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Bekratydamas kojas, čiang 

Kai-šekas pasakė ilgą kalbą,
smerkdamas komunistus ir 
tuos, kurie jo režimui gieda 
“amžiną atilsi.’’

Čiangas ragino “visus ki
niečius” kariauti “žūtbūtinėje 
kovoje” prieš Kinijos liaudį, 
rimtai pasiryžusią greitu lai
ku išlaisvinti visą Kiniją.

(Jango kalba nepasiliko be 
pasekmių! : didžiulė Vidurinės 

 

Mongolijos pr incija Suiyua- 
nas perėjo/f liaudies pusę, i 
komunistų pusę!

To negana: dar vienas mo
derniškai apšarvuotas ir gin
kluotas karo laivas, destroje- 
ris, perėjo komunistų pusėn!

Destrojerio žygis įdomus: 
20 susipratusių jūreivių, liau
dies sūnų, suėmė laivo vado
vybę ir jūreivius, kurių loja
lumu abejojo, įnelaisvino juos, 
o patį laivą pristatė Kinijos 
liaudies vyriausybei!.^.

120,000 nacionalistų armi
jos ginkluotų karių pasidavė 
komunistams!. . .

Washington. '— Prezid. % 
Trumanas atsišaukė į CIO 
Plieno Darbininkų Uniją, 
kad atidėtų bent iki spalių 
1 d. streiką, kuris būtų tu
rėjęs prasidėti vidunaktyj 
iš rugsėjo 24 į 25 d.

Sykiu Trumanas x ragino 
kompanijas priimti prezi
dentinės komisijos patari
mą — kompanijų lėšomis į- 
vesti darbiriinkams sveika
tos - gyvybės apdraudą ir 
senatvės pensijas.

Kompanijos užgyrė pre-
' zidento atsišaukimą, kuris 
i jau trečiu kartu stabdo 
: streiką. Kompanijų atstovai 

★ ★ ★ • {pasižadėjo “rimtai svarsty-
Nuvertinimas piniginės va-.jti” Trjimano komisijos pa

būtos, kaip mes jau nurodė- Į siūlymą derybose su unija, 
me, nei “Vakarų Europos” i Unijos vadai ketvirtadie- 
kraštuose, nei kituose, kurie i nį ar atidėt streiką,
pasekė Vakarų Europa, , kaj Trumanas perša. Visi 
krizės nenustums Atzaga- į pranešimai teigg kad strei- 
..a, ją tik pagilins. ■ b d

Anglijos darbininkai jau 
rimtai kalba apie streiką dėl 
algų pakėlimo, žinoma, dar- 
biečiai dės pastangų neleisti 
streikams įvykti, bet ką gi jie 
padarys ?!

Francūzijos Blumas įau , AT ,z
puola savo kolegas Londone, i Flushing Meadow, N. Y. 
kam jie taip greit ir slaptai i Jungtinių Tautų seimo- 
nuvertino svarą.

Piniginės valiutos nuverti
nimo pasėka, atrodo, bus to
kia: visur pasunkės darbinin
ku gyvenimo sąlygos ir visur 
iškils aštrių darbininkų strei
kų, dėl kurių buržuazija kal
tins komunistus.

Čikagos klerikalų Draugas 
skelbia, jog į Argentiną iš
vyksta net trys lietuviai ku
nigai misijonieriai: Jonas 
Jakaitis, Kazimieras Vengras 
ir Juozas Margis.

Pirmieji du jau yra Argen
tinoje gyvenę; kun. Vengras 
kursiąs naują parapiją 
rio mieste.

Argentinos lietuvių 
menė, žinoma, kunigų 
geidauja — užtenkamai Ar
gentinoje yra kunigų, kuriems 
jų reikia.

Bet atrodo, jog Amerikoje 
lietuviškų dvasiškių yra per 
daug, nebegalima jų čia nie
kur sutalpinti, tai eksportuo
jami į kitus kraštus.

Rosa-

visuo- 
nepa-

Kunigų Draugas skelbia, 
kad Jungtinėse Valstijose lie
tuviškų kunigų šiandien yra 
apie keturi šimtai.

“Industrija, kuri gamina 
kunigus, įtemptai dirba. Pa
rapijose, kur buvo vienas ar 
du kunigai, dabar keturi- 
penki,” rašo Prūseika.

Dėl to Amerika 
eksportuoja svetur 
skalbiamas mašinas, 
nigus!

šiandien 
ne 

o
tik 

ir k u-'

L. Prūseika žymi:
“Naujienų rausvi burokai 

taip * suvirę ‘Draugo’ buizoj, 
kad jų nei patyrusi uoslė ne- 
užuos.”

Meistriškai pasakyta!

Bevinas ramina: Vakarų 
valstybės niekad nenaudos 
atomo bombos kitoms šalims 
pulti ir naikinti.

Šis žmogus dar vis nežino, 
kad tokius klausimus spręs 
ne Londonas, bet Washingto- 
nas.,

Washington 
natoriai reikalauja leist va
karų Vokietijai ginkluotis.

Tūli se-

Truman vėl Reikalavo
Atidėti Plieno
Darbininku Streiką

A. Višinskis Atsisako 
Padėt Graiky Fašistam

. v , IjCLU UdIDU bLl UI AHO let JcLU
; asamblėjos vadovaujantis j kepos dešimtys tūkstančių IrnrmrnrcjQ nirmn rin n oni mn I . ...komitetas didžiu daugumu 
balsų užgyrė tokius Ame
rikos valstybės sekreto'riaus 
Achesopo pasiūlymus, kaip 
“sutvarkyti” rubežių tarp 
Graikijos ir jos kaimynų— 

; Albanijos ir Bulgarijos, į- 
vesti. ramybę Korėjoj, tyri
nėti civilines teises Bulga
rijoj, Vengrijoj ir Rumu
nijoj.

Achesono siūlymai buvo 
paremti anglų - amerikonų 
komisijų raportais prieš- Al
baniją, Bulgariją ir graikų 
partizanus, o už Graikijos 
monarcho - fašistus, prieš 
liaudišką šiaurinę Korėją, o 
už Amerikos globojamą re
akcinę pietų Korėjos val
džią.

Sovietų užsienio reikalų 
ministras Andrius' Višins
kis pareiškė, jog tos komi
sijos, klastingai sudarytos 
vardu Jungtinių Tautų, yra 
reakcijos įnagiai ir laužo 
pačią Jungt. Tautų konsti
tuciją; todėl Sovietai jas 
atmeta ir' negali prie jų 
prisidėti.

Siūlymas tyrinėti pilieti
nes teises Bulgarijoj, Ru-

REIKALAUJA MIRC1A BAUST 8‘ VENGRUS, 
KAIP AMERIKOS IR TITO ŠNIPUS

Budapest, Vengrija. — 
eTismo prokuroras Gyula 
Alapai reikalavo mirčia nu
bausti buvusį Vengrijos už
sienio reikalų ministrą Lą- 
szlo Raiką ir >7 jo sėbrus, 
kain išdavikus.

Tapo įrodyta ir jie patys 
prisipažino, jog šnipavo Ju
goslavijos Tito ir Amerikos 
agentam prieš Vengrijos 
Liaudies 
kalbiavo 
nuversti 
džią.

Prokuroras vėl įvardino 
buvusį Jungtinių Valstijų 
atstovą Seldeną Chapiną ir 
buvusį amerikinės atstovy
bės barį pulkininką Geo.

prieš Vengrijos 
Respubliką ir suo- 
su tais agentais 
respublikos vab

ĮKURTA KINQ LIAUDIES RESPUBLIKA
Peiping, Kinija. — Kinų 

komunistų vadas Mato Tse- 
tung rugsėjo 21 d. pareiškė 
Politinėje Kinijos Liaudies 
Patariamojoje Konferenci
joje:

— Mes pranešame, kad 
įkurta .Kinijos Liaudies Re
spublika.

Griausmai saliuto šūvių 
iš patrankų Peipinge ir ki
tuose mieštuose sveikino 
Liaudiškos Respublikos' gi
mimą. .

Patariamoji P o 1 i t i nė 
Konferencija sudarys laiki
nę naujosiO'S respublikos 
valdžią, parinks; tautinę vė
liavą ir įves tokį naują ka
lendorių, kurį daugumas 
pasaulio šalių naudoja.

Toliau bus išrinktas Vi-

Lėto Darbo Streikai dėl 
Anglų Pinigų Nupiginimo

London. — Londono po
žeminių geležinkeliu darbi
ninkai nusitarė tyčia lėtai 
dirbti, protestuodami, kad 
Anglijos pinigų nupigini- 
mas pabrangina jiem pra
gyvenimą.
Lėtu darbu streikuoja jau

Anglijos darbininku; rei
kalauja tiek pakalti algas, 
kiek numušta angliškų pini
gų svarų sterlingų vertė.

Senatorius Ragina Varžyt 
Sovietu Korespondentus

Washington. — Republi- 
konas senatorius Homer 
Ferguson' piršo suvaržyt 
sovietinius laikraščių ko
respondentus šioje šalyje. 
Jis pasakojo, kad Sovietai 
neduodą laisvės ameriki
niams korespondentams.

< Paryžius. — Franci ios 
valdžia bijo milionų darbi
ninkų streiko dėl algų pa
kėlimo. — Numųšus pinigų 
frankų vertę, brangsta gy
venimo reikmenys.

Bonn, Vokietija. — Jau 
įvesta “civilinė” vokiečių 
vadžia vakarinėj Vokieti
joj, bet ji turės klausyt an
glų - amerikonų įsakymų.

munijoj ir Vengrijoj taip 
pat yra reakcininkų pasi- 
mojimas.

T.."1----- T“
KoVacsa; tvirtino, kad jie
du tu Rajko šaika planavo 
sunaikint liaudiškąją val-

Prokuroras Alapai sakė:
— Šis teismas parodė, ko

kiais gengsteriškai - fašis
tiniais būdais veikia vadi
namoji amerikinė demokra
tija. Ta “demokratija” yra 
hitlęrizmo įpėdine. Ameri
konai 'prisiėmė tuos pačius 
žipones, kurie Hitleriui dar
bavosi. O kas liečia Tito, 
tai jis daug pirmiau 
rišo su imperialistais, 
Komintęrnas išleido 
reiškimą prieš jį.

susi- 
negu 

pa-

ORAS.—Nekaršta giedra.

Mao Tse-tung Sako: Liaudies 
Respublika —Galingas Įrankis 
Prieš Svetimus Imperialistus 
Ir Naminius Reakcininkus
Naujoji Santvarka Kels Kinų Civilizaciją ir Gerovę; 
Darbuosis Išvien su Sovietų Sąjunga Taikai Vykdyti
sos Kinijos Liaudies Kong
resas, kuris įsteigs pastovią 
valdžią.

Patariamojoje Politinėje 
Konferencijoje dalyvauja 
600 atstovų nuo komunistų 
ir 44 įvairių politinių par
tijų ir demokratinių orga
nizacijų.

Mao Tse-tungo Kalbą
Mao Tse-tung, kalbėda

mas konferencijoje, pareiš
kė : • '

— Demokratinė mūsų 
liaudies valstybė yra galin
gas įrankis saugoti liaudies 
revoliucijos laimėjimo vai-

Komunistas Muša Melą apie 
Atskirą “Negrų Valstybę”

New York.—Henry Win
ston, negras - organizacinis 
Komunistų Partijos sekre
torius, teisme sumušė FBI 
šnipukų melą, būk Komu
nistų Partija kadaise siū
lius atskirti pietines valsti
jas ir sudaryti iš jų “nepri
klausomą negrų valstybę.”

Winstonas parodė, jog 
buvo siūloma tiktai įvesti 
negrams tautinę savivaldy
bę tose valstijose, kur neg
rų yra daugumas gyvento
jų, bet komunistai niekuo
met neplahavo tas valstijas 
atskirti nuo Jungtinių Val-

Vėliausios Žinios
Pittsburgh. — Plieno darbininkų unijos vadai jau 

tiko atidėti streiką, kaip reikalavo prez. Trumanas.
su-

Pittsburgh. — Sustreikavo 6,000 plieno darbininkų, 
rengėsi ir daugiau streikuoti, kuomet unijos vadai tarė
si atšaukti visuotiną streiką, pagal Trumano reikalavi
mą.

Philadelphia-.— Per gaisrą nakvynių name sudegė 4 
žmonės. ,

Washington. — Pasinaujino derybos tarp Maipierių 
Unijos pirmininko' John L. Lewiso ir šiaurinių ir pieti
nių ąnglies kompanijų.

Tuo tarpu sąlydžiai streikuoja pusė miliono minkštųjų 
ir kietųjų kasyklų mainierių, kad priverstų visas kom
panijas'mokėti privalomus mokesčius į mainierių svei
katos - gerovės ir senatvės apdraudos fondą.

/ ------- ;
Washington. — Demokbatas kongresmanas Lesinskis, 

kongresmanų darbinio komiteto pirmininkas, pranešė, 
jog Trumanas nereikalaus nei šioje nei kitoje Kongreso 
sesijoje panaikint priešunijinį Tafto-Hartlįey’o įstatymą.

*77------ i .Kentucky. — Dar nežinia per kokią nelaimę žuvo du 
skebai angliakasykloje. ♦

Clearfield, Pa.— Angliakasyklų streikieriai apkūlė ke
lis važiavusius dirbti skebus.

London. — Anglijos ministrų kabinetas nepaprastame 
posėdyje ^varsto, kaip nuraminti bruzdančius darbinin
kus ir sulaikyti juos nuo streikų dėl algų pakėlimo.

Kad valdžia numušė Anglijos pinigų vertę, dėl to jau 
pabrango duona ir kiti maisto produktai. Bet apie algiį 
pakėlimą valdžia nenori girdėti.

—----- ------------------------- —
siams ir atremti sąmoks
lams užsieninių ir naminių 
priešų, kurie bandys atsi
griebti.

Svetimieji imperialistai ir 
naminiai reakcininkai kas
dien ir kas minutę stengsis 
atgauti galią. Jie darys sa
botažą ir kurstys bruzdėji-, 
mus. O kad liaudiškoji Ki
nija neliktų vienui-viena, ji 
turi susirišti su taiką my
linčiomis tautomis, pirmiau
siai su Sovietų Sąjunga ir 
naujosiomis demokratinė
mis valstybėmis.

Liaudies laisvinimo jėgos 
nuvertė svetimuosius ir na-

stijų.
Teisėjas Medina uždrau

dė Winstonui net prisimin
ti, kaip baltieji žudo-linčiuo- 
ja negrus pietinėse valstijo
se ir juos paneigia, nieki
nančiai išskiria visoje šaly-

Teisėjas taipgi užgynė 
Winstonui pasakyti, ką jis 
veikė kaipo organizacinis 
Komunistų Partijos sek
retorius.

Winstonas yra vienas ke
turių komunistų vadų, ku
riuos teisėjas įkalino neva 
u& teismo paniekinimą.

Gl----------------------------- ,-------------------------------------

minius prispaudėjus.
Dabar Kinija drąsiai ir 

ryžtingai darbuosis, kad su
kurtų savo civilizaciją ir 
laimę f kartu darbuosis pa
saulinei taikai ir laisvei į- 
vykdyti. Kinija jau niekuo
met, daugiau nebuą tik pa
neigta, įžeidinėjama šalis.

Jokiam imperializmui ne
bus leista vėl įsiveržti į mū
sų žemę. Mes turėsime ne 
tiktai galingą armiją, bet ir 
galingas laivyno ir oro jė
gas.

Kiti Kalbėtojai
Konferencijoj taip pat 

kalbėjo našlė Sun Yat-seno, 
pirmosios kinų respublikos 
tėvo/ ir generolai ,Čeng 
Čien ir Čang čih-čung, at
simetę nuo tautininkų ir at
ėję pas komunistus-liaudi- 
ninkus.

Jeruzalė Turi Priklausyt 
Izraeliui, Sako Marcantonio
' New York. — Darbietis 

kongresmanas Vito Mar- 
cantonio atsišaukė į prez. 
Trumaną, kad atmestų an
glų - amerikonų planą —iš
plėšti Izraeliui Jeruzalę ir 
paversti ją tarptautin i u 
miestu.

