
Kaip Prinokęs Obuolys. 
P. Grigaitis 65 Metu. 
Koncertai.
Kurių Neatšipęs Protas. 

Rašo R. MIZARA

Per ilgoką laiką Mandžiūri- 
jos sostinė čiangčiun ir Muk
denas,-pats pramoningiausias 
ir didžiausias,—buvo apsupti 
Kinijos liaudies armijos.

Tuose miestuose buvo šim
tai tūkstančių čiang-kai-šeki- 
nės kariuomenės.

Ne vienas mūsų žmonių daž
nai klausdavo:

—Kodėl liaudies armija ne. 
pasistengia juo greičiau tų 
miestų užimti?

Tūliems atrodydavo, jog 
liaudiečiai tai gali “lengvai 
padaryti,” jei pasiryžtų.

Dabar jau kiekvienam yra 
aišku, kodėl taip buvo. Pasi
rodo, jog liaudiečiai galėjo tai 
padaryti,, — išlaisvinti abu 
miestus pirmiau,—bet tam bū
tų reikėję paaukoti nemažai 
žmonių gyvybių ir ginklų bei 
amunicijos.

Užuot tai eikvoję, jie laukė. 
Laukė, kaip kantrus žmogus 
laukia prinokstant obuolio.

štai, atėjo laikas čiangčiu- 
ir Mukdenas “prinoko” ir 

‘nukrito” į liauidiečių sterblę. 
Nukrito su šimtais tūkstančių 
čiang-kai-šekininkų armijos ir 
dar nesuskaityta kiekybe gin
klų, gamintų Amerikoje,!

—Kas valdo Mandžiūriją, 
tas valdo Kiniją!—sako žino
vai.

Mandžiūriją dabar valdo 
Daudiečių armija, vadovauja
ma Kinijos komunistų.

■Ar aišku?

Vienas žmogus Naujienose 
rašo, jog šiemet jų redaktoriui 
Pijui Grigaičiui, sukako ar 
sukaks 65 metai amžiaus.

adinasi, šiemet jis gali 
pagal social security 

kuklią pensiją.
Kodėl,* šia proga pasinau

dojant, jam šiemet nepasi
traukti iš redaktoriaus kėdės 
ir ramiai senatvėje nepasilsė
ti?

Per tris dešimt vienerius me
tus, — beveik pusę savo am
žiaus, — p. Grigaitis besaikiai 
eikvojosi puldamas Tarybų 

Jį Sąjungą ir komunistus.
Bet juo jis juos aštriau puo- 

lė, juo jie labiau tvirtėjo!
Dabar jis pats,, apsidūmojęs, 

- . turėtų suprasti, kad jo pastan
gos buvo tuščios, ir senatvėje 
neverta daugiau jam aukotis 
ir eikvotis dalykui, kuris yra 

įjBr -žalingas.
Dar nebuvo pasaulyje tokio 

galijoto, kuris galėtų sulaikyti 
žmonijos progreso eigą.

y Aš manau, jog p. Grigaitis 
įyra skaitęs Markso ir Engel

so raštų, tad jis tai turėtų su
prasti.

Beje, Naujienos rašo, jog 
šiemet Lietuvos socialdemo
kratų lyderiui, Stepui Kairiui, 
sukanka 70 metų. \

^Kairys yra pabėgėlis Vokie
tijoje. Ten pat ir Bielinis, 
ten pat ir Karolis Požėla, pri
ėmęs nacių pilietybę.

Š. m. lapkr. mėn. J 4 dieną 
Chicagoje įvyks dienraščio 
Vilnies koncertas. m ■

Tą pačią dieną Brooklyne 
I įvyks didžiulis, metinis dien- 
’ rasčio Laisvės koncertas.

LaisvieČiai jau prie jo ruo
šiasi.

Sekamą sekmadienį, lapkri- 
ti. čio 7 dieAą, Kultūriniame Lie- 
į* tuvių Centre (Liberty Audito

rijoje) įvyks LMS IlI-čios ap
skrities koncertas, kurio pro
gramoje dalyvaus sietyniečiai 
ir filadelfiečiai menininkai.

‘‘Žmonės, kurių protas ne
atšipo, atskirs grūdus nuo pe
lų,” rašo L. Prūseika, ragin- 

’ damas Vilnies skaitytojus dar- 
rtbuotis už Progresyvių Partijos 
^kandidatus.

Tiesa!

Darbo Žmonių 
Dienraštis *

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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APELIACIJŲ TEISMAS 
ĮSAKE PALEISTI 10 
L. ANGELES PAŽANGDNŲ
Jie Buvo Sumesti Kalėjiman, kad Neišdavė Komunistų Vardų

Los Angeles. — Federalis 
apeliacijų teisėjas Wm. 
Denman San Franciscoj iš
sakė paleisti iš kalėjimo už 
užstatus 10 komunistų-pro- 
gresistų. Jie buvo be teismo 
ir be užstatų sumesti į Los 
Angeles kalėjimą neribotam 
laikui todėl, kack tardyme

Nuodai Donoros Ore 
Užtroškino 19

Donora, Pa. — Valdiniai 
tyrinėtojai atrado šio mies
to ore kiekius sieros tride- 
ginio (sulphur trioxide) 
nuodingų dujų. Nuodai, kilę 
iš American Plieno kompa
nijos liejyklų, numarino 19 
žmonių. (Pirmiau pranešta, 
kad 20.) Tie žmonės buvo 
dusulio ir širdies ligoniai.

Fabrikinės nuodų dujos 
aptroškino 400 asmenų. 28 
jų dar tebėra ligoninėje; 
kenčia aštrius skausmus pil
ve, krūtinėje ir gerklėje.

Sprendimas Kariniams
Japonų Kriminalistams

Tokio.— Tarptautinis ka
ro teismas paskelbs šį ket
virtadienį sprendimą prieš 
buvusį Japonijos premjerą 
Hidekį Tojo ir 24 kitus bu
vusius aukštus Japonijos 
valdininkus, kaip karinius 
kriminalistus.

Washington. — Jungtinės 
Valstijos ant greitųjų siun
čia čiang Kai-šeko Chinijai 
lengvųjų ginklų dar už 5 
milionus dolerių. 
Sov. Sąjunga Stiprina 
Karinį Laivyną

Maskva. — Sovietų ' vy
riausybė iškėlė uždavinį — 
“greičiaus statyt naujus 
laivus, pagerint jų statybos 
techniką ir greičiausiu gali
mu laiku sukurti galingą 
karinį laivyną”.

Koinunistų Partija atsiuntė 
kablegramą, pareikšdama 
vienybę su 12 teisiamųjų 
Amerikos Komunistų parti
jos vadų.

6 Menesiai kalėjimo 
Už $43,000

Danbury, Conn. — Banko 
tarnautojas Donald F. De
vine nusuko $43,000; už tai 
nuteistas 6 mėnesius kalėti. 
Devine sakė, tuos pinigus 
“prabetinęs” ant arklių 
lenktynių.

Italų Unijos Reikalauja Su- 
trumpint Kareiviavimų 
Romų. — Italijos Darbo

Konfederacija (unijų są
junga) reikalauja sutrum
pinti kariuomenės tarnybą 
ir pakelti kareiviams algą.

Pešavvar. — Afganistanas 
pripažino laikiną arabų val
džią Gazoje. Arabai sakė, 
tai būsianti visos Palestinos 

grand džiūrėje jie atsisakė 
išduoti Komunistų Partijos 
narių vardus ir adresus.

Lps Angeles federalis ap
skrities teisėjas sakė, jog 
iš kalėjimo jie bus tik tada 
paleisti, kai sutiks išduoti 
kitus komunistus.

Izraelio Palankumas 
Sovietams Didėja

Paryžius. — Buvęs Jung
tinių Valstijų iždo sekreto
rius Henry Morgenthau 
lankėsi Palestinoje. Atvy
kęs dabar į Paryžių, Mor
genthau sako: — Nors Iz
raelio valstybės vadai visai 
ne komunistai, bet jie daro
si vis palankesni Sovietų 
Sąjungai, nes Sovietai nuo
lat rėmė ir remia Jungtinių 
Tautų seimo nutarimą dėl 
žydų valstybės įkūrimo Pa
lestinoje.
Tardo Augių Valdininkus 
Kaip Kyšių Ėmėjus A

Londoh; — Specialis sei
mo teismo pradėjo tardyti 
tūlus Anglijos ministrus ir 
kitus valdininkus. Jie kalti
nami, kad ėmė kyšius iš fa
brikantų, už tai skyrė tiem 
fabrikantam daugiau me
džiagų ir taip pat už kyšius 
i š’ g a v o pelningus val
džios leidimus kai kurioms 
kompanijoms. Tarp tardo
mųjų yra ir John W. Bel
cher, šeiminis prekybos mi
nisterijos sekretorius.

General Electric Atšaukia 
Šmeižtų prieš Komunistus

.— Ge-Schenectady, N.
neral Electric kompanija 
tapo priversta atšaukti sa
vo šmeižtą, būk kiekvienas 
Amerikos Komunistų Par
tijos narys prisiekiąs jėga 
ir prievarta riuversti Ame
rikos valdžią. Tą valdžios 
agento melą kompanija 
spausdindavo savo laikraš
tukuose ir lapeliuose. Už tai 
gręsė jai teismas. Todėl 
kompanija atšaukė šį šmeiž
tą per dienraščius miestuo
se, kur General Electric tu
ri fabrikus.

MARSHALLAS PAS 
CHURCHILLĄ

London.*— Amerikos val
stybės sekretorius Marshal- 
las atvyko iš Paryžiaus į 
Londoną ir slaptai tarėsi su 
buvusiuoju Anglijos prem
jeru Winstonu Churchillu. 
Supantama, kad jie tarėsi a- 
pie karinį vakarų stiprini
mą prieš Sovietus.

Tokio. — Japonijos poli
tikieriai geidavo Dewey’o 
išrinkimo.

Ankara. — Turkijos pre
zidentas Ismet Inonu parei
škė, jog laikys pilnai mobi
lizuota turkų armiją. .

. THE LITHUANIAN DAILY

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.
Telephone: Stagg 2-3878

Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.

CHINŲ LIAUDIEČIAI 
UŽKIRTO TAUTININKAM 
PABĖGIMO KORIDORIŲ
Gali Būti Sunaikinta Dar Devynios Čiango Divizijos -

Policijos atakų aukos Franci joje, angliakasiai, draugų 
išnešami, išvedami iš pikietų ir demonstracijų prie sa
vo kasyklų. Prieš 300,000 streikuojančių mainierių val
džia buvo pasiuntusi ginkluotą kariuomenę tikslu su
daužyti streiką ir uniją. Du mainieriai užmušti ir 
daug sužeistų/ bet streikas tęsiasi. Streikieriai atsišau
kė i Anglijos ir Amerikos marininkus ir Įaiyakrovius 

su prašymu nevežti iš tų šalių anglies Francijon.

Graikų Partiz 
300 Vietovių

Athenai, Graikija. — 
Graikų partizanai yra užė
mę apie 300 kaimų ir mies
telių Peloponnese, pietinia
me Graikijos pussalyje, 
kaip teigia anglų žinių a- 
gentūra Reuter.

Monarcho - fašistų val
džia iki šiol tylėjo apie 
partizanų laimėjimus pieti-

anai Užėmė 
Peloponnese

nėję Graikijoje. Bet šiomis 
dienomis monarchiniai ■ sei
mo atstovai iš Pelopdnneso 
sušuko> . kaip čĮHšją . tenai 
pavojus iš partizanų pu
sės; pareikalavo įvesti 
griežtą karo stovį tame pus- 
salyje ir pasiųsti dar 15,000 
kariuomenės, kad sulaikytų 
partizanus.

Per 2 Metus Gi 
Nušlavė 122,000
• Athenai, Graikija. —Lais
vųjų graikų - partizanų ra
dijas paskelbė, jog per dve
jus paskutinius metus jie 
nušlavė 122,000 monarcho- 
fašistų kariuomenės — nu-

(tiku Partizanai
1 Fašistų
kovė, suėmė bei išmušė iš 
veikimo, sunkiai sužeisda- 
mi. Lapkričio 1 d. partiza
nai minėjo dvejų metų su
kaktį nuo įkūrimo demok
ratinės savo armijos. 1

Garsus Danų Ras 
Amerikos Komu

Kopenhagen, Danija. — 
Pasauliniai garsus danų ra
šytojas Martin Anderson- 
Nexo pasiuntė užuojautos 
pareiškimą • dvylikai teisia
mųjų komunistų vadų New 
Yorke. Nexo sako:-

— Jūs inkvizitoriškai tei
siami už idealą dėl gražaus, 
gyvenimo visiem žmonėm. 
Nors priešai vartos niekšus 
ir gengsterius, kad jus nu
baustų, bet jiems niekuo
met .nepavyks nuteisti jus 
mintyse plačiųjų žmonijos 
masių. Nuolat mažėja skai-

ytojasNexo Gina 
nistų Vadus
čius tų, kurie atsidavę auk
so santvarkai — dolerių ka
raliams ir jų sargams — 
gengsteriams ir niekšams.

Teisiami ne naciai ir jų 
sėbrai, bet tie, kurie kovojo 
prieš nacizmą, ypač komu
nistai, kurie pirmieji dėjo 
galvas, kad nacizmas būtų 
sumuštas. Tokie inkvizito- 
riški teismai eina ir Grai
kijoj ir Ispanijoj. Panašūs 
tamsiųjų amžių inkvizicijos 
teismai planuojami ir ki
tuose vakariniuose kraštuo
se. Z X

CHINU KOMUNISTU VADAS TVIRTINA, KAD 
JIE UŽVALDYS IŠTISA CH1NUA

Bucharest, Rumunija. — 
Mao Tze-tung, Chinijos Ko
munistų Partijos pirminin
kas, sako, chinų liaudiečiai 
komunistų vadovybėje . už- 
v a 1 d y s ištisą Chi- 
niją. Mao rašo Komunistų 
Informacijų Biuro laikraš
tyje, kad komunistų kontro
lėje dabar yra apie ketvir
tadalis visos Chinijos žemės adalis visos cnmijos žemes kad 5UU,(MW arabų d 

sli 168 rtiilion. žmonių, tai Palestinos nuo žydi

yra, 35 nuošimčiais šalies 
gyventojų. Jis‘praneša, jog 
komunistų armijos iki šiol 
sunaikint bei paėmė nelais
vėn jau 2,640,000 Čiąng Kai- 
šeko tautininkų “■kariuome
nės.

Kairo. — Skaičiuojama, 
kad 500,000 arabų pabėgę iš

Gali būti sunaikintos dar 
devynios Čiango divizijos

Nanking, Chinija.— ChL 
nų komunistų radijas pra
nešė, kad jie jau uždarė 
tautininkų kariuomenei pa
bėgimo koridorių iš Mukde
no srities į Yingkow uostą,

Čiang Bijo Komunistų 
Žygio prieš Nankingą

Peiping, Chinija.— Užė
mus liaudiečiams - komunis
tams Mandžuriją, pasiliuo- 
suoja šimtai tūkstančių jų 
armijos žygiams šiaurinėje 
Chinijoje. Čiang Kai-šeko 
valdžia bijo, kad ta armija 
galės patraukti į pietus ir 
užpulti tautininkų sostinę 
Nankingą. Associated Press 
lemia, kad tautininkai neat
silaikys ir Peipinge, senojoj 
Chinijos sostinėje.

Traukiasi Čiang Kai-šeko 
Tautininkų Ministrai

Nanking, Chinija. — Či
ang Kai-šekui įteikė rezig
nacijas (pasitrauki mus) 
premjeras Wong Wen-hao 
ir finansų x ministras W. 
Yuh-wu, nes smunka ir 
žlunga Chinijos ūkis, o iš 
antros pusės, komunistai 
laimi vis naujas karines 
pergales prieš tautininkus.

Čiang Kai-šekas įprašė 
tuodu ministru dar patar- 
nautį “šiuo pavojingu šaliai 
laiku. ”

Izraelio Kariuomenė Džeme 
Pozicijas Lebane

Tel Aviv, Izraelis. — Iz
raelio kariuomenė ne tik iš
šlavė iš Galilėjos arabišką
ją Lebano armiją. Izraelie
čiai' taip pat persigrūmė per 
.Lebano sieną ir užėmė ke
lias karines arabų pozici
jas. * f

Einant Laisvei spaudon, 
dar nebuvo bent apytikrių 
žinių apie prezidentinių rin
kimų pasekmes.

