
Aleksandro Makedoniečio
“Ainis.”

Nauj^ Partija Japonijoje. 
“Anti*Japoniški” įstatymai.

- Bullitt’as Šanghajuj.
Rašo R. MIZARA

Keistenybių pasaulyje ne
trūksta. £tai, Makedonijoje, 
—toje jos dalyje, kuri priklau
so Jugoslavijai,—tūli “narsuo
liai” pradėjo skelbti, būk 
maršalas Tito yra ainis, “toli
mas gi.ninaitis,v Aleksandro 

k Didžiojo!
Kam visa tai ? Ogi tam, kad 

išgelbėti Titą nuo neišvengia
mo jo sužlugimo! f

•k k k
Japonijoje kuriasi Farmerių- 

Darbo Partija.
Ją organizuoja 20 socialis

tų parlamento narių, kurie yra 
nepasitenkinę socialistų parti
jos politika.

Šitie 20 parlamento narių 
jau yra už socialistų partijos 
sienų : vieni patys iš ten pa
sitraukė, o kitus socialistų va
dovybė pašalino.

Japonijos socialistų partijos 
vadovybė yra pernelyg dešini 
ir dėl to kairesnieji jos nariai 
prieš ją veda kovą.

* ★ ★
Naujoji japonų darbo žmo

nių partija bus įkurta dar šį 
mėnesį, sako vienas, jos kūrė
jų, Makoto Hori.

Naujoji partija glaudžiai 
bendradarbiaus su Japonijos 
Komunistų Partija socialisti
nei santvarkai pasiekti.

Taigi šis kairiųjų socialistų 
žygis Japonijos darbo žmo
nėms žada daug gero!

k ★ ★
,Tuo pačiu sykiu Amerikos 

okupacinė valdžia Japonijoje 
“pagerino” vieną savo pa
tvarkymą, anksčiau išleistą.

Ji paskelbė, jog tie asme
nys, kurie dirba “anti-japoni- 
ni’ darbą, nuo dabar bus bau
džiami nuo penkerių iki de
šimt metų kalėjimo! Gi pi
niginė pabauda (už tuos pa
čius “griekus”) tampa pakel
ta nuo 75,000 iki 130,000 je
nų !

“Anti-japoniniu” įstatymu 
pasiremiant, jau du komunistų 
vadai tapo suimti: Satodyi ir 
Satomi Nakahada. Abu yra 
Japonu Komunistų Partijos 
centrinio bomiteto nariai.

k * ★
Įdomu tai, kaip reakcinin

kai suranda “formulę,” pagal 
kurią jie baudžia darbininkų 
judėjimo vadus ir veikėjus.

Amerikoje komunistai ir 
šiaip progresyviai žmonės puo
lami dėl to, būk jie atlieką 
“anti-amerikinę” veiklą, na, 

,o Japonijoje komunistai ir 
progresyviai žmonės baudžia
mi už “anti-^aponinę” veiklą!

< Kas dirba liaudies gerųvei, 
tas jiems yra “anti-ameriki- 
nis’ ’ir “anti-japoninis.”

★ ★ ★
Aršusis reakcininkas i r 

naujo karo kurstytojas Willi
am C. Bullitt jau pasiekė 
šanghajų. ‘

Atsimename, šis vyras išvy
ko Kinijon dar prieš ameriki
nius rinkimus.

'Visą amžių buvęs demokra
tas, prieš rinkimus Bullitt pa
reiškė, kad jis balsuojąs už 
Dewey. Vadinasi, vyras per
sivertė ragožiumi, nes manė, 
kad republikonai rinkimus lai
mės.

★ ★ ★
Kinijon Bullitt’ą siuntė re- 

publikonų vadovybė, tikėjusi, 
būk jai teks Amerikos valdžia, 
tad Bullitto greitas “apsidai
rymas” Kinijoje gražiai pasi
tarnaus čiang-Kai-šekui. Jis, 
ot, sugrįš, palankiai para- 
portuos, na, ir USA Kongre
sas paskirs naujus bilijonus 
dolerių čiang-Kai-šeko val
džiai palaikyti; kovai prieš 
liaudininkus-komunistus tęsti.

Bet republikonai rinkimus 
prakišo.

Antra: Bullitt’ui t pribuvus 
Šanghajun, Čiang-kai-šekinin- 
kai pradėjo drebinti kinkas,

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 .Metams 
Užsieniuose $9.00 • 
Brooklyne $8.00
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Sovietai Atitversią 
Rytinį Berlyną 
Nuo Vakarinio
Jei Bus Atskiri Rinkimai Vakariniame Berlyne, Sovietai 
Sustabdys Vandenį, Elektrą, Gesą Tai Miesto Daliai

Berlin. — Sovietų vyriau
sybę nuo gruodžio 1 d. įves 
naujas korteles-pasus vokie
čiams Berlyne. Tik su tokio
mis kortelėmis vokiečiai ga
lės iš vakarinės Berlyno da
lies įeiti į rytinę. — Vakari
nė miesto dalis užimta ang
lu - amerikonu ir francūzu, 4, C 4, 7
o rytinė — Sovietų.

Sovietinė vyriausybė prie
šinasi rinkimams, kurie 
gruodžio 5 d. ruošiami va
karinėje Berlyno dalyje.

Oficialis karinės Sovietų 
vyriausybės laikraštis vo
kiečių kalba “Taegliche 
Rundschau” davė tokį įspė
jimą vakariniam Berlynui:

Jeigu ten bus, surengti at

Francijos Laivakroviai 
Paskelbė Streiką

Paryžius. — . Francijos 
Laivakrovių Sąjunga pas
kelbė visuotiną streiką, pra
dedant nuo ateinančio pir
madienio. Streikas bus tę
siamas neribotą laiką.

Laivakroviai reikalavo 
pakelt algą. Viešųjų darbų 
ministras atmetė reikalavi
mą. Todėl ir paskelbtas 
streikas.

Dunkirke, Bordeaux ir 
keliuose kituose uostuose 
laivakroviai jau nuo pir
miau streikuoja. Valdžia 
sielojasi, kad toki streikai 
sulaiko reikmenų pristaty
mą iš Amerikos, pagal Mar- 
shallo planą.

Marshalias Šaukiasi 
Finansinių Žinovų -

Paryžius. — Amerikos 
valstybės sekretorius Mar- 
shallas šaukįa amerikonus 
piniginius žinovus iš Wa- 
shingtono ir Berlyno. Tar
sis su jais apie pinigų su
tvarkymą Berlyne.— Sovie
tai reikalauja įvesti sovieti
nes markes kaip vieninte
lius pinigus visam Berlynui. 
Už tai jie atidarytų anglam- 
amerikonam važiuotę iš va
karinės Vokietijos į Berly
ną. • «

2 CIO Viršininkai Nubausti 
Už “Teisino Paniekinimą”

Rome, Georgia. — Vals
tijos teismas nuteisė du CIO 
unijos viršininkus 20 dienų 
kalėti ir po $200 baudos su
mokėti už tai, kad jie “pa
niekinę teismą”. Paniekini
mas tame, kad jiedu neklau
sė teisminio įsakymo, kuris 
užgynė streikieriams daug- 
meniškai pikietuoįų čionai- 
tinį Celanese fabriką. Už 
tai areštuoti ir 75 kiti strei- 
kieriai.

bijodami,/ kad ryto po ryt 
jiems teks iš ten nešdintis, nes 
atžygiuoja liaudininkų-komu- 
nistų armijos.

Jei ko, tai dar ir “smar
kiajam” Bullittui gali tekti!...
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Anglija Siūlo Bernadotte 
Planą prieš Izraelį

skiri miestiniai rinkimai, 
tai Sovietai galės visai už
drausti vokiečiams pereidi- 
nėti iš vakarinio Berlyno į 
rytinį. Tuomet vakariniai 
berlyniečiai bus atkirsti 
nuo susisiekimų su bet ku
ria Vokietijos dalim.

Sovietinė vyriausybė tada 
galės nepriimti vokiečių iš 
vakarinio Berlyno į ligoni
nes rytiniame Berlyne. So
vietai taip pat galės sustab
dyti požeminius traukinius, 
“eleveiterius” ir gatveka- 
rius iš savosios miesto da
lies į vakarinį Berlyną; ga
lės sulaikyti ir vandens, ge
so ir elektros plaukimą iš 
sovietinės miesto srities į 
vakarinį Berlyną.

Thomaso Sekretorė 
Sakosi Nekalta

Washington. — Areštuo
ta Helena Campbell, buvusi 
sekretorė republikono kong- 
resmano Parnellio Thoma
so, kad jinai išvien su 'juom 
apgaudinėjo valdžią —trau
kė iš valdžios algas nebuvė
lėm neva Thomaso raštinin
kėm. Helena paleista' už 
$500 užstato iki teismo; sa
kosi nekalta.

Thomas, aršiausias Nea- 
merikinio Komiteto raudon- 
baubis, laikomas teismui po 
$1,000 užstato.

Anglų Seimas Užgyrė 
Plieno Suvalstybinimą

London. — Anglijos sei
mas 373 balsais prieš 211 
pamatiniai užgyrė darbiečių 
valdžios siūlymą perimti į 
valstybės rankas didžiąją 
dalį geležies ir plieno pra
monės.

Seimo komitetas dar per
žiūrės tą sumanymą ir gal 
siūlys tūlus pataisymus. 
Paskui vėl visas seimas bal
suos. *

Galų gale, sumanymas 
bus perduotas “aukštajam”, 
lordų rūmui spręsti.

Prisaikdintas Sofulio 
Ministrą Kabinetas

Athenai, Graikija. — Ta
po prisaikdintas neva nau
jas Graikijos ministrų kabi
netas, kurio premjeras yra 
tas pats “liberalas” Them. 
Sofulis, o premjero pava
duotojas ir užsieninis minis
tras tas pats Konstantinas 
Tsaldaris. Taigi “perorgani
zuotas” ministrų kabinetas 
yra tas pat monarcho-fašis- 
tų padaras, kaip ir pirma.

Albany, N. Y.—New Yor- 
ko Telefonų kompanija rei
kalauja, kad valstijos vy
riausybė leistų pakelti 10 
iki 15 nuošimčių kainas už 
telefonų vartojimą.

Paryžius. — Anglijos at
stovas politiniame- Jungti
nių Tautų ‘ komitete pasiūlė 
užgirti buvusiojo tarpinin
ko Bernadotte’o planą dėl 
Palestinos padalinimo į ara
bų ir žydų valstybes. <

Bernadotte’o planas per
ša atiduot arabams didįjį 
Negevo plotą, pietinėje'Pa
lestinoje; pervest Izraelio 
valstybei mažą vakarinės

Ar Ilgai Girsis Čiangas “Laimėjimais”?
Nanking, Kinija.— čiang 

Kai-šeko tautininkų koman
da, gyrėsi, būk jie “laimėję 
pilną pergalę” prieš komu
nistus mūšiuose dėl Sučowo.

Amerikiniai koresponden
tai gi praneša, jog “rodosi, 
kad tautininkai sulaikę ko
munistus vienoje vietoje į 
rytus nuo Sucowo”. Girdi, 
jeigu Čiang Kai-šekui ir to
liau “taip seksis, tai jis gal 
dar vieną mėnesį galės pa
būti Nankinge”, savo sosti
nėje.

Trečiadienio žinios sakė, 
kad, Čiango valdžia rengėsi 
dumti iš Nankingo į Kanto
ną.

Tą pačią dieną tautinin
kai pripažino, jog komunis

______ __ \

LENGVAI DUODAMAS LEITENANTO LAIPSNIS
New York. — Amerikos ir nieko bendra neturi su

armijai reikia daugiau lei
tenantų: todėl žada iš kar
to lengvai duoti antrojo lei
tenanto laipsnį tinkamiem 
vyram; sako:

Jeigu esi 19 iki 32 metų 
amžiaus ir jau tarnavai ar
mijoj bent vienus metus; 
jeigu esi lankęs kolegiją per 
dvejus metus ir jeigu pri
sieki, kad nesi komunistas

Gen. de Gaulle Bijo 
Jankių Auginamos 
Vokiečių Galybės

Paryžius. — Dešinysis 
francūzu generolas de Gau
lle dideliu pasipiktinimu 
smerkė Ameriką ir Angliją, 
kad jos nutarė sugrąžinti 
Ruhr - .srities kasyklas ir 
fabrikus buvusiems jų savi
ninkams — hitleriniams vo
kiečiams.

— Tai p a v o jingiausias 
nutarimas visame 20-me 
amžiuje, — pareiškė de 
Gaulle. — Anglai-amėriko- 
nai nori atkurti Vokietijos 
imperiją. Tai, nepalygina
mai blogesnis Francijai da
lykas, negu amerikinis Mar
shall© planas galėtų atsver
ti. Mes ištisus amžius gy
venome be Marshallo plano. 
O dabar tas planas aukoja 
visą Francijos ir Europos 
ateitį.

Seniausias Ungurys
Halsingborg, Švedija. — 

Vandeniniame muzėjuje čia 
pastipo vadinamas seniau
sias ungurys. Jis buvo 88 
metų amžiaus. Dauguma' 
ungurių gyvena tik iki 40 
metų.

Galilėjos kampą ir padaryti 
Jeruzalę su apylinke tarp
tautine sričia, kuri būtų 
Jungtinių Tautų globoje.

I

Amerikos valstybės sek
retorius Marshallas andai 
pilnai užgyrė Bernadotte’o 
planą.

Izraelio vadai griežtai at
metė tą planą, kaip didžiau
sią taikomą Izraeliui smūgį.

tai - liaudininkai apsupo 
Sučową, kelyje į Nankingą.

Associated Press ir kari
niai žemlapiai rodo, jog 
liaudininkai užėmė miestus 
už 50 mylių į pietus nuo Su
cowo ir už keleto iki 12 my
lių į rytus ir vakarus nuo 
jo.

Graikijos Monarchistų Ar
mija šaukiama Sukilti 
Athenai, Graikija.— Pa

skleista 50,000 lapelių mo- 
narcho-fkšistinėje armijoje. 
Lapeliai šaukia kareivius 
sukilti preiš valdžią ir pri
versti ją taikytis su partiza
nais. Lapelius pasirašo 
Graikų Komunistų Partijos 
vadas Nikolas Zachariades.

raudonaisiais, tai ateik į 
rekrutavimo stotį, užsira
šyk ir tuojau būsi prisaik
dintas kaip antrasis leite
nantas.

Po to būsi dvylikai 
s a v a i č i ų pasiųstas 
į karinę mokyklą. Jėigu ne
išlaikysi galutinųjų kvoti
mų, tai galėsi apleist karinę 
tarnybą, ir nebus tau jokių 
tolesnių armijos pareigų.

J. Tautų Tarpininkas 
Suardė Derybas tarp 
Izraelio ir Arabų

T'el Aviv, Izraelis. — Iz
raelio vyriausybė vedė de
rybas dėl taikos sutarčių 
su atskirais arabų kraštais. 
Tas derybas susprogdino dr. 
R. Bunche, amerikonas 
Jungtinių Tautų tarpinin- 
kas^ Nes jisai liepė izraelie
čiams pasitraukti iš Negevo 
ir sugrąžinti įsiveržėliams 
arabams - egiptėnams že
mes Izraeliaus valstybėje, iš 
kurių žydai išvijo arabus 
praeitą mėnesį.

Tarpininko Bunche’o įsa
kymas davė arabams viL 
ties, kad jie galėsią dau-» 
giau laimėti per Jungtines 
Tautas, negu per tiesiogines 
derybas su Izraeliu. Todėl 
jie ir pertraukė derybas.
FRANCIJOSARMIJA 
LAUŽYS LAIVAKROVIŲ 
STREIKĄ

Paryžius, lapkr. 18. — 
Francijos valdžia siunčia 
kariuomenę prieš 2,000 
streikuojančių laivakrovių 
Dunkirko uoste. Streikieriai 
pasistato barikadas ir žada 
gintis.

Jungtinės Valstijos 
Siunčia Kinijon 
Daugiau Marinų
Karinių Jėgų Vadas Forrestal Nesako, Kaip Tie Marinai 
Ginkluoti ir ar Jie Kovotų prieš Kinų Komunistus

Washington. — Jungtinės 
Valstijos siunčia dar 1,250 
savo marinų į karinę ame
rikonų laivyno bazę Tsing- 
tao, Šantungo pussalyje, ry
tinėje Kinijoje.* Tenai nuo 
pirmiau yra 3,600 jankių 
marinų.

James Forestal, visų gin-, 
kluotų jėgų sekretorius sa- i 
kė, tie marinai padėsią a-. 
merikonams išsikraustyti iš 
Kinijos.

