kurti, tobulinti 
—svarbus mokslinis elektrinio 
ryšio specialybės radijo inži- 
n-icriiĮ darbas.

Elektrotechnikos fakultetas 
laukia ateinančiais mokslo 
metais gausaus gabių, savo 
Tėvynės pažangos trokštančių, 
jaunuolių - abiturientų skai
čiaus. Reikia ,manyti, kad 
elektrotechnikos sritimis dau
giau susidomės ir jaunuolės- 
abiturientės, kurių gabumams, 
ypač elektrinio ryšio specialy
bėje.—platus pritaikymas.

Inž. J. Zdanys, 
Kauno V. V. D. 
Universiteto Bendrosios 
Elektrotechnikos 
Katedros vedėjas. ,.

balsuokite už Henry Wallace 
į prezidentus ir Glen Taylor į 
vice-prezįdentus.

John G/yb^s,

Dainininkas Kozakevi- 
čius Koncertuos 
Kanadoje

Stefan Koząkevičius, barito
nas, kuris dainuos Laisvės 
koncerte lapkričio 14-tą dieną, 
Brooklync, ^vyksta dainuoti 
Kanadoje. Jis ten dainUps 
trefetoje vietų. Jeigu pato
gu lietuviams pasiekti, nuei
kite pasiklausyti šio puikaus 
dainininku, su žavėjančių ba
ritono balsu., 
dainuos 'scenas 
inose viefosc.

Jis vaidins ir 
iš operų seka-

Capitol Thea- 
trę, Three Rivers, Que,, Ca
nada.

Ląpkr. ą-tą, Seminary Aū-

Lapkričio 11-te, Montcalm 
Hall, .City of Quebec. z .

.Linkime jam gero pasiseki
mo.- ■; ■ ■ . U K,-“ 

Brangus mano broli t 
Edvardai!

Jau seniai negaunu nuo 
Tavęs jokios žinios. Norė
tųsi sužinoti, kaip dabar 
gyveni. Aš manau, kad Tau 
bus įdomu sužinoti, kaip 
gyvena Tavo artimieji Tė
vynėje — Tarybų Lietuvo
je-

Jau bus daugiau 30 metų, 
kai Tu palikai Tėvynę ir 
apsigyvenai Ameri k o j e, 
Pennsylvanijos -valstij o j e. 
Per tą laiką daug kas pas 
mus pasikeitė. Aš tau ma
žai rašiau apie tą vargą, 
kuriame aš gyvenau1 Smeto
nos valdymo laikais. Kaip 
tau yra žinoma, aš savo 
žemės neturėjau, nuomoda
vau ją’iš turtingųjų, taip 
kaip tai darė ir mūsų tėvas 
caro laikais. Tada tu buvai 
priverstas ieškoti svetur 
duonos kąsnio •;* tėvai mus 3 
brolius ir 3 seseris negalėjo 
išmaitint. Taip pat vargau 
ir aš, vadinamosios “nepri
klausomybės” metais. Žemę 
gausiai laisčiau savo pra
kaitu, o darbo vaisiai tekda
vo tiems, iš kurių žemę nuo
modavau.

Visai kitaip mes gyvena
me dabar, prie Tarybų val
džios. Mes pagaliau tapome 
savo žemės šeimininkais ir 
patys naudojamės savo dar
bo vaisiais. Tarybų valdžia 
man davė 6 heKtarus že
mės, inventorių, statybinės 
medžiagos. Pasistačiau gra
žius trobesius. Nuo 1945 m. 
esu Šiaulių valsčiaus žemės 
ūkio kooperacijos draugijos 
narys. Aš ir mano kaimynai 
įsigijome žemės ūkio maši
nų, veislinių gyvulių, žemę 
gausiai tręšėme mineralinė
mis trąšomis.’Vienu žodžiu, 
gyvenimas žymiai pagerėjo. 
Bet mes nušprendėme pada
ryti jį dar labiau pasiturin
čiu. O tai atjįkti galima 
bendromis pajėgomis.

Šių metų pradžioje, aš ir 
mano kaimynai — šapnagių 
apylinkės valstiečiai —Liu
das Vaitkelįūnas, Jurgis 
Ramanauskas ir Stasys Bič
kus pasiūlėme mūsų kaime 
organizuoti kolektyvinį ūkį. 
Valstiečių dauguma pritarė 
mūsų pasiūlymui. Mes įstei
gėme kolektyvinį ūkį, kurį 
pavadinome “Stalino ke
liu.” Į kolektyvinį ūkį su
sijungė 32 valstiečių ūkiai 
su 430 hektarų žemės. Man 
buvo suteikta didelė garbė 
— valstiečiai mane išrinko 
kolektyvinio ūkio pirminin
ku.

Dar nėra vienerių metų, 
kaip mes Ūkininkaujame 
bendrai, bet jau dabar mes 
daūg geriau gyvename kaip 
anksčiau. Mūsų kolektyvi
nis ūįjs turi 43 arklius, 21 
karvę, 3 šienapiūve.s, 7 ker
tamąsias mašinas, motorjnę 
kuliamųjų mašinų. Čia daug 
mums padėjo x vyriausybė, 
suteikdama lengvomis są
lygomis paskolų inventoriui 
įsigyti. Už nedidelį atlygini
mų Kairių mašinų-trakto- 
rių stotis aparia mūsų lau
kus, o traktoriais gerai į- 
dirbta žęmė duodą gausų 
derlių. Mes dirbam sutarti
nai. Vienų tik žieminių pri- 
kūlėmė apie 100 tonų grū
dų. Kolektyvinio ūkio val
dyboje nutarėme už vienų 
darbadienį išduoti artelės 
nariams po 10 kilogramų 
grūdų ir po 4 rublius pini
gais, neskaitant bulvių, dar
žovių ir kitų produktų. Yra 
pas mus šeimų, kurios per 
nepilnus iįkio metus išdirbo 
po 400-500 darbadienių. Iš 
savo uždarbio jie puikiai 
galės pragyventi. Kiekvie
nas musų ūkio vaįstietis be 
to dar užaugina bulvių ir 
daržovių savo asmeniniame 

darže, turi gyvulių asmeni
niam naudojimuisi. 
Aš, pavyzdžiui, turiu dvi 
karves, laikau veislinę kiau
lę su prieaugliu, 3 avis, na
minius paukščius.

Pas mus iš apskrities že
mės ūkio skyriaus dažnai 
lankosi agronomai Kuncevi
čius ir Gabšys. Jie daug 
mums padeda patarimais. 
Prie smetoninės valdžios 
mes nematėme savo laukuo
se nei traktorininkų, nei 
agronomų. Dažniausias sve
čias kaime buvo antstolis, .4 
kuris atvykdavo aprašyti T 
valstiečių turtą, už nesumo- 5 
kėtus mokesčius arba sko
las. Kaip viskas dabar pas 
mus pakitėjo, pradėjom gy
venti visiškai naujaip.

Į mūsų ūkius jau baigia
ma pravesti elektros laidai 
iš Šiaulių elektrinės. Grei
tai mes užmiršime apie ži
balinės lempos gyvavimą. 
Beveik kiekvieno valstiečio 
namuose įvestas radijo re
produktorius.

Aš manau, brangus bro
li, ka dtu suprasi, kaip pa
gerėjo mano gyvenimas. 
Dabar jau niekam nereikia 
išvykti svetur iš savo Tė
vynės ieškoti darbo ir duo-^ 
nos. Aš žinau, kad ne veltui y 
1944 metais įstojau lietu- 
viškojon divizijon >ir jos ei
lėse kovojau su hitleriniais 
okupantais, kad ne veltui 
mes, lietuviai, kartu su kitų 
broliškųjų tautų kariais 
kare liejome kraują vaduo
dami Klaipėdą ir kitus Lie
tuvos miestus nuo vokiškų
jų okupantų jungo. Mes pa
galiau susilaukėme laisvo ir 
laimingo gyvenimo mūsų 
Lietuvoje. Tarybinė vyriau
sybė mane apdovanojo me
daliais “Už narsunią” ir 
“Už pergalę prieš*Vokieti* 

< ■ 
įduodu Tau 

nuo žmonos, nuo sūnaus 
berto ir dukters Ausiųos. 
Sūnų ir dukterį, kai tik 
baųrs pradinę mokyklą,-bū
tinai leisiu toliau mokytis, 
nes už mokslą dabar mokė
ti nereikia.

Siunčiu ‘Tau karščiausius 
sveikinimus iš Tarybų Lie-» 
tuvos.

Jonas Didžius, 
Kolektyvinio ūkio “Stalino 

keliu” valdyb. pirmininkas. 
1948 m.

Philadelphia, Pa
PADĖKĄ.

Tariu širdingai ačiū visiems 
ir visoms, kurie dalyvavo spa
lių 23 d., mano 65-kių metų y- j|| 
gimtadienyje. Dėkavoju Muzi-^f’ 
kalio Kliubo valdybai, kuri pri
siuntė labai gražių gyvų g&ių 
pokštę, taipgi, kurie keliais au- , 
tomobiliais atvažiavo į pokilį, 
pasigaminę savo dainas • tam 
reikalui pritaikytas. Stasys 
Reikauskas dainavo, o čeko or
kestrą pritarė, kas sudarė man 
didelį džiaugsmą.

Ačiū Juozui Ivanauskui, ku- \ 
ris buvo tos programos suma
nytojas. Jie sakė kalbas, reiš
kė linkėjimus.

Taipgi ačiū J. Gustui, “Liet.
Naujienų“ leidėjui, kuris šutai- O 
sė gražias eiles proga šio gim
tadienio. Dėkui Onai Balčiū- 
nienei už brangias dovanas ir 
Pranui Miliauskui už dovanas.’’*^ 
Ačiū už garsinimą per radiją! 
' Parėję dalyvavo labai gražus 
būrys žmonių, jų tarpe Kazys 
Ramanauskas, laidotuvių direk
torius, W. M. Paschall, Joiįas 
Ragočius — ristikas. Prisiuntė 
sveikinimus Stasys ir Paulina 
Jasįlioniai iš Binghamton ir 
Jonas Siurba iš Brooklyno.
x Ačiū visiems dalyviams ir ku
rie prisidėjo prie parės suren
gimo, dėkui Frank fordo' Kliu-
bo direktoriams, .kurie aukavo 
pusę bačkos alaus.

w J. S. Rainys. ’

daugi.au


f' Lietuvio Rašytojo Įspūdžiai Pasauliniam 
Mokslininkų ir Kultūrininkų Kongrese

Žymusis lietuvių tautos rašytojas ir veikėjas Antanas 
Venclova dalyvavo pasauliniam kultūros darbuotojų kon
grese, kuris įvyko Lenkijos mieste Vroclav šių metų rug
pjūčio 25-28 dienomis. Jo įspūdžiai labai įdomūs. Įspū
džiai tilpo Vilniaus “Literatūra ir Menas” savaitraštyje. 
Čia mes juos pateikiame mūsų skaitytojams. Tikime, kad 

kiekvienas juos perskaitys.

Ten, kur baigiasi ilgų Vro
clavo gatvių išdegę labirintai 
ir prasideda vakarinės Lenki
jos taukų begalybė, raudonose 
gėlėse skęsta dideli tarybinių 
karių kapai. Mes uždėjome vai
niką ant nežinomo kareivio ka
po, esančio po‘ marmurine kolo
nada, ir Leonidas Leonovas 
kalbėjo:

— Po šitais akmenimis guli 
geriausieji mūsų šalies tautų 
vaikai. Jie didvyriškai žuvo, 
petis į petį kovodami drauge 
su lenkais dėl seno lenkų Vro
clavo miesto išvadavimo. Čia 
buvo paskutinis punktas prieš 
Berlyną, priešpaskutinė Hitle
rio citadelė. Jai griuvus, laisvų 
tautų pergalė buvo beveik lai
mėta.

Miestas Vroclav (Breslau)
Vokiečiai šį miestą vadino 

Breslau. Jų valdžioje jis išbu
vo ilgą laiką. Tačiau senajame 

■^’Vroclavo herbe išliko ne “B,” 
* o “W” raidė — pirmoji Vro

clavo raidė. Ir šiandien šis 
miestas drauge su dideliais že
mės ir pramonės rajonais,, su 
dešimtimis kitų apystambių 
miestų grįžo naujai demokrati
nei Lenkijai, kylančiai iš pele
nų ir griuvėsių.

Per miestą teka Odros (Ode
rio) upė. Toliau sruvena vie
nas jos intakų Niša. “Odra ir 
Niša — Europos taikos siena,” 
— skelbia plakatai Vroclavo 
mieste, Odra ir Niša — šven
toji vakarinė naujosios Lenki
jos riba, — tai žino kiekvienas 

tai pabrėžė per kongre- 
atidarymą Lenkijos užsienių 

ministras Modzelevskis.
Aš buvau Vokietijoje. Karo 

sugriauti miestai ten stūkso 
griuvėsių krūvomis., Vroclavas 
žiauriai išgriautas, susprogdin
tas vokiškųjų fašistų. Bet ja
me juda žmonės. Jie atstatė 
šimtus namų. Jie atstatė 
puikų muziejų, kur jau atida
rytos didelės liaudies skulptū
ros ir tapybos ekspozicijos. 
Vroclave vyksta didžiulė grą
žintųjų vakarinių Lenkijos že
mių paroda, liudijanti apie tą 
energiją, su kuria lenkų tauta 
ėmėsi vėl apgyvendinti seną
sias savo žemes. Paroda užima 
daug kvadratinių kilometrų. 
Jai apžiūrėti reikia kelių die
nų. Paroda 
rodo lenkų 
sugriautose 

4laikotarpiu.
tikrųjų

labai idomi, — ji 
tautos laimėjimus 
srityse pokariniu 

O tie laimėjimai iš 
stambūs. Vakarinėse 

” srityse įkurdinta ir žemės ūky
je bei pramonėje šiandien dir
ba 5 milijonai žmonių. Paties 
Vroclavo rajonų dirbtuvės 
šiandien duoda taip reikalingą 
produkciją Lenkijos ūkiui. An
glis, tekstilė, laivų statyba ir 
daug kitų sričių, štai kur už
imti šiandien Lenkijos darbi
ninkai. Jie dirba daug, ir jų 
darbo rezultatus jaučia visa 
Lenkija.

Karo gale Breslau miestas su
mirgėjo ilguose analuose kovų 
dėl Europos išvadavimo. Dabar 
Vroclavo miestas, laisvas, iš 

t mies
tas, kurį laiką buvo virtęs viso 
pasaulio dėmesio centru. Į Po
litechnikos rūmus, stovinčius 
ant Odros kranto tarp miesto 
griuvėsių, buvo atgręžtos ne tik 
taiką ir laisvę mylinčių tautų, 
bet ir įcaro kurstytojų, Ameri
kos imperialistų akys. Pasau
linis kultūros darbuotojų kon
gresas taikai ginti, vykęs Vro
clave š. m. rugpiūčio mėn. 25- 
28 d., savo reikšme išėjo toli už] 
Lenkijos ribų, 
tarptautinės reikšmės 

t,džiuginančiu vienus ir 
Mmančiu kitus.

griuvėsių kyląs Lenkijos 
| tas. kurį laiką buvo virU

jis virto 
faktu, 
siuti-

$ pu*!.—Lakvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Lapkr. 2, '1948

Rašo VENCLOVA

Svečiai iš Visur
‘Be abejo, pirmą kartą savo 

istorijoje Vroclavas sulaukė 
tiek svečių iš pačių tolimiausių 
pasaulio kraštų. “Monopolio,” 
“Bolonijos” ir kitų viešbučių 
vestibiuliuose prieš kongresui 
prasidedant susitiko ir pažin- 
dinosi prancūzų rašytojas su 
Madagaskaro gydytoju, Ceilono 
architektas su tarybiniu moks
lininku. šių dienų literatūros, 
mokslo ir meno žiedas, patys 
įžymiausi žmonės, kurių dauge
lį žino visas pasaulis, susirinko 
Vroclave. Tarybinė delegacija, 
kurią sudarė mūsų šalies ge
riausiosios inteligentijos pleja
da, iš karto kreipė į save kitų 
delegacijų akis, ir dažnai Afri
kos, Pietų Amerikos, Ramiojo 
Vandenyno salų, įvairių Euro
pos kraštų delegatai prieidavo 
prie mūsų patys, norėdami su
sipažinti ir išreikšti savo drau
giškumo jausmus mūsų didžia
jai valstybei, taikos ir huma
nizmo švyturiui.

Apie Vroclavo kongresą mū
sų spaudoje jau buvo nenuflte 
rašyta. Man nesinorėtų kartoti 
skaitytojui žinomų faktų, o no
rėtųsi daugiau išryškinti vieną 
kitą mano paties pastebėtą kon
greso bruožą, kurį, atrodo, 
skaitytojams verta žinoti.

Kongreso Organizatoriai
Kongresas buvo organizuotas 

demokratinės Lenkijos ir Pran
cūzijos inteligentų iniciatyva. 
Reikia pažymėti, kad organiza
cija tokio masto kongreso, ku
riame dalyvavo, skaitant dele
gatus ir visą aptarnaujantį 
personalą — žurnalistus, vertė
jus ir tt. — apie 700-800 žmo
nių, buvo labai nelengvas užda
vinys, ypačiai atsimenant, kad 
kongresas vyko smarkiai iš
griautame mieste, kur netgi 
dalyvių sutalpinimo klausimas 
buvo labai aštrus ir nelengvas. 
Ir reikia- pasakyti, kad kongre
so organizacija tiesiog stebino 
įvairių kraštų delegatus — taip 
kiekviena smulkmena buvo ap
galvota ir suderinta. Lenkijos 
vyriausybė ir inteligentija pa
darė viską, kad delegatai Vro
clave jaustųsi, kaip namie. Iš 
tikrųjų, mes turėjome čia pui
kiausias sąlygas dirbti, ben
drauti, studijuoti naujosios 
Ixmkijos gyvenimą.

Kongreso Sąstato 
Įvairumas

Kongreso dalyvių 
buvo labai margas ne 
tybių, bet ir politinių 
mų atžvilgiu, šalia komunisto 
čia matei prancūzų abatą, bul
garų šventiką, anglikonų baž
nyčios kunigą, šalia liberalo 
kongrese sėdėjo būdingas kolo
nistas Teiloras ar Heksli tipo 
reakcionierius. Ir prieš prasi
dedant kongresui, savaime kilo 
klausimas, kiek šis kongresas, 
toks didelis ir margas įvairiais 
atžvilgiais, ras bendrą kalbą 
pagrindiniais šių dienų klausi
mais — taikos išlaikymo, kul
tūros ir pažangos gynimo klau
simais. čia buvo žmonių, sva
jojančių apie “pasaulinę vals
tybę,” niveliuojančią tautų kal
bas ir kitas jų istorines savy
bes, žinoma, amerikiečių val
domą. čia buvo žmonių su įvai
riomis utopinėmis teorijomis.. 
Sakysime, toks šiaipjau šviesus 
žmogus, kaip advokatas Rogge, 
Amerikos prokuroras Niurn
bergo byloje, buvęs Ruzvelto 
vyriausybės narys, o šiandien 
aktyvus kovotojas dėl 'Uoleso 
išrinkimo Amerikos preziden
tu, pusę kalbos kongrese pas
kyrė įrodinėti keisčiausiam da
lykui. Jo nuomone, karą suke
lią ne pelno ištroškę imperia
listai ir kapitalistai, bet... 

sąstatas 
tik tau- 
įsitikini-

žmonių psichikos netobulumas. 
Ir jis ėmė kelti į padanges 
Froidą su jo psichoanalize, siū
lydamas tos psichoanalizės bū
du ieškoti karo priežasčių ... 
žmonių pasąmonėje.

Didelėje Vroclavo Politechni
koje, prie ilgų stalų, einančių 
išilgai salę, susėdo keli šimtai 
žmonių. Ant stalų stovėjo au
sinės, kad kiekvienas delegatas 
suprantama kalba galėtų klau
syti pranešimų ir diskusijų. 
Didelis vertėjų štatas dirbo 
įtemptai ir su pasiaukojimu. 
Prezidiume po 45 šalių vėliavo
mis užėmė vietas įžymiausi šių 
dienų pasaulio mokslo ir me
no žmonės. Už prezidiumo sta
lo užėmė vietas penki pirmi
ninkai (A. Fadiejevas — TSR 
S, R. Guttuzo — Italija, D. 
Heksli — Anglija, I. .žolio-Kiu
ri — Prancūzija ir Martin An- 
dersen-Nekse — (Danija) ir 
penki vicepirmininkai (Chorge 
Amado — Brazilija, M. R. An
and — Indija, D. Devidson — 
JAV, Ch. Chiral — Ispanija ir 
J. Mukarovski — Čekoslovaki
ja), o taip pat generalinis se
kretorius J. Boreiša (Lenkija).

Pranešimai iš Kovos 
del Taikos

Kongreso pranešimai ii’ dis
kusijos vyko keliomis pagrin
dinėmis kalbomis — rusų, pran
cūzų, anglų. Kai kurie delega
tai kalbėjo dar ispanų ir italų 
kalbomis. Todėl vertėjų darbas 
buvo gana sudėtingas. Kiekvie
nas delegatas turėjo specialias 
ausines, kuriomis galėjo klau
syti nesuprantamos kalbos ver
timą suprantama kalba. Beveik 
visi slavų tautų atstovai varto
jo rusų kalbą, Pietų Amerika 
— prancūzų ar ispanų, o kolo
nijų atstovai — daugiausia an
glų kalbą, šiaip ar taip, sekti 
kongreso darbus nesusidarė jo
kių sunkumų.

Pirmoji kongreso diena buvo 
skirta pagrindiniams praneši
mams. A. Fadiejevo praneši
mas “Mokslas ir kultūra kovo
je dėl taikos, pažangos ir de
mokratijos” sukėlė didelį audi
torijos susidomėjimą. Delegaci
jos, nesuprantančios rusų kal
bos, atidžiai gaudė kiekvieną 
Tarybų Sąjungos atstovo žodį, 
prie ausų laikydamos ausinius. 
Daugelis bloknotuose žymėjosi 
pranešimo tezes ir atskiras vie
tas. Nedviprasmiškas karo kur
stytojų — Amerikos imperialis
tų ir jų pakalikų demaskavi
mas, imperializmo ideologinio 
karo ruošimo išryškinimas, pa
saulio inteligentijos šaukimas 
į kovą dėl taikos išlaikymo, 
kultūros ir pažangos gynimo 
niekam nepaliko jokių iliuzijų 
dėl Tarybų Sąjungos pozicijos 
pagrindiniais šių dienų klausi
mais. A. Fadiejevo pranešimą 
gausinga auditorija daugelyje 
vietų nutraukė audringais plo
jimais. Plojo jam ne tik demo
kratinių ir koloninių kraštų at
stovai, bet ir daugelis ameri
kiečių bei anglų atstovų. Ta
čiau iš kai kurių amerikiečių ir 
anglų delegatų nervingos laiky
senos galėjai spėti, kad ne vi
siems Fadiejevo kalbos tiesu
mas, aštrumas ir teisingumas 
patiko. Savo nepasitenkinimu 
Fadiejevo k^lba ilgoj, suktoj 
įžangoj pirmiausia pareiškė 
antrasis ,pranešėjas — anglų 
rašytojas O. Stapldonas, kalbė
jęs apie taiką ir kultūrą. Stapl- 
dono pranešimas auditoriją nu
stebino nepagrįstais puolimais 
prieš Tarybų Sąjungą ir abs
traktišku, su tikrove nesusiju
siu temos traktavimu. Tai bu
vo, iš tikrųjų, pats silpniausias 
pranešimas. Lenkų prof. J. 
Chalasinskio pranešimas “Apie 
nacionalinių kultūrų laisvę” ir 
prancūzų mokslininko M. Pre- 
nano — “Tarptautinis kultūri
nis bendradarbiavimas” puikiai 
papildė ir dar labiau išryškino 
tas tezes, kurios buvo padėtos 
A. Fadiejevo pranešimo pa
grindam Ypačiai M. Prenano 
pranešimas, davęs daugybę aki
vaizdžiausių faktų, kaip Ameri
kos imperializmas dvasiniu ir

materialiniu atžvilgiu ciniškai svers konkretus karo kurstyto- nauja gebelsų ir Hitleriu

pranešėjai išreiškė 
tas mintis, su 
patys atvyko 

tolimų kraštų, 
policijų užtva- 
jūras ir kal-

pavergia prancūzų tautą, nu
skambėjo, kaip kaltinamasis 
aktas Uol-Stryto ekspansionis- 
tinei politikai ir “Maršalo pla
no” užmačioms. Kai kurių ame
rikiečių ir anglų delegatų tarpe 
vėl prasidėjo pastebimas bruz
dėjimas.

Pertraukų metu ir pasibaigus 
pranešimams, kongreso kulua
ruose ėjo gyvas apsikeitimas 
nuomonėmis tarp įvairių dele
gacijų narių. Ypačiai tarybinės 
ir prancūzų delegacijos narius 
sveikino įvairiausių kraštų at
stovai, pareikšdami, kad šių 
delegacijų 
tuos jausmus ir 
kuriomis ir jie 
kartais iš labai 
pro žvalgybų ir 
ras, nugalėdami 
nūs. Tarp įvairių delegacijų na
rių užsimezgė pažintys, o kar
tais ir nuoširdi draugystė, ku
ri kongreso metu ir po kongre
so augo ir tvirtėjo.

Kulturinihkii Pasirinko 
Kelią

Bendrai paėmus, į kongresą 
susirinko šių dienų pasaulinės 
inteligentijos žiedas. Neskai
tant tokių visam pasauliui ži
nomų žmonių, kaip Fadiejevas, 
šolochovas, Tari ė, Erenburgas, 
Pudovkinas, Martin Andersen- 
Neksė, žolio-Kiuri, Pikasso, Ch. 
Chiral i s, II. Džonsonas, Eisle- 
ris, J. B. Holdenas ir daugelio 
kitų, neskaitant žymiausių Eu
ropos ir Amerikos kontinentų 
mokslo ir meno žmonių, čia bu
vo delegatai iš Kinijos, Alžyro, 
Madagaskaro, Indijos, Martini- 
kos, Viet-Namo, Izraelio, Grai
kijos, Pietų Amerikos ir dauge
lio kitų šalių.

Ir buvo be galo įdomu, ku
ria linkme eis kongreso darbas: 
ar jis išsilies į bendrų pacifis
tinių frazių upę, ar jame nu- 

L. M. S. Presents—

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.

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

LYROS CHORAS iš Philadelphijos, vad. ROSE BEHMER

PROGRAMA:
1st Act t

LYROS CHORAS — Novel Musical Revue
2nd Act: (

VIOLET ČYPAS— Soprano soliste
VIOLET ČYPAŠ & FRANCES MAŽILIS

— Duetas

VITO DVARECKAS — Smuikos solo

FRANK BALWOOD — Piano

SIETYNO YOUTH ENSEMBLE — vad.
W. Žukas

klausi- 
vis la- 
praėjęs 
didelės 
dalies

jų nustatymas ir nubrėžimas 
kelių ginti taikai, demokratijai 
ir kultūrai. Buvo be galo įdo
mu: kiek pasaulio inteligenti
ja pasimokė iš praeito fašistų 
sukelto karo, kokias išvadas iš 
jo ji padarė ateičiai.

Antrąją kongreso dieną pra
sidėjusios’ diskusijos iš dalies 
davė atsakymą į šiuos 
mus. Iš vienos pusės, 
biau ėmė ryškėti, kad 
pasaulinis karas labai 
pasaulio inteligentijos 
sąmonėje paliko giliausius pėd
sakus. Toji inteligentija supra
to,'kad karus sukelia kapitalis
tų ir imperialistų ekspansija ir 
pelno geismas, kad tuo būdu 
ypačiai šių dienų Amerikos im
perialistai yra didžiausi žmo
nijos taikos, demokratijos ir pa
žangos priešai. Ji suprato, kad 
inteligento pareiga — kovoti 
dėl taikos ir dėl laisvės drauge 
su savo liaudimi. Ji suprato, 
kad kova dėl taikos yra kova 
prieš visokią priespaudą, prieš 
kapitalizmą ir imperializmą, dėl 
demokratijos, kultūros ir pa
žangos. Ji suprato, pagaliau, 
kad šiandien galingoji Tarybų 
Sąjunga yra vadovaujanti jėga 
tautų kovoje dėl taikos ir lais
vės.

Diskusijos ir Ginčai
Antrąją kongreso dieną pir

mininkavęs UNESKO vyr. di
rektorius anglas Heksli, matyti, 
buvo priešingos nuomonės, ne
gu beveik visi kalbėtojai. Kele
tą kartų jis stabdė Erenburgą, 
kuris triuškino Amerikos impe
rialistų sukurtą teoriją apie ta
riamąją “atlantinę,” arba “va
karietišką” ir “rytietišką” kul
tūrą, apie negalėjimą šioms kul
tūroms greta sugyventi, apie 
“atląntinės” kultūros pranašu
mą. Erenburgas įrodė, kad ši 
“teorija” yra ne kas kita, tik 

teo- 
rijų” laida apie “Vakarų Euro
pos” ir “Azijos” kultūras, ku
rios esančios nesutaikomi prie
šai. Ponui Heksli Erenburgo 
nutildyti nepavyko, kadangi vi
sa salė audringais plojimais 
reikalavo leisti jam pasisakyti 
ligi galo. Ponui Heksli labai ne
patiko taip pat ir daugelio ki
tų delegatų kalbos. Sakysim, 
garsus Brazilijos poetas Chorge 
Amado daug karčios tiesos pa
sakė apie Amerikos imperia
listus, kurie jo tėvynę pavertė 
beteise savo kolonija ir kariniu 
placdarmu. Indijos, Viet-Namo, 
Alžyro atstovų ir JAV negrų 
delegato kalbos, kurios demas
kavo Amerikos ir Anglijos im
perialistinę politiką ir kolonia- 
linę priespaudą, ' poną Heksli 
tiesiog išvedė iš pusiausvyros. 
Jo nuotaiką pataisė tiktai jo 
tėvynietis A. J. Teiloras, pra
pliupęs koliojimais prieš Tary
bų Sąjungą, išgarbinęs “Mar
šalo planą,” kaip žmonijos pa-< 
teima, iškeikęs kongresą, kuris, 
užuot garbinęs imperializmą, 
rodo jį pasauliui kaip pagrin
dinį taikos, laisvės ir kultūros 
priešą. Ponas Teiloras, užmir
šęs oksfordiško profesoriaus 
orumą, davė laisvę savo ner
vams ir neapykantai prieš pa
žangą ir kultūrą. Aiškiai jau
tei, kad ponas Teiloras tiesiog 
negali suvirškinti tokių faktų, 
kai iš tos pačiosZribūnos, iš ku
rios kalbėjo jis, drįsta kalbėti 
net-gi pavergtųjų kolonialinių 
kraštų atstovai negrai ir mula
tai, kad jie drįsta savo vergval
džiams į akis drožti labai ne
malonią tiesą.

O tos nemalonios tiesės iš 
kongreso tribūnos skarpbėjo vis 
daugiau ir daugiau. Sukruvin
toji Graikija, kraujais paplūdęs 
Izraelis, parblokšta, bet nenu
galėta revoliucinė Ispanija — 
jų atstovai kilo į tribūną ir dėl

M’' ; 4savo turtų tragedijų kaitino plr* 
miausia pono Teiloro taip my
limus ir gerbiamus imperialis
tus. Iš kitos pusės, naujųjų de
mokratijų — Čekoslovakijos. 
Bulgarijos, Rumunijos, Vengri
jos, Albanijos atstovai ponams 
teilorams, heksli ir stapldonams 
dėstė nemalonias tiesas, kad jų 
ąalys pasirinko naują kelią, ku
ris nenori turėti nieko bendra 
su užsienio imperialistų pfrie* 
spauda ir išnaudojimu. Kad jie 
nebenori naujų miunchenų ir ... 
naujų karų. Kad didžiausius S 
taikos ir pažangos priešus jie *’ 
mato Amerikos imperialistuose rt.; 
ir jų europiniuose pakalikuose. " 

■

Pono Heksli nervai pagaliau jį*’ 
neišlaikė. Jis pareiškė'nusivyli- . 
mą kongresu, jis pareiškė pasi
piktinimą aštriomis delegatu 
kalbomis, — jis tikėjęsis čia • 
švelnių inteligentiškų pokalbių 
nekaltomis temomis, o išgirdęs 
labai nemalonių dalykų. Po sa
vo pareiškimo ponas Heksli iš
vyko iš kongreso, ir daugiau 
niekas jo nebematė — neaišku, 
ar jis išvyko žvejoti amžiną at
ilsį Čemberleno pavyzdžiu, ar 
ruoštis paskaitoms Oksfordo 
studentams. Nebepasirodė dau
giau nė Teiloras. Matyt, šie po
nai 
sas 
gai

tikėjosi, kad be jų kongre
su stos. Tačiau jis sėkmin- 
savo darbą tęsė toliau.

(Bus daugiau)
■ ir •

NUŠAUTAS FABRI
KANTAS JI

Rio de Janeiro. Tapo
nušautas fabrikantas V. M. 
Franco, • '‘demokratines są
jungos” pirmininkas. Kalti
namas vienas išmestas iš 
darbo jo darbininkas.

SKELBKITĖS LAISVĖJE
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(T*sa)

— Drauge Saburovai, aš su jumis.
— Ne, — griežtai pasakė Saburovas.

— Dabar mudu nediskusuosime.
— O ar negeriau...
— Viskas. Nesiginčykite, čia aš šei

mininkas. Petia, einam ...
Ir iššokęs iš apkaso Saburovas ir Pe

tia greitais perbėgimais traukė prie na
mo, kuriame buvo batalijono štabas.

Tyla, iš tikrųjų, baigėsi, ir Saburovas, 
šliauždamas iš sviedinio duobės į duobę, 
pagalvojo, kad jei ilgiausiai po penkioli
kos minučių neprasidės vokiečių ataka, 
vadinasi, jis šiame kare dar nieko neiš
moko.

XII
Buvo rytas. Po tylos jau penkta para 

vyko kautynės. Saburovas, penktąją nak
tį ne kaip hiiegojęs, prabudo nuo kano
nados dundesio. Dar neatmerkęs akių, 
jis užčiuopė nuo lovos nuslinkusią mili
nę, užsitraukė ją ir tik tada, atsisėdęs 
ant lovos, atsimerkė. Pirmą kartą nuo 
karo pradžios jis pajuto, kad svaigsta 
-galva: ore šokinėja ugniniai taškai, pas
kui jie virsdavo ištisais ugniniais ratais 
ir sukosi prieš akis. Šiandien tai buvo 
ypač ne laiku: diena bus sunki — bend
rai, sunki, o dar ir dėl to, kad naktį rei
kės eiti išžvalgyti. Vakar vakare batali
jono žvalgas, Kazanės totorius Jusupo- 
vas, buvęs imtynininkas, kresnas, atle
tiškos kūno sudėties žmogus, be papras
to “liežuvio,” atgabeno dar įdomių žinių. 
Jo pasakojimu, už pietinių griuvėsių 
(tAip dabar batalijone vadinosi buvęs 
įmonės klubo pastatas) išliko laisvas 
praėjimas, vokiečių nesaugomas. Jusu- 
povas nekliudomas jau antrą naktį lan
džiojo pro jį ir tikino, kad kuo nors 
minkštu apsivyniojus batus ir nebarški
nant automatais, galima būtų per tą 
praėjimą kiemais išeiti už vokiečių lini
jų ir naktį išmušti bei išplauti visą kuo
pą. Išmušti visą vokiečių kuopą buvo ga
na viliojąs dalykas, bet nors Saburovas 
ir tikėjo Jusupovo kalboms, vienok prieš 
ryždamasis tokiam žygiui, jis norėjo pats 
įsitikinti jo galimumu. Šiandien vienuo
liktą valandą vakaro jis paskyrė paren
giamąjį žvalgymą, į kurį nutarė ir pats 
vykti kartu su Jusupovu. Ir štai jis vėl 
neišsimiegojo, nors šią naktį, rengdama
sis žvalgymui, kaip tik nbrėjo išsimiego
ti. Ir dar tas velniškas galvos svaigi- 

’ mas... Tarp kitko, prieš akis buvo dar 
visa diena, ir pagaliau visados sunkiau
sia esti rytais, kol prasivaikštai, kaulus 
išlamdai.

*
Jis atsikėlė, priėjo prie lemputės ir, 

paėmęs nuo stalo veidrodį, pažiūrėjo į jį. 
“Šiandien dar galima nesiskųsti,” pagal
vojo jis. Blindaže "buvo tvanku ir kartu 
drėgna, nuo sienų varvėjo. Dėdamas ant 
stalo veidrodį, numetu jį, ir jis sudužo. 
Jis pakėlė didžiausią šukę, į kurią dar 
galėjai pasižiūrėti, ir padėjo am stalo.

“Sudaužyti veidrodį — blogas ženk
las, sako, nelaimę lemia.” Jis nusišypso
jo. Iš tikrųjų, karas buvo toks, jog išsi
pildydavo visi blogi ženklai ir sapnai. 
Jei ne vienoklartai kitokia nelaimė atsi
tikdavo kasdien. Taip, tokiose sąlygose 
pasidaiyti prietaringu —. nesunku. Jis 
prisiminė, kaip užvakar Avdejevas, jau 
išėjęs iš blindažo, sugrįžo lauko krepšio 
ir taip pat pajuokavo, kad tai lemia ne
laimę, o vakare jam peršovė ranką aukš
čiau alkūnės, ir jį teko išgabenti į aną 
krantą., /

Jis susuko cigarėlį ir brūkštelėjo deg
tuką. Degtukas neužsidegė. Jis brūkšte
lėjo dar ir dar, taip apie dešimt degtukų.

Spiovęs numetė ant grindų cigariuką 
ir degtukų dėžutę. Blindaže prisirinko 
tiek angliarūgšties, jog degtukai nebe
įsižiebdavo. Jis čia atsikraustė užvakar. 
Po tylos pirmąją vokiečių puolimo dieną 
keliais tiesioginiais pataikymais jam su
daužė katilinės pūsi. Jis persikraustė į 
Įeitą, bet kitos dienos vakarą sudaužė ir 
šį. Tada jis atsikraustė čionai.

Šis blipdažas buvo dar giliau, negu 
rūsys. Čia kadaise buvo kanalizacijos 
vamzdžiai, išvesti po žeme. Pionieriai 
per vieną naktį praplatino angą ir įren
gė blindažą. Per penkias dienas — tre

čia vadovietė.

Jis išėjo iš blindažo, praėjimu pasiekė 
sekimo punktą ir iš ten ėmė vadovauti 
atakai atmušti. Telefono ryšys su kuo
pomis nutrūko tris kartus, per valandą 
užmušė du ryšimus. Pagaliau vokiečius 
atmušė. Diena žadėjo būti sunki.

Saburovas'grįžo į blindažą, pasišaukė 
Maslenikovą ir davė įsakymus, būtinus 
naujoms atakoms atmušti. Vos spėjo pa
kalbėti su Maslenikovu, kai į jo blindažą 
įlindo pažįstamas karo teisininkas iš di
vizijos, \prokuratūros tardytojas. Saburo
vas, atsikėlęs nuo lovos, su juo pasisvei
kino.

—r Ką, paklausė jis, — Stepanovą tar
dysite?

— Taip.
— Karšta šiandien, ne laikas.
— Na, ką gi, ne laikas. Visados — 

ne laikas. Nežinia, kada bus laikas, — 
prieštaravo tardytojas. — Nieko nepa
daryti.

— Nusivalykite, — pasakė Saburovas.
Tardytojas tik dabar pastebėjo, kad 

visas purvinas.
— Šliaužėte?
— Taip.
— Gerai, kad laimingai.
— Taip, beveik, — pasakė tardytojas.

— Jūs neturite bdtalijone batsiuvio?

VISOKIOS ŽINIOS
LLD'4-tas Apslir. ir LDS 8- 

tas Apskr. surengė banketą, 
spalių 24 d., Mokslo Draugijos 
Svetainėje, 142 Orr St. Ban
ketas buvo rengiamas pagar
bai veikėjų nuo 65 iki 75 me
tų amžiaus. 8 vai. vakare A. 
Pipiras pakvietė apskričių 
valdybas susėsti už stalo, į vi
dų buvo pakviestas J. Mi
liauskas—vakaro pirmininkas.

Vakaro pirmininkas paaiški
no, kad iš gerbiamų senų vei
kėjų nepribuvo K. Kairys iš

North Side, Kriščiūnas iš New 
Kensington, Stanys Taraila iš 
Wilmerdingo ir Jonas Gata- 
veckas. Jonas Briedis, kuriam 
pertoli atvažiuoti, tai jis pri
siuntė $5 aukų dėl spaudos, 
taipgi Kubilskis iš Coal Cen
ter pasiaiškino, kad jam per
toli atvažiuoti.

Pirmininkas po vakarienės 
pirmiauisiai iššaukė Jurgį Par- 
Čauską, 74 metų, pakalbėti, 
kuris kalbėjo apie Organizavi
mą APLA kuopos, vėliau pa
sivadinusios LDS kuopa. Jis

LOS ANGELES, GAL.
KOKIA LAISVĖ JIEMS 

PATINKA

— Štai skeveldra, lyg pajuokai, nuplė
šė pusę kulno.

Jis ištiesė koją: iš tikrųjų pusė bato 
kulno buvo gražiai nupiąuta.

-— Nėra batsiuvio. Buvo vienas — va
kar sužeidė. Kur gi Stepanovas? Petia, 
— šuktelėjo Saburovas, — palydėk drau
gą vadą pas budintį, ten dabar jo padė
jėjas yra Stepanovas, — tas kovotojas, 
žinai?

— Žinau.
— Kaip — budinčiojo padėjėjas? — 

nusistebėjo tardytojas.
— O ką gi su juo daryti? Sargybą 

jam statyti? Aš ir taip žmonių neturiu.
— Bet juk jis tardomas.
— Tai kas, kad tardomas. Sakau 

jums, kad neturiu žmonių. Čia, man be
laukiant jūsų sprendimų, jo saugoti nė
ra kam ir, sąžiningai kalbant, šį kartą- 
nėra reikalo.

Tardytojas išėjo* kartu su Petia. Sabu
rovas, žvelgdamas jiems įkandin, pagal
vojo, jog kare gausu keistų dalykų, be
veik nesąmonių, žinoma, šitas tardyto
jas dirba savo darbą, ir Stepanovą, gal 
būt, ir reikia perduoti teismui, bet štai 
tardytojas atšliaužė tardyti Čia... Tam, 
kad ištardytų, jis rizikavo gyvybe. Jį ga
lėjo bent penkis kartus užmušti pakeliui, 
jį taip pat gali betardant užmušti, o kai 
jis grįš į diviziją, ir, gal būt, pasiims 
Stepanovą, tai. tiek Stępanovą, tiek jį 
gali beeinančius visiškai vienodai už
mušti. O tuo tarpu viskas vyko lyg pa
gal taisykles taip, kaip ir turi vykti.

•

Paėmęs Stepanovą ir dėl tvarkos pa- 
* lydovą, tardytojas įsitaisė pusrūsy. Lan

gai čia buvo užversti nuolaužomis, ir 
šviesa patekdavo tik pro lubų skylę. Sie
na dviejose vietose buvo sviedinių kiau
rai pramušta, ant akmeninių grindų 
pridžiūvo tamsūs kraujo lašai, — tur 
būt, čia ką nors užmušė ar sužeidė.

Stepanovas tupėjo prie sienos, tardy
tojas sėdėjo ant plytų rūsio viduryje. Jis 
rašė ant kelių pasidėjęs planšetę.

Stepanovas buvo kolektyvinio ūkio 
valstietis nuo Penzos, antros kuopos ko
votojas. Buvo trisdešimt metų amžiaus. 
Namie liko žmona ir du vaikai. Jį pa
šaukė į armiją, ir jis iškart pateko į Sta
lingradą. Vakar vakare, per paskutinę 
vokiečių ataką, kai jis su savo bendri
ninku Smišliajevu sėdėjo giliame “kregž-. 
dės lizde” „ir ilgu prieštankiniu šautuvu 
šaudė į tankus, jis dukart iš eilės nepa
taikė, ir ėjęs į apkasą tankas, prabildė
jęs vikšrais viršum galvos ir, palikęs ap
kase benzino ir degėsių kvapo, nušliau
žė toliau. Smišliajevas, kažką nesupran
tamo, pikto surikęs, pasikėlė ir įkandin 
tanko, po vikšrais, metė sunkiąją prieš
tankinę granatą. Ji sprogo, tankas su
stojo, bet tuo pat metu per apkasą taip 
pat staugdamas pralėkė antrasis. Stepa
novas^ spėjo nunerti giliai'į lizdą, jį tik 
užbėrė žeibėmis. Smišliajevas nespėjo.

(Bub daugiau)

Los Angeles. — Vieną dieną 
pasitaikė užeit į Pershing 
Square parkutį.

Kaip žinoma, ten sueina 
daug žmonių, nes tik viena to
kia vieta randasi pačiam vidu
ryje miesto.

Daugeis čia ateina pasidis- 
kusuoti, kiti taip sau pasėdėti. 
Daugiausia sueina visokie bib- 
lijistai ir mėgina įtikint klau- 
sovus, kad Jėzus tuojau ateis 
ir viską sutvarkys. Jeigu tu, 
žmogau, badauji su šeima, ne
galėdamas pragyventi prie šių 
dienų brangumo, nesirūpink ir 
nereikalauk algos pakėlimo, 
nes reikalauti daugiau algos 
yra bedieviškas darbas.

šiuo tarpu, prieš rinkimus, 
daugiausia, eina agitacija už 
vienos ar kitos partijos kandi
datus. Aš iš tolo pamačiau, kad 
susibūrė daug žmonių vidury
je parkučio ir prisiartinęs pa
mačiau, kad vienas prisisegęs 
didelę kukardą su Trumano 
vardu, o kitas biskį toliau užsi
kabinęs didelį, kaip lėkštė, gu- 
ziką su Dewey vardu. Ir vienas 
ir kitas rėkia kiek gali išrėkt, 
kad jo atstovaujamas kandi
datas yra geriausias. Trečias 
gi kitoj pusė} tako, (be jokio 
ženklo, kalba iš lengvo, rimtai 
nurodydamas faktais, kodėl to
kia isterija keliama prieš So
vietus, kokią naudą neša ka
ras turčiams ir kokią baisią 
nelaimę kara's neša darbinin
kams. prieina prie rinkimų nu
rodydamas, kad Wallace yra 
vienas tinkamiausių ir geriau
sių kandidatų dėl prezidento 
mūsų šalyje, nes Wallace, vie
toj skelbti neapykantą prieš 
kitų šalių žmones, mokina mus 
artimo meilės ir vienybės su
gyvent taikoje.

Pakalbėjus ,kokį 'pusvalandį 
atėjo policištaš ir sako: “Sto
vėk tik ant pastolio, nes kitaip 
aš taveHŠ čia išvarysiu.” Ir hu- 
ėjo sau visai nei nepažiūrėda
mas į kitą pusę, kaip tie du 
su Tfumario ir Dewey vardais 
kalbėtojai stovi.

