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ką pasakys A meNežinia, 
rikos Darbo Federacijos kon
vencija, kuri prasidės lapkri
čio 15 dieną Cincinnati mieste. 
Tas pats ir su CIO konvencija, 
kuri įvyks savaite vėliau Port

land, Oregon. Jose, žinoma,
bus teisingai pasididžiuota,
kad unijistų balsais buvo re- 
publikonų partijos kandidatui 
užbarikaduotas kelias į Bal
tąjį Namą.

Bet visų svarbiausias šian
dien klausimas yra pasaulio 
taikos išlaikymas. Didžiųjų X 
unijų žodis čia daug reikštų. 
Bet ar Federacijos ir CIO 
konvencijos tą tiesą supras?

Vienas dalykas aiškus: šian
dien Amerikoje atmosfera ne
be ta, kuri buvo prieš prezi
dentinius rinkimus. Raudon- 
baubizmu gązdinimas ir po lo
vomis šnipų ieškojimas eina iš 

Minėtos unijų kon- 
taip pat nebeturėtų 
“raudonųjų” medžio-

mados, 
^.vencijos
užsiimti 
jimu.

pasauli nustebino Va-
organo “Osservatore

Visą 
tikano 
■Romano” redaktoriaus pada
rytos išvados iš Amerikos rin
kimų. Jis sako, kad Amerikos 
žmonės aiškiai pabrėžė savo 
nusistatymą prieš naują karą.

Kas toliau,?
Dienraščio redaktorius Tor

re sako: Prezidentas Truma- 
nas turi susitikti su premjeru 
Stalinu ir ieškoti Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos susitarimų! 
Jis mano, kad susitarimas ga
limas, tik reikia iš abiejų pu
sių noro ir ryžto.

Torre netgi pripažįsta, kad 
paskutinis Stalino pareiškimas 
“Pravdos” k o r e s p ondentui 
pilnas sentimento už taiką. 
Kai Stalinas sakė, kad Ameri
kos žmonės naujo karo kurs
tytojus rinkimuose atmes, jis 
turėjo mintyje Dewey ir re- 
publikonus.

Truman u i 
proga ieškoti

an ksi n ėdabar 
taikos.

Prieš šias Vatikano organo 
redaktoriaus išvadas nieko'ne
galima pasakyti. Jo patari
mas taip pat geras.

Klerikalų spauda dabar tu
rėtų Vatikano dienraščio pa
tarimo prisilaikyti ir pradėti 
kalbėti apie taikos išlaikymą.

Šios savaitės pabaigoje Chi- 
J“<tagoje susirinks Progresyvių 
^Partijos Nacionalis Komitetas. 

Tai bus istorinės svarbos susi
rinkimas.

Džiugu, kad aukštieji parti
jos vadai nedasileidžia nė tos 
minties, jog naujoj i partija at
liko savo misiją dr tupėtų mie
goti iki 1952 metų rinkimų.

Šis komiteto susirinkimas pa
svers rinkimų rezultatus ir pa
teiks programą partijos vei
klai iki busimųjų .prezidenti
nių rinkimų po keturių metų.

Štai, ką tauškia kunigų 
Draugo bendradarbis Arūnas: 
“Stalinas skelbia, kad tarp 

r komunistinio ir laisvojo pasau- 
’ ' lio joks bendradarbiavimas 

neįmanomas/’
Nesąmonė nuo pradžios iki 

galo. Kiekvienam savo pa
reiškime Stalinas kaip tik pa
brėžia tą idėją; jog reikia ir 
galima abiems santvarkoms 
susikalbėti ir bendradarbiauti. 
Niekur Stalinas nėra išsireiš
kęs, kad bendradarbiavimas 
tarpe Tarybų Sąjungos ir ka
pitalistinių kraštų neįmano
mas.

ę

Iš Vokietijos praneša, kad 
‘./(Žydų jaunimas, esantis trem- 
įptyje, masiniai grįžta į rytines 

Europos šalis, žygis labai

CIO Unija Šaukia 
Greitai Panaikinti 
Tafto Įstatymą
Renka 600,000 Parašų po Peticija, Prašančia Atgaivint 
Wagnerio įstatymą, Užtikrinantį Unijoms Teises

New York. — CIO Elek- 
trininkų Unija reikalauja, 
kad Jungtinių Valstijų Kon
gresas tuojau panaikintų 
Tafto - Hartley’o įstatymą, 
kai tik Kongresas susirinks 
po naujų metų; kartu reika
lauja pilnai atsteigti Wag- 
nerio darbo santykių įstaty
mą, užtikrinantį demokrati
nes teises unijoms.

CIO elektrininkai spaus
dina 60 tūkstančių prašy
mo - peticijos blankų, ant 
kuriu bus renkama 600 tūk
stančių parašų dėl Tafto- 
Hartley’o įstatymo panaiki
nimo ir Wagnerio įstatymo 
sugrąžinimo. Tie parašai

Pasmerkta Barbariška 
Japonijos Armija

Tokio.— Tarptautinis ka
rinis teismas atrado, kad 
Japonijos armija ir laivynas 
nusikalto barbariškais veik- 
smis karo metu — “kankino 
ir žudė karinius belaisvius, 
žagino kitatautes moteris” 
ir t.t. Tatai buvo daroma su 
Japonijos valdžios žinia ir 
pagal japonų komandierių 
įsakymus.

Manoma, kad teismas šį 
penktadienį paskelbs spren
dimą Hidekiui Tojo ir 24 
kitiems didiesiems kari
niams japonų kriminalis
tams.

• I

Izraelis Panaujinęs Žygius 
Prieš Egiptėnus Negeve

Tel Aviv. — Izraelio ar
mija pradėjo atakuot ara- 
bus-egiptėnus EI Falu j o j, 
Negeve. Falu ją yra tik vie
nas iš dviejų Negev,o mies
tų, kuriuose arabai dar lai
kosi. Einą žydų-arabų mū
šiai ir paliai Jordano upę.

NEPAPRASTAS ŠIRDIES 
ATGAIVINIMAS

Jersey City. — Tūlai mer
ginai Haven’aitei ligoninėje 
buvo sustojus širdis. Kada 
gyduolės nepajėgė atgai
vint širdies tvaksėjimo, tai 
daktaras Henry Ivory pra
pjovė .krūtinę, ėmė ranka 
spaudyti širdį ir taip atgai
vino jos veikimą. Dabar li
gonė gerai jaučiasi ir 
sveiksta.

protingas. To jaunimo pavyz
dį turėtų pasekti ir lietuviai 
pabėgėliai.

čiang Kai-šeko Kinijoje ti
krai prasidėjo visų galų su
irimas. Didmiesčiuose eina 
taip vadinamos “maisto riau
šės,” pramonės darbininkai 
skelbia streikus prieš badą, 
frontuose Liaudies Armijos 
paima vieną po kito svarbiau
sius punktus.

Jau garsiai skamba žmonių 
šūkis: -Tegul Čiartg Kai-šekas 
nešdinasi Amerikon! Mums 
jo nebereikia!

irbus įteikti Kongresui 
prez. Trumanui.

Elektrininkų Unijos pir
mininkas Albertas J. Fitz- 
geraldas priminė, jog prez. 
Trumanas ir Demokratų 
Partija rinkiminiame vajuje 
pasižadėjo nušluoti streik- 
laužišką Tafto-Hartley’o į- 
statymą. Fitzgerald sako:

— Wagnerio įstatymas 
buvo vienas akmenų pama
te prezidento Roosevelto 
naminės politikos. Tas įsta
tymas padėjo atnešti ekono
minę demokratiją milionam 
žmonių, kurie per ilgus me
tus pirmiau kentėjo nuo bo
sų kompaninių unijėlių dik
tatūros.

Jankiai Padedą Slopinti 
Sukilimą Pietinėj Korėjoj

Maskva.—Sovietinė spau
da sako, kad amerikonų ka
riuomenė išvien su pietinės 
Korėjos armija atakuoja 
kairiuosius sukilėlius. Suki
limas plinta, nors dešinioji 
valdžia kartotinai gyrėsi, 
kad “nušlavus” sukilėlius. '

Nauja Pasaka apie 
Svetimus Submarinus

Perlų Uostas, Hawaii.— 
Amerikos laivyno karinin
kai paskleidė gandus, kad 
pastebėtas “svetimo krašto 
submarinas” už 9 mylių nuo 
Perlų Uosto. Panašūs pas
kalai apie tariamus “sovie
tinius” submarinus Pacifiko 
Vandenyne buvo paleisti 
praeitą pavasarį.

(Tuos gandus Sovietai 
pavadino karinėmis provo
kacijomis.)

Streikuoja 12,000 
Chryslerio Darbininkų

Detroit. — Sustreikavo 
12,000 Chryslerio automobi
lių darbininkų. Tai yra pro
testo streikas • dėl to, kad 
kompanija pašalino du dar
bininkus, kurie, girdi, per- 
mažai darbo atlikdavę.

NEVA ŽINIA
Komerciniai laikraščiai 

paduoda kaip “įdomią ži
nią”, kad prezidentas Tru
manas nesiskuto barzdos 
per* kelias dienas.

ORAS.—Būsią šalta.

SOVIETAI GRŪMOJA NUTUPDYT “KLAIDŽIOJANČIUS” 
PER SOVIETINE SRITĮ ANGLU-JANKIŲ LĖKTUVUS

Berlin. — Karinė Sovietų 
vyriausybė įspėjo ameriko
nus ir anglus, kad jie liau
tųsi skraidę per sovietinę 
sritį bet kur kitur, kaip 
tik nusakytu oro korido
rium tarp vakarinės Vokie
tijos ir Berlyno. Jeigu ang-

Jankių Oficieriai 
Taip pat Bėga iš 
Chinijos Miestų

Nanking, Kinija. — Jan
kių lėktuvai, skubotai nešdi- 
na savo tautiečių žmonas, 
vaikus ir kitus “nereikalin
gus” amerikonus iš Peipin- 
go, Šanghajaus, Nankingo 
ir kitų miestų. Bijo artėjan
čių kinų liaudiečių ir maiš
taujančių gyventojų. Iš Pei- 
pingo taip pat išlakstė dau
guma /karinės amerikonų 
pasiuntinybės oficierių, pa
likdami tik 6 savo atstovus.

Šimtai amerikonų jau per- 
lėkdinta į Tsingtao uostą, 
kur stovi kariniai Amerikos 
laivai ir marinai.

Marshallas Tarsis su 
Trumanu apie Derybas 
Su Sovietų Sąjunga?

Paryžius. — Associated 
Press teigia, kad Amerikos 
valstybės sekretorius Mar- 
shallas greitu laiku išvyks j 
Washingtona ir tarsis su 
prezidentu Trumanu apie 
tiesiogines taikos derybas 
tarp Jungtinių Valstijų ir

Marshallas taipgi plačiai 
praneš prezidentui apie da
lykų stovį pasaulyje, sako 
amerikonai Jungt. Tautų 
seimo nariai.

Jungt. Tautų Tarpininkas 
Bando “Išprašyt” Izraelio 
Armiją iš Negevo

Paryžius. — Anglai-ame- 
rikonai Jungt. Tautų Sau
gumo Taryboje prieštarau
ja sovietiniam pasiūlymui, 
kad Izraelio valstybės ir a- 
rabiški kraštai sueitų į tie
siogines derybas ir darytų 
taiką Palestinai, kaip teigia 
United Press.

Amerikonas Jungtinių 
Tautų tarpininkas Bunche 
siūlė, kad Jungt. Tautos 
priverstų ištraukt arabų ir 
Izraelio kariuomenę iš Ne-* 
gevo, pietinėje Palestinoje. 
Dalykas tartie, kad Izraelio 
armija supliekė . arabuš- 
egiptėnus Negeve ir užėmė 
didžiąją to ploto dalį.

Marshall© Agentas 
Lėksiąs Kinijon

Washington* — Paulius 
Hoffmanas, Marshallo fon
do viršininkas, ketina lėkti 
į Chiniją, kad savo akimis 
galėtų matyti ' pavojingą 
Čiang Kai-šeko valdžios pa
dėtį. Tuomet spręstų, kokios 
greitos pagalbos Čiangui 
reikia, kad “sustabdyt ko
munistus.” 

lų - amerikonų 1 e k tuvai 
“klaidžios” į šalis nuo to ko
ridoriaus, tai Sovietų lėktu
vai - kovotojai nutupdys 
juos žemyn, sako sovietinis 
įspėjimas.

Sovietų vyriausybė pro
testuoja, kad amerikonų ir

Kiną Liaudiečiu K omandie 
Sako: Artėja Visos Kinijos 
Išlaisvinimo Diena
Komunistai Apsupo Sučową, Vadinamą Vartais į Nankingą; 
Smarkėja Baduolių Riaušės; Jvestas Karo Stovis

Nafiking, Kinija. — Dau
giau kaip milionas komuni
stu ir tautininkų kariuome
nės kertasi ties Sucowu, 
svarbiu miestu ir geležinke
lių mazgu, viduriniai-ryti- 
nėie Kinijoje.

Komunistai - liaudieciai 
jau apėjo iš rytų ir vakarų 
Sučową, kuris laikomas 
vartais į čiang Kai-šeko 
tautininkų sostinę Nankin
gą. Kariniai žemlapiai ket
virtadienį rodė, jog komu
nistai jau apsupo Sučową.

Čiango valdžia įvedė ka
ro stovį Nankinge ir Šang- 
hajuje, didžiausiame Kini
jos uostamiestyje.

Verda milionų badaujan
čių kinų riaušės Šangha-

Trumano Padėkos Laiškas 
Laikraščiui N. Y. Star

New York. — Prez. Tru
manas atsiuntė padėkos' lai
šką čionaitiniam dienraš
čiui N. Y. Star:. Tai vienin
telis čionaitinis' anglų kalba 
dienraštis, kuris rėmė Tru
mano kandidatūrą prezi
dentiniuose rinkimuose.