Savo laiške prezidentui 
Marcantonio sako, tą planą 
padiktavo amerikonų ir an
glų žibalo kompanijos.

Atlanto Paktas Gali Lėšuot 
20 Bilionu Dolerių

Washington! — Truma
no demokratai ir toki re- 
publikonai jo bendradar
biai, kaip senatorius Van-. 
denberg, karščiuodamiesi ■ 
šaukė paskirti $1,314,000,- 
000 Atlanto Pakto kraštam 
ir tokioms “demokrati
joms”, kaip Grakijos fašiz
mas ir .Turkijos reakcija, 
ginkluoti peri metus.

Demokratas' senatorius 
George ir tūli kiti ragino 
mažinti lėšas Atlanto pak
tui ginkluoti. Bet trumani- 
ški politikieriai (pirm ei
nant. Laisvei presan) tvirti
no, kad Senatas užgirs vi
sas tas išlaidas.

Kadangi paktas — kari
ais sąryšis‘prieš Sovietus 
padarytas 20 mętų, tai viso 
galėtų lėšuoti Amerikai 20 
bilionų dolerių ar daugiau.

ELEKTR1KIN1NKAI IŠSIRINKO PAŽANGIUS 
VADUS; SMERKĖ REAKCINĮ CIO CENTRA

Cleveland, Ohio. — CIO 
Elektrininkų, Radijo Dar
bininkų ir Mašinistų .Uni
jos suvažiavimas priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią, 
kad CIO centro’ vadai su
grąžintų unijoms demokra
tinę savivaldybą.

Rezoliucija, priimta 2,- 
321 balsu prieš 1,504, smer
kia CIO centro diktatūrą ir 
jaukia ■ liautis draskius pa
žangiųjų vadovaujamas u- 
nijas.

Rezoliucija įgalino Elek
trininkų imi jos vykdomąją 
tarybą sulaikytų unijines 
duokles centrui, jeigu jis 
atsisakys pripažinti unijai 
savivaldybę.

Marcantonio Bilius 
Siūlo Pakelt Nedarbo 
Pensiją iki $35 (
% Washington. — Darbietis 
kongresmanas Vito Mar\ 
cantonio įnešė Kongresui 
bilių, reikalaudamas įvesti 
pagerintą nędarbo apdrau
dą — po $35 bedarbiui per 
52 savaites metuose.

Marcantonio sakė:
Bedarbiai šiuo šaltojo ka

ro metu vidutiniai gauna 
po $20 ar mažiau savaitei. 
Kaip gali amerikiečio šei
myna gyventi už tuos mi- 
zernus 20 dolerių per savai
tę? O ir ta skurdi nedarbo 
pensija duodama tiktai 26 
savaitėm pei\metus.-

Esamas nedarbo apdrau
dos įstatymas buvo išleistas 
1930 metų krizei. Bet gyve
nimo reikmenys nuo tada 
antra tiek pabrango.

Šiuo laiku yra bent 5,000,- 
000 bedarbių. Bet nei val
džia nei abiejų senųjų par
tijų vadai vis dar nieko ne
žada jiems ir jų šeimoms 
pagelbėti.

Sugrįžo Didysis 
Žibalo Šmugelninkas

Boston. — Sugrįžo di
džiulis šmugelninkas Hen
ry M. Blackmer, žibalinis 
milionierius, 80 metų am
žiaus Jis pirm 25 metų pa
bėgo nuo amerikinio teismo 
j Franci ją, kur ir gyveno 
iki šiol. Dabar gręsia jam 
teismas už taksų sukimą 
Jungtinių , Valstijų valdžiai.

Blackmer įsivėlė į žibalo 
skandalą republikono pre
zidento Hardingo laikais. 
Tada vidaus reikalų sekre
torius Albertas B. Fall už 
šimtus tūkstančių dolerių 
kyšių pervedė kompanijom 
valdiškus žibalo šaltinius 
Teapot Dome ir kt. Fall ir 
šmugeliškas žibalo kapita
listas Sinclair už tai buvo 
kalėjiman patupdyti.

Praga. — Čechęslovaki- 
jos valdžia ketina bausti 
tinginius darbininkus, ku
rie be priežasties neina 
dirbti.

London. — Mirė lordas 
Queensborough, 88 metų, 
seniau buvęs Anglijos kon- 
servatų (atžagareivių) va-< 
das.

Suvažiavimas išrinkof tuos 
pačius vyriausius progre
syvius pareigūnus: Albertą 
Fitzgeraldą unijos pirmi
ninku, Julių Emspaką sek
retorium - iždininku ir ,Ja- 
mesą Matles organizaciniu 
direktorium.

Už progresyvių kandida
tą į pirmininkus Fitzgeral
dą balsavo 2,335, o už de
šiniųjų kandidatą Fredą 
Kelly 1,500.

Dešiniesiem suvažiavime 
vadovauja James B. Carey, 
reakcinis CIO centro sekre
torius - iždininkas. Jie kelia 
trutyšmą ir bando iššaukti 
betvarkę.

Elektrininkų Unija turi 
apie 600,000 narių.
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Budapešto Teismas ;
Šiuos žodžius rašant, Vengrijos sostinėje besitęsiąs 

liaudies išdavikų teismas eina prie pabaigos.
Netenka nei sakyti, jog sis teismas, jame pačių išda

vikiškų vengriškų zinovievų, bucharinų ir kamenevų 
prisipažinimai ir iškeltieji duomenys apie jų veiklą, mūs 
visiškai nestebina. Būtų nuostabu, jei panašių gaivalų 
liaudiškose respublikose neatsirastų.

Mūs visiškai nestebina ir tas faktas, kad šitie liau
dies priešai, dabar sėdį kaltinamųjų suole, veikė išvien 
su Jungtinių Valstijų, su Anglijos, su Jugoslavijos Tito 
žinia, kad jie sėmėsi iš minėtų kraštų ne tik dolerius, bet 
ir įsakymus.

Ar neatsimename, kaip tuojau po pirmojo karo Chur- 
ęhillas ir kiti ano meto anti-sovietiniai didvyriai darė 
viską, kad sunaikinus jaunutę Tarybų Sąjungos respub
liką, išžudant jos vadovus, įnešant į tą kraštą chaosą?

Ar nežinome, kaip, vėliau, tąjį darbą pasiėmė Hitleris 
ir Japonijos imperialistai, samdydami visokius niekšga- 
lius pačioje Tarybų Sąjungoje ir naudodami juos prieš 
to krašto santvarką ir vyriausybę?

Visa tai buvo iškelta bylose tų, kurie buvo sučiupti, 
kurie prisipažino tarnavę priešui, pasimojusiam su jų 
pagalba sunaikinti liaudies laimėjimus,-kad neprileidus 
Tarybų Sąjungos tautoms kurti socializmą!

Visi tie imperialistų planai, aišku, buvo sunaikinti bu
drios liaudies ir josios pareigūnų.

Po antrojo pasaulinio kafo, kiekvienas žino, kai buvo 
pradėtas šaltasis karas, mūsų krašto Kongresas nutarė 
.įkurti specialų fondą, pavadintą “Projektu X”. Tuomet 
buvo aiškiai pasakyta, jog šis projektas su jo didžiulėmis 
pinigų sumomis bus naudotas kovai prieš liaudiškas res
publikas, kovai prieš T. Sąjungą. Iš šio projekto bus 
apmokamos visokios slaptos kelionės tų, kurie važinės 
slaptų darbų reikalais ir papirkdinėjimui visokių agentų, 
finansavimui jų darbų atitinkamuose kraštuose.

Jokių detalių viešų apyskaitų visuomenė negavo ir 
negaus iš to, kas bus išleista iš “Projekto X”.

Na, ir tie pinigai leidžiami tam, kam skiriami. Jie lei
džiami finansavimui espionažo, diversijų, ir kitokių 
darbų, nukreiptų prieš liaudiškas respublikas, žygiuojan
čias link socializmo.

Pirmiau buvo kardinolas Mindszenty, dabar — buvu
sieji Vengrijos valdžios pareigūnai, Rajk ir kiti, pasi- 
smalsinę judosišku gl’ašiu. Vengrija — viena tų kraštų, 
kur “Projektas X” yra taikliai nukreiptas.

Bet ir čia, kaip seniau T. Sąjungoje, išdavikai, tarna
vę svetimiems, buvo sučiupti ir podraug Vengrijos liau
dis gavo tokių pamokų, kokių ligi šiol neturėjo. Dabar ji 
žinos, jog akylus budėjimas yra vienas svarbiausių jos 
uždavinių, norint išlaikyti savo nepriklausomybę, ap
saugoti įgytus laimėjimus ir užtikrinti tolimesnius pasi- 
prėžtus pasiekimus kelyje į socialistinę visuomenę.
^Budapešto išdavikų teismas — smūgis tiem's, kurie ry

žosi kitų nagais žarijas žarstyti!
Budapešto teismas — naujas Vengrijos liaudies laimė

jimas jos kovoje dėl šviesesnio rytojaus!
!

Graikijoj.
Laisvosios Graikijos radijas skelbia, jog tik. per vieną 

rugpjūčio mėnesį (š. m.) buvo pasmerkta mirti 157 as
menys ir jie, veikiausiai, jau nužudyti. Tai vis liaudies 
sūnūs ir dukros, tai vis kovotojai už laisvą Graikiją!

Iš viso 70,000 Graikijos liaudies sūnų, kovotojų, yra 
arba ištremti į visokias salas, kurių Graikiją* turi daug* 
arba kalėjimuose.

Įdomių davinių radijas paduoda apie Graikijos mo
teris kovūnes. Tik viename Averofo kalėjime, Atėnuose, 
yra 860 moterų kovotojų. Iš to skaičiaus 650 moterų yra 
arba pasmerktos mirti arba visam amžiui .įkalintos. Ka- 
lėjiminis režimas joms taikomas laba? šiurkštus, rūstus.

Nesenai trys kovotojos ,buvo nužudytos. Jomis yra: 
Dimitrija Kardami, 60 metų amžiaus senute, Anastazija 
Polupolu ir Lambrinija Kaplani.

Graikijos moterys, taigi, drąsiai ir ryžtingai kovoja 
išvien su vyrais ir... drauge drąsiai šu vyrais draugais 
miršta tam, kad Graikija būtų laisva.

Tie, kurie vykdo Graikijoje\Trumano doktrina.ir Mar- 
shaHo planą, turėtų gerai įsidėmėti šias skaitlines !...

DARBO UNIJOS IR JŲ VADAI 
AUDRŲ IŠVAKARĖSE

Ateinančios kelios dienos 
bus labai reikšmingos mūsų 
šalies pokariniam gyveni
me. Labai galimas daiktas, 
kad kai kuriose didžiosiose 
pramonės^ susilauksim ma
sinių streikų. Jąu faktinai 
streikuoja arti pėnki šimtai 
tūkstančių mainierių. Gerai 
padarė Jungtihėi Mainierių 
Unija, kad pksipriešino 
'minkštosios anglies savi
ninkų pasimojimui sunai
kinti Gerovės Fondą, iš ku
rio pasenę ir lįebepajėgią 
dirbti mainieriai yra šel
piami. Kai kompanijos at
sisakė mokėti į tą fondą, 
unijai kitos iš'eities nebeli
ko, kaip tik atsikirsti strei
ku. !

Įdomu ir tas, kad streikas 
iškilo iš “apačių”, tai yra, 
mainieriai patys suprato 
klausimo svarbą, susikirti
mo, reikšmę ir nusitarė į- 
stoti į kovą. Unijos vado
vybė streiko nepaskelbė.

Labai daug metų mai
nieriai galvojo apie išreika- 
lavimą iš samdytojų kokio 
nors užtikrinto pragyveni
mo, kai jie nebetenka jėgų 
anglį kasti. Privertimas 
kompanijų pasiimti atsako
mybę už taip vadinamo Ge
rovės Fondo išlaikymą bu
vo labai didelis organizuotų 
mainierių laimėjimas.

Tai buvo laimėjimas ne 
tik mainierių. Jų laimėji
mas buvb pavyzdžiu orga- 
nizuotiem darbininkam ki
tų .pramonių. Tuojau pensi
jų ir pašalpos klausimas ta
po iškeltas daugybėje uni
jų. Daugybė unijų jau ruo
šiasi samdytojams statyti 
panašų reikalavimą.

Bet anglies kompanijos 
“apsigalvojo” ir nusprendė 
tą laimėjimą iš mainierių 
atimti. Ar joms pavyks? 
Vargiai. Mainieriai laikosi 
vieningai. Vadovybė irgi 
nežada nusileisti. Reikia ti
kėtis, kad visuotinu strei
ku mainieriai privers kom
panijas pakeisti savo nuo
monę ir pradėti mokėti į 
Gerovės Fondą.

Prie konflikto einama ir 
automobilių gamyboje. Pir
miausia laukiama Fordo 
kompanijos 125,000 darbi
ninkų streiko. Neatrodo, 
kad ilgos derybos privers 
•’ _ _................
bininkų z reikalavimus be 
rimto pagrūmojimo streiku 
iš unijos pusės. Iki šiolei u- 
nijos vadovybė vengė susi
kirtimo ir stengėsi " darbi
ninkų seniai pareikštą no
rą streikuoti už teisingus 
reikalavimus nuraminti de-

rybomis ir pažadais. Atro
do, jog darbininkų kantry
bė išsisems, jei trumpu laiš
ku. Fordo kompanija ir uni
jos vadovybe neprieis prie 
susitarimo.' Labai galimas 
daiktas, Reuther bus pri
verstas pripažinti darbinin
kams teisę streiku laimėti 
savo, reikalavimus. /

Automobilistai irgi kelia 
klausimą pensijos. Fordo 
kompanija sako svarstanti 
tą r reikalą. Ypatingai ją 
paveikę prezident. Trumąno 
komisijos rekomendacijos 
dėl plieno pramonės.

Bet gal pats, svarbiausias 
konfliktas eina plieno pra
monėje. Atrodo, kad visos 
unijos vadų /pastangos iš
vengti streikų/ gali pasibaig
ti nepasisekimu. Philip Mu
rray padarė visus nusilei
dimus, kokius tik jis šiuo 
tarpu išdrįso padaryti. Kai 
jis puolės priimti preziden
to 'komisijos rekomendaci
jas ir atsisakė paties svar
biausio reikalavimo — rei
kalavimo* algas pakelti, jis 
nuėjo iki pat liepto galo.

;Prezi!jdento komisija re
komenduoja, kad plieno 
pramonė įsteigtų ir užlaiky
tų Gerovės Fondą. Kadan
gi, darbininkai, atsisako rei
kalavimo algas pakelti, tai 
iš jų bebusi reikalaujama 
mpkėti į fondą. Fondas bus 
išimtinai samdytojų kaš
tais. Tas jiems kaštuotų ne
daug, tik tarpe dviejų ir 
keturių centų už kiekvieną 
darbų, valandą. Betgi, ir šio 
reikalavimo plieno kompa
nijos nenori patenkinti. Jos 
nenori priimti komisijos re
komendacijų ir tuo būdu 
grūmoja streiku. Streikas 
turės prasidęti šį šeštadie
nį, jeigu unijos vadovybė 
laikysis už komisijos reko
mendacijas, o plieno kompa
nijos griežtai nusiteiks jas 
atmesti. ; , t

Čia irgi nėra tik plieno 
darbininkų reikalas. Kiek
vienam aišku, kad šis pen
sijų ir šalpos klausimas 
plieno pramonėje yra susie
tas su tuo patim klausimu 
visose kitose pramonėse.

Jeigu kiltų plieno darbi-

jimas užtikrintas, jeigu 
unijų dešinieji vadai jiems 
nepakiš kojos. Pavojaus 
yra. Plieno darbininkų ir 
automobilistų unijų vadai 
per daug atsidavę valdžios 
vadovybei. Tas demoralizuo
ja darbininkus. Iškilus ke
liems streikams, Trumąnas 
labai lengvai gali paskelbti, 
kad šalis atsidūrė “krizėje” 
ir ją reikia gelbėti. Jis yra 
praeityje taip padaręs ir 
sulaužęs mainierių ir gele
žinkeliečių streikus. Kur už
tikrinimas,-kad jis tos isto
rijos nepakartos dabar 
prieš plieno, automobilių ir 
kasyklų darbininkus?