Forrestal nieko neatsake 
į reporterių klausimą: Ar 
marinai kariaus, jei kinų 
komunistai mėgins užimti 
Tsingtao uostamiestį? Jis 
taipgi neatsakė į klausimą: 
kluotų jėgų sekretorius, sa- 
1,250 dabar siunčiami Kini-

Popiežiaus Bažnyčioje 
Nusižudė Du

Vatikanas. — Nuo šv. 
Petro katedros vidujinės 
bonės balkono nušoko 164 
pėdas žemyn ir užsimušė 
senas advokatas, Pietro Pu- 
glieri. Pirm 6 niėnesių toje 
popiežiaus bažnyčioje nusi
šovė jaunas bedarbis.

Paskutinėmis dienomis 
Neapolio bažnyčioje nusišo
vė batsiuvis Luigi Pugliesi. 
Savižudystė bažnyčioje yra 
laikoma šventvagyste. To
dėl bažnyčia iš naujo per- 
šventinama.

Arabai Šaukia Atmest 
Izraelio Valstybę

Paryžius. -----  Arabiškų
kraštų atstovai pareikala
vo, kad Jungtinės Tautos 
panaikintų savo nutarimą 
padalinti Palestiną į savis
tovias žydų ir arabų valsty
bes.

Syrijos, Egipto ‘ ir Irako 
delegatai užreiškė, jog ara
biškos šalys niekuomet ne
pripažins žydų valstybės 
Palestinoje, ir reikalavo, 
kad Jungtinės Tautos at
mestų Izraelio valstybę.

Galutinas Rinkinių 
Balsų Suskaitymas

Washington. — Galutinas 
prezidentinių rinkimų balsų 
suskaitymas roęlo, jog Tru- 
manas gavo 23,555,785 bal
sus; Dewey 21,440,515; Wal
lace, progresyvių' kandida
tas, 1,116,620; Thurmond, 
pietinių valstijų kukluksų 
kandidatas, 1,013,940, o So
cialistų Partijos 'kandidatas 
Norman Thomas tik 33,002.

105 ir 108 Metų Senukai
Brooklyn, N. Y. — Į čio- 

naitinį žydų senelių namą 
atėjo Joseph Popick, 108 
metų amžiaus. Jį pasitiko 
Max Greenbaum, 105 metų. 
Popick gimęs Rusijoj, atvy
kęs Amerikon 1921 metais.

jon marinai?
Marinai paprastai vežasi 

tankus, patrankas, skystųjų 
liepsnų šmirkštuvus ir vi
sus kitus ginklus, “reikalin
gus netikėtiems veiks
mams.” / z

Forrestal pranešė, kačt 
Kinijos prezidentas - dikta
torius Čiang Kai-šekas at
siuntė prez. Trūmanui laiš
ką, prašydamas naujos pa
ramos karui prieš komunis
tus.

Ginkluotų jėgų galva Fo
rrestal ketvirtadienį kalbė
josi su prez. Trumanu Key 
West, Floridoj; svarstė Ki
nijos ir vakarinės Europos 
klausimus.

Jankių Bombos Kursto 
Kinus prieš Ameriką

New York. — čionaitinis 
dienraštis N. Y. Times įtal
pino dviejų amerikonų laiš
ką iš Kinijos didmiesekr 
Peipingo. Jiedu rašo:

— Tautininkų lakūnai, 
vartodami amerikinius lėk
tuvus, gazoliną ir bombas, 
be atodairos žudo civilius 
kinus vietose, kurias yra 
užėmę komunistai - liaudi
ninkai. Tokiais žygiais yra 
keliama baisi kinų neapy
kanta ir rūstybė prieš Jung
tines Valstijas. Žmonių aky
se Amerika todėl reiškia 
“sunaikinimą, o ne gyveni
mo atkūrimą.”

Anglai Demonstravo prieš 
Amerikos Ambasadorių

Sheffield, Anglija. — Į 
čionaitinę anglų pramonės 
parodą buvo' pakviestas A- 
merikos ambasadorius , Le
wis W. Douglas, kaip gar
bingiausias svečias. Kuomet 
valdininkai darė Douglasui 
iškilmę, tai žmonės nuo ga
lerijų pabėrė lapelius prieš 
jį ir šaukė:

“Šalin tą Marshallo plano 
įnagį! Siųskite jį atgal A* 
merikon! Mes norime tai
kos! Išsiųskite amerikinius 
bombanešius iš Anglijos at> 
gal į Ameriką!”

Nuteista Gyvanašlė už 
Policininko Nušovimą

Newark, N. J. Gyva
našlė Anna Seąmans'Po- 
wers, 39 metų amžiaus, tapo 
nuteista 9 iki 10 metų kalė-., 
ti už nušovimą policijos ka
pitono Thomo J. Rowe, 56 
metų.

Rtfwe, turįs žmoną ir 
dukterį, vogčia mylėjosi su 
Anna. Kartą, po kelių sa- 
liūnų aplankymo, jiedu atė
jo į pojicijos stotį. Ten An
na jo paties revolveriu ir 
nušovė Rowe’ą.

ORAS. — Būsią lietaus.
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“Militariniai Taikikliai”
Mes andai rašėme Laisvėje, jog baisią krimirtalystę 

atlieka Kinijos Čiang Kai-šekas, bombarduodamas iš oro 
tuos kinų miestus, kurie pateko į Laisvintųjų Armijos 
rankas. Mes sakėme, kad šitaip darydamas, Čiang Kai- 
šekas tyčia žudo nekaltus žmones ir griauna jų namus, 
kurių taip maža. Mes pažymėjome, jog prie to netiesio
giai prisideda ir Amerika, kuri suteikia Čiang Kai-šekui 
karinės pagalbos, — ligi šiol iš viso jam duota už kokius 
penkis bilijonus dolerių pagalbos.

Tą mūsų pareiškimą patvirtino laiškas, tilpęs New 
‘ York “Timese” š. m. lapkričio 17 dieną. Laišką rašo du 

Pekinge (Kinijoj) gyveną amerikiečiai: Lucius C. Por
ter ir Randolph C. Sailer.

Jiedu kaip tik panašią mintį pravedą, skelbdami, jog 
toks čiang kai-šekininkų be atodairos sėjimas bombų ant 
liaudiečiams patekusių miestų, kelia kinuose neapykan
tą ne tik jam, Čiang Kai-šekui, bet ir Amerikai. Kinie
čiai juk nėra akli, — jie žino, kad lėktuvai, iš kurių bom
bos sėjamos, yra gauti iš Amerikos, taipgi lakūnai, kurie 
jas sėja, yra išlavinti Amerikoje.

Kinų tautininkų valdžia, puldama tokius miestus, kaip 
Mukdenas, skelbia, būk ji tai daranti “militariniais, iš
skaičiavimais,” bet'laiško autoriai tai užginčija, sakyda
mi, jog bombanešiai sėja bombas į kiekvieną didesnį pa
statą, į kiekvieną žmonių būrelį!

Ar stebėtina dėl to, kodėl Kinijos , liaudis yra taip 
karštai nusistačiusi prieš tautininkų valdžią?

Ar stebėtina, kad kinų tautoje auga, neapykanta Ame
rikai, remiančiai tautininkų valdžią?

Ar nereikėtų tam padaryti galas?

’f
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MAŽINA SAVO 
AFfeTITUS?

Dalis Lenkijos socialistu 
pabėgo užsienin ir vadinasi 
“Lenkų Socialistų Partija.” 
Toji “partija” pereitą pa
vasarį turėjusi suvažiavimą 
ir priėmusi rezoliuciją dėl 
Lenkijos sienų. Pabėgėliai 
menševikai pasisakė, kad ir 
jie nori, jog Lenkijos vaka
rų siena eitų palei upes 
Oder ir Nyse. Bet jie nieko 
nepasakė apie Lenkijos sie
nas rytuose. Šį sykį nerei
kalavo, kad iš Lietuvos, 
Ukrainos ir Baltgudijos bū; 
tų atimtos dalys ir atiduo
tos Lenkijai.

Ar’ tas jau reiškia, kad 
ponai socialistai sumažino 
sąVo imperialistinius apeti
tus?

Reikia žinoti, kad jie tik 
nutylėjo apie rytinę Lenki
jos sieną, bet jie nepasmer
kė senosios Lenkijos, kuri 
Pilsudskio vadovybėje buvo 
užgrobus Lietuvos ir kitų 
kraštų milžiniškus plotus.

rytinėj 
‘plus vi> 
Kinijoj.” 

šioj šalyj,

LAISVES VAJUS
Kaip matote, pakeitimų punktuose yra gražių. F. Shim- 

kienė, iš Arlington, N. J. pridavė naūją prenumeratą ir 
atnaujinimų — ji punktus skiria Žukauskams.

Iš Philadelphijos, Wm. Patten’ui pagelbėjo drg. Merkis, 
priduodamas dvi naujas prenumeratas ir atnaujinimų.

L. Prusei^a, Chicago, Ill., prisiuntė naują prenumera
tą ir atnaujinimų.

K. Čiurliš, Elizabeth, N. J. pridavė dvi naujas prenu
meratas ir pluoštą atnaujinimų.

Brooklyniečiams pasidarbavo F. Buknys, priduodamas 
atnaujinimų.

M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa.,, Geo. Stasiukaitis? 
Cliffside, N. J. ir J. Bimba, Paterson, N. J., įstodami 
pridavė atnaujinimų. '

Sekanti vajininkai pakilo punktais, prisiųsdaūii atnau
jinimų: L. Žemaitienė, Hartford, Conn.; F. Klastauskas, 
Great Neck, N. Y.; A. Švėgžda, Bridgeport, Conn.; Geo. 
Shirtiaitis, Brockton, Mass.; J. Šukys, So. Boston, Mass, 
ir H. žukienė, Binghamton, N. Y. < '

kamus klausimus. Tuo tarpu 
ieškojome ryšių su^provinci- 
jos tautininkų ryškesniais as
meninis, norėdami patirti, 
kas ir kaip, galvojama tauti
ninkų masėje.

Pirmosios žinios nebuvo pa
drąsinančios: iš daugelio pro
vincijos vietų patyrėme, kad 
staigus prezidento išvykimas, 
Tautininkų Sąjungos uždary
mas ir tam tikras pakrikimas 
yra labai, neigiamai atsiliepęs 
į narius. Turėdami tokias ži
nias, nusistatėme tuo tarpu 
pasitenkinti Kauno miesto ir 
apskrities tautininkų slaptu 
organizavimu.

Nežinia, kaip mums būtų 
tas darbas pasisekęs, jei ne 
areštai, kuriuos plačiu mastu 
“liaudies vyriausybės” vidaus 
reikalų ministras Gedvilą ėmė 
vykdyti liepos mėnesio pra
džioje.

Liepos 6 dieną, pavakariais, 
man telefonu buvo pranešta, 
kad prieš piet areštavo vieną 
iš mūsų trijukės. Vakare su
sitikome tik dviese, susitikome 
susirūpinę' ir sujaudinti, kad 
nebetekome vieno iš energin
giausių ir slaptam veikimui 
labiausiai tinkamo asmens ir 
draugo. Jautėme, kad jau pra
sideda naujas laikotarpis, ku
riame reikės ypatingų atsar
gumo priemonių.

Tiksliai nežinodami, dėl ko
kių prįežasčių mūsų “trečia
sis” /buvo areštuotas ii’ bijoda
mi, kad jo areštas nebūtų ri
šamas su mūsų slapto veikimo 
projektais, nusistatėme ke
lioms dienoms pasišalinti iš 
Kauno. Pasidalinome adresais 
ir sutarėme, kad liepos 14 vėl 
atsirasime Kaune ir susisiek
sime. (D., lapkr. 12 d.).

nių Valstijų ginklų jėga nega
li nugalėti partizanus.”

“Mes turėtume kovoti visą 
100,000,000 žmonių 
Europoj,” tęsė jis, 
sus kitame šone, 
Reiktų, visų vyrų
visų vyrų Jungtinėse Valstijo
se, visų vyrų mano šalyje. Aš 
abejoju, ar mano mažutė An
glija išliktų gyva.

“Kas nori tokio karo? Ar 
jūs norite?” paklausė jis. Trys 
tūkstančiai klausytojų atsakė 
“Ne!” kaip vienas.

“Kuomet aš klausiu to Ang
lijoj, mano i tautiečiai irgi at
sako ne. Taikos susirinkimai, 
kaip kad šis, vyksta po visą 
mano šalį.”

Jis suko, kad žmonės po vi
są pasaulį nenori karo. “Pa- 
irngkit išrinkimą Trumano. Aš 
manau, balsuotojai jautė, kad 
jis gali geriau užtikrinti tai
ką, negu Dewey. Mano many
mu, daugelis būtų mylėję bal
suoti už Wallace.”

“Klausk bile ką. Tarybų Są
jungoj, ar jie nori karo, tai 
jie pasižiūri į tave su nusi
stebėjimu. Pagalvokit, ką ka
ras reiškia jiems. Aš važinė? 
jau po Rusiją, mačiau žemę, 
kuri buvo nušluota karo, su
daužytus kaimus, miestus, su 
23,000,000 benamių. Palygin
kit su Kanada. Daleiskime, 
kad Kanadoje būtų visi bena
miai. Ar jūs norėtumėt karo?

“Lenkijoj, ar jie nori karo? 
Jeigu jūs pamatytumėt Var- 
šąvą, jūs žinotumėt atsakymą. 
Jie trokšta taikos.”
' Dr. Johnson mano, kad 
daug blogų dalykų Rusijoje 
įvyko už tai, kad visas pasau
lis norėjo 'sutriuškinti jauną 
Tarybų Sąjungą;

Ir dabar, sako Dr. Johnson, 
Jungtinės Valstijos ir Didžio
ji Britanija tūri 143 karinės 
bazes, iš kurių galima pulti 
Tarybų Sąjungą. Tad ar nuo
stabu, kad Tarybų Sąjunga 
stengiasi palaikyti jas kaip 
galint toliau. ,

Tarybų Sąjungos kaimynėse 
jis matęs daugiau vakarinių 
jėgų kareivių, negu rusų. Tos 
šalys pakrypusios rytų pusėn 
už tai, kad Tarybų Sąjungos 
idėjos joms geriau patiko.

Kontestantų surašąs šiandien stovi sekamai:
v Punktai

4136 
2643 
2440 
2171 
2059 
1615 
1158 

973 
660 
559

R. & K. Žukauskai, Newark, N. J.........
Wm. Patten, Philadelphia, Pa................
L. Prūseilka, Chicago, Ill..........................
LDP Klubas, Elizabeth, N. J...................
Brooklyho Vajininkai......... . ..................
D. G. Jūsius, Worcester, Mass................
Hartfordo Vajininkai ...........................
M. Svihkūnienė, Waterbury, Conn.........
P. Bėčis - F. Klaston, Great Neck, N. Y 
Bridgėporto Vajininkai
A. Lipčius, Chester ......... ..........
V. Ramanauskas, Minersville ..
S. Kuzmickas, Shbnandoah .......
LLD 2 kp., So. -Boston ............
Geo. Shimaitis, Brockton .........
S. Penkauskas, Lawrence
P. Šlekaitis, Scrantdn ..............
LLD Moterų Sk., Binghamton

P. Lekavičius, Pittsburgh ....
J. Andėrson— .
L. Bekis, Rochester ...........

Grybas, Norwood ..........
Blažonis, Lowell ....................
Valinčius, Pittston .................
K. Urban, Hudson .........1....
Balsys, Baltimore ............ ......

... 196
... 186
... 168
.... 144 A
... 140^
_. 112
... 112
... 112
... 104
.... 99
..... 84

532 
482 
468 
444 
436 
432 
426 
364 
360

Anna Bemat, Los Angeles 
S. Puidokas, Rumford ......
J. Didjun, New Haven ....
H. žukienė, Binghamton ....
S. Tvarijonas, Detroit .......
A. Gudzin, Scotia ..............
V. J. Valley, New Britain 
Geo. StasiuKhitis, Cliffside

Padgalskas, Mexico ......
Paserskis, Baltimore .... 

Bimba, Paterson ............
Matačiūnas, Paterson ... 
Simutis, Nashua ............

V. Wall, Wilkes-Barre ............... 58
LLD 198 kp., Oakland ............... 56
Alex Shatro, Aliquippa ..............  56
A. P. Dambrauskas, Haverhill .... 54 
J. Daujotas, E. St. Louis ........  28
I. Klevinskas, Scranton ..............  27

KANTERBURIO DEKA
NAS APIE KARO 
PAVOJŲ

Neseniai atvykęs iš Ang
lijos Kanterburio. dekanas 
Dr. Hewlett Johnson kalbė
jo Kanadoj, Toronto mies
te. Liaudies Balsas rašo 
apie skaitlingą publiką, su
sirinkusią dekano pasiklau
syti ir paduoda jo prakal
bos svarbiausius puilktus. 
L. B. sako:

Kanterburio dekanas Dr. I 
Hewlett Johnson, kalbėdamas 
Massey Hall, pareiškė, kad 
karo pa v jus grūmoja iš Vaka
rų pusės. Tarybų Sąjunga ka
ro nėhori, sako jis. ^o nenori 
jos kaimynės. Jo nenori visų 
šalių liaudis. “Karo pavojus,” 
sako jis, “paeina iš vakarinių 
jėgų pusės.”