Popiežius vėl ragino dar
bininkus priešintis komuni
stinei valstybei.

Žandarai Bombardavo 
Francijos Mainierius

Paryžius, lapkr. 2. —Žan
darai su bombomis ir šau
namais ginklais atakavo 
mainierius. pikie tuo jaučius 
užstreikuotas angliakasyk- 
las šiaurinėje Francijoje. 
Mainieriai gynėsi. Valdžia 
skelbia, kad sužeista 15 poli
cininkų ; nesako, kiek jie su
žeidė mainierių. <

Seoul. — Išsiveržė naujas 
sukilimas prieš pietines Ko-

Mandžurijoj. Devynios Či
ang Kai-šeko tautininkų di
vizijos bandė prasiveržti iki 
Yingkowo, kad galėtų lai- g 
vais iš jo persikelti į vidų- ..j 
rinę Chiniją. Dar keli kari
niai Amerikos laivai atplau- ; 
kė į Yingkową.

Gręsia toms tautininkų 3 
divizijoms sunaikinimas bei 
suėmimas. Komunistai-liau- I 
diečiai jau suėmė apie 300,- 
000 Čiango tautininkų su 
visais amerikiniais jų gink- . į 
lais Mukdene ir apylinkėje < 
— didelė dalis tos tautinin
kų armijos pati perėjo j ko- , 
munistų pusę. "

Komunistai dviejose vie
tose taip pat’įsiveržė į kitą 
tautininkų koridorių— tarp • - 
senosios sostinės Peipingo 
ir jūros, kaip teigia New 
Yorko Times koresponden- 1 
tas Lieberman.

Tautininkai, vartodami 
amerikinius lėktuvus, bom
bardavo Mukdeną, taikyda
mi į jo geležinkelio stotį. 
Negirdėt, kad būtų patai
kę. Mieste išliko nepalies
tas dužiausias ginklų-amu- 
nicijos fabrikas.

12 ŽUVO SU KARINIU 
LĖKTUVU

Muldrow, Okla. — Sudu
žus kariniam Amerikos lėk
tuvui laike perkūnijos, žuvo 
bent 12 žmonių.

v

Cleveland. — 20 čionaiti- 
nių CIO unijų vadų pasiun
tė kablegramą streikuojan- 
tiem Franci jos angliaka
siam, žadėdami jiem para
mą.

Marshallo Plano Atstovas 
Šaukia Gelbėt Čiaiigą

.‘‘O

: 9
— Sugrį- 
Marshallo 
Roger D. 
Amerikos 
pagalbon

San Francisco, 
žęs iš Chinijos, 
fondo atstovas 
Lapham šaukė 
valdžią sukrusti 
Čiang Kai-šekui, diktatoriš
kam Chinijos valdovui, nes 
kitaip visa Chinija gali pa
pult į komunistų rankas.. 
Kartu Lapham sako, “nie
kas negalėtų pavaduoti” či
ang Kai-šeką.

r -Uyfcj

Susibūrė Jankiai Kariniai 
Patarėjai Chinijoje

Nanking, Chinija.— Apsi- 
vienijo Amerikos armijos,1 
laivyno ir oro jėgų oficie- 
riai Chinijoje, kur jie veikė 
kaip kariniai patarėjai Či- 
ang Kai-šeko tautininkų ar
mijoms. Tikimasi, kad to
liau bus sekmingesni jų pa
tarimai.

KARDINOLAS ŠAUKIA 
NEKART NACIŲ

Cologne, Vokietija.—Kar
dinolas J. Frings atsišaukė1 
į prez. Trumaną, kad ame
rikonai nekartų nusmerktų 
nacių kaip karinių krimina
listų.
ORAS.—šaltoka, lietinga.
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Krizė Austrijos Socialistuose
Dešinieji Austrijos šocialistai išmetė iš savo partijos 

Erwin Scharf’ą, vieną ligi šiol buvusiųjų savo vadų. 
Scharf prieš vienerius metus /buvo socialistų partijos ge
neraliniu sekretorium ir jis vaidino partijoje didelę ro-

Scharf visuomet buvo pažangus vyras ir kritikavo de- 
. šiniuosius dėl jų žalingos darbininkų klasei politikos.

Bet, štai, be niekur nieko socialistų partijos vadovybė, 
kurią sudaro dešinieji, nutaria Scharf’ą pašalinti. Deši
nieji Scharf’ą vadina “komunistų agentu.”

“Komunistų agentu” šis vyras vadinamas dėl to, kad 
. jis, matydamas Austrijai pavojų iš amerikinio imperia

lizmo pusės, ragina socialistus veikti bendrai su komunis- 
• tais.

Be abejojimo, šis dešinių socialistų vadovybės žygis 
suskaldys partiją. Gera josios dalis eis su Scharf’u.

Tenka manyti, kad šis Scharf’o pašalinimas yra pada
rytas su žinia ir patarimu “Marshallo plano” vykdytojų 
amerikiečių, kurie dabar taip “globoja’’ socialistus.

Puola Arthur Horner
Iš Londono pranešama, kad Anglijos mainierių-anglia- 

kasių unijos veikiantysis komitetas, kurio daugumą su
daro dešinieji, pareiškė kritiką angliakasių unijos sekre
toriui Arthur Horner’iui.

Arthur Hor»er yra komunistas ir jis neseniai užgyrė 
. Francūzijos angliakasių streiką, — angliakasių, kuriuos 
/ Francūzijos yaldžia šaudo!

Tačiau, angliakasių unijos sekretorius pareiškė, kad 
jis nepaisys dešiniųjų kritikos ir rems francūzUs anglia
kasius ir ateityje.

Amerikos angliakasių unijos prezidentas, John L. Le
wis, taipgi užgyrė Francūzijos angliakasių streiką ir pa
smerkė francūzų valdžią, kuri streikierius šaudo. Tačiau 
John L. Lewiso draugai unijoje dėl to jo ne tik nekriti
kuoja, bet dar jį pagiria!

Arthur Horner, beje, aną dieną viešai pareiškė, jog 
dešinieji Britanijos angliakasių unijos lyderiai dėl to iš
stoja prieš Francūzijos angliakasius, kad juos tai ragino 

. daryti pats valstybės sekretorius Marshallas. Mat, fran
cūzų angliakasių atsisakymas dirbti už mizernas algas 
kenkiąs Marshallo planui.

Visa tai rodo, kokios didžiulės reikšmės turi Francūzi
jos' angliakasių streikas, — ne tik tautinės, bet ir tarp
tautinės reikšmės.

Skubina Pagalbą
Žinios skelbia, jog Washington© vyriausybė labai su

sirūpino Kinijos padėtimi, — susirūpinimo, būtent, tuo, 
kad Kinijos liaudies armija atlieka milžiniškus laimėji
mus kovoje su liaudies priešais, čiang-kai-šeku ir kom
panija. '
. Susirūpinusi, vyriausybė tuojau įsakė didžiulę siuntą 
ginklų ir amunicijos Čiang-kaifšeko armijoms. Tie gink
lai, toji amunicija, kurie kadaise buvo nusistatyta pasiųs
ti gruodžio mėnesį, bus pasiųsti dabar, tuč tuojau!

80-tasis USA Kongresas buvo nuskyręs Čiang-kai-še- 
kui $125,000,000, bet iš tų pinigų 105 milijonai jau išleisti. 
Netrukus bus išleista ir visa Kongreso paskirtoji suma.

Mums rodosi, jog rėmimas Čiang Kai-šeko yra niekas 
daugiau, kaip turto eikvojimas ir pratęsimas karo Kini
joje. Kiekvienam juk turėtų būti aišku, kad joki ameri
kiniai ginklai nei lėktuvai Čiang Kai-šeko viešpatavimo 
neišgelbės, o neišgelbės jo dėl to, kad jis yra prieš-liau- 
diškas,. kad jis tarnauja ne kinų tautai, bet parazitams, 
feodalams, turčiams ir. Wall Stryto imperialistams.

Net ir dešinieji, konservatyvūs Kinijos.reikalų žinovai 
skelbia, kad joks stebuklas Čiang Kai-šeko valdžios neiš
gelbės. Tai kam tuomet eikvoti mūsų pinigai ir gelbėti 
neisgelbstimą valdžią?

LENKIJA GREITAI ATSI
STOJA ANT KOJŲ

Žymioji žurnalistė Anna 
Louise Strong šiuo tarpu 
lankosi Lenkijoje. Pereito 
sekmadienio “The Worker” 
talpina jos korespondenciją 
iš Varšavos. Raštas įdomus 
tuomi, kad jame ryškiai- pa
vaizduojama naujosios Len
kijos pokarinis atsistaty
mas. Strong rašo:

“Lenkija yra viena iš ne
daugelio kraštų Europoje, 
kuriuose klausimas, ar šian
dien gyvenimo lygis aukš
tesnis už prieškarinį lygį, 
nebėra akademiškas. Vaka
rų Europoje žmonės žino, 
jog jų gyvenimo Jygis nėra 
aukštesnis. įBritariijoj prieš
karinis gyvenimo lygis yra 
vienas iš tų seniai mirusių 
dalykų, kurių prikelti nebe
galima. 'Tuo tarpu Lenkija 
tą lygį jau pralėnkia ir žy
giuoja dar toliau pirmyn.

“Tai ypatingai svarbu to
dėl, jog Lenkija buvo karo 
metu labiau sunaikinta, ne
gu bile kuris kitas kraštas 
vakaruose. Lenkijoje nesi
randa tokios šeiiųos, kuri 
neturėtų karo aukos. Len
kijos didmiesčiai — Varša- 
va, Gdanskas/Vroclavas — 
buvo labiau sugriauti, negu 
labiausia bombarduoti vo
kiečių miestai.

“Jei nepaisant'viso to su
naikinimo, Lenkijoje gyve
nimo lygis greitai kyla auk
štyn, tai yra geriausias pa
liudijimas, kad jos tautinė 
ekonomija sveikai pagrįsta 
ir kad jos politinė ateitis 
gana aiški. Begiu paskuti
nių kelių šimtmečių Lenkija 
pirmu sykiu gali tuomi pa
sididžiuoti. O vakaruose 
kaip tik to ir trūksta.

“Pirmu sykiu per pasku
tinį tūkstantį metų Lenki
jos valstybė abiemis kojo
mis stovi ant savo žemės. Ji 
neturi tautinių mažumų ir 
nebėra traukoma bej stum
doma tai į rytus, tai į vaka
rus. Lenkijos valstietis turi 
savo žemės ir gyvena gana 
gerai, nors, žinoma, dar toli 
žemiau Amerikos farmerio 
gyvenimo lygio.

“Pirmu sykiu Lenkijos 
darbininkas turi pilnai dar
bo Lenkijos pramonėje. Jam 
nebereikia dirbti užsienie
čiams fabrikantams, kurių 
politika uždaryti kasyklas 
bei dirbtuves, kad palaikyti 
aukštas kainas kitose šaly
se, privesdavo prie chro
niško nedarbo ir priversda
vo tūkstančius lenkų aplei
sti Lenkiją. Šiandien tie len
kai grįžta atgal į savo ša-
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Kas Patenkinti Vokietijoje?
■ Dienraštis Vilnis rašo:

“Stuttgarte, Vokietijoj, po dviejų valandų protesto 
streiko prieš aukštas kainas, 40,000 žmonių demonstravo 
gatvėse. Kilo riaušės, kurių slopinimui Amerikos ka
riuomenė naudojo tankus. Dvylika demonstrantų ir du 
vokiečių policininkai sužeisti. Daugelis žmonių areštuo
ta. t > *

"Tai jau kelinta demonstracija. O tas rodo, kad Ame
rikos politika Vokietijoje patenkinti tik buvusieji indus- 
trialistai, naciai, abelnai turtingi ir reakcinis elementas. 
Vokietijos darbininkai nepatenkinti. ' *

“Gen. Clay laisvinimas nacių, Amerikos teismo ištei
sinimas nacių generolų, taipgi atsteiginėjimas vokiečių 
industrialištų nežavi daugumą vokiečių. Tame jie mato 
karo pavojų, nes kare, vėl nukentės liąudis ir ji karo 
nenori. Ji taipgi nenori grąžinti buvusią Vokietijos pa
dėtį prieš karą.

“Washingtonas liovėsi kalbėti apie taiką su Vokietija. 
Atrodo, kad ji norima atidėlioti. Dauguma vokiečių, mat, 
nesužavėti gen. Qlay demokratija.”

“Lenkijos valstiečiai aiš
kiai dabar gyvena geriau, 
negu prieš karą. Apart savo 
žemes, jie šiandien turi dau
giau žemės ūkio mašinų ir 
už savo produktus gauna 
aukštesnes kainas. Pirmiau 
buvęs skarmaluotas valstie
tis šiandien šventadieniais 
nė nežiūri į švarką, kuris 
nėra grynos vilnos.

“Darbininkas šiandien, 
tiesą, dar vis gauna šiek 
tiek iriažesnę asmeninę al
gą, negu prieš karą, skai
tant daiktais, kuriuos jis už 
algą gali nusipirkti. Bet ka
dangi nebėra nedarbo, ka
dangi kiekvienas šeimos na
rys gali dirbti, tai šeimos į- 
plaukos didesnės, negu bū
davo , prieš karą. Tik balt- 
kalnieriški d a r bsi ninkai 
(valdžios tarnautojai, raš
tinių darbininkai ir k.) 
šiandien gyvena sunkiau, 
negu prieš karą. Mokytojai 
tebesiverčiajabai sunkiai.

“Ealorinis maisto sunau
dojimas. tebėra kur kas že
mesnis, negu Amerikos gy- 

dytojai reikalauja dėl pa
laikymo .geros sveikatos. 
Per dieną išpuola tik trupu
tį daugiau kaip 2,000 kate
rių. Tai beveik tiek pat, 
kiek vokiečiai gauna po ka
ro.

“Aš nežinau, kiek kate
riais saikuojant maisto- gau
na anglai. Bet aš žinau, kad 
Lenkijos laikraščiai savo 
korespondentams Londone 
siuntinė j a maisto pakelius, 
kuriuose randasi sviesto, la
šinių ir kitų riebalų.”

KUR LINK EINA ŽYDŲ 
VALSTYBĖ IZRAELIS?

“The Dąily Worker” ko
respondentas A. B. Magil 
šiuo tarpu gyvena naujojoje 
žydų valstybėje Izraelyje. 
Jo raštai labai įdomūs tuo
mi, kad Magil juose nušvie
čia padėtį iš aiškaus’ darbi
ninkiško tašį;aregio.

Vėliausioje savo kores
pondencijoje iš Tel Avi v 
Magil rašo apie Izraelio 
valdžios politiką. Jis nuro
dę, kad Izraelyje smarkiai į- 
sigali kapitalistinis elemen
tas, kuris tą jauną valstybę 
tempia linkui Anglijos ir A- 
merikos. Iki šiol ginkluoto
se jėgose svarbiausias pozi
cijasx laikė kairioji srovė, 
bet palaipsniui ji yra stu
miama laukan.

Jis kritikuoja Izraelio 
valdžios atsinešimą linkui 
arabų. Pavyzdžiui, iškilus 
karui tarpe Izraelio ir ara
bų, apie keturi šimtai tūks
tančių arabų iš Izraelio pa
bėgo. Jų padėtis labai bai
si. Jie paliko be namų, be 
šalies, be tėvynės. Teisybė 
ir žmoniškumas reikalauja, 
kad šitiems žmonėms Izra
elio valdžia užtikrintų, jog 
jie sugrįžę >namo atgaus sa
vo vietas ir įgalės kartu su 
žydais laisvai gyventi. Izra
elio valdžia tokios teisingos 
ir sveikos politikos nesilai
ko.

Bet Izraelio kapitalistams 
nevyksta taip greitai apsi
dirbti su kairiosiomis jėgo
mis, kaip jie norėtų. Jiems 
priešingos yra dvi partijos, 
atseit, Suvienyta Darbinin
kų Partija ir Komunistų 
Partija. Apie tas partijas 
Magil sako: “Izraelio Ko
munistų Partija turi gerą 
programą ir pakankamai 
valios ją pravesti" gyveni- 
man, bet neturi galios, yra 
per silpna ir turi veikti la
bai sunkiose sąlygose. Tuo 
tarpu Suvienyta Darbinin
kų Partija turi programą ir 
spėkų, bet neturi valios savo 
programą gyvenimą praves
ti.” Ir bėda tame, , kad šita 
Darbininkų Partija atmeta 
bendrą frontą su komunis
tais. Ji turi du -nariu Izra
elio kabinete. Vietoj kovo
jus prieš valdžios netikusią 
politiką,' ji pasiduoda liki
mui.