Plinta Laivakroviu 
Streikas Rytuose

New York. — Daugiau 
kaip 15,000 Darbo Federa
cijos laivakroviu sustreika
vo čia, Philadelphijoj, Bos
tone ir kituose rytiniuose 
uostuose: Streikieriai pro
testuoja, kad jų unijos pir
mininkas Joseph Ryan su
tiko, kad jiem būtų pakelta 
alga tik 10c. valandai. 
Laivakroviai reikalavo 
dolerio pakėlimo.

pus-

Barkley Geidavęs
Franko Draugiškumo

New York. — Senatorius 
Alben Barkley, naujai iš
rinktas Jungtinių Valstijų 
vįce-prezidentu, pageidavo 
draugiškumo tarp Franko 
fašistų valdžios Ispanijoj ir 
Amerikos.

Pirm linkimų Barkley 
lankėsi Franko ' sostinėje 
Madride; ten jis ir pareiškė 
tokį linkėjimą, kaip sakė 
Associated Press praneši
mas. To pranešimo paskel
bimas buvo sulaikytas, iki 
praeis prezidentiniai rinki
mai. ' 

anglų lėktuvai, neva išklys- 
dami iš paskirto kelio, fo
tografuoja įvairias vietas 
sovietin. Vokietijos ruožte 
ir laužo įvairias skraidymo 
taisykles.

Anglų - amerikonų vy
riausybė 
protestą.

atmetė Sovietų

iui, Nankinge, Peipinge ir 
kituose miestuose. Policija 
atakavo riaušininkus; už
mušta bent 3 žmonės, sužei
sta keliolika.

krautuvių, kepyklų, valgyk
lų ir sandėlių.

Buvusioje sostinėje Pei- 
pinge dalis policininku at
sisakė malšinti riaušininkus 
ir grąsino prisidėti prie ba
duolių kovos, nes ir policija 
alkana esanti.

Generolas Chu Teh, vy
riausias lihudiečių - komu
nistų komandierius, paskel
bė per radiją: — Jau artėja 
visos Kinijos išlaisvinimo 
diena.

Komunistai ties Sucowu

Washingtono Valdžia 
Nusiminus dėl Čiango

Washington. — Amerikos 
Gynimo Taryba įteikė pre
zidentui Trumanui naujus 
paOtrimus, kaip gelbėt žlun
gančią Čiang Kai-šeko tau
tininkų valdžią Kinijoj. Bet 
Amerikos vyriausybė nusi
minus, kadt kinai komunis
tai liaudieciai, matyt, par
blokš Čiangą ir galės už- 
valdyt visą Chiniją.

Ketvirtadienį, tačiaus, 
pranešta, kad Amerika da
bar sukrus visais garais ga
benti Čiango valdžiai kuo 
daugiausia ginklų, amunici
jos ir maisto.

Prez. Trumanas Planuojąs 
Siųst Atstovą pas Staliną

Washington, N. Y.— He
rald Tribune koresponden-- 
tas tvirtina, kad prez. Tru
manas vis dar planuoja sių
sti asmeninį savo atstovą 
pas Staliną, nepaisant tūlų 
užginei jimų.

UŽKLUPO NARKOTINIŲ 
SVAIGALŲ LIZDĄ

Hollywood, Calif. —Val
džios agentai užklupo nar
kotinių opiumo svaigalų 
“gūštą’.’ viename madinga
me apartmentiniame name; 
sučiupo $25,000 vertės opiu
mo ir areštavo 4 vyrus. 
Narkotikd biznis buvęs va
romas tarp judamųjų pa
veikslų aktorių. .

lėktuvų aptarnau
tojų STREIKAS 
LONDONE

London. — Streikuoja 
tūkstantis darbininkų, ap
tarnaujančių k e 1 e ivinius 
valdžios lėktuvus Northol- 
te; protestuoja, kad valdžia 
užkaria jiem didesnę pasku
bą darbe.

Berlin. — AnglaLameri- 
konai skelbia, kad jie lėktu
vais per dieną pristatą 5,000 
tonų maisto ir kitų reikme
nų savo užimtai vakarinei 
Berlyno daliai. 

%

supliekė penktąją tautinin
kų armiją, apginkluotą a- 
merikiniais ginklais. Jie at
ėmė iš tautininkų Tangšan 
ir Tančeng miestus, į vaka- , 
rus ir šiaurę nuo Sucowo.' 
Komunistai taipgi užėmė 
Haicow miestą su Lung-Hai 
geležinkelio stočia, iš kur 
grasina šonu apeiti tauti
ninkų sostinę Nankingą.

Į rytus nuo komunistu 
užimto Tangšano jiems pa
sidavė batalionas tautinin
kų važiuotės divizijos. Prie 
Sangčiu komunistai visai 
sunaikino tautininkų 55-tos 
armijos diviziją.

Kartu pranešama, jog 
liaudieciai - komunistai hu- 
šlavė 12 tautininkų armi
jos divizijų, mėginusių pa
bėgti iš Mukdeno srities.

AUKŠTAI PAGERBTAS 
ANDRIUS GROMYKO

Maskva. — Sovietų vy
riausybė suteikė Raudono
sios Vėliavos Darbo ordeną 
Andriui Gromykui, užsie
nio reikalų ministro pava
duotojui. Taip Gromyko pa
gerbtas už “žymius nuopel
nus sovietinėje diplomatijo
je.”

Popiežius Raginąs Truman?
Tartis su Stalinu

Roma. — Popiežiaus laik
raštis Osservatore Romano 
ragino prez< Trumaną ir 
premjerą Staliną' asmeniš
kai sueiti ir pasikalbėti, 
kaip galima būtų išlaikyti 
taiką pasaulyje.

MERGAIČIŲ 'RIEZNIKAS 
NESMERKTAS PAKARTI ‘ F

Baltimore, Md. — Eugene 
H. James, 31 metų, tapo nu- 
smerktas pakarti už dviejų 
11-metinių mergaičių papjo- 
vimą Baltimore ir Washing
tone.

Teisėjas Smerkia Bylą 
Prieš Komunistų Vadus

Detroit. — Liberalas tei
sėjas Patrick O’Brien smer
kė valdžios bylą prieš 12 ko
munistų vadų New Yorke J 
sako, ta byla yra “stumiąs 
link fašizmo sąmokslas.”

Anglų Bažnyčia Užgyrė 
Atom-Bombų Naudojimą.

AnglikonųLondon, 
bažnyčios suvažiavimas be
veik vienbalsiai užgyrė ato
minių bombų naudojimą, e- 
są, “apsigynimui.” 

(Suprantama, jog bažny
tininkai patys žino, kad at
omų bomba yra užpuolimo 
įrankis, o ne apsigynimo.)

Dikčiai Pakilo Plieno Ga- 
myba Sovietų Sąjungoj 
Maskva. — Liepos, rug

pjūčio ir rugsėjo mėnesiais 
Sovietų Sąjungoje šiemet ; 
buvo pagaminta 25 nuošim
čiais daugiau-plieno, negu, 
pernai per tuos pačius mė
nesius.

Liepos, rug
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Pripažino, Jog Japonija Ruošė Agresiją ~
' prieš T. Sąjunga

Tarptautinis karo tribunalas, teisiąs Japonijos karo 
kriminalistus (su Hideki Tojo priešakyje) oficialiai pri
pažino, jog Japonija ruošėsi užpulti Tarybų Sąjungą. Ji- 
ųai tai darė savo armijas ruošdama Mandžiūrijoje ir 
šiaurinėje Kinijoje.

Ligi šiol, kaip žinia, Japonijos karo kriminalistai skel
bė, būk Japonijos ryšiai su T. Sąjunga prieš antrąjį pa
saulinį karą buvę skirtingi nuo Jos ryšių su Amerika bei 
Anglija. Bet šis teismas, kuris dabar, šiuos žodžius ra
šant, pateikia japonų karo kriminalistams sprendimą, 
pasako ką kitą.

Tiek šis tarptautinis teismas, tiek visas pasaulis pui
kiai žino, kad Japonija būtų atakavusi "Tarybų Sąjungą, 
jei tik Raudonoji Armija nebūtų uždavusi vokiečiams di
džiulio smūgio Stalingrade.

Japonų ruošimasis T. Sąjungai užpulti sudarė tokias 
sąlygas, kurios privertė Maskvos vyriausybę palaikyti 
didžiules savo ginkluotąsias pajėgas Tolimuose Rytuose. 
O tai kliudė T. Sąjungai mušti vokiečius.

Kad taip buvo, T. Sąjungos vyriausybė pareiškė vie
šai, kuomet ji, 1945 metais, paskelbė karą Japonijai.

Svarbu, kad tą pačią mintį pripažino ir tarptautinis 
teismas, teisiąs japonus karo kriminalistus.

O Vištik Leido!
Anglijos valdžia pagaliau leido Škotijos angliakasių 

unijai pasiųsti Francūžijos streikuojantiesiems mainie- 
raims $4,000 (1,000 svarų sterlingų).

Šitie pinigai buvo škotų angliakasių suaukoti Francū- 
zijos angliakasiams, streikuojantiems už didesnes algas.

Francūžijos angliakasiai, kaip žinoma, susidūrė su 
aršiais valdžios puolimais. Jų streiką laužo Francūžijos 
socialistai (dešinieji) ir kiti, kuriems rūpi Marshallo 
plano palaikymas. Dėl to šios Škotijos angliakasių aukos 
savo broliams Francūzijojd' turi didžiulės tarptautinės 
reikšmės.
* Kaip žinia, Anglijoš’VAklžia turi uždėjusi griežtą kont
rolę ant išsiunčiamų iš Anglijos pinigų. Kai Škotijos an
gliakasiai nutarė pasiųsti francūzams darbininkams pa
galbos, iš karto buvo manyta, jog Anglijos valdžia neduos 
jiems leidimo pinigus persiųsti, nes tai, aiškus daiktas, 
kenkia'Miarshallo planui.

Tačiau po tūlo laiko, finansų ministras Cripps nutarė 
leidimą (pinigams persiųsti) suteikti, nes jis bijosi Ško
tijos mainierių rūstybės. Škotijos angliakasiai yra žy
mioje komunistinio judėjimo įtakoje.

Irish Workers League
Iš Dublino, Airijos sostinės, pranešama, kad ten nese

nai tąpo suorganizuota Airių Darbininkų Sąjunga (Irish 
Workers įLeague). Organizacijos tikslas:-pasiekti Airi
jos liaudžiai tikrąją demokratinę santvarką, pagrįsta 
socialistiniais principais.

Naujosios organizacijos pirmininko pareigas eina Mi
chael O’Riordon, kuris padarė viešą pareiškimą, kalti
nantį dabartinę Airijos vyriausybę dėl pasidavimo Mar
shallo plano agentams.

Tenka priminti, kad Airijoje revoliucinis darbininkų 
judėjimas ligi šiol buvo labai silpnas, tad su šios sąjungos 
įkūrimu, manykime, jog Airijos darbininkai pradės smar
kiau organizuotis ir veikti politiškai.
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ADF ir CIO Suvažiavimai
Dienraštis Vilnis rašo:
“Ląpkričįo 15 prasidės Amerikos Darbo Federacijos 

konvencija Cincinnati mieste. Konvencijos kvietime, ADF 
prezidentas William Green sako, taikos klausimas yra 
pats svarbiausias. “Jei politiniai vadai nesusitars, .pasau
liui gręsia baisi tragedija.”

“Sulaikymas atakų ant darbo unijų taip jau bus svar
bus konvencijai klausimas. Reikia kovoti prieš pravedi- 
mą naujų prieš darbo unijas įstatymų, taipgi už atšauki
mą jau pravestų. Prezidentas Trumanas žadėjo atšauk
ti Tafto-Hartley įstatymą. Jis vargiai tai darys, jei dar
bo unijos nedės didelių pastangų tam.

Aukštos kainos, infliacijos didėjantis pavojus taip jau 
bps svarbus konvencijai klausimas.

“ADF turi apie 7,000,000 narių. Jei ji sukoncentruoto
mis jėgomis reikalautų taikos išlaikymo, atmetimo visų 
planų darbo unijų griovimui, taipgi ir prieš infliaciją, ji 
padarytų didelės įtakos į valdžią.

“CIO konvencija prasidės lapkričio 22, Portland, Ore
gon. CIO konvencijos irgi svarbiausi tie patys klausimai. 
Pįrmiaus CIO konvencijose perdaug laiko ir energijos 
išeikvotą kovai “su kairiaisiais”, šioje konvencijoje tas 
turėtų būti užmiršta. CIO turi irgi arti 7,00.0,000 narių. 
Sukoncentravus jėgas už taikos išlaikymą CIO galėtų 
taipgi suvąi.dinti^svarbią rolę.

“Prezidentas Trumanas laimėjo tik apie pora milionų 
balsų. Aišku, kad tuos balsus jam davė, CIO ir ADF uni
jos. Jos dabar turi pilniausią teisę reikalauti, kad Truma
nas pildytų padarytus pažadus.
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Kiekvienas dabar turi sa
vo filosofiją apie Republi- 
konų Partijos ateitį. Jau at
siranda jos laidotojų. Vie
nas tų laidotojų yra. kolum- 
nistas Childs. Jis teigia:

“Republikonų P a r t i ja 
šiandien yrą bankrūto par
tija... Tatai turėtų dauge
liui būtį pamoka. Pamoka 
turėtų būti ir laimėjusiems, 
kaip ir pralaimėjusiems.”

Kad visos partijos iš šių 
rinkimų privalo mokytis, 
tai šventa tiesa. Bet nerei
kėtų skubintis su Republi- 
konų partijos palaidojimu. 
Panašiai buvo padaryta 
daugelio klaida su per ank
styvų Demokratų Partijos 
palaidojimu. Buvo garsiai 
sakoma, kad Trumanas bus 
paskutinis tos partijos gra- 
borius, kad jai laimėti, nebe
liko jokios vilties. Taip kal
bėjo net daugybė pačių de
mokratų. Betgi, žinote, kas 
atsitiko.

Republikpnų Partija yra 
stambiojo kapitalo partija. 
Jo.s įtaką labai didelė, jos 
šaknys labai gilios, nors, 
tiesa, ji prąkiša prezidenti
nius rinkimus jau penktu 
sykiu iš eilės. Gajumas dvie
jų partijų sistemos pasirodė 
labai didelis. Kai tik ateina 
rinkimai, vidutinis pilietis, 
neturėdamas gilesnio klasi
nio susipratimo, galvoja: 
Šitos partijos kandidatas 
biskį geresnis už anos par
tijos kanidatą. Už jį reikia 
balsuoti, kad mano balsas 
nenueitų veltui.