Kad liaudis nenori karo, ga
lima spręsti iš to fakto, kad 
virš 8,000 torontiečių norėjo 
išgirsti šį taikos misijonierių. 
5,000 netilpo į Massejr Hali, 
kurion telpa pusketvirto tūks
tančio. šimtai išbuvo ant gat
vių ir klausėsi jo kalbos, per
duodamos per garsiakalbius 
lauke.

“Susiburkim krūvon,“ šaukė 
jis žmones kovon už taiką, 
“verskim savo valdonus, vėl 
imkime tuos puikius Wallace 
septynius punktus dėl pra
džios. Mes neturėsime karo. 
Mes turėsime diskusijas vie
toj karo,” šaukė jis.

Kalbėdamas apie plačiai 
garsinamas .atominės -bombas, 
Dr. Johnson psakė:

“Ai» panaudojimas atomi
nių bombų Hirosimoj skiriasi 
Dievo akyse nuo tų nusikalti
mų, kuriuos- papildė Vokieti
jos koncentracijos kempių pri
žiūrėtojai?” <

‘^Vokiečių k o h c eritracijos 
kempėj 24,00įD žmohių, tiek 
kiek mano mažame Kanterbu- 
tyj'e gyventojų, buVo sudegin
ta per vrehą dieną. Bet Hiro
simoj 100,000 būyo užmušta 
per vieną minutę, kuomet ato
minė btomba buvo numesta.”

d'is smarkiai kritikavo va
karinės jėgas už atsinešimą 
linkui rytinio kaimyno. Kuo
met Hitleris užputolė Tarybų 
Sąjungą, sakė jis, jai buvo pa- 

, žadėta visi nauji išradimai ir 
ginklai. “Bet praėjus ketu
riems' petamte atsirado tas bai
sus daiktas. Rūsąi niekad ne
girdėjo nei žpdžio apie tai. 
šalę laukinio žudymo, rusai 
buvo dar baisiai, išduoti. Ji 
manė, kad kaip sąjungininkė 
dalinsis ginklais, o tuo tarpu 
jai nieko, nesakė apie atominę 
bdmbą.” '

Kas liečia kitą karą, Dr. 
Johnson mano, kad jis būtų 
ilgesnis, negu kad buvusis, ir 
daug kruvinesnis.

“ Aš mačiau partizanų ko
votojus. Net baisioji Jūhgti-

D.
P.

■¥
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306
304
260
244
224
224
208
200
196

J.
J.
A.
C.
J.
M. Paulauskas, ‘Pittsburgh
S. Sharkey, Easton ..........
LLD 75 kį)., Miami ...........

T aika ir T rumuno Pažadai
Jungtimi! Tautų vadai, Herbert V. Evatt ir Trygve 

Lie, pritariami visų mažesnių tautų, pasiūlė keturioms 
didžiosioms, kad josios pradėtų pasitarimus ir pašalintų 
karo pavojų.

Tarybų Sąjungos atstovas Tautų Sąjungoj, Andrius 
Višinskis, sutiko su šiuo, pasiūlymu, pareikšdamas, kad 
jo vyriausybė mielai jį priims.

Bet prezidentas Trumanas pareiškė: ne! Jis jį atmetė.
Ką gi tai reiškia?
Kodėl prezidentas taip padarė, gerai žinodamas, jog 

žmonės nori taikos,( nekenčia jokio karo — nei “šalto” 
nei karšto.

Suhku į tai atsakyti.
Beje, prezidentas juk (rinkiminėje kampanijoje) pats 

karštai stojo už pašalinimą “šaltojo karo,” ir jis buvo 
net manęs siųsti į Maskvą teisėją Vinsoną, tik tą savo 
nuomonę pakeitė, kuomet sužinojo, kad/ tam priešinasi 
Marshallas ir kiti jo kabineto nariai.

Prezidentas, beje, pareiškė, jog jis tik tuomet sutik
siąs tartis su T. Sąjungos atstovais, kuomet Sovietai nu- 

' trauksią blokadą nuo-Berlyno, kuomet “Berlyno krizė” 
bus baigta.

Betgi Berlyno krizė, ponas prezidente, prasidėjo ne su 
blokada, o tuomet, kai amerikiečiai-anglai-francūzai ne
tikėtai įvedė savo nelegalius pinigus Berlyne.

Tas klausimas buvo Maskvoje visų keturių valstybių 
atstovų svarstytas ir ten buvo, kiek atmename, taip iš
spręsta: “vakariniai talkininkai” ištraukia iš Berlyno 

■' savo nelegalius pinigus, o T. Sąjunga nuima nuo Berly
no žeminę blokadą.

Bet tasai susitarimas nebuvo vykdomas gyvenimam 
Stalinas, atmename, dėl to susitarimo sulaužymo kaltino 
^tyakarus.”, <

Kaip ten bebūtų, mūsų nuomone, pasitarimai, dėl tai
kos turėtų būti pradėti kuo veikiausiai, laikinai palie
kant “Berlyno krizę” ten, kur ji stovi.
’ šiandien visas pasaulis trokšta taikos. Bet pasaulis ži
no,' jog tik pasitarimais taika galima įvesti. Ginklu tai
kos nepadarysi. Tad pasitarimai visų pirmiausiai reikia 
turėti tarp Amerikos ir T. Sąjungos, kaip didžiausių ir 
galingiausių Valstybių pasaulyje.

Tiesa,-p. Trumanas priminė, kad jis tartųsi su Stali
nu, jei pastarasis atvyktų į Washingtoną. -■

Sunku besuprasti, kuriais tikslais prezidentas tatai 
kartoja. Juk Stalinas nevyks į Washingtoną be iš anksto 
sudaryto susitarimo. Pagaliau, pasitarimai su pačiu Sta
linu mažaį teturėtų reikšmės, jei nebūtų iš ahksto prie 
jų pasiruošta.

Viskas rodo, jog prezidentas Trumanas pradėjo savo 
į duotus pažadus atmesti į Šalį. §tai, jis vetavo taikos rei

kalą. Rytoj ar poryt, matysit, jis vetuos ir kitus Ameri
kos žmonėms svarbiuosius reikalus. Jo pažadai, pasiro
do, bdvo šake ant vandens rašyti.

Bet Amerikos žmonės jų nepamiršo ir nepamirš. Jie 
reikalaus, jie darys spaudimą į Washingtoną, vyriausiai, 
kad taika būtų palaikoma, kad būtų panaikintas “šalta
sis karas.”

Jie darys spaudimą, jie reikalaus, kad visus, duotus 
rinkimų kampanijos metu, pažadus prezidentas vykdy- 
tų gyveni man.

Progresyvių Partija pradėjo taikos ofensyvą ir ji tą 
otensyvą tęs.

Lawrence, Mass
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ARGI JlĖ BUVO 
NEKALTI AVINĖLIAI?
- *

Dar ir šiandien Tarybų 
Lietuvos priešų spaudoje 
dažnai garsiai paverkiama 
dėl 1940 metų liepos mėne
sio areštų Lietuvoje. Girdi: 
tai buv/) užpūolimas iš vy
riausybės pusės ant “nie^o 
nekaltų” žmonių. Tačiau 
smetonininkai laikas nuo 
laiko neiškenčia ir pasisako, 
kad jie organizavosi ir suo
kalbius darė nuversti liau
dies vyriausybę. Aną dieną 
taip pasigyrė Škirpa. Dabar 
toje pačioje fašistų Dirvoje 
išpažintį atlieka tūlas B. J. 
Dirmeikis, kuris sakosi bu
vęs dideliu žmogum Smeto
nos klikoje. Jis irgi papasa
koja, kaip, Smėtoiiai pa
sprukus pas Hitlerį, jis ir 
kiti smetonininkai griebėsi 
slaptai organizuotis prieš 
naująją' vyriausybę.

Dirmeikis rašo:
Uždarytos Tautininkų Są

jungos vadovybė slaptai susi
rinkusi nusprendė; kad reikia 
organizuotis slaptais pagrin
dais. Tam tikslui buvo paskir
ti trys asmenys, kurių tarpe 
ir man teko garbė dalyvauti. 
Kitų dviejų negaliu čia minė
ti, nes jų likimas man neži
nomas ir bijau jiems pakenk
ti.

, Sutarėme dėl slaptažodžių ir 
numatėme, kad pirmasis mūsų 
uždavinys — užmegsti ryšį su 
prezidentu Smetona Vokieti
joje ir per jį patirti, kaip žiū
ri Vokietijos vyriausybė į Lie- 

, t|ivos ateitį. ,
Netrukus mums pavyko su

sirišti su J. Tūbėliene ir lau
kėme iš jos atsakymo į atiti’n-

Puikiai pavykto LLD ir LDS. 
kuopų pietūs'," skurie įvyko 7 d. 
lapkričio, Maple Parke. Svečių 
buvo iš Lowell, Haverhill, So. 
Boston ir kitų miestų ir 
smagiai laiką leido, t

Iš ryto lietus lijo, buvo 
nyta, .kad pakenks, bet 
dvyliktą valandą 
buvo labai gražus 
žmonių dalyvavo apie 200. Pa- 
sivalgę, vieni šnekučiavosi, o 
kiti gražiai pasišoko.

Sekamas didelis parengimas 
bus, tai šeštadienį, 27 d. lap
kričio, Maple Parke, nes tai 
bus parko uždarymas. Todėl 
prašome tikietūs įsigyti iš kal
no pas Ig. čiuladą, parko gas- 
padorių. Visus ir visas kviečia
mės dalyvauti.

VISI

ma- 
apie 

išsiblaivė ir 
popietis.

Apsivedė John Yuška ir Ed
na Enna Zurk, ukrainų tautos 
mergina. Vestuvėse daug žmo
nių dalyvavo. Linkiu jaunave
džiams laimingo ii’ malonaus 
gyvenimo.

Plėšimų skaičius a’uga. Pa
staruoju laiku apiplėšė Lietu
vių bekernėje V. Krasduską ii 
jo darbininką J. Bilą, plėšikas 
pasiėmė iš iegisterio apie $9 ir 
įsakė jiems atiduoti pinigus, 
kiek jie’ pūs save turėjo. Pto 
to išmaršavo.

Arlingtono fabrikantai atlei
džia iš dahbo audėjus, kad ne
reikėtų mokėti darbininkui tris 
valandas į dieną,. Mat, iki šiol 
darbininkas gaudavo-mokėti už 
3 valaiidas, kol jis laukdavo 
“vorpo” (velano). Dabar Stak
lių taisytojai patys vieni be 
audėjų sudeda “vtorpus” ir at
lieka kitus darbus, taip, kad 
audėjas tą dieną būna ,namie 
ir negauna mokėti.

Reikėtų, kad audėjai apie tai 
pasitartų su unijos komitetu, 
šių naujų žygių imasi nauja 
Arlington fabriko • kompanija. 
Ji verčia du darbininkus dirb
ti trijų darbą. Kadangi unijos 
viršininkai nedaro žingsnių, tai 
reikia, kad patys audėjai kreipi 
tų atydą ir darytų spau(įimą į 
unijoj viršininkus.

S. Pen/Mus/caš.

Aukų gavome sekamai;.
LDS 4-tą Apskritis, Cle

veland, Ohio (J. Žebrys), 
$10.

’Stanley Yurkunas, NeW 
Britain, Conn., $8.

P, Zalkus, Chicago, Ill. $5.
A. Švėgžda, Bridgeport, 

Conn., $4.
Po $3: A. Purvėnas, Phi- 

la., Pą.p J. Purtikas, Mc
Kees Rocks, Pa.; V. Kisie
lius, Pittsburgh, Pa.; M. Gi- 
riūnas ir J. Sinkevičius, So. 
Boston, Mass.; J. Banaitis, 
Flushing, L. L ; J. Strimaila, 
Paterson, N. J.; J. Thomas, 
Mew Kensington, Pa. ir J. 
Lukštas, Windsor, Conn.

Po $2: J. Margaitis, Wind
sor, Conn.; Joe Žemaitis, 
Brooklyn, N. Y.; F. Jurevi
čius, Chicago, Ill.

Po $1: J. Stasiukaitis, 
Cliffside, N. J.; Frank J[r 
Vera Budrioniai,' Maspeth, 
N. Y.; G. Budrikiene, 
Brockton, Mass, ir B. Per
kins, Broad BrOok, Conn.

Aukomis biudžeto užtik
rinimui sukelta sekamai: 
Detroit, Mich. . . 
Brooklyn, N. Y. . 
Chicago, III.'___
Worcester, Mass. 
Philadelphia, Pa. 
Hartford, ponn. . 
Rochester, N. Y. .. 
Oakland, Cal. ... 
Baltimore, Md. .. 
Scranton, Ęa. ,... 
Lawrence, Mass. . 
Binghamton, N. Y

$119.00 
,. 74.00 
. 72.00 
.. 60.50 

. 40.75 
.. 39.00 
.. 38.50 
. 25.00 
. 24.50 

.. 22.00 

.. 21.00 

..21.00 
Newark, N. J..... 18.50
Elizabeth, N, J........ 18.00
Norwood, Mass...16.00
New Britain, Conn. .. 16.00

. 16.00
. 13.00

12.00 
11.00 
10.00 

. 10.00 
. 9.00 
.. 9.00 
. 8.00 
.. 8.00 
.. 7.00 
.. 6.00 
.. 6.00

Pittsburgh, Pa. . 
Stamford, Conn. 
Seattle, Wash .. 
Miami, Fla.........
Cleveland, Ohio.

Los Angeles, Cal. 
Great Neck, N. Y 
Paterson, N. J. . 
Waterbury, Gonn. 
Bridgeport, Conn. 
So. Boston, Mass. 
Saginaw, Mich. ..

> • ■ ■— ■ , —

■'«Aį.,~X

6.00
6.00
6.00
5.00
5.00
5,00 j
5.00 *
4.00
3.50'
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

73.00
3.00

2.00
1.50
1.00 
x50c

Eddystone, Pa...........
Wilkes-Barre, Pa. ... 
New Kensington, Pa 
Bayonne, N. J..........
Mexico, Me. .............
New HaVehj Gonn. . 
Paterson, N, J.........
Easton, Pa. ............
Coal Center, Pa. ... 
Washington, Pa........
B ridge water, Mass. . 
Easton; Pa. .............
Haverhill, Mass........
Hudson, Mass............
Williamsport,* Pa. ... 
Scotia, N. Y..............
Brockton, Mass.........
Aliųuippą, Pa............
Brockton, Mass.........
Cliffside, N. J. ..... 
Rumford, Me............

Dar(čia ne viskas, turime 
ir daugiau laiškų nuo vaji- 
ninkų, kuriuos sutvarkę pa
skelbsime. . ;

Nuo pavienio skaitytojo 
J. W. Brazauskas, Dear
born, Mich., gavome naują 
prenumeratą. Tai gražus 
pasidarbavimas, turėtų ir 
kiti pavieniai skaitytojai 
pasekti jo pavyzdį. Nepa
mirškite, kad. artinasi šven
tės, užrašykite savo gimi
nėms ar . pažįstamiems dien
raštį Laisvę! ‘y

Ačiū visiems už pasidar
bavimą, ir aukas. t

Laisvės Administracija

Tūkstančiai Amerikonu

Nanking, Kinija. — Civi-* 
liai amerikonai, pagal savo 
konsulų įsakymą, tūkstan
čiais bėga iš Kinijos. Netiki 
Čiang Kai-šeko komandierių 
skelbimais, būk tautininkai 
atmušą kinų komunistų ar
mijas. Teigiama, jog apie 
5,000 amerikonų, sugužėję į 
uostus, laukia, kad Ameri
kos laivai išplukdytų juos 
namo.

M

B
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Įį

2 pust—Laisvė ‘(Liberty, Lith. tt&įly)—Pehkt., Lapkr. 19,1

Kalkutta, Indija. — Iššo
kus traukiniui iš bėgių, už
mušta 14 važiuotojų ir su
žeista. 26'» . <



Laiškas iš Lietuvos

ir tėveli!

M u f
Pa., gyventojai

gavo sekamą

Kainų Mažinimo Politika ir Tarybines 
Liaudies Geroves Kilimas

Pagrindinė bolševikų par
tijos ir tarybinės valstybės 
linija kainų srityje glūdi 
jų sistemingame mažinime. 
Kitaip ir negali būti šaly
je, kur socialistinės gamy
bos įstatymas yra nuolati
nis darbo žmonių medžiagi
nės gerovės kėlimas.