Pavojinga iliuzija vaiz
duotis, kad prezidentas rim
tai pakels ranką1 prieš plie
no arba automobilių pramo
nės trustus.

Salietis. •

ŽINIOS E LIETUVOS
KAIMO RADIOFIKAVI- 
MO DARBAI

Alytus, birž. 25 d. —Aly
taus žemės ūkio z mokyklos 
komjaunuoliai aktyviai pri
sideda prie kaimo radiofi- 
kavimo darbų.’ Sudaryta 20 
komjaunuolių brigada, ku
riai vadovauja mokyklos 
komjaunimo pirminės or
ganizacijos sekretorius drg. 
Baranauskas.

Komjaunuoliai - talkinin
kai stato stulpus, padeda 
tiesti radijo linijas ir stei
gia kolūkiečių valdybose ra* 
dijo taškus.

kompaniją patenkinti dar- nhikų streikas, jeigu užsi
tęstų mainierių streikas, 
jeigu pagaliau į kovą išeitų 
automobilių pramonės dar
bininkai, prasidėtų ištisas 
ekonominių audrų laikotar
pis. Laimė, kad darbininkai 
jau gana gerai tose pramo
nėse organizuoti. Jų laimė-

TRETIAKOVO GALERŲ 
JOS FILIALO 
ATIDARYMAS

Vilnius, birž. 25 d— Vil
niaus Dailės muziejuje įvy
ko Tretiakovo menę gale
rijos filialo atidarymas.

Meno reikalų valdybos 
pirmininkas J. Banaitis sa
vo atidarymo kalboje pažy
mėjo, kad įžymiųjų rusų ir 
tarybinės dailės kūrinių 
ekspozicijį Vilniuje—reikš
mingas respublikos kultūri
nio gyvenimo įvykis. Tary
bų Lietuvos darbo žmonės 
dabar turi dar platesnę ga
limybę pažinti ir studijuoti 
priešakinę pasaulyje dailę.

Po atidarymo buvo ap
žiūrėta Tretiakovo galeri
jos filialo surengta pirmoji 
paroda, išdėstyta dviejose 
salėse.

Juozas Minkus—Socializmo Didvyris

Amerikinis Armėnų Jaunimo Veikimas
Mes jau ne kartą buvom minėję, jog armėnai ameri

kiečiai jaunuoliai palaiko savo' organizaciją Armenian 
Youth of America, ir leidžia savo savaitinį laikraštį ang
lų kalboje “Armenian Tribune”.

Š. m. rugsėjo mėnesio 3, 4 ir 5 dd. Watertown, Mass.; 
įvyko Armenian Youth of America kuopų atstovų suva
žiavimas.. Daly vavo arti šimto delegatų.

Suvažiavimas gavo daug sveikinimų nuo Amerikos vi
suomenininkų, nuo įvairių orgapizacijų, Pačiame šuva- 
žiavimę buvo gyvų diskusijų apie praplėtimą progresy-. 
ves veiklos tarp Amerikos armėnų, jaunimo ir senimo. .

Priimta rezoliucija byloja už taiką ir prieš reakciją^ 
prieš keliantį savo galvą juodąjį fašizmą. /

Suvažiavime buvo pasisakyta, kad jaunimo organas,

CIO United Electrical, Radio & Machine Workers vir
šininkai Jamestown, N. *Y., pasitinka yisašąliškąjj uni
jos prezidentą Albert J. Fitzgerald tenykščio Joint 
Board suruoštame jo pagarbai bankiete. Stovi iš kai
rės: Miesto Tarybos prezidentas Cąrl Fągerstrom, 
Joint Board pirmininkas James Fisher. Sėdi: miesto 

majotą* Samuel Stroth ir Fitzgeralda^.

“Armenian Tribune”, išeitų kartą per mėnesį, bet kad 
jis būtų padidintas puslapių skaičiumi ir paįvairintas.

Skaitant apie Amerikos armėnų jaunimo veiklą, tuo
jau kyla klausimas: kaipgi su Amerikos lietuvių jauni
mo veikla? Kaip su jos praplėtimu, pagyvinimu?

Mechanizuotas Darbas .
Zarasai, birž. 29. Degučiu 

valse. Gulbinės durpynas pra
dėjo kasti durpes. Paleistas į 
darbą pajėgus lokomobilis 
aptarnauja tiesinį elevatorių 
ir durpių presą. Pirmomis 
durpių kasimo dienomis jau 
pagaminta apie 50 tonų’ dur
pių. Tarp durpyno pamainų 
prasidėjo, socialistinės - lenk
tynės Tarybų Lietuvos devin
tųjų metinių garbei.

Socialistinėje santvarkoje darbo žmogus stovi pirmoje 
vietoje. Nuo jo gabumų ir pajėgumo priklauso naujosios 
santvarkos pasisekimas, vystymosi, augimo tempas. Tai 
šiandien matoma Lietuvoje. Matoma, kaip iškyla nauji 
vadai, nauji didvyriai. Juos myli ir gerbia visa šalis. 
Apie juos rašo spauda. Apie vieną tokių socialistinio dar
bo didvyrių gražiai rašo Vilniaus Tiesa vedamajame 
straipsnyje. Ji rašo:

“Kaip puikus savo sky
riaus vadovas ir naujų so
cialistinio lenktyniavimo 
formų ugdytojas mūsų res
publikoje pasižymėjo Šiau
lių “Stumbro” odos - velti
nių kombinato meistras ko
munistas Juozas Minkus.

Kaip dirba Juozas Min
kus? Meistras bolševikas 
suprato, kad jo reikalas — 
ne kontoroje prie stalo ži
niaraščius vesti, ne sandė
liuose žaliavos ir pagalbi
nių medžiagų ieškoti, bet 

. skyriuje kartu su darbinin
kais būti prie rauginimo 
kubilų, prie mašinų. Aišku, 
būtina ir žinias surašyti, ir 
žaliavos išgauti, bet svar
biausia — dirbti skyriuje 
su žmonėmis, kantriai ir 
atkakliai, nuolat, mokyti 
juos naujų priėšakinių sta- 
chanovinių metodų. Kiek
vieno darbo pasiekimą nule
mia žmonės, i Geriausias 
meistras bus bejėgis, jeigu 
jo, vadovaujami darbininkai 
nemokės dirbti. Meistras 
Juozas Minkus kantriai au
klėja '' naujus darbininkus, 
nuolat moko atsiliekančius. 
Meistro komunisto iniciaty
va visi skyriaus darbininkai 
išmoko gerai dirbti. Dabar 
ir skyrius veikia ritmingai, 
be jokių sutrikimų, ir kiek
vienas darbininkas pilnuti
nai panaudoja visas 480 
pamainos minučių.

Meistras ’Juozas Minkus 
atkakliai kovoja dėl prieša- 
kįųės technologijos, del 
griežtos gamybinės draus
mės. Skyriuje:tiksliai nure- 
guliuotos visos mašinos. Se
niau skėlimo mašina skelda
vo odas per storai. Grubios 
odos tinkamai nkišraugda- 
vo. tekdavo, daug nudrožti. 
Tai buvo nereikalingas dar
bas. Minkaus pastangomis 
mašinos sutvarkytos. Padi
dėjo skeltinės odos gamyba, 
o drožlių kiekis sumažėjo, 
nes odos gerai išdirbamos.

Skyriuje visi lenktyniuo- 
ja dėl puikios gaminių ko
kybės, dėl visokeriopo žalia
vos ir chemikalų taupymo. 
Kasdien skelbiami darbo 
duomenys, Įvedamos asme
niškos taupytno sąskaitos.

Šių visų priemonių dėka 

kiekiai. Vien gegužės mėne- 
sį iš •' •

tos juchto odos 83 procen
tai buvo pirmos rūšies, o 
skeltinės — 85.6 procento. 
Tuo būdu juchto odos sky
rius davė fabrikui ir valsty
bei šimtus tūkstančių rub
lių viršumplaninių sankau
pų. .

Taip, kaip meistras Juo
zas Minkus,’dirba vilniškiai 
meistrai JadzeviČius, Mi- 
chailova, Kėdainis, Ribokas, 
kauniškiai Raila, Teleiša, 
Šosneris, Stražauskas, klai
pėdiškiai

ir daugelis kitų. Taip, 
Juozą: 
priešakiniai meistrai, 

ir gali dirbti visi res-

čius
knaitis, Stan-

Minkus, kaip
kiti 
turi 
publikos fabrikų ir gamyk
lų meistrai ir jų padėjėjai! 
Pirminių partinių organi
zacijų pareiga kartu su įmo
nių administracija pakelti 
meistro vaidmenį gamyboje, 
palaikyti jį, kaip vienvaldį 
savo baro/ savo skyriaus 
viršininką, padėti jam, ug
dant ir vystant naujas so
cialistinio lenktyniavimo 
formas. Reikia daugiau ir 
rimčiau dirbti su vidutiniai- 
siais gamybos vadovąįs^kel- 
ti jų politinio, bendrojo ir 
techniškojo išsilavinimo ly-

Respublikos įmonėse mei
strų ir jų padėjėjų daugu
ma yra kilę iš senų gamy
bininkų tarpo. Šiems iškel
tiesiems draugams reikia 
praturtinti savo apsčią ga
mybinę praktiką priešaki
nio' tarybinio mokslo žinio
mis. Vis įvairėja socialist! 
nio lenktyniavimo formos, 
iškyla nauji, didesnį reika
lavimai pačiam meistrui. 
Kas nežengia į priekį, tas 
atsilieka. Įmonių techniško
sios inteligentijos ir ypač 
mokslo įstaigų darbuotojų 
garbės reikalas imtis darbd 
kelti bendrųjų ir techniškų* 
jų žinių lygį, plėsti viduti
nių gamybos vadovų akiratį 
tį. Čia negalima tenkintis 
vien f “meistro dienomis,” 
surengiamomis kartą per 
mėnesį ar dargi rečiau. 
Šiuo atveju reikalingas 
kruopštus individualus dar
bas, inžinierių ir technikų 
šef avimas meistrams, jų»ių visų uiieinuiuų UCM dpipiams 

sutaupomi žymūs'žalių odų 1 TXvhn T ’ 
kiekiai. Vien gegužės mene- . - 
sį is suvartotų žalių od,Ų * čia bendroji pramonės 
gautą 87 tūkstančiais kva- / kuri jau į.
dratimų decimetrų daugiau * prieškarinę gamybos 
odos, negu, numatyta pagal
normatyvą. Nors tik 74 8 d^bininl kl^ -įs 
procento žaliavos buvo pir- ..... a* J« ičri- h. neįveikiamas avangardas

Tarybų Lietuvos pramonė 
Kas metai

dratinių decimetrų daugiau

D. Juknevičius, mos rūšies, tąciau iš išdirb-_

Lietuvių Kultūrinio Centro 
\ Rėmėjai

Sekami mūsų Kultūros Centro rėmėjai 
skolino: i . ■ ' ‘ r

V. Deksnys, -Stamford, Cpnn. . .
J. Čiuplis, Springdale, Pa. .- . . .
Brooklynietis
Ch. Ęlaizes, Greenlawn, N. Y. . . .
A. ir J. Žvingilai, Jewett City, Ct. .
Paaukavo:
B. Gąsparienė, Grand Rapids, Mįcji. .

šiuo metu pa-

$1,000.00
. 500.00

300.00
. 100.00

100.00

B. Gąsparienė, Grand Rapids, Mįch. ... . 5.00 
Viso jau sukelta $16,870. Ligi $35,Q00 trūksta $18,130.
Ligi rugsėjo 15 d. lišmoketą kpntraktoyiui $8,347, ar

chitektui ir apdraudai $1,600. Dabar namp taisymo fon
de turime vi§o $6,928. Q hamo taisymas eina smarkiai. 
Spalio 15 d. reikės jnokėti mažiausia $10,000. Todėl pa
skolos reikalingos tuojau.

Siųsdami čekius ar' money orderius, rašykite sekamai: 
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, Iiic. 

110-06 Atlantic Ave,? Richmond Hill 19, N. Y.

stąchanovinis sąjūdis. 
Fabrikų ir gamyklų meist
rai, meistrų padėjėjai! Bū
kite, kaip meistras komu
nistas Juozas Minkus, jums 
pavesto kolektyvo auklėto
jais! Ugdykite naujas So
cialistinio lenktyniavimo 
formas! Kovokite dėl pui
kios gaminių kokybės, dėl 
visokeriopo taupumo, <• dėl 
viršumplaninių sankaupų, 
dėl gamybos aukštos kultū
ros, dėl naujų darbo laimė
jimų Tarybų' Lietuvos de
vintųjų metinių garbei!”

Pionierių Dovanos
KAUNĄS. — Pionierių rū

muose sukurtas veiklus radijo 
mėgėjų būrelis. Jis aktyviai 
dalyvavo kaimo radiofikaci- 
jos talkoje. Jaunieji pionie
riai pagamino 30 detektori
nių imtuvų, skirty kaimui.

TTT T '—r——".-' ....................... i- ■■ ...... ...................
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PASTABOS -:
spaudoj jau buvo minėta/nėms 

kad Franciją apniko pelės šakelių kaimo 
ir kad Amerika nori jai pa- valse.) žmones, 
siųsti Marshallo plano są- išvežimui gaudė kelias die- 
sąskaita 50,000 special, la- nas, bet nepagavo nė vieno.

Visi gyventojai, pajutę de
portacijas, palikę visą tur
tą išsislapstė, išbėgo į mies
tus ir atgal nebegrįžo.”

Išrodo,, kad Lietuvos

pavyko . pasislėpti. 
(Veisėjų 

bolševikai

vintų.kačių, kad apgynus 
nuo pelių. Kiek tos katės 
lėšuos, spauda nepaskelbė.

Bet kai kurie kelia klau
simą, ką darys tos katės, 
kuomet Francijoj išgaudys miestuose žmonės labai lais-

Ir kodėl netikėti? Dimit
rovas, kaip ir visi kiti nėr 
miršta savo mirčia, juos vi
sus pasmaugia kokią nors 
liga. Tik Jungtinių Valsti
jų buvęs sekretorius Fores
talls numirė sava mirčia— 
jis iššoko iš šešiolikto aukš
to. ^Patartina ir Erdvilai 
taip padaryti, jeigu nenori 
“ne savo smerčiu” numirti.

visas peles?
Į šį klausimą atsako So

vietų Sąjungoj leidžiamas 
žurnalas “Krokodilius,” kad 
tuomet Amerika, ta pačia 

siųs įkelti negalėjo, turėjo tuo- 
dar-’ jaus policijoj užsimaldau- 

ti, kitaip nei viešbučiuose, 
pil- nei privačiuose namuose ne

galėjo apsigyventi.
Meluoja, bet jau ir

Draugas nusidžiaugia, luoti nemoka! 
kad “Kinijos būklė nėra be- L------- -
viltiška.”

Mes pįlnai su Draugo iš- mininkas pareiškė, kad jei- 
reikšta mintimi sutinkame/ 
nes jeigu ji būtu beviltiška/ 
tai Kinijos liaudis nekovotų 
taip energingai prieš Čiang 
Kai-šeką ir neturėtų tokių 
pasisekimų.' Bet liaudis tu
ri viltį savo būklę pagerin
ti.

Marshallo sąskaita, 
peles, kad katės turėtų 
bo ir maisto.

Biznis bus varomas 
-na to žodžio prasme.

vai gyvena, ten jų niekas 
nepersekioja, gali lengvai 
slapstytis. » O juk gerai ži
nome, kad Smetonos laikais 
žmogus į .miestą ir koją

Graikijos fašistinė val
džia vis garsiau ir garsiau 
pradeda Albanijai karu 
grąsinti. Ji galį išprovo-, 
kuoti karą, užkurti pašau-1 
linį gaisrą, nes jos globėjai 
to nori. Todėl ji darosi vis| 
drąsesnė ir pučiasi, kaip ta 
varlė prieš jautį.