Kur užtikrinimas, kad po 
keturių metų nesusidarys 
tokia situacija, jog daugu
mui balsuotojų pasirodys, 
kad Republikonų Partija 
ir jos kandidatas žada dau
giau, negu Demokratų Par
tija? Iki kitų prezidentinių 
rinkimų republikonai juk 
netylės.

z Tiesa, iki kitų rinkimų 
gali smarkiai iškilti Progre
syvių Partija ir pasidaryti 
pirmąją partija. Priklausys 
nuo dviejų dalykų: nuo na
minės ir pasaulinės situaci
jos, ir nuo naujosios parti
jos pajėgumo pasiekti žmo
nių mases su savo idėjomis.

Bet tas dar nereiškia, kad 
republikonai jau “kaput.” 
Taipgi nereiškia, kad demo
kratai nuo dabar jau visuo
met bus laimėtojais. Nieko 
panašaus.

NIEKUR NEPARODY
TAS NUSIVYLIMAS

Menševikų Naujienos gie
da:

“Labiausią nusivylęs žmo
gus po pereitojo antradie
nio rinkimų yra neabejoti
nai Henry Wallace, vadina
mos progresyvios partijos 
vadas.”

Tai gryniausias nonsen
sas. Henry Wallace nerodo 
jokio nusivylimo. Priešin
gai, tuojau, paaiškėjus rin
kimų rezultatams, Wallace 
išleido pareiškimą, kuriame 
jis su pasididžiavimu ir vil
timi kalbėjo apie Progresis- 
tų Partijos ateitį. Jis parei
škė, kad naujoji partija su
sikūrė gyvenimui, kad šitie 
rinkimai buvo tik pirmuti
nis žygis.

PLpDO, DABAR 
Už JĮ MELSIS

Prieš rinkimus visa kleri
kalų spauda aštriai smerkė 
prezidentą Trumaną už* jo 
“tupčiojimą prieš Kremlių.” 
Jų spaudą šaukė ir rėkė, 
kad mūsų vyriausybė pa
miršus Lietuvą ir kitus Pa
baltijo kraštus, nepaskelb
dama karo Tarybų žemei.

Bet dabar jau kita gies
mė giedama. So. Bostono 
Darbininkas jau rašo:

“Mums privalu tikėti, kad 
prezidentas rimtai jaučiasi 
pajėgus savo pareigas at
likti — piliečiams padedant 
ir Dievui laiminant. Tad ir 
mūsų pareiga aiški: su juo 
bendradarbiauti ir daug už 
jį melstis.” v

LAISVĖS VAJUS **
Antradienį, atvyko K. Žukauskienė ir jos sūnus Rober

tas į Laisvės ofisą ir pareiškė, kad turi didelį sųrprizą— 
liečiąnt vajų. Ir ištikrųjų buvo surprizas! Jiedu pridavė 
14 naujų skaitytojų! Sakosi, jiedu nesnaudžia, nors ne- 
tankiai matosi permainos juodviejų punktuose, bet kai 
pasirodo, tai vargiai gali juos kas pralenkti. Bet kaip su 
Prūseika? Jis vargiai daleis kam kitam ilgai būti pir
moj vietoj — Chicaga plati dirva gavimui naujų skąity- 
tojų ir tikimės, kad sulauksime nuo jo gerų rezultatų. 
Apart naujų skaitytojų, Žukauskai pridavė pluoštą at
naujinimų ir aukų.

Iš Philadelphijos ir neblogi rezultatai. Vajininkąs Wm. 
Patten prisiuntė geroką skaičių atnaujinimų ir pagelbi- 
ninkas J. S. Rainys prisiuntė naują prenumeratą. Phila
delphia jau antroj vietoj.

J. Mockaitis, Bridgeport, Conn., prisiuntė dvi naujas 
prenumeratas ir atnaujinimų. Jis turi gerus pagelbi- - 
ninkus, bet kodėl apie juos nesigirdi? ’

P. Šlekaitis, Scranton, Pa., prisiuntė naują prenumera-

NEW YORKO LIBERAL 
PARTY IR LABOR 
PARTIJA

Paskutiniuose rinkimuo
se labai gražiai pasirodė 
New Yorko American La
bor Partija. Net sunku ti
kėti, bet tikra tiesa, jog ji. 
šiais rinkimais saVo kandi
datams daugiau balsų gavo, 
negu prieš keturis metus. O 
reikia atminti, kad šiuose 
rinkimuose mažiau New 
Yorko piliečių dalyvavo bal
savimuose, negu 1944 me
tais. Šiemet jos kandidatai 
Wallace ir Taylor gavo 
423,424 balsus o 1944 me- 
tais jos kandidatai Roose
velt ir Truman laimėjo tik 
388,591 balsą, šis tos parti
jos pasirodymas bus dar į- 
spūdingesnis, jei atsiminsi
me, kad 1944 metų rinki
muose jos kandidatai buvo 
tie patys, kaip ir demokra
tų partijos, o šiemet jau 
buvo naujosios ^partijos 
kandidatai.

Bet New . Yorko mieste 
veikia ir Liberal Partija. 
Ją suorganizavo nuo Labor 
Partijos atskilę Dubinskis 
ir kiti unijų biurokratai.

Šiuose rinkimuose savo 
kandidatais ji pastatė Tru
maną ir kitus demokratų 
kandidatus. Bet kas pasi
rodė? Pasirodę, kad jos bal
sai katastrofiškai ųųsmųko. 
1944 metais ji surinko net 
306,155 balsus, o šiemet vos 
belaimėjo 194,449 balsų! 
Neteko daugiau kaip šimto 
dešimties pūkštančių bąl- 
$ų! ' 1

NEI SĖJA, NEI PIAUNA, 
BET TŪKSTANČIUS 
KRAUNA

Skaitome: “Bostono arki
vyskupas Richard J. Cush
ing paaukavo į Bostono 
Community Fund $10,000.”

Bet kur tokią krūvą do
lerių arkivyskupas gavo ? 
Kur ir kaip jis užsidirbo? 
Nejaugi Dievas prisiuntė iš 
dangaus?

Tai dar vienas įrodymas, 
kad katalikų bažnyčios 
aukštosios galvos pasken
dusios turtuose.

Šypsenos

Kontestantų surašąs šiandien stovi sekamai: 
’ ' Punktai

3704 
2283 
2252 
1615 
1532 
1499 

. 886 
. 576 
. 570

R. & K. Žukauskai, Newark, N. J. ... 
Wm. Pątten, Philadelphia, Pa......... . . .
L. Prūseika, Chicago, Įll.........................
D. G. Jusius, Worcester, Mass. ....... 

LDP Klubas, Elizabeth, N. J.................
Brooklyn© Vajininkai....... . ..................
Hartfordo Vajininkai ..................... . . .
P. Beeis - F. Klaston, Great Neck, N.
M. Svinkųnienė, Waterbury, Conn........
V. Ramanauskas, Minersville, Pa.........

S.
S.
p.
D.

A. Lipčius, Eddystone ......-.......
Bridgeporto Vajininkai ............

Kuzmickas, Shenandoah .......
Penkauskas, Lawrence .......
Šlekaitis, Scranton ..............
P. Lekavičius, Pittsburgh . ..

LLD Moterų Sk,, Binghamton 
P. J. Anderson—

L. Bekis, Rochester ...........
G.oo. Shimaitis, Brockton .........
J. Blažonis, Lowell ....................
A. Valinčius, Pittston ................
C. K. Urban, Hudson ..............
V. Ramanauskas, Minersville, 
J. Grybas, Norwood ....................
S. Sharkey, Easton ..................
Anna Bemat, Los Angeles .....
S. Puidokas, Rumford ..............
J. Didjun, New Haven ............

476
475
468
432
426
360
312

306
280
260
244
224
222
208
200
196
186
168

LLD 75 kp., Miami .................... 168
J. Balsys, Baltimore .................... 140

Tvarijonas, Detroit ............... 140a
Gudzin, Scotia ...................... 112^
J. Valley, New Britain ....... 112/
Bražinskas, So. Boston ........ 108
Padgalskas, Mexico ................ 104
Paserskis, Baltimore .............. 99
Matačiūnas, Paterson .............. 84
Simutis, Nashua ........................ 80

H. Žukienė. Binghamton ............ 72
V. Wall, Wilkes-Barre ................ 58
LLD 198 kp., Oakland ................ 56
Alex Shatro, Aliquippa ................ 56
A. P. Dambrauskas, Haverhill .... 54
J. Shukys, So. Boston
I. Klevinskas, Scranton

S.
A.

G.
V.
P.

27

Darbininkų judėjįrnuj teikiamą dąųg JkręcĮitę už 
sodii)iJr..ą pjuo sQ$t.Q daĮJgje'įo už Tąfjt-Hartley .ąkfjy bąl- 

. savusių kongresmanu. Tarpe kitu, tūkstančių eilinių 
narių, kurie darbavosi už pažangesni kongresą, čia 
matomieji viršininkai buvo savo cęntralinių unijų—CIO 
ir ĄFL—pastatyti vesti kampaniją prieš darbininkams 
prasižengusius kongresmanus. Iš kairės: CIO-PAC di
rektorius Jack Kroli ir AFL Labor’s League for Politic

al Education pirmininkas Joseph D. Keenap.

“Vienas tų pažadų, pakartotas ir po rinkimų, tai tai
kos išlaikymas.

‘■Taikos išlaikymui reikalinga susitarimas su Tarybų 
Sąjunga. Tam teks atmesti ar gerokai pakeisti dabąrtinę 
mūsų užsienio politiką. Tai nebus lengva. Bet jei darbo 
unijos, su visa pažangiąja visuomene, stipriai reikąjąus 
taikos išlaikymo, mūsų vyriausybė, turės skaitytis. >

“ADF ir CIO konvencijos taigi gali būti instrųųjentą- 
lės tam' tikslui.”

“Laisvės” Ecjitpriąnis
Gerb. Draugai:

Rašau šį 1 eterį pagal naują 
bendrinę kalbą. Dabar rei
kią taip wraitint, kad pato
bulint lietuvių lengvičių. Tūli 
draugai sako, kad būtinai rei
kia rašyt fonetiškai, taip, kaip 
tūli akademikai Lietuvoje ra
šo. Taigi ir aš priešintis ne
galiu, ir rašau fonetiškai (o 
gal Jūs sakysite —- foniškai ?). 
Bet tai ne mano kaltė, nes da
bar laikraščiai pilni foniškų 
žodžių, o labiausia tai Lietu
vos profesorių-akademikų raš
tuose. Taigi manaii, kad da
bar jau visi supranta bendri
nę kalbą, pateptą anglo-jan- 
kių marmeliadu.

Dalykas tame, kad aš noriu 
padaryt anausmentą, kad sy
kiu su sikstetu iš Detroito va
žiuoja ir daugiau sitizenų jū
sų koncertan. Važiuos Jonas 
Smitas, Mikas Detroitietis,, ir 
gal kai kurie kiti. Nelefinkit 
ir nemanykit, • kad čia yra 
džiokas! Visi pasimatysime 
Bruklyne Jūsų bildinge, kur 
bus koncertas.

Visa ;mūsų grupė trevelins 
trainu, ir apsistosime Niujor
ke pas gerą sitizeną Nikerba- 
kerį. O kaip surasime Long 
Ailandą, taį nei vienas nežino
me- Aš dar norėjau ^sust.o- 
pint Ročeąteryję ir pasižiūrėt, 
kokia ten. situacija mano se- 
niaus gyventame pj.eise, bet 
kiti nesutiko, sąko, ‘‘bus daug 
trįub.eli.O.” ’ Tąigį rųnįsime 
strait Brųjdynąn.

Vienu žodžiu, mes jau esa
me redi važįuot, ir jei situa
cija nepersiČinČiųo^, tai s.ųsi- 
mitinsime Jūsų koncerte; o 
ten, sako, bus ir filadelpiečiųy 
niudžerziečių, pitsburgieČių, o 
gal bus net ir iš Čikagos.

Daugiau nebeturiu 
wraitint, tai šiam sykiui 
gudbai. * t

Mikas Detroitietis.

Sekanti vajininkai pakilo 
punktais prisiųsdami at
naujinimų: S. Kuzmickas, 
Shenandoah, Pa. (prisiuntė 
Ej Cibulskienė, Nanticoke), 
D. G. Jusius, Worcester, 
Mass.; LDP Klubas, Eliza
beth, N. J.; S. Penkauskas, 
Lawrence, Mass.; D. P. Le
kavičius, Pittsburgh, Pa. •

Alex Shatro, Aliquippa, 
Pa., įstojo vajun prisiųsda- 
mas atnaujinimų.

Aukų.gavome sekamai:
Po $5: P. Tamašauskas, 

Newark, N. J.; ,Juozas & 
Ona Štaneliai, Wetsfield, N.

Po $3: S. Patinskas, Ne
wark, N. J.; M. Chapel, 
Bloomfield, N. J.; A. Gal- 
kus, Philą., Pa.; J. Kundrot, 
Wilkes - Barre, Pa.; Ignas 
'Strelčiūnas, Cuddy, ;Pa. 
Alex Simonaitis, Brent
wood, Pą.; G. Miknaitis, 
Barren Plains, Mąss.; Mike 
Ramošką, Fąrųiington, N.

W.'' Lynn,

ko 
ir

Redakcijos Atsakymai
Kfuoniečiui, ĮĮarjtford, Conn. 

—Atleiskite 
sunaudoti 
“Farmerio 
eilėraščių, 
prasmės.

kad negalėsime 
jūsų straipsnelio 

Istorija” ir poros 
Nesuprantame jų

Po $2: Alex Shatro, Ali
quippa, Pa.; ViiMckąs, 
Toronto, Cąnadą; A. Kar
pavičius, Toronto, Canada; 
V. Trakimas, Worcester, 
Mass.; J. & B. Jakaitis, 
Westboro, M'ass.; M. But
vilą, Phila., Pa.