1946 metų pradžioje, ne
trukus po antrojo pasauli
nio karo užbaigimo, J. V. 
Stalinas, kalbėdamas rin- 
kėjams, nurodė, kad komu-

*'■ nistų partijos darbų pla
nuose artimiausiai ateičiai 
ypatingas dėmesys bus at
kreiptas į plataus vartoji
mo dalykų gamybos išplėti
mą, į darbo žmonių gyveni
mo lygio pakėlimą per nuo
seklų kainų mažinimą vi
soms prekėms.

Ir mes matome, su kokiu 
primygtinumu tarybų vals
tybė įgyvendina šiuos nuro
dymus. 1947 metų gruodžio 
mėn. tarybinė vyriausybė 
priėmė istorinį nutarimą 
dėl piniginės reformos, kor- 

* telių sistemos panaikinimo 
bei kainų sumažinimo vals- 
tybinėje prekyboje.

Dėl įvykdyto kainų su
mažinimo pirkėjai per me
tus sutaupė 57 milijardus 
rublių.

“Piniginės apyvartos su
tvarkymas, plataus vartoji
mo prekių gamybos bei 
mažmeninės prekių apyvar
tos didėjimas įgalins ir to
liau mažinti kainas, t. y. 
vėl pakels realų darbo už
mokestį bei kolektyvininkų 
pajamas,” — taip buvo įra
šyta TSRS Ministrų Tary
bos 1947 metų gruodžio 14 
dienos nutarime.

Dėl valstybinių ■ 
^•sumažinimo žymiai
' kainos kooperatinėje preky

boje, o taip pat kolektyvi
nių ūkių turguose. Jei vals
tybinėje prekyboje socialis
tinė valstybė nustato kai
nas planine tvarka, tai ko
lektyvinių ūkių turguose 
kainos susidaro iš prekių 
paklausos bei pasiūlymo 
santykio. Tačiau valstybė, 
koncentruodama savo ran
kose milžiniškus prekių re
zervus, turi galimumą pa
veikti ir kolektyvinių ūkių 
turguje susidarančių kainų 
lygį/ Antai, duonos par
davimas valstybinėse par
duotuvėse pirmame 1948 
metų ketvirtyje padidėjo 
palyginti su pirmuoju 1947 
metų ketvirčiu 72%, cu- 

i'1

t

kainų 
krito

^kkraus pardavimas — 2,7 
.Iškarto, konditerijos dirbinių 

—57%, kruopų ir makaro-

Tai

r

f

nų dirbinių — 52% ir t.t.; 
ir kainos valstybinėse par
duotuvėse buvo žymiai ma

gesnės negu turguje. Tai 
tučtuojau atsiliepė kolekty
vinių ūkių turgui, kur kai
nos per pirmąjį ketvirtį 
trigubai sumažėjo, paly
ginti su tuo pačiu 1947 me
tų laikotarpiu.

Įvykdytų priemonių ste
binąs veikimas atsiliepė 
.tam, kad pirmame 1948 
metų ketvirtyje rublio per
kamoji galia pakilo 41%, o 
darbininkų bei tarnautojų 
realus darbo užmokestis 
padidėjo vidutiniškai 51%.

Šitokių milžiniškų pasie
kimų mes matome Tarybų 

zSąjungoje praslinkus vos 
dvejiems metams po sun
kiausio, iš visų bet kada 
žmonijos pergyventų karų. 
Jei nebūtų buvę karo, tary
biniai žmonės šiandieną bū
tų aprūpinti viskuo, kas 
reikalinga, žymiai geriau, 
negu bet kada buvo aprū
pintos turtingiausios šalys 
pasaulyje.

Bet štai praslinko ma
žiau kaip keturi mėnesiai 
po kortelių panaikinimo, ir 
vyriausybė 1948 metų ba
landžio 10 dieną paskelbė 
apie naują kainų sumažini
mą. Buvo sumažintos kai
nos daugeliui pramoninių 
bei maisto prekių nuo 10 
ligi 20 procentų, tame tar
pe radijo imtuvams, laikro
džiams, parfumerijai, vy
nui, degtinei, alui ir kt. 
Tuo pačiu buvo užtikrintas 
tolesnis darbininkų bei tar
nautojų realaus darbo už
mokesčio pakilimas, o taip 
pat rublio perkamosios ga
lios augimas.

Valstybės įvykdoma kai
nų mažinimo politika visų 
pirma remiasi tolyginiu ta
rybinės industrijos kilimu. 
Turėdama įtakos kainų ly
giui, vyriausybė skatina 
pramonę nuolat gerinti ga
mybą, tobulinti technologi
ją, žengti pirmyn techniki
nio progreso keliu.

“Tiktai pramonė, siste
mingai mažinanti prekių 
kainas, tiktai pramonė, be
siremianti sistemingu pro
dukcijos savikainos mažini
mu, tiktai pramonė, siste
mingai gerinanti, atseit, sa
vo gamybą, techniką ir dar
bo organizavimą, metodus 
ir formas ūkiui valdyti, — 
tiktai tokia pramonė yra 
mums reikalinga, nes tik
tai ji gali vystytis į priekį 
ir tiktai ji įstengia duoti 
proletariatui pilnutinę per
galę,” — taip kalbėjo J. V. 
Stalinas 1936 metais.

Antroje 1948 metų pusė
je TSRS išsiplėtė puikus 
visos liaudies sąjūdis dėl 
viršumplaninių sankaupų 
padidinimo, dėl kiekvienos 
įmonės rentabilumo pakėli
mo, dėl tolesnio produkcijos 
savikainos mažinimo. Toji 
kova jau davė pirmuosius 
vaisius: per devynis šių me
tų mėnesius bendroji vir- 
šumplaninė ekonomija iš 
pramoninės produkcijos sa
vikainos sumažinimo suda
rė daugiau kaip keturis mi
lijardus rublių.

Papildomų lėšų įplauki
mas sukuria sąlygas toliau 
didinti įvairiausių prekių 
išleidimą, o gamybos bei 
apyvartos išlaidų sumaži
nimas užtikrina tvirtą ba
zę tolesniam mažmeninių 
kainų mažinimui. Kainų 
mažinimo ir gyventojų per
kamojo pajėgumo kėlimo 
politika, savo ruožtu, yra 
galingas akstinas visoms 
ūkio šakoms nuolat kilti.

Daug milijonų Tarybų 
Sąjungos gyventojų vis 

Shoici Tabata, Japonijos filmų darbininkų unijos va
das, nuteisiamas penkis metus kalėti už tai, kad jis 
pasakė kalbą, kurioje pakartojo Amerikos ir Apglijos 
žinių agentūrų pranešimus, kad J. V. ginkluotosios 
jėgos padėjo sulaužyti jų streiką. Mūsų militariskos 
valdžios kontroliuojamoje “laisvoje Japonijoje,” mat, 
yra uždrausta kalbėti be cenzoriaus leidimo, o Tabata 
kalbėjo. Už tai jj įkaitino “agitavime prieš okupaci

nes jėgas.” Darbininkų vadas—tai ne Use Koch.

ryškiau patiria kainų su
mažinimo rezultatus. Mė
nuo po mėnesio, ketvirtis 
po ketvirčio auga prekių 
apyvartos dydis, didėja 
parduotųjų prekių kiekis. 
Antai, trečiame 1948 metų 
ketvirtyje duonos pardavi
mas padidėjo daugiau kaip 
pusantro karto, cukraus — 
beveik dvigubai, medvilni
nių audinių — daugiau 
kaip pusantro karto ir tt.

Nepaprastai reikšmin
gas yra nesiliaujamas kai
nų mažėjimas kolektyvinių 
ūkių turguose. Antroje 
1947 metų gruodžio mėne
sio pusėje prasidėjęs kainų 
mažėjimas vyksta per išti
sus 1948 metus. Vien per 
trečiąjį ketvirtį kainos ko
operatinėje prekyboje mies-

ALDLD Reikalai
KNYGA IŠSIUNTINĖTA

Šių metų Lietuvių Literatū
ros Draugijos knyga — “žmo
gus ir Mašina” jau išsiuntinėta 
visų kuopų sekretoriams ir 
pavieniams nariams. Jeigu 
kuris pavienis narys negavo, 
arba kuopa nepakankamai 
knygų gavo, tai prašome pra
nešti į centrą.

“žmogus ir Mašina” yra la
bai naudinga knyga, tai vei
kalas, kuris parodo, kaip nuo 
laukinio, nekultūriško gyveni
mo žmonės iškilo iki šių dienų 
aukšto technikinio ir kultūri
nio laipsnio. Skaitykite ją. 
Duokite pasiskaityti ir tiems, 
kurie nepriklauso 'prie Drau
gijos. Pakalbinkite juos įsira
šyti. Kurie ir dabar dar įsi
rašys į Draugiją, tai gaus šią 
knygą, nes jos turime centre.

ši knyga, tai yra jau 55-tas 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
leidinys. Reiškia, mūsų Drau
gija nuo 1915 metų jau išlei
do 55 knygas, neskaitant ,tų 
brošiūrų ir knygų, prie kurių 
išleidimo prisidėjome, kaip tai 
“Karas Lietuvoje/ “Bešvin- 
tantis Rytas,” “'Pavasarių Go
dos” ir kitos. Gražų ir nau
dingą lietuvių tautai darbą at
lieka mūsų Draugija!

Mokėkite Duokles
Kiek išleido Draugija knygų 

ir numerių žurnalo “Šviesos,” 
tai niekas kitas tiek dar Ame
rikoj lietuviams nedavė. Ben
drai, tos literatūros' paruoši
mas ir išleidimas atsiėjo apie 
kokius , $400,000. Tai didelė 
suma pinigų.

Jokis asmuo to negalėjo pa
daryti, o atlikome bendrai su
sijungę į Draugiją ir mokėda
mi tik po $1.50 į metus. Vie
nybėje yra galybė!

Garbė tiems nariams, kurie 
nuo pradžios priklauso Drau
gijoj ir ją auklėja. Garbė 
tiems, kurie laiku atlieka savo 
pareigas -— pasimoka duokles. 

tuose krito 13%, o kolekty
vinio ūkio turguje 24%, 
palyginti su buvusiu an
trame 1948 metų ketvirty
je kainų lygiu, ir žemės 
ūkio produktų pai’davimas 
kolektyvinių ūkių turguose 
22 procentais viršijo prieš
karinį lygį.

Augančiai gyventojų pa
klausai patenkinti atidaro
mos dešimtys tūkstančių 
naujų parduotuvių, palapi
nių ir kioskų, pilnų prekių. 
Jų apyvarta didėja vis au
gančiais tempais.

Kova dėl pokarinio penk
mečio įvykdymo pirma lai
ko, dėl socialistinių sankau
pų augimo, dėl prekių apy
vartos išplėtimo padės vi
sam TSRS liaudies ūkiui 
toliau galingai kilti ir įga
lins dar daugiau pakelti 
liaudies gerovę. 0 socializ
mo šalyje liaudies interesai 
statomi aukščiau už viską.

G. Urlanis.

metus. LLD 1-moj 
jau geras skaičius

Blogai daro tie nariai, kurie 
vilkina iki pat metų galo su 
duoklių pasimokėjimu. Reikia 
žinoti, kad Centro Komitetas 
sėkmingai gali tvarkyti Drau
gijos reikalus ir atlikti lite
ratūros paruošimą ir išleidi
mą tik tada, kada nariai su
moka duokles, paremia auko
mis, kad centre turime pinigų.

Todėl, prašome tuos narius 
pasimokėti, kurie dar to ne
padarė. Ir kaipo “bausmę” 
mokėkite už du metus, tai yra 
užvilktas duokles už 1948 me
tus ir 1949 metų duokles.

Taipgi, jau laikas ir visiems 
rūpintis pasimokėti duokles 
už 1949 
kuopoj 
draugų pasimokėjo už būsi
mus metus duokles. Anksčiau 
sumokėsite duokles už 1949 
metus, mažiau bus darbo kuo
pos valdybai, padėsite centrui 
greičiau paruošti būsimų metų 
literatūrą.

Aukos Apšvietai ir Knygų 
Fondui

Apšvietos reikalams ir Kny
gų- Fondui sekamai gavome 
aukų :

LLD 22, 51, 57 ir 190 kuo
pos, Ohio valstijoj, surengė du 
piknikus, nuo kurių pelno pri
siuntė $41.00. Aukos gautos 
per P. Nemurą.

LLD 15-B kp., Port Arthur 
ir Fort" Williams, per J. Skle- 
rį aukavo $20.

LLD 10 kp., Philadelphia, 
per R. Merkį paaukavo $10.

LLD 10-ta Apskr., Michi
gan valst., per A. Dapsį au
kavo $10.

LLD 7-ta Apskr., Massachu
setts valstijoj, per S. Penkaus- 
ką $10.

Juozas Dainius, Flushing, 
paaukavo knygų reikalams $5.

LLD 32 kp., New Haven, 
per J. Didjun aukavo $5.

J. Miliauskas ir J. Purtikas, 
McKees Rocks, paaukavo po 
$5.

A. Lipčius, Eddystone, auka
vo $2.50 ir Joe Ragaz $1.

Visiems už.aukas tariame 
širdingai ačiū! Prašome ne
pamiršti Apšvietos ir Knygų 
Fondo ir ateityje. Kuopos ir 
apskritys, kurie turės pasek
mingų parengimų, ir konferen
cijos paaukokite į Knygų Fon
dą.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekr.

46 Ten Eyck St. 
Brooklyn 6, -N. Y.

VYRAS NUŠOVĖ ŽMONĄ 
GRAŽYKLOJE x

Los Angeles. — Kuomet 
Lindai Navai buvo raitomi 
plaukai gražykloje, atėjo 
jos vyras Luciano ir nušo-x 
ve Lindą. Paskui jis nuėjo 
į kapines ir pats persišovė. 
Jiedu buvo pasimetę.

' -

Kodėl Nebus Pakeistas
L. D. S. Vardas?

Kaip jau žinoma, paskutinis Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo seimas buvo nutaręs pakeisti organizacijos var
dą. Tačiau lapkričio 15 dienos Tiesoje skaitome prane
šimą, kad vardas nebus pakeistas. Kodėl nebus pakeis
tas? Tai paaiškina Susivienijimo Centro Valdyba. Jos 
pranešime skaitome:

Associa-

Depart-

“Pagal New Yorko vals
tijos apdraudos (insurance) 
įstatymus, tuojau po LDS 
8-tojo Seimo buvo pasiųsta 
tos valstijos Apdraudos (In
surance) Departmentui pra
nešimas, kad Seimas nutarė 
pakeisti mūsų Susivieniji
mo vardą iš Association of 
Lithuanian Workers į Lith
uanian Fraternal 
tion.

“Rugpjūčio 10 d. New 
Yorko Insurance 
mento Acting Deputy Su
perintendent Thos. J. Calo
gero pranešė, kad depart- 
mentas neužgiria mūsų Su
sivienijimo fiaujo vardo, pa
duodamas sekamą priežas
tį: . .

“Fraternalė 1 b e n e f ito 
draugija (benefit society) 
negali naudoti tokio naujo 
vardo dėl tos priežasties, 
kad jis galėtų būti apgavin- 
gas arba klaidinantis, (de
ceptive or misleading) iš to 
atžvilgio, kad jis sudaro 
įspūdį, jog visos lietuvių 
draugijos federaciniai susi
jungė arba susivienijo su 
šia draugija.”

“Kad plačiau patyrus tik
rą priežastį, dėl ko depart- 
mentas atsisako užgirti mū
sų Susivienijimo naują var
dą, sekretorius J. Siurba 
rugpjūčio 12 d. nuvyko į 
New Yorko Apdraudos De- 
partmentą (į Albany, N. 
Y.) asmeniniai pasikalbėti 
su Mr. Calogero. Pasikal
bėjime Mr. Calogero paaiš
kino, kad jis nusprendė ne- 
užgirti mūsų naujo vardo 
vyriausia dėl to, kad tas 
vardas turįs labai plačią 
reikšmę, kad toks vardas 
galėtų sudaryti Amerikos 
lietuviuose įspūdį, jog mūsų 
susivienijimas yra vienati
nė lietuvių fraternalė orga
nizacija; kad jeigu depart- 
mentas užgirtų tokį naują 
vardą, tai mūsų Susivieniji
mas turėtų didesnę pirme
nybę (advantage) savo vei
kime, negu kitos fraterna- 
lės organizacijos.

“Sekretorius J. Siurba 
savo pasikalbėjime su Mr. 
Calogero pareiškė, kad mes 
nesutinkam su tokia de
partment mūsų naujo var
do interpretacija; nurodė, 
kad naujas mūsų Susivieni
jimo vardas jokiu būdu ne
pakenktų kitoms fraterna- “Kirvis.”