. Magil išvada yra tokia:
“Izraelio tragedija ran

dasi tame fakte, kad jo dar
bininkų klasė nepakanka
mai subrendus politiniai, 
jog galėtų tapti anti7impe- 
rialistinio tautinio išsilais
vinimo judėjimo vadu —• 
vadu judėjimo, kuris vienas 
galėtų apsaugoti valstybę. 
Tačiau tai nereiškia, jog. 
jau viskas pralaimėta. Tas 
tik reiškia, kad Izraeliui 
reikia daug daugiau para
mos iš Amerikos — tokios 
paramos, kurios balso ne
girdėsi Paryžiuje, — para
mos iš Amerikos darbininkų' 
ir visų kitų progresyvių, 
tiek žydų, tiek nežydų.”

Jei nesate dienraščio* Lais
vas savininku ir leidėju, tai 
tuojau pastokite. Tik už $10 
jūs galite patapai Laisvės 
Bendrovės dalihinku.

Nariai CIO United Brewery Workers visose didžiosiose New Yorko-Brooklyno bra- 
varnese sustabdė darbą protestui prieš ne svietišką paskubą alaus išvežiotojams ir jų 
pagelbininkams. Gal tą paskubą jie būtų šiaip taip kentę, jeigu firmos nebūtų su
spendavusios iš darbo apie 500 darbininkų, kurie nepajėgė atidirbti nustatytos kvotos 

ar nenorėjo pažeisti savo sveikatą persidirbimu.

Lietuvio Rašytojo Įspūdžiai Pasauliniam 
Mokslininkų ir Kultūrininkų Kongrese

(Pabaiga)

Pasipiktino Jų žygiu
Teiloro ir Heksli “manifesta

cijomis” pasipiktino visas kon
gresas. Geriausieji Amerikos-ir 
Anglijos inteligentijos atstovai 
kopė į tribūną ir drąsiai pareiš
kė, kad jie solidarizuojasi ne su 
Heksli ir .Tėiloru, o su visais 
dorais pasaulio žmonėmis, ko
vojančiais prieš imperializmą 
dėl taikos- ir kultūros. Ameri
kos rašytojas Albertas E. Ka
nas (vienas autorių žinomosios 
knygos “Slaptasis karas prieš 
Tarybų. Sąjungą”) pareiškė, 
kad “Maršalo planas, tasai Va
šingtono* ir Uol-stTyto benkar- 
tas” yra kilpa, kurią Amerikos 
imperialistai mėgina užmesti 
ant laisvų tautų kaklo, kad ga
lėtų pasmaugti jų laisvę ir ne
priklausomybę. Pasaulinio gar
so biochemikas anglų prof. J. 
B. Holdenas drąsiai gynė nau
jąsias demokratijas ir pareiškė, 
kad'jis pažįstąs/ Lenkiją ir..Če
koslovakiją,' ir lajt>ai abejojąs, 
ar Anglijoj^’šiūo 'mėtų esą dau
giau laisvės, negu minėtuose 
kraštuose. Jis drąsiai gynė Ta
rybų Sąjungą nuo kvailų ir ne
pagrįstų kaltinimų, kad neva ji 
ruošiantis ’užpulti Ameriką ir 
įrodė, kad tikrąją karo grėsmę 
sudaro šiuo metu Amerikos im
perialistų klika, siekianti pa
saulinės. hegemonijos, šių ir ki
tų Amerikos ir Anglijos dele
gatų kalbos parodė, kad ir ten 
esama tvirtų jėgų, kurios, drau
ge su visa pažangiąja žmoni
ja, didvyriškai kovoja prieš 
siautėjančią reakciją.

Ko.ngreso gale puikią kalbą 
pasakė tarybinės delegacijos 
narys D; Zaslavskis. Jis- galu
tinai demaskavo ponų teilorų, 
heksli ir stapldonų veidmainiš
kumą, jis davė atkirtį jų tipo 
pesimistams, kurie norėjo ir 
laukė, kad kongresas sužlugtų. 
Jis pabrėžė, kad, nežiūrint di
džiausio delegatų pažiūrų skir
tumo, kongrese i buvo surasta 
bendra kalba, 'kad kongresas 
praėjo- aukštame lygyje ir kad 
jo atbalsis ir poveikis pasauly
je būsiąs didelis ir reikšmingas.

Jeigu kongreso metu kai kam 
atrodė, kad už ponų teilorų ir 
heksli nugarų slepiasi kažko
kios didelės reakcinės jėgos, 
tai manifesto priėmimas išryš
kino, kad amerikonų ir anglų 
delegacijose tebuvo paskiri re
akcionieriai, kurie kongrese pa
sirodė izoliuoti. Jeig^ amerikie
čių ir anglų delegacijų mažuma 
balsąvo prieš manifestą arba 
nuo balsavimo susilaikė, tai net 
jie jau nebegalėjo susilaikyti 
nebalsavę rezoliucijos, dėl pa
žangiąją rašytojų — Hovardo 
Fasto, Pablo Nerudos ir G. 
Tlislerio persekiojimo ir rezo
liucijų dėl Graikijos ir Ispani
jos. Jeigu kongreso priimtas 
manifestas buvo ilgų svyravi
mų ir kompromisų rezultatas, 
tai vis dėlto jame liko svar
biausi punktai — tiesioginių 
karo kurstytojų nurodymas ir 
bendra pasaulio inteligentijos 
programa kovoje dėl taikos, dėl
kultūros ir pažangos. 2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith.JDąily)—Treč., Lapkr. 3, 1JH8

Rašo VENCLOVA
didžiulę reikšmę, kad jo metu 
daugelio šalių kultūros, darbuo
tojai užmezgė savitarpy arti
mus santykius, kurie prisidės 
prie tarptautinio kultūrinio 
bendradarbiavimo.
. Kongreso metu įvykęs didžiu
lis mitingas Vroclavo halėje, 
kuriame dalyvavo 30—40 tūks
tančių lenkų darbininkų ir inte
ligentų, ryškiai parodė naujo
sios demokratinės Lenkijos pa
siryžimą visas jėgas atiduoti 
taikos, laisvės reikalui ir demo
kratinės respublikos kūrybai.

Kongresas kiekvienam jo da
lyviui paliko giliausią įspūdį il
giems metams ir įkvėpė dar at
kaklesnei kovai dėl didžiausių 
žmonijos idealų — taikos, de
mokratijos, kultūros.

Kiekvienas kongreso dalyvis 
išsivežė gilų dėkingumą lenkų 
tautai ir vyriausybei už nepa
prastą vaišingumą ir nuoširdu
mą.

Ką gi šis Kongresas 
Įrodė ?

Vroclave įvykęs kultūros 
darbuotojų 4 kongresas taikai 
ginti šiandien stovi pasaulinės 
spaudos dėrfiesio centre. Nors 
reakcija ir stengiasi sumažinti 
tarimai randa didžiulį atbalsį 
visose žemės rutulio dalyse mi
lijardų pasaulio žmonių širdy
je reikšmę ir apdrabstyti pur
vais jo dalyvius, kongreso nu- 
se. šis kongresas parodė, kad 
pasaulio tautos padarė gilias iš
vadas iš pereito karo. Jis pa
rodė, kad taikos ir demokrati
jos jėgos pasaulyje labai smar
kiai išaugo ir kad šiandien ka
ro kurstytojams pasaulį įklam
pinti į naują . karo prarają 
daug sunkiau, negu kada nors. 
Jis taip pat parodė milžinišką 
Tarybų Sąjungos vaidmenį ko
voje dėl taikos, tautų laisvės 
ir kultūros.

Vroclavo kongresas turi ir tą

Iš Rochesterio į Brooklyn^
Penktadienio vakarą užeina 

į Čedemino salę J. Šukys su 
savo drauge Viktorija ir, pama
tęs švedo ir Barono šeimynas, 
prisiartinęs, sako: — mano ka- 
lamaškos ratai patepti. Būkite 
prisirengę subatos rytą, važiuo
sime į Brooklyno lietuvių di- 
džiausį kermošių — Laisvės pi
kniką.

Mes visi žiūrime akis išpūtę 
ir nežinome ką sakyt. Drg. Šu
kienė nusišypsojo ir sako:

— Jūs dzūkai, kalakutai ir 
žemaičiai, ar nežinote, kad ne
dėlioję įvyksta Laisvės didelis 
piknikas. Tai bus Brooklyno 
lietuvių didžiausis kermošius.

Drg. Švedienė primerkė aku
tes, pamislino ir atsakė: — Ta
vo, Juozai, kalamaška bus per- 
maža mums visiems. O mūsų 
linksmusis Baronas, patylėjęs, 
sako: — Jeigu į Laisvės pikni
ką, tai važiuojame visi. Jūs su
sėsite į vidų, o man ir ant sto
go bus gerai.

Visi pradėjome juoktis ir su
tarėme važiuoti.

* * *

Subatos rytą atsikeliame visi. 
Drg. Šukys atvažiuoja su savo 
kalamaška. Išlipęs, apžiūrėjo 
visus ir sako: *— Drg. Baronai, 
tau ir ant kalamaškos stoge) ne
reikės sėdėti, nes atrodo, kad 
mes nei vienas nesveriame tri
jų šimtų svarų. Sulipame visi 
į vidų ir visi linksmi, kad vie
tos užtenka ir kad atrodo, jog 
diena bus graži.

Išvažiuojame iš miesto ant 
didelio kelio ir nešamės pir
myn. švedas pastebi, kad mūsų 
mašina gerai bėga. Šukys nusi
šypso ir sako: — švedai, neži
nai slaptybės. Norėjau nusi
pirkt naują mašiną ir vapėjau 
daifg vietų. Visur atsakymas 
tas pats: “Jeigu agentui duosi 
prb užpakalines .duris 500 do
lerių daugiau, negu verta, tai 
gausi naują mašiną. Supykęs, 
nusipirkau naują motorą, įsi
dėjau į savo seną kar£ ir da
bar važiuojame į Laisvės pikni
ką, kaip ir visi kiti su naujomis

mašinomis. Mes visi pradėjome 
juokauti, kad mūsų Juozas gu
drus žmogus.

Pavažiavus tojiau, mūsų ma
šinos kėravotojas užklausė, kur 
sustosime pasilsiui? Švedienė 
užkamandavojo į Binghamtoną. 
Sako — noriu pamatyti draugą 
Jasilionį ir pasakyt jam ačiū 
už taip puikią eilėraščių knygą. 
Baronienė pritarė, Šukienė ir
gi neatsilieka. Ir mes vyrai ne
sipriešiname.

įvažiuojame į Binghamtono 
miestą ir susirandame lietuvių 
svetainę. Bet koks buvo mūsų 
nusistebėjimas, kuomet suėjo
me į vidų ir neradome nei vie
no , lietuvio lietuvių svetainėje, 
visi svetimtaučiai. Tokiu būdu 
išvažiavome iš Binghamtono 
nesimatę su drg, Jasilioniu, nes k 
neturėjom jo antrašo su savim.

* * * -
Nakvynei sustojome apie 50 

mylių nuo Brooklyno. Pernak-, 
voję ir gerai pasilsėję traukia
me tiesiog į Laisvės ofisą. Neė
mė daug laiko, Laisvės ofise 
jau šnekamės su drg. Bukniu. 
Jisai, kaip ir daug metų atgal, 
linksmas ir smagus.

Pasikalbėję, pradėjome tei
rautis, kaip pasiekt Lietuvių 
Kultūrinį Centrą. Draugas Bu- 
knys davė palydovą. Pasirodė, 
kad tuomi palydovu esantis d. 
Balčiūnas, mums iš vardo ge
rai žinomas, bet asmeniškai 
pirmą sykį pasimatėme. Drg. j 
Balčiūnas labai malonus žmo- *

(Tąsa 4-me pusi.)

Redakcijos Atsakymai
J. J. Mockaičiui, Bridge

port, Conn. — Pranešimas 
apie Progresyvių Partijos 
kandidatus (Conn, valstijo
je) atėjo per vėlai; nesu
spėjome įdėti nei į pirma
dienio nei į anthadįenio 
Laisvės laidas. Tokie daly
kai reikėjo rašyti anksčiau.-^-



rase

Today’s Pattern

savo

geriausi

o gyve- 
samdyti 

to visko te

pasi ir vitaminų 
A. B. ir G. Dėl to bučeriai 
kepenų dabar nėbemeta ka
tėms. Priešingai, jų kainos 
dabar vejasi steikus.

Lygybe, Teises Moterims 
Neatėjo Be Kovos

Rūpinimasis Motinomis ir 
Vaikais Tarybų Lietuvoj

Didžiausia pagarba ir rūpes
čiu apsupta motina T. Lie
tuvoje. Daugiavaikes moti
nas tarybinė vyriausybė ap
dovanoja ordinais ir meda
liais. Paskutiniaisiais po
kariniais metais Tarybų 
Lietuvoje apdovanota ordi
nais ir medaliais apie 10 
tūkstančių motinų. 359 mo- 

lietuvių, užauginu-

9039 
sizes

Pasijutę lygiais žmonė
mis supranta abi lytis, kad 
ne vienai iš jų, bet abiem 
drauge lygiai priguli žmo
gaus vardo verti gyvenimo 
santykiai, žmogaus vardo 
vertos teisės.

Gal niekur nėra taip pra
siplatinęs išsitarimas, kaip 
pas mus: “Būk vyru!” Tai 
yra “būk didis, būk stip-

Geriausios kepenys yra 
vidutiniai ^rausvos .spalvos. 
Tamsiausios nei šviesiau
sios- ar apgeltusios nėra ge
riausiomis.

• Mėsgaliuose — inkstuose, 
širdyse, kepenyse, smegeny
se randasi po daugiau gele
žies ir kitų mineralų, negu 
brangiuose x raumenų gaba
luose

n e v eiklumas 
padėtimi, ku- 
ko virti. Juk 
šimtai tūks- 

neturi pasto-

Inkstai — buinūs, bet ne 
taukiniai, be plėmų būna

Blaivai jau supratusios 
ir rašiusios tų laikų pažan
giosios lietuvės moterys!kokiais 

moterys
Mirė Kaip 

Komunistė
Užmirškime valandėlei 

baisų baubą, kurį milionie- 
rių spauda ir radijąs paga
mino parduoti mums kaipo 
komunisto paveikslą. Pa
žiūrėkime, kaip gyvena ir 
atrodo gyvieji komunistai, 
kol jie gyvi, ir kaip apie 
juos kalbama jiems mirus.

Jokios teisės ir laisvės 
neatėjo žmonijai be ryžtin
go siekimosi jas gauti. Rei
kėjo jų pageidauti, prie jų 
siekimęsi planuoti, veikti, 
o kartais ir pasiaukojusiai 
kovoti. Reikėjo atsargumo, 
nes kiekviena klaida sutruk
dė pirmynžangą.

Mūsų pirmtakūnės kovo
tojos už lygybę moterims 
Amerikoje tą tiesą suprato 
jau prieš šimtmetį.

Lietuvos pirmaujančios 
moterys tai suprato, už tai 
rašė, kalbėjo jau prieš 40 
metų, įtikinimui pavarto- 
damos kitų kraštų moterų 
nuoveikius. Gerą to pavyz
dį randame iš fragmento 
Gabrielės Petkevičaitės raš
to “moterų padėjimas,” iš
spausdinto Vilniaus Žinio
se 1908 metais. Ji

rus!
Mes moterys privalome vi

somis jėgomis stengtis .taip 
pačios, taip mūsų vyrus 
pripratinti kaipo idealą sta
tyti žodį “žmogus” — Būk 
žmogumi! Būkiipe. žmonė
mis!

Abi lytys drauge supra-

Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Žvilgterėkime, 
keliais Suomijos 
ėjo prie savo laisvės. Jos 
pirmos Europoje iškovojo 
sau lygias teises su vyrais. 
Jos pirmos beveik pradėjo 
ir rūpintis savo politišku 
subrendimu.

Nuo 1892 metų jos tvėrė 
atskiras kuopas vedimui 
kovos už politines teises.