J. Pufrius,
Mą,8S., $1.50.

Po $1: M. Įfrųlškiepė, 
Phiją., Pa.; Joe Nųrkus, 
Pittsburgh, Pa.; V- Žitkus, 
Worcester, Mass.; Jonas 
Medelis, Westboro, Mass.; 
Mary gaunąs, Perkąsie, 
Pa.; M. Šlekaitienė, Scrąų- 
ton, F*a.; M. Tyąskįeųė, 
Dearborn, Mich.; Ig. Ba- 
chis, ĘlizAbeth, N. J.; Mrs. 
E. Ališauskas, Newark, N.

Mary Kairienė, Philadel
phia, Pa., 75c.

Po 50c: J. S. Rainys, Phi- 
ladejphia, Pą. ir V. Stepo
navičius, Elizabeth, N. J.'

Aukomis . biudžetu užtik
rinimui sukejta sekamai:

Detroit, Mich. . . . $119.00 
Brooklyn, N. Y........
Chicago, Ill................
Worcester, Mass. .. < 
Rochester, £T. Y........
Philadelphia, Pa. ... 
Hartford, Conn.........
Oakland, Cal.............
Baltimore, Md...........
Scranton, Pa............
Lawrence, Mass. .... 
Newark, N. J............
Binghaųiton, N. Y. . 
Elizabeth, N. J........
Stamford, Conn........
Seattle, Wash .........
Jersey City, N. J. ... 
Pittsburgh, Pa. ..... 
Los Angeles, Cal. .. 
Grėat Neck, N. Y. .. 
Miami, Fla................
New Britain, Conp. . 
S.ąginąw, Mich..........
Waterbury, Conn. ... 
Eddystone, Pa...........
Wilkes-Barre, Pa. ... 
Bayonne, N. J............
Mexico, Me................
New Haven, Conn. .. 
Paterson, N. J.........
Easton, Pa................
Coal Center, Pa........
Washington, Pa. .... 
Bridge water, Mass. . 
Haverhill, M&ss. .... 
New Kensington, Pa. 
Hudson, Mass. ...... 
Ęąstoų, Pą. ........ 
Bridgeport, Conn. ... 
Williamsport, Pa. ... 
Scotia, N. Y..............
Norwood, Mass.........
Aliquippa, Pa............
Brockton, Mass.........
Rumford, Me. ......

65.00
65.0Q
60.50
38.50
37.75
29.00
25.00

22.00
21.00
18.50
18.00
18.00
13.00
12.00
10.00
10.00
9.00
9.00
8.00
8J0O

. ę.oo
6.00
6.00
6.00
5.00
5.00a

. 5.00

. 4.00
.. 3.50
.. 3.00
.. 3.00
.. 3.00

. 3.00
.. 3.00
. ,3.00
.. 3.00

. 3.00

. 3.00

. 3j00

. 2.00
. 1.50
.. 50c
■ *

Vajininkai gražiai dąr- 
buojasi, bet turėtų ir pavie
niai skaitytojai nepamiršti 
savo dienraščio. Turėtų im
ti už pareigą gauti nors po* 
vieną naują skaitytoją. Ar
tinasi šventės, dabar progą 
užrašyti kaipo dovaną dien
raštį Ląįsyę giminėms arba 
pažįstamiems.

Dėkojame vajininkajns už 
pasidarbavimą ir aukoto
jams už aukas.

Laisves Administracija -
2 pus!.—Laisvė (Lj^rty, ypj. D^jĮy)— Peį&L, L^pjcr. 12,1
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šis vėliausias prėduktas IBM’s ilgų patyrimų, su 
planuojant ir gaminant visa-elektrinius taipraite- 
rius, turi visus įrodytus pirmesniųjų modelių geru
mus, o dar ir daug naujų svarbių pagerinimų. Jis 
inžinierių suplanuotas ir gražiai pastatytas ‘pui
kesniam darbui ir išžiūrai.

Patenkinąs vi^us mašininio rašymo reikalus 
šiandieniniame biznyje, naujasis IBM Elektrinis

INTERNATIONAL. BUSINESS
World Headquarters Building, 590 Madison Ave., New York 22, N. Y.

Raštines svarbiuosiuose miestuose.

Stambūs Tarybų Estijos
Liaudies Ūkio Laimėjimai
Rašo A. Reisas

Tarybų Estijos Statisti
kos Valdyba suvedė valsty
binio plano respublikos liau
dies ūkiui atkurti bei išvy
styti įvykdymo rezultatus 
už 1948 metų rugsėjo mėne
sį ir III ketvirtį. Šie rezul
tatai puikiai iliustruoja 
aukštą Tarybų Estijos eko
nomikos lygį bei sparčius 
išsivystymo tempus pokari
niu laikotarpiu. Nepaisant 
milžiniškos žalos, kurią ka
ras padarė liaudies ūkiui, 
Tarybų Estija, didžiajai 
broliškųjų tarybinių res
publikų pagalbai esant, at
kūrė savo ūkį ir jau viršijo 
prieškarinį lygį.

Šių metų rugsėjo mėne
syje ir III ketvirtyje vyko 
tolesnis respublikos pramo
ninės produkcijos gamybos 
augimas. Rugsėjo mėnesio 
planą bendrosios produkci

Rodomas
visose
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jos išleidimo atžvilgiu visa 
Estijos TSR pramonė įvyk
dė 125,2 procento. Palygin
ti su praeitųjų metų rugsė
jo mėnesiu, bendrosios pro
dukcijos išleidimas padidėjo 
33,3 procento, o palyginti su 
1948 metų rugpiūčio mėne
siu — 12,5 procento.

Trečiojo šių metų Ketvir
čio planą visa respublikos 
pramonė įvykdė 117,1 pro
cento. Pagaminta 35,5 pro
cento daugiau produkcijos, 
negu per atitinkamą praei
tųjų metų laikotarpį. Ge
riausių rodyklių vykdant 
gamybos planą bendrosios 
pramonės produkcijos at
žvilgiu III ketvirtyje pasie
kė šios įmonės —“Vol tos” 
gamykla — 141 proc., Tali
no faneros - baldų fabrikas 
— 154 proc. Talino degtukų 
fabrikas — 144 proc., V. 
Kingiseppo vardo celiulio
zės - popieriaus kombina

tas — 125 proc., ^Kohilos” 
popieriaus fabrikas — 143 
proc., Talino žuvies kombi
natas — 151 proc., Talino 
mėsos kombinatas — 140 
proc., V. Kingiseppo vardo 
grūdų kombintas — 157 
proc., “Karamelės” saldai
nių fabrikas — 165 proc., 
“ATO” tabako fabrikas — 
168 proc., “Keilos” tekstilės 
fabrikas — 147 proc., “Pu
nane Koit” tekstilės fabri
kas — 129 proc., “Jarva- 
kandi” stiklo gamykla —156 
proc.

Per trečiąjį 1948 metų 
ketvirtį išleistas didelis kie
kis pramoninės produkcijos 
viršum plano, tame tarpe 
elektrinių motorų, fosforiti- 
nių miltų, cemento, silikati
nių plytų, langų stiklo, fa
neros, popieriaus, degtukų, 
baldų, vilnonių audinių, ko
jinių ir puskojinių, trikota
žinių baltinių, odinės ava
lynės, viršutinio trikotažo, 
gyvulinių riebalų, papirosų.

Metiniame 1948 metų pla
ne nustatytoji užduotis ben
drosios pramonės produkci

jos srityje per 9 mėnesius 
viršyta 11,4 procento. Per 
9 šių metų mėnesius bend
rosios produkcijos išleista 
39,5 procento daugiau, negu 
per atitinkamą praeitųjų 
metų laikotarpį. 1948 mėtų 
rugsėjo mėnesį žymiai yra 
viršytas 1940 metų vidutinis 
mėnesinis gamybos lygis iš 
svarbiausiųjų produkcijos 
rūšių.

Tokiu būdu yra ne tik 
viršytas prieškarinis pra
moninės gamybos lygis, bet 
sudarytos visos prielaidos 
penkmečio planui įvykdyti 
pirma laiko.

1948 metų spalio 1 dienai 
16 respublikos įmonių pir
ma laiko įvykdė metinį pla
ną. Jų tarpe faneros —bal
dų fabrikas, Piarnu žuvies 
kombinatas, “ATO” tabako 
fabrikas, ‘^Karamelės” sal
dainių fabrikas, “Keilos” 
tekstilės fabrikas, “Punane 
Kųnda” cemento gamykla 
ir kt.

Darbininkų ir inžinierijos 
technikos personalo inicia
tyva- respublikos įmonėse 
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plačiai išsivystė socialistinis 
lenktyniavimas dėl gamybi
nių planų įvykdymo pirma 
laiko, dėl produkcijos savi
kainos mažinimo ir viršum- 
planinio pelno sukaupimo.

Daugelyje įmonių prieša
kiniai darbininkai - stacha- 
novininkai jau įvykdė savo 
penkerių metų užduotis. 
“Sėdės” gamykloje . 7 sta- 
chanovininkai įvykdė pen- • 
kerių metų planus^ Nike
liuoto jas Lidas Raavikas,y 
šaltkalvis Evaldas Karu, 
autogenininkas Feliksas Al- 
jė baigė net savo septy- 
nerių metų užduotis. 
“ATO” tabako fabrike kim- 
šikės Leida Sein, Date, Ga- 
omik, Aaz, Mill įvykdė savo 
šešerių metų normas.

Žymių laimėjimų pasiek
ta žemės ūkio srityje. Pasė
lių plotai 1948 metų derliui 
iš visų žemės ūkio kultūrų 
padidėjo, palyginti su pra
eitaisiais metais, 40,9 tūks
tančio hektarų.

Pavasario sėja ir derliaus 
nuėmimas respublikos tary
biniuose, kolektyviniuose ir

Jeigu IBIU... tai yra elektrinis

Taipraiteris yra gaunamas Standard ir Executive 
modeliuose. Visai savaimingas principas dęl įvai
rių raidžių užimamų vietų Executive modelyje su
teikia rašytam puslapiui ypatingų puikios spaudos 
išvaizdą.

Mūsų atstovai mielu noru parodys naujojo IBM 
Elektrinio Taipraiterio veikimą jūsų raštinėje, 
arba International Business Machines Korporaci
jos raštinėje jūsų apylinkėje.

MACHINES CORPORATION

valstiečių ūkiuose atlikti 
žymiai geriau negu pernai 
ir aukštesniame agrotechni- 
kiniame lygyje, dėl to buvo 
gautas aukštesnis derlius, 
negu 1947 metais. Ir kolek
tyviniuose ūkiuose gautas 
žymiai aukštesnis derlius, 
negu individualiniuose vals
tiečių ūkiuose. Bendras grū
dinių kultūrų surinkimas 
1948 metais viršijo 1(939 
metų bendrą surinkimą.

Grūdinių kultūrų derlin
gumo bei bendro surinkimo 
prieškarinio lygio viršiji
mas respublikoje atsirado 
broliškųjų tarybinių res
publikų pagalbos dėka. Į 
Tarybų Estijos laukus buvo 
atgabentas didelis kiekis 
mineralinių trąšų, mašinų- 
traktorių stotys gavo nau
jų traktorių ir žemės ūkio 
mašinų, plačiai buvo taiko
ma šiuolaikinė tarybinė ag
rotechnika.

Dideli respublikos kolek
tyvinių ūkių laimėjimai at
liekant žemės ūkio darbus 
ir aukštesnių derlių gavi
mas, vaizdžiai demonstruo-
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ja kolektyvinių ūkių san
tvarkos pranašumą. Tatai 
padidino individualių vals
tiečių ūkių trauką į kolek
tyvinius ūkius. Vien per pa
staruosius mėnesius respub- ' 
likoje susiorganizavo 166 vV 
nauji kolektyviniai ūkiai.

Trečiojo 1948 metų ket
virčio kapitalinių darbų 
planas respublikoje visu
moje įvykdytas 100,6 pro
cento. Visų kapitalinių dar
bų apimtis per 9 šių metų 
mėnesius respublikoje vi
sumoje sudarė 150,8 procen
to, palyginti su tuo pačiu
1947 metų laikotarpiu. Res
publikos miestuose išauga 
nauji gamyklinių įmonių 
korpusai, nauji pramoniniai 
pastatai.

Per 9 šių metų mėnesius 
atkurta ir pastatyta 59 
tūkst. kvadratinių metrų 
gyvenamojo ploto — 84,3 
procento daugiau, negu per 
atitinkamą praeitųjų metų 
laikotarpį.

Dėka sėkmingo gamybi
nių planų įvykdymo pramo
nėje, derlingumo pakėlimo 
ir gyvulininkystės išvysty
mo ž.emės ūkyje, respubli
koje žymiai padidėjo prekių 
apyvarta. III šių metų ket
virtyje maisto bei pramonės 
prekių- pardavimas mažme
ninėje valstybinėje ir koo
peratinėje prekyboje žymiai 
padidėjo.

Taip pat padidėjo, paly
ginti su šių metų praėjusiu 
ketvirčiu, verslovinės, že
mės ūkio bei vartotojų ko
operacijos žemės ūkio pro
duktų bei žaliavos užpirki
mas.

Laisvosios tarybinės pre
kybos be kortelių išvysty
mas skatina užvežimą že
mės ūkio prekių į valstiečių 
turgus ir kainų mažėjimą.
1948 metų rugsėjo mėnesį, 
palyginti su rugpiūčio mė-. 
nešiu, padidėjo žemės ūkio 
Padūktų atvežimas į 
tų turgus, o turgaus kainos 
sumažėjo: bulvėms — 34%, 
šviežiems kopūstams — 27,6

svogūnams — 22,1
30,5
14,3 J

avienai — 25 nuoš.,
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nuoš., 
nuoš., 
nuoš., 
nuoš., 
kiaulienai — 12,5 nuoš., pie
nui — 9,7 nuoš., gyvuli
niams riebalams—11,2 nuoš.