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —Penkt., Lapkr. 19,1948
I

Nariai CIO American Communications Association, taipgi jų žmonos ir vaikai pikie- 
tuoja Mackay Radio & Telegraph Co. New Yorke, reikalaudami saugumo darbe. Pro
testai kilo po to, kai jaunas darbininkas Peter Curran tapo elektros užmuštas dar
be Brentwood stotyje. Sugedusį laidą uždarė iki Federal^ Susisiekimų Komisija 

ištirs padėtį.

lems organizacijoms.
“Po to Mr. Calogero pa

tarė, kad mes parašytume 
departmental sutrauką sa
vo argumentų, nurodydami, 
kodėl mes nesutinkame su 
jo nuosprendžiu, ir kad de- 
partmentas vėl tą klausimą 
persvarstys.

“Rugpjūčio 17 d. sekre
torius J. Siurba pasiuntė 
tuo reikalu departmentui 
laišką ir spalių 28 d. Mr. 
Calogero atsakė, kad, toliau 
apsvarstę tą reikalą, jie ne
surado priežasties, dėl ko 
jų ‘pirmesnis nuosprendis 
turėtų būti pakeistas,’ ir 
kad tuo būdu jie atmeta 
mūsų aplikaciją dėl pakeiti
mo Susivienijimo vardo.

“LDS Centro Valdyba sa-i 
vo susirinkime lapkričio 13, 
plačiai tą klausimą apsvars
čius, priėjo prie išvados, 
kad palikti seną mūsų Susi
vienijimo vardą, jeigu jau 
New Yorko Insurance De- 
partmentas neužgiria nau
jo vardo.”

WORCESTER, MASS,
Iš L. S. ir D. B. D. susirinkimo

Buvo nominacijos dėl kitų 
metų valdybos. Yra tikrai ne
smagu, kad draugai atsisako 
iš reikalingo darbo, o kiti ne- 
apsiima į jokį urėdą ir rau
da, kad ne viskas yra vedama 
gerai.

Liet. Darbininkų Klubas įsi
dėjo televizijos priimtuvą, ir 
girdėt nuo daugelio narių ir 
jų pažįstamų, kad tai yra ge
riausias iš visų priimtuvų apy-

nauja radijo stotis 
Framingham, Mass, 

labai aiški.

Girdėta 
WK0X iš 
Visa programa 
Dainininkės atidarė programą
su “Kur Bakūžė Samanota,” ir 
uždaryta su ta pat melodija. 
N. Čeponis ir 
puikiai atliko 
Lai jos ir ant 
varo.

II. Kižys labai 
savo užduotį, 

toliau tą darbą

Aido Chorassmagiai mokina
si savo dainas dėl LMS Fes
tivalio. Bet yra negerai, kad 
draugai ne visi į repeticijas 
lankosi, o eina kur ant kokių 
tai “romansų.”

Matyt ant juodlentos, kad 
Į Mrs. Novikienė ima depozitus(

Plymouth, 
Zavestauskai 
laišką: . 
Brangi mama

Kaip džiaugiuosi gavus nuo 
jūsų laiškutį, už kurį širdingai 
dėkoju. Jau keli metai aš ne
gavau nuo jūsų laiško, ir štai 
rugpjūčio 24 d. mano širdyje 
sušvito džiaugsmas, nes savo 
rankose turėjau ir skaičiau jū
sų, mylimi tėveliai, laišką! 
Per tą laiką aš likimo blaško
ma basčiausi visur. Kalvari
jos gimnazijoj baigiau šešias 
klases. Jas baigus panorau 
stot į seserų mokyklą. Ir dėka 
geros mamytės ir dėdės Kos
to, aš jau dabar baigusi seserų 
mokyklą, apsigyvenau Kaune 

1 ir dirbu ligoninėje. Kadangi 
pati visą laiką buvau visų my
lima, todėl, supratusi, 
kaip sunku nelaimėje be pa
galbos, pasirinkau sau tokį 
darbą, kuriuo dabar labai pa
tenkinta. Taigi dabar aš jau, 
mieli- tėveliai, gailestinga se
suo, ir jei kada pasimatysime, 
tai aš jūs, o jūs manęs, turbūt 
nepažinsime. Tat, mieli tėve
liai., perdaug nesirūpinkite, aš 
gyvenu neblogiausiai, tik jūsų 
pasiilgusi. Mūsų -namiškiai 
dar kol kas sveiki ir gyvi ir 
perduoda jums linkėjimų. 
Kostas jau apsivedęs ir gyve
na namuose.

Bučiuoju jus, 
mylimi tėveliai, 

Duktė Natalija.
1948. VIII. 30.
Kaunas.

*

dėl buso, kuris veš Aido Cho
rą į Bostoną lapkričio 28. Vi
si, kurie norite važiuoti, užsi-i 
registruokite 
kienę.

I

pas Mrs. Novi-

Naujiena: 
buvo sausas 
šio lapkričio 
to miestelio 
prių gėrimų,
tai bus pagalba visam miestui 
su mažesnėmis taksomis.)

West Boylston 
per 60 metų^ 
2 dienos rinkimų 
žmonės gaus sti- 

(Matoma, kad
-s

Lapkričio 13 buvo žaibai *ir 
perkūnas per 5 minutes, pas
kui vėjas pradėjo pūst (pagal 
oro biurą) net lig 70 mylių 
į valandą. Išvertė daug lan
gų ir aplaužė medžių šakas. 
Temperatūra 
laipsnių.

nupuolė lig 35'

buvo matyt ant 
21; 
va-

i

Jiio

Taip pat 
juodlentos, kad lapkričio 
5 vai. vakare, bus silkių 
karienė ir bus rodomi kruta-į?
mi paveikslai (movies) per J.x į 
Kižys, 29 Endicott St. Ren 
gia Literaūros Draugijos mo
terų kuopa. Kas turite lai
ko, atsilankykite. Įžanga' pri 
einama.

A
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(Tąsa)
ar ji valgė, ar ne. Jis jautė, kad šitos 
dešimt minučių jiems tėra tam, kad štai 
taip sėdėtų ir tylėtų. Ir kai Ania atsi
stojo, jis jos nesulaikė.

Ji atsikėlė, paėmė jį už abiejų rankų, 
vos vos pritraukė prie savęs, paskui at
leido, vėl stipriai prie jo prisispaudė lū
pomis ir tylėdama išėjo.

%

Daugiau ji nebeatėjo. Vakar sužeistų
jų atėjo kita sesutė ir atnešė Saburovui 
raštelį, pieštuku pabrėžtą ant popierga
lio. Jame buvo: “Aš pulke pas Remizo
vą. Ania.” Saburovo neįžeidė, kad rašte
lis buvo toks trumpas. Jis suprato, kad 
jokie žodžiai negalėjo išreikšti tos svar
bos, kuri juodu siejo. Ania šituo rašte
liu tiesiog pranešė, kad ji gyva ir kur ji 
dabar. Ji, tur būt, ir šią minutę buvo 
ten, pas Remizovą, už kokių penkių šim
tų, tokių trumpų ir tokių nenugalimų, 
žingsnių nuo Saburovo.

Išsyk keletas sviedinių sprogo kažkur 
ties pačiu blindažu, o po jų dar ir dar. 
Saburovas pažiūrėjo į laikrodį ir nusi
šypsojęs pagalvojo, kad vokiečiai, kaip 
visada, tikslūs. Jie beveik visados bet ką 
pradėdavo lygiai kurią nors valandą, o 
retai su minutėmis. Taip ir dabar. Sal
vės sekė viena kitą.

Saburovas, neužsivilkdamas milinės, 
išlindo iš blindažo į praėjimą. Aplinkui 
viskas staugė nuo kanonados.

— Vaninai, matyt, kažkas prasideda. 
Paskambink į pulką, — suriko jis, pasi
lenkęs į blindažo angą.

— Skambinu. Ryšys nutrauktas, — 
pasiekė jį Vanino balsas.

— Petia, pasiųsk ryšinius.
Petia iššoko iš apkaso, perbėgo dešimt 

metrų, skyrusius apkasą nuo ryšinių 
blindažo, užgaišo ten pusę minutės, ir 
įkandin jo iš blindažo pasirodė du ryši- 
niai, kurie, greitai perbėgdami nuo griu- 

■'vesrtį prie griuvėsių, pasuko išilgai lini
jos pulko štabo link. Saburovas juos ste
bėjo. Kokią minutę jie ėjo skubiai, nesi
slėpdami. Paskui sprogimų serija papliu
po netoli jų, ir jie prigulė. Vėl pakilo, 
vėl atsigulė, vėl pakilo. Jis dar keletą 
minučių sekė mažas figūrėles, kol jos 
dingo už griuvėsių.

— Ryšys atnaujintas, — suriko Va
ninas iš blindažo.

— Ką sako? — paklausė Saburovas, 
įeidamas į blindažą.

— Sako, kad visu divizijos frontu ug
nies sutelkimas. Tur 
ataka.

— Maslenikovas 
klausė Saburovas.

£ — Taip.
— Tu lik čia, — pasakė jis Vaninui, 

— o aš ėisiu į antrąją.
Vaninas bandė prieštarauti, bet Sa

burovas, raukydamasis iš skausmo, jau 
užsivilko milinę ir išėjo.

To, kas paskui dėjosi per keturias va- 
\ -landas, Saburovas vėliau net negalėjo 

prisiminti su smulkmenomis. Laimei, ba
talijono pozicijos buvo tiek arti vokiečių, 
jog vokiečiai nesiryžo panaudoti aviaci
jos. Bet užtat visa kita užgriuvo batali- 
joną negirdėtu svoriu.

Vokiečiai gatves taip užgriozdino su-

šis slenka tiesiai į jį, ir visa, kas byra, 
griūva, eina ir bėga, nukreipta ten, kur 
stovi jis. Bet palaipsniui jis ėmė veikiau 
jausti, negu suprasti, kad smūgis nu
kreiptas dešinėn, ir kad vokiečiai, matyt, 
nori šiandien jų pulkų atkirsti nuo gre
timo ir pasiekti Volgą. Baigiantis ket
virtai mūšio valandai, tai visai paaiškė
jo-

Išeidamas iš antrosios kuopos į dešinį
jį sparną, į pirmąjį, buvusį pačiame pra
gare, sąlytyje su gretimu pulku, Saburo
vas įsakė paskui jį atitempti batalijono 
minosvaidžių bateriją.

— Drauge kapitone, — nepatenkintas 
nutęsė antrosios kuopos vadas Potapo
vas.

Bu*

būt, bus bendra

pirmojoje? — pa

I • griautų pastatų nuolaužomis, jog tankai 
jau nebeturėjo kur praeiti, bet jie vis 
tiek prisėlino beveik iki pačių namų, ku
riuose sėdėjo Saburovo kovotojai. Iš už 
sudaužytų i sienų kyšulių trumpais, šlep
sinčiais garsais jie šaudė iš 37 milimet- , 
rų patrankų. Visa tai susiliejo su nenu
trūkstamu kulkosvaidžių ir ąutomatų 
tarškėjimu.

Per šias keturias valandas Saburovą 
keletą kartų artimi sprogimai apibėrė 

‘ žemėmis. Pavojaus jausmas, kuris, kaip 
. ir visuose žmonėse, ,. paprastai jame iš

likdavo net ir sunkiose minutėse, šį kar
tą dingo, — pavojus buvo toks nuolati
nis. Matyt, šis pavojaus jausmas dingo 
ir kareiviuose, kuriems jis vadovavo. 
Nebuvo galima, tarp kitko, pasakyti, kad 7 
jis šias minutes jiems vadovavo. Jis bu
vo greta jų, bet jie ir be komandos darė 
visa, kas reikėjo. 0 reikėjo tik likti vie
toje ir mažiausia proga pakelti galvą ir 
šaudyti, be galo šaudyti j šliaužiančius, 
bėgančius, šokinėjančius nuo nuolaužų 
ant nuolaužų vokiečius*

Iš pradžių Saburovui atrodė, kad mū-

— Paskutinę paimate, — skėstelėjo 
Potapovas rankas, o jo balse virpėjo nuo
skauda.

— Kur sunkiau, ten ir imu*
— Dabar ten sunkiau, po valandos pas 

mane.
— Ne vien apie save reikia galvoti, 

drauge Potapovai.
Kitokiu laiku Saburovas, tur būt, 

smarkiai aprėktų Potapovą, bet dabar 
jis jautė, kad Potapovui, iš tikrųjų, bai
su pasilikti (ne dėl savęs, o dėl kuopos) 
be šių minosvaidžių.

— Supranti, Ivanai Iljičiau, — pasa
kė Saburovas, — man rodos, ten Remizo- 
vo pulką spaudžia. Gali iki Volgos pri
eiti. Reikia jiems smogti į sparną. Įsa
kyk, kad greičiau temptų. Na?

Jis pažiūrėjo į Potapovo veidą, įsiti
kino, kad tasai suprato ir ištiesė jam 
ranką.

— Na, laikykis. Tu ir be minosvaidžių 
atsilaikysi, aš tave žinau.

Pirmoje kuopoje virė tikras pragaras. 
Maslenikovas suprakaitavęs, iš susijau
dinimo raudonas, be milinės, nors šalo, 
atsegta palaidinės apykakle sėdėjo nu
gara prisispaudęs prie sienos iškyšulio 
ir, skubiai semdamas šaukštu, valgė iš 
dėžutės sustingusiais riebalais padeng
tus mėsos konservus. Šalia jo ant žemės 
gulėjo du kovotojai ir stovėjo rankinis 
kulkosvaidis.

— šaukštą kapitonui, — pasakė jis, 
pamatęs Saburovą. — Sėskitės, Ivanovi- 
čiau. Valgykite.

Saburovas atsisėdo, pakabino keletą 
kartų iš dėžutės ir užkando duona.

— Ką čia tas kulkosvaidis? Dėl ko?
— Ana kur, matote, — parodė Masle

nikovas į priekį, ten, kur už kokiiį pen
kiasdešimt metrų priešais juos kyšojo 
sienos nuolauža su laiptų gabalu ir dviem 
langais, nukreiptais į vokiečių pusę, — 
Aš įsakiau nuimti nuo pozicijos kulko
svaidį. Tuojau eisime tenai trise. Pilsi
me tiesiai pro langelį. Iš ten viskas, kaip 
ant delno, matyti.

— Numuš, — pasakė Saburovas.
— Nenumuš.
— Pirmu sviediniu numuš, kaip pa

stebės.
— Nenumuš, —. atkakliai pakartojo 

Maslenikovas.
Jis neblogiau už Saburovą žinojo, kad 

turi numušti, bet kaip tik dėl ;to, kad 
būtinai turi numušti, o jis vis dėlto ten 
lįs, nesąmoningai jautė, kad, priešingai 
visiems tikinimams, kaip tik jo nenu
muš, ir viskas baigsis labai gerai.

— Dešinėje Užėmė visą septintą kor
pusą, - 
džia. ‘

Septintajame jau .nebešaudo? — pa
klausė Saburovas.

— Ne, tur būt, visus užmušė... At
kirsti gali šiandien, jei taip toliau eis.
— Maslenikovas mostelėjo į kulkosvaidį.
— O mes įstatysim lange ir tiesiog iš ten 
karšime. Nors nedaug, bet pagelbėsime, 
a?

— Gerai, — pasakę Saburovas.
— Galiu eiti? — paklausė .Masleniko

vas. i
— Gali. K
Maslenikovas atsisuko į du jo lauku; 

sius kovotojus, pamojo jiems ir jie visi 
trys išėjo iš už priedangos ir leidosi prie 
namo nuolaužų, perbėgdami, guldami ir 
vėl perbėgdami.

- pasakė jis. — Remizovą spau-

(Bus daugiau)

ATSKALŪNAS
Rašo JACK LONDON

atsikėlė

jog ge- 
miegoti.

(Tąsa)

Jis padėjo šaukštą, pastūmė 
kėdę į šalį ir tingiai 
iš užstalės.