Bet varlė
prieš jautį, sprogo. Gali to
kio pat likimo susilaukti ir 
Graikija.

pūsdamosi

me-

Francijos ministrų pir-

Kada pradedi peržiūrinė
ti prieškomunistinęi spaudą, 
tai pasijunti bepročių pa
saulyje. Draugo No. 180 
skaitau:

“Šiandien praneša, kad 
Senato komisija, nagrinė
janti šnipų įsiveržimą į 
Ameriką vietoje daro tyri
nėjimą komunistinio ‘po
grindinio geležinkelio/ ku
ris, tariamai, įšmugeliuoja 
tūkstančius raudonų agen
tų į šį kraštą.”

Ar tai sveiko proto žmo
gus gali tikėti tokioms ži
nioms ir jas svietui skelb
ti? Tuo tarpu Draugas^t/ki 
ir skelbia, kaipo svarbiau
sią žinią. Juk turėti 
grindinį geležinkelį,”

gu Amerika neduos Fran- 
’cijai didesnės sumos pini
gų iš Marshallo plano, tai 
čia vėl komunistai sustip
rės.

Vadinasi, duokite mums 
daugiau dolerių ir tuomi 
gelbėkite nuo komunistų. 
Kitaip bus ir mums ir jums 
blogai, kuomet komunistai 
įsigalės.

Bet ar Amerikos doleriai 
Čia'ng Kai-šeką apsaugojo 
nuo komunistų?

Amerikos doleriai plau
kia į visas šalis kovai prieš 
komunizmą, kovai prieš So
vietų Sąjungą., Bet ar ko
munizmą sustabdo? Nieko 
panašaus.

Tuo tarpu , pati Amerika 
skęsta skolose. “N. Y. World 
Telegram” praneša, kad bė
giu liepos ir rugpjūčio mė
nesių valstybės iždas turė
jo du bilionu dolerių neda- 
tekliaus. Tas pats laikraš-

P°; tis pranašauja, kad šiais 
tai; metais nedateklius pasieks 

reikia iš Maskvos ar iš kito šešius bilionus dolerių.
Mes savo doleriais gelbs- 

time kitas šalis nuo komu- 
auklėjame fašimą, 
mus išgelbės nuo 

skolų, iš kurių jau ir au-

kokio nors miesto iškasti po 
Atlantiko vandenynu tune
lį, dasikasti Amerikos sau- nizmo, 
žemio ir tuomet juomi ga- bet kas 
benti šnipus. < ‘

Manau, kad ir beprotna- sų nesimato? ’ '•
mių piliečiai gardžiai pasi-| Į tai Washingtono ponai 
juoktų iš tos žinios, jeigu atsakys: uždėti ant gyven- 
ją perskaitytų. Tojų didesnes taksas...

Į tai Washingtono ponai

Lietuvių žiniose'tūlas A. 
Erdvilas, rašydamas apie 
Bulgarijos ministrų pirmi
ninko mirtį, sako:

“Gali kas tikėti ar neti
kėti, tačiaus jis ‘savo smer- 
._,/ nenumirė. ’

Vakarinėj Vokietijoj 
amerikonai darė karinius 
pratimus. Iš tų vietų, kur 
pratimai ėjo, pasipylė vo
kiečių skundai, kad karei
viai sauvaliavo, užpuldinėjo 
merginas ir moteris, įvyko 
plėšimų ir net į praeivius 
šaudė.

Į ką gi bus panašūs pra
timai, jeigu nieko neužpul- 
si, neapiplėši, nepašausi ar
ba nenušausi. Juk reikia la
vintis ir parodyti savd inar- 
sumą.

Jungtinės Valstijos būti
nai nori numažinti Anglijos 
pinigų vertę, kad tuomi 
“pagerinus” finansinį kri- 
zį.

Nors Anglijos karališkie
ji socialistai spardosi, ne
nori prie to dasileisti, bet
išrodo, kad Amerikos arelis kongresą

levo Franci ją.

Arduilio Susi, jo žmona Jean ir jų sūneliai Ronald ir 
Lawrence linksmi, kad Susi tapo piliečiu. Susi, AFL 
Hotel & Restaurant Employes International Unijos 
Lokalo 89-to finansų sekretorius per penkerius metus 

kovojo už pilietybę.

SUGRĮŽO KAK) PRADO JUNHOR

i komunistinio 
vedėjas

užtūps ant Anglijos 
sprando.

MŪSŲ DARBO UNIJOS
PASITRAUKĖ Iš 
FEDERACIJOS

Iš Montreal, Canada, pra
neša, kad Kanados jūrinin
kų unija nutarė pasitraukti 
iš Trades & Labor Cong
ress of Canada, kuris, yra 
prisidėjęs prie • Amerikos 
Darbo Federacijos. Prie
žastis pasitraukimo yra to
kia: Amerikos Darbo Fede
racijos Pildomoji Taryba į- 
sakė Kanados Trades & 
Labor, Congresui išmesti 
laukan jūrininkus. Jeigu 
neišmes jūrininkų, tai bus 
iš. Federacijos išmestas vi
sas Kongresas. Tuo būdu 
jūrinmkų unija nutarė ge
niau pasitraukti, negu ko
voti Kongreso konvencijoje, 

p Tokia kova padalintų Ka- 
■ nados darbo unijas ir iš to 
naudos darbininkų judėji- 

' mui nebūtų.

dytojus atstovavo Chicago 
Newspaper Publishers As
sociation. Per derybas buvo 
atlaikyta 135 susirinkimai.

KODĖL AMALGAMEITŲ 
VADAI TYLI? •

Prieš keletą mėnesių CIO 
vadovybė pavedė Amalga- 
meitų Rubsiuvių Unijai 
pravesti plačią organizaci
nę kampaniją tarpe krau
tuvių tarnautojų. Unijos 
prezidentas Potofsky pa
reiškė, kad jis iš unijos iž
do paskyrė milijoną dolerių 
tai kampanijai. /

Bet nuo to laiko viešpa
tauja didžiausia tyla. To: 
kiam New Yorke tūkstan
čiai didžiųjų krautuvių 
tarnautojų tebėra neorga
nizuoti.

Daily Worker kolumnis- 
tas George Morris rašo a- 

Jūrininkai pirmon vieton pie milijoninės kampanijos 
pastatė Kanados organi- strategiją. Girdi, buvo su- 
zuotų darbininkų vienybę, planuota susyk smarkiai iš

DEŠINIEJI
VIEŠPATAUJA

New Yorke emū CIO 
tional Maritime unijos

Na-
me-

keičiasi. Krizis valdžioje tmė konvencija. Joje pilnai 
neina valstybės naudai, bet viešpatauja- - /

Vaikštant po Franciją, j°. Pasekėjai^ Visos konven- 
dabartiniu C1,’os ^omislJ°/ sudarytos

Iš Californijos praneša, 
kad ten generolas W. H. 
Middleswart išradęs aude
klą kareivių drabužiam, per 
kurį nepereinanti kulka iš 
visai arti iššauta. Audek
las esąs vieno ketvirtadalio 
colio storio. _ ,

Veikiausiai išradėjas tą 
audeklą taiko tik karei
viams, bet pats niekad ne
sutiks, kad juomi apsivilkus 
į jį šaudytų išbandymui jo 
išradimo.

Bet jeigu 
stebuklingas 
jį nepereina,
čiausiai turėtų Čiang Kai- 
šeką ir jo armiją aprėdyti.

Vokietijos Ekonominės

Kas do asmuo Kaio Pra
do Junhor, Brazilijoje, ma
nau, žino kiekvienas de
mokratiškai mąstantis žmo
gus. Tai yra pažangių idė
jų žmogus, komunistas, so
ciologas, ilgą laika buvęs 
Sao
laikraščio ‘ Hoje 
bei redaktorius.

Kaio Prado Junhor pas
kutiniu laiku išbuvo Euro
poje 3 mėnesius. Buvo nu
vykęs kaipo delegatais į 

“Už Taiką” į 
Kartu panaudo

damas progą aplankė ir ki
tus Europos kraštus, pažiū
rėti, kaip šie keliasi iš ka
ro padarytų griuvėsių, iš 
po degėsių ^pelenų. Kaio 
Pradb/Junhor aplankė Len
kiją, Čechoslovakiją ir ki
tas Europos šalis, kurios 
daug nukentėjo nuo karo. 
Ką šis demokratas pamatė 
savo akimis tenai būdamas
ir viešėdamas po “naujos j ir 
tvarkos pasaulį”/— kaip sunku tiems kraštams sa- 
kad jisai vadina, sunku vis- vaime greitai atsigauti, ka- 
ką aprašyti, reikėtų viso šio truos slegia imperialistinis

nenaudai.
cc 

rodos, 'kad tai ne 
laikxf tai būtų. Rodos, kad 
tai būtų darLatgal 5 metai, 
lyg kad. tai būtų ten 1944 
metais, o ne šiais 1949 me
tais. Visur nyksta griuvė
siai. Užverstos gatvės. Be
darbių, , ieškančių darbo 
daug. Ir ar taip turėtų bū
ti, kaip pamisliji? Ne! į

/‘Bet tas viskas pareina 
Įnuo namų šeimininko. Jei
gu namuose šeimininkas ge
ras, tai ir gera tvarka. O 
jeigu blogas, bloga tvarka. 
Tas pats ir Franci jo j e. Be 
to, Marshallo planas dar 
daugiau sukryžiavo jo Fran- 
ciją. Ir tuomi . tię narsūs 
žmonės, kurie panaikino gi
ljotiną, . tie, kurie įvedė 
Francijoje komuną, šian
dien supančiuoti Trumano

Marshallo planais. Ir

, unijos prezi
dentas Joseph Curran ir

til$ iš dešiniųjų. Kairieji de
legatai sudaro gal tik apie 
trečdalį konvencijos.

PROTESTUOJA
PRIEŠ ĮKALINIMĄ 
KOMUNISTO

Detroit, Mich.
United Auto Workers uni
jos Dodge Local 3 dvylika 
vadų pasiuntė teisėjui Me
dinai protestą prieš įkalini
mą Carl Winter, vieno iš 
teisiamųjų komunistų va
dų. Apskaitoma, kad iš De
troito dirbtuvių yra pasiųs
ta apie trys šimtai protesto 
telegramų.

Išleistas ir plačiai pa
skleistas lapelis, raginantis 
darbininkus protestuoti 
prieš teisėjo Medina n'etei- 
singus potvarkius.

CIO

šauti, greitai suorganizuo
jant tarnautojus didžiulės 

j Bonwit' Teller krautuvės. 
Joje dirba daugiau kaip 
tūkstantis darbininkų.

Bet tos dirbtuvės dalis 
darbininkų jau buvo orga
nizuoti į Amerikos Darbo 
Federacijos Retail Clerks 
International Association. 
Kompanijos bosai pasinau-^A 
dojo siuiacija. Prasidėjo 
darbininkų piudymas tarpe 
dviejų unijų. Pagaliau įvy
ko balsavimai: vieni balsa
vo už Amalgameitų uniją, 
kiti už Federacijos uniją. 
Kita dalis balsavo prieš vi
sas unijas. Nė viena pusė 
negavo ^daugumos. Kadangi 
Amalgameitų unija gavo 4 
mažiau balsų, negu Federa- 
cijok unija, tai buvo bal- 
suojatna antru kartu: kas 
nori Federacijos unijos, o 
kas nenori jokios unijos. 
Rezultatai: už Federacijos 
uh'iją balsavo 225 darbinin
kai, o prieš visokias unijas 
balsavo 668! Ir taip šita di
džiulė krautuvė pasiliko ne
organizuota. Tai rezultatas 
tarpunįjinės kovos.

ČIANGO DEKLAMACIJA
Hong Kong.—Kinijos tau

tininkų diktatorius Čiang 
Kai-šekas išleido pareiški
mą iš Čungkingo, šaukda
mas iš paskutiniųjų gintis 
nuo komunistų.

Tame pareiškime Čian- # 
gas kaltina ir imperialistus 
(amerikonus, anglus, fran- 
cūzus), kad jie neduodą 
daugiau paramos tautinin
kams.

BAIGĖ 22 MĖNESIŲ 
STREIKĄ

Chicago,. III. — Chicagos 
didlapių spaustuvininkai 
gavo $10 savaitėje algų pa
kėlimą ir baigė 22 mėnesių 
streiką. Tai buvo vienas iš 
ilgiausių streikų visoje 
darbininkų judėjimo istori
joje- d J -

Spaustuvininkai priklau
so prie Chicago Typogra
phical Union No. 16. Sam-

anglų - amerikonų slibinas.
“Tik vieningos liaudies

leidinio ar daugiau. ,
“Mačiau. Lenkijoje ir Če- 

choslovakijoje žmones, at- kova gali iš tų nasrų pa- 
statančius - savo kraštą ir 
dirbančius “naujajai tvar
kai,” sako Kaio Prado. “Vi
si jie, su patenkintu ūpu, 
dirba sau, dirba savo nau
dai. Stato namus sau gy-' 
venti, ne kokiam buržujui. 
Taipgi teko kalbėtis ir su 

; tokiais, kurie buvę dideli 
3,500 milionų fabrikantai ir dabar tuose 

fabrikuose (perėmus vals
tybės kolektyvui) — dirba 
kaipo meistrai, arba net ir 
vedėjais. Visi šie ir, kiti 
patenkinti nauja tvarka, ir 
su pragyv.enųnu, nes aiškiai 
žino, kad dirba saur savo 
valstybės naudai/’

“Tiesa,” sako Prado, “yra 
ir tokių, kurie ir nėra pa
tenkinti naująja tvarka, 
Dar yra tokių, kurie mano, 
kad tik jiems gyvenimas

jau jis toks 
ir kulkos per 

tai kuogrei-
Dar daugiau. Tame., pa

čiame Draugo numeryje iš 
Vokietijos rašo St. Devenis, 
kad Lietuvoj eina masinės 
deportacijos Sibiran. Ko
munistai gaudo kaimiečius, 
lioduoja į sunkvežimius ir čiu’ nenumirė. Nepraeis Komisijos vice-prėzidentas 
gabena. Bet ne visus pagau- gal nė pora metų, kai pa- Fricas Zelbrilanas pranešė, 

kad Vakarinė Vokietijos 
dalis jau įsiskolino savo 
globėjams 
dolerių. Tuo' tarpu rytinė 
Vokietija, kurią valdo So
vietų Sąjunga, jokių skolų 
neturi. z .

Kad skandinti šalį 
lose, reikia mokėti ją 
mokratiniai” valdyti, 
mąnau, kad Vokietijos 
nės niekad negalės iš 
mokratinių” skolų išsikrap
štyti.

na. Girdi: saulis sužinos ir jo mirties
“Kai kurių kaimų žmo- priežastį.”

e
Missouri Pacific traukiniai sustojo sustreikavus vi
siems darbininkams, nariams skirtingų keturių unijų. 
Priežastis streiko—darbininkų 282 skundai, tūli net 

11 metų senumo, į kuriuos firma nekreipė domės. Tar
pe kitko, paliečia virš tris milijonus, dolerių, 
darbininkai skaito teisėtai priklausant jiems, 

Vių firma neatmoka.

kuriuos 
bet ku-

sko- 
“de- 
Bet, 

žmo- 
“de-

------,— t
Finliandijoj socialistinė__  __ ___

valdžia patraukė teisman'turi būti, kad dideli turtai 
25 streikierius, kaltindama 
j uos,, už kurstymą prie riau
šių. Laike teismo paaiškėjo, 
kad vidaus reikalų ministr 
ras davė policijos viršinin
kui įsakymą šaudyti į strei
kierius. Pastarasis įsakymą 
išpildė — vienas nušautas 
ir keletas sužeista.

Kažin ar komercinė spau
da neprabįls, kad Fihlian- 
dijos valdžia vartoja tero
rą prieš beginklius darbi
ninkus? Juk ji “gina” de
mokratiją, tai privalėtų ne
tylėti. t V. PaukštysV. Paukštys

turi būti jų ^rankose/ kad 
tik jiems valdant, jiems gy
venimas. Tokių yra, kurie 
nepatenkinti gyvenimui Bet 
ir jie pradeda suprasti’, kad 
kitos nėra išeities. Iri* turi 
priprasti, jeigu gyventi no
ri. 1

“Bet kova už j taiką eina 
visur.”