Šiuose Tarybų Estijos 
liaudies ūkio laimėjimuose 
ryškiai pasireiškia didžioji 
draugystė tarybinių tautų, 
viena kitai padedančių į- 
vykdyti stalininį pehkmetį 
per ketverius metus. Šių, 
pergalių įkvėpėja yra bolše-' 
vikų partija ir tarybinė vy
riausybė, subūrusios apie 
save liaudies mases ir ve
dančios jas nuo pergalės į 
pergalę. »

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Apskrities Korespondentų 
Suvažiavimas

BIRŽAI, rugp. 5 d.—Įvyku
siame pirmajame apskrities 
darbininkų ir valstiečių kores
pondentų suvažiavime gausiai 
dalyvavo "Biržiečių Tarybinio 
žodžio" bendradarbiai — par
tinių ir tarybinių įstaigų va
dovai ir darbuotojai, valstie
čiai ir darbininkai, įvairių 
Įmonių bei įstaigų sieninių 
laikraščių redaktoriai ir red
kolegijų nariai.

Pranešimą apie tarybinės 
spaudos uždavinius padarė 
"Biržiečių Tarybinio žodžio’* ' 
atsakingasis redąktorius Jo- 
čytė.

Po pranešimo prasidėjo dis
kusijos, kuriose dalyvavę ko
respondentai — J. šernas, T. 
Valotka, J. Kūnevičius ir eilė 
kitų — nurodė apskrities laik
raščio trūkumus ir iškėlė eilę 
naujų sumanymų.

J. Kazitėnas»

er

Lithuanian Daily) 
3 pusi.—Laisvė (Liberty, J 
Penkt., Lapkr. 12,1948
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(Tąsa) 
stovėdama, kaip pridera, išgėrė nesirau- 
kydama, — taip, kaip paprastai geria 
visos pagyvenusios kaimo moterys. Pas
kui ji išėjo.

Pietaujant Ania, sėdėdama šalia mo
tinos, greit pasakojo Saburovui įvairias 
smulkmenas, kaip jie gyveno anksčiau, 
apie save, apie tėvą ,apie brolius, — žo
džiu sakant, viską, kas vieną kartą gyve
nime užsidegus sakoma staiga, iškart ir 
tik mylimam žmogui. Jis pusiau gulėjo, 
pasirėmęs sveikąja ranka ir gėrėjosi jos 
tauškėjimu. Jis galvojo, kad ateis lai
kas, ir ji jau nebedėvės girgždančių ba
tų, ir nebetampys neštuvų, ir nebekilnos 
per Volgą sužeistųjų. Ir jie išvažiuos 
kartu. Kur? Argi jis galėjo žinoti — 
kur? Jis žinojo tik viena, kad, tur būt, 
tai bus labai gera.

O apie tai, kas bus po kelių dienų, kai 
jis grįš į Stalingradą, Saburovas beveik 
negalvojo: jam atrodė, kad viskas kaip 
pors susitvarkys. Gal būt, net pasiseks 
padaryti, kad Ania būtų su juo kartu, 
jo batalijone, bereikia tik Procenko pa
sakyti. Jis prisiminė gudrų, geraširdį 
Procenko veidą ir pagalvojo, kad jei bū
tų kitokie laikai, Procenko, tur būt, at
važiuotų į jų vestuves. “Vestuves . ..” 
Saburovas nusišypsojo.

— Ko tu šypsais? — paklausė Ania, 
kiek sutrikusi tardama žodį “tu.” — 
Kodėl?

— Taip, dėl .vienos minties, — pasa
kė jis.

— Kokios?
— Paskui pasakysiu. Tu nepyk. Ge

rai?
— Gerai.
Jis pagalvojo “Vestuves...” ir prisi

minė savo blindažą, ir vieną minutę be
veik aiškiai matė, kaip jis, grįžęs, sėdi 
ten su Ania už stalo, o greta jųdviejų 
tie, kuriuos jis galėtų pakviesti tą die- 

Maslenikovas, Vaninas, gal būt, Po
tapovas... Jis įsivaizdavo jų veidus ir 
pesąmoningai pagalvojo :ar sveikas blin
dažas ir kaip jie ten visi be jo.

Kai baigė pietauti ir motina pradėjo 
nuiminėti nuo stalo, Ania vėl atsisėdo ša
lia Saburovo ant lovos. Šeimininkė at-

Snio kailinukus, paėmė pagalvę ir ėmė 
i klotis ant suolo prie sienos. Saburovas 
tylėdamas sekė ją. X°tina dar keletą 
kartų įėjo ruošos reikalais, paskui visai 
išėjo. Tada Ania priėjo prie Saburovo, 
atsiklaupė prie lovos ant kelių, prisiglau
dė prie jo, pasiklausė širdies ir pašnibž
dėjo: “Plaka,” lyg tai būtų kažkas ypa
tingo. Bet ypatinga buvo: juos supusi 
tyla, tai, kad išėjo motina, ir jie pasili
ko dviese, o svarbiausia, kad jiems teks 
ilgai būti kartu: ir šiandien, ir rytoj — 
visados.

Ania klūpojo ir bučiavo jį. Ji visiškai 
jo nesigėdino, linko prie jo, ir jis juto, 
kad ji pamilo pirmą kartą, ir jos visa 
meilė dabar jam, ir šita meilė tokia di
delė, jog joje dingsta visa kita — ir 
baimės jausmas, ir gėdos jausmas, ir 
gąstavimas. Ji pasislinko ir atsisėdo ša
lia jo, paskui apkabino jį ir prisispaudė 
prie jo. Jis1 taip pat stipriai apkabino ją 
ir pajuto, kaip jam skauda rankas ir 
krūtinę dėl to, kad jis ją stipriai apka
bino, bet jis džiaugėsi: to skausmo dėka 
jis jautė ją arčiau savęs.

— O žinai, — pasakė Ania, — mano 
širdis taip stipriai plaka. Štai paklau
syk.

Ir ji prisiglaudė prie jo taip, kad jis 
galėtų paklausyti, kaip plaka jos širdis. 
Tik tokia skaisti ir savo atvirumu bei 
naivumu tvirta mergaitė, negalvodama 
ko nors kito, galėjo taip pasakyti tuos 
žodžius: “Paklausyk, kaip plaka mano 
širdis.” Ji tikrai dabar tenorėjo, kad jis 
paklausytų, kaip jos širdis plaka. O ka
da atėjo visa kita, ji pašnibždėjo jam į 
ausį tokius pat vienintelius atvirus, žo
džius, ir jis vėl pajuto, kaip jis ją myli, 
ir kad jis greičiau leistų nukirsti ranką, 
negu ją skriaustų. Bet dabar jis jos ne
skriaudė, — jis tai žinojo, — nei tuo, 
kad bučiavo, nei tuo, kad vis tvirčiau ir 
tvirčiau glebėsčiavo.

Saburovas iš ryto atsibudo nuo virdu
lio ūžimo, ir buvo keista, kad štai tas 
pats kambarys, ir kad taip pat motina 
triūsėsi prie stalo, lyg niekas neturėtų 
pasikeisti.

Ania įbėgo iš priemenės, kur prieš tai

Baisu, bet laiku pritaikytu priminimu nacišką fašistu papildytą baisybią yra šis 
keliaujantis muziejus, suruoštas Amerikos Darbo Partijos, Brooklyne. Viduje iška
binti paveikslai pavaizduoja kriminalybes, papildytas Ilsės Koch ir kitu vokiečių karo 
kriminalistą, kuriu paliuosavimą užgyrč mūsų njilitariškoji valdžia Vokietijoje. Iš- 
laukyje esantieji plakatai ragina piliečius protestuoti prieš tą J. V. viršenybės Vo

kietijoje sušvel nėjimo politiką.

So. Boston, Mass.

Springfield, DL
Spalių 27 d. mire Jacob Me- 

trikis, 73 metų. Paliko liūdėti 
vieną sūnų, dvi dukteris, vie
ną brolį ir du anūkus. Velionį 
rado mirusį jo trobelėje.

Lapkričio I dieną ^nirė 
Marcella Zankus, 64 metų. Pa
liko nuliūdime vyrą Jpną, vie
ną dukterį, vieną sūnų, dvi 
seseris Lietuvoje, vieną bro
lį Amerikoje ir viepą ąnūką.

Lapkričio 3 d. mirė Jonas 
Lauritis ,73 metų. Paliko liū
dėti vieną “niece” ir vieną 
“nephew.”

Mirę tapo palaidotį Sū. baž
nyčios patarnavimu. Mirusie
ji, ilsėkitės amžinai, o gyviems 
užuojauta. z

nešė jiems didelį antaninį obuolį ir jie 
pasielgė su juo taip, kaip dešimtis tūks
tančių kartų darė prieš juos kiti, —• 
pradėjo jį valgyti dviese, paeiliui atsi- 
kąsdami ir stengdamiesi atsikąsti ma
žiau, kad daugiau liktų antrajam.

Paskui Ania staiga pašoko ir sušuko: 
— Mama, paburk!

• Motina kratėsi.
— Ne? paburk!
Stalą, kuris jau buvo atitrauktas nuo 

lovos, v.ėl pritraukė, ir motina, pasakiu
si, kaip tokiais atvęjais priimta, kad ji 
jau seniai nebūrusi, o ir ką gi burti, jei 
jau jie y is tiek netikį žmonės, pagaliau 
išdėstė kortas.

Saburovas niekados negalėjo suprasti, 
kodėl juodoji šešiaakė reiškia ilgą kelią, 
o gilių tūzas — valdiškus namus, ir ko
dėl, jei pikų dama patenka greta juodo
sios devynakės, tai tas lemia negerą, o 

. jei sukrinta keturi valetai, tai tas lemia 
laimję, bet jam visados patikdavo įsitiki
nimas ir rimtumas, kuriuo būrėjos aiš
kina kortų reikšmę.

Ania taip pat atidžiai sekė kortas dės
tančios motinos rankas. Ir kadangi tą 
dieną jai ir Saburovui. jų ateitis atrodė 
aiški, tai viskam, ką kalbėjo motina, jie 
rasdavo paaiškinimą. Tolimą kelią jie aiš
kinosi, kaip persikėlimą per Volgą, val-

1
 diskus namus -— kaip Saburovo blinda

žą. O kai motina ištraukė kryžių damą, 
kuri greta bubnų karaliaus reiškė, jog 
Saburovas domisi kryžiais, tai nors pa- 

‘ gs>l visas taisykles Ania buvo ne kryži
nė, o .širdinė dama, jiedu vis vien nu
sprendė, kad kryžinė dama — būtinai 
Ania, nes juk ji medikė — taigi su kry
žium. Šitas aiškinimas pasirodė jiems 
juokingas, ir jie ilgai juokėsi, kol motina 
įsižeidė, — o gal jai tiesiog nusibodo 
burti, — ir ėmė rankioti kortas.

Už langų visai sutemo. Motina, kaip 
jau įprasta karo metu kaime, uždangstė 
maišais langus ir išėjo.

Sąburovas, nuvargęs nuo ilgo sėdėji
mo ir kalbų, atsilošė į pagalvį ir gulėjo 
nejudėdamas. Ania ištraukė iš po čiuži-

girdėjosi vandens teliūškavimas.
— Tu atsibudai? — pasakė ji. — Aš 

tuojau. — Ji gręžė savo ilgus šlapius 
plaukus, apvyniojusi juos* ant kumščių, 
visiškai kaip tada, garlaivyje, kai jis pa
matė ją pirmą kartą.

Paskui ji vėl išėjo į priemenę. Saburo
vas užmerkė akis ir paskendo prisimini
muose. Jis,prisiminė viską paeiliui, mi
nutę po minutės,, nuo vakar ryto — ir 
rytą, ir dieną, ir naktį, ir pajuto, kad be 
meilės žodžių, kurie buvo jam pasakyti, 
be poelgių, kurie liudijo apie šitą meilę,, 
buvo dar kažkas, dėl ko jis dabar be ga
lo tikėjo jos meile. Tai buvo tasai pasą
monės jausmas, kuriuo ji liętė jo sudau
žytą ligotą kūną. Niekas negalėjo jai 
pasakyti, nė vienas gydytoj-as, tačiau ji 
kažkokia jusle žinojo, kur jam skauda 
ir kur ne, kaip jį galima apkabinti ir 
kaip negalima. Jos lipšniose rankose bu
vo tiek meilės ir švelnumo,’ jog jis, atsi
mindamas tai, niekaip negalėjo atsipei
kėti.

* Ketvirtą valandą po pietų Ania turėjo 
išeiti. Ji užsitempė batus, užsivilko mi
linę, tvarkingai sulopytą trijose minos 
skeveldrų pramuštose vietose, užsimau
kė • ant galvos pilotę ir, priėjusį greitu 
žingsniu plrie lovos, rūsčiai sutraukusi 
lūpas, stipriai pabučiavo Saburovą ir 
taip pat ryžtingai išėjo.

Dabar iki ryt dienos jis nieko nešinos 
apie ją. Per. karą jis priprato, atrodytų, 
prie baisiausio, — prie to, kad sveiki 
žmonės, tik ką su juo kalbėję, juokavę, 
po kelių minučių nustodavo gyvenę. Bet 
tai, kas su juo vyko dabar, neturėjo nie
ko bendro su šituo, kas įprasta. Pirmą 
kartą gyvenime šią dieną ir šią naktį jis 
patyrė laukimo šiurpulį, nerimą, prieta
ringą baimę, kad štai, būtent dabar, ka
da, rodėsi, viskas taip gerai, jai kas nors 
atsitiks. Jis atsiminė tūkstantį pavojin
gų dalykų, kurių paprastai nepastebė
davo. Jis prisiminė persikėlimą į kran
tą, kuriame sprogsta minos, ir tokius 
menkus praėjimus, kad, juose hepasilen-

. (Bus daugiau)

Whist Party ir Šeimyniškas, 
Parengimas. Visi Turės Gerą 
Laiką ir Padės Palaikyt 
Radijo Pusvalandį

Visi iš So. Bostono ir Cam- 
bridge’aus į* Whist Party. Sve
tainė turėtų būti pilna žmo
nių. Tikslas yra gražus! Ra
dijo pusvalandis yra reikalin
gas. Per pstaruosius laikus 
per radijo stotį daug buvo 
kalbėta, kad Massachusetts 
piliečiai balsuotų už Progresy
vių Partiją; nemaža buvo pa
leista agitacijos prieš unijų 
suvaržymą Massachusetts vals
tijoj, ir už gimdymo kontro
lę. Taipgi labai daug viso
kių žinių buvo pranešta iš 
Lietuvos. Prie to visko, meno 
programos buvo gražios, nes 
jose dainavo Rožė Merkeiiū- 
tė, Ona Mineikytė, Meno Są
jungos Mokyklos chorai ir mo
kiniai, ir kiti menininkai ėmė 
dalyvumą per tuos mėnesius.