—Ir man atrodo, 
riausia bus man eiti

Kai jis ėjo per virtuvę, jo 
kojos vilkosi daug sunkiau, 
negu visada. Nusirengimas 
jam buvo titaniškas darbas, 
sunki kankynė, ir jis net tru
putį apsiverkė, atsigulęs viena 
apauta koja į lovą. Jis juto, 
kad jo galvoje kažkas ūžė, 
tvinko, apsunkino ir temdė jo 
sąmonę. Jo ploni pirštai bu
vo sustyrę, k^ip ir visa ran
ka, o jų galuose buvo kaž
koks neaiškus ir neapibūdina
mas sunkumas, kaip ir galvo
je. Strėnos nežmoniškai skau
dėjo. Kažkas laužyte laužė 
kaulus. Jam įkandėjo visas 
kūnas. Jo galvoje pradėjo 
spengėti, braškėti, tarškėti ir 
ūžti milijonai staklių. Visa 
erdvė buvo pilna skraidančių 
šaudyklių. Jos šaudė šen ir 
ten, nardydamos tarp žvaigž
džių. Jam atrodė, kad jis dir
ba prie tūkstančio staklių, ku
rios kaskart ima vis smarkiau 
ir smarkiau judėti, o jo sme
genys išsivynioja vis labiau ir 
labiau ir virsta siūlu, kuris 
privynioja tūkstančius skrai
dančių šaudyklių.

Kitą rytą jis jau nėjo į 
darbą. Jis jau buvo perdaug 
užimtas tūkstančių staklių, ku
rios ūžė jo galvoje. Jo motina 
išėjo į darbą, bet pirmiau už
suko pas gydytoją, šis paaiš
kino, kad tai sunki gripo for
ma. Dženi sėdėjo prie ligo
nio ir vykdė gydytojo nurody
mus.

Tai buvo J.abai sunki liga, 
ir Džonis tik po savaitės ap
sirengė ir svyruodamas perėjo 
per kambarį. Dar savaitė, sa
kė gydytojas, ir jis vėl galė
siąs grįžti į darbą. Jo sky
riaus prižiūrėtojas aplankė jį 
sekmadienį po pietųt pirmąją 
jo pasveikimo dieną. Jis pa
sakė motinai,, kad tai geriau
sias audėjas jo skyriuje. Jo 
vieta būsianti jam išlaikyta. 
Jis galėsiąs grįžti į darbą po 
savaitės, kitą pirmadienį.

— Kodėl tu, Džoni, jam 
padėkoji?—ji susirūpinusi 
klausė jį motina.

—Jis labai sunkiai sirgo ir 
iki šiol ne visai atsipeikėjo,— 
stengėsi ji atsiprašydama pa
aiškinti prižiūrėtojui.

Džonis sėdėjo susilenkęs ir 
žiūrėjo, įbedęs -žvilgsnį į 
grindis. Prižiūrėtojui išėjus, 
jis dar ilgai taip sėdėjo. Lau
ke buvo šilta, todėl po pietų 
jis įsitaisė ant slenksčio. Pro
tarpiais jo lūpos sujudėdavo. 
Jis atrodė įsigilinęs į kažko
kius nepabaigiamus skaičiavi
mus.

Kitą rytą, kai tik oras atši
lo, jis ir vėl įsitaisė ant slenks
čio. Šį kartą jis turėjo pasi
ėmęs pieštuką ir popieriaus, 
kuriame labai vargdamas ir

stebėdamasis tęsė savoskaičia- 
virhus.

—Kas eina po milijonų?— 
paklausė jis per pietus iš mo
kyklos parėjusį Vilį.—Ir kaip 
juos skaičiuoti?

Po pietų jis baigė savo dar
bą. Paskui kiekvieną dieną, 
bet jau be popieriaus ir pieš
tuko, jis vis sėdėdavo ant 
slenksčio. Jis labai domėjosi 
medžiu, augančiu kitoje gat
vės pusėje. Jis stębejo jį iš
tisomis valandomis ir nepa
prastai susidomėdavo, kai vė
jas, linguodamas medžio ša
kas, žaisdavo jo lapais. Per 
visą savaitę jis atrodė giliai 
savyje susikaupęs. Sekmadie
nį, sėdėdamas ant slenksčio, 
jis keletą kartų garsiai nusi
juokė, kas labai nustebino jo 
motiną, kuri jau daugelį me
tų nebuvo girdėjusi jo besi
juokiančio.

■ Kitą rytą motina, dar ne
prašvitus, priėjo prie jo lo
vos, norėdama jį pažadinti. 
Jis per visą savaitę buvo mie
gojęs iki soties, todėl pabudo 
labai lengvai. Jis nekovojo 
su motina ir nesistengė sulai
kyti antklodės, kai ji ją nu
traukė. Jis gdlėjo ramiai ir 
tyliai prašneko:

—Be reikalo varginiesi, ma
ma!

—Tu pavėluosi, —tarė ji, 
įsitikinusi, kad jis dar nepa- 
budęs.

—Aš pabudau, mama! Bet 
aš sakau tau, kad tu be rei
kalo varginiesi. Gali palikti 
mane ramybėje. Aš nesikel-. 
siu.

—Bet juk tada tu neteksi 
darbo!—sušuko ji.

—Aš nesikelsiu,—pakartojo 
jis keistu ir abejingu balsu.

Ji tą rytą taip pat nėjo į 
darbą, 
liga iš 
no j o. 
galėjo
buvo proto liga. Ji vėl už
klojo jį antklode ir pasiuntė 
Dženę pas gydytoją.

Kai atėjo gydytojas, D ž on is 
miegojo rainiai, o paskui leng
vai pabudo ir leido patikrinti 
pulsą.

—Nieko ypatingo,—pareiš
kė gydytojas,—didelis nusilpi
mas, tai ir viskas. Ant jo 
kaulų beveik nėra mėsos.

—Jis visuomet toks buvo,— 
tarė, motina.

—Dabar išeik, mamyte, 
leisk man išsimiegoti.

Džonis kalbėjo lehgvai
maloniai, o paskui taip pat 
lengvai apsivertė ant kito šono 
ir užmigo.

Dešimtą valandą jis pabudo 
ir apsirengė. Nuėjęs į virtuvę, 
jis rado motiną, kurios veide 
buvo matyti didelė baimė.

—Aš išeinu., mamyte, ir no
riu su tavim atsisveikinti.

Ji užsidengė galvą prie
juoste ir atsisėdusi staiga ėmė 
verkti. Jis kahtriai laukė.

—Aš taip ir maniau,—ikre

ji verkdama.—Kur?—paklau
sė ji pagaliau, nusimesdama 
nuo galvos priejuostę ir žiū
rėdama į jį skausmo iškreiptu 
veidu, kuriame tuo pačiu lai
ku galima buvo įžiūrėti smal
sumo.

—Nežinau!. . . kur akys 
ves!

Kai jis kalbėjo, jo vaizduo
tėje nepaprastai ryškiai iški
lo medis, augąs kitoje gatves 
pusėje. Jam atrodė, kad jis 
slypi po jo akių vokais, ir dėl 
to, tūt būt Džonis galėjo ma
tyti jį, kada tik panorėdavo.

—O tavo darbas?—paklau
sė ji užkimusiu balsu.

—Aš daugiau niekuomet
nebeisiu dirbti.

—O, dieve, Džoni,—sudeja
vo ji.—Nesakyk to!

Tai, ką jis kalbėjo, jai 
rodė piktžodžiavimas. Ji 
vo taip pritrenkta šitų jo
džių, kaip motina, kuri girdė
tų savo vaiką išsižadant die
vo. ,

—Kas tau pasidarė ?—pa
klausė ji, nevykusiai bandyda
ma pagriežtinti savo balso to
ną.

—Skaitmens,—atsakė jis.— 
Taip, skaitmens. Šią savaitę 
aš labai daug skaičiavau, ir 
tai tiesiog nuostabu.

—Aš nesuprantu, ką tai tu
ri bendro?—nusistebėjo ji.

Džonis atlaidžiai nusišypso
jo, ir jo motina pastebėjo, kad 
jis kažkaip pasikeitė, nes niū
rumas ir nervingumas buvo vi
siškai dingę.

(baugiau bus)

New Britain, Cm
Vietos gyventojams . yra 

proga pamatyt Sovietų šaly
je gamintu^ judžius Music Te
atre, kuris randasi prie Bfoad 
gatvės. Kas trečia saVaitS 
viena diefla buš skirta minė- 
tiem judžiam rodyt. Judžiai 
tikrai įdomūs, nes teko tėmyt 
rodant “Kaimo Mokytoją.“ 
Susirinkusi publika labai susi
žavėjo. • z

ne- 
pa-

at- 
bu- 
žo-

Namie būsi, nieko nežinosi, 
žmonėse visko išgirsti. Teko 
sužinoti, kad Mrs. J. Satuliertė 
pasidavus į ligoninę gydytis. 
Ligos priežastis nesužinota. 
Šatu lai visiems gerai žinomi. 
J. Satula yra didis dailės my
lėtojas ir geras lietuviškų per
statymų vaidintojas; jo žmo
na kukli moteris. Linkėtina 
jai greito susveikimo!

Dienraštyj Laisvėj buvo žy
mėta, kad LLD 27 kuopa tin
gia pramogėlę 21 d. lapkri
čio dėl Laisvės budžeto suki
limo. Bet dėl tam tikrų stt- 
sidėjusių aplinkybių pramogė
lė nukelta į sekmadienį, 28 d. 
lapkričio (Nov.), kuri įvyks 
IWO patalpose, 58 
St., 2 vai. po pietų.

Jaučiama, jog šioje 
gėlėje bus žmonių ir
miestų, tad vietos gyventojai 
tikrai turėtų dalyvauti.

Church

pramo- 
iš kitų

Tai buvo sunkiausia 
visų, kurias tik ji ži- 
Drugį ir kliedėjimą ji 
suprasti, bet čia jau

ir

ir

Krautuvių Kompanija Pasi
ūtojo Sunaikint Mažuosius 

Biznierius
Indianapolis, Ind. —Mais

to krautuvių eilės kompa
nija čia padalino savo kos- 
tumeriams kuponų knygu
tes po $520 vertės. Stengia
si atitraukti pirkikus nuo 
mažųjų, pavienių krautuvių 
ir nubankrutuot jąsias.

Susiedijoje, Hartford mies
te, Laisvės Choro Svetainėje, 
155 Hungerford St., įvyks įdo
mus bazaras darbo žmonių 
spaudos paramai. Į šį bazarą . 
bandoma sutraukti ne vien lie
tuviškai kalbanti publika, to
dėl, kad spauda yra smegenini 
maistas dėl visos žmonijos. 
Newbritainieciai važiuos į tą 
bazarą pigiai įsigyt visokių 
reikmenų. Bazaras įvyks per 
tris dienas: 10-11-12 dienomis 
gruodžio foėn. Nusiklausę*.

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiuleriy Sandelio 

Susidedant iš Daimantų, Platinti, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailiu Moteriškų ir Vyrišky 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

i >

■-X ♦

ROBERT LipTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas STagg 2-2178

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų*

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS
Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 

Iki Jums Jo Reikės

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

1 Judesio valandoj kreip 
'<itės prie manęs dieną ar 
jaktį, greit suteiksim* 
modernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai modet 
niškai įruošta mūsų šer 
meninė. Mūsų patatnavi 
mil ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Ml. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefoną* PoplXr 4110

(Liberty, Lith. Daily)—

——..



Gyvulininkystes Vystymasis 
“Nakotnes” Kolektyviniame 

Ūkyje Latvijoje
Ryga.-“Nakotnes” kolek- 

tyv. ūkis (Jelgavos apskr.) 
pasiekė didelių laimėjimų 
laukininkystės srityje. Paly
ginti su 1947 metais, pasėlių 
plotas 1948 metais padidėjo 
daugiau kaip 3 kartus—nuo 
189 hektarų ligi 604 hekta
rų. Ypač smarkiai padidėjo 
žiemkenčių kultūrų pasėliai 
— beveik 5 kartus, atuorie- 
čių — daugiau kaip du kar
tus, pašarinių grūdų kultū
rų — 3,5 karto.
Įsijungę į socialistinį lenk

tyniavimą, kolektyvininkai 
pasižadėjo išauginti gausų 
derlių. Pasiimtus įsipareigo
jimus kolektyvinis ūkis žy
miai viršija. Antai, pirmoji 
brigada įsipareigojo išau
ginti 25 centnerių žiemken
čių rugių derlių, o faktinai 
nuėmė 28 centnerius iš hek
taro. Antroje brigadoje vie
toje 20 centnerių žiemken
čių rugių pagal įsipareigoji
mą faktinai gauta po 26 
centnerių iš hektaro.

Pirmoji grandis, kur kom
jaunuolis Čikstė Artūras 
dirba grandininku, nuėmė 
po 32 centnerius rugių iš 
hektaro 12 hektarų plote.

“Nakotnės” kolektyvinis 
ūkis taip pat pasiekė laimė
jimų ir vystant gyvulinin
kystę. '

1948 metų rugsėjo 1 die
nai kolektyviniame ūkyje 
buvo: arklių — 64 vienetai, 
tame tarpe 57 darbiniai ar
kliai; stambių raguočių — 
119 vienetų, tame tarpe 55 
vienetai karvių ir puskar- 
vių; kiaulių 50, jų tarpe 6 
motininės kiaulės, avių — 
43.

Tatai reiškia, kad po 1948 
metų sausio 1 dienos, t. y. 
per aštuonis mėnesius, gal
vijų skaičius kolektyvinia
me ūkyje padidėjo daugiau 

Rodymas Dviejų* Sovietų Filmų 1
1. “TARASS” -- 2. "MOSCOW CIRCUS” Į 

Taipgi bus rodoma . į

"JULY 4, SEPT. 7th Didelis Atidarymas AR0W Farm” i 
Sekmadienį Po Piet, Lapkričio 21——2:30 vai. | 

RUSSIAN-AMERICAN CENTER i 
53 Broome Street, ' Newark, N^ J. |

Ruošia Am-Russian Fraternal Soc., Lodge 3060 |
Įžanga 65c. Pefriab skiriamas Arow Ckei. Į

Paul Gustas Funeral. Home, 
INC.

354 MARCY AVENUĖ, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatvės nuo Armory „

LIETUVIS LAISNIUOTAS GIlABORIUS
Telefonuokite dieną Ar naktį . i

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, didėlis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- 
i kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.
| —. ■ , ,■» „ ■ m į ,

—■—•—.—■—*—*1——«—«——a—•—a—a—»——a~a—a-4«

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 H
SHoreroad 8-9330

j Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, H 
ko jūs Feikalaūsitė. • i

Specialistai Pritaikymui *
šermenims, Vestuvėms ir Bankietaftift

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

t —a — a—a—a—B—2

kaip du kartus.
Kolektyvinis ūkis pastatė 

sau uždavinį veisti stam
bius raguočius vien latviš
kos žalos veislės, kuri šiose 
sąlygose užtikrina aukš
čiausiąjį pieno produktyvu
mą.

Pernai vidutiniškas meti
nis milžimas kolektyvinia
me ūkyje iš vienos pašari
nės karvės sudarė 2726 lit
rus, su 4,1 procento pieno 
riebumu. 1948 metams už
planuota 3000 litrų. Šis pla
nas sėkmingai vykdomas.
- Kolektyviniame ūkyje di

delis dėmesys skiriamas 
karvių bėrgždybės likvida
vimui. 1947 metais iš 18 
karvių buvo gauta 17 ver
šiukų ir visi išliko sveiki. 
1948 metais iš 40 karvių 
gauta 40 veršiukų.

Fermą aptarnauja pasto
vi gyvulininkystės brigada 
iš 7 žmonių, kuriai vado
vauja zootechnikas Bekma- 
nas.

Pieno prekinė ferma turi 
gerai įrengtą karvidę 60- 
čiai karvių. Centrinėje so
dyboje kolektyvinis ūkis į- 
rengė vandentiekį su elek
trifikuotu vandens padavi
mu į karvidę, stambiems ra
guočiams įtaisytas automa
tiškas girdymas.

Individualiuose valstiečių 
ūkiuose iki įstojimo į kolek
tyvinį ūkį arklių atgamini
mo tempai buvo neaukšti. 
Antai, 1946 metais buvo 24 
procentai kumeliukų, o 1947 
metais jų tebuvo 16 procen
tų. Kolektyviniame ūkyje 
gautų kumeliukų procentas 
žymiai pakilo.

Kolektyvinis ūkis škiria 
didelę reikšmę kiaulininkys
tės fermos organizavimui. 
Kiaulganė Jurgenson iš 5 
apsiparšavusių motininių 

kiaulių ligi'rūgėjo 1 diė- 
nos gavo 81 paršiuką ir vi
sus juos išsaugojo.

Dabar kolėktyviniarne ū- 
kyjo kiaulės yra baltos, 
stambios, tačiau*ne grynos 
veislės. Kolektyvinis ūkis 
pakeičia jas grynos veislės 
kiaulėmis? - •

Kolektyvinio ūkio gyvu
lininkystė parodo aukštes
nius išplėstojo atgaminimo 
tempus, 'negu individualus 
valstiečio ūkis. Antai, 1945 
metų sausio 1 dienai indivi
dualiuose ūkiuose (kolekty
vinio ūkio ribose) stambių
jų raguočių buvo 148 viene
tai, tame tarpe karvių ir 
'puskarvių 102 vienetai, ver
šiukų 22 vienetai; 1946 me
tų sausio 1 dienai bendras 
skaičius padidėjo tik 3 vie
netais, karvių ir puskarvių 
skaičius liko nepakitėjęs, 
veršiukų skaičius sumažėjo 
4 vienetais.