“Padėtis x kiek nenorma
li,” sako Pr 
cijoje. Čia tvarka nepasto
vi: reakcija nori turėti vir
šų, kaip kad ir mūsų Bra
zilijoje. Valdžia čia tankiai

liuosuoti, kaip kad dabarti
nėje Lenkijoje* ir Čechoslo- 
vakijoje,” baigė savo pasa
kojimą Kaio Prado Junhor 
spaudai.

V ar guolis.
Sao Paulo,
6. VIII. 1949.

Mažiau Žaliavos, 
Daugiau Gaminių

Kaunas, birž. 29. “Lituani
kos” fabriko koolektyvas Tar. 
Lietuvos 9-tųjų metinių Zsu- 

. kaktį pasiryžęs sutikti nau
jais gamybinius laimėj irivąįs? 
Savo įsipareigojime darbinin
kai įrašė: pirmos rūšies gami
nių normatyvą viršyti 8 pro
centais, kiekvieną mėnesį su
taupyti ne mažiau kaip 100 
kvadratinių decimetrų viršu- 

. tinęs odos.
i Savo įsipareigojimus sėk

mingai vykdo žlotarinskaitės' 
| vadovaujama aulininkų brigą-' 
, da: ji kasdien uždavinį įvyk- 
, do 130 procentų ir pirmos 

rūšies gaminių normatyvą vi?- į 
' šij.a 23—24 procentais, žalia- 
' vos taupymo srityje^ vertingų 
li rodiklių pasiekė sukirpėjai 
' Augustauskas ir Janulevičius.

“tai Fran-

Naujas Grūdų Sandėlis

Raseiniai, liep. 31. Visi esa
mi grūdų sandėliai pilnutinai 
paruošti naujo derliaus priė
mimui, o Viduklės geležinke
lio stotyje 
erdvus

pastatytas naujas 
grūdų sandėlis.

Pr. Bagdonas.

WWW

Joseph D. Keenan iš Labor’s Leaguė for Political 
Education kalbėdamas AFL nariams Newarke sakė, 
kad pinigingieji asmenys ir firmos sukels pusę mili
jono dolerių ateinančiuose rinkimuose iš naujo išrinkti 
darbininkų priešus, tokius, kaip senatorius Robert A. 

Taft iš Ohio, vienas iš autorių aršaus Taft-Hartley 
.• f biKaus.

3 pusi.—Laisve Daily)—Penkt., Rugs. 23, 1949
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GRYNOS SĄŽINES ŽMONES
Parašė P. VERŠIGORA Vertė N. ZIBERTAITĖ
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į

nėra ... saulu-

ir su juo visi

(Tąsa) . •
Jau sutemo. Jojome smarkia ristele 

smėlėtais kauburiais, apaugusiais kark
lais. Atrodė, krūmuose, apšviestuose ryš
kios mėnesienos, prie mūsų į persikėlimo 
vietą bėgo gruja kažkokių paslaptingų 
būtybių. Prieš pat Arevičius perėjome į 
žinginę. Greiti šešėliai dingo. Vienoje 
troboje netoli štabo dainavo.

— Užsukime pas žvalgus.
Komisaras nušoko nuo žirgo, pririšo 

jį prie vartelių ir įėjo į kiemą.
Troboje, kurioje gyveno žvalgybos va

das kapitonas Berežnojus, buvo dar keli 
žvalgai: Čeriomuškinas, Mička, Archipo- 
vas, Zemlianka, Lapinas, Volodia Zebo- 
lovds.

Jie ką tik buvo baigę vakarieniauti.
— Drauge komisare, arbatėlės su mu

mis! ...
—Neatsisakysiu.

Čeriomuškinas atsisėdo* prie Rudniovo.
— Ar greitai'iš kurorto pajudėsime, 

drauge komisare?
— Iš kokio, Mitia?
— Iš Arevičių!
— Kodėl gi iš kurorto?
—- Pavasaris ... fricų 

tė... upelis čia pat...
Rudniovas* nusijuokė, 

žvalgai.
— Vikius tu, Mitia! — Rudniovas 

atidžiai pasižiūrėjo į Mičką ir nusišyp
sojo. — Viskas savo laiku!... O ką, vy
ručiai, ar nepadainuotume? Na, kad 
ir ... Į .

— Vyrai! Komisaro mėgiamąją:
Po žilvičiu lauke plyna j an V 
Kur draikos naktimis rūkai... 
E-e-ch, raudonasis partizanas 
Draugų palaidotas tenai...—

užtraukė Rudniovas. Mirksėjo spinksulė, 
ir ilgi šešėliai blaškėsi po sienas. Semio
nas Vasiljevičius susimąstė. Aš tyliai iš
ėjau į gatvę, užšokau ant arklio ir nujo
jau prie Kovpako buto. Vadas sėdėjo 
priebutyje, pešiojo barzdelę, , galvojo ir 
rūkė. Aš paleidau žirgą į kiemą, o pats, 
kad nekliudyčiau seniui, atsisėdau už 
kampų ant priemūrio. Aš mėgdavau ste
bėti Kovpaką, kai jis būdavo pats vienas.

Tolumoje buvo matyti pašvaistė. Tam
sia gatve 'negirdimai praėjo budėtojų 
pamaina. ,

Kovpakas išsiplūdo ir, priėjęs prie ma
no trobos vartų, pabarbeno į juos rimbu.

— Komisaras atvyko?
Aš pakilau jo pasitikti.
— Atvyko. j
— O kur jis yra? i .
—Pas žvalgus.

— A.. ./Na, Veršigora, aš manau, ryt 
vokiečiai papluks upe.

— Jau kelinta diena laukiame.
— Na, tai kas?
— Vyrai dykinėja.
— Ko taip?
— Kurortas, sako. Saulė, vanduo, smė

lis ...
— Rytoj bus fričai.
— Kaip mums žinoti?
— Tai tau žvalgybos vadas. Tai aš pas 

"tave turėčiau pasiklausti. ’
— Jokių žinių tuo tarpu neturiu, 

drauge vade. »
—Drauge vade, drauge vade.. 

sakau 
vas L-

— Pažiūrėsime. -
— Sako, po tais Arevičiais yra daugy- ’ 

be vėžių. Oi, ir pavaišinsime vokiečiais 
vėžius. . ' ' > . ‘

Aš nekreipiau daug dėmesio į jo nu
jautas, bet kad vandeninis projektas, ku
riuo aš pats jau buvau kiek nusivylęs, 
buvo paglerhžęs visas senio mintis, buvo 
aišku. Kartais senis mokėdavo susižavė
ti, lyg jaunuolis. i

Ir vis dėlto buvo jo tiesa. Sekančią die
ną vokiečiai atėjo. Teisingiau pasakius, 
atplaukė. Apie vidurdienį pasipylė šau
dymas. Nuo Kulbakos užimtos Krasno- 
sieljės pusės ugnies! siūtis čia suliepsno
davo, čia vėl nutildavo.

— O ką, ar aš nesakiau? — nudžiu
go Kovpakas. — Politucha, žirgą!

Ordinarams nė įsikainėti nereikėjo. 
Kaip tik plykstels kur nbrs kautynės — 
pirmas reikalas buvo balnoti vadų žir-

. O aš 
iu — bus. Pamatysi. Kad aš taip gy- 
būčiau, bus rytoj frįęai.

gai. Politucha, Kovpako ordinaras, jau 
vedė aukštą bėrą žirgą, Rudniovo ordi
naras Dudką, baltą, puskraujės arabų 
veislės kumelę.

Čia pat smagino * savo žirgą ir šau
niai, prajojo baterijos vadas Anisimovas. 
Man ordinaro nebuvo paskirta ir savo 
gauruotą sibirietę balnojahsi aš pats.

Kulbakos mūšis vis smarkėjo, šnipsejo 
šarvųmušiai, pablūdę uliavo ties pavasa
riška upe, karklynu ir smiltimis ilgos 
sunkiųjų kulkosvaidžių serijos . ..

Aš jau sėdėjai/’raitas ant arklio, kaip 
staiga į štabą atšuoliavo antrojo bata
liono ryšininkas.' ‘ ./ Į

Kulbaka atsiuntė į štabą pagalbos. 
Kovpakas išsišaukė iš penktos kuopos 
pabūklų vadą, liesą, aukštą Mikalojų 
Moskalenką. i. .

— Imk ... tarė Kovpakas,. patraukė 
machorkos dūmą, užsikosėjo ir užgesino 
pirštu cigaretę, — imk, Mikola, savo pa
būklus ir *šuoliais lėk pas Kulbaka. Rei
kia padėti vyrams pribaigti vokiečįų plū
des.

Po pusvalandžio, davęs reikalingus 
nurodymus, Kovpakas, baterijos vadas 
Anisimovas ir aš išjojome iš štabo į 
kautynių vietą. Aš užtrukau pas žvalgus 
kokias penkias minutes, tikėdamasis šuo
liu pasivyti Kovpaką , ir Anisimovą. Iš
jodamas iš kaimo, aš pamačiau, kad jie 
jau buvo nujoję daugiau kaip kilomet- 

• rą plynu lauku. Tuo tarpu virš gatvės 
kaukdami praskrido du lėktuvai. Mano 
Arklys gūžtelėjo į šalį ir sustojo prie1 
kraštutinės daržinės. Lėktuvai nėrė į 
viršų ir aukštai danguje ėmė suktis vie
nas paskui kitą. Tai buvo “Meseriai.” 
Vokiečiai kartais panaudodavo juos prieš 
partizanus, pakrovę nedidele bombų at
sarga. Be to, “Meseriai” štrumuodavo 

i skutamuoju skridimu, apšaudydavo at
viras grandines, naudodamiesi savo grei
čiu ir greitai šaudančiais kulkosvai
džiais.

Du raiteliai lėkė šuoliais per plyną 
lauką. Iki karklų krūmų, kp£ jie galėtų 
pasislėpti, liko ne mažiau/kaip kilomet
ras. Tiek pat atstu buvo/r vėjo malūnas, 
vienišai stovintis vidur/ lauko. Lėktuvai 
apsuko ratą ir ėmė leiątis žemyn vienas 
paskui kitą, pikuodami į kavaleristus. 
Vięnas iš jų vikriai nušoko nuo visu 
smarkumu bėgančio žirgo ir dingo tarp 
mažų šiaudų ar mėšlo krūvelių, išmėty
tų po lauką; kitas kūlvartais nusirito 
nuo arklio ir mažu kupsteliu gulėjo ant 
kelio. Lėktuvai praskrido viršum žmo
nių' ir arklių. Kelią ir lauką aptraukė 
dūmai ir dulkės, o po dviejų sekundžių 
mano ausis pasiekė ilga kelių kulkosvai
džių ir aviacijos patrankų serija. Žirgai 
be raitelių čia bėgo keliu, čia pasukdavo 
į šalis ir pagaliau; apsukę didelį ratą, 
pasileido kaimo link, 

t

Lėktuvai supikavo dar du kartus į 
upę, iš kur sklido retas šaudymasis, ir 
nuskrido į šiaurę. Aš šuoliais pasileidau 
į ten, kur ką tik buvo joję Kovpakas ir 
Anisimovas. Atlėkęs iki tos vietos, kur 
jie buvo nušokę nuo arklių aš išgirdau 
užpakaly švilpimą. Staigiai pasukau ar
klį — ant stirtos gulėjo Kovpakas ir rū
kė. Jis susisiautę savo kailinių skvernus 
ir tarė man: j • • ' '

— Žirgai į kairpą 'nubėgo. Teks tau 
vienam iki Kulbakos prasigauti. Anisi- 
movai, dumkim į kaimą!

Į Kovpako šūksnį iš kažkur išlindo 
baterijos vadas. Smarkiai šlubuodamas, 
jis priėjo prie mūsų. Jo veidas buvo su
braižytas ir visas dulkėtas.

— Aš maniau, kad tu moki nesustoda
mas nušokti nuo arklio', — nusijuokė 
Kovpakas. — Žiūriu — “Meseriai” į 
mus skrenda, šaukiu: šok nuo arklio, o 
jis — bumpt!

Dabar aš supratau, kad taip vikriai 
nušokęs nuo arklio žmogus buvo Kovpa
kas, o kūlvartais nusiritęs — Anisimo
vas. .

—w-Iki kaimo nueisi. Na, eime! Lėk, 
Veršigora, pas Kulbaką. Tegu baigia ... 
Aš atvyksiu paskui. >

» Ir prilaikydamas Anisimovą,! juokda
masis, senis nukiūtino į kaimą.

' \ Į

Aš nujojau prie upės, kur buvo bebai
giamas mušti garlaivis.

(Bus daugiau)

LIAUDIES DEMOKRATIJOS ŠAUŲ 
ŪKINIAI LAIMĖJIMAI

■ Liaudies demokratijos ša
lyse apibendrinamos 1949 
metų pirmojo pusmečio ū- 
kinių planų įvykdymo išda
vos. Spaudoj paskelbti pra
nešimai rodo apie naujus 
stambius pasiekimus*, šitų 
šalių liaudies ūkio vysty
me. ..

/ ••

Lenkijos respublikos dar
bo žmonės liaudies ūkio pla
ną per šiy metų šešis mė
nesius perviršijo pa^al vi
sas pagrindines užduotis. 
Valstybinė pramonė pirmo
jo pusmečio produkcijos 
bendrojo kainavimo planą 
įvykdė 109%,' 24 nuošim
čiais viršiję pareitų metų 
to pat periodo gamybos ly
gį.. Varšuvos darbo žmonės 
užbaigė trasės Rytai - Va
karai statybą.

Čekoslovakijoje žymiai 
aplenktas pramonės gamy
bos lygis, numatytas 1949 
metų pirmojo penkmečio 
planu. Liepos mėn. 13 d. 
žemdirbyst. ministras Diu- 
rišč pranešė, kad pirmame 
pusmetyje įvykdytas taip

pat sėjos planas ir pilnuti
nai įvykdyti žemės ūkio 
produktų paskirstymo ir 
mėsos gamybos planai.

Čekoslovakijos respublika 
nenukrypstamai plečia savo 
užsienio prekybos ryšius. 
Per 1949 metų šešis mėne
sius Čekoslovakijos ekspor
tas pasiekė 20,058 milijonų 
kronų, palyginus su 17,229 
milijonų kronų per tą patį 
periodą pereitų metų. Če
koslovakija, kaip ir kitos 
liąudies demokratijos šalys, 
žymiai išplėtė prekybą su 
Tarybų Sąjunga.

Pirmojo penkmečio išda- 
vos-— įrodymas greitų liau
dies demokratijos šalių eko
nomikos vystymosi tempų.

Vis augančios kapitalisti
nėse šalyse ekonominės kri-

j zės ir maršalizuotų šalių e- 
konominių sunkumų sąly
gose šitos išdavos — vaiz
dus patvirtinimas teisingu
mo to kelio, kurį pasirinko 
Pietų - Rytų ir Centralinės 
Europos tautos, nusimetu
sios kapitalizmo jungą.

Koresp.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

žmonių.

cknitvtoįn Balsai

Zibertaitė.
nėra koks ro-

teismų ' santvarka, civiliniu 
procesu ir baudžiamuoju pro
cesu.

Fakultete yra dėstoma ir 
užsienio šalių valstybinė teisė, 
civilinė ir baudžiamoji teisė, 
taip pat tarptautinė viešoji ir 
privatinė teisė, ' tarptautinių 
santykių istorija, užsienio ša
lių ekanomika bei politika ir 
eilė kitų dalykų.

Mokslas Teisės mokslų fa
kultete trunka 5 i____  __
virtųjų mokslo metų pabaigo
je šio fakulteto studentai savo 
pasirinkimu pasiskirsto į cik
lus, pagilindami žinias sau 
patinkamoje siauresnėje tei
sės srityje, kurioje jie ruošia
si dirbti (civilinės, baudžia
mosios, valstybinės, tarptau-

MIAMI, FLA.
“Gryno® Sąžinės Žmonės”
Jau senas laikas, kai per 

Laisvę eina, apysaka “Grynos 
Sąžinės žhionės,” iš antro pa
saulinio karo partizanų kovų 
hitlerinių nacių užnugaryje. 
Apysaką parašė P. Veršigora, 
sulietuvino N.

Tas veikalas
manas, tačiau labai įdomus. 
Partizanų būriai/, miškuose, 
sleniasi kaimuose0ir miesčiu
kuose. Turėjo s 
dalinius ir gabiuc^ius vadus, 
paties J. Stalino pasiustus. Jų 
kova buvo sunki- ir rizikinga. 
Jie sekdavo kožna hitlerinin
ku pėdą, išrankiodavo nacių 
prisodintas minas, išeksplo- 
cluodavo užnugaryje tiltus, 
suardydavo geležinkelius. Na. 
ir dažnai stodavo į atvirą ko
vą. Kova būdavo tiksliai su
planuota, fricam nei sapne į 
galvą neateidavo, kad juos 
partizanai sunaikins nakties 
laiku. Po tokio karo parti
zanai išeidavo laimėtojais, į 
jų rankas pakliūdavo vertin
ga manta, kaip tai maistas, 
visokio kalibro amunicija, 
kiaulės, žirgai, karvės ir iš- 
jlidingas bulius. Atitekdavo 
visokį- apavai ir drabužiai su 
visais medaliais ir kryžiais, 
su kuriais jaunuoliai partiza
nai apsidekoruodavo • savo 
krūtines. Tačiau partizanų 
vadams, kaip Kovpakas, Ęud- 
niovas, Bazima, Veršigora, 
tas nepatiko.

o kuopas-

tinęs teisės ciklai). III, IV ir V 
kurse studentai atlieka gamy
binę praktįką teismuose, pro
kuratūroje, advokatūroje, ne
tariate, administracijos orga
nuose ir t.t. Baigę fakultetą, 
studentai gauna teisininko 
vardą. A. Žiurlysi

metus. Kėt- , Šiauliečių Pavyzdžiu
' JURBARKAS—“Nemuno” 

kolūkyje prabilo radijas. 
Įrengti pirmieji radijo taškai.

šiauliečiu pavyzdžiu seka ir 
kiti apskrities kolūkiai. Tie
siama liniją į “Gegužės Pir
mosios” kolūkį.

V. Sabaliauskas.

Pagaliau vado Rudniovo 
įsakymu po pusvalandžio bu
dintysis atvilko pilnas kiše
nes vokiškų, vengriškų, ru
muniškų kryžių bei medalių. 
Juos visus su vėrė ant ilgo 
kaspino ir užkabino buliui 
ant kaklo. Netrukus pasklido 
po kuopas žinia. Aikštėje 
susirinko daug partizanų, ku-^ 
rie leidosi juokais, rodydami 
nirštais į bulių. O tas, išdi
džiai purtydamas galva žvan
gančius ordinus, žygiavo 
penktojo batalijono priešą- 
kvj upės link. Buvo daug 
juoko, o svarbiausia, tai nuo 
to laiko ir jauniems partiza
nams nebereikėjo karstyti ant 
savęs priešų ordinus. Apart 
to, partizanai, apsimetę ne
kalčiausiais avinėliais, su pa
slėptais x ginklais eidavo į vo
kiečiu
teatrus, viską sužinodavo, iš
tirdavo ir visas smulkmenas 
parnešdavo saviems vadams. 
Patogioj valandoj kirsdavo 
hitlerinei gaujai mirtiną smū- ' 
gį. Kijevo apylinkėj lupa 
kailį iš visų pusių. Būdavo ir 
tokių atsitikimų, kad parti
zanai parsiviliodavo į savo 
štabą naciškų stambių išdavi
kų, būk tai parodysiu parti
zanų lizdus, čia jau būdavo 
suvedąma sąskaita. Kas skai
tė tą apysaką, tai įgavo daug 
įdomių žinių iš partizanų ko
vų dėl išliuosavimo savo tė
vynės, laisvos Sovietų Sąjun
gos. V. J. Stankus.

parengimus, šokius,

Paterson, N. J
Mūsų Lietuvių Literatūros 

Draugijos 84 kuopa laiko su/ 
sirinkimus retai, bet veikia ir 
pinigų sudaro. Iždininkas 
net pradėjo skųstis, kad pini
gai ardo jo kišenę. Todėl 
nutarta jo kišenę apsaugoti ir 
gerus reikalus paremti.

Nutarta paaukoti $30 pa
sveikinant dienraštį Laisvę su 

•30 metų jubiliejumi; $30 gy? 
mimui civilių laisvių ir po $10 
dienraščio Vilnies reikalams 
ir LLD Knygų Fondui. Tai 
gražus darbas. Rept.

Kolūkių Gyvulininkystės 
Kadrai

VILNIUS, bįrž.,30 d.—Lie
tuvos TSR žemės ūkio minis* 
terija nubrėžė plačią progra
mą kolūkių gyvulininkystės 
kadrams paruošti.

Kursuose prie apskričių že
mės ūkio skyriuj dar šiais me
tais bus paruošta. 2,000 mel
žėjų, 1,100 kiau'lininkių, 2,- 
000 arklininkų, 500 veterina
rijos sanitarų. Per sekančius 
dvejus metus kursai apims 
daugiau kaip 47,000 kolūkie
čių. -

Daug kolūkiečių mokosi da
bar kursuose prie žemės ūkio 
kio mokyklų, veterinarijos 
technikumų ir zootechniku-1 
mti. čia ruošiami gyvulinin
kystės fermų vedėjai. Iki me
tų pabaigos šiuose kursuose 
išeis mokslą 1,100
Pirmosios- laidos 222 kolūkie
čiai nuvyko į savo arteles 
febnu organizuoti.

žymia pagalbą kolūkiams 
teikia Kauno veterinarijos 
akademija. Ji paruoš 160 
gyvulininkystės fermų vedėjų.

TEISĖS MOKSLAI
VILNIUS, liepos 30 d. — 

Aukštos kvalifikacijos tarybi
nius teisininkus 1 ruošia Vil
niaus Valstybinio, universiteto 
Teisės mokslų fakultetas.

Teisės mokslų fakultete yra 
dėstoma marksizmo-leninizmo 
pagrindai, dialektinis ir isto
rinis materializmas, politine 
ekonomija, valstybės ir teisės 
teorija bei istorija'.

Toliau, šiame fakultete pla
čiai išnagrinėjama TSRS vi
suomeninė ir valstybinė san
tvarka (valstybinė teisė), 
valstybės valdymo organiza
cija ir atskirų jos organų 
kompetencija bei uždaviniai 
(administracinė teisė).

Kaip mūsij šalyje yra tvar
komi turtiniai santykiai, taip 
pat šeimos i iiy paveldėjimo 
santykiai, nagrinėja ęiviliąė 
teisė. Kurie žmonių veiksmai 
laikomi pavojingais visuome
nei ir neleistinais, kaip mūsų 
valstybė su tokiais veiksmais 
kovoja baudžiamosiomis prie
monėmis, dėstoma baudžiamo
joje teisėje,* su kuria artimai 
susiję yra eilė kitų disciplinų, 
kaip kriminalistįka, teismo 
medicina, teismo psichiatrija 
ir tt. i Kaip tvarkomi teisiniai 
santykiai kolūkiuose, nagrinė
ja kolūkių teisė. Nagrinėti 
teisiniams santykiams, kyUn-, 
tiems darbo santykių srityje, 
yra skirta speciali disciplina 
—darbo teisė. Tarybinių teis
mų organizacija ir 
tvarka nagrinė j ama
rose disciplinose,

darbo 
atski- 

vadjnamose

LAISVĖS DIENRAŠČIO
JUBILIEJAUS ATžYMRHMAS

Prašome įsitėmyti, kur bus suvaidintas veikalas

Mūsų Gyvenimo
Žaizdos"

veiksmų drama iš Amerikos lietuvių gyvenimo

Paraše Rojus Mizara
Jau yra rengiama vaidinimai sekamose vietose:

Spalių 15 d., Montello, Mass.
Spalių 16 d., Worcester, Mass.
Spalių 23 d., Waterbury, Conn.
Lapkričio 6 d,, Hartford, Conn.

Pelnąs nuo šių perstatymų yra skiriamas dienraščiui Laisvei. 
. ■' - t t

Visus apšvietę branginančius žmones kviečiame pamatyti tą 
nepaprastai įspūdingą dramą ir tuom pat kartu ’finansiniai pa
remti savo dienraštį. ' < k

. • s*

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Rugs. 23, 1949 ! • •
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WORCESTER, MASS.
Gintarinis Radijo Piknikas 

Pavyko •
Rugsėjo 18 d., rūpesniu 

L.P.B. Klubo, piknikas nau
dai Gintarų Radijo pusvalan
džiui palaikyti labai gerai 
pavyko . Publikos buvo virš 
tūkstantis. Daug svečių iš 
kitų miestų atvažiavę, geri 
radijo patrijotai ir dovanų 
atvežė piknikui (atsiprašau, 
kad ši korespondencija yra 
ku daugeliu vardų). South- 
bostonietės žekonienė ir Nor- 
butienė dovaną atvežusios 
padirbėjo ir pridavė virš 
dvidešimt dolerių. Montellie- 
tės A. Kukaitienė su Zalec
kiene atvežė dovanų: L. Turs- 
kienės iš Bridgewater sūrį ir 
Kukaitienės vyno bonką,-abi 
pasidarbavo ir pridavė $10. 
Ausejienė ii’ Kanapkienė, vie
tinės, padirbėjusios pridavė 
$8 už aukautą sūrį ūkininkės 
P. Grinevičienės iš Spencer, 
Mass. Ūkininkai Mr. ir Mrs. 
Jakaičiai iš Westboro, Mass., 
aukojo dvi vištas. J. ir E. Do- 
vidoniai, vietiniai, padovano
jo kanarką su klėtka ir už

ją pelno pridavė $7.70.
Programa, kokia garsinta, 

tokia ir išpildyta labai gra
žiai. 4:30 vąl. po pietų klu
bo pirmininkas paprašė pu
blikos ramumo ir susispiesti j 
vieną šoną vasarnamio gonkų, 
;kur buvo garsiakalbis. čia 
Broadway kvartetas iš Sb. 
Bostono, susidedąs iš S. Pau- 
ros, B. Niauros, P. švedo ir 
L. Zelsono, padainavo labai 
gražiąi-sutartinai 6 daineles 
per du išstojimus. Radijušas 
A. Taraška pasakė prakalbė
ję apie-vertę ir reikalingumą 
palaikymo radijo sykį į sa
vaitę. Sakė, yra būtinai ir 
dideliai svarbu „lietuviams 
skleisti oro bangomis pažan
giąją kultūrą, meną ir žinias 
iš Lietuvos.

Futrų verslininkas A. Vasa
ris, iš ^Montello, Mass., 
puikią futrų parodą,
merginos ant specialiai pa
ruoštos platformos parodė 36 
pozas skirtingų futrų. Vasa
ris lietuviškai per garsiakalbį 
aiškino jų vertę ir kainas. 
Publika labai domėjosi.

Virėjos sunkokai padirbėjo 
visą dieną — Tumanienė, Vo- 
silienė, Pilkauskienė, Mickie
nė, Jusienė. Patarnautojais 
dirbo Pilkauskas, Valinčiaus- 
kąs, Jeskevičius, Deksnis, 
Senkus, Sadauskas ir II. Gers- 
kienė.

Massachusetts Lietuvių Kolonijos 
Pasidarbavimas dėl Suvienyto 
Darbininkų Spaudos Pikniko 

............. ‘ - --------?

500 Naujų Mokyklinių Suolų 
- TRAKAI, rugp. 6 d.—Tra
kų* pramonės kombinato Se
meliškių stalių dirbtuvės ga
mina mokyklinį inventorių. 
Iki naujųjų mokslo metų pra

džios jos pagamins moky
kloms daugiau kaip 500 mo
kyklinių‘suolų.

Pagamintas' mokyklinis in
ventorius siunčiamas į naujai 
atidaromas progimnazijas.

I

davė 
4-rios

Atsisuki radiją — girdi KINIJA!
Atsiskleidi laikraštį — KINIJA!
Nueini kur į susirinkimą — KINIJA!
Washingtone senatoriai ir kongresmanai 

turi ant lūpų — KINIJĄ!

Kas atsitiko, kad apie šalį, apie kurią taip mažai 
mūsų šalies spauda ir radio tekalbėdavo, dabar rė
kiama be paliovos?

Dalykas yra didelis. Kinija šiandien yra gyviau
sias diskusijų klausimas visame pasaulyje. Kas apie 
Kiniją mažai težino, tas negali turėti geros nuovo
kos apie šių dienų bėgamuosius klausimus.

Iki šiol lietuviams buvo sunku savo kalboje pla
čiau ką sužinoti apie Kiniją. Dabar tas sunkumas 
jau palengvėjo. Turime lietuvių kalboje puikią bro
šiūrą, kuri duoda labai gerų informacijų apie tą 
milžinišką tautą. Ta brošiūra yra užvardyta:

Kinija Žengia į Laisvę
Parašė D. M. ŠOLOMSKAS.

32 pusi., kaina 20c.
Gera nuolaida platintojams. '

Kiekvienas mąstantis žmogus privalo tuojau įsi
gyti ir perskaityti tą svarbią brošiūrą. Jei užsisaky
site/ti
vertes

po vieną knygelę, malonėkite prisiųsti 25c. 
. S. pašto stampomis, nes kainuoja persiun-

žsisakydarni adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer Street Brooklyn 6, N. Y.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., . BROOKLYN 20, N. Y.

(Kampas 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 
, telefonuokite:

Sllorėrdad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gelių bukietą ar vainiką,

> ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui

Šermenims, Vestuvėms ir Bankiętams ,
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokitę dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

. .....T "'Į'<■■-»> 'HM

Klubiečiai šį gražų pasidar
bavimą atliko sėkmingai, bet 
dabar prieš akis stovi svar
bus ir nemažas darbas, tai 
rinkimų kampanija. Pirmiau
sia reikalinga supratlyvai iš
aiškinti, kad šiemet yra pir
mu syk naujos mados rinki
mai mūsų mieste, taip vadi
namas Plan E ir Proporciona- 
lė Reprezentacija. Kryžiukų 
jau nepadėsi ties kandidato 
vardu, visi kandidatai bus su
dėta paeiliui alfabetiškai ir 
partijų nebus nurodymo. Bal
suotojas turės pasirinkti var
dą kandidato ir rašyti 1, 2, 
3, ii* tt., iki 9; nes devyni 
kaunsimienai bus išrinkti val
dymui miesto ir jie išsirinks 
majorą iŠ savo tarpo. Reiš
kia, tas bus išrinktas į kaun- 
silmaną, kuris daugiausia tu
rės padėta No. 1 palei jo var
dą. Nuo Progresyvių Parti
jos kandidatas yra Carniale 
Anderson — palei jo vardą 
visi dėkite 1.

Lankykite L.P.B. Klubo su
sirinkimus; įvyksta kiekvieno 
mėnesio trečią sekmadienį 
10:30 vai. ryte.

L.P.B. Klubo Koresp.

Detroit, Mich.
Lankysis Paul Robeson

Detroito mieste lankysis pa- 
skilbęs dainininkas Paul Robe
son 8-11 spalių dienomis. Vi
sas keturias dienas jam bus 
rengiami pa rengimai — ban- 
kietai ir koncertai. Paul 
Robesoiv yra didelis kovoto
jas už liaudies teises.

Sekmadienį, 9 d. spalių, 7 
vai. vakare, Forest Club, 
kampas Forest ir Bastin, Paul 
Robeson duos koncertą. Bi
lieto kaina tik 60j centų, tai j 
labai prieinama kiekvienam. 
Crosstown busai priveža prie 
pat vietos. Visi ir visos ra
ginami dalyvauti.

Progresyvių Partijos Lietu
vių Kliūbas 11 d. rugsėjo bu
vo ' surengęs j rinkimų reikale 
vakarėlį. Dalyvavo Progresy
vių Partijos kandidatai į ma
joro vietą Mort Furay, į mies
to tarybą Wm, Allen, Stanley 
Nowak, Čhas A. Hill ir J. R. 
Stars. Jie negalėjo visi kar
tu dalyvauti, nes visi tą va
karą ir kitur turėjo daly
vauti.

Chas A. IIiii gerai išdėstė 
mūsų miesto demokratinės 
liaudies uždavinius. Jis nu
švietė policijos teroro ir re
akcijos siautimo reikšmę. Ge
rai dalykus aiškino ir kiti 
kalbėtojai. Ilgiausiai kalbėjo 
buvęs senatorius ^Stanley No
wak, nes jis aiškina ne vien 
miesto reikalus, bet h* Tru- 
mano valdžios tarptautinę po
litiką, jok žalingumą ir k'^ro 
pavojų. ' ' 4

•t

Buvo renkamos aukos ve
dimui mieste politirles kovos 
už liaudies reikalus. • Anoni
mus aukavo $10; po $5 au
kavo K. Rinkūnas ir J. Milius u
—dar pirm susirinkimo auka
vo. Susirinkime Budzen au
kavo $5; $2 aukavo Petulie- 
nė: po $1 aukavo: J. Nausė
dai C. Nausėda, V. Smalstie- 
nė P. Smalstis, J./R. Stars, 
Valiugūnas, Galinskas, Sa
vickas, Petrulis. Po 50 cen
tų — J. Urbonas, O. Dems- 
kienė, J. Liminskas ir Bace
vičienė. Iš kalno buvo pri
duota $20, o svetainėje' su
rinkta $28.50. • širdingai ačiū 
visiems už aukas. x
- Po to ėjo pasilinksminimas. 
Ačiū drg. Mockienei’už bes- 
kutę obuolių ir grūšių.

Reporteris.

Suvienytas darbininkų spau
dos piknikas atsibuvo Labor 
Day dienoje, Ararat parke, 
Vose Pond, Maynard, Mass,

šį metą buvo gražu matyti 
daug lietuvių šiame pikpike.

Lietuvės moterys turėjo 
savo stalą, dėl kurįo visi val
giai buvo sudovanoti. Ne tik 
lietuviai, bet ir kitų tautų 
žmonės skubino prie šio sta
lo nusipirkti skanių valgių

Dėl lietuvių stalo aukojo 
sekanti: Pinigais, per A. 
Kukaitienė, iš Montello, Mo
terų Apšvietos Klubas $16; 
LLD 6-ta kuopa $5; M. Mar- 
kevičieriė ir P. Klimąs—-po 
$2; Kalvelienė, Shimaitis, 
Yurkevičius, Ustupas, tZalec- 
kaitė, Eudeikis, Kaminskas, 
čestna, Ch. Wallen ir Kąma- 
rienė — po $1. A. Radzevi
čiene, Canton, $1; M. Štųl- 
gaitienė ir A. Petrukevičienė, 
Stoughton, po $1; J. Sidaras, 
Florida, $1; J. Casper, Nor
wood, $1; J. VaitekūAas, J. 
Bijūnienė ir C. Rinkis, Mon
tello, po $1.

Valgiais aukojo: montellie- 
tės K. Kamarienė — sūrį, A. 
Valentukevičienė — t u z i ną 
kiaušinių, A. Kukaitienė — 
sūrį, P. Mickevičienė — pyra
gą, M. Banevičienė — kuge
lį: A. Vasilienė, Worcester,— 
5 svarus varškės; J. Analiaus- 
kiūtė, Dodge, Mass.,—6 sva
rus varškės; N. Grybienė, 
Norwood,—2 tuz. cakes. Bos
tono ir priemiesčių moterys 
aukojo: So. Bostono Moterų 
kuopa — 5 baksus grūzdų, 
J. Rainardienė — dū apple 
pies, P. Žukauskienė — ku
gelį, C. Kazlauskienė — ku
gelį, B. Chubėrkienė — sūrį,

Los Angeles, Cal.

N. žekonienė, H. Tamašaus
kienė, »D. Ruplienė, S. Shu- 
kįenė, A. Buivydienė susidėjo 
ir išvirė “chop suey.” Law
rence, Mass.,, A. Chuladienė 
ir V. Taraškienė—ryžių bab- 
ką, LLD ir LDS kuopos “an
gel food cakę, A. Chuladie
nė—sūrį. M. Vilkauskienė, 
Nashua, N. H., — 2 tuzinu 
kiaušinių.

Prie stalo valgių parduota' 
už pinigus-vertės $56.24 ir už 
barčekius—$27.90. Viso už 
$84.14. . ;

Kitos aukos buvo dėl lai
mėjimų, ir pinigai perduoti 
tiesiog pikniko komitetui. Au
kojo sekančiai: M. Deksnie- 
ne„ Worcester, staltiesę ir du 
“pot holders,” surinkta $14; 
“Grocery basket,” suauko
ta per keletą Worcesterio 
lietuvių, surinkta $19.25. So. 
Bostono moterų kuopa auko
jo “basket,” surinkta $10. Iš 
Norwood irgi buvo leidimas, 
bet nežinome, kas aukojo ir 
kiek surinkta.

Apskaitliuojama, -kad per 
valgių stalą, aukomis ir lai
mėjimais, lietuviai šiam pik
nikui sukūlė arti dviejų šimtų 
dolerių. Neskaitant to, kiek 
lietuviai praleido prie kitų 
tautų stalų, prie bendro ba
ro, valgyklos ir tt.

Piknikas buvo pasekmin
gas; daug daugiau žmonių 
suvažiavo,, negu rengėjai ti
kėjosi. Net ir valgių pritrū
ko.

Ačiū visiems už pasidarba
vimą, už aukas, ir tiems, ku
rie dalyvavo šiame piknike.

Moterų Sąryšio 
Komiteto Org.

V. Taraškienė.

Binghamton, N, Y.

Bizniui Atskaitos Del Taksių
Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, 

Federalių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar 
municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.

Visa knygvedystė ir rekordai dėl raportavimo taksų dėl 
individualų, individualių biznių., pusininkų (partnerships) 
ir korporacijų viduje ir lauke New Yorko miestą yra eks- 
pertiškai atliekami per ADVOKATĄ ZUBAVIČIŲ, kuris 
yra teisėtas praktikuoti visuose teismuose ištisose Jungti

nėse Valstijose ir Federalėje valdžioje, ir kuris yra patyręs 
akauntentas, dabar atliekąs taksų suvedimus visokiems biz- 

i nįams, dideliems ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitose 
i šalyse. Tas gal būt atlikta per laiškus. Asmeniškai, perio- 
i diniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz

niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Val
stijose ar užsieniuose.

Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškai dėl smul
kesnių informacijų apie tai, kaip aš geriausia galėčiau jums 

[ patarnauti. — Rašykite:
STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) 

111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.
Telefonas: EVERGREEN 4-4-3049.

♦

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna; 
vi m ą Patogiai ir gra
žiai moctejMfiškai Įruošta 
mūsų šermeninė Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti

Mušė Žmoną—Nustebo, 
Kad Negalima

Mes nemotame šešėlio ant 
visų DP, tai yra atvykusių 
lietuvių iš Vokietijos. Jų tar
pe yra daug gorų žmonių, 
kuriuos naciai prievarta iš 
Lietuvos išsivarė, o vėliau 
“demokratai” apgavo savo 
propaganda arba sudarė są
lygas, kurios jiems neleido 
grįžti į Lietuvą. Jie pagy
vens Amerikoj, apsižiūrės, 
patirs ir ras savo vietą tarpe 
laisvę mylinčių ir už progresą 
kovojančių žmonių.

Bet faktas, kad D P tarpe, 
yra tų, kurį e buvo Hitlerio 
įrankiais. Tie, virtę savo tau
tos ir šalies išgamomis, sklei
džia ir dar ilgai skleis melus 
Lietuvos antrašu.

Mūsų mieste vienas dipukas 
Jonas Vaidžiūnąs, prisigėręs, 
labai sumušė savo žmoną Ira
ną, uždaužė abi akis, sumu
šė lūpas, suspardė ir, kaip 
žmona sako, laiptais nuspar- 
dė ją žemyn. Pasekmėj, mo
teris atsidūrė ligoninėje, o jos 
vyras kalėjimu. Abu -yra 
jauni : Jonas 30 metų, o Ire
na 25.

Vietos anglų spauda labiau
siai nustebo dėl to, kad Jo
nas, atsidūręs kalėjime, už- 
reiškė: “Lietuvoj buvo pa
prastas dalykas, kad vyras 
galėjo bausti ^sąvo žmoną, 
kada jis tik tam rado reika
lą.” Matyti, kad nustebo 
žmogus, kad atyykęs į “de
mokratišką” šalį ir štai jam 
varžo jo “demokratiją.”

Reprt.

Komjaunuoliai
Remontuoja Mokyklas 1

' ‘ I

KLAIPĖDA, rugp. 6.—Kom
jaunuolių iniciatyva Gargž
džių progimnazijos • tmokijuai 
aktyviai dalyvaują parupsiant 
mokyklas naujiems' ^mokslo 
metams. Komjaunuoliai Lu? 
kąugkafy Stelingis ir kiti prie 
mokyklų repwnto jau atidir
bo po-O valandų.

Mokiniai prie mokyklos 
įrengė ąpoyto ąikstelę.

PRISIMINUS
Jau sukanka du metai nuo 

mirties velionės Marijonos 
Bekerienės, nuoširdžios ir 
veiklios draugės. Ji mirė 
spalių 4 d., 1947 m. Ji dau^ 
darbavosi LLD 20 kuopoje, 
platinime dienraščio Laisvės, 
pagalbai Lietuvos žmonių ka
ro metu.

Kur ėjo, kur buvo, ar tai 
parengimuose, ar asmeninėse 
parėse, visur atsiminė darbi
ninkiškąjį judėjimą ir dien
raštį Ląięvę. lįsėkis, drauge, 
Glenwoodo kapinėse, o mes 
tęsime tavo idėjos darbą. —

Reikia prisiminti ir kitą ge
rą veikėją, tai Juozą Gulbi
ną jš Forest City, Pa., kuris 
mirė rugsėjo 14, 1944 metais. 
Reiškia, jau penki metai at
gal.

Velionis buvo nuolatinis 
LLD paryš, dienraščio Lais
vės skaitytojas ir nuoširdus 
darbininkų judėjimo rėmėjas.

J. K. Navalinskienė.

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

Pranešimas' visiems namo ben
drovės nariams.į Rugsėjo - Sept. 25 
d. įvyks pirmas^ rudeninis • balius. 
Namo bendrovė rengiasi visus sve
čius priimti su skaniais valgiais, 
gėrimais ir muzika. Pradžia 2:30 po 
pietų, Laisvės Choro Salėj , 155
Hungerford St. Tad kviečiame vi
sus atsilankyti, senus ir jaunus, 
visi galėsime linksmai laiką praleis
ti. — Namo Bendrovės Komisija.

(113-114)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A, PAULEY

Licensed Undertaker

’tohf
_ ♦

231 Bedford Avenue
I' Brooklyn n, y.

.r. AA AAA A AAA AAA A A A »

PEIS I LANE 
DRUGS, Inc. :

405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewes St. f Š

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

Tel. EVergreen '8-9770

-

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

MATTHEW A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)
□

Laidotuvių Direktorius

□ □ □

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MAr^cet 2-5172

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia jūsų visada

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas s 
EVergreen 4-9407
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TELEPHONE
STAGG 2-5048

BES. TEL.
HY 7-868)

5pusL—Laisvė (Uberty, Lith. Daily1343

I

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisnluotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.
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Norite Laimėti Rinkimus 
Darbininkų Naudai?

500 Delegacija Albany j e 
Smerke Ataką Peękskille

šaligatvio, kaip stumdė ir 
daužė Wall Stryto streikie- 
rius, bankų strėikierius, Ame
rican* Machine and Foundry 
streikierius, ir daugybę kitų.
Kiek Balsų* Reikia Išrinkti 
Marcantonijų Majoru?

Patsai Marcantonio pareiš
kė, kad 800,000 balsų jį iš
rinks majoru. Kur juos gau
ti? Kiek piliečių balsuoja 
majoriniuose rinkimuose ?

Rinkimuose majoro 1945 
metais balsavo arti 2 milijo
nai piliečių. Prezidento rin
kimuose 1948 metų rudenį 
balsavo 23,200,000. Tačiau 
net ir tuomet apie 30 nuo
šimčių visų, turinčių teisę bal
suoti piliečių, nebalsavo. Tais 
nebalsavusiais buvo biednuo
menė, sveturgimiai, kuriems 
arčiausia prie širdies būtų 
darbininkų kandidatas.

Taigi, kožname šimte pilie
čių randasi 30 nebalsavusių, 
tarpe tų daug portorikiečių, 
negrų, italų, lietuvių, benMrai 
sveturgimių, kurie kovotoją 
už darbininkų reikalus, gynė
ją nuo deportavimų ir perse
kiojimų Marcantonijų skaito 
savo čampiontu. Daugelis jų 
lig šiol nėjo balsuoti iš bai/ 
mės raštingumo kvotimų, gal 
nepataikysią atsakyti į klau
simus. Kiti iš nesupratimo 
balsavimų sistemos, bijoda
miesi mašinos, nėjo balsuoti.

American Labor Party kvie
čia visus turinčius neaiškumų 
ateiti į jos skyrius, esamus vi
sose miesto apskrityse. Ten 
pagelbės pasiruošti registra
cijai. Adresą galite rasti te
lefonų knygoje.
Milijonas Piliečių Laukia 
Pakvietimo Balsuoti

Tie po 30 iš šimto ir suda
ro anie milijoną nauju bal
suotoju. Jeigu juos įtikinsi
me eiti balsuoti, Marcantoni- 
jui gausime daug balsų. Ne 
visi balsuos už ji. Nebalsuos 
už jį nesusipratėliai, taipgi 
bailiai ir nežinėliai, kad bal- 
savimąi (kol kas) tebėra de
mokratiniai, slapti — niekas 
nežino, už ka balsavai. Ir 7 c-

nebalsuos parsidavėliai. Ta
čiau žinoma vienas—

Balsai dalinsis į tris dalis. 
Biednuomenei nebus prasmės 
balsuoti už Trumano įgalio
tinį, karo laukiančių fabrikan
tų remtinį, fėro pakėlėją O’
Dwyer, neigi už tokį pat al- 
kintojo Hooverio su Dewey 
kandidatą ''Morris. Tad di
džiausias nuošimtis biedniau- 
sios Amerikos balsų eis už 
Marcantonijų.

Iš to milijono naujų balsuo
tojų ALP kandidatas gautų 
apie 400,000 priedams prie 
AI,P kandidato Wallace per
nai gautų 422,001) balsų. 
Taipgi jau aišku, kad šiemet 
už Marcantonijų bus paduota 
daug tų balsų, kurie pernai 
teko ‘Trumanui, kurį jie skai
tė “mažesniuoju blogu” už 
“didesnįjį blogą” Dewey. 
Daugelis iš tų jau pamatė sa
vo pernykščių klaidą. D. R.

Daugėja Bedarbiai ir 
Pareikalavimai į 
Jiems Pašalpos

Miestavojo labdarybės de
partment© viršininko Ray
mond H. Hilliard raporte pra
nešamą, kad vienu tiktai rug
pjūčio mėnesiu padaugėjo 
skaičius pašalpgavių 2,095 
“cases.”

Vienu “cale” skaitoma pa
vienis, taip lygiai ir šeimos 
galva, tad ir tuose 2,095 vie-

Rinkimus šiemet privalome 
laimėti,—sako Amerikos Dar
bo Partija.

—Rinkimus šiemet laimėsi
me, — pareiškė kongresma- 
nas Vito Marcantonio, darbi
ninkų ir visų progresyvių kan
didatas Į New York o miesto ; 
majorą. *

Liekasi tiktai klausimas, 
kaip galima laimėti?

v O laimėti galima tiktai taip, j 
kaip ir viską kitą. Jeigu nori- Į 
te aiškiau suprasti, tinka
miausią būdą surasti, pa
klauskite savęs: '

Kaip laimėjome trumpesnę 
darbo savaitę ?

Kaip laimėjome teisę orga
nizuotis j unijas ir kitas or
ganizacijas ?

Kaip laimėjome aukštesnes 
algas?

Kaip laimėjome nedarbo 
apdraudą?

Kaip laimėjome karą prieš 
nacių Vokietiją ir jos ben
drus ?

Kaip mainieriai saugo savo 
teisę gauti jiems priklausan- . 
čia pensiją?

Prisiminsite, jog visa tai 
buvo gauta tiktai neatlaidžiu 
darbu, per kovą.
Rinkimams Svarbiausias 
Laikotarpis Jau Čia Pat

Amerikos Darbo Partija 
New Yorfte atsišaukė į visus 
veikliai ■'Stoti į darbą laimėti 
rinkimus. Stoti dabar, nes 
laikotarpis nuo šios dienos iki 
spalių 15-tos, kuomet pasi
baigs piliečių registracija,
yra svarbiausias.

Registracija New York o
mieste bus tarp spalių 10-15.
Rinkimai lapkričio 8-tą, bet 
juose balsuoti galės tiktai tie 
piliečiai, kurie bus užsiregis
travę spalių 10-15-tos lafko- 
tarpiu.

Darbo Partija pradėjo kam- ' 
paniją už masinę registraci-; 
ją. Jos apskaičiavimu, šie-1 
met privalome sudominti rin
kimais visą milijoną tų pilie
čių, kurie dar niekad nebalsa
vo, kad jie galėtų balsuoti ir 
išrinkti majoru kongresmaną 
Marcantonijų ir kitus darbie- 
čius ar darbiečių užgirtus ki
tų partijų kandidatus.

Tais nebalsuojančiais, di
delėje didžiumoje, yra darbi
ninkai ir biednuomenė. Tai 
tie piliečiai, kurie žūtbūtino- 
je kovoje už kasdienini kąs
nį duonos nebeturi spėkų nei 
laiko sekti mūsų šalies politi
nį gyvenimą, nežino, jog nuo 
to lengviausioje pilietinio vei
kimo — balsąvimo — priklau
so visas gyvenimas. Priklauso . 
net tas, ar jie po sunkaus dar
bo. gali susirinkti ir savame 
būrelyje išgerti po stiklą 
alaus. i

Jeigu jie tai žinotų, jie ei
tų balsuoti. Ir jie balsuotų 
už tuos, kurie išrinkti val
džion padeda vargdieniams 
pagerinti savo būvį-—jie bal
suotų už Marcantonio ir ki
tus ALP kandidatus.
ALP Kviečia Visus Tapti 
Žinių Nešėjais

American Labor Party 
(sutrumpintai — ,’AĘP) pra
šo visus ateiti talkon išaiškin
ti piliečiams reikalą užsiregis
truoti spalių 10-15 dienomis. 
Lietuviams darbininkams ir 
progresyviams reikėtų tame' 
taipgi užsidėti sau nors kokią 
prievolę. Svarbiausia yra eif 
ti po narrfus su ALP literatū
ra. Ne visi galės po namus 
eiti. Vienok (kiekvienas eina
me šapon, draugijų susirinki- 
man ar pramogon, pas kaimy
ną, pas giminę,

Jeigu visi, visuomet atsi
minsime esą darbininkais ar 
progresyviais, Marcantonijus 
bus išrinktas. Mums prisiė
jus streikuoti, policija nedau
žys galvos, nestumdys nuo

Kitą .didelį nuoveikį gyni
me civilinių teisių atliko New 
Yorko valstijos gyventojai 
praėjusį trečiadienį, 21-mą. 
Masinė delegacija nuvyko iį| 
Albany protestuoti prieš ata
ką ant ramių Robesono kon
certo dalyvių Peekskille. Nu
vyko reikalauti nubausti tos 
atakos mėbilizuotojus ir daly
vius.

Penki šimtai žmonių, at- į 
stovaujančių virš penkis šim
tus tūkstančių organizacijų 
narių, drąsiai, ryžtingai nu- 
maršavo pas kapitelių.

Delegacijos atstovybė nu
vyko kapitoliun pasimatyti su 
gubernatoriumi Dewey, jam 
įteikti žmonių skundus. Ta
čiau ponas Dewey nesiteikė 
su žmonėmis matytis. Ne 
tiktai, kad jis pats nesimatė, 
bet net jo paskirtas; kelintasis 
padėjėjas Lawrence E. Walsh 
išlaikė žmones ant kapitoliaus 
laiptų laukiančius jo per 2 
valandas. Gi storu) traperiai 
tuo tarpu mobilįzavosi, kirši
nančius į kitą Peekskill epi
tetus svaidė. Bet delegacija 
į vNą tai nekreipė domės. Ji 
Jautriai laukė atlikti savo 
misiją, kuriai čia atvyko — 
ginti civilines teises.

Albany miesto žmonės, 
tūkstančiai suvykusių delega
cijos pamatyti, nesidavė su
kiršinami, tyliai stebėjo dele
gaciją. Tik kurį nekur mi
nioje įsimaišę organizuotos 
gaujos grupės apie 150 na
rių rėkavo, bandydami suda
ryti vaizdą, būk Albany gy
ventojai protestuoją prieš de
legaciją.

Aršiausias pąsipriešinimas 
ir neapykanta delegacijai at
ėjo iš paties kapitoliaus, nuo 
pačios poni) viršenybės, val
dančios kapitelių. Iš aukštų
jų langų ant delegacijos mes
ta kiaušiniai, tomatės. Aiš
ku, kad eiliniam valkiozui tie 
langai neprieinami, o jei ku
ris ir būtų prie jų dasigavęs, 
galėjo būti momentaliai pra
šalintas. jeigu toks būtų bu
vęs gubernatoriaus Dewey ir 
jo aukštųjų valdininkų pagei
davimas. Delegaciją ‘ saugo-

_______________________________________» ■ ■ i

AFL Rems Lehmaną į 
Jungtinių Valstijų 
Senatorius

New Yorko Valstijos Dar
bo Federacijos nominacijoms 
komitetas paskelbė, kad fede
racija rems Herbert H. Leh- 
njaną, demokratų kandidatą 
į« senatorius, užbaigti Wagne- 
rio pradėtąjį terminą.

Wagneris, įteikęs ir prave
dęs senate eilę gerų įstaty
mų, pasitraukė iš pareigų dėl 
nesveikatos. Laikinuoju sena
toriumi, iki rinkimų, guberna
torius Dewey paskyrė Dulle- 
są, kuris dabar kandidatuo
ja prieš Lehmaną.

Amerikos Darbo Partija 
šiais metais senatinio kandi- 
dąto nestatė. Iki šiol nėra 
oficialiai užgyrusi nei vieno 
senųjų partijų senatinio kan
didato. Tačiau republikonai 
jau įkaitino darbiečius nesta- 
tyme savo kandidato tikslu 
padėti išrinkti Lehmaną..

Gubernatoriaus paskirtasis 
senatorius, o dabar rėpubli- 
konų kandidatas, Dulles, kal
bėdamas Binghamtone, kalti
no Lehmaną, kad jis kovai 
•prieš komunizmą nepadedąs 
nieku daugiau, kaip tik žo
džiais,

netuose yra 5,381^asmuo. Vi
so rugpjūčio menesį New 
Yorke šelpti 316,305 asme-’ 
nys, esantieji 158,449 viene
tuose (Reisuose).

New Yorko žydai pradėjo 
kampaniją sukelti savo ligo
ninėms ir labdaringoms įstai
goms 50 milijonų dolerių fon
dą vienerių metų budžetui. 

jusi miesto policija sakė, kad 
ji galinti veikti tiktai gatvei 
je, ant kapitoliaus neturinti 
teisės. ■ «

Delegacija, sumobilizuota 
Peekskill Protest Coordinate 
ing Komiteto, išvyko iš Grand 
Central, New Yorkp, 9 vai. 
ryto. Kelyje pasitarė, išrinkę 
savo vadovybę, atstovus eiti 
pas1 Dewey.

Atstovais buvo išrinkti: ren- 
da u n inkų vadas Paul Ross, 
buvęs generalio prokuroro ! 
padėjėjas O. John Roge, Civi-; 
linių Teisių Kongreso virši-i! 
nįnkas William Patterson* lo- !
kalo 65rto vadas William O’
Connor, protestui komiteto 
sekretorius Fitz Squires, kai- 
liasiuvių viršininkas Henry 
Foner, Amerikos Moterų Kon
greso prezidentas -Muriel 
Draper, Harlemo dva
siškė Lena Stokes, buvusi 
Peekskille sužeista (akmenim 
numuštas pirštas), batsiuvių 
veikėja Nina Phillips, susisie
kimų darbininkų organizaci
jos vacįas Molly Townsend, 
auksorįų vadas Benny Scher, 
didžiosios darbininkų pašalpi- 
nės JIWO) vadas Saul Vail, 
ofisų darbininkų atstovas Dan 
Grodin, Harlemo unijų tary
bos vadas ir ofisų darbinin
kų unijos viršininkas Tom 
Sullivan. Pastarasis buvo iš
rinktas delegacijos pirminių- ! 
ku.

Delegaciją pasitiko 400 po-' 
licistų. Jie maršavo iš abiejų 
pusių greta atvykstančios de
legacijos.

Numaršavus prie kapito
liaus, pradėta susirinkimas, 
bet tuojaus kas nors užstab- 
dė garsiakalbiui el'ektrą. Tik 
gerokai pasiginčinus, susi- 
trukdžius, po argumentų, kad 
tam turėta geidimas iš anks
to, p atgavo pajėgą garsiakal
biui Įvyko prakalbos, taip
gi delegacijos dainas garsia
kalbis paskelbė susirinku
siems miestiečiams. P.J.N.

PARDAVIMAI
Pąrsiduoda vištų farma. , 3 akrai 

žemes, trijų kambarių nauja stuba 
ir naujai iškastas šulinys. Arti 
Flemington, N. J,, tik 2 mailės nuo 
geležinkelio stoties. Kaina $3,450. 
Parsiduoda tik už cash. Dėl plates
nių informacijų kreipkitės pas K. 
Ramonas, 796 Macon St., Brooklyn, 
N. Y. (213-214)

Liepų Žiedų 
Medus

Bitininkas Kimčius Laisvei 
atvežė didelį troką šviežio 
liepų žieddų medaus. Kenuo- 
kite vaisius su medum, bus 
skaniau ir maistingiau. i Tuo
jau kreipkitės į Laisvės įstai
gą ir įsigykite šviežio me
daus.

Ateina ruduo, artinasi slo
gos. Turėkite namie medabs 
ir gerkite arbatą su medum. 
Tas padės jums apsisaugoti 
nuo slogų ir padės slogas 
pergalėti, jei apsirgsite.

Skanesni ir * maistingesni 
yra tortai (kėksai), kepami 
su medum. Pabandykite, gal 
ir jūs pamigsite su medum 
keptus tortus. / ■

SUMINS
(Shalinskas)‘

FUNERAL HOME 
/

' 1 84-02 Jamaica Ave.,
(at Forest Parkway" Station)'

Woodhaven, N. Y.

'Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčias suteikiam nemokamai 

. visose dalyse miesto. '
V

Laidotuvių Direktoriai:
F. W. Shaiins—J. B. Shalins

TEL. Virginia 7-4499,

Aido Choras
Reguliarės Aido Choro pa* 

mokos įvyks penktadienį (šį 
vakarą), rugsėjo 23-čią, 8 
vai., Liberty Auditorijoje. 
Svarbu visiems choristams 
dalyvauti, nes liko tiktai dvi 
savaitės iki spalių 9-tos, kuo
met mes statysime “Paparčio 
Žiedą.” A. Burba, prez.

”Biednioką” Rado 
Kabantį Parke

Pasikoręs ar pakartas at
rastas Central Parke apie 70 
metų amžiaus vyriškis, buvęę 
žinomas kaipo William Tul- 
ley, “biedniokas.” Jo kiše- 
niuose radę $2.31 pinigais ir 
penkias bankų knygeles, su • 
virš $21,000 taupmenų.

Iš kip’ jis paėjo, ar jis tu
rėjo kur kokių giminių, jo šei
mininkė (kur jis turėjo butą) 
nežinojo, nei iškrėtus,, jo butą! 
surasti negalėjo. Pinigai, kaip; 
atrodo, atiteks valdžiai.

Jo šeimininkė Eveline Balac 
sako, kad jis atėjęs tenai gy
venti praėjusį pavasarį. Iš 
karto už kambarį jinai ėmu
si po $7 savaitei, bet jam 
nusiskundus biednyste, rendą 
numažinusi iki $5. Ji niekad 
nemačiusi .pas jį užeinant 
svečių ar gaunant laiškų.

xxxxxxx>o<xx><x><x>oooo<xxxxxx

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig modeminės mados.

BUNGALOW EXPERTAI

Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi
rinkimą ir pabudavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.

Maliavojhnu ir senų namų pertaisy
mu į moderniškus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
| patarimo dėl pertaisymo natnų.

Prašome kreiptis:
63-26-—53rd Drive

Maępeth, L. I., N, Y.
Telephone; NEwtown 9-8215

55^00^00^00000000000000
"T- ~ -------—      ——   —■ ’ —   
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GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
„ (1—2 dienom Valandos: į g—g va]ęarajs

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

z' 394-398 Broadway
3 Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų,
* kreipkitės į '

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

- Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus .pasirinkimas.

Raportai Iš LMS Vasarines 
Mokyklos

Kas buvo veikta, kas mo
kinta LMS vasarinėje moky
kloje Worcesteryje, bus ra
portuota sekmadienį, rugsėjo 
25 d., 3 vai. po pietų, Lietu
vių Kultūriniame Centre. O i 
reporterių ten buvo keletas—- 
Amilia Burbaitė, Juozas By- 
ronas, Jonas Juška, Jurgis 
Klimas, Vincas Skuodis, Vin
cas Bovinas ir kiti..

Taip pat kalbės Antanas

Pradeda Kryžiuoti 
Dar 8 Mokytojus

Laike' dabartinės miesto, 
.valstijos ir šalies administra
cijos jau daugelis prodarbi- 
ninkiškų, tikrai demokratinių 
mokytojų tapo išėsti iš par
eigų, atimta iš jų pasirinktoji 
profesija, ir iš jų šeimos duo
na.

Šiomis dienomis New Yorko 
miesto mokyklų viršininkas 
William Jansen paskelbė, kad 
pradės kryžiuoti dar 8 moky

JOHN YUSKA
l it

107-13 Jamaica Avenue, 
Richmond Hill 18, L. L, N. Y.

Mes laikome didžiausios batų išdirbystės SUNDIAL SHOE 
COMPANY, tikrai skūrinius batus dėl kiekvieno nario šei
mynoj, ir parduodame su mažu uždarbiu.' Taigi pas mus 
pirkdami, niekad neapsigausit.

Krautuvė tik 3 blokai nuo BMT lllth Street stoties ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad prašome užeiti.

TONY’S
' , UP-TO-DATĘ

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
ERAI PATYRĘ BARBERIAI 

'7T1T>I>’Q DAD m grand street /Al! O O All BROOKLYN, N. Y.

Joseph -Zeidat Jr., prop
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASD

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS 

■ TELEVISTO

LITUANICA SQUARE .

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI / J
- PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE \

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y. 
TeL /'.Vergreen 4-9612

Bimba. Paskiau seks disku
sijos mokyklos ir bendrais 
meno klausimais. Tai bus 
popietis pradžiai, atidarymui 
kultūrinio sezono veiklos — 
paskaitų, prelekcijų. • Namo 
gdspadinės paruoš skanių už
kandžių." Visi i? visos būkite 
laiku (naujuoju laiku — sek
madienį laikrodžiai bus at
sukti vieną valandą atgal).

Komisija.

tojus ragangau disku neva 
“tyrinėjimu.” V

Kuo ir kas tuos mokytojus 
kaltina? šnipelių sudarytais

I kaltinimais, būk jie esą komu
nistais, juios įtarė Hearsto

• spauda, newyerkietis Journal- 
American.

Liberty Auditorijoje
Rugsėjo 25-tą restaurantas 

pietumis 
Bus gali- 

sriubos ir 
Ar.

veiks pradedant 
(naujuoju laiku), 
ma gauti karštos 
kitų valgių.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

J 9—12 ryte Valandos: j g vakare

Penktadieniais uždaryta

f