Daug veikėjų iš Montello, 
Lgwrence, Lowellio, Norwoo- 
do pareiškė konferencijoje, 
kad radijo pusvalandis sutei
kė nemažai paakstinimo dėl 
abelno progreso veikimuose.

Whist Party įvyks šeštadie
nį, lapkričio 13 d., 318 West 
Broadway, Amerikos Piliečių 
Svetainėje, So.,(Ęostone.

Komitetas prašo .visų drau
gių ir draugų ateiti į Whist 
Party ateinančio šeštadienio 
vakarą.
Ateinančio ’Sekmadienio 
Radijo Programa

Kaip jau buvo pranešta 
Laisvėj, kad kita Amberlando 
programa bus leista per oro 
bangas nuo radijo stoties 
WK0X, 1190 kilocycles, sek
madienio ryte, kaip 9_ vai. 
šį sekmadienį, lapkričio 14 d,, 
per naują radijo stotį girdėsit 
dainuojant A. Kižytę ir Nor-, 
mą Čeponytę. Jos yra geros 
dainininkės. Taipgi per tą 
pačią programą kalbės M. Su
kackienė iš Worcesterio.

Southbostonietis.

abelnai būtų buvusi tikra vel
niava7 visame krašte. Aš sa
kau/na, o jeigu būtų išrink
tas Henry Wallace su Glen 
Taylor, tai būtų buvę tikrai 
gerai, ypač būtų pabaiga tai 
paškudnai propagandai kas 
link karo su Sovietų Sąjunga. 
Studentas piktai suurzgė, pra
dėjo aiškinti, kad Wallace 
žmogus nėra prastas, tačiau jo 
progresyvė partija prigrūsta 
pilna komunistų, o tie komu
nistai labai prastas narodas. 
Kiti keli studentai aiškina pa
našiai.

Aš pradėjau galvot, koks 
didelis skirtumas nuo anų se
nų batiuškos caro laikų stu
dentijos, kurios didžiumoj 
obalsis buvo dienos klausimais 
už kovą, už laisvę, už revoliu
ciją ir už ugdymą socializmo- 
kom'unizmo partijos.

V. J. Stankus.

Montreal, Canada

Miami, Florida
■ ——<---

Coral Gaules yra Miamės 
puošniausias \priemiestis. Co
ral Gables valdosi atskirai nuo 
Miamės miesto, turi savo val
dybą, paštą, bankus . ir biznio 
centrą s.u plačiomis ispaniškais 
vardais gatvėmis ir bulvarais. 
Čia pat randasi garsusis uni
versitetas, į kurį suvažiuoja 
apie dešimt tūkstančių studen
tų iš visos plačios Amerikos ir 
kitų kraštų, o ir Kinijos. Kir- 
pykla-barbernė, kur aš dirbu, 
randasi arčiausiai prie univer
siteto išmėtytų pastatų ant 
puošniausio Ponce De Leon 
Bulvaro. Taigi studentam pris- 
eina kirpt plaukus kožną die
ną ir prisiklausyt visokių kal
bų.

Studentai didžiumoj buržu
azinių tėvų suaugę vaikai. 
Klausiu vieno studento, ar pa
tenkintas prezidentiniais rin-. 
Rimais? Atsako, “labai pa
tenkintas.” Esą, jeigu būtu' iš
rinktas Dewey (jie taria Du
ji), tai būtų btitvę labai pras
tai dėlei darbininkų klasės ir

TRAGIŠKA MIRTIS
Spalių 23 d., šeštadienį, tra

giška mirtis ištiko Juozą 
Akucką, 31 metų amžiaus. 
Kuomet jis grįžo iš “coun
try’s” namo, po žuvavimo, be 
jaukiant buso atvažiavo auto
mobilius ir jį užmušė ant vie
tos. Automobilio vairuotojas 
pabėgo.

Didžiausiame nuliūdime pa
liko savo tėvus, seseris, bro
lį, taipgi pažįstamus, gimines 
ir draugus. Tapo palaidotas 
27 d. spalių.

Tebūnie tau, Juozai, lengva 
šaltoji žemelė, o tavo arti
miems didžiausia užuojauta 
šioje skaudžioje valandoje.

Iš LLD 137 Kp. Susirinkimo
Spalių 24 d., sekmadienį, 

įvyko LLD 137 kuopos mėne
sinis narių susirinkimas, kuria
me išduota eilė raportų, pa
daryta nutarimų ir padisku- 
suota įvairiais pasauliniais 
klausimais.

Šiame susirinkime nutarta 
pasveikinti Liaudies Balsą lai
ke jo koncerto, kuris įvyks 
lapkričio 28 d., ir įteikti fi
nansinę aųiką; taipgi apkal
bėtas dabar vedamas vajus. 
Nariai pasisakė, kad darbuo
sis sulyg išgalės, kad vajus 
šioj kolonijoj būtų pravestas 
kuo pasekmingiausiai.

Blogoji pusė tenka pažymė
ti ta, kad nariai per mažai 
lankosi į susirinkimus. Orui 
atvėsus mūsų susirinkimai tu
rėtų būti skaitlingesni.

Pittsburgh, Pa.
•' X

Lapkričio 7 dieną įvyko LDS. 
160 kuopdS susirinkimas. Su
sirinkimas prasidėjo antrą va
landą po pietų. Jurgis Leka
vičius atidarė susirinkimą, iš
šaukdamas kuopos.. valdybą. 
Pribuyo yisį viršininkai. Rašti
ninkas perskaitę pereito susi
rinkimo protokolą. Antrasis 
sekretorius perskaitė raportą 
apie kliubo stovį, apie įęigas 
ir išeigas. Pasirodo, kad kliu- 
bas turi apie keturis tūkstan-* 
.či.us dolerių banke.

Svarbiausias šio susirinkimo 
darbas buvo nominavimas 
kuopos viršininkų kitiems me
tams. Nominuoti buvo pir-

dininkas, gaspadorius, direk
toriai ir kiti, kurie bus ren
kami gruodžio mėnesio susi
rinkime. Taipgi ant vietos iš
rinkta iš trijų narių komisija, 
ir nustatyta viršininkams al
gos kitiems metams.

Susirinkimas buvo šaukia
mas atvirutėmis, tai dalyvavo 
apie 25 nariai. Susirinkimas 
užsidarė 4 vai. po pietų.

Spalių 29 dieną pasimirė V. 
Jurkus, buvo apie. 79 metų 
amžiaus, narys LDS. Am- 
bridgeaus kuopos. Palaidoji
mu rūpinosi jo giminaitis A. 
Venis. Palaidotas su bažny
tinėmis apeigomis Šv. Kazi
miero kapinyne. z

Jurkus buvo senas Pitts- 
burgho ir Ambridge gyvento
jas. Iš’ Lietuvos paėjo Suval
kų rėdybos, Lukšių parapijos.

★ ★ ★
Serga Povilo Miceikos žmo

na. Randasi ligoninėje.’Taip
gi serga ,Kumzo žmona, irgi 
randasi ligoninėje.

D. P. Lekavičius.

Lapkričio 2 dįgną praėjo 
rinkimai prezideptp. Galėjom 
balsuoti ir už Henry A. Wal
lace, parašant šitaip: Progres
sive Party for President of 
United States, padedant kry
žiuką į langelį ir įrašant Hen
ry Wallace. Tai sunkus buvo 
dėl piliečių toks balso davi
mas. Daug ateivių nemoka 
rašto, o tik moka vardą su 
pavarde pasirašyti, kur reikia, 
ir kiti tik kryželį padėti.

Republikonas gubernatorius 
Green prarado duoną ir kėdę 
Illinois kapitolių valdyti, o lai
mėjo demokratas Adlai E. 
Stevenson.

Porą kartų turėjome nedi
deles šalnas, o šiaip oras bu- * 
vo gražus iki šiolei. Nėra per
daug lietaus.

Anglies kasyklos dirba la
bai gerai šiuom kartu. Virši- 
niai fabrikai irgi neprastai ' 
darbą varo.

žmonės naujo karo nenori. 
Tik turčiai ir fašistai jo trokš
ta. A. Čekanauskas.

V ' I I
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"nupigintas pardavimas?
e a Ii
• • i
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U Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio • ,
• į Susidedant iš Daimantų, Platinų, . Auksinių G

Daiktų, Gold Mountings; Daimantinių Vedybi- ;;
• • nių žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, < !
: ; Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių. ;;
• • <».

• ■ Dailių Moteriškų ir Vyriškų
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas J

• • <1
• • l>

t Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- < Į 
į lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg į; 
•: Vėliausios Dienos < •
“ ' B

;; Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų. :

;; PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS ; Į

< • Rankpinigiaf Palaikys Bile Daiktą < j
’: Iki Jums Jo Reikės ;;

ROBERT LIPTON
< > 7 < >

I 701 Grand Street Brooklyn, N. Y. ;;
( » v • 4 |

;: Telefonas STagg 2-2173 ;;
• • I I

:r • ::
— IM Max

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius 

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

1113 Mt. Vemon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

mininkas, du sekretoriai, iž- 4 pusl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Lapkr. Rž, 1948
i . -v. ■. t



Dienraščio Laives Koncertas Įvyks 
Šį Sekmadienį-Ar Turite Tikietą?

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
i • 11

Telefonuokite dieną ar jiaktį H
EVergreen 7-4774 H

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 suteikiąma šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. . "

1 1 ■ r- — — — — ■ — —- — — — ——— — — . ———- — — ■ iįĮ,

Dearborn, Mich.
LIŪDNA SUKAKTIS

Lapkričio 15 dieną sueina 
vieneri metai, kai begailes- 
tinga mirtis išplėšė iš (mūsų 
tarpo mylimą vyrą ir tėvą Ka
zimierą Tvaska ir nuvedė į 
šaltąjį kapą, % man ir mūsų 
vaikams likosi užduotas toks 
smūgis, kokio nebuvome turė
ję savo visą gyvenimą. Tai 
buvo liūdniausias ir didžiau
sias širdies skausmas mūsų 
šeimai. Tą viską turėjome 
pergyventi, brangus Kazimie
rai. Nėra pasaulyje tokio da
lyko, kad galėtų tave pava
duoti. Ilsėkis amžinai Wood- 
mere kapinėse, o mes lanky
sime tavo kapą, iki mus gyvy
bė palaikys . Tu būsi gyvas 
mūsų širdyse ir visados mūsų 
lūpose tavo vardas skambės. 
Liūdėsime netekę ta^ęs amži
nai.
Tarp medelių ant kalnelio

< —BI—W—— ■ —■ — ■—■ — ■ — M  M —a —■ — ■ —

August Gustas i
BELTAIRE FLORIST Į

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, N 
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. 1

H*“"—R--—-—- --------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ---- ■&

ramiųjų kapų, 
Tenai mano brangus vyras ir 

tėvelis ilsis amžinai.
Jau prabėgo vieni metai, pra

bėgs ir kiti,
Jau vysta kvietkeliai rausvi, 

geltoni. ✓
Gaivinsiu kvietkolius, kad vi

sad žydėtų,
Raminsiu širdelę, kad taip 

neskaudėtii.
Ant tavo kapelio paminklą 

statysiu,
Auksinėm raidelėm varda už

rašysiu ;
Ir kas nedėlėlė kapą aplanky

siu,
Gailiom ašarėlėm gėles aplais- 

tysiu.
Tvaskų Šeima.
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L.M.S. 2-ras Ry t i irių Valstijų

FESTIVALIS 
4

įvyks

LAPKRIČIO 27 ir 28 NOVEMBER
Šeštadienį, LAPKRIČIO 2 7—Municipal Auditorijoj

Pradžia 7 v. v. 535 Broadway, So. Boston, Mass.
PO KONCERTO ŠOKIAI

Sekmadienį, LAPKRIČIO 28—Patrick F. Gavin School Auditorijoj
Pradžia 2 vai. dieną Dorchester ir 7th Sts.

Laisvės Choras, iš Hartford, Conn., Wilma Hollis, vadovė.

Programą Pildys: ' ' •

SOLISTAI: Amelija Jeskeviciūtė-Young; Suzana Kązokytė; Norma Čeponytė; 
Vincas Motiejaitis, Gertrude Ulinskaitė; Helen Kižyfč; smuikininkė Viktorija 
Kales; akordinistas Richard Barris; Ona Mineikaitė: Rožė S.tripinienė.

CHORAI: Sietyno Choras, iš Newark, N. J., vad. VI. Žukas; Laisvėš Choraš, 
iš Hartford, Conn., vad. Wilma Hollis; Vilijos Choras, iš Waterbury, Copj)., 
vad. G. Ulinskaitė; Montello Liuosybės Choras, vad. E. Šugeris; Bostono Har
monijos Choras, vąd. S. Paura; Worcesterio Aido Chųras, vad. N. Čeponytė ir 
Norwoodo Vyrų Grupė, vad. S. Paura. Visus ųžkyįečią LMS 2-ra Apskritis.

• « z

Cliff*, N. J.
Vietos Žinios

Lapkričio 6-tą žinomų pro- 
gresįstų Adelės ir Jeronimo 
Ęakūnų dūkte Ąlice Makūnai
tė padarė pasižadėjimo pir
muosius žingsnius ženybiniam 
gyvenimui. Tąja proga jos tė
veliai suruošė linksmą puotą 
dėl savo vienturtės dukters pa
gerbimo.

Giminių ir a^ųnųjų draugu 
puotoje dąlyv.ąyp ąpįe 50 ir 
visi buyo pąvaįšiplį skaniai, 
iki sočiai,

Alice Makūnaitė yrą drau
gišką ir prpgreąyyė mergaitė. 
Ji yra pamigusį ?ų.en.ą ir pri- 
kląųsp Newarkp Siętyno Cho
re. Kiek tik aplinkybės dalel
ei žia, Ąlice darbuojasi Chore 
ir visur ąjktyvįškai prisidedą. >

Jos pasirinktas dėj ženyki
nio gyvepįpio draųgąs yrą 
John Gaffney. Jis irgi yrą 
draugiškų būdo jaunuolis, clįf- 
fsid ietis, iš ąįrių tėvų kilmės.