Įvykus dideliam streikui 
1905 metais, moterys lygiai 
streikavo su vyrais, ir bu
vo pasižadėjusios vienos pa
čios streiką toliau tęsti, jei 
joms nebus lygios su vyrais 
teisės teikiamos.

Pripažįsta jos, kad nie
kas joms tiek nepadėjo iš
kovoti tų lygių teisių, kaip 
bendras vaikiukų ir mer
gaičių auklėjimas mokyklo-

mai, sodai 
vaikams.

Dirbančioji motina rami 
dėl savo vaikų gali pasi
švęsti darbui.

Tarybų Lietuvoj. veikia 
įstatymas apie privalomą 
visuotiną vaikų apmokymą. 
Platus pradžios, vidurinių 
ir aukštųjų mokslo įstaigų 
tinklas ir valstybės teikia
mos stipendijos suteikia

Linkėtina, kad mūsų 
draugės nesitrauktų iš to 
darbo, bet dar energingiau 
ir ryžtingiau jau dabar 
žvelgtų į 1952 m. rinkimus. 
Keturi metai asmens gyve
nime — trumputis laiko
tarpis. Juo trumpesnis jis 
valstybės gyvenime. . Mes 
per tuos keturis metus tu
rėsime laimėti .tą, ko nespė
jome laimėti šiuose rinki
muose. O tai reiškia:

Jau bus po balsavimų ir, 
didžiumoje vietų, jau žino
sime, kas tapo išrinkti.

Nežiūrint, kas bus iš
rinktas, mes pačios žinome 
ir kiti pripažins, jog Pro
gresyvių Partija netikėti
nai gerai pasirodė, daug 
nudirbo ir yra pasiryžusi 
gyvuoti. Ir savigarbiai at
siminsime, jog daugelis ir 
mūsų draugių tame turi sa
vo Šerą, darbavosi.

szmas yra vienas is svar
biausių žmonijos klausimų. 
Pusė žmonijos juk skurstų 
paniekinime, o nuo mįūisų 
susipratimo priguli jos iš- 
liuosavimas.

vo auklėjami žeminančioje 
vergiško paklusnumo dva
sioje.

Visiškai pasikeitė motinų 
bei kūdikių r gyvenimas ir 
likimas Tarybų valdžios 
metais Lietuvoje.

Tarybinė valstybė rūpi-

Mrs. Lucille Johnson ir jos 3 metu sūnelis po prasi
blaškymo po New Yorko subways tris naktis. Jos 
vyras, kare sužeistas veteranas, buvo gavęs Pennsyl- 
vanijoje darbą, bet negalėjo gauti buto savo šeimai, 

tad jie sugrįžo į New Yorką, kur jie rado vietą 
pasnausti—subvčse.

Gražios džiumperin&s sukneles 
forma gaunama 2 iki 10-ties 

dydžio.
Užsakymą su 25 centais ir 

pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio siųskite: Amelia 
Burba, 427 Lorimer Street,

gimnazijose 
tūkstančiai 
metais 3579 pradžios- ir vi
durinėse mokyklose jau mo
kėsi 366 tūkstančiai. Be to 
nuolat plečiamas specialių 
mokslo įstaigų - techniku
mų, amatų ir kitų mokyklų 
tinklas, kur moko ir įsigyja 
specialybes dirbančiųjų 
vaikai.

/Tarybų Lietuvoje negali 
kilti klausimas, ką veiks 
žmogus, baigęs aukštąjį 
mokslą. Kraštas, kuriame 
liaudies ūkis yra pasiekęs 
nematyto ligi šiol žydėjimų 
laipsnio laukia ir vis dau
giau ir daugiau reikalauja 
specialistų, kuriems sutei
kiamos visos galimybės 
dirbti produktyvų, kūrybinį 
darbą. '

Tarybų Lietuvoj 
nauja karta. Šitoji 
nežino ir jai neteks 
venti tokių sunkių

auga 
karta

pergy- 
dienų, 

kurias praeityje pergyveno 
jų tėvai ir motinos.

Moterys - motinos, jų 
vaikai ir visi Tarybų Lietu
vos dirbantieji turi gyveni
me savo vietą, vietą lygia
teisio ir naudingo socialis
tinės visuomenės nario.

Mes įsitrauksime į 
bą savo susiedijose. ,

Susipažinsime su 
kaimynais ir pažinsime jų 
reikalus, bendrai juos gin
sime.

Savišvietos pagalba sklei
sime .teisingas pažiūras, ži
nias savo šalies ir pasauli
niais reikalais.

Ir viskam* tam, atsimin
kime, niekas kitas taip ne
padės, kaijy darbininkų pro- 
gresyvė spauda 4* ir tokios 
pat organizacijos. Kiekvie
nas naujas/ skaitytojas ar 
naujas narys bus nauju bal
su už gerovę, taiką ir pro
gresą. į

nę paramą.
Tikx per paskutiniuosius 

2 metus jai vyriausybė iš
mokėjo daugiau kaip 18,000 
rublių. Jos vyriausieji sū
nūs Romualdas ir Algis mo
kosi gimnazijoje.

Trakų apskrities valstie
tė M. Divonienė, 10-ties 
vaikų motina, anksčiau la
bai vargo. Senais buržuazi
niais laikais ji net neturėjo 
teisės pasiskųsti. Dabar M. 
Divonienė apdovanota “Mo
tinos - Didvyrės” ordinu. Ji 
tapo įžymiu visuomeniniu 
veikėju. Šiuo metu M. Divo
nienė — Aukščiausiosios 
LTSR Tarybos deputatas.

Tarybinės valdžios lai
kais Lietuvos moterys tapo 
aktyviais dalyviais politi
nio, ekonominio, visuomeni
nio ir kultūrinio respubli
kos gyvenimo. Tarp jų yra 
7 Aukščiausiosios TSRS 
Tarybos deputatai, 39 de
putatai LTSR Aukščiausio
sios Tarybos 9,835 deputa
tų vietinių tarybų. Yra Sta
lininės premijos laureatų, 
inžinierių, technikų, įmonių 
vedėjų. Daugiau kaip 6,000 
lietuvių moterų dirbą peda
goginį darbą. Tarybinės 
valdžios laikais moteris 
kaip ir vyras tapo lygiatei
siu visuomenės nariu.

Fabrikuose ir įmonėse 
tūkstančiai darbininkių žy
giuoja pirmose pokarinio 
penkmečio stachanovininkų 
eilėse.

Fabrikuose ir įmonėse 
tūkstančiai darbininkių — 
stachanovininkių vykdo po
karinį penkmečio planą. 
Respublikos laukuose vals
tietės sėkmingai kovoja už 
žemės ūkio pakėlimą.

Tai viskas tapo galimu 
vien dėl to, kad tarybinė 
valdžia suteikė moterims 
plačiausias teises ir galimy
bes dalyvauti visose respu
blikos gyvenimo srityse.

Dirbančiųjų vaikams or
ganizuotas platus tinklas 
vaikų įstaigų. Respublikoje 
yra 195 vaikų darželių ir 
keletas dešimčių lopšelių. 
Juose gydytojų, pedagogų

Kada Šie Žodžiai 
Pasieks Jus—

Kas-nors iš mums mielų žmonių atida* 
ve gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Sunki buvo dirbančiosios1 ordinu ir suteikė jai pinigi 
motinos ir jos vaikų padėtis 
buržuazinėje Lietuvoje. Jo
kių įstatymų, jokių organi
zacijų, saugojančių moti
nystę ir kūdikystę nebuvo: 
Varginga dirbančiųjų padė
tis, sunkus neturtingo vals
tiečio gyvenimas — tai vis
kas buvo nenugalimos kliū
tys vaikų auklėjime.

Iš kartos į kartą tėvų li
kimas atitekdavo vaikams. 
Kumečio arba vargingojo 
valstiečio sūnus nuo pat 
mažens tapdavo piemeniu 
arba kumečiu. Žemai apmo
kamų darbininkų vaikų li
kimas buvo ne geresnis. 
Apie vaikų mokymą ir kal
bos negalėjo būti. Mokslas 
gimnazijoj ar universitete 
brangiai kainavo. Be to rei
kėjo vaikus aprengti, pirkti 
jiems vadovėlius 
nantiems kaime — 
mieste butą 
vai neįstengdavo pakelti.

Motinų ir vaikų sveikata 
valstybė nesirūpino. Dir
bančiųjų vaikai buvo silpni 
ir ligoti. Mirtingumas tarp 
vaikų, neturinčių elementa
rinės gydytojų pagalbos, 
buvo pasiekęs labai aukšto 
laipsnio. Daugiavaikė mo
tina, kuri uždirbdavo visai 
šeimai duonos kąsnį, ne
gaudavo iš valstybės jokios 
paramos. Dirbančioji mote
ris. 30-ties metų • amžiaus 
atrodė kaip senė. Susirgusi, 
ji neturėjo galimybės nau
dotis gydytojų pagalba, ka
dangi gydymasis per bran
giai apsieidavo.

Tiesa, buvo Lietuvoje ke
letas lopšelių, išlaikomų 
labdaringų organizacijų lė
šomis, bet vietų skaičius 
buvo labai ribotas. Tik re
tais atvejais pavykdavo dir
bančiai motinai įtaisyti sa
vo vaiką tokiame- lopšelyje,

tmų 
šių dešimt ir daugiau vai
kų, apdovanotos “Motinos- 
Didvyrės” ordinais.

Tarybinė vyriausybė di- 
jj , džiules lėšas skiria daugia- 

* vaikėms šeimoms ir vieni
šoms motinoms remti. Nuo 
1945 iki 1948 metų gegu
žės mėnesio valstybinių pa
šalpų Lietuvoj išmękėta 
155.5 milijono rublių!

Sunkiai gyveno fašisti- 
| nes smetoninės vyriausybės 

laikais Joniškio apskrities 
valstietė F. Kalinauskienė. 
Vargingame ūkelyje sunku 
buvo išmaitinti 10 vaikų, o 
leisti juos į mokslą ir galvo- 

lįfrti nebuvo ko. Paramos ji 
jpniekur negalėjo gauti. Ta- 

gvrybinė vyriausybė apdova- 
Motinos-Didvyrės”

suprantame daugelis iš mū
sų šiandien, jog visi žmo
nės yra, anot prezidento 
Lincoln’o, “sutverti lygūs.”. 
Kad skirtumai susidaro tik
tai skirtume sąlygų augti, 
siektis mokslo, gauti darbą 
ir lygų užmokestį už lygų 
darbą.

Vyriausia, jos suprato 
tai, kad užsidariusios vien 
tarp keturių sienų ir tesi- 
rūpindamos vien tiktai/vir
tuve mes nepagerinsime 
savo" būvio. Mūsų gadynėje 
tik virtuve tesirūpinanti 
moteris yra visuomenei naš
ta ant sprando^ Atsilikimas, 
susnūdimas, 
grąso mums 
rioje nebebus 
jau ir dabar 
tančių šeimų 
gės ir grąso praradimas net 
tų keturių sienų minioms ki
tų žmonių .dėl beprotiško 
kėlimo kainų ir pasiruoši
mo karui.

Tikrą komunistę, gyve
nime pažįstapią tūkstan
čiams marininkų, paskilbęs 
darbininkų korespondentas, 
Art Shields, pavaizduoja 
sekamai: ,

— Eiliniai > marininkai 
nežinojo, jog Kathleen Mor
ris miršta, kuomet jinai iš- 
rinkinėjo duokles ir parda
vinėjo literatūrą vakaras 
po vakarui komunistų par
tijos pajūrio sekcijoje. Jie 
nežinojo, kad jinai miršta, 
kuomet jinai paskolino bu- 
dilninką cento neturinčiam 
draugui,' gavusiam darbą 
ant sausumos, ar rinko 
drabužius pikietuojantiems 
brolužėliams.

— Vienok Kathleen žino
jo, jog jinai njiršta. Pergy
venti sunkumai kaipo vai
sių raškytojos ir keliaujan
čios darbininkės vakaruose, 
taipgi dienos ir naktys liau
dies judėjime atsiėmė at
skaitą.

— Daktarai sakė, kad 
vienas jos plautis dingęs, 
kitas sužalotas. Gal būt ji
nai būtų galėjusi pratęsti 
gyvybę ramiai gulėdama lo
voje. Bet Kathleen gyveno 
ne tam.

•— “Vely praleisčiau liku
sius savo gyvenimo viene
rius metus ant kojų, kovo
dama už partiją, negu 10 
metų gulėdama ligoninėje,” 
prasitarė ji savo artimiems 
draugams.

— Mirtis atėjo 19-tą spa
lių jos kahibarėlyje ant W. 
25th St.,z priešais sekčijos 
patalpas ant 8 th Ave., New 
Yorke, kraujui staiga išsi
liejus plaučiuose.

Dirbo Iki Galo
x— Kathleen dirbo iki li

kos nakties partijos patal
pose dieną pirm savo mir
ties.

— Spalių 23-čią jos šer
menyse ir palydėti , prisipil
dė ilga pajūriečių salė, įvy
ko didžiausias mitingas iš 
visų buvusių per ilgą, ilgą

Niekas taip, kaip suarti- 
nimas abiejų lyčių ant mo
kyklos suolų, nenaikina tos 
prietarų sienos, iškilusios 
tarp vyrų ir moterų.

Vyrai, matydami greta 
savęs moteris lygiai protau
jančias, lygiai manačias — 
pameta perdaug aukštą su
pratimą apie savo didybę. 
O savo didybės pajautimas 
juk visuomet žmogų žemina 
doriškai, — kaip ir per di
delis nusilenkimas. Mer
gaitės vėl persergsti ne 
vieną vaikiuką nė tiek ne
sugebantį protauti, kaip 
jos — pasikelia iš joms na
mie įkalbamo nedrąsumo ir 
tokiu būdu pasijaučia la
biau lygiais žmonėmis ir 
vieni ir kitos.

“vyras,” nes turi platesnę 
reikšmę stiprybės ir doros 
drauge ir kad lygiai abiem 
žmonių dalim yra prieina
mas, pasiekiamas — gal 
lengviau įstengsime supras
ti bendrai moteris žeminan
čius prietarus, bendrai mus 
slegiančius nakties tamsy
bėse.

Ypač mes moterys turime 
1 i a u t is skandinusios ir 
skendusios vien šeimyniš
kuose rūpesniuose. Kelki
mės, supraskime, kad taip 
vadinamasis “motery, klau-

vaikams plačiausios gali
mybės mokytis.

Šiuo metu Lietuvoje yra 
daug daugiau vidurinių, 
aukštųjų ir specialiųjų mo
kslo įstaigų, negu buržua
ziniais laikais ir šis tinklas 
nuolat plečiamas.

Taip pavyzdžiui 1945 
metais 3059 mokyklose ir 

mokėsi 275 
vaikų, o 1947

vena tūkstančiai vaikų.
34 vaikų konsultacijos, 27 

moterų, 22 motinos ir .vai
ko konsultacijos — suteikia 
gyventojams nemok amą 
medicinos pagalbą. Silpnos 
sveikatos vaikams paskirtos 
5 sanatorijos.'

Kiekvieną vasarą tūks
tančiai vaikų praleidžia va
saros . atostogas pionierių 
stovyklose Valakumpiuose, 
Palangoje ir kituose vieti
niuose respublikos kuror
tuose. Šimtai Lietuvos vai
kų kas met ilsisi pionierių 
stovykloje “Artek”'ant Juo
dosios jūros kranto.

Visa, kas yra geriausio 
respublikoje —■ geriausios 
ir sveikiausios vietovės, rū- 

atiduodama

"žmogus, — kuris yra jai 
tuom aukštesnis už reiš 
kiantį vien stiprybę žodįBrooklyn 6, N

laiką. —
Ją išleidžiant, kalbėjo 

sekcijos pirmininkas, jos 
bendradarbis Al Lannon, 
taipgi May Miller, Lennie 
Levinson, Murray Immer- 
man, Josh Lawrence, Mr: 
& Mrs. Sam Jaffe. Israel 
Amter atsiuntė apgailos pa
reiškimą. Jų visų pareiški
mai susivedė į1 tai, jog jai 
pagerbti yra tik vienas bū
das — “ryžtesnė kova pa
daryti galą šiai išnaudoji
mo ir mirties sistemai.”

Ilga motorkada palydėjo 
ją į Greenwood kapines.