Nepraėjo 10 tnihutų kaip at- 
Šjvado apištoi’is vyras ir tuo
jau pradėjo rėkt ant žmogaus, 
kuris neturėjo ženklo. Sako,' tu 
meluoji, tu žydas, tu komunis
tas., Tau už tokį kalbėjimą ap
moka iš Maskvos.

Raibėjas mandagiai sako: 
“Jeigu turi geresnius argu
mentus, tai kalbėk 5 minutes ir 
aš kalbėsiu 5 minutes, ir jeigu 
žmonės čia susirinkę pripažins, 
kad tavo argumentai yra geres
ni, teisingesni, aš tau duosiu 
$10.”

“O tu žyde! Tie pinigai yrh 
rusiški.” Visokiais bjauriausiais 
žodžiais pradėjo kolioti kal
bėtoją.

Aš neiškentęs sakau:
“Kaip tu galėtum prirodyti, 

kad jis gauna iš Maskvos ap
mokėti už savo kalbą

“Man nereikia, įrodymo. Ne
kišk savo nosies!” sušuko jis.

Atsirado ir dar vienas jau
nas vyrukas su nosia kaip bul
vė. Ir tas pradėjo rėkti:

“Tu žyde, žyde, aš \tave ne- 
priimčiau į savo rasę. Tu nori 
mums laisvę atimti!” Bet iš 
būrio atsiliepia: “Būtų didelis 
pažeminimas prigulėt tokioj 
kaip tavo rasėje.”

Taip traukėsi gal kokią pu
sę valandos, kaip tik kalbėto
jas. pradeda kalbėt, tai jie pra
deda koliotis visokiais žodžiais 
ir neduoda žmogui kalbėt, žiū
rint iš šalies rodos negalima 
įsivaizduoti, kad tokioj aukš
tai išsivysčiusioj šalyje turim 
tokius žmones. Tiesiog su žvė
riškais jausmais. Tokiems žmo
nėms viėtą kur miškuose, tarpe 
laukinių, o ne tokiam mieste 
kaip Los Angeles.

Kalbėtojas mato, kad čia ke- 
no nors sutaisyta tas viskas, 
nulipo Huo pastolio ir pasitrau
kė į šalį. Tas su bulvine nosia 
gaivalas tuojau dingo, matyt 
skubinosi atgal iš kur buvo at
siųstas, o storulis, pradėjęs 
atakas, dar vis sukinėjosi ir 
kalbėjo tai su vienu, tai su ki
tu, nei artyn neėjo prie Tru
mano ar Dewey agitatorių pa
žiūrėt kaip jie stovi ir ką jie 
kalba.

Aš stovinčiam prie manęs 
žmogui sakau:

“Koks tas rėksnys yra veid
mainys. Rėkia apie žodžio lais
vę, o vienok neduoda tam žmo
gui kalbėt, nors jie gana rimtai 
kalbėjo, nieko neužgaudamas.” 
Mano užkalbintas sako i “Jis yra 
keno nors pasamdytas, gali bū
ti ir detektyvas; nes jis čia jau 
nebe pirmą sykį taip daro.”

Net puikiu pamislyt, kas bū
tų, jeigu tokie gaivalai įsigalė
tų mūsų šalyje. R~ka.

kalbėjo apie v organizacinius^ 
sunkumus. Jam įteikta $5 
pinigais ir dovanėlė. Jis $5 
grąžino komitetui paaukojant 
dėl spaudos.

Iššaukta M. Janavičienė, se
na yeikėja iš Washington©, ku
ri pasidarbavo suorganizavi
me LLD, LDS ir APLA kuo
pų. Jai įteikta dovanėlė mo
teriška piniginė su $5. Ji pa- 
dėkavojo už dovaną, grąžino 
$5 ir dar iš savo kišenės pri
dėjo $5, kaipo auką dėl dar
bininkiškos spaudos .

Iššauktas Jonas Jasadavičius 
iš New Kensington, kuris aiš
kino, kiek daug reikia darbo 
įdėti organizuojant, ypatingai 
daug dirbo organizavime CIO 
unijos. Jam įteikta piniginė 
su $5.

Tada kalbėjo Jonas Kaz
lauskas iš McKees Rocks, 70 
metų amžiaus, kuris veikia, 
kiek gali. Jam įteigta pinigi
nė su $5. Pinigus jis paau
kavo dėl darbininkiškos spau
dos. '

Ant galo pakviesta Dn J 
Baltrušaitienė, kuri trumpai 
bet aiškiai dėstė svarbą orga
nizacijų ir jose veiklos. Ji 
apibūdino reikalą ir toliau 
energingai darbuotis.

Pabaigoje Jonas Urbonas 
plačiai aiškino apie šio paren
gimo suruošimą, kas veikė, 
darbavosi, padėkavojo gaspa- 
dinėms už jų gerą darbą. 
Daugiausiai dirbę prie vaka
rienės Pipirienė, Aglinskienė, 
Imbrienė, Poškienė, Jablons
kienė, buvo iššauktos pasiro
dyti, o publika joms paačiavo 
Už gardžią vakarienę. Aukų 
darbininkų spaudos paramai 
susidarė apie $80.

M

Spalių 17 d. įvyko Lietuvos 
Sūnų Draugystės susirinkimas, 
64 balsais prieš 4 nutarė sta
tyti naują namą su svetaine. 
Darbas bus greitai pradėtas.

Iššauktas Kazimieras Baga
žas, kuris aiškino apie orga
nizavimą darbo žmonių ir vei
kimą. Jam įteikta piniginė su 
$5. Pinigus jis aukavo į spau
dos fondą.

LDS kuopos narys V. Yur- 
kūnas iš 
ligoninę, 
goninėje, 
75 metų

Ambridge išvežtas į 
Randasi šv. Jono li- 
sunkioj padėtyj, yra 
amžiaus.

Sekamas buvo J. Stašinskas 
iš New Kensington, kuris yra 
daug veikęs organizacijose, 
buvęs APLA centro komitete.

Kalbėjo Levana iš Wilmer
dingo, kuris yra 76 metų ir 
dabar eina kuopos sekreto
riaus pareigas. Įteikta jam 
dovanėlė su $5. Pinigus grą
žino dėl spaudos fondo.

Pakviestas D. P. Lekavičius, 
75 metų amžiaus, kuris veikė 
organizavime APLA, SįA, 
LLD ir daugelio kitų organi
zacijų, kaip Pittsburghe, taip 
ir apylinkėje, rašinėja į darbi
ninkišką spaudą. Jam įteikta 
piniginė su $5 ir graži rašo
moji plunksna, kad bendradar
biautų ir toliau spaudoje. Jis 
pinigus paaukavo į spaudos 
fondą.

Spalių 18 d. įvyko Progre
syvių Partijos prakalbos, kal
bėjo H. Wallace, žmonių su
sirinko daugiau, kaip ' 5,000. 
Prakalbos buvo labai įdomios.

D. P. Lekavičius.

Paryžius. — Keliuose 
Francijos miestuose įvyko 
visuotini 24 valandų strei-Y 
kai, pareiškiant paramą 
streikuojantiems angliaka
siams. --------_------- •

Richmond, Va. — Ameri
kos armijos sekretorius Ro
yal!, čia kalbėdamas, abe
jojo, ar gales greitai įvykti 
karas su Sovietais.

Paryžius. — Jungt. Tau
tų Saugumo Taryba įsakė 
arabams ir žydams sustab
dyti mūšius šiaurinėje Pa
lestinoje. ..

Havanos laivakroviai visiškai'sustabdė d .irtą pajūryje 
po to, kai tapo nušautas Aracelio tglčslas Dias, Kubos 
Nacionalės Maritime Federacijos generalis sekretorius, 
pirmininkavęs mitinge. Kiti du Unijistai tapo sužeisti-
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NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūleriy Sandėlio 

Susidedant iš Daimantų,' Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS
♦

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktų 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas STagg 2-2173
. . . . ;

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St <■
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai Poplar 4iio

4 pūsk—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Ląpkr.



Laisvoji Sakykla
MIAMI, FLORIDA

%

galite

LITUANICA SQUARE

ceche

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIEN£ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ
Tel. EVergreen 4-9612

m o

Tel. ST. 2-8342

TELEPHONE 
4TAGG 8-8048

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN®
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

16 Akrone.
17 Steubenville.

18 Youngstowne.
19 Middlefield ar

ceche
maši-

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYSJonikienės Prakalbos 

Ohio Valstijoj

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11,

viešpatavimo laikais 
pakrikštino kiaulę 

Oi, kaip mes juokė- 
varjoto. Bet ir šian- 
Tarybinės tvarkos, o

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

RONKONKOMA
8684

David Lehrer, 34 metų, pie
ninio sunkvežimio vairuotojas 
ir jo padėjėjas Ernest Epps, 
17 metų, susižeidė jų sunkve
žimiui paslydus, atsimušus j 
medį Įr apvirtus Bronxe.

Sunkiai serga Klementas 
Kulbis, randasi ligoninėje jau 
dvi savaitės laiko, tai jo šei
ma labai susirūpinus ligonio li
kimu.

New Delhi, Indija. — Tę* 
siama byla prieš Nathuram 
V. Godse, kuris sausyje šie
met nužudė * tautinį indusų 
vadą Mohandą K. Gandhį.

Jau yra keletas žmonių, 
rie padarė dokumehtus,

Lisbon. — PrąneŠta, 
fašistuojanti Pojtuga 
valdžią ketina dėtis į ka 
vakarų Europos bloką p 
Sovietų Sąjungą.

Brooklynietė Yvonne And- 
lauer, per 6 metus dirbusi 
Metropolitan Operos knygve- 
dystės skyriuje ir liuoslaikiaie 
mokiusis dainuoti, priimta j 
operos chorą.

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-6172

WOMEN—STOCK
Also Men & Women —*

I Packers
5 Days — 40 Hours
F. Af O. SCHWARZ 

610 West 58th St., N. Y. C.
.. («H)

* Skersai gatvSs nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS

s
Telefonuokite dieną ar nakt}

EVergreen 7-4774 \.

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

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiama Šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. '

Susidūrus ambulansui su 
taksiku Harleme, ambuiahše 
važiavusi ligoninėn Mrs. Hat
tie Brenham, apie 69 metui 
tapo užmušta. Kiti vežimuose 
buvusieji asmenys tik biskį ap- 
tr anksti.

Indų skyriuje po eilės bau 
dymų, kuriems vadovavo bu 
vęs 
nes

Taipgi F. Maldeikis dar vis 
serga, bet jaū eina geryn. 
Taip pat Eva čekanauskienė 
laipsniškai sveiksta, nors dar 
ji negali koja priminti. Nuo 
savęs linkiu sergantiems kuio- 
greičiausiai pilnai susveikti.

Josephine.

Rašinėti j laikraštį yra geras 
darbas ir patarnavimas visuo
menei. Skaitant draugų parei
kštas mintis per dienraštį Lai
svę, ve kokį gauni supratimą: 
vienam patinka visas rašinys ir 
visi žodžiai jame, o antram žo
džiai nepatinka,—kokie nukal 
ti iš kokios svetimos kalbos ir 
įbrukti į lietuvių kalbą, žino
ma, svetimi žodžiai negali pri- 
gyt lietuvių kalboje niekados, 
nepaisant, kaip kas juos bandy
tų įkalbėt.

Kaip daugeliui mūsų draugų 
lietuvių, taip ir drg. J. D. Slie
kui, nepatinka tie nukalti ir 
įbrukti į lietuvių kalbą svetimi 
žodžiai. Jis, Laisvės No. 232

AFL, CIO ir nepriklausomų nąriai pasisakė vieni kitus 
remti vakarinio pajūrio marininku streike. Iš kairės: 
S. P. Stevens, John J. Fougerouse ir Ray Keenan iš 
Portland, Oregon, bendrame komitete iš visų unijų. 
Ten gaisragesiai pagelbsti pajūriečiams streikieriams, 
pajūriečiai gelbsti gaisragesiams gauti pensijų planą.

PIRMOJO MĖNESIO VAJAUS 
DĖL “LAISVĖS" ĮSPŪDŽIAI

Kadangi LLD 11 kuopos glo
boje “Laisvės"- agentas buvo 
jau per eilę metų, tai pradžioje 
spalių mėnesio kuopos susirin
kime rekomendavau, kad mūsų 
miestas lenktyniuotų per “Lais
vės" vajų 11 kp. vardu, tai 
daugiau narių įsitrauktų į pa
sidarbavimą ir būtų geresnės 
pasekmes.

Tačiaus, kiti draugai ir vajų1 
pirmtakūnas J. J. Bakšys nu
ginčijo, kad lai būna asmenų 
vardu. Ir štai praktika parodo, 
kad tai labai gerai iki šiol. 
Veik visur, kur tik nueini, sa
ko jau žinau ko atėjai, o geri 
“Laisvės” patrijotai nelaukia, 
kad pas juos atsilankyti, bai 
paprašyti, prie pirmos progos 
sutikę pasiūlo sakydami: Gerai 
laikai Worcester!, tai imk visą 
dešimtinę!

Reiškia, be prašymo žino pas 
ką atsinaujinti prenumeratą už 
“Laisvę." Būtų gerai, kad dau
giau atsirastų be prašymo 
skaitytojų ir užsiprenumeruotų 
“Laisvę," iki šiol tik P. Butke
vičius vieną naują pridavė.

Mrs. D. Vaitelienę atlankius, 
jaunoji Ausėjienė (Vaiteliūtė) 
tuojaus užsimokėjo atnaujini
mą. Jos motina jau gerokas lai
kas serga, tik susikabinus su 
dukrele (Ausėjiene), gali pa
vaikščioti. Bet draugė Vaite- 
lienė sakosi einanti drūtyn. 
Pirmiau* visai negalėjus paeiti 
nuo smarkaus sukrėtimo krau
jo. Domininkas Vaitelis jau 6 
metai kaip miręs, buvo arti 70 
metų amžiaus. Tai vienatinė 
prenumerata iš jaunosios kar
tos teužėjau.

Jaunuoliai, Richard Janulis 
su sesere Helena smarkiai dar
buojasi Progresyvių Partijoje.

D. G. Juslus.

žargoniška kalba ar veiksmais.
Prdygint Rojaus pasitarna- 

vimą Amerikos imperializmui 
su žargoniškais žodžiais būt 
kaip ir perdėta. Mes žinome 
daug pasaulyj šalių, kuriose he- 
naudoja amerikoniškų - ang
liškų žodžių, turi savo kalbą, o 
Amerikos imperialistai ten su
leidę savo imperialistines šak
nis ir išnaudoja liaudį saviems 
reikalams, kaip, pavyzdžiui, 
Pietų ir Centralinėje Ameriko-

rašo Rojui laišką ir bara už 
naudojimą laikraštyje tokių 
žodžių, kaip tai asamblėja, slo- 
nūnas, komfortiškas ir daugiau 
tokių žargoniškų žodžių. Pri
mena Rojui jo rašytus Mikui 
laiškus iš Naujosios Škotijos, 
kur Rojus bara Lietuvos kunig. 
Vytautą, kodėl Vytautas tais 
laikais neužėmė Naujosios Ško
tijos. Dar daugiau. Drg. Slie
kas prilygsta Rojų Vytautui, 
kad Rojus, kaipo vyriausias 
Laisvės redaktorius, brukda
mas angliškus žargoniškus žo
džius į lietuvių kalbą, tuomi 
pasitarnauja Amerikos impe
rializmui, kaip Vytautas tais 
laikais tarnavo popiežiam. Tik 
drg. Sliekas gi nepasako, ar 
Vytautas tarnavo popiežiui

Manager
JOHN A. PAULĘY

Licensed Undertaker

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

I

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 Ave., Brooklyn, N. Y

Paul Gustas Funeral Home
INC.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 
. Savininkas

417 Lorimer Street 
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos; 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Žiemos sezonu visur reikia 
ką nors surengti dienraščio 
Laisvės paramai. Visi ir visur 
rūpinkimės sukėlimu Laisvei 
1949 metams biudžeto.

Grįžkime prie žodžių, kuriuos 
redaktorius tiksliai įbruka į 
lietuvių kalbą, net pasididžiuo
damas, mat, redaktorius jau
čiasi daug kalbų žinąs. Chica- 
gos Vincas rašo Vilnyje žodį 
Agamentas, ištraukęs iš Lietu
voje leidžiamų laikraščių. Prie 
to žodžio prideda savo gvaran- 
tiją, kąd mes, amerikiečiai, tu
rime su tuom sutikt. Kas tas 
Agamentas. Ogi susižiedavi- 
mas, nuo žiedo pareinantis žo
dis. Gal Lietuvoje ir gadhia 
lietuvių kalbą, bet mes, ame
rikiečiai, jau laikykime tokią, 
kokią suprantame. Lietuvoje 
vyrai ėję užsieny mokslus, jie 
moka daug svetimų žodžių, lai 
jie žinosi, bet'mes jau nesimo
kysime eskimosų arba kitokių 
kalbų žodžių. Kalbame angliš
kai, bandome nemaišyt lietu
viškų žodžių, o kaip kalbame 
lietuviškai, ar tai dailu pasa
kyt angliški kokie žodžiai?

Man prisimena, kaip dar a. a. 
Smetonos 
Lietuvoje 
“bekonu." 
mes iš to 
dien prie 
dar' vis kiaulė savo vardo neat
gavo ir tiek. O kas žino, ką ga
li tie kalbos “tobulintojai" pa
daryt iš kalvės — gal kauzė, 
iš arklio — oseris, iš žihvies — 
fišytė, iš panelės —• missytė,— 
tai jų ateitis, ir mes, suram
bėję seniai, jiems nieko nepa
darysime ir jų nepamokinsime.

Mūsų redaktoriai neprivalė
tų anuos pamėgdžiot. Rojų 
prie Vytauto prilygint būt gali
ma, jeigu gilinsimės į žilos se
novės istoriją. Pats Rojus sa- 
ko: Vytautas nesugebėjo ar 
nenorėjo suprasti politikos. 
Manau per tai ir Lietuva pali
ko mažytis žemės kampelis, 
mažytė šalelė per politikierių 
žioplumą. Taip, ir mūsų Rojus, 
Antanas, Leonas, Vincas, Domi
nikas ir vėl Vincas, Jonai, ir 
kiti, jeigu būt ėję į ma^s, tai 
šiandien nebūtų vietos jau nei 
tautininkam nei socialistam, ir 
klebonėliam mažai pabažnųjų 
būt likę. Tik perskaitykit, ką 
sako daktaras Graičūnas apie 
mūsų redaktorių ir vadų atsi- 
nešimą į Laisvės skaitytojus, į 
jaunimą praeityje.'

Tuomi bus ir gana šiuo lai
ku. M. Antanuk.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y . 

Šateikiam garbingulaidotuves 

$150 .
Koplyčias suteikiam nemokamai 

•Jvisose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

Teko sužinoti, kad Ohio vals
tijos lietuvių kolonijos gali gau
ti gerą kalbėtoją iš Chicagos, 
Alice Jonikienę. Jinai dirba 
Vilnies redakcijos štabe. Nors 
jinai yra gimusi Amerikoj, lie
tuviškai taipjau gražiai kalba.

Jinai gali pradėti prakalbas 
Ohio valstijoje lapkričio 15 ar 
16. Gal būtų geriausia ruošti 
prakalbas sekamai:

Lapkričio
Lapkričio
Lapkričio
Lapkričio

kitoj vietoj pas farmerius.
Lapkričio \20 ar 21 Cleve- 

landė.
Rinkimų kampanija jau bus 

praėjus. Jau būsime pasilsėję 
ir galėsime vėl susikoncentruo
ti ant savo organizacijų ir 
spaudos reikalų.

Mums visiems neapsakomai 
svarbu, kad naujas karas ne
kiltų. Jis nekils, jei karui prie
šingų balsas bus stiprus, jei 
veikimas prieš jį įtikins mūsų 
vyriausybę, kad ji neturi pasi
duoti karo kurstytojams, karo 
norintiems.

Mums labai svarbu, kad bū
tų sulaikyta infliacija, kad vėl 
nesusilauktume “Hooverio lai
kų." Jei nieko' neveiksime, ne
sulaikysime infliacijos.

Reikia veikti.
Taigi, ruoškime prakalbas, 

budėkime, veikime.
Paminėtų miestų progresyvių 

lietuvių organizacijų valdybos 
turėtų tuojau pasitarti ir reng
ti prakalbas.

Moterys ypač turėtų darbuo
tis, nes kalbėtoja bus moteriš
kė ir gera kalbėtoja. Supran
tama, ji aiškins reikalus vi
siems lygiai svarbius — mote
rims ir vyrams!

Subruskite!
Prakalbų reikalu galite 

kreiptis prie J^LD 15-tos Ap
skrities organizatorės: Anna 
Gendrich, 8113 Korman Ave? 
Cleveland 3, Qhio.

Berods ir Michigan valstijoj 
ruošia Jonikienei prakalbas. Ji 
pas’mus atvyks iš ten. Ji galė
tų sustoti ir Toledo, bent ma
žam susirinkime pasitarti su 
vietos lietuviais.

Ruošikimės prie prakalbų 
skubiai ir stropiai, nes papras
tai mitingo pasisekimas vyriau
sia priklauso huo gero prie jo 
pasiruošimo. C-tis.

dienraščiui Laisvei. Išminti* 
gas dalykas dar sveikam esąs 
sutvarkyti, kam turi perei 
turtas po thirties.

darbininkas, o dabar įmo- 
gamybos viršininkas Dim- 
šią savaitę plačiai prad.ė- 
naudoti naujas emaliavi- 
būdas, apsieinant be bran- 
ir deficitinių žaliavų — 

borakso ir salietros.
Įmonė ąuga. šiemet ji įgis 

visus saVo naujojo tarybinės 
gamyklos veido bruožus. Jos 
gamyba atskiruose cechuose 
padidės ll/į-2 kartus. Rep.

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKI VAKARIENĖ

LLD 20 kuopos moterų sky
rius rengia labai skanią vaka
rienę, sekmadienį, 7 d. lapkri
čio, Lietuvių Svetainėje, 315 
Clinton St. Durys bus atda
ros nuo 3 vai. po piety, vaka
rienė bus 4 valandą lygiai.

Kurie dar neturite tikfety, 
tai prašome tuojau pasipirkti, 
kad komisija žinotų dėl kiek 
žmonių maisto gaminti. Pra
šome atsilankyti, kaip iš šio 
miesto, taip ir iš, apylinkės.

Nuo šio parengimo pusė pel
no bus skiriama paramai dien
raščio Laisvės. Visus ir visas 
užprašo.

Rengimo Komisija.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Grąborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

IS senų padarau 
naujus paveiks- 
1us ir J<ra^avus 
sudarau su ame- 

ir Eli Himniškais. Rei- MiB kalų! esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
jog! atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

: JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn

l ■ . /

Kampas Broadway Ir Stone Avė., prie 
Chauncey St*, Broadway Lina.

Tel. GLenmore 6-6191

Tai, Ko Anksčiau 
Nežinojo Grumnickas

KAUNAS, rugp. 1 d.—Sc-, 
nas Kauno darbininkas Grum
nickas dešimtį metų dirbo me
talo apdirbimo fabrikuose ir 
per visą tą laiką jis sukinėjo
si tarp tų pačių mašinų, pa
statytų dar gerokai prieš jam 
čia atėjus, duso tajne pačiame 
tvankiame ir aprūkusiame ce
che. Dabar tad reikėjo ge
rokai pasitempti: į įmonę, dar 
tebeatstatomą, ėmė plaukti 
įvairiausi ligi šiol nematyti 
įrengimai. Pasitempti—reiškia 
pažinti naują'techniką, būti 
gamybos aukštumoje.

Šalia dviejų šiemet atstatytų 
vielos traukimo agregatų, ce
che’pradėjo montuoti galingą 
penkių būbinų daugkartinio 
vielos traukimo staklyną. Vie
la, išėjusi iš vienos šio agre
gato sekcijos, patenka tuoj 
pat į kitą, kur ji dar suploni
nama,

Šią savaitę neseniai pastaty
tame erdviame ceche pilnu 
tempu ėjo baigiamieji darbai 
prie šio staklyno. Praeis dar 
keltos savaitės ir, šiemet pra
dėjusio veikti, vielų traukimo 
cecho pajėgūiYias keleriopai 
padidės.

Vielų ceche nauja technika, 
tokia, kokios Grumnickas 
anksčiau nė nežinojo. Drau
ge su įmone augo ir tarybinis 
darbininkas; Ir štai direkto
rius numatė jį šio puikaus, 
didelę ateitį turinčio cecho va
dovu. Bet Jam reikia moky
tis.. Grumnickas, drauge su 
trimis žmonėmis vyks į Mask
vą bei Leningradą ir pasimo
kys pas Įžymiuosius šalies me- 
talininkus tobuliausios vielų 
traukimo technikos.

...Įmonės gyvenime ši sa
vaitė atnešė ir daugiau nau
jienų. Išbandytos ir davė 
sėkmingus rezultatus penkios 
naujos vinių kalimo mašinos, 
pagamintos Saratovo “Spaliui; 
—aštuoneri metai" vardo ga
mykloje. Tatai keturiųs kar
tus pajėgesnės staklės už ligi 
šiol buvusias..; Iš viso gi 
montuojama 20 įvairių 
nu.

Varžtų ir' varžtelių 
šią savaitę vyko dideli rekons
trukcijos darbai? Mašinos ke
liamos i naujas patalpas, jos 
sustatomos pasroviui, o, be to, 
prijungiamos prie individua
lių motorų. 20 jų šią savaitę 
įmone gavo iš “Elfos" fabriko. 
Iš viso individualūs motorai 
varys apie 50 šio cecho stak-

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius
-y-

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway

J. J. Kaškiaučius, M. D 
' 630 Summer Avenue,

Newark 4; N. J.
, HUmboldt 2-7964

bukite atsargūs 
Ypatingai Senesni žmones
Mainantis orui, dauguma žmonių 

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

Kaina $1. >
f

Taipgi kurie turite odos ligas, iš
bėrimus, votis, (rash), nušašimą, 
Athlete’s Foot, Sinus, nudegfnimą, 
nušutimą, nosies ar" burnos nesvėi- 
kūmą, ronas (tik ne vėžio), kojų 
tynimą ir skaudėjimą, vartokite 
No. 8 M. J. S. Miracle Salve. Ši 
mostis stebėtinai greit gydo. Kaina 
tik $1. Jeigu turite kokius niežėji
mus ar Poison Ivy. vartokite No. 4 
Salve, nuo niežėjimo. Kaina $lt

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

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

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

M. J. ŠVILPA 
P. O. Box 73, Sta. A 

Hartford 6, Gonti.
Hartfordiečiai galite pirkti pas 

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

-S Bliil



metų

Long

Dienraščio Laisves

KONCERTAS
Jau Laikas Įsigyti Bilietus

ĮVYKS SEKMADIENĮ

am

Įžanga Koncertui $1.50

Po Koncerto šokiai. Vien tik šokiam įžanga 75c

PROGRAMA

Tel. EVergreen 4-8174Valandos
Peter Kapiskas

TONY’S

Valandos

1948

Užsimokėjo- 
Apsimokėjo

daugiau 
mitingai 
kalbėjo

Girdėsime Dainininkus, 
Dainavusius Virš Debesų

Stella Pa 
r demons

DAUGIAU BRAVARNIŲ 
PASIRAŠĖ SUTARTIS

Stella Pajūnas Dar 
Vis Čampionė

Iš Lietuvių Wallace for 
President Klubo 
Masinio Mitingo

Telefonas 
EVergreen 4-7729

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

Šimtai Tūkstančių Publikos 
Sveikino Wallace Brooklyne

Newarko ir
Mizara, Lais-

Visų kalbos

tuomi
Kom. su- 

I. Stakovas, 
(252-253)

Komunistai šiuose rinkimuo
se stato tiktai vieną kandida
tų visame mieste. .Tuomi yra

PEIST LANE 
DRUGSInę.

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte 
1— 8 vakare .

Penktadieniais uždaryta.

Atvažiavo pas Tėvą, 
Tėvas Jo Nenorįs

Atskridusių iš Francijos į 
New Yorką lėktuvais filtruo
tų - doimantuotų ponų čecho- 
slavų grupės “spokesmanas” 
New Yorke sakė reporteriams, 
kad jiems dabartinė čechoslo- 
vakijos valdžia nepatinka. Ta
čiau tie, kurie šiems tas futras, 
tuos deimantus uždirbo, pasi
lieka savo šalyje, kadangi da
bar dirba sau-.

Newyorkiete Mrs. Cosša 
49 m., iškrito nuo 5-to aukš
to valydama savo apartmen- 
to langus, bet išliko gyva.

Peter
KAPISKAS

Greer Garson ir Walter Pid 
geon komedijoje “Julia Mis 

behaves,” rodomoje Radio 
City Music Hall.

STEFAN KOZAKEVICH, baritonas
Tai pagarsėjęs operų dainininkas ir artistas, 

kuris amerikoniškoje spaudoje yra plačiai gar
binamas.

BIRUT A RAMOŠKAITE, sopranas
Taipgi pasižymėjusi operų dainininkė ir artis-

vių ir amerikonų.
MERGINŲ SEKSTETAS, ,iš Detroit, Mich.

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

> ALBERTAS VASILIAUSKAS, tenoras
Puikaus talento ir gerai išsilavinęs daininin

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

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

dainuoja, dabar jis specialiai mokinasi Laisvės 
koncertui.
, GEORGE KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ

Po Koncerto bus šokiai, gros Geo. Kazakevi
čiaus 6 kavalkų orkestrą.

Prašome tuojau įsigyti bilietus ir dalyvauti 
šiame nepaprastai gražiame parengime.

Bus Lietuvių Kultūriniame Centre užvardytu

LIBERTY AUDITORIUM

Subway traukinio užmušto 
kariškio Phillips, iš Texas, šei
mai New Yorko miestas turės 
sumokėti $22,000.

•A fAICINAflNO SHOW* 
OVfl EXHIBITS STASĮ MIStNTATIOMS 

MON. NOV. 1" Hirv SUN. NOV. Y* 
own NOON to IICOA.M AOM SOcM*"** 

n» RIOIMENT ARMORY • 34 ST. a FARR AVI

BAR & GRILL^
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

Miestas turįs 600 benamių 
(biedniokų ar pamestinukų 
vaikų), kuriems negauna pa
geidaujamų globejų-auklėto- 
jų. Jie auga miesto prieglau
dose.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

Išgirsti ir pamatyti Wall- 
ace’ą, Progresyvių Partijos 
kandidatą, žmonės skaito di
džią privilegija. Tad nieko 
nauja, kad įžangomis į Gar
dena (nuo 60 centų iki $3.60 
už tikietą) sumokėjo $23,000., 
Kitos partijos tokių rinkimi
nių mitingų negali sušaukti nei 
leidžiant už dyką. Aukomis 
kampanijai sudėjo dar kelis 
desėtkus tūkstančių dolerių.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Newyorkietis Bernard Stri- 
ar, 24 metų, areštuotas kalti
nimu, kad jis iš savo draugų 
susirinkęs $250,000 aiškinda
masis. kad jis pradedąs pel
ningą biznį, bet jam dar 
“trūkstą biskio pinigų.”

dino praėjusį rudenį 
Trečiosios Apskrities 
festivalyj.

Pirmpaskutinę rinkiminės 
kampanijos dieną, spalių 31- 
mą, Henry A. Wallace, Ame
rikos Darbo-Progresyvių Par
tijos kandidatas į prezidentą 
apkeliavo Brooklyną praėjusį 
sekmadienį.

Aprokuojama, kad keturio
likoje atviro oro mitingų Wall- 
ace’ą mate, jo prakalbas gir
dėjo apie 250,000 ar 
publikos. Dar kiti 
įvyko salėse. Taipgi 
per radio.

manus. Kitas to pat 14-to 
kongresinio distrikto masinis 
mitingas Įvyko Mark Twain 
High School auditorijoje, kur 
2,500 publikos perpildė salę, 
su apie 1,000 prie salės.

East New Yorke buvo apie 
10,000 publikos Thomas Jef
ferson High School Field. 
Wallace ragino to distrikto 
balsuotojus atmesti kongres- 
maną Keogh, demokratą, ku
n's balsavo už Mundt-Nixon 
bilių.

Būtų klaida manyti, būk 
Wallace kalbėjęs prieš visus 
demokratus. Ne. Jis kalbė
jo tik prieš nedemokratiškus 
‘''demokratus.” Tuose distrik- 
tuose, kur yra geto demokra
tai kongresmanai, Wallace 
kalbėjo už juos. Taip, pavyz- 
din, kalbėdamas 15-tame kon
gresiniame distrikte Wallace 
ragino piliečius iš naujo iš
rinkti į kongresą demokratą 
Emanuel Celler.

Primintina, jog kiekvienas 
demokratas ar republikonas, 
vertas progresyvių balso, bus 
eilėje C, darbiečių ir progresy- 
vių/eilėje, greta pačių darbie
čių kandidatų. Tad visiems 
svarbu už juos balsuoti ne kur 
kitur, bet eilėje C.

Kiti labai dideli mitingai bu
vo 10-me kongresiniame dis- 
trikte, kur greta Wallace’o 
kalbėjo kandidatė Mrs. Ada 
B. Jackson apie • dešimčiai 
tūkstančių publikos. Kitame 
to pat dįstrikto mitinge daly
vavo apie 7,500 publikos, dau
giausia negrų.

Mūsų distrikte, Williams
burg Bridge Plaza, Wallace’a 
pasitiko apie 15,000 publikos. 
Apie tiek pat publikos buvo 
ant gatvės mitinge prie Tomp
kins ir Marcy Avenue. Ir vi
sur kitur mitingai buvo dide
li ir entuziastiški.. Rep.

Pilieti, Lapkričio 2-rą Atlik Lengviausią, Bet 
Svarbiausią Pilietinę Prievolę ■= Balsuok!

brooklynietis Simon W. Ger
son, kandidatas j City Coun
cil. Jis bus tiktai Kings ap
skrityje, nes kitos apskritys 
šiemet kaunsilmanų nerenka. 
Brooklyne išrinks vieną kaun- 
silmaną vietoje mirusio komu
nisto Cacchionės^ Visi, kurie 
užgiria teisę mažumų parti
joms taipgi turėti atstovybę 
miestui įstatymų leidime, bal
suos už Gersoną eilėje II, nors 
jisai randasi ir American La
bor eilėje.

Theodore Whitely, 21 įlietų, 
areštuotas kaltinimu, kad jis 
apiplėšęs Caffee Tripoli, New 
Yorke. Anot policijos, pas jį 
atradę pagrobtuosius $140 ir 
žaislinį pištalietą.

’7TTDD9G D 4D 411 GRAND STREET Z L r r o 15 An Brooklyn, n. y.

Aną dieną buvau užėjęs į 
Grand Central Palace pama
tyti visokių ofisams mašinų 
parodos.

Tarp kitko ten yra išstojusi 
ir International Business Ma
chine korporacija su savo ga
miniais — rašomosiomis ma
šinėlėmis ir kitokiomis. Šita 
kompanija specializuojasi ga
myboje rašomųjų mašinėlių, 
varomų elektra;"*

Prie mašinėlės sėdi lietuvių 
kilmės mergina — 
jūnas (Pajūnaitė) 
truoja: per minutę laiko ji pa
rašo elektrine mašinėle 140 
žodžių! Na, o vidutinė ma
šinistė tegali parašyti tik 60 
žodžių per minutę.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas jvyks 4 
d. lapkr. Laisvės salėje, 419 Lorimer 
St. Visi nariai kviečiami dalyvauti. 
Būtų labai gerai, kad pilnai pasi- 
mokėtuųiėt už šiuos metus 
palengvintumėt Centr 
tvarkyti raportą. — 
Prot. Sekr.

Visokiausi vaistai, kosmetikai, ku- . 
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 7-6288

žada pakelti įstaigoms pn 
statomų baltinių kainas.

Brooklyniečių Lietuvių Wall
ace for President Klubas gali 
didžiuotis atlikęs daug nau
dingo darbo informavimui lie
tuvių visuomenės apie politinių 
spėkų grupavimąsi ir persi- 
grupavimus šiuose rinkimuose. 
Kas dalyvavo klubo mitinguo
se, ypatingai paskiausiuose 
dviejuose masiniuose mitin
guose, tas išsinešė 'daug žinių.

Paskiausiam savo masiniam 
mitingui klubas buvo pasinuo- 
moięs Liberty Auditoriją — 
bene pirmu kartu lietuvių 
pirmrinkiminis mitingas reng
tas tokioje didelėje salėje ir 
toje teritorijoje.

Lietuviams pasakyti prakal
bą buvo atvykęs darbuotojas 
už Progresyvių Partiją Ches
ter Bowles. Taipgi kalbėjo 
mums jau žinomi lietuviai pra- 
kalbininkai daktaras J. J. 
Kaškiaučius iš 
brooklynietis R. 
vės redaktorius
buvo Įdomios ir turiningos.

Kalbėtojai nurodė, jog ne
beliko skirtumo tarpe Dewey- 
Hooverio ir Trumano-Farley’o 
partijų. Abi tos senosios par
tijos yra aukštų kainų, Taft- 
Hartley pančių darbininkams 
ir karo partijos. Norintiems 
saui ir savo šaliai gausos ir 
taikos, reikia balsuoti už tre
čiosios partijos — American 
Labor (Progresyvių kandida
tus eilėje C, darbo partijos ei-

American ' Labor Partijos 
vyriausiu kandidatu yra Hen
ry A. Wallace. Ir kiti sudėti 
eilėje su Wallace’u yra verti 
visų darbininkų ir progresy
vių balso.

Dainų programą suteikė 
Anelė .Ventienė ir Elena Fei- 
ferienė, pianu lydimos Rober
to Feiferio, ir Aido Charas, 
vadovaujamas Jurgio Kazake
vičiais, su Sylvia Pužauskaite 
prie piano.

Pirmininkavo Elena Jeske- 
vičiūtė.

i Pertraukoje buvo renkamos 
aukos rinkimų kampanijos 
reikalams. Nors rinkimai jau 
buvo artimi, tačiau jų lėšos 
atmokėti dar nebaigtos. Jei
gu milio.nieriiL partijos—repu- 
blikonji ir demokratų — skun
džiasi* turinčios po kelis šim
tus tūkstančių dylerių neda- 
tekliaus, tad darbiečių ir ko
munistų partijoms, kurios au
kas rinkimų reikalams gauna 
tiktai iš darbo žmonių—cen
tais, doleriais ir retkartinėmis 
penkinėmis ar dešimtinėmis, 
aišku, nedatekliai liekasi dar 
didesni. Tai suprasdami, žmo
nės šiame susirinkime dar su
dėjo virš šimtinės.

Nebūtų perdaug, jeigu kitas 
iš negalėjusių atvykti į šį mi
tingą, negalėjusių prisidėti 
darbu, bet išgalinčių dolerį 
kitą paaukauti, atsimintų dar
bininkų partijas ir po rinkimų.

Po mitingo, išeidami, prie 
durų susitikome kitų organi
zacijų narius su kvietimais- 
lapeliais. Vieni kvietė Į pra
mogas, o kiti teikė daugiau 
informacijų bei prašymų pilie
čiams balsavimų reikalais. R.

Metropolis Brewery pasira
šė sutarti su unija. Jos 100 
alaus išvežiotojų ir- pagelbi- 
ninkų sugrįžo darban.

ši buvo trečioji iš bosų bra- 
varninkų organizacijai pri
klausančių firmų. Pirmiau 
buvo pasirašiusios Ehret’s ir 
Loewer’s.

Taipgi pasirašė nepriklauso
mos firmos: Greater New 
York Brewery, Mill bro Distri
butors, ir Schwartz 
guire, pastarosios 
Island firmos. -•

Visi darbininku ir progre
syviu. kandidatai, taipgi visi 
darbininkų užgirti demokra
tai, republikonai ir kiti ran
dasi eilėje C—American La-

Ant baloto Brooklyne yra 8 
partijos ir partijų atplaišėlės. 
Kitose apskrityse yra po ma
žiau.

Ona Mardosienė, 56 m 
žiaus, gyvenusti 134 No. 10th 
St., Brooklyne, mirė namuose, 
lapkričio 1 d. Kūnas pašar
votas grab. J. Garšvos Įstaigo
je, 231 Bedford Ave. Laido
tuves Įvyks lapkričio 4 d., šv. 
Jono kapinėse. Velionė paliko 
nuliūdime du sūnus, marčią ir 
anūką. Laidotuvių apeigomis 
rūpinasi grab. J. Garšva.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai pavieniams* vyrams arba ve
dusiom porom. Be virimo. Dėl dau
giau informacijų kreipkitės sekamu 
adresu: 281 South 5th St„ (arti 
Marcy Ave.), Brooklyn, N. Y.

Skambinkite varpuką- su užrašu 
“Furnished Rooms.” (257-258).

skambėjo 
dahge — 
nuo
kur jie nuskridę žavėjo chiea- 
giečius Roselando Aido Cho
ro suruoštoj meno iškilmėj.

Bet mums juos girdėt ne
reikės važiuot Į Chicaga, neigi 
iškilt virš debesų : mes juos 
girdėsime mūsų nuosavioj, 
jaukioj Liberty Auditorijoj, šį 
sekmadienį, tik už pusantro 
doleriuko. Be jų, bus eilė ki
tų meno Įžymybių, apie ku
rias teks prisiminti kitą kartą.

Po žavių dainų bus pro
ga smagiai pasišokti prie Joe 
Thomas (Tamošaičio) orkes
tro, kuris smagiai visus šok-

LMS 
meno

Kampanijos Užbaiga 
Bronxe-New Yorke

Paskutinę kampanijos dieną, 
lapkričio 1-mos vakarą, Wa11- 
ace’as atvyko praleisti Bi’pnxe 
ir Harleme, kongresmanų is'ac- 
sono ir Marcantonio distrik- 
tuose.

šiuos žodžius rašant, buvo 
laukiama Wallace’o prakalbų 
keliose vietose, pradedant su* 
motorkada 7:30 vakaro, prie 
Grand Concourse ir Southern 
Boulevard, taipgi 163rd St., 
paskiau (9:15) ant Marcanto- 
nio’s “Lucky corner”f prie 
116th ir Lexington Ave., bai
giant 10:15 Hunts- Point Pa
lace, 953 Southern Boulevard.

Lapkričio 1-mos vakaro 10 
valandą dar buvo numatyta 
viena radio prakalba ABC ry
šiais (WJZ), surengta Dailės, 
Mokslų ir Profesijų Naciona- 
lės Tarybos, kuri yra viena iš 
žymiųjų rėmėjų Wallace’o 
Partijos — Progresyvių Par
tijos.
Brooklyniečiai Entuziastiškai 
Pasitiko Wallace’ą

Lydimas įspūdingos motor- 
kados, išsivingiavusios’ per 8 
miesto blokus, Wallace atlan
kė darbininkų ir biednuome- 
nės apgyventus distriktus, su
stodamas pasakyti trumpas 
kalbas numatytose vietose. 
Daugelyje vietų mitingams 
skirtas aikštės persipildė, jau 
valandomis iš anksto, perviršis 
publikos plačiu mūru apstojo 
tas gatves, kuriomis tikėtasi 
Wallace’ą atvykstant.

Mūsų Williamsburg Bridge 
Plaza mitingui skirtoji aikštė 
buvo perpildyta jau valanda 
iš anksto. Vėliau atvykusioms 
teko tenkintis pamatymu pra
važiuojančių.

Wallace’o kalba Brooklyne 
vyliausiai buvo pąšvęsta aiš
kinimui mūsų valdžios išdavys
tės Palestinojo ir kaip visa tai 
kenkia pasaulio taikai. .' (

Vienas iš už vis didžiausių 
mitingų Įvyko Coney Island 
Ave., tarpe Brighton Beach 
Avenue ir Boardwalk, kur su
sirinko 20 tūkstančių publikos. 
Ne veltui Wallace’as pavadi
no Brooklyną “Amerikos pro
gresyviu kapitoliumi.” .♦

Tai distriktas, kuriame žy
mus progresistas Lee Press
man kandidatuoja Į kongres-

Bohman Nelson 
berniukas, praėjusį sekmadie
nį iš South Norwalk, Conn., at
važiavo, kaip jis sakė, pasi
svečiuoti mėnesį laiko pas čio
nai gyvenantį tėvą. Vaikas 
sakė, kad motina davusi jam 
pinigų kelionei ir pasakiusi, 
kad tėvas jo lauks. x

Atvažiavusio 
dviem šuniukais 
miškų knygų ir 
nigų Nelsonuko 
kas stotyje nelaukė, niekas ne
pasitiko. Tad belaukiantį sto
tyje pastebėjo policija, paėmė 
savo stotim Pagaliau, sura
do ir tėvą. Tačiau tėvas, gy
venąs Hotel Shelton, salesma- 
nas, sakėsi nežinojęs, kad jo 
sūnus atvyksta, neigi turįs kur 
dėti jį, juo labiau jo mantą. 
Dar daugiau, jis vaiko nenorįs, 
lai jo motina juomi rūpinasi. 
Vaiką nusiuntė į prieglaudą, o 
žvėrelius Į jų prieglaudą.

Policija susekė Ir motiną. 
Kalbantis telefonu, motina at
sakė, jog jinai vaiką siuntė 
pas tėvą, nes tėvas uždirbąs 
4 iki 5 tūkstančių dolerių me
tams, o pas ją dabar belikę 
tik 90 centų ir nežinanti, iš 
kur gaus uinigų užsimokėti 
nuomą. Vaikas, sakė jinai, 
nebeturi drabužių — turįs tik 
tiek, sn kiek buvo apsirengęs.

vežino si 
kate, 40 ko 
j centais pi 
tačiau, nie

Taip, ateinantį sekmadienį 
girdėsime dainininkus, daina
vusius virš debesų. Jei iki 
šiol kas nors iš koncertų ren- 
gėjų galėjo žadėt aukšto išsi
lavinimo, aukštai iškilusius 
dainininkus, tai Lietuvių Me
no Sąjungos III-čioji Apskritis 
ateinantį sekmadienį, lapkri
čio 7-tą, Lietuvių Kultūrinia
me Centre, duos mums aukš
čiausiai dainavusius daininin
kus. Jais bus Walterio Žuko 
gražiai sumokytas Sietyno 
Jaunuolių Ansamblis iš New
arko.

dainavimas neseniai 
visa aukšta pa- 

v i r š debesų — 
Newarko iki Chicagos,

,.t,a

Brooklyno moterų būstinės 
—YWCA—išlaikymui jau su
kelta $14,000. Viso N. Y. 
miesto kvota tos įstaigos me
tiniam budžetu’i yra $455,000.

Prezidentą Trumaną ke
liaujant po New Yorką lydė
jo 101 policistas ant motor- 
cyklių.’ Nežinia, kiek buvo 
neimiformuotos policijos.

GYDYTOJAS į

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

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