Alice buvo gausiai įvairiom 
dovanom ąpdpvąnota. Nuo bū
simo gyvenimo draugo JoJin’o 
aplaikė žiedą su stambiu bliz
gančiu deimantu.

Kada vestuvės ’įvyks, kol 
kas likosi slaptybė.

Su dideliu ryžtingumu lin
kiu tau, Alesiuke, laimės, svei
katos ir linksmo ateityje gy
venimo.

Kart ą korespondencijoje 
esu pažymėjęs, kad valdžios 
viršininkų rinkime, jei vietoje 
sloniaus varlė bus užrašyta, 
republikonas vistiek balsuos 
“straight” tikietą. Tas posakis 
praeitais rinkimais turėjo kiek 
atspėjimo.

Bergen County republikonų 
tvirtovėje, 7-tam kongresinia
me distrikte, kandidatavo į 
Kongresą J. Parnell Thomas. 
Prieš jį buvo paskelbti kalti
nimai neteisėtame eikvojime 
valdžios iždo. Ir nežiūrint tų 
kaltinimų, republikonai vistiek 
jį išrinko į kongresą.

Dabar dėl tų kaltinimų J. 
P. Thomas buvo pašauktas 
prieš teisėjus (Grand Jury) 
pasiaiškinti. Teisėjai pripaži-, 
no Thomas kaltu. Jei ir teis
mas pripažins kaltu, tai jam 
gręsia 32 metai kalėjimo ir 
pinigais $40,00.0.

Kaip tik buvo paskelbta, 
kad Thomas apkaltintas, tai 
gubernatorius A. E. Driscoll 
davė signalą republikonams, 
kad koncentruotųsi apie D. R. 
Stevens iš Ridgewood, ir jei 
Thomas bus pasiųstas “kalun- 
gėn,” tai St.eyeųs turi užimti 
jo vietą.

Stevens yra stambus fabri
kantas ir Thomas plauko re- 
abcijonieriųs.

Tai matot,e, kokius įstaty
mų darytoj tų ir tų įstatymų 
prižiūrėtojus turinąe valdžioje.

Kązys Bčyarjlįs.

Clevelando Žinios
Kalbės Dr. Hewlett Johnson 
i Clevelande lankysis Canter- 
burio dek.onas Hewlett John
son, kurį už skelbiipą taikių 
santykių su Sovietų Sąjunga 
Amerikos valdžia buvo atsisa
kius įsileisti į šią šalį. Ta
čiau dvasiškiams pareikalavus 
jį įsileido. Clevelande jis kal
bės lapkričio 18 d., Public 
Auditorijos Music Hall, 8 vai. 
vakare, bežiūrint, kad jis yra 
kunigas, bet tai yra tąikos 
apaštalas, kurį kiekyienas tai
ką myįiętis žmogus turėtų iš
girsti.

. # A ★
Balsavimams Praėjus

Kaip jau žinoma, repuUliko- 
nai su savo agresyve* politika 
pralošė rinkimus ir tai labai 
gerai. Smagų yra žymėti, 
bą.d tokie ponai, kaip koųgres- 
manas Bender, valstijos sekre
torius Humml ir kiti, kurie 
manė, jog visas pasaulis jų 
rankose, paliko tik paprastais 
piliečiais. Pasidėkojant Ohio 
valstijos sekretoriaus Humml 
užsispyrimui, Wallace ir Tay
lor nebuvo tinkamai uždėti 
ant Ohio baloto. Yįetoj jų 
vardų, buvo vardai 25- elekto- 
rių, kas suklaidino tūkstan
čius balsuotoją. Paskutinės

skaitlinės parodė, jog tik vie
nam Cuyahoga County rado 
25 tūkstančius sugadintų ba
lotų. Be to, yra gandų, jog 
republikonų balsų skaitytojų 
tarpe buyo “ekspertų” balotų 
gadinimui. Jie turėjo po nagu 
įsispaudę švino šmotelį, su ku- 
puom balotus skaitydami pa
daro brūkšnelį ne vietoje ir 
tiiomi sugadina balotą. Bet ir 
tie visi jų purvini triksai jų 
neišgelbėjo, tiį< paliko juos 
dar mųrzinesniąis. Matomai, 
jų ateitis paliko labai jmiglo- 
ta. J. Žebrys.

Newark, N. J.
Neseniai čia atsidarė nau

jai įrengtą taverną P. Dva- 
rackąs ir sūnus Vitų. Adresas 
240 Adams St.

Užėję į šią lietuvišką užei
gą būsite gražiai aptarnauti— 
savininkai maloniai priims, 
tad, prie progos, malonėkite 
užeiti ir susipažinti su Dva- 
rącku ir sūnumi. Beje, Dva- 
rackas yra dienraščio Laisvės 
skaitytojas.

★ ★ i<
' Penktadienį, lapkr. 5 d., mi
rė senas newarkietis Adam P. 
Rameikis. Jis buvo 86 m. am
žiaus. Iš Lietuvos atvyko A- 
merikon 1910 m. ir per dau
gelį metų išlaikė įvairius biz-, 
nius. Velionis yra tėvas Mrs. 
Geo. Kaminskas, savininkės 
Kay’s Dept. Store, Ferry St. 
Jis taipgi buvo dienraščio 
Laisvės skaitytojas. Reiškia
me jo dukteriai gilia užuojau
tą^_____________ K. ž.
KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 

REUMATIZMO 
ARTHRITIS

Jeigu jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAUDĖ
JIMO, RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS, SĄ
NARIŲ sustingimo, Neuritis, podag
ros ir t.t., PABARDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKI) be jokių lėšų jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardą ir adre
są, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėš.uos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL CO. 
439 North Street 

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 35.

PAIEŠKOJImIT
Pajieškau merginos ar našles, ku

ri galėtų prižiūrėti stubą, 3rjų me
tų vaikutį ir mane patį. Turėtų būti 
tarpe 27 ir 35 m. amžiaus, ne se
nesnė. Aš esu viduramžis našlys. 
Turiu savo stubą ir gerą plotą že
mės, taipgi savo automobilių/ Mer
gina ar našlė turėtų būti laisvų, 
progresyvių pažiūrų. Aš pats dirbu 
dirbtuvėj. Mylinti ramų ir gražų gy
venimą, meldžiu atsišaukti. Pirmai 
pažinčiai rašykite ar atvažiuokite 
pas Mr. F. P., 35 Fairview Rd., 
Norwood, Mass., arba telefonuokite 
— Norwood 7-1410 M. Į rimtai kal
bančius laiškus duosiu rimtus ir 
teisingus atsakymus. Bet geriausiai 
tai asmeniškai susiejus pasikalbėti, 
susipažinti, padraugauti. Turto ne
reikalauju. Laukiu atsakymo.—F. F.

PRANEŠIMAI
SCRANTON, PA. \

ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 
14. d. lapkr. 2 vai. dieną, Progr. 
Part, kambaryje, Ad-Lin Bldg. Visi 
nariai dalyvaukite, nes gausite šių 
metų Lit. Dr-jos išleistą knygą 
“Žmogus ir Mašina.” Apart to tu- 
rėsirpe išrinkti delegatus į 12-tos 
Apskrities konferenciją, kuri įvyks 
lapkr. 28 d. — P. Šlekaitis, sekr.

(266-267)

WORCESTER, MASS.
DLD 11 kp. susirinkimas įvyks 14 

d. lapkr. 29 Endicott St. salėje. 
Draugai dalyvaukite skaitlingai, čia 
bus daug gražių raportų ir -sumany
mų ir apsižiūrėkite, kad duoklės 
būtų užmokėtos. Manau, kad ir 
nąuj.ą knygą (šių metų) gausime 
šiame susirinkime. Taipgi bus rapor
tas iš LLD 7-tos apskrities metinės 
konferencijos, bus svąrbu visiems.— 
J. M. Lukas, sekr. (266-267)

HARTFORD, CONN.
LLD 68 kp. specialis susirinkimas 

įvyks lapkr. 15 d., 7:30 v. v., Lais
vės Choro salėje. Visi nariai kviečia
mi dalyvauti, nes turime syąrbjų 
reikalų aptarti. Būtinai reikia iš
rinkti delegatus į LLD 3-čios Aps
krities konferenciją, kuri įvyks 
gruod. 5 d. Hartforde. Manoma, kad 
ątsįlankę. 'nariai į šį susirinkimą ga
lės gauti naują knygą. Taipgi ma
lonėkite užsimokėti duokles už atei
nančius metus. Valdyba kviečia na
rius pasidarbuoti kuopos naudai, 
prirašykite naujų narių. Naujas nA- 
rys (užsimokėjęs $1.55 duoklių į me
tąs, už tai gauna žurnalą “Šviesą” 
(kvartalinis) if naujai išleistą kny
gą kasmet. — Valdyba (267-268)

HARTFORD, tC0NN.
LLD 3-čios Apskrities • konferenci

ją įvyks gruodžio 5 d., Laisvės Cho
ro salėje, 155 Hungerford St., 10 v. 
rytą. Visos kuopos išrinkite dele^a- 
tjus ir laiku pribąkįte kąnfer.encijoj. 
— F. Repšys, sėkr. (267-268)

Gal Bus Leista Rusėms Angly 
Žmonoms Išvykt Anglijon

Toronto. — Canterbury’© 
katedros dekanas kun. Hew
lett Johnson pranešė, kad 
jis, paskutiniu laiku būda
mas Maskvoj, prašė Staliną 
leist išvykt rusėm pas savo 
vyrus į Angliją. Stalinas 
sakė, gal būtų galima duoti 
joms tas leidimas, bet šį 
klausimą turės spręsti 
Aukščiausiojo Sovieto pre
zidiumas. Apie 30 Anglijos 
diplomatų ir kitų pareigū
nų buvo susituokę su rusė
mis. Jiems'išvykstant atgal 
Anglijon, tačiaus, buvo su
laikytos jų žmonos Sovie
tuose. Anglija dėl to karto
tinai protestavo.

Pasaulinis Ryžių Derlius
Washington.Washington. — Ameri

kos žemdirbystės depart- 
mentas apskaičiavo, jog ry
žių derlius pasaulyje per 12 
mėnesių nuo šių mėtų lie
pos iki 1949 m. liepos bus 
viso 7,300,000,000 bušelių, 
tai apie 150,000,000 bušelių 
mažiau, kaip paskutiniais 
metais pirm karo.

Damaskas, Syrija.— Pa
sitraukė šio krašto premje
ras Jam. M. Bey ir du kiti 
ministrai, tautinės partijos 
vadai.

Tel Aviv, ’Izrael. — Sako
ma, egiptėnai bėga iš Gazos 
miesto, Palestinoje.

Paryžius. — Dingo ang
lų lėktuvas, skridęs iš Pa
ryžiaus į Angliją. Lėktuve 
buvo 8 asmenys. --------------- 1-------------------

J. J. Kąškiaučius, M. D.
530 Summer Avenue, 

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

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai Rengtos Koplyčios

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

Tet MArket 2-B172

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Brpa<Jwąy 
Brooklyn, N. Y, 

Te|. ST. 2-8342 . Tel. Virginia 7-4499
———F———
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MERGINOS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Patyrusios prie atrinkimo žarnukių deirakCm*

Rosenblatt Casing Company 
3Į0 JOHNSON AVE„ 
BROOKLYN, N.’ Y.

, (2<D -
NAMŲ DARBININKU;
Abelnas Namų Darbas

Šeima suaugusių. T’rivatiškI na
mai. Būtinai turi miegot vietoj. 
Nuosavas kambarys. Skalbiamoji 
mašina. Gera alga.

PRESIDENT 4-8288. • 
eSH===H5SH==599S===9SEfi9WI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI 

--------------------------------- ---------——rrr j
SUPERINTENDENT. Patyręs. Prie 

SeišiŲ aukštų, 40 Šeimynų' *1 
namo. Anglies Šiluma. Ga 
kambarių apartmentą ir $100 
Turi priduoti rekomendacijas. I 
SOUTH 8-6243.

STALIORIAI 
Darbas prie stalo. Gera Alga. 

Darbas.
SPECIALTY WOODCRAFT, 

11 E. 167U1 St., Bronx, N.

■

Nuolatinis

INC.

Fotografas
Trauklu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavleifių. 

ja senų padarau
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame* 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
& ̂ didinu tokio 

ydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Mąrion St., Brooklyn

Kampas Broadway ir Stone Ava.. prie 
Chauncey St., Broadway Lin*. '

Tel. GLeųmore 6-019Į

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULĖJ
Licensed Undertaker

■

231 Bedford Ayenue 
Brooklyn 11, N. Y.

I

GERI PIETŪS!
Kada norite ger^ piety, 

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.

(a

I 
I

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

. Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Ppposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y 
Sutelkliun garbingu laidotom.

$150

•i

s



Susilaukė

UP

Gar-

Valandos:

6 pusi.—Laisvi (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Lapkr. 12,1948

šeimi-
miru-

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus

Statybos darbininkams pa
metus kelis cemento gabalus 
ant BMT Brighton Beach gelž- 
ke’lio trekių, keli traukiniai 
buvo suvėluoti po 15 minučių.

Jūs 
blemos pranyks taip greit kaip tik mūsų 
beauty ekspertai palies jūsų plaukus sa
vo rankomis šiuom stebinančiu darbu, 
šaltu garbanevimu.

Ne tik, kad tai
Švelnią, naturalę 
malonumą, kuris
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui geros sveikatos, puošniu su- 
taisymų plaukų ant galvos.