Jaffe’s, pas kuriuos jinai 
seniau gyvenusi, pasakojo:

“Kathleen per trejus me
tus gelbėjo organižavime 
Transportininkų Unijos, ne
gaudama už tai nei cento. 
Aš tuomet buvau taksikų 
divizijos kasininku, mūsų 
iždas buvo tuščias.

“Ji miegojo ant kariškos 
lovelės streiko centre per iš
tisą žiemą laike taksikų 
streiko 1938-39 metais. Ji
nai valgė, kada išgalėjo, ka
da mes iš šian ir ten gau- 
davom po biskelį pinigų — 
šutiniui. Ji nereikalavo nie
ko daugiau, kaip tik progos 
dirbti judėjimui.”

Jaffė’s pasakojo, jog ji
nai buvo nuvykusi į San 
Diego taisyti sveikatos, bet 
nuėjo dirbti karo lėktuvų 
industrijoje, norėdama pa
gelbėti greičiau karą laimė
ti. Ji vairavo nedidelį gaso- 
lįnos sunkvežimį. Ji taipgi 
pagelbėjo suorganizuoti ša
pą, ir pardavinėjo karo bo
nus. Gi 1944-46 m. buvo 
priversta būti Montefiori 
ligoninėje,' New Yorke, kur 
suorganizavo ligonius rei
kalauti ir gavo sanitariš- 
kesnes sąlygas.
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Parašė K. Simonovas Vertė J. Tpmau

DIENOS ir NAKTYS
10—1—48 APYSAKA —28—

(Tąsa)

Kai Stepanovas pasikėlė, į “kregždes liz
dą” kartu su žemėmis įgriuvo Smišliaje- 
vas, tikriau tarus, apatinė jo dalis iki 
juomens, — viskas, kas aukščiau, buvo 
tanko nupiauta ir sutraiškyta. Kai šis 
kruvinas strampas nukrito į apkasą ša
lia Stepanovo, šis neišlaikė ir, nieko 
(Jaugiau negalvodamas, iššliaužė iš ap
kaso. Jis šliaužė Volgos link, nieko ne
suvokdamas, tik stengdamasis nušliauž
ti kiek galima toliau.

Naktį jį rado jau pulko štabo vietovė
je. Jis nieko nenuslėpė — jis papasako
jo viską, kaip buvo. Babčenko su paly
dovu ir lydraščiu išsiuntė jį atgal pas Sa- 
burovą, pranešęs apie jį, kaip apie de
zertyrą, divizijai.

Saburovui apie šį įvykį pranešė, bet 
jis mūšio sambrūzdy nespėjo pakalbėti 
su Stepanovu, o dabar Babčenko prane
šimo pasekmėje jau atvyko tardytojas iš
tirti dalyko...

Stepanovas sėdėjo priešais jį ir atsaki
nėjo taip pat, kaip vakar naktį atsaki
nėjo Babčenko. Tardytojas, priešingai 
įpročiui, delsė ir daug klausinėjo. Taip 
darė todėl, jog jis iš esmės nežinojo, ką 
ąu Stepanovu daryti. Stepanovas dezer
tyravo, bet tyčios darbo čia nebuvo. Su 
juo įvyko nervų šokas: neišlaikė siaubo 
ir nušliaužė atgal. Gal, prišliaužęs iki 
Volgos kranto, būtų atsikvošėjęs ir grį
žęs atgal. Taip galvojo tardytojas, taip 
pat galvojo dabar atsipeikėjęs ir Stepa
novas. Bet dezertyravimo faktas liko 
faktu, ir dėl bendros tvarkos negalėjo jo 
palikti nenubausto.

— Aš būčiau grįžęs atgal, dievaž, — 
patylėjęs, nesulaukdamas naujų klausi
mų, įsitikinęs prašneko Stepanovas. — 
Ąš ir pats būčiau atėjęs». .

Be paliovos aplink dundėjusi kanona
da-šią minutę nutilo ir pasigirdo arti
mos automatų šūvių eilės. Petia, bėgda
mas'per rūsį nuo Saburoyo pas budintį, 
suriko: ’

— Vokiečiai prasiveržia. Kapitonas 
įsakė visiems, kas tik turi ginklą, į mū
šį, — ir nubėgo toliau..

Tardytojas, nebe' jaunas ir iš esmės 
civilis, tik kariškai aprengtas žmogus, 
nusiėmė akinius, nusišluostė stiklus, vėl 
užsidėjo ir, paėmęs greta gulėjusį auto
matą, ginklą, su kuriuo jau seniai niekas 
(Jyizijoje nesiskirdavo, neskubėdamas iš
lindo pro spragą laukan. Saugojęs Ste- 
pąnovą raudonarmietis, abejodamas pa
žiūrėjo į jį, paskui į spragą sienoje, pas
kui vėl į Stepanovą ir, ramiai pasakęs, 
“Tu čia kol kas pasėdėk,” išlindo įkan
din tardytojo.

Tab buvo antroji šiandien , vokiečių 
ataka. Jų automatininkai, dvidešimt ar 
trisdešimt žmonių, prasmuko per sieną 
į kiemą. Kieme vyko susišaudymas. Pa
kėlė apt kojų visus, kas buvo batalijono 
štabe ir netoliese.

Po kokių dešimties minučių daugumas 
vokiečių buvo užmušta, kitus nubloškė už 
kiemų tvoros. Tardytojas ir palydovas 
pro spragą įlindo atgal ir pavargę atsi
sėdo ant plytų. Tardytojui iš rankos 
plaštakos, kulkos lengvai kliudytos, sun
kėsi kraujas.

— Reikia perrišti, — pasakė palydo
vas.

x — Aš neturiu paketo.
— Neturite ? — paklausė Stepanovas 

ir, pąsirausęs palaidinės kišenėj, ištrau
kė iš ten individualinį, paketą.

Jiedu su palydovu perrišo sužeistajam 
ranką. Paskui Stepanovas pasitraukė ir 
vėl atsisėdo prie sienos. Tik dabar jie

paskubomis baigė tardymą, vargingai 
prilaikydamas sužeistąja ranka planše
tę.

Tardymas greit buvo baigtas, beliko 
padaryti išvadą. Šią minutę taip pat, 
kaip ir pirmą kartą, kanonada nutilo ir 
vėl prasidėjo vokiečių ataka. .

Išgirdęs automatų šūvių eiles, tardy
tojas tylėdamas vėl prisitraukė automa
tą, paėmė jį sveikąja ranka ir neatsi
gręždamas išlindo iš rūsio. Palydovas 
išlindo įkandin jo.

Stepanovas vėl liko vįenąs. .Sumišęs 
jis apsidairė į šalis. Už sienos girdėjosi ; 
artimi šūviai. Jis dar kąrtą apsidąjrė 
ir paskui palydovą išlindo pro spragą. 
Iššokęs laukan, jis pamatė šautuvą, gu
lėjusį ant žemės šalia raudonarmiečio 
lavono, ir jį pąstvėrė. Prabėgęs keletą 
žingsnių, atsigulė ant plytų krūvos neto
liese tardytojo ir keletos ten pat gulė
jusių kovotojų. Kada kairėje vokiečiai 
iššoko iš už sienos, jis kartu su visais 
ėmė į juos šaudyti. Paskui pasikėlė, pa
bėgo dar keletą žingsnių ir buože smogė 
į galvą jį puolusiam automatininkui. 
Paskui vėl nuvirto už mūro luitų ir kele
tą kartų iššovė į kiemo gilumon slenkan
čius vokiečius.

Šį kartą į kiemą įsibrovė apie dešimt 
vokiečių, ir per keletą minučių jie visi 
buvo užmušti arba sužeisti.
, Ataka atslūgo, šūviai tarškėjo jau 
toli už sienos. Stepanovas atsistojo ir, 
nežinodamas ką daryti, priėjo prie' sie
nos, kur gulėjo tardytojas: jis buvo su
žeistas į koją. Stepanovas jį pakėlė ir, 
pamatęs, kad koja, beveik perkirsta au
tomatų šūvių eilės, smarkiai kraujuoja,, 
užsivertė ant pečių ir nutempė į rūsį. 
Ten paguldė jį ant grindų, pakišęs po 
galva dvi ar tris plytas, kad būtų aukš
čiau.

— Nueik sesutės ar sanitaro, — pa
sakė tardytojas Stepanovui.

Po keletos minučių Stepanovas atve
dė sanitarą, ir šis, pasilenkęs ties su
žeistuoju, ėmė tvarstyti jam koją. -Su
žeistasis nedejavo. Jis gulėjo tylėdamas 
ir laukė, kadą pasibaigs šis skausmas.

Pakeliui į savo blipdažą per rūsį ėjo 
Saburovas. Jis šiandien visiškai išvargo. 
Net automato nešti dabar jis nebepajė
gė^ ir tempė jį paskui savęs, vilkdamas 
buožę žeme. . •

Jis ^pažiūrėjo į Stepapovą, paskui į su
žeistąjį ir paklausė:

— Smarkiai kliudė?
— Gerokai.
— Tuoj pasakysiu, kąd jus išneštų, 

o tai vėl prasidės. .
Jis su užuojauta pažiūrėjo į baltą, be 

kraujo lašelio tardytojo vejelę.
— Ką, ar bent tardymą baigėte?
— Taip, baigėme, — pasakė tardyto

jas. ,
— Na, ir kokia jūsų išvada?
— Kokia gi išvada, — pasakė tardy

tojas, — kariaus. Štai įr viskas.
Jis paėmė planšetę, ištraukė iš jos 

protokolą ir apačioje parašė: “Nusikals
tamojo darbo sąstato, kurio pakaktų 
perduoti tribunolo teismui, nėra. Nu
siųsti į pirmąsias Jinijas,” ir pasirašė.,

— Nusiųsti į pirmąsias linijas, —- pa
kartojo jis garsiai Jr, nugalėdamas 
skausmą, nusišypsojo, prisiminęs viską, 
kas buvo su juo ką tik įvykę.

— Taip, — pasakė Saburoyas, savo 
ruožtu nusišypsojęs, — netoli teks siųs
ti, kokį šimtą žingsnių. Na, — atsigręžė 
jis į Stepanovą, eik į savo kuopą. Kįe- 
no turi šautuvą?

— Iš užmuštojo paėmiau, drauge ką-

IŠ Rochesterįo į Bropkįyną
(Tąsa nuo 2 puslapio) 

gus ir tikras žinovas Brooklyno 
gatvių.

Payažiąvus apie 10 mylių, 
sustojame prie gražaus pamo. 
Išlipę iš mašinos, apžiūrime na
mą iš visų pusių ir stebimės, 
kaip Brooklyno lietuviai galėjo 
įsigyti tokią puikią vietą. Su
ėjome vidun ir apžiūrėjome Vi
sus įrengimus; pasirodė, kad 
nieko netrūksta, viskas yra sa
vo vietoje. Garbė Brooklyno 
lietuviams, kad nepramiegojo 
tokios puikios progos, nupirko 
gerą namą.

Grįžtame atgalios ii’ važiuo
jame tiesiai į pikniką. 

* * *
S.uėj.^ į Klaščiaus Parką pir

miausia susitinkame su drg. 
Balsiu iš Baltimore^ ir pasi
kalbame kaipo su senu pažįs-\ 
tarnu. Drg. Balsys kalbina pri
sidėti prie jų stalo, bet mes, 
viens į kitą pasižiūrėję, nuta
rėme užeit į Klaščiaus užeigą 
ir įsigert po porą skleinyčių šal
to alučio, nes buvome pusėtinai 
sušilę. Nespėjome nei po vie
ną ištuštint ir vėl Jonas Balsys 
sugrįžta prie mūsų, bet jau ne 
vienas, su drg. Blačiūniene. 
Dabar jau Balsys daug drąses
nis ir tiesiog reikalauja, kad ei
tume prie jų stalo. Mes abejo
jame apie valgius, bet draugė 
Balčiūnienė, pasisveikinus, pa
sako -A- jeigu aš negalėsiu pa
vaišint rochesteriečių su val
giais, tai aš negaliuobūt brook- 
lyniete.

Nutarėme pasilikti visi ’gi
minėmis šią iškilmingą dieną. 
Vėliau pasirodė, kąd d. Balčiū
nienė teisybę sakė, nes ąnt pa
baigos daug valgių dar ir atli
ko. Ji — gera gaspadinė, ir at
rodo, kad yra labai rimta mo
teris, nes perdaug nešneka, bet 
jeigu ką sako, tai visados rim
tai ir apgalvojus. Mes jai šir
dingai dėkavojome už jos sun
kų darbą.

Pasisveikiąę visi ir susipaži
nę, sū&ėjome prie stalų. Nągi, 
žiūrime, kad mūsų kaimynų 
stalas irgi turi mums pažįsta
mų žmonių. Tai drg. Malinaus
kas su savo šeimyna iš East 
Rochesterio. Drg. Malinauskas, 
pamatęs mus, prieiną prie mū
sų stalo, pasišVeikina su visais 
ir klausia, ar mes, ąbiejų sta
lų šeimynos, galėtumėm susidė
ti kiek- gėrimams, kad būtų bis- 
kį smagiau^ Mes visi sutinka
me ir d.' Baronas, susitaręs su 
d. Maljpausįku, nuperka kubilą 
gero miežinio alaus. Tokių bū
dų, gardžiai pavalgę ir užsigė- 
rę gero ijriie^inio ąlučjo, buvo
me visi linksmi.

Vėliau rochester iečįąi (jh’g. 
Balčiūno, kaipo gero žinpyo 
Brooklyoo,, prądėjo prašyti, 
kad surastų drg. Keršulį ir pri-. 
statytų jį gyvą ar “mirusį,” 
būtinai mes jį norime matyti. 
JČiek vėliąu, drg. Balčiūnas su
rado Keršulį ir pristato jį 
mums.—pabar, — sako,—da
rykite su juo, ką norite.

Pasisveikinę su d. Keršuliu ir 
pąsikalhęję, nutarėme apeit vi
są .parką ir pažiūrėt, kiek broo- 
klyniečiai turi svečių tokioje iš-'

kilmėje, Apėję aplink visą par
ką ir pamatę daugybę svečių, 
nusprendėme, kad šiame parke, 
kad ir norėtume, daugiąu ne
galimą būtų sutalpinti, nes 
parkas buvo pilnas iki pat var
tų.

Vėliau susitikome dd. Kal
vaičius. Abudu džiaugias, kad 
Laisvės turi daug publikos. Su
sitikome taipgi d. S. Sasną, bu
vusią roches.terietę, pąsikalbė- 
jome bėgamais klausimais. Pa
sirodo, kad d. Sasną dar nėra 
pavargusi, bet bėgioja, su vi
sais šnekasi, o surinkusi žinias 
neša į Laisvės pastogę, kaip ta 
(bitelė medų į savo avilį.

* * *
Pamatę visus ir pasikalbėję 

su pažįstamais, nutarėme rū
pintis apie nakvynę. Drg. Ker- 
šųlis tuojąu užkamandavojo, 
kad turime važiuot pas jį ant 
nakvynės, jo draugę ir jo pali
varką pamatyt.

Atvažiavus prie dd. Keršuliu 
palivarko, jo draugė jau laukią 
prie vartų ir nieko nelaukus 
pradėjo barti, kad taip ilgai už
trukome. Girdi, jau ir vakarie
nė gatava, o svečių, kaip nėra, 
taip nėra. Supratom, kad d. 
Keršulis buvo savo draugei iš 
anksto pranešęs, kad atvažiuoja 
su didele vilkstine rochesterie- 
čių, nes jo draugė buvo prisi
rengus su gera vakariene ir vi
siems užteko.

Gerai pavakarieniavę ir bis- 
kį pasikalbėję, .nuėjome visi 
pasilsio, nes jautėmės nuvargę 
iš po kelionės įr pikniko.

Rytą visi sukilę jautėmės 
daug smagiau, nes gerai pasil
sėjome. Atėję į virtuvę, jau 
atradome drg. Keršųlienę lau
kiančią su pusryčiais/ Po pus
ryčių išėjome apžiūrėt dd. Ker- 
šulių paliyarko. Kad ir didelia
me mieste, jie turi daug vais
medžių ir visokių daržovių..

Apžiūrėję viską, pradėjome 
pokalbį apie New Yorko mies
tą, nes norime apžiūrėti daug 
viešų įstaigų. Sužinojome, kad 
d. Keršuliepę ne vien gerą šei
mininkė ir linksmo būdo mote
ris, bet ir gera New Yorko 
miesto žinovė. Ji mums davė 
daug naudingų patarimų, 
katrais mes vėliau pasinaudo
jome.

\ ♦ * X
Pasisvečiavę pas Jd. Keršu- 

lius porą d jenų ir apžiūrėję 
Brpoklynų lietuviu linksmybių 
vietas, patraukėme linkui New 
Yorko centro. Pirmiausia ap
žiūrėjome Nat. Istorijos Mu
ziejų, paskui didįjį žyėrinčių. 
Įr buvome pusėtinai matymais 
užsiganėdinę. _ Išvažiavę iš di
džiausio pasaulyje milžino New 
Yorko džiaugėmės, kaj tiek 
daug yiskp jpatėmę; bet tuo 
pačiu sykiu džiaugėmės ir tuo, 
kad mums jame nereikia gy
venti.

Susijieškoję pakelyje grįče- 
les ir pernakvoję, jautėmės 
daug linksmesni, nes‘ buvome 
gerai pasilsėję.'

* * *
Pradėjome daryt tolimesnę 

programą. Mūsų drauges, Šve
dienė, Baronienė ir Šukienė

vienbalsiai padavė įnešimą, kad 
turime atlankyt velionio Roo
sevelto amžino pasilsio vietą. 
Mes vyrai pilnai su tuo sutiko
me ir džiaugėmės, kad mūsų 
dd- ipųterys pagerbia tokį žmo
gų, kupis buvo vienu iš didžiau
sių demokratų pasaulyje. Nu
tarta—padaryta.

Nuvažiavome ant velionio 
Roosevelto ūkės ir didžiai nu
sistebėjome, kuomet pamatėme, 
kad daug auto mašinų yra pri
statyta ir eilės žmonių stovi 
prie namo. Mes irgi tą patį pa
darėme. Pastatę savo mašiną, 
nuėjome į eilę ir atsistojome. 
Prižiūrėtojo paklausus, ar vi
suomet tiek būva žmonįų, jis, 
nusišypsojęs, atsakė:

—Jeigu būtų dieną ir naktį 
atdara, tai- visuomet būtų pilna 
žmonių.

Tai parodo, ant kiek Ameri
kos žmonės mylėjo velionį 
Rooseveltą, nepaisant dabarti
nių Washingtono čirkšlių, ka
trie visaip čirškia apie velionio 
Roosevelto prezidentavimo lai
kus. Apžiūrėjome velionio 
Rųosevelto visą muziejų, o tas 
ėmė apie dvi valandas laiko.

Patarčiau, kad progai pasi
taikius vięi Amerikos lietuviai 
atlankytų velionio Roosevelto 
muziejų.

Vienas dalykas man metėsi į 
akį: ir velionio Roosevelto mu
ziejuje jau mėginama įskverbt 
prieš-sovietinė propaganda. Ir. 
jeigu velionis Rooseveltas atsi
keltų ir apžiūrėtų visą savo 
buvusį namą, tai nekatruos 
daiktus išmestų ir nubaustų 
tuos žmones, kurie tuos daiktus 
tenai padėjo. Padarytų taip, 
*kąip padarė Kristus su Jeruza
lės bažnyčia.

* * *
Dai’ vieną dalykų turiu pasa

kyt visiems progresyviams lie
tuviams: kuriems laiko ir pro
gos bus,* tai nepamirškite atei- 
ančių metų Laisvės pikniko, vi
si būsite užsiganėdinę.

Ant galo štai ką turiu pasa

kyti. Mes švedai ir Baronai sa
kome ačiū draugams Šukiams, 
kad nesigailėjo savo mašinos ir 
pavėžino mus po visą New 
Yorko valstiją.

Taipgi mes švedai, Baronai 
ii’ Šukiai sakome ačiū draugei 
Balčiūnienei ir draugams Per
šuliams už jų didį draugišku
mą. O didžiausias ačiū laisvie- 
čiams už surengimą tokio iškil
mingo pikniko. Geo. įvedąs.

BŪKITE ATSARGŪS 
Ypatingai Senesni žmonės
Mainantis orui, dauguma žmonių 

serga slogomis ir kitokiomis ligo
mis. Būkite prislruošę, kad atsigin
ti nuo ligų, naudokite No. 2M- t, 
Švilpas Salve-Męstis, kuri suteikia 
malbnios šilumos. Gaivina kraują ir 
psašalina {vairius paviršutinius 
skausmus, kaip tai: reumatizmą, ko
jų ir rankų skaudėjimą' pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų. Su
stingimą, neveiklumą, tirpimą, mėš
lungį. traukimą, nikstelėjimą, persi
šaldymą ir aštrų kosulį nuo persi
šaldymo. Greitai gausite pagalbą.

Kaina $1.
Taipgi kurie turite odos ligas, iš

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

Jei turite piles (varvančiąs ar 
ne), vartokite No. 5 nąujal išrastą 
moptį, tuoj prašalina piles be pjaus
tymo. )Kaiua 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 
skauda smegenis, tai tuoj gausite 
pagalbą nuo šios mosties. Kaina 
Kurie ♦irksite už $5, gausite ekstra 
dovanoms vieną dėžutę, * •

Siųsdami užsakymus, kartu ♦prir 
siųskite ir money-orderį ar čeki- 
IŠ Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
Siunčiame ir C.O.D., reikia pridėti 
30c pašto ženkleliais. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A 

Hartford 6, Conn.
Hartfordiečiai galite pirkti pas 

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

atsiminė, kad tardymas buvo atakos nu
trauktas ir kad jį reikia tęsti. Bet tar
dymo tęsti tardytojui nesinorėjo. Laikui 
uždelsti ir atsipūsti jis sveikąja ranka 
ištraukė iš-kišenės tabokinę su taboka, 
sunkiai, sutvarstytų pirštų pagalba, su
sisuko cigariuką, paskui, pažiūrėjęs į 
Stepanovą ir palydovą, mechaniškai pra- 
tįęsė jiems tabokinę tuo automatišku, 
įpročiu dalytis taboka, kuris atsiranda 
ilgai fronte buvusiems žmonėms.

Po palydovo Stepanovas taip pat pa
ėmė žiupsnelį ir, išsitraukęs rūpestingai 
saugomą laikraščio gabalą, 'atsiplėšė 
kampelį ir susuko cigariuką. Visi trys 
užsirūkė. Šis tylus rūkymas tęsėsi apie 
10 minučių. Tuo tarpu vėl prasidėjo 
kanonada. Jai, griaudžiant, tardytojas

pitone. /
— Na, bus tavo. Gali eiti.. . Pranešk 

Potapovui, kad aš tave atsiunčiau.
Buvo ypatingai sunki diena — viena 

tų, kai visų dvasios jėgų įtempimas pa* 
siekia tokio laipsnio, kad pačiame mūšio 
įkarštyje netikėtai ir nepakenčiamai no
risi miego. Po dviejų rytinių atakų pu
siaudienį prasidėjo trečioji. Į vokiečių 
pusę esančioje kiemo dalyje buvo nedide
lis, pusiau sugriautas sandėlis. Šis ka
daise tvirtai pastatytas sandėlįs, su sto
romis sienomis ir giliu rūsių, stovėjo at
skirai nuo kitų, Saburovo užimtu pasta
tų,! truputį priekyje. Į jį ir nukreipė vo
kiečiai ąavo trečiąją ataką.

Keturiems ar penkiems ’ priešo tan- 
(Bus daugiau)

Joseph Yablonsky, United IVJine Workers distrikto at
stovas P.ittsb.nrghe, ir ję.gnjiona M^rgąr^t^peržiūyi sft- 
yo parašytą veiklą apie pavadintą Shorty.

Veikalą pr^4čs y^idipti įP^tąburgh Pląyhpp^ę, 
i 124ą.

L '
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CHARLES J. ROMAIN
. / (RAMANAUSKAS)

Laidotuvjų 
>■ Direktorius

Liūjesįo valandoj kreip 
kitės prie manęs dieną a» 
naktį, greit suteiksim- 
modernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai model 
niškai įruošta mūsų Aer 
meninė. Mūsų patarnavi 
mu ir kainomis būsite pa 
♦^enjkinti.

1113 Mt. Vernon Si 
PHILADELPHIA, PĄ.

* I •
Telefonas Poplar 4110

h ,.x 1

'(NUPIGINTAS pardavimas
!•

. Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio
Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džįū- 
lerių. Taipgi Costunje Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos v .
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE pabar IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT UPTON
701 Graųd Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas STagg 2-2173



'A

žinąs Kalėjimas Be Teismo
Cleveland, Ohio. — Teko už

eiti j Civilių Teisių Kongreso 
konferenciją, kurioje radosi 
apie 50 delegatų. Tarpe dele-

Anna Bary papasakojo, kad 
Denveryje federale valdžia su
organizavo grandžiurę ir pra
dėjo siuntinėti įsakymus žmo-

gatų buvo didelis nuošimtis nėms, kurie nesutinka su senų-
jaunimo, irgi apie 10 jaunų ne
grų. Konferencijoje buvo du 
svečiai iš kitų miestų: vienas 
buvo centralinio komiteto na
rys iš New Yorko ir viena jau
na moteris, Anna Bary iš Den
ver, Colorado, kuri papasakojo 
tokių šiurpulingų įvykių, kurie 
neatitinka mūsų šalies įgyven
dintiems demokratiniams prin
cipams, šalies konstitucijai nei 
žmoniškumui.

jų partijų politika, kurie veikia 
Progresyvių Partijoje, na ir, 
žinoma, komunistams. Pirmiau
sia pasikvietę keletą Progresy
vių Partijos veikėjų prieš gran
džiurę ir pareikalavo, kad jie 
pasisakytų savo ypatiškus poli
tinius įsitikinimus, o negavę 
sau pageidaujamų atsakymų, 
pasiuntė juos neribotam laikui 
į kalėjimą. Apie advokatus )bei 
išėmimą tų žmonių ant paran-

............................... ........... ......................................................................................................../___________________

25 Metų Jubilė jinės-Sidąbrines Sukaktuvės!
SUKANKA 25 M. KAIP MES ESAME BIZNYJE
Per tą laikotarpį mes išauginome, ištobulinome per sa

vo triūsą ir sugabumą vieną iš moderniškiausių šių laikų 
valgio ir gėrimo krautuvę.

y ■

Šia proga, mes nupiginame visas mūsų krautuvėje pre
kes. Tokių progų labai mažai yra. Pas mumis gausite to 
ko kitur negalite gauti; pas mumis rasite visko, kas tik 
reikalinga jums pristato. Šiuose brangenybės laikuose, 
čia viskas parsiduos kuo pigiausiai. Čia rasite mėsos— 
geriausios rūšies, kuo pigiausia kaina. Mėsos departmen- 
te jums patarnaus draugai Patten ir Ragažinskas. Čia
galėsite gauti puikiausios rūšies lietuviškų dešrų, kurias 
ant vietos pagamina drg. Ragažinskas. Čia rasite taip 
pat visokios rūšies geriausio alaus, degtinės, vyno ir 
šampano.

Išpardavimas prekių tęsis iki 31 d. spalių. ’ Krautuvės 
valandos: Pirmadieniais iki 6:30 vakaro. Trečiadieniais 
iki pietų. Ketvirtadienį iki 9 vai. vakaro. Penktadieniais 
ir šeštadieniais iki 10 vai. vakaro.

Visi frentai ir draugai užkviečiami užeiti, jeigu- ne
pirkti, tai nors sykiu su mumis pasidžiaugti mūsų 
veiktu darbu.

Užkvieeia savininkai.

Quaker Self-Service Food Market
J. A. Bekampis ir Elz. Bekampienė

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

kos nei kalbėti nesiduoda,* sako 
Bary. Viena jauna moteris, tri
jų kūdikių motina, besąlyginiai 
pasiųsta trims mėnesiams į- ka
lėjimą. Vėliau, tapę pakviesti 
prieš tą grandžiurę du Komu
nistų Partijos vadai ir pareika
lauta iš jų, kad išduotų visos 
Colorados komunistų narių są
rašą. Jiems atsisakius tą pada
ryti, tapo' pasiųsti į kalėjimą 
ant 28 mėnesių, neduodant juo- 
dviem progos apsiginti, be tei
smo'ir dar su tokiu pagrasini
mu, kad jeigu juodu ir po iš- 
buvimo 28 mėnesių kalėjime 
dar atsisakys išduoti Komunis
tų Partijos narių sąrašą, jie 
pasiliks kalėjime iki, jie sutiks 
išduoti. Reiškia, tuodu, žmonės 
įmesti į kalėjimą visam amžiui 
be teismo. Ar tas dar neatsi
duoda hitleyizmu? Ar tiems, 
kurie mano, kad čia fašizmas 
negalės įvykti, dai' ne aišku? 
■ Tarpe tų įkalintų komunistų 
yra virš minimos moters vyras, 
Arthur Bary, kuris serga kvė
pavimo organų įdegimu, ir jam 
būti kalėjime yra mirties pavo
jus. O kadangi Denveryje pro
gresyvių žmonių spėkos yra 
menkos, kad protestais priverst 
paliuosuoti tuos žmones iš ka
lėjimo, tai ta jauna moteriškė 
ir važiuoja per visą šalį, ieško
dama pagalbos tiems be teismo 
įkalintiems žmonėms. -

* * *
DEKANAS JOHNSON

KALBĖS CLEVELANDE

Lietuvos Žinios
AUKŠTI TEMPAI—AUKŠTA 

KOKYBĖ
Šiauliai, rugp. 1 d. — Stu- 

moklininko darbas — atsakin
gas. Butkevičius — Šiaulių 
garvežio depo plovimo remon
to brigados stumoklininkas — 
savo pareigas atlieka pavyzdin
gai. Jis ne tik išvysto aukšto 
darbo tempus, bet ir kokybei 
negalima padaryti priekaištų.

Dar garvežiui neatėjus į de
po, Butkevičius žino, kokį re
montą kam teks atlikti. Sužino
ti apie darbą padeda remonto 
knyga ir bendradarbiavimas su 
mašinistais. Užtat garvežį pra
dėjus remontuoti, visa medžia
ga, visi įrangiai ir detalės iš 
anksto paruošti. Nuo seniau re
ni ontan atėjo garvežys Nr. 
634-0. Jam teko pagrindiniai 
pakeisti stūmoklius, lygiagre
tes, pružgalius. Pagal normą 
remontuoti buvo skirta 180 va
landų. Stumoklininkas darbą 
atliko rekordiniu laiku — per 
92 valandas. Panašių atsitiki
mų jo praktikoje daug.

Puikų darbą atlikti padeda 
įrankių komplektai. Butkevi
čius turi puikius įrankius. Jis 
juos pasigamino laisvu nuo 
darbo laiku.

Butkevičius įsipareigojo penk-

nu-

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

4
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August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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 1 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

Anglikonų bažn. galva H. 
Johnson atvyksta į Ameriką ir 
jo pirmutinė prakalba Jungti
nėse Valstijose bus pasakyta 
Clevelande, Public Auditorijos 
Music Hall, lapkričio 18, 8-tą 
valandą vakare.

Dvasiškis Johnson yra įžy
mus humanistas, dažnai lankosi 
Sovietų Sąjungoje ir apie tą 
šalį yra parašęs kelias knygas, 
iš kurių viena, “Tarybų Galy
bė,” yra išversta į lietuvių kal
bą, kurią išleido Lietuvių Lite
ratūros Draugija. Po antro pa
saulinio karo Johnsonas apke
liavo kiekvieną šalį Europos 
kontinente, neaplenkdamas ir 
Sovietų -Sąjungos. Toclel jis yra 
prisirengęs čia pasakyti apie 
Europos žmonių gyvenimą, ką 
jis savo akimis yra matęs.

Iš karto mūsų šalies adminis
tracija pabijojo įsileisti tą se
nelį humanistą už tai, kad jis 
čia atvyksta su taikos misija, ir 
todėl Johnsonui nedavė vizos 
atvykimui į Ameriką. Tik kada 
Harvard universiteto profeso
rius Ralph B. Perry suorgani
zavo Nacionalį Johnsono Pagei
davimo Komitetą iš mokslinin
kų, profesijonalų ir aukštų 
dvasiškių, o Clevelande tapo 
suorganizuotas vietinis Johnso
no Pageidavimo Komitetas iš 
universiteto profesorių ir pa
našių, po vadovybe Western 
Reserve Universiteto * profeso
riaus Rolland E. Wolfe, dabar 
apie savaitė atgal dvasiškis 
Johnson, iš Londono telefonu 
pranešė, kad jis jau turi vizą 
atvykimui į Ameriką, ir kad 
jis išpildys jam iš pirmiaus 
prirengtą prakalbų maršrūtą, 
pradėdamas su Kanada.

Ką darote pagalbai*'savo 
dienraščio kovoja su infliaci
ja? Ar gavote naują skaityto
ją? Ar aukojate užtikrinimui 
Laisvei biudžeto 1949 metam?

h*

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIŲS
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.

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

Newark 4, N.J. 
HUmboldt 2-7964

j

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

k lūs ir krajavus 
gy sudarau su ame- 
llrikoniškais. Rei- 
Mkalui esant ir 
Hpadidinu tokio 
F dydžiojeokio pa- 
* geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway !r Stotie Ava., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

'JTei. GLenmore ]fc-6191

ket-
J. žiurlys.

mečio planą įvykdyti per 
verius metus.

Į AMATŲ MOKYKLAS
«

Vilnius, rugį. 1 d.-— Antrą 
savaitę vyksta jaunuolių šauki
mas į amatų- mokyklą, šią sa
vaitę priimtųjų skaičius jau 
prašoko tūkstantį. Eilė mokyk
lų sėkmingai baigė mokinių 
priėmimą.

Darbo jaunuoliai vis labiau 
įsitikina, kokį platų kelią jiems 
atveria tarybų valdžios sukur
tosios “Darbo rezervų” moky
klos. štai prieš kelias dienas 
Vilniaus amatų mokykloje Nr. 
2 grupė stojančių januolių su
sitiko su jaunu “Elektrito” dar
bininku Jonu Kavaliausku.

—Aš esu baigęs šią mokyk
lą, — papasakojo jis, — įmo
nėje mane draugiškai sutiko, 
paskyrė dirbti atsakingą dar
bą: aš esu tiksliųjų elektros 
matavimo prietaisų montuoto
jas. Įvykdau 170—180 procen
tų normos. Nepaprastai nudžiu
gau, išvydęs savo portretą ga
mybos Garbės lentoje.

Tokių pasikalbėjimų būna 
nemaža. Buvę amatų mokyklų 
auklėtiniai pasakoja stojan
tiems apie savo tolimesnį kelią.

Grandies nariai pasiryžo šiais 
metais pasiekti dar žymesnių 
rezultatų. Nuo pat pavasario 
jie kruopščiai prižiūrėjo savo 
auginamą 12 ha rugių pasėlį, 
jį tręšė ir valė nuo piktžolių. Su 
nekantrumu grandis laukė der
liaus nuėmimo ir bandomojo 
kūlimo.

Vos prasidėjus rugiapiūtei, 
Miklušio grandis pirmoji išvy
ko kirsti rugių.' 12 ha plotas 
buvo nuvalytas per dvi dienas 
ir tuoj pat prasidėjo naujo der
liaus vežimas į klojimus ir kū
limas. Iškūlus derlių paaiškėjo, 
kad kiekvieno Miklušio gran
dies išauginto rugių ha derlius 
siekia 29.8 centnerio! Įsiparei
gojimas viršytas beveik 8 cent
neriais.

ATIDARYTA NAUJA 
BIBLIOTEKA

Kuršėnai, rugp. 3d. — Rug
pjūčio men. 1 dieną naujojo 
Raudėnų valsčiaus centre ati
daryta bibjioteka. Bibliotekoje 
yra nemaža tarybinės grožinės 
ir politinės literatūros knygų. 
Artirhiausiomis dienomis lau
kiama naujų knygų.

Valsčiaus jaunimas ir suau
gusieji gyvai domisi naująja 
biblioteka. J. Žilinskas.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

WOMEN—STOCK v 
Also Men & Women 

Packers
5 Days — 40 Hours
F. A. O. SCHWARZ 

610 West 58th St., N. Y. C.

pirmoje sesijoje. Tuo pačiu 
tu vyksta ir aukštesniųjų 
sų neakivaizdininkų 
mai. Į respublikinius kūno 
tūros mokytojų 
kursus atvyko apie 200 
tojų. Tokie kursai vyks 
sąrą ir po ketverių metų J 
lankytojai bus įgiję vidurini 
mokyklų kūno kultūros mokyto
jų cenzą.

Sekančiais metais sukanka 
30 metų, kaip Laisvė ema 
dienraščiu. Ar jūs žinote, kad 
infliacija gali užsmaugti mūsų 
dienraštį dar prieš tą istorinę 
sukakti? Ką jūs darote, kad 
apginti Laisvę nuo infliacijos 
pavojaus?

Lawrence, Mass
PUSMEČIO PLANAS 

VIRŠYTAS

t
Lietuvos Sūnų Draugystė bu

vo surengusi banketą savo na
riams. Buto svečių ir iš Lo- 
wellio. Draugystė gyvuoja 
jau virš 50 metų. Ji organi
zuota ant laisvų pamatų. Ga
limas daiktas, kad pas mus 
tai turtingiausia lietuvių pa- 
šalpinė draugija.

Banketas buvo puikus ir vi
si nariai ir svečiai patenkinti, 
nes buvo skanių valgių ir tin
kamų gėrimų.

Po valgių rengimo komitetas 
perstatė pirmininką Alfonsą 
Pilvelį, kuris keletą senesnių 
narių pakvietė pakalbėti. Kal
banti aiškino, kaip buvo sunki 
pradžia organizavimo darbo, 
kaip tais laikais kunigų įsaky
mu katalikai išvarydavo Drau
gijos narius iš namų (“bur- 
do”), kaipo “bedievius,” ne
gražiai vadino ir pačią Drau
giją. Na, bet laikai /keitėsi 
ir vėliau daug tų pačių žmo
nių pamatė Draugijos naudin
gumą ir prie jos prisirašė.

J. Kieva Draugijoj priklauso 
nuo 1907 metų. Jis savo kal
boj pasakė daug įdomių da
lykų.

Kada Draugija turėjo dar 
18 narių, tai velionis Jatulevi- 
čius užėmė pirmininko vietą. 
Jam besidarbuojant Draugija 
atsistojo ant tvirtų kojų. Kal
bėtojai linkėjo Draugijai Jr 
toliau sėkmingai darbuotis 
aprūpinant savo narius ir ben
drai dėl demokratinių reikalų.

Community Chest paskelbė, 
kad šiemet per pus mažiau 
surinko pinigų, negu pirmiau. 
Pirmais metais karo laiku bu
vo surinkta $120,000, gi ’ da
bar tik $52,000. Atrodo, kad 
darbininkai jau nenori auko
ti savo sunkiai uždirbtų pini
gų į šį fondą.

Fabrike girdisi kalbų, kad 
ponai, fondo tvarkytojai sau 
gerus laikus turi, gi visuome
nės reikalais nesirūpina. Tie 
ponai tik rūpinasi, kaįp pra
varyti įstatymus, kurie darbi
ninkams ir demokratinei liau
džiai yra nenaudingi.

Rugp. 1 d. — Leningradiečių 
pavyzdžiu, plačiai įsijungęs į 
socialistines lenktynes dėl stali
ninio penkmečio įvykdymo per 
4 metus, Kazlų Rūdos stoties 
kolektyvas šių metų pirmojo 
pusmečio vagonų pakrovimo 
planą įvykdė 120 procentų ir 
vagonų iškrovimo —250 pro
centų.

Šiuos laimėjimus kazlų-rūdie- 
čiai pasiekė griežto stoties dar
bo technologinio proceso prisi
laikymo, priešakinių darbo me
todų pritaikymo ir tvirto ryšio 
su geležinkęlio klijentūra palai
kymo dėka. Vagonų pakrovimo 
darbas paspartintas dėka dvi
gubų krovimo operacijų taiky
mo. Kazlų-Rūdos stoties kolek
tyvas, dirbdamas glaudžiame 
kontakte su geležinkelio klijen
tūra, sugebėjo organizuoti pa
greitintą vagonų iškrovimą ir 
iškrautus vagonus sparčiai 
pakrauti naujais kroviniais. 
Tokios dvigubos vagonų iškro
vimo ir pakrovimo organizaci
jos dėka’čia per pirmąjį pus
metį ne tik padidėjo vagonų 
pakrovimas per 1 parą, bet 
taip pat 10-15 procentų suma
žėjo vagonų prastovėjimas vie
noje krovimo operacijoje.

Vadovaudamas pirmojo pus
mečio patyrimu, Kazlų - Rūdos 
stoties kolektyvas išvystė so
cialistinį lenktyniavimą Stalini
nės Geležinkelininko Dienos 
garbei. Kolektyvas įsipareigojo 
viršum normos savo jėgomis iš
vežti siauruoju geležinkeliu 1,- 
000 kubinių metrų miško me
džiagos.

Šis įsipareigojimas garbingai 
vykdomas. Kazlų-Rūdos stoties 
budėtojai Žukas, Pauža, iešmi
ninkai Zabegaila, Krušinskas, 
Apanavičius ir Klimčauskas 
aktyviai padfeda darlbininkams 
pervežant .miško medžiagą.

J. Alksnėnus.

“RAUDONOSIOS VĖLIAVOS” 
ŽEMĖS ŪKIO ARTELĖJE
Kupiškis, rugp. 3 d. — Pui

kius javus išaugino “Raudono
sios Vėliavos” žemės ūkio ar
telės nariai. Vidutinis rugių 
derlius kolektyviniame ūkyje 
sudaro 114 pūdų iš hektaro.

Aukštą darbo našumą, valant 
derlių, pasiekė kolektyvinio 
ūkio kirtėjai Žukauskas, Pota
povas ir Koleinikovas. Jie at
lieka kasdien po pusantros ir 
daugiąu darbo normų.

Kolektyvinis ūkis pradeda 
piauti vasarojų.

DAUGIAU LIAUDIES 
ŠVIETĖJŲ

Vilnius, rugp. 1 d. — Pasi
baigė egzaminai Vilniaus Peda
goginio Instituto neakivaizdi
niame skyriuje. 442 žmonės, 
geriausiai juos išlaikę, priimti 
studentais ir pradėjo darbą

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tek MArket 2-5172

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

------------------- ■■■■■ ———■ ■ ■ ■ ...e* g

REIKALAVIMAI g 
Reikalingas kambarys Floridoje, 

kur būtų galima ir valgį pasigamin
ti. Kambarys reikalingas nuo lapkr. 
iki balandžio. Šeima susideda iš po
ros ir 5 m. vaikučio. Pageidaujama 
gauti vietą pas lietuvius. Kas turite 
vietos arba žinote, kur galima gauti, 
prašau pranešti, pažymėdami, kiek 
kainuos į mėnesį. — P. M., 39 Mis
sion Street, Gardner, Mass.* 

(259-260)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11. N. Y.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

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.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

- Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuVM

Sugauta du plėšikai — John 
Coburn ir Albertas Astupens, 
pastarasis yra lietuvis. Abu 
apie 26 metų amžiaus. Juos 
kaltina, kad vogtu automobi- 
liumi naktimis važinėjo ir api
plėšinėjo restauracijas /bei 
kliųbus. Suimant juos J. Co
burn pašautas į pečius, nes no
rėjo pabėgti nuo policininko. 
Jie pastatyti po $10,000 kauci
jos.

Pacific Mill fabrikas pras
tai dirba, darbininkus palei
džia iš darbo. Paleista aps
čiai audėjų ir vilnų karšėjų.

i S. Penkauskas.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Koplyčias suteikiam nemokama! 
visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

viršija normą 1,500 to-

tokius traukinius šią sa- 
vedė mašinistas Voroni-

MAŠINISTO MALKJO SUN
KIASVORIS TRAUKINYS
Kaunas, rugp. 1 d. — Šią sa

vaitę Kauno mašinistas Malkys 
nuvedė sunkiasvorį traukinį, 
kuris 
nų!

Du 
vaitę
chinas. Ir tuo pat metu jis su
gebėjo padidinti techniškąjį 
greitį 6.3 nuošimčio. •

Daugiau kaip 2,000 sunkia
svorių traukinių buvo sufor
muota šiais metais Lietuvos .ge
ležinkeliuose. Tatai reiškia — 
beveik pusė milijono tonų kro
vinių viršum plano.

' AUKŠTAS DĖKLUS
Lazdijai, rugp. 3 d. — Aš

triosios Kirsnos tarybinio ūkio 
grandininkas Antanas Miklusis 
aukšto derliaus meistro vardą 
iškovojo dar pereitais metais.

/ . ; . ; x - .

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje'kreipkitės pas mus ‘ 

Patarnavimas bus užtikrintas h* už prieinamą kalną. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

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

*5 pusi.—Laisve (U



Širdingai Visiems Ačiū

savo pačioms

šį da-

dirbtuvės klau- 
dar nebaigtas.

keturi 
kriau-

RICHMOND HILL 
EAST NEW YORK, N. Y. 
LDS 13 kp. susirinkimas Jvyks 

lapkr. 4 d., 
110-06 Atlantic 
rius dalyvauti, 
svarbių reikalų 
mas.

Louis Nizei*, žymus advokatas 
ir autorius, paskirtas 1949 
metų March of Dimes kampa
nijos pirmininku New Yorko 
mieste, kaip praneša naciona- 

lis tos įstaigos pirmininkas 
William F. Snyder.

Liberty Auditorium, 
: Avė. Kviečiame na- 

nes turime labai 
aptarti. — M. Kli- 

(259-260)

MASPETH, N. Y.
Lapkr. 4 d., jvyks LDS 14 ir 

ALDLD 138 kp. bendras susirinki
mas, pradžia 8 v. v. Rusų Name, 
58-58 6Įšt 6t. Yra svarbių reikalų 
aptarti, tad visi nariai malonėkite 
dalyvauti, atsiveskite ir naujų na
rių. — V. Kartonas. (259-260)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas jvyks 4 
d. lapkr. Laisves salėje, 419 Lorimer 
St. Visi nariai kviečiami dalyvauti. 
Būtų labai gerai, kad pilnai pasi- 
mokėtumėt už šiuos metus; tuomi 
palengvintumėt Centro Kom. su
tvarkyti raportą. — M. Stakovas, 
Prot. Sekr. (252-253)

New Yorto*W^g2l nfos

pa

SKELBKITĖS LAISVĖJE Į tuvių kalbos žinojime šie si>

oo o

Jau Laikas Įsigyti Bilietus

ĮVYĘS SEKMADIENĮ

NOVEMBER

iš-110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, L. L, N. Y.

Įžanga Koncertui $1.50

Po Koncerto šokiai. Vien tik šokiam įžanga 75c

PROGRAMA

laikrodėlį.

Kft

Valandos:
Peter Kaptskas

fcv-'
Valandos:

&
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New Yorke 9,000 policistų 
buvo priskirti specialėms* par
eigoms rinkimų dieną.

l

Ši jau 
paroda, 

kai ką iš- 
parodoje, 
festivalio,

JWUE'Ma'I.'Wl

išstatęs 20 
pasižyminčių

Mrs. 
skilbo 
Joseph 
kaipo būsimo jos kūdikio tė
vo, dabar susilaukė to ginči
jamo kūdikio—dukrelės.

Edmund Gwenn ir Jeanne Crain scenoje iš filmos 
“Apartment for Peggy/’ dabar Roxy Teatre, 

New Yorke.

Dorris Furst, kuri pa
sėdėjimu milionieriaus

Bancroft namuose,

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

užife* j -ft •

j | . J I K

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

Jt9 . -s - • V • ’

Dvylikos Komunistų 
Vady Teismas Tapo 
Atidėtas iki 15-tos

Federalis teisėjas Howard 
R. Medina praėjusį pirmadie
nį nustatė 12-kos komunistų 
Vadų teismui dieną lapkričio 
13-tą. Komunistų advokatai 
reikalavo daugiau prailginti 
bylai pasiruošimo laiką, bet 
teisėjas prašymą atmetė.

Teisėjui skubinant teisti 
įkaitintuosius, prie teismabu- 
čio, Foley Square, maršavo 
apie 1,500 pikietuotojų, reika
laudami bylą'panaikinti. Pi- 
kiete dalyvavo Aukso žvaigž
dės motinos, jaunos motinos 
su mažyčiais kūdikiais ant 
rankų, veteranai, unijų atsto
vai. žmonės maršavo nešini 
plakatuose išrašytus ir balsu 
šaukdami šūkius, reikalaujan
čius bylą panaikinti.

Civilių Teisių Kongresas, 
kuris sutiko ginti komunistus, 
kovoja už atidėjimą bylos il
gesniam laikui, kad galėtų 
ruošti apsigynimą.

Pereitą savaitę, penktadienį, 
New Yorke lankėsi Ona 
Demskienė, iš Detroit, Mich. 
Ji buvo užėjus į dienraščio 
Laisvės įstaigą pasimatyt su 
laisviečiais. Vakare nuvyko į 
Kultūrinį Centrą — dalyvavo 
prakalbose. Demskienei la
bai patinka Kultūrinis Centras 
ir linkėjo, kad tvirtai jį iš
laikytume.

Ant rytojaus ji išvyko pa
sisvečiuoti pas brolį Balti
more, Md.

Iš Kl i aučių Susirinkimo

LKM Veiklos Sezono 
Gera Pradžia

šeštadienį, spalių 30, prasi
dėjo ateinančio sezono veikla. 
2 vai. po pietų buvo lietuvių 
kalbos klasą, kur buvo laiko
mi kvotimai, tą pat vakarą 
buvo platus LKM susirinki
mas, o po to susirinkimo bu
vo pažmonys* su užkandžiais, 
žaidimais ir muzika. Kadan
gi apie susirinkimą apsiėmė 
parašyti kitas korespondentas, 
tai šiame rašinyje aprašoma 
tik klasės ir pažmonio eiga.

Seniau lankantieji LKM stu
dentai laikė kvotimus iš to, 
ką jie pramoko per keliolika 
šeštadienių popiečių. Kvoti
mai palietė: Lietuviškos abė
cėlės sudėtį, balsių ir priebals- 
sių fonetišką ištarimą, sakinių 
darymą iš daiktavardžių ir 
veiksmažodžių, sakinių suda
rymas iš įvardžių ir veiksma
žodžių, linksnių derinimas su 
prielinksniais, ir tt.
Sekami Mokiniai 
Išlaikė Kvotimus

Juozas Dagis, William Ku
lik, Jonas Meškėnas, Mary- 
Ann Wilson, Natalie Jankiū- 
tė, Dorothy Adomaitytė ir 
Geraldine Wilson. Vardai iš
laikiusių sužymėti pagal laips
nius paeiliui, nuo aukščiausio 
gauto pažymėjimo laipsnio iki 
žemiausio. Bet visų laipsniai 
ne žemesni, kaip 92. Aukš
čiausias pažymėjimas—99.8.

Sekami mokiniai kvotimų 
nelaikė, bet pradeda sezoną 
nuo pagrindinių pamokų:

Elenore Stakoff, Edward 
Dagis, Jo-Ann Norris, Helen 
Rodnite, Joseph Rodnite, Do
lores Gurkis, visi jauname- 
čiai. Taipgi nelaikė kvotimų 
jau aukščiau pažengusieji lie-

- Dienraščio Laisves

KONCERTAS

i
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Lapkričio 14
Bus Lietuvių Kultūriniame Centre užvardytu:

LIBERTY AUDITORIUM

Veteranai Studentai 
Kovos už Savo 
Teisę Balsuoti

STEFAN KOZAKEVICH, baritonas
Tai pagarsėjęs operų dainininkas ir artistas, 

kuris amerikoniškoje spaudoje yra plačįai gar
binamas.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ, sopranas
Taipgi pasižymėjusi operų dainininkė ir artis

tė, kuri 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.

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.

augusieji: Carl Benderis, Bes
sie Stasiūnaitė ir Helen Bru- 
čas — jie pagelbėjo kitiems 
mokiniams. Na, o kai kurie, 
dėl tam tikrų priežasčių, kaip, 
pav., Alfred Feiferis, kuris tą 
dieną buvo ligoninėje, nesi
lankė. Lauksime jų atsilan
kant šį šeštadienį, lapkričio 
6-tos 2-rą vai. po pietų, Li
berty Auditorijoje, 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y. Taipgi kviečiami ir no
rintieji naujai įstoti į LKM.
Vakare Buvo
Linksmas Pažmonys

Tą pat vakarą, susirinki
mui pasibaigus, buvo linksmas 
pažmonys. Jame buvo auko
mis ir parduodant dovanotus 
keikus iš varžytinių sukelta 
LKM paramai virš $20. Var
žytinių vedėjas (auctioneer) 
William (Billy) Kulik visai 
gabiai vedė varžytines, sukel
damas dalyviuose entuziazmo 
ir daug juoko. Jis varžytines 
vedė lietuvių kalboje. '

Prie pažmonio prisidėjo su 
aukomis ir darbu sekami:

Juozas ir May Merk (ji pa
gamino tam vakarui visus val
gius,), Mary Prakevičienė, 
Katharina Vencius, Mary 
Zeakas-Wilson (ji taipgi pa
tarnavo prie stalų ir išvirė 
kavą), William Kulik (Billy’o 
tėvas). Helena Bručas pa
puošė svetainę ir kitu darbu 
daug prisidėjo. Ji taipgi su
organizavo tautinių šokių šo
kikus tam vakarui pašokti ir 
paskui suorganizavo žaidimą— 
“Prisegt asilui uodegą.” šia
me žaidime dalyvauja pirmoje 
vietoje ant sienos, asilo pa
veikslas; asilas yra be uode
gos. žaidėjai gauna visi po 
uodegą ir stovinčiam 5 žings
nių atstume nuo asilo žaidėjui 
užrišamos akys ir jis priėjęs 
prie asilo turi jam prisegti uo
degą. Daug juokų turėta.

Kol LKM gyvuos—o ji. 
rodo, gyvuos, nes dabar su
organizuota ant stiprių pa
grindų — turėsime ir daugiau 
tokių linksmų pažmonių.

Visuomenė yra prašoma pa
raginti savo paauglius lankyti 
LKM. Taipgi atveskite savo 
mažamečius nuo 8 metų am
žiaus į LKM. Veiksnys.

Penkiolika studentų, gyve
nančių City College' reziden
cijoje, Army Hall, tapo infor
muoti. kad jie neturi teisės 
balsuoti. Studentai kreipėsi į 
savo kandidatus, kurių vienu 
tame distrikte yra Paul O’
Dwyer, majoro brolis, kandi
datas į kongresmanus demo
kratų ir darbo partijų tikie- 
tu New Yorko 21-me kongresi
niame distrikte.

Kandidatas O’Dwyer patyri
nėjo padėtį. Pasirodo, kad 
laike registracijos juos pa
skaitė benamiais, nes, girdi, 
mokyklos bendrabutis nėra 
namais, nors tūli ten jau gy
vena metus, o-kiti dvejus ir- 
trejus. /Jiems tuomet patarė 
kreiptis į savo susiedijas, iš 
kurių jie paeina. Jie kreipėsi, 
bet iš ten. jiems atsakė, kad 
jie per ilgai gyveno atstu nuo 
namų, ten nebegalį balsuoti.

Paul O’Dwyer veteranams 
patarė eiti balsuoti New Yor
ke, savo distrikte, o jeigu jie 
bus buvę nedaleisti balsuoti, 
jis kreipsis į teismą atgauti 
jiems jų teisę balsuoti.

Gi ALP kandidatas į assem- 
blymanus Albert H. Bland to
kį veteranų stumdymą nuo 
balsavimo pavadino “dar vie
nu senosios partijos rinkimų 
triksu.” Jis reikalavo, kad 
Rinkimų Taryba veiktų at- 
steigti veteranams balsą.

Ad Reinhardt’o Dailės 
Paroda New Yorke

Ad Reinhardt, tapybos-brai- 
žybos artistas, šiomis dienomis 
turi savo vėliausiųjų kūrinių 
parodą Betty Parsons Gallery, 
15 E. 57th St., New Yorke. Ji 
baigsis lapkričio 6-tą. 
yra nebe pirma jo

i, at-1 Pernai jisai buvo

Ponios Luces Deimantai 
“Išėjo” iš Viešbučio

Lengvapėdis vagis ar vagys 
patyka atėję į ponios Clare 
Boothe Luce, milionieriaus 
laikraščių savininko žmonos 
butą puošniame Waldorf 
Towers viešbutyje ir išnešę 
$20,000 ' vertės gražumynų. 
Menama, kad vagystė papil
dyta jai miegant kambaryje 
greta maudynės, kur jinai 
buvusi palikusi savo žiedą, ka
ri ei i u s,

statęs ir lietuvių 
įvykusioje greta 
Brooklyne.

Rein h ar d t’as yra 
savo kūrinių, 
spalvingumu, bet nesiryžtan
čių liesti mūsų gadynės gyve
nimo įvykių.

Artistas yra sūnus plačiai 
žinomųjų lietuvių, darbuotojų 
Olgos ir Frank Reinhardt’ų, 
ridge woo d iečių.

New Yorkui nesą pavojaus 
uždusti dūmais, nors čia jų iš
siverčia' iš kaminų tonais, nes 
nuo jūrų pučia vėjai su tyru 
oru gre.it dūmus ir dujas 
vaiko.

Ona Globičienė, Liberty 
Auditorijos restoranto gaspa- 
dinė, turėjo nedidelę operaci
ją, gerklėje. Pabuvusi ligo
ninėje dieną, keletą dienų il
sėsis namie, Williamsburge, 
iki visai sugys. Linkime greit 
pasveikti.

Širdingai visiems ačiū už 
skaitlingą atsilankymą į man 
suruoštą bankietą, kuris įvyko 
24 d. spalių, Linden, N. J. Jūs 
tie visi, kurie nepaisėt blogo 
oro-lietaus, kuris pylė visą 
dieną be pertraukos, atsilan
kėte, pridavėte man daugiau 
energijos dirbti tai organiza
cijai, prie kurios jūs ir aš pri
klausome, taipgi dirbti abel
nai dėl viso progresyvio dar
bininkų judėjimo. Ačiū vi
siems už suteiktą man. vertin
gą dovaną, kuri pasiliks mano 
atmintyje visą mano gyveni
mą. Ačiū kalbėtojams už ge
rus išsireiškimus, linkėjimus. 
Ačiū d r g. Mizarai už parašy
mą į dienraštį Laisvę.

Bet už vis labiausiai ačiū 
LDS trečios apskrities komite
tui, kuris suruošė šį bankietą, 
ir nors esu apskrities pirmi
ninku ir dalyvauju kiekviena
me susirinkime, bęt jei ne LDS 
1-mos kuopos korespondentas 
drg. Kuraitis, kuris išdavė ap
skrities komiteto paslaptį, tai 
būčiau nežinojęs iki paskuti
nės dienos. Ačiū draugėms 
gaspadinėms, kurios tupėjo 
sunkiai dirbti, būtent: V. Ba- 
kūnienei, Oė Slančiauskienei, 
A. Simonaitienei ir O. Verte- 
lienei. Stalų patarnautojom 
L. Vaičionienei, M. Tarienei,
L. Sherelienei, B; Bakūnaitei,
M. Bakūnaitei, M. Verte-
lytei ir T. Makutėnienei. 
Vyrams: Skairiui, Verte
liu! ir Stasiukaičiui, taipgi 
vakaro vedėjui drg. P. Vaz- 
niui. Ačiū drg. Stasiukaitie
nei ir jos broliui A. Pavidžiui, 
jo orkestrai, kurie grojo tą 
vakarą veltui.

Padėkos žodis ir tiem, ku
rie prisiuntė telegramas bei 
laiškučius su sveikinimais, bū
tent: A. Bimbai, J. Gasiūnui, 
J. Siurbai, K. Steponavičiui iš 
Cliffside, N. J., Jasilioniams 
iš Binghamton, N. Y., ir Zai
kauskams iš Jersey City, ku
rie prisiuntė su pasveikinimu 
ir $10. Jūsų, draugai žalkaus- 
kai, prisiųstą dovaną paauka- 
vąu dienraščiui Laisvei.

Ir taip, tasai jūsų visų man 
gražus prijautimas gražioje 
nuotaikoje, smagiai praėjo. 
Praėjo, bet esu jums visiems 
daug skolingas ir tą skolą-tu
rėsiu jums atsimokėti dirbda
mas organizacijose.

A. Matulis.

'Spalių 27 d. įvyko lietuvių 
kriaučių 54-to skyriaus skait
lingas ir biskelį šturmingas su
sirinkimas. Kelintas mėnuo 
vis dar nesibaigia Mičiulio 
dirbtuvės klausimas.

Kaip jau visiems yra žino
ma, buvusis delegatas J. .Bui
vydas padarė savotišką tai 
dirbtuvei “praislistį” ziperi- 
nių sermėgų siuvimui. Tas jo 
savotiškas “praislistis” sukėlė 
neapykantą tos dirbtuvės 
kriaučiuose, kadangi jis savo 
moteriai Vasikoniūtei, dirban
čiai toje dirbtuvėje, nesigailė
jo padidint mokesties už ka- 
valkinį darbą, o tūli darbinin
kai tapo daug nuskriausti, 

šiame susirinkime dirbtuvės 
pirmininkas : turėjo perskaity
ti abudu “praislisčius”: vieną 
padarytą unijos “praismeike- 
rio” Dotnęano,, o kitą buvusio 
delegato Buivydo. Pasirodo 
didelis skirtumas tarpe tų 
dviejų “praislisčių.” Išklau
siusi susirinkime perskriitytus 
praislisčius, Vasikonjūtė iš 
karščio suriko, kad dirbtuvės 
pirmininkas esąs žioplys ir 
durnelis, nežinąs, ką skaitąs, o 
pats bosas esąs ubagas.

Kriaučiai visi sukilo reika
lauti, kad Vasikoniūtė turi bū
ti prašalinta iš susirinkimo, 
arba turi atsiprašyti dirbtuvės 
pirmininko už piktžodžiavimą, 
ką ji ir padarė — atsiprašė 
dirbtuvės pirmininko ir pasili
ko būti susirinkime.

O pačiam buvusiam delega
tui Buvydui kriaučiai davė pa
peikimą, kad iš to pasimokę 
ir kiti delegatais būdami atei
tyje nedarytų 
“praislisčių.”

Šis Mičiulio 
simas likosi
Duotas sumanymas pakviesti 
patį “praismeikerį” Dotmaną 
į ateinantį lokalo susirinkimą, 
kad jis paaiškintų visą 
]yką.

Buvo lokalui prisiųsti 
laiškai su tikietais, kad
čiai nupirktų: SLA 38 kuopos 
20 tikietų, Atletų Klubo 20, 
tarptautinio moterų parengi
mo 200, SLA 303 kuopos, pa
sivadinusios jaunuolių tremti
nių, 50. Kriaučiai nupirko. 
Pasirodo, nusipirkus kelis 
šimtus visokių rūšių tikietų 
kriaučiams teks gerai pabalia- '
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voti ir koncertų pamatyti.
Delegato Kundrotos rapor 

tas iš dirbtuvių stovio rodo, 
kad pas kriaučius abelnai dar
bas yra sušlubavęs. Nė vien 
tik lietuviškos dirbtuvėlės, bet 
ir stambiosios svetimtaučių 
serga nedarbu.

Nedarbui, pasirodo, yra vi
sokių priežasčių. Visada pirm 
rinkimu stambūs “manufek- 
černinkai” savo biznius su
stabdo ir visus paliečia ne
darbas. Antra r drabužių yra 
pagaminta perviršis — jų kai
nos per aukštos, tad jų nega
li išparduoti Taipgi kriau- 
čiuB smarkiai paliečia Dėdė 
Samas paimdamas daug jau
nuolių pas save ant burdo ir 
aprengdamas su rudais drabu
žiais, tad civilinių •, drabužių 
siuvėjams tenka mažiau paga
minti. Bendrai, visoje Arpe-y 
rikoje kriaučių industrijoje 
jau yra nedarbas.

J. Stakvilevičius.

F. NORRIS
Brooklyn, N. Y.

Stato Naujus Namus ir 
Taiso Senus 

Maliavoja iš vidaus ir 
Lauko

TAISO STOGUS 
Taipgi apkala Insulating 
Board iš lauko ir daro 

cemento darbus.
Kaina Prieinama

Skambinkite Vakarais nuo, 
6 vai.

Glenmore 3-0426

UP-TO-DATE ✓ :
BARBERSHOP I

PEIST LANE
DRUGS, Inę

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. E Vergreen 7-6238'
t

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.
Tel. E Vergreen 4-8174
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