Padėtis iš pašaknų pasi
keitė susiorganizavus ko
lektyviniam ūkiui. Tik per 
vienerius metus — 1948 me
tų sausio 1 dienai — visuo
meninių bei kolektyvinio ū- 
kio narių asmeninių stam
biųjų raguočių bendrasis 
skaičius padidėjo 171 viene
tu, prieauglis, palyginti su 
1946 metais, — 23 proc., 
karvių ir puskarvių kiekis 
padidėjo 28 procentais. Ko
lektyvinio ūkio bandoje visi 
veršiukai pilnutinai išsau
goti.

Kolektyvinio ūkio visuo
meninis ūkis pasirodė nepa
lyginamai našesnis už indi
vidualų ūkį.

Berlin. — Nukrito anglų 
transporto lėktuvas į sovie
tinę Berlyno dalį; užsimušė 
du lakūnai.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Bankietėlis dėl Laisvės pikniko 
darbininkų, visų darbuotojų, dėl 
dienraščio Laisvės, taipgi dėl pa
žangesnio ir lainhingesnio visuome
nės gyvenimo, įvyks 21 d. lapkr., 
kartu su LLD 6-tos Apskr. konf., 
735 Fairmount Ave. Vakarienė pra
sidės 5 v. v. Taipgi užprašome ir 
Lyros Chorą sykių pasilinksminti.

Kom. (272-273)

DETROIT, MICH.
LLD 52 kp. susirinkimas įvyks 21 

d. lapkr., 2 vai. dieną, Draugijų sa
lėje, 4097 Porter St. Visi nariai da
lyvaukite, nes reikės darbininkus iš
rinkti parengimui. Gali būt, kad ir 
šių metų knyga bus jau prisiųsta.— 
Valdyba. (272-273)

I ,________ _____________

PHILADELPHIA, PA. .
A

LLD 6-tos Apskrities konferenci
ja įvyks 21 d. lapkričio, pradžia 11 
vai. ryto, 735 Fairmount Ave. Visi 
delegatai pribūkite laiku. Po konfe
rencijos, 5 v.. v. Čia pat bus pokilis, 
į kurį kviečiame dalyvauti ir mūsų 
simpatikus. — J. A. Bekampis, sek.

(272-273)
-i_______________________ _

WORCESTER,' MASS.
LLD 155 kp. rengia balių su mu

zika ir dainom,1 taipgi bus rodomi 
krutamieji paveikslai iš plačios apy
linkės visuomenės gyvenimo. Bus 
įvairių valgių ir gėrimų. įvyks Tapk. 
21 d., 5 v. v. Liet, salėje, 29 En- 
dicot St. Prašome visus dalyvauti ir 
smagiai laiką praleisti. — A. W.

"(Ž72-273)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliibo susirinki

mas įvyks lapkr. 20 d., 7 v. v., 735 
FairmOunt Avė. Draugės visos da
lyvaukite, nes bus paskutinis susi
rinkimas prieš parengimą, turime 
gerai prisiruošti prie parengimo.

(272-273)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras ruošia J^Gay Nine

ties” (Senų Laikų) vakarėlį. Lapkr. 
20 d., Lyceum Hali, 15 Ahn St.; 
Harrisone. Pradžia 8 v. v. Rengėjai 
vaišins dalyvius su Spaghetti vaka
riene ir kitais prięskonidiš, taipgi 
įvairiais gėrimais —a viskas ūž $2. 
Taipgi bus įvairių žaislų, šoįdų ir 
kitokių įvairumų, už kuriuos bus 
duddamos dovanos. Kviečiame visus 
dalyvauti. — Kom. (272-273)

WORCESTER,. MASS.
Lietuvių Progr. Balstiotojų Klubo 

susirinkimas įvyks lapkr. 21 d.,
10:30 vai. ryto, 29 Endicott St. Vi
si delegatai ir draugai, kurie rūpit 
naši mūsų klubu dalyvaukite susi
rinkime. — J. A. Kižys, sekr.

(272-273)

HARTFORD, CONN.
Lapkr. 21 d., įvyks LDS 79 kp. 

balius, Laisvės Choro salėje, 155 
Hungerford St. Pradžia 2 vai. die
ną. Bus užkandžiu, gėrimų, gera or
kestrą. Dalyvaukite visi. (272-273)

Philadelphia, Pa.
“Manėm, kad bus ga

las, amžina vergija. O 
kur jis (hitlerižmas) da
bar? Su , apsiputojusia 
burna, kaip pasiutęs šuo, 
uodegą pabrukęs, mauna 
Į savo urvą!...”

Jau tik savaitė belieka iki 
tos šiurpulingosios penkių 
veiksmų B. Dauguviečio dra
mos “PERGALĖS.” Kitą šeš
tadienį, lapkričio 27, ją galė
site pamatyt Lietuvių Muzika- 
lėj Salėj.

Laikas—7 vai. vakare.
Aiškiau negu ęilėj laiškų, 

negu storoj knygoj, matysite 
ir suprasite Lietuvos liaudies 
išgyvenimus pastarojo karo 
metu.

Prašome įsigyt bilietus tuo
jau, kad nereikėtų* stovėti ei
lėj prie \durų ir tuomi dra
mos pradžią ęuvėlinį arba jos 
pradžios nematyt. Kaina— 
tik $1.25.

Rengimo Komisija.

Hudson, Mass.
Beveik nėra tų metų, kad 

žiaurioji mirtis ir niūsų kolo
nijoj neišrautų kelių lietuvių 
iš gyvųjd tarpo. Reikia nors 
apie tuos pažymėti, kurie sto
vėjo progresyvių eilėse.

Lapkričio 8 d. sužinojome, 
kad mirė Liudvisė Lazauskie
nė. Tai buvo rimta ir visų 
godojama moteris; Lazauskai 
yra per daugelį metų dienraš
čio Laisvės skaitytojai. Lais
vamaniai, į bažnyčią niekados 
neidavo, Abu buvo piliečiai 
ir stovėjo su progresyviais A- 
merikOs žmonėmis.

Lazauskienei padaryta ope
racija ir po to staigiai mirė. 
Paliko nuliūdime savo mylimą 
vyrą Igną Lazauską, du posū
nius ir nemažai kitų giminių. 
Ją palaidojo į katalikiškus 
kapus su religinėmis apeigo
mis, nors ji buvo laisvamanė. 
Mat, mirusių niekas neklausia, 
kaip nori, taip ir laidoja.

Jos vyras taip pat yra silp
nos sveikatos, keli metai ser
ga paralyžiaus liga. Lazaus
kų šeima yra visiems dėkinga, 
kaip giminėms, taip ir drau
gams už gėles ir suraminimą 
liūdesio valandoje, z

Ilsėkis, drauge, amžinai! 
šeimai reiškiame užuojautą.

* ★ ★
Pas *mus darbai eina pras

tai. Mūsų miestelyje yra ke
lios čeverykų išdirbystės, bet 
viena visai-stovi, o kitos men
kai -dirba. Daugelis nedarbo 
apdraudą kolektuoja. Kurie 
su nedidelėmis šeimomis, tai 
dar jiems pusė bėdos, bet ku
rie turi daugiau vaikų, tai tu
ri pusbadžiai gyventi. Patsai 
mačiau, kaip iš vieno namo 
dvi mergaitės išėjo gatvėn su 
duonos riekutėmis, ant kurių 
buvo garstyčių (“muštardos”) 
Užtepta. Matyti, kad motina 
įieturėjo joms ko gėresnio.

Kol kas tik Worsted Co. 
vilnonė dar pusėtinai’ dirba. 
Pirmiau ji dirbo ant trijų pa
kaitų. Vienos pakaitos’ apie 
150,žmonių jau atleido. Reiš
kia, tie žmonės jau bedarbių 
eilėse. Bet žmonės dar nesu
pranta savo reikalų, nes ir lai
ke prezidentinių balsavimų iš 
6,000 balsavusių piliečių tik 
58 balsavo už Progresyvių 
Partijos kandidatą Henry 
Wallace.

P. Vaitekūnas.

PAIEŠKOJIMAS
Pajiegkau merginos ar našlės, ku

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

Lietuvos Žinios
Mokykla Ruošiasi Darbui

ROKIŠKIS, rugp.. 13 d. — 
Juodupės p r o g i m n a z i joje 
vyksta mokyklinių patalpų ir 
inventoriaus remontas.’ Dabar
tiniu metu jau atlikti moky
klos rūmų baltymo ir deko
ravimo darbai. Taip pat bus 
atremontūbti visi mokytojų 
butai ir pagalbiniai ūkio tro
besiai. Į progimnaziją iš kir
tavietės atvežta 105 ktm. mal
kų, kurios pilnai paruoštos 
vartojimui.

Prie mokyklos paruošimo 
darbų prisideda vietos kom
jaunimo organizacija, progim
naziją šefuojantis fabrikas 
“Nemunas” ir mokinių tėvai. 
Mokyklai padeda taip pat 
valsčiaus vykdomasis komite
tas ir valsčiaus partinė orga
nizacija. J. Girinis.

★ ★ ★

Premijuoti Studentų 
Moksliniai Darbai

KAUNAS, rugp. 13 d. — 
Grupe Kauno V. V. D. Uni
versiteto studentų už moksli
nius darbus apdovanoti pinigi
nėmis premijomis.

Statybos fakulteto studentas 
Panomariovas 'už mokslini 
darbą “Antakalnio tilto Vil
niuje per Nerį atstatymo ty
rinėjimai ir naujos transporto 
problemos” apdovanotas 800 
rublių premija. To patįes fa
kulteto studentas M. Kaganas 
už. mokslini darbą “Betopo 
sudedamų medžiagų bei ga
mybos būdo parinkimas” ap
dovanotas 500 rublių premija.

Tokią pat piniginę premiją 
gavo ir chemijos technologi
jos fakulteto studentas Pau
lauskas. Jo darbas: “Celiulio
zės racionalizuotas darbas vis- 
kozėje.”

Po 350 rublių premijas ga
vo medicinos fakulteto studen
tas Šimkus už darba “žmo
gaus senėjimas ir kova su 
ankstyvąja senatve” įr A. De- 
midavičiūtė už darbą “Trofi
nis nervų veikimas.”

V. Bedarius.

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jūs kenčiate nūo NUGAROS SKAUDĖ
JIMO, RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS. SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS, PODAG
ROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dčl gerų pasekmių. Mes norime, kad 

'jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKI) be jokių lėšų jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardą- ir adre
są, tad mes jums tuojpasiųsime tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėfiuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL CO. 
439 North Street 

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 35.

BŪKITE ATSARGŪS 
Ypatingai Senesni žmones
Mainantis orui, dauguma žmonių 

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

Kaina $1.
Taipgi kurie turite odos ligas, iš

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

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

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

Siųsdami užsakymui, kartu pri- 
siųskit'e ir moneyrorderį ar čekį. 
Iš Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
Siunčiame ir C.O.D., reikia pridėti 
30c pašto ženkleliais. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 78, Sta. A 1 

Hartford 6, Conn.
Hartfordiečiai galite pirkti, pas 

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

Plečiamas Elektrinių Tinklas,
VILNIUS, rugp. 13 d.—Ta

rybų Lietuvos miestuose ir kai
muose atiduodama eksploata
cijon vis daugiau komunalinių 
elektrinių.

Neseniai elektros šviesą pra
dėjo duoti naujai pastatyta 
elektrinė ant Dubysos—Kuše- 
liškiuose (Raseinių apskr.). 
Dizelinė- elektrinė paleista 
taip pat Kupiškyje.

Tris kartus daugiau elektros 
kaip pernai gaus šiemet Vil
kaviškis. Be 1946 metais pa
statytos hidroelektrinės, mies
to centre atstatytose patalpo
se įrengtas ir jau veikia gazo- 
generatorius. Dabar čia bai
giamas montuoti lokomobilisi 
Vandens kiekiui padidinti Vil
kaviškio hidroelektrinėje vyk
domi užtvankų rekonstrukci
jos darbai.

Trečias elektros agregatas 
paleistas atstatytose elektrinės 
patalpose Telšiuose.

Artimiausiomis dienomis nu
matoma baigti statyti elektri
nę Smalininkuose (Jurbarko 
apskrityje).

Šį mėnesf numatoma paleisti 
eksploatacijon elektrines Kur
šėnuose ir Kaišiadoryse. Ma
rijampolės h i d ro e 1 e k tr i n ė j e 
medinės užtvankos pakeičia
mos gelžbetoninėmis. Tokio 
pat pobūdžio rekonstrukcijos 
darbai vykdomi Tauragės hi
droelektrinėje. T. I.

VALDŽIA BANDYS TAI
KYTI RYTINIUS LAIVA- 

KROVIUS
New York. — Trumano 

valdžia siunčia savo atsto
vus taikyti streikuojan
tiems federacinės unijos lai-’ 
vakrovianjs su kompanijo
mis rytiniuose uostuose.

Teigiama, kad Kanados 
laivakroviai sutikę iškrauti 
tokius laivus, kurie tiesio
giniai atplauks į kanadinįus 
uostus, bet ne kitus laivus, 
kurie nukreipiami nuo 
Jungt. Valstijų į Kanados 
uostus.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

•* I

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

<*►
Modemiškai įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-517Ž

5 pusi.—Laisvė*(Liberty,Lith. Daily)—Penkt., Lapkr. 19,1948 . 
*
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help Wanted—female
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
IR FINHERKOS

i PATYRUSIOS s
Prie Moteriškų Koatų ir Siūtų

Nuolatinis Darbas
JUNIOR DEK

COAT AND SUIT CO.
411-413 ANDERSON AVENUE

’ a s Fairview, N. J.
(278)

OPERATORĖS
Patyrusios prie puikių moteriškų suknelių 

Gera Alga. Nuolatinis Darbas 
Kreipkitės

SAMUEL HIRSfa
56 WEST 56TH STREET, N. Y. C. ’ 

l-mos Lubos 
CIRCLE 5-7066

■ n .......................  ...
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE
kriAučius

PATYRĘS
Mokantis visus darbus prie moteriškų ir 

vyriokų drabužių.
Nuolatinis Darbas. Gera Mokestis
BROADWAY TAILORS

S 83-16 BROADWAY, 
ELMHURST, L, I. 
HAVEMEYER 4-6414

----------------------------------

BANKE PORTERIAI
IKI 50 METŲ AMŽIAUS

MANHATTAN IR BROOKLYN

PRADINE SAVAITINĖ ALGA $38

Dienom ir Naktim.
5 Dienų Savaitė. 

Nuolatinis Darbas.
Apmokamos Vakacijos. Nemokama 
Ligoninėj Priežiūra ir Chirargijos 
Aptarnavimas. Nemokama Grupinė 
Apdrauda. ' • i

Kreipkitės 9 A. M. iki 3 P. M.
3-čios lubos. 41 BROAD ST., N.Y.C.

_ __________ (272) y . ...
STRIPERIAI

PATYRĘ PRIE VILNONIŲ AUDEKLŲ 
IR VERPTŲ VILNŲ

N. Y. TEXTILE 
PRODUCTS CO.

45i West i$th street 
N. Y. C.

Washington. — Pietinės 
Afrikos valdžia prašo “pa
skolos” iš Amerikos. ■ , n

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

Newark 4, N. J. *
HUmboldt 2-7964 1

GERI PIE ITSlI
K'ada norite gerų pietų, Į 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisves Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virixfe 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.
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Ngw Yorko^^M nioy
Apiplėšė Raštinę 
Miesto Centre

tūkstančiams 
kelių 

4 2 n d 
jaunas

atėmė iš Interboro 
Loan firmos raštinin- 
dolerių ir dingo mi-

Vidurdienį, 
žmonių praeidinėjant 
blokų plote, ties 
St. ir Times Square, 
plėšikas 
Personai 
kių 700 
nioje.

Vyrukas iš karto paprašęs 
paskolai prašyti blankos. Ją 
bepildydamas apsižiūrėjęs, jog 
raktinėje randasi tiktai trys 
merginos, tad joms pagrasino 
revolveriu, sustatė prie sienos. 
Pasiėmęs pinigus, jis jas su
varė už grotelių ir įsakė iš 
ten nesijudinti.

Plėšikui prasišalinus, mer
ginos padavė signalą, pašaukė 
policiją, bet plėšiko nebepa
gavo.

autobu- 
Capitol 
Yorke, 

stebėto-

Susirado per 20 Mėty 
Ieškotų Sūnų

Edward Colburn, 62 metų, 
jau atitarnavęs armijos oficie- 
rius, per 20 metų ieškojęs sū
naus, kurio jis nebuvo matęs. 
Jo pastangos visgi nenuėjo 

' veltui — jį susirado New Yor
ke ir praėjusį trečiadienį at
vyko su juo pasimatyti.

Kada tėvas atvyko 
• su iš Laramie, Wis., į 

Bus Terminal, New 
' ten stovėjo apie 300

jų, žinojusių, kad toks susi
tikimas įvyks, o tarpe jų rado
si ir jo sūnus. Netruko tėvas 
sūnų, o sūnus tėvą pažinti. 
Susipažinęs, sūnus, Calvin A. 

. Rupp, pristatė ir savo jauną 
žmoną Evelyn. ’

Tėvas su sūnumi, dabar 24 
metų, išsiskyrė pirm sūnaus 
gimimo. Tėvas po apsivedi- 
mo apsigyvenęs Alaskoje, ten 
įėjęs į biznį. Jo žmona sų- 

. grįžo į Jungtines Valstijas* 
susilaukė kūdikio ir pas vyrą 
negrįžo, gavo perskyras; ir 
apsivedė su kitu. Vaikui taip
gi davė patėvio pavardę. Tad 
ir ieškoti sūnaus nebuvo (leng- 

- va.
Pats vienas, be abejo, ne

būtų susiradęs. Ieškoti sūnaus 
jam padėjo Raudonasis Kry
žius, > armija ir kilos valdinės 
įstaigos. Sūnaus vardą jis 
dęs armijos rekorduose .

ra-

108 METŲ JNAMIS
žydų senukų namai, Brook

lyne, gauna naują gyventoją 
Joseph Popick, 108 metų am
žiaus. Popick, prieš apie 30

Vals- 
duk- 
Pra- 
atsi- 
duk-

metų atvykęs į Jungtines 
tijas, seniau gyveno pas 
torį 595 Hopkinson Avė. 
nešime neskelbiama, kas 
tiko su 78 metų amžiaus

Gal būt paseno pirmferimi.
tėvo, o gal ir mirė?

New York o miestas turės 
medžių sodinimo dieną pra
džioje balandžio mėnesio, 
1949 metų. Tam tikslui mies
tas gavęs šimtus pažadų auko
ti mędžių ir krūmokšnių.

New Yorko marininkai protestuoja prieš Francijos 
valdžios naudojimą policijos ir armijos prieš streikuo- 

x— ----JąnėiUg mainierius.

Pagelbekite Laivakroviams 
Laimėti Streiką

Lietuviai, didžiumoje patys 
sunkaus darbo žmonės, visuo
met turėjome savo širdyje ki
birkštėlę meilės darbo žmo
guj. Tikimės, jog ta kibirkš
tėlė ir dabar teberusena, tad 
kreipiamės Į jus su šiuo sku
biu ir svarbiu prašymu :

Pagel bėkite laivakroviams 
laimėti streiką!

Parinkite kenuoto maisto, 
patys po kenuką nupirkę pa
aukokite, ir tai padarykite 
tuojau, dabar, ne vėliau atei
nančio trečiadienio, lapkričio 
24-tos, kad streike ir pikiete 

turėtų 
Dieną

esantieji laivakroviai 
linksmesnę Padėkų 
(Thanksgiving). Triūsų dova
nas išveš trečiadienio vakarą.

Aukas pristatykite Laisvės 
raštinėm Amelia Burba suti
ko prižiūrėti jų priėmimą ir 
perdavimą streikieriams per 
vietinį Williamsburgo organi
zacijų komitetą, 
nizacijos veikia
Lietuviai, kaipo dalis šios su- 
siedijos, norime būti dalimi ir 
to gražaus solidarumui pa
reikšti darbo.

Kitos orga- 
jau seniau.

Iš Ridgewoodo LED 55 
Kuopos Susirinkimo

Lapkričio 16-tą įvyko Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
55-tos kuopos susirinkimas 
šapolo ir Vaiginio svetainėje. 
Perskaičius praėjusio 
kimo tarimus, buvo

susirin- 
skaityti

apskri-Laiškas nuo LLD 2 
ties sekretoriaus Gilmano kvie
tė kuopą išrinkti delegatus į 
apskrities konferenciją, kuri 
įvyks sausio mėnesio 16 d., 
1949. Išrinkta 10 delegatų.

Antras laiškas buvo kuopai, 
kaipo šėrininkei, nuo Lietuvių 
Namo Bendrovės, prašantis, 
kad kuopa prisidėtų su auka 
vedimui bylos už gavimą li
keriams laisnių.
bėjimo,

Po pasikal- 
nutarta paaukoti iš 

iždo $10 ir nariai aukavo šie: 
J. ir S. Vitkus $5. Po $1: P. 
V a r a š k a, A . Briedis, P. 
Višniauskas, J. M. Kalvaičiai, 
J. Kairys, P. Grabauskas, J. 
Bernotas, J. Steponaitis, P. 
Babarskas, P. Kukonis. Viso 
pasidarė $25.

Po to sekė svarstymas kitų 
bėgančių visuomeniškų reika
lų ir kuopos vakarienės, kuri 
yra rengiama sykiu su LDS 
103-čia kuopa. Vakarienė 
įvyks lapkričio 20-tą, o *juk 
yra gerai žinoma, kad Ridge
woodo vakarienės būna turtin
gos svečiais ir vaišingos.

J. Kairys.

Maskva informuoja, kad 
Tarybų Sąjungos plieno gamy
ba pakilo 26 nuošimčiais pa
lyginus su pereitais metais.

Tai Bus Gynimas Visų Duonos 
ir Druskos

Šis mažas pasidarbavimas 
parinkti aukų ar šiek tiek pa
aukoti turi būti suprastas ne 
kaipo labdarybė, bet kaipo 
prievolė apsaugoti visų teises 
dirbti ir gauti žmonišką atly
ginimą. Už tai išėjo į strei
ką laivakroviai. Prieš juos' 
išstojo visos juodosios jėgos. 
Prieš juos pavartota Taft- 
Hartley aktas.

Jeigu leistume laivakro- 
viams pralaimėti, sektų tokios 
pat atakos ant kitos, trečios, 
ir kožnos industrijos darbinin
kų.

Taigi, prisidėkime. Lai šal
tomis rudens dienomis ir nak
timis pikietuojantieji .laivakro
viai, grasinami ir užpuldinėja
mi mušeikų, jaučia nors tą vi- 

I dujinę šilumą, jog už jų pečių 
; stovi galingas, pažangus New 
Yorko darbininkų ir visų pro
gresyvių judėjimas. Lai jie 
žino, kad sugrįžusių iš pikieto 
laukia karšta kava ir nors 
menkas užkandis, kurį prista
tė, dovanojo jų draugai, tebe- 
turintieji darbą ir uždarbius.

I T V KT

Motery Kongresas 
Atidėjo Bazarą

Moterų Kongreso bazaras, 
turėjęs įvykti gale šios savai
tes, viešbutyje Diplomat, ta
po atidėtas į sausio 
16, 1949 m. Norima 
daugiau daiktų, kad 
duotų pakankamai 
moterų daugeriopiems 
bams už taiką, laisves ir gero
vę.

•Moterys kongrešištėš, dide
lė didžiuma jų, buvo įsitrau
kusios į rinkimų kampaniją, 

daug 
savo 
tiek

14, 15, 
surinkti 
bazaras 
pajamų 

dar-

kuriai reikėjo padėti 
laiko, darbo ir lėšų, tad 
bazarui negalėjo įdėti- 
darbo, kiek reikalinga.

“Mūsų Kelias Pirmyn”
Toje temoje kalbės Minne

ola Ingersoll, žymi Progresy
vių Partijos ir moterų darbuo
toja Brooklyne, šio pirmadie
nio vakarą, lapkričio 22-rą, 
157 MontaguČ St., Brooklyne. 
Į jį kviečiamos kongresistės ir 
visos susidomėjusios išlaikymu 
taikos ir norinčios įgyvendin
ti rinkimuose mums duotus 
pažadus.

Į šį susirinkimą kongresis
tės suneš ir dovanų bazarui.

Kongresistė.

.371 Union Avė., 
ir vėl čia grįžo, 

buvusioj vietoj už

M. Ramoška Sugrįžo 
Brooklynan

Penktadienį, lapkričio 12-tą 
Maikis Ramoška, kadaise lai
kęs užeigą 
Brooklyne, 
dirbti savo 
bartenderį.

Maikis kokį laiką buvo iš
važiavęs ir dirbo Farmingdale,
N. J. , *

Visi Maikio draugai, o jis 
jų turi čia nemažai, linksmi, 
sulaukę Maikučio atgal.

Linkime jam gero pasiseki
mo ir tikimės dažnaus malo
naus su juomi pasimatymo.

R.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager r
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

*231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Italai, Jugoslavai 
Gina Savo Veikėjus

Italų organizacijų konferen
cija, Įvykusi praėjusį šeštadie
ni, New Yorke, išrinko komi
tetą ginti Michael Salerno, 
italų liaudies laikraščio L’Uni- 
ta del Popolo organizatorių.

Gi Amerikos Slavų Kongre
sas .saukia masinį mitingą 
gruodžio 5-tą, Yugoslav Ame
rican Home, 405 W. 41st St., 
gynimui George Pirinsky’o, 
kongreso ’Sekretoriaus.

Abu veikėjai yra persekioja
mi deportavimu už pažangų 
veikimą.

John Dugan, 50 metų, tapo 
užmuštąjį IRT traukinio 50th 
St stotyje, No\v:Yorke. Ne-Į 
patirta, kaip' jis-ten pateko— 
nupuolė ar nušoko.

O’Dwyer Gal Kandida
tuos Antram Terminui

Užkluptas reporterių klau
sinėti, ar jis kandidatuos į 
majorus antram terminui, ma
joras O’Dwyer atsakė : “Neži
nau.”

Pirm prezidentinių rinkimų 
majoras visuomet atsakydavo 
užtikrintai, kad jis daugiau 
nekandidatuosiąs. Iš to spė
jama, kad jis yra* pasiryžęs 
kandidatuoti.

. žinovai sako, kad majoras 
norįs, siekti ir toliau, jis norįs 
tapti išrinktu į senatorius ser
gančio Wagnerio vieton. Ta
čiau demokratų partija neno
ri rizikuoti pralaimėjimo tos 
vietos, tad, sakoma, ar gaus 
nominaciją į senatorius, pri
klausys nuo to, ar jis pirm to 
galės būti iš naujo išrinktu į 
majoras 1949 ihetų rinkimuo
se. ■'

Jeigu jis negalėtų laimėti 
miesto rinkimuose, tai reikš
tų, jog nębūtų vilties jį išrink
ti'valstijos skale.

Laimėjimas ‘‘ar pralaimėji
mas majorystės ir po to sena
toriaus vietos, sako žinovai, 
priklauso ne vien tiktai nuo 
to, kaip veiks jisai pats,—o 
norėdamas laimėti perrinki
muose jis 
gresyviai. 
nulems ir 
tų partija 
manas vykdys arba nevykdys 
pirm rinkimų duotus pažadus.

turėtų veikti pro- 
Laimėjimą ” daug 

tai, kaip demokra- 
ir prezidentas Tru-

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

I§ senų padarau; 
naujus paveiks- 

k lūs ir krajavus 
& sudarau su ame- 
Hmkoniškais. Rei- 
M kalni esant ir 
■padidinu tokio 

dydžio, kokio pa- 
r geidaujama. Tai- 
v pogi atmaliavoju 

įvairiom spalvom.
JONAS STOKES ' 

512 Marion St., Brooklyn
Kampas Broadway ir Stone Ave., prfe 

Chauncey St,, Broadway Line.
Tel. GLenmore 5-6191

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 AVĖ BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612 >

Sako, Quill’as Ginasi
Douglas MacMahon, visaša- 

liškasis CIO Transport Work
ers finansų sekretorius, sako, 
kad tos pąt unijos preziden
tas Michael J. Quill giriasi, 
kuomet jis sakosi esąs užsi
tikrinęs, jog 40, nuošimčių 
newyo)’kiečių delegacijos naci- 
onalėn konvencijon rems jo 
politiką. i

• Quill’o dabartinė politika, 
kaip žinia, yra persekioti, 
spenduoti ir mesti iš unijos 
pažangiuosius, tuomi susilpni
nant uniją ir padarant ją ne
bereikšminga darbininkams.* 
Tokia unija, sako eiliniai na
riai, būtų tiktai “kompaniška 
unija.” -

MacMahon sako, jog “na
riai labiau domisi višašališko- 
sios tarybos programa už pa
kėlimą algų, sutrumpinimą 
darbo valandų be numažini
mo mokesties, pagerinimą 
d&rbo sąlygų ir atšaukimą 
Taft-Hartley ;akt6. Mažiau 
jie teturi simpatijų Quill’o 
pravardžiavimam^ narių i r 
skaldytojiškai taktikai.”

MacMahon tikrina, kad kuo
met konvencijoje, prasidėsian
čioje gruodžio 9-tą, Chicagoje, 
“nariams paaiškės Quill’o po
litika, jo rėmėjų liks dar ma
žiau.”

Pranešama, kad popiežius 
ragina Trumaną tartis su Sta
linu dėl išrišimo ginčijamų 
klausimų.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

Valandos: įį^are

Penktadieniais uždaryta.

UP-TO-DATE

BARBERSHOP
’ ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas ?

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX ĘEIST, Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EVergreen 7-6288

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, Mi D.
5 223 South 4th Street
| BROOKLYN, N. Y.

ji—2 dienom 
1 < 6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonai EVergreen 4-0203

Valandos

Pikietai Prie A & P 
Krautuvių

Vartotojų organizacijos pa
state pikietus prie didžiumos 
žymesniųjų A & P firmos 
krautuvių lapkričio 17-tą, 
protestui prieš per aukštas 
pieno kainas. Reikalauja nu
mažinti kainas po 3 centus nuo 
kvortos.

Tos firmos krautuvės pasi
rinktos dėl to, kad jos skai
tomos dalimi to ratelio firmų, 
kurios daugiausia pasinaudoja 
iš kainų kėlimo. Federaliame 
įkaltinime, iškeltame prieš 
Borden’s firmą Chicagoje, mi
nėjo. kad A. & P už tą kėli
mą kainų gaunanti tam tikrą 
nuošimtį grąžos (rebate).

Julio Ramirez Perez tapo 
džiūręs pripažintas nužudyto
jo Mrs. Vera.Lotito, keliaujan
čios agentės,’ kovo- 30-tą. Pe
rez, sakoma, prisipažinęs, kad 
jis ją subadė kaltu, o paskui 
prismaugė 'kaklaraiščiu po to, 
kai jinai užtiko jį apvagiant 
jos apartmentą. Tikimasi, kad 
jis turės mirti elektros kėdėje.

Antradienį įėjo galion siunti
mas laiškais bausmių už au
to pastatymą draudžiamoje 
vietoje. Pirmą dieną laiškuo
se atsiuntė mokestis apie 800. 
tokių prasikaltėlių. Ta siste
ma leidžiama tik baudžia
miems pirmu kartu.

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums

for difficult, resis
tant, for. bleached 
for dyed .. \ or ba
by fine... hard-to- 

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

Jūs esate kviečia
mos ... - užeiti ne
mokamai asmeniš
kai pasitarti apie 
jūsų plaukų sutai- 
symą. • >-

bashwn Hairdressers
Center

For Appointment Call EVergreen 4-2525
Mon. Tues., Wed. 10-7; Tjiurs., Fri. 10-9; Sat. 9-6 P. M.

t
Peter Kapiskas

ZUPP’S BAR 411BROOKLYN,RN.EY.
Joseph Zeidat Jr., prop. .
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

/ TELEVISION
6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Penkt.; Lapkr. 19,194

A;**; m

Gesinant, gaisrą 62 Wal1- 
about St., Brookiyne, sužeisti 
gaisragesiai Arthur Bellmeyer 
ir Thomas Carney.

Todays Pattern

ONE Hat* 
I Pattern

9436
SIZES

Užsakymą su 25 centais ir 
pažymėjimu formos* numerio 
ir dy’džio siųskite: Amelia 
Burba, 427 Lorimer Street, 
Brooklyh 6, N. Y.

Per 
Albiną ' 
Stripinį 
Permanent Waves 
$^50

UP

Swirl Cut
Jūs pamatysite, kad jūsų plaukų pro

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

Ne tik, kad tai duoda jūsų plaukams 
švelAią, naturalę išvaizdą... blizgantį 
malonumą, kuris sukelia komplimentus 
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui geros sveikatos, puošniu su- 
taisymu plaukų ant galvos.

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

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Ya

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
' BEER & ALES-

★

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. RVergreen 4-8174