Garbanevimas tiks kiekvienai plaukų 
^spalvai, sudėčiai ir ypatybei. Atatinka 
visokiam amžiui... priimtina kiekvienam 
plaukų stiliui. Ir tatai būna patogus šu
kom ir šepečiui, jūs galite susitaisyti dau
geliu skirtingų

taipgi at-

o

Dienraščio Laisves

KONCERTAS
Jau Laikas Įsigyti Bilietus

ĮVYKS SEKMADIENĮ
į

Įžanga Koncertui $1.50

Po Koncerto šokiai. Vien tik šokiam įžanga 75c

PROGRAMA

LITUANICA SQUARE

Peter Kaptskas

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKT| 7 DIENAS SAVAITĖJE
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Taft-Hartley Apsunkino 
Darbininkus

Telefonas
EVergreen 4-7720

29 ir 26 
priešais 
Bodford 

Tyrinėji-

paklusnių unijos 
Penki Manhattan 

su apie

tai Detroito Merginų 
kelyje j 

padainuoti 
O jums iki

laiko tik iš 
bilietą Į šj 

Jūs negalite 
Detroito 

Tai nume-

daugiau 
ir kon- 
e t a m s.

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE *
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

NewYorko^/W^/inmU

Prašome Į Talką!

Laivakroviai Atmetę Bosų 
Pasiūlymus

New Yorko laivų kompanijų j po 15 centų naktiniams. Taip- 
nei dokų savininkų neišgelbėjo gi sutiko duoti darbo ne ma
tūroj imas 
viršininkų, 
laivakrovių lokalai,
5,500 narių, ir astuoni Brook
lyn© lokalai, su apie 4,000 na
rių, nubalsavo nepriimti bosų 
pasiūlytų sąlygų.

Amžinasis viršininkas Jo
seph P. Ryan stengėsi įkalbė
ti darbininkams priimti bosų 
pasiūlymus, bet darbininkai 
nepriėmė, nėjo į darbą.

Laivakrovių senoji sutartis 
pasibaigė rugpjūčio mėnesį. 
Bosai buvo pasiūlę tas pačias 
sąlygas, kokias pasiūlė dabar 
ir kurias buvo sutikę priimti 
unijos viršininkai. Bet darbi
ninkai ir tuomet atsisakė jas 
priimti. Tada kompanijos ga
vo prieš darbininkus drausmę, 
teismas uždraudė tuojau strei
kuoti, įsakė 80 dienų laukti.

Pradėti streiką rugpjūčio 
mėnesio galop laivakroviams 
buvo patogiausis laikas. Tad 
kompanijos ir unijos viršinin
kas Ryan tikėjosi, kad gal 
darbininkai pabijos išeiti strei- 
kan vėliau, šaltomis, šlapiomis 
rudens ir žiemos dienomis, 
priims bile ką. Apsiriko. Dar
bininkai ir dabar atsisakė 
dirbti vergiškomis ir alkio są
lygomis, nežiūrint, kad dabar 
teks daugiau kentėti pikietuo- 
se, negu būtų kentėję rude
niop.

Bosai buvo pasiūlę ir Ryano 
viršenybė, unijoje sutiko pri
imti po 10 centų per valandą 
mokesties priedo dieniniams ir

Paskutinės Dienos Iki 
Laisvės Koncerto

žiau keturioms valandoms, 
kuomet darbininkas būna pa
šauktas ir paimtas dirbti, kaip 
to reikalavo darbininkai.

Valandų klausimas yra vie
natinis išpildytas , darbininkų 
reikalavimas. Mokesties prie
do jie reikalauja po 50 c., 
taipgi reikalauja kompanijų 
sr',mokamo gerovės fondo, ma
žesnės paskubos ir 
saugumo priemonių 
trakto dvejiems m
Kompanijos kontraktą sutinka 
pasirašyti tik vieniems me
tams .

Šeši Mėnesiai Kalėjimo 
Už Pašovimą 
Dviejų Asmenų

Policistas Francis T. Hogan, 
22 metų, praėjusį mėnesį pa
šovęs ir sužeidęs du brolius 
Lipscomb, negrus, nuteistas 6 
mėnesius kalėti. Jį 
leido iš tarnybos.

Broliai Lipscomb, 
metų, buvo pašauti 
savo namus, 1458 
Avė., Brooklyne.
mas nustatė, jog policistas bu
vo “pusėtinai pagurkšnojęs’’ 
per pustrečios valandos pirm 
to šovimo.

Pašau tieji broliai po kelias 
savaites išgulėjo Kings Coun
ty ligoninėje ir dabai* tebene
šioja skaudžias to pasekmes. 
Abu yra užvedę prieš miestą 
bylas gauti iš miesto po $60,- 
000 atlyginimo.

Lapkričio 14
NOVEMBER

Bus Lietuvių Kultūriniame Centre užvardytu:

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, L. I., N. Y.

STEFAN KOZAKEVICH, baritonas
Tai pagarsėjęs operų dainininkas ir artistas, 

kuris amerikoniškoje spaudoje yra plačiai gar
binamas.

BIRUTA RAMOŠKAITE, sopranas
Taipgi pasižymėjusi operų dainininkė ir artis

tė, l<uri yra įsigijusi gražios karjieros tarp lietu
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. v

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.

DETROITO MERGINŲ SEKSTETAS

Lapkričio 14-tą (Nov. 14th) 
įvyks dienraščio Laisves kon
certas. Laisvės bendrovė pa
sisamdė iš Liberty Auditorium 
abi didžiąsias sales ir resto- 
raciją tai dienai. Taigi dien
raščio Laisvės koncertui reikia 
daug darbininkų: bartenderių, 
stalam aptarnautojų, indų 
mazgotojų, kukorių.

Kas tik galite pagelbėti prie

minėtų darbų, prašome tuojau 
pranešti Laisvės Administraci
jai. Jūsų' pagalba bus labai 
įvertinta.

Finansinė 
yra bloga, 
pintis, kad 
vyktų, kad
paramos mūsų dienraščiui.

Laukiame jūsų talkos.
Laisvės Administracija.

__ ____________ L-----------------------------------------

dienraščio padėtis 
Visiem reikia rū
šis koncertas pa- 
jis duotu^gražios

Pradėjo Tyrinėti
Queens NamŲ
Savininkus ir Agentus

Long Island Gelžkelis 
Kels Fėrą

Kai jūs šį pranešimą skaity
site, 
Sekstetas jau bus 
Brooklyną, jums 
Laisvės koncerte, 
koncerto belieka 
anksto nusipirkti 
gražų koncertą,
praleisti negirdėję 
Merginų Seksteto, 
ris, kuris tikrai jus jaudins ir 
jūs džiaugsitės išgirdę ir pa
matę šią grupę.

Apart Detroito Seksteto yra 
dar kitų puikių scenos talentų, 
kuriuos .jūs taipgi geidžiate 
išgirsti ir matyti. Tik pasi
skaitykite :

Biruta Ramoškaitė, sopra
nas ,taipgi pasižymėjusi operų 
dainininkė ir artiste, kuri yra 
įsigijusi gražios karjeros tarp 
lietuvių ir amerikonų.

Stefan Kozakevich, barito
nas, tai pagarsėjęs operų dai
nininkas ir artistas, kuris 
amerikoniškoje spaudoje yra 
plačiai garbinamas.

Albertas Vasiliauskas, teno
ras, puikaus talento ir gerai 
išsilavinęs dainininkas. Tarp 
amerikonų jis yra žinomas 
kaipo radijo dainininkas..

Brooklyn© Aido Choras, va
dovybėj Geo. Kazakevičiaus, 
gražiai dainuoja, dabar jis 
specialiai mokinasi Laisvės 
koncertui.

George Kazakevičiaus Or
kestrą, 6 muzikantų, gros šo
kiams.

Koncertas bus šį sekmadie
nį, lapkričio (Nov.) 14 tą., Li
berty . Auditorium, kampas 
llOth St. ir Atlantic Avenue, 
Richmond Hill, L. L, N. Y. 
Pradžia 3 :30 vai. po pietų.

Visus kviečiame valgyti pie
tus Kultūrinio Centro restora- 
cijoje, ries Laisvės koncerto 
dalyviams bus prigaminta ge
riausių valgių, Nesibaidykite 
kainų, būsite patenkinti kai
nomis. .u • ■

Pietūs bus gatavi 12 vai. 
dieną.

Prieš tūlą laiką namų sa
vininkių kompanijų ir jų agen
tų ausį pasiekė žinia, kad val
dine įstaiga pradės tyrinėti 
jas dėl labai pasklidusios ten 
praktikos reikalauti iš nuomi
ninkų bonų už davimą apart- 
mentų. , I

Tai išgirdę visi tie, kurie 
prikišę pirštą prie to pajaus, 
suskubo atmokėti gautuosius 
bonus. Tačiau, sako prokuro
ro vyriausis padėjėjas J. Ir
win Shapiro, jie neišvengs sto
jimo teisman, nes jų “atgaila” 
atėjo dėl pradėto tyrinėjimo.

______ t /
Pora asi^oryu (vienas agen

tas, o kitas viršininkas namų 
firmų) sulaikyti teismui. Mur- 
kay Fabricant, 38 metų, 1284 
E. 21st St., Brooklyne, kalti

namas paėmus virš $7,000 ir 
sulaikytas po $1,500 kaucijos. 
O kitas, Harold Summer, 
bronxietis, kaltinamas paėmus 
$800 ir sulaikytas po $1,000 
kaucijos.

'ši firma, gavusi pakėlimą; 
fėro ' 25 procentais praėjusį 
liepos mėnesį, pareikalavo 
valdinės Public Service Komi
sijos leisti pakelti mokestį už 
važiuotę 'dar 25 nuošimčiui.

Taipgi nori įvesti dvejopus 
važinėjimui į darbą ir moky
klą tikietus. " Viena? tikie- 
tas būtų vartojamas penkio
mis darbo dienomis — pirma
dienį-penktadienį. Tam nori 
pakelti kainą 20.97 procen
tais. Kitas tiktų bile dienai 
tą mėnesį. Jo kainą nori pa
kelti 34.41 procentu. 

-
Būrys newyorkiečių 

ninkni, atsimindamos
sius nuo vėžio ligos savo drau
gus, pasimojusios sukelti pini
gui nupirkimui $154,000 lėšuo- 
jančios X-ray mašinos gydy
mui ta liga sergančių. 
+—------------

Harri-Linda Darnell su Rex 
son žvaigždėse komedijos “Un
faithfully Yours,” Roxy Tea
tre",’ 7th Ave? ir 50th St., New 
Yorke. Teatras turi ir įdomius 

asmenų aktus.

Aleksandra ir Stasys Lašai, 
gyvenanti Richmond Hill, su
silaukė dukreles 3 d. lapkri
čio. Davė vardą Florence. 
Motina ir dukrelė sveikos.

Linkėtina laimingai auklėti 
šeimynėlę ’

Nau jovinis Plaukų Apdirbimas Jums 
Per 

Albiną 
Stripinį 
Permanent Waves 

50

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo ir Veiklos

Susirinkimas įvyko lapkričio 
4 d., Laisvės svetainėje. Na
rių atsilanko nemažas būrys, 
bet visa bėda, kad jie nebūna 
susirinkime, tik spėjo užsimo
kėti duokles ir skubiai ap
leidžia. Buvo sumanymų įdo
minti susirinkimus, juose turė
ti paskaitų sveikatos, teisių ii 
kitais klausimais. Tas bus 
praktikuojama artimoje atei
tyje. »

Naujų narių gavimo klausi
mu daug narių ėmė dalyvumą 
diskusijose. Organizatoriai nu
siskundė, kad per daug metų 
dirbant nariai jau yra išran
kioti, kurie norėjo prisirašyti, 
prisirašė. O visai pasenusių, 
virš 60 metų, nepriima.

Kiti draugai nurodinėjo, 
kad pagal naują LDS konsti
tuciją galima jauniems žmo
nėms apsidrausti ant $2,000, 
išsimokant per 20 metų. Po 
20 metų gali daugiau nemokė
ti per visą gyvenimą, tačiau 
mirus vis vien išmokės tūks
tantį dolerių apdraudos. Tai 
proga jauniems lietuviams 
berniukams ir mergaitėms.
Apskrities Konferencija

LDS 3-čios apskrities kon
ferencija įvyks lapkričio 
(Nov.) 21-mą, Liberty Audi
torijoje, kampas 110th St. ir 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y. Pradžia 10 vai. ryto. 
Pirmos kuopos 10-tis delega
tų bus sekami: J. Siurba, K. 
PMrikienė, G. Wareson, S. 
Petkienė, M. Stakovas, G. Ku
raitis, P. Kapickas, A. Velič
ka, A. Karčiauskas, J. Rūšins- 
kas.

Vakarienės renginio komisi
ja pataikė raportą, kad nega
lėjo spausdinti tikietų/nes ne
susitaiko su svetainės kaina. 
Gauti Liberty Audi,torijos ma
žesnę svetainę, taipgi šužinoti, 
kokiomis sąlygomis gausime

virtuvę, komisijon išrinkti Pe
tras Grabauskas ii’ George 
Wareson.

Priešmetinį susirinkimą nu
tarta šaukti atvirutėmis.

Kuopos stovis: ligoniai 2, 
suspenduoti 7-ni.

Jurgis Kuraitis,
Korespondentas.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

Swirl Cut

difficult, rėsis- pamatysite, kad jūsų plaukų pro-

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. • EVergreen 7-6288Apraižė 1LGWU 
Organizatorių

International Ladies
ment Workers Unija4 pasimo- 
jus suorganizuoti neorgani
zuotas šapas į tą uniją, jau 
kelintu kartu užpuolami jos 
organizatoriai ir viršininkai 
Paskiausia tapo užpultas ir 
apraišytas Joseph Carroll. Jo 
kūne padaryta 20 žaizdų, ta
čiau gyvybei nesą pavojaus. •

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

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

| Ir Pagal Pasitarimais. i
\ Telefonas EVergreen 4-0203

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: v oiai g vakare

Penktadieniais uždaryta.

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

for
tant, for bleached 
for dyed ... or ba
by fine.'., hard-to- 

wave hair ...
AND OF COURSE
FOR NORMAL 
HAIR!

Jūs esate . kviečia^ - 
mos ... užeiti ne
mokamai asmeniš
kai pasitarti apie 
jūsų plaukų sutai
somą.

Fashion
xy , Hairdressers
V/ 11 C- C J

Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs., Fri

būdų.

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 4-2525 
Sat. 9-6 P. M.

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

*71TDWQ D A I? 411 GRAND STREETAL f 1 O O Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

' DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION




