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Turi, ar neturi?
Gal akys atsidarys.
Vardan žmoniškumo.
Kiekvienam reikia galvoti.

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 
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Dienraščio XXXI.Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Rugsėjo - Sept. 28, 1949Ir vėl mūsų tiesa : bukapro
čiais pasirodė tie, kurie vado
vavosi iliuzija, kad tik mes 
vieni teturime atominę bom
bą.

Dabar jie nustebinti, dabar 
jie desperacijoje, kai sužino- 
jo, kad Tarybų Sąjunga turi ' 
atominę bombą! Tai prane
šė pats prezidentas Trumanaš:^.

Iš Maskvos irgi patvirtina
ma. Dar pridedama, kad jie 
ten atominę bombą turi jau 
nebe šiandien.

No. 216 Metai XXXIX, 
-------————

Vengrijos Valdžia Išviję 
10 Jugoslavuos Diplomatų 
kaip Šnipus, Žmogžudžius
Sako, Jie Išvien su Anglais-Amerikonais ir Naminiais 
Išdavikais Planavo Sunaikint Vengry Liaudies Valdžią

Vėliausios Žinios
Paryžius. — Įvyko skilimas Francijos ministrų kabi

nete. Vieni ministrai atmeta darbo unijų reikalavimą 
pakelti algas todėl, kad pinigų - frankų vertės numuši- 
mas dar pabrangino gyvenimo reikmenis. Kiti, bijodami 
didžiulių streikų, siūlo šiek tiek pakelti algas..

Anglai-Amerikonai Smerkia 
Višinskio Pasiūlymą Užgint 
Atominių Ginklų Naudojimą

Kiekvienam, kuris protauja 
galva, o ne pilvu, seniai turė
jo būti aišku, kad atomo sus
kaldymas ir pavertimas į pra
garišką mašiną nėra ir negali 
būti vienos šalies, vienosxgru- 
pės mokslininkų paslaptisk^įr 
monopolis. Bet buvo žmonių, 
ir dar lyderių, kurie sakė: lai
kykime atominės bombos slap
tybę po puodu pavožę ir nie
kas jos nesuras!

Pranešimas supurtė visą ka
pitalistinį pasaulį. Komercinė 
spauda pilna spėliojimų ir fP 
losofavimų. Ji, mat; buvo 
taip apgavus žmonių mases, 
jog šiandien nebežino, kaip 
jiems pasiteisinti.

Argi ji nesakė, kad mes tik?- 
vieni galingi ir visas svietas 
turi mūsų klausyti? Argi ji 
nesakė, kad. mes galime visus 
bomba pamokyti? Argi tuo 
nepatikėjo milijonai žmonių, 
kurie gula ir kelia su komer
cine spauda rankose?

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų valdžia rugsėjo 26 

_djjsakė per 24 valandas iš
sikraustyti dešimčiai Jugo
slavijos atstovybės narių— 
karininkams, sekretoriams 
ir kitiems.

Vengrijos užsienio reika
lų ministerija kartu pareiš
kė:

Tie Jugoslavijos diploma
tai išvien su amerikonais ir 
anglais palaikė šnipų lizdus 
ir išdavinėjo karines Ven
grijos slaptybes.

Jugoslavijos atstovybė 
B’udapeste, Vengrijos sos
tinėje, dalyvavo sąmoksle 
nuversti Vengrijos Liaudies 
Respubliką, išžudyti žy
miuosius valstybės vadus, 
sugrąžinti fašizmą ir kapi- 
latizmą.

Sykiu Vengrija įspėjo 
Jugoslaviją, kad daugiau 
nesiųstų šnipų ir žmogžu-

džių, kaip diplomatinių Ju
goslavijos atstovų.

Vengrų liaudies teismas 
šiomis dienomis nusmerkė 
pakarti buvusį užsieninį 
Vengrijos ministrą Laszlo 
Rajk ir du kitus, kaip res
publikos išdavikus. Teisme 
jie prisipažino, jog išvien 
su Amerikos ir Anglijos a- 
gentais planavo išžudyti 
atsakingus Vengrijos val
dininkus ir nuversti liau
dies valdžia.

Kaltais prisipažino ir 
penki kiti suokalbininkai. 
Trys jų tapo nuteisti kalė- 
jiman, o du, kaipo oficie- 
riai, atiduoti kariniam teis
mui.

Budapest. — Anglų'žinių 
agentūra Reuters sako, kad 
pats Jugoslavijos atstovy
bės galva Drujo Jovanovic 
neišvytas iš Vengrijos.

London.— Anglijos valdžia atšaukė seimą iš atostogų; 
perša, kad, seimas užgirtų angliškų pinigų svarų sterlin
gų vertės numušimą nuo $4.03 iki $2.80.

Geležinkeliečiai, mėsos darbininkai ir tūli kiti tyčia 
pradeda lėčiau dirbti, reikalaudami pakelt algas, nes pi
nigų nupigihimas pabrangino pragyvenimą.

Churchillo konservatai (toriai) ir liberalai seime 
smerkia “socialistų” - darbiečių valdžią už svarų sterlin
gų nupiginimą ir reikalauja pareikšti jai nepasitikėjimą. 
O dėl nepasitikėjimo turėtų įvykti nauji seimo rinkimai.

Anglijos Ministras Bevinas Perša Barucho Planą, Kuris 
Leistų Amerikai ir Toliau Gaminti Atomų Bombas '

London. — Anglijos iždo ministras Stafford Cripps 
ragino darbininkus smarkiau dirbti ir nereikalauti algos 
priedų.

Cripps taipgi pranešė, jog taksai pelnams bus pakelti 
nuo dabartinių 25 nuošimčių iki 30 nuoš.

London. — Buvęs Anglijos premjera^ W. Churchillas 
reikalavo, kad dabartinis premjeras Clement Attlee pla
čiau praneštų apie Sovietų atomų bombą. Attlee atsisa
kė, pareikšdamas, jog platesnės žinios apie tai. nepatar
nautų Anglijos reikalams.

Reikalauja Panaikint Bylą 
Prieš Komunisty Vadus

New York o Post korespon
dentas sako apklausinėies ge
ra tuziną “paprastu,” “vidu
tinių” amerikiečių, ką jie^ma- 
no ai?ie Trumano paskelbimą. 
Didelėje daugumoje ^bie mano 
tain, kaip per ištisus kelius 
metus juos maitino komercinė 
spauda. Bet keletas-jų rimtai 
ir protingai į dalykus žiūri. 
Vienas šoferis sako: “Aš ma
nau. kad šios dvi tautos turi 
susieiti ir bandyti išdirbti pla
ną, pagal kurį atominės bom
bos vartosimas iškilus karui 
būtu uždraustas.”

Štai ir kitas balsas: 
gu tas tiesa, tai mos 
daryti viską, kas tik
kad įkūrus tarntautinę komi
sija del atominės bombos kon
trolės. Jei mes ta padarysime, 
mes gal išvengsime kito karo”.

“Jei- 
turime 

galima,

aienraštis The Sunday 
inass sako atsikreines į 
mokslininkus, kad patirti įu 

nuomonę. Tik vienas dalvkas 
tuos mokslininkus stebina, 
būtent, kad jie. Sovietai, ga- 
Jjpo tain greitai bombą pasi
gaminti. x

Dr. Compton sako, kad jei 
nebus įvesta griežta tarptau
tinė kontrolė, prasidės negir
dėtos lenktynės dėl pasigami- 
nimo daugiausia atortiinių 
bombų.

Dr. Cruetz mano, jog tai 
labai gera žinia. Dabar 
kiekvienas supras, kad nėra 
tokio daikto, kaip atominė 
slaptybė ir tuo būdu bus ei
nama prie susitarimo bombą 
kontroliuoti.

Dr. Dinning sako, kad pra
nešimas” mokslininku nenuste
bino, nes jie žinojo, kad anks
čiau ar vėliau atomo slapty
bės iškils viršun.

Dr. Snell sako, kad išvada 
visiems aiški: pasaulis turi su
sitarti ir 4 padaryti atominę 
energiją visiems prieinamu 
dalyku,

Vokietis mokslininkas Hahn 
teigia, kad labai gerai, kad ir 
Tarybų Sąjunga turi bombą. 
“Jeigu Jungtinės Valsty
bės ir Rusija turės bombą, tai 
karo nebus”, jis sako.

Vienas dalykas aiškus: ato- 
(Tąsa 5-tam pusi.)

Kongresmany Vadai Užgiria $1,314,010,000
Sovietų Priešams Ginkluoti per 1 Metus ,

Washington. — Kongres- 
manų vadai jau sutinka su 
Senato nutarimu paskirti 
$1,314,010,000 europiniams 
Atlanto pakto kraštams ir 
kitiems Sovietų priešams 
ginkluoti per metus, kaip 
praneša washingtoniskiai 
korespondentai.!

Kongreso Atstovų Rū
mas praeitą menesį nubal
savo tiktai $869,505,000 
tiem kraštam ginkluoti.

Kongresmanų. ir senato
rių įgaliotiniai dabar suėjo 
išlyginti skirtumus tarp tų 
dviejų nutarimų. Teigiama, 
kad kongresmanai užgirs 
Senato priimtą bilių dėl di
desnės pinigų sumos sveti
mom šalim ginkluoti. Kon- 
gresmanus, esą, nugąsdino 
žinia, kad Sovietai jau turi 
atominę bombą.

Senato nutarimas .šitaip 
skirsto ginklavimo pinigus:

Anglijai, Francijai ir ki
tiems vakarų Europos

kraštams 1 bilionas dolerių; 
Graikijai ir Turkijai $211,- 
370,000; Iranui, Korėjai ir 
Filipinam $27,640,000; Ki
nijos tautininkam $75,000,- 
000.

Senatas įgalino prezid. 
Trumaną išleisti Kinijoje 
tuos 7į5 milionus dolerių ko
vai prieš kinų komunistus 
taip, kaip prezidentui pa
tiks, visai neatsiklausiant 
Kongreso.

New York. — Komunistų 
advokatai /šį trečiadienį į- 
teiks federaliam teisėjui 
Haroldui. Medinai prašymą 
panaikinti bylą prieš 12 
Komunistų Partijos vadų. 
Reikalą bylai panaikinti jie 
remia tokiomis priežasti
mis:

Pats teismas yra suokal
bis, pagrįstas išmislais, būk 
Komunistų Partijos vadai 
skelbę, kad reikėsią nuver
sti Amerikos valdžią, jėga 
ir prievarta.

Neva parodymus prieš 
tuos komunistus davė sam
dyti FBI Šnipukai.

Teisėjas Medina laužė 
konstitucines kaltinamųjų 
teises, atmesdamas bei pa
žabodamas jų liudytojus.

^Teisėjas palaikė džiūrėje 
ryškius komunistų priešus, 
kurie, norėdami patekti į 
džiūrę, kreivai prisiekė, 
būk esą bepusiški ir beturį 
jokių prietarčių prieš ko
munistus, ir t.t.

Flushing Meadow, N. Y. 
— Sovietų užsienio reikalų 
ministras Andrius Višins
kis pasiūlė dvi rezoliucijas 
vairuojančiam Jungtinių 
Tautų seimo '(asamblėjos) 
komitetui. Viena Višinskio 
rezoliucija reikalauja:

Tuojau daryti žingsnius, 
kuriais būtų užginta nau
dot atominius ginklus ir į- 
vesta tinkama griežta tarp
tautinė atomų jėgos kont
rolė.

Kitoje rezoliucijoje Vi
šinskis smerkia daromus į- 
vairiose šalyse pasiruoši
mus naujam karui, ypač 
karinius Jungtinių Valstijų 
ir Anglijos pasiruošimus.

Amerikos atstovas War
ren Austin priešinosi Vi
šinskio pasiūlymams. Aus- 
tinas sakė, kad tie siūlymai 
dėl taikos esą “tiktai sovie
tinė propaganda.” Bet ir

Kinijos Liaudininkai 
Grumiasi Link Kantono

Trumanas Užgyrė Biliy dėl 
Palankios Prekybos

Piety Afrika Pusiau Numuša 
Amerikonams Biznį

Kanton, Kinija. —.Kinų 
Liaudies Armija pasiekė 
Sunfungą, 90 mylių’ į šiau
rės rytus nuo laikinosios 
tautininku sostinės Kanto
no. Liaudininkai - komuni
stai taip pat artėja prie 
Kukongo, geležinkelio sto
ties, 125 mylios į šiaurę ųuo 
Kantono.

Tautininkai sakosi kontr
atakavę komunistų armiją 
netoli Kukongo.

Trijose Oro Nelaimėse 
Žuvo 50 Žmonių "

London. — Du Anglijos 
bombanešiai , manevru o s e 
susikūlė vienas į kitą; 
vo 13 ar 14 lakūnų.

žu-

su-Talihina, Okla.— Ore 
sprogo Amerikos bombanfc-' 
šis B-29; užmušta bei sude
gė 13 karinių lakūnų.

Mexico City. — Sudužo 
keleivinis Meksikos lėktu
vas, atsimušdamas į Popo
catepetl ugniakalnį; žuvo 
visi 24 jame buvusieji žmo
nės.

Pittsburgh. — Streikuo
jantieji angliakasiai vaka
rinėje Pennsylvanijoje nu
vijo šalin skebus nuo kelių 
kasyklų.

Bulgarijon Atvyko 
Kiny Komunistų ir 
Jaunimo Delegatai

Sofija, Bulgarija. — At
vyko Kinijos Komunistų 
Partijos delegatas, genero
las Syao Hua ir šeši liau
diškos Kinų Jaunimo Są
jungos pasiuntiniai. Juos 
pasitiko ir šiltai sveikino 
Bulgarijos Komunistų Par
tijos, Tėvynės Fronto ir 
Bulgarų Jaunimo Sąjungos 
atstovai. . į

Generolas Syao Hua pa
reiškė ;

— Mes 'čia atsilankėme 
pagal savo vado Mao Tse- 
tungo prašymą — vardu 
Kinų Komunistų Partijos 
ir Liaudies Armijos uždėti 
vainiką ant paminklo drau
go Georgo Dimitrovo, uo
laus tarptautinio proleta
riato vado, ir susipažinti su 
socialistine kūryba Bulga
rijoj. su jos žmonėmis ir 
jaunimu. ’ .

Washington.—, Demokra
tų vadai' abejoja, ar reika
laut, kad dabartinė Kong
reso sesija išleistų įstatymą 
senatvės pensijom pagerin
ti.

San Franciscb. — Plačiai 
dega High Sierras miškai 
Californijoj.

Washington. — Prezid. 
Trumanas pasirašė Kongre
so nutarimą, kuris sako:

Jungtinių Valstijų valdžia 
gali iki 1951 metų daryti 
palankios prekybos sutartis 
su įvairiais kraštais —! nu
mušti muitinius mokesčius 
įgabenamiems Amerikon tų 
kraštu produktams tiek, 
kiek jie numuš muitus a- 
merikiniams produktams, 
įgabenamiems į tuos kraš
tus parduoti.

Trumano valdžia jau su
planavo tokios palankios 
prekybos sutartis su Grai
kija, Italija^ Suomija ir tū
lomis kįtpmis patinkamo
mis Amerikai šalinkis.

. Pretoria, Pietų Afrika.— 
Pietinės Afrikos valdžia nu
tarė 50 nuošimčių sumažin
ti medžiagų ir produktų 
pirkimą iš Jungtinių Vals
tijų ateinančiais metais. Sa
ko,> stokuoja dolerių. O a- 
merikonai pardavinėja tik
tai už dolerius.

Pietinė Afrika, savivaldi- 
nė Anglijos imperijos dalis, 
naudoja angliškus pinigus, 
svarus sterlingų.

Pietų Afrikos spauda ra
šo: Pats Amerikos biznis 
sunaikino savo produktam 
čionaitinę rinką.

Didėja Krizė Vakarų.
Berlyne; Smunka
Socialdemokratai

Ber

Nupuolė Atlanto Pakto
Reikšmė, Sako de Gaulle

Paryžius. — Fašistuojan- 
čių francūzų vadaš genero
las Charles de Gaulle parei
škė: Kad Sovietai turi ato
minę bombą, tai labai nu
puolė karinė Atlanto pakto 
svarba "vakarinei Europai 
“apginti.” •,

. De Gaulle to’dėl šaukia 
papčia Franci ją ruoštis ap
siginti.

Skiriama $300,000.000 
Kariškiu Algom Pakelti

Washington. — Senatas 
beveik vienbalsiai užgyrė 
valdžios bilių, reikalaujantį 
paskirt 300 milionų dolerių 
algoms pakelti oficieriams 
ir1 kareiviams per metus. 
Kongreso atstovų Rūmas 
jau pirmiau priėmė panašų 
bilių.

Daugiausiai oficieriams 
bus padidintos algos.

Prezid.Washington.
Trumanas kreipėsi į i Kon
gresą, kad pakeltų valdi
ninkam algas. Bet jis pata
rė užšaldyti plieno darbi
ninkam algas.

Įspėjimas Biurokratiškiem 
Kinų Kapitalistam

Pėining, Kinija, — Kinų 
Liaudies Respublikoje bus 
laikinai atimtos ‘biurokra
tiškiem kapitalistam liaudi
škos teisės”, sakė komunis
tų vadas Čou En-lai, kalbė
damas Patariamojoje Liau
dies Taryboje.

Berlin.—Vakarinėje 
lyno dalyje nusmuko majo
ro Ernsto Reuterio ir jo 
socialdemokratų įtaka, ra
šo New Yorko Times kores
pondentas K. McLaughlin.

Vakarinėje miesto srity
je, užimtoje anglų-ameriko- 
nų ir francūzų, yra jau 
240,000 bedarbių ir 80,000 
tik dalį laiko dirbančiųjų. 
Bet nėra jokių planų kri
zei pašalinti, tik laukiama 
pinigų iš amerikinio Mar- 
shallo plano ir iš vakarinės 
Vokietijos valdžios.

Anglai - amerikonai už
verčia vakarinį Berlyną su
gedusiais bei netikusiais 
produktais iš vakarų Vokie
tijos ir tuo°būdu žlugdo va
karinio Berlyno pramonę.

(Rytinė Berlyno dalis y- 
ra sovietinėje žinyboje.)

SOVIETAI PALIUOSUO- 
JA DU AMERIKONUS
Berlin. — Sovietinė vy

riausybė ketino šį trečia
dienį paliuosuot du jaunus 
amerikohus. Jiedu buvo su
imti liepos 30 d. todėl, kad 
be leidimo dviračiais važi
nėjo po Sovietų kontroliuo
jamą rytinę Vokietiją.

Austinas, pagaliais, kritiš
kai sutiko, kad vairuojantis 
J. Tautų seimo komitetas 
gali priimti Višinskio rezo
liucijas svarstymams politi
niame Jungtinių Tautų sei
mo komitete. Taip vairuo
jantis komitetas ir priėmė 
tas rezoliucijas 13 balsų 
prieš 0. Čilės* atstovas susi
laikė nuo balsavimo.

Bevinas Plūsta Višinskio 
Pasiūlymus; Perša Baru

cho Planą
Anglijos užsienio reikalų 

ministras Ernestas Bevinas 
plūdo sovietinius pasiūly
mus dėl taikos Hr dėl ato
minių ginklų uždraudimo. 
Kanados delegatas turavojo 
Bevinui. Abudu smerkė So
vietų reikalavimą uždraušti 
atominius ginklus naudoti, 
įvesti griežtą pasaulinę at
omų jėgos kontrolę ir su
naikinti jau gatavas atomų 
bombas. Šį Sovietų pasiūly
mą Bevinas apšaukė net 
“kvailių” Jisai siūlė tiktai ' 
senąjį atominį Amerikos 
Barucho planą.

Barucho planas gi štai ką 
perša:

Amerika pasilaikys ato- ' 
mines bombas, galės vis 
daugiau jų gaminti ir slėps 
atorpiniųs savo sekretus, i- 
ki Jungtinių Tautų komisi
ja pilnai sužiūrės ir suvar
žys atominę gamybą kituo
se kraštuose (Sovietų Są
jungoj). Amerika tiktai 
tiek atominių slaptybių ati
dengs kitiems kraštams, 
kiek bus sukontroliuoti jų 
atominei gamybai tinkami 
fabrikai, atominių medžia
gų kasyklos ir 1.1.

(Atominis Anglijos mok
slininkas Blackett andai 
pareiškė: Sovietų Sąjunga 
neišmintingai darytų, jeigu 
priimtų tokį monopolinį, 
vienpusišką atominį Ameri
kos planą.)

Gręsia Plieno ir Auto 
Darbininkų Streikai

Washington.— CIO Plie
no Darbininkų Unijos va
dai gręsia paskelbti visuoti
ną streiką ateinantį šešta
dienį, jeigu kompanijos vis 
dar atmes prez. Trumano 
komisijos pasiūlymą dėl ap- 
draudos - sveikatos ir se
natvės pensijų darbinin
kams.

Detroit. — Fordo auto
mobilių darbininkai, CIO 
unijistai, ruošiasi sustrei- 
kuot šį ketvirtadienį, jei 
Fordas atmes jų reikalavi
mą dėl sveikatos ir senat
vės pensijų fondo.

Chryslerio auto, darbi- * 
ninkai taip pat grasina 
streikuoti.

Philadelphia. — Ameri
konų 'Lėgiono vadai šaukė 
savo sekėjus neiti į Paulo 
Robesono koncertus.

ORAS.—Apsiniaukę, lietus.
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“Didžiausias Sekretas” — Jau 
Nebe Sekretas.* r x •

Pagal laikraštinę “tradiciją” sįs editorialas, šis straip
snis turėjo tilpti vakar dienos laidpje. Bet mes nesisku
binome jo rašyti, mes norėjome daugiau pasidairyti, pa
galvoti, pamatyti, ką s^ko kiti ir, visą tai suvirškinus, 
pateikti skaitytojams saVfTpažiūras. ,

Pirmiausiai pasisakysime, jog prezidento Trumano 
rugsėjo 23 dieną padarytas pareiškimas, jog T. Sąjunga 
turi atominę bombą, mūs visiškai nenustelbė, — nenu
stelbė, nes jis buvo gerokai pavėluotas.

Pas mus jau buvo rašyta seniau, jog T. Sąjunga turi 
minėtąją bombą ar jai kaž kh panašų, padarytą iš ato
mines energijos. C /

Mes* gerai prisiminėm^ Molotovo padarytą pareiški
mą Paryžiuje prieš porą metų tuo reikalu.

Mes gerai žinojome Andriaus Višinskio pareiškimą, 
padarytą prieš vięncTnųs metus Paryžiuje.

Abudu juodu/šakė, jog sekretas,- kuriuo Jungtinės 
Valstijos didžiuojasi, jau nebėra sekretas, — Tarybų Są
junga jį žinoĮ. \

Vadinasi, juodu sakyte sakė pasauliui: mes užkariavo
me atomą, mes žinome, kaip jį įjungti pajėgon, — di- 
džiausion pajėgon, kokią kada pasaulis yra turėjęs.

Mes gerai žinojome ir Molotovo pareiškimą, padarytą 
prieš trejetą metų Maskvoje: Tarybų Sąjunga turės ato
minę bombą ir “dar ką nors daugiau !”

Prezidento Trumano pareiškimas padarė tai, kad jis 
didžiai sudramatizavo minėtąjį dalyką. Jis privertė ti
kėti esamuoju faktu kiekvieną, kuris kitaip nebūtų tikė
jęs. Turime atsiminti, jog dažnai tūliems /monėms yra 
sveikiau nežinoti to, ko jie nenori žinoti, bet čia prezi
dentas Trumąnas privertė kiekvieną žinoti, suprasti tą 
būtent faktą, jog sekretas, kurį ligi šiol mes taip labai 
saugojome, jau nebėra sekretas, jog Tarybų Sąjunga ži
no, kaip atomo energiją pajungti ir turi galimybės tam 
padaryti.

Po prezidento Trumano paleisto pareiškimo, pasirodė 
spaudoje ir pasigirdo pėr radiją visokiausių minčių tuo 
klausimu. Vienos jų gan blaivios, kitos — neišpasakytai 
paikios, kvailos.

Kvailos yra tos “mintys”, kurios skelbia, būk komunis
tai pavogė Amerikos sekretas ir 
galėtų atomo bombą pasidarytu

Kiekvienam juk turėtų būti aišku, jog tarybiniai mok
slininkai nėra nei kiek silpnesni už kitų kraštų moksli
ninkus, įskaitant Jungtines Valstijas.

Ne ko verti yra ir tie “ekspertai”, kurie skelbė, būk 
Tarybų Sąjunga nepajėgsianti pasigaminti atominės 
bombos dėl to, kad “jos pramonė dar persilpna.7 Tai ki
tas nedakainavimas Tarybų Sąjungos didžiulės pramo
nes pajėgos, kurią toj į šalis pasiekė prieš karą,/karo me
tu ir po karo. [

Tos rūšies ekspertai, kaip jie patys pripažįsta, 
ję”, jog Tarybų Sąjunga moka,, kaip pasigaminti atomi
nę bombą, bet negali jos pasigaminti ir “negąlės net iki 
1952 metų!” \ 1‘ •

Tai parodo, kaip mažai tie ekspertai žino, kai\ negali
ma jais niekad pasitikėti! \

Per ilgą laiką buvo skelbta, būk Tarybų Sąjunga ne
galėsianti užvaldyti atominės energijos, nes ten/ girdi, 
mokslininkai esą pavergti, o vergas pieko negalįs naujo 
padaryti, negalįs būti mokslininku ir mokslo /tobulinti, 
plėsti, kelti jį aukštyn/• • / \

\Tai irgi parodo, kokie glifai tie žmonės,/kurie šitaip 
skalbė, ir kaip negalima ^įais pasitikėti!

^rumano pareiškimas, nėtiesiogiai, uždavė smūgį viso- 
.ablavukams, visokiems ekspertams, visokiems “ži- 
s Tarybų Sąjungos buities”, skelbusiems per metų

rusams, kad jie

žino-

kie\ 
nov 
eilę ne tai, kas Tarybų Sąjungoj vyko, bet tai, • ko jie 
norėjo, kad būtų vykę! 1

Trumano pareiškimas uždavė tokį smūgį visokiems 
kvailiems mūsų krašto pranašams, visokiems Tarybų 
Sąjungos neapkentėjams, visokiems “žinovams”, kaip 
kad Raudonoji Armija, sutriuškindama vokiečiui karo 
fronte, uždavė smūgį Visokiems ablavukams, skelbu
siems, būk hitlerinė karmomenė sunaikins Raudonąją 
Armiją įr užkąriaus Tarybų Sąjungą!

Trumano pareiškinias patviytipa (žinoma, nenoriai) 
mūsų skelbtą nuomonę, būtent, jog Tarybų Sąjunga, so
cializmo kraštas, žygiuoja pirmyn moksle, kultūroje, 
ūkiško gyvenimo kėlime, jog su Tarybų Sąjunga mūsų 
kraštas turi skaitytis kaip lygus su lygiu ir sugyventi 
draugiškai, panaikinant šaltojo karo politiką.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Rugs. 28, 1949

Kas dabar?
Visokie reakcininkai šaukia daugiau ginkluotis ir gin

kluoti “Vakarų Europą.^J^e^/agina gaminti daigiau ato
mo bombų. Jie siūlo “pagyvinti” reakcinius veiksmus 
Amerikoje prieš progresyvę visuomenę.

Jie, įpuolę isterijon, plepa patys nežinodami ką!
Mūsų nuomone, visas dalykas reikia imti šaltai ir pri

eiti prie rimto padėties išsprendimo.
Dabar laikas visiškai likviduoti atominę’ pajėgą — 

bombas ir kitką, — taikomą karui. , .
Dabar laikas priimti Tarybų Sąjungos užsienio reikalų

Kas Dedasi Rytinėje Vokietijoje?
Amerikos komercinėje spaudoje labai daug rašoma 

apie padėtį Vakarinėje Vokietijoje, kuri yra okupuota 
amerikiečių, fiancūzų ir anglų, o beveik nieko joje ne
randame apie dalykus Rytinėje Vokietijoje, arba tarybi
nės okupacijos zonoje. O ten, kaip pasirodo, krašto atsta
tymas eina dideliais tempais. Kas svarbiausia, kad Ryti
nėje Vokietijoje yra su šaknimis išrautas fašizmas ir 
kraštas atstatomas demokratiniais pagrindais. Apie pa
dėtį Berlyno tarybiniam sektoriuje įdomių davinių pa
tiekia Anatolijus Finogenovas. Jis rašo:
Demokratinis Berlyno 
Magistratas \ I

Beveik metai, kaip vokie
čių sostinės tarybin. sek
toriuje veikia demokratinis 
valdymo organas — Berly-' 
no magistratas. Sudarytas 
demokratinių partijų ir vi
suomeninių orgknizacijų i- 
niciatyva, jis nusipelnė au
toritetą ir Berlyno tarybi
nio sektoriaus gyventojų 
pasitikėjimą.

Magistratas nenukryps
tamai ir nuosekliai kovoja 
dėl miesto visuomeninio bei 
ekonomin. gyvenimo demo
kratizacijos ir gyventojų 
medžiaginės buities pageri
nimo. Išvystant taikingo 
pobūdžio pramonės šakas 
tarybiniame Berlyno sekto
riuje, kaip ir visoje Rytų 
Vokietijoje, didelę pardmą 
teikia Tarybų Sąjunga. Ry
tinė zona gavo iš TSRS 
grūdų, riebalų, mineralinių 
trąšų. Čionai atvyksta išti
si traukiniai su sunkveži
miais, metalu, valcuota ge
ležimi ir kitomis medžiago
mis.

Demokratinis magistra
tas per trumpą laiką priėmė 
if įgyvendind svarbiausius 
įstatymus, turinčius stam
bią reikšmę dėl tolimesnio 
tarybinio Berlyno sekto
riaus sudemokratinimo. Ši
tiems įstatymams pritarė ir 
juos patvirtino Vyriausis 
tarybinės karinės adminis
tracijos Vokietijoje virši
ninkas. Remiantis .šitais į- 
statymais, į vokiečių liau
dies rankas perduota 465 
įmonės, 65 bankai, 101 drau
dimo draugija, 87 stambūs 
gyvenami namai (blokai), 
anksčiau priklausę žymiem 
fašistam bei kariniams nu
sikaltėliams.

Butų klausimas — vienas 
iš sudėtingiausių magistra
to klausimų. Tačiau, su ši
tų uždaviniu jis sėkmingai 
susidoroja. Mažiau kaip per 
metus atremontuota ir pa
statyta 5,827 butų. Dau
giau kaip 9 tūkstančiai dar
bininkų šeimų persikėlė iš 
skiepų ir griuvėsių į naujus 
butus.
• Magistratas turi > glaudų 
ryšį šu masėmis. Jo vado
vaujantieji darbuotojai — 
nuolatiniai svečiai fabrikuo
se, gamyklose, įstaigose. 
Darbininkų ir tarnautojų 
susirinkimuose jie regulia
riai išstoja su . atskaitomis 
apie miesto valdybos darbą.

Be to, rajoniniai valdybos 
organai fabrikuose ir ga
myklose rengia viešus posė
džius. Darbo žmonių pasiū
lymu, prie magistratų su
daryti skundų biurai.

Rimtu bandymu demok
ratiniam magistratui, buvo 
žiemos periodas. Bet su ak
tyvia tarybinės zonos darbo 
žmonių pagalba, ekonomi
nės komisijos ir "Tarybinės 
karinės administracijos-pa
rama magistratas garbin
gai išlaikė šitą egzameną. 
Tarybinio Berlyno sekto
riaus gyventojai be per
traukos aprūpinami kuru, 
maistu, pramoninėmis pre
kėmis. Žiemą kiekviena šei7 
ma, pareinamai nuo jos su
dėties, gavo nuo 18 iki 28 
centnerių anglių. Iš viso' 
gyventojams magistratas 
išdavė daugiau kaip 12 mi
lijonų centnerių anglies ir 
450 tūkstančių kubinių me
trų malkų. Elektros energi
ja gyventojai buvo aprūpi
nami beveik ^prieškariniame 
lygyje.

Tarybinio Berlyno sekto
riaus įmonėse magistratas 
suorganizavo karštų pietų 
išdavimą. Kasdien apie 200 
tūkstančių darbininkų ir 
tarnautojų žiemos metu 
gaudavo šiltą maistą. Tam 
tikslui buvo išduota 80 
tūkstančių tonų įvairių/prc/v 
dūktų. Be to, kalėdinėms ir 
velykinėms .šventėms vi
siems gyventojams buvo 
išduotas papildomas mais
tas. '

Vakarinio Berlyno gy
ventojams, nežiūrint kliū
čių iš vakarinių okupacijos 
organų pusės, ’ pasisekė 
gauti nuo ' demokratinio 
magistrato 400 tūkstančių 
aukštos kokybės produktų 
vietinių racionų.

Vakarinėje Berlyno daly' 
j e uždaryta 6,902 įmonės ir 
daugiau kaip 13 tūkstančių 
žmonių dirba nepilną sa
vaitę. Nuo gegužės pra
džios iki birželio 10 d. sus
tojo 248 medžio apdirbimo 
pramonės įmonių.

Tarybiniame Berlyno 
sektoriuje zriedarbas likvi
duotas visįškai. Demokrati
nis magistratas ’ paruošė 
generalinį sostinės atstaty
mo planą.-

Ii949 metais magistratas 
numatė padidinti pagrindi- I 
nės pramonės produkcijos 
išleidimą, palyginus su ' pe
reitais metais 17 procentų.

ministro Višinskio pasiūlymą, kad tarp penkių didžiųjų 
— Amerikos, Tarybų Sąjungos, Kinijos, Anglijos ir 
Francūzijos, — būtų eita prie susitarimo, prie taikaus 
išsprendimo visų nesantaiką keliančių klausimų. z

Dabar, kai Jungtinės Valstijos jau nebeturi ant, atomi
nės energijos monopolio, yra laikas atomo bombasį pasta
tyti į tą kategoriją, kur -stovi nuodingosios dujos, — jų 
karui neruošti, jomis pasauliui negrąsinti. į

Dabar laikas Amerikai su Tarybų Sąjuhga susitarti, 
kad ištraukus naujam karui pagrindą.

Dabar laikas grįžti prię velionio prezidento Roosevel- 
to principų, — principų, kad kapitalizmas gali taikiai i su
gyventi greta sociąlizmo, ir atvirkščiai, kad visos pajė
gos būtų nukreiptos išravejimui iš pasaulio nacizmo, pa
kėlimui pasaulio darbo žmonių‘gerbūvio. • -

Iš Tarybų Sąjungos pranešama, jog ten atominė ener
gija šiandien naudojama didžiuliams kalnams iš kelio pa
šalinti, ten, kur jie reikia pašalinti, , kad ten atominė 
energija naudojama kūrybiniam (o' ne griovikiškam) 
darbui.

Mums rodosi, jog dabar yra geriausias' laikas ir 
Amerikoje atominę medžiagą pakinkyti kūrybiniam dar
bui ir liautis grąsinus atomine bomba pasauliui, kuris 
yra kaljtas tik tuo, kad kuria socialistinę visuomenę, lai
duojančią darbo,žmonėms šviesesnį rytojų, gražesnį gy
venimą.

Dabar laikas'daug kas' gero padaryti!
Žiūrėsime, kaip visa tai bus daroma.

Jau metų pabaigoje turi 
būti atstatyti ir rekons
truoti mašinų gamybos fa
brikai “Bergman - Bor- 
zig” ir “Kriuger”, elektros 
lempų fabrikas “Osram ”, 
transformatorių, du dujų 
fabrikai ir kiti. Bus atsta
tytos taip pat 8 metropoli
teno stotys, žymiai bus iš
plėstas tramvajaus linijų 
tinklas,-'bus pastatyti trys 
geležinkelio tiltai, penki 
tiltai autotransportui. Be 
to, atsidarys 7 ligoninės. 
Bendro lavinimosi mokyk
lų moksleivių skaičius padi
dės iki 280 tūkstančių.

Bus atstatomos moksli
nės ir kultūrinės įstaigos ir 
jų tarpe pirmoje eilėje- — 
Gumboldto vardo Berlyno 
universitetas, Mokslų aka
demijos, vyriausias pasta
tas, viešoji biblioteka. •

Vokiečių ekonominės ko
misijos nurodymu, magis
tratas paruošė priemones, 
skirtas mokslininkų, liau
dies švietimo darbuotojų, 
rašytojų, artistų, dailinin
kų ir kitų inteligentijos at
stovų medžiaginei padėčiai 
pagerinti.

Magistratas daug dėme
sio skiria darbo žmonių 
poilsiui. Šiais metais poil
sio namuose ir sanatorijose 
ilsėsis 40 tūkstančių darbo 
žmonių, lageriuose ir vaikų 
aikštelėse — 55 tūkstančiai 
vaikų. Sanatorijose ir poil
sio namuose darbo žmonės 
gauna nemokamą gydymą, 
maistą; kelionė į sanatoriją 
aprūpinama nemok amu 
transportu. Visas šitas iš
laidas apmoka socialinio 
draudimo organai. Tarybi
nio Berlyno sektoriaus dar
bo žmonės, kaip ir tarybi
nės Vokietijos zonos dar
bo žmonės, gali nemokamai 
gydytis prie fabrikų ir ga
myklų organizuotose poli
klinikose.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel. HiunlKiIdt 2-7904 *

STREPTOMYCIN AS, 
SULFA — IR NERVAI
Drauge gydytojau, pa

tarkite man. Esu ligoninėje 
jau arti metai laiko. Mano 
plaučiai buvo kritiškoj pa
dėty. Gydytojas ilgai ieško-, 
jo džiovos bacilių, bet vis 
surast negalėjo. Pagaliau, 
surado, kad »mano plaučiai 
infektuoti kokiais tai pelė
siais ar grybeliais (“fun
gus”) ir dar kokiomis ten 
bakterijomis.' Bent keli gy
dytojai nusprendė gydy
mui vaistus. Na, ir gavau 
aš su adata didelėmis dozė
mis streptomycino per 19 
dienų. Leido į kraują dar ir 
kitokio vaisto, rodos, peni
cilino. Be to, kasdien “įšau- 
davo” ir vitamino B. Taipgi 
davė ir “sulfa” tablečių, 
kurios, sakoma, irgi nuo
dingos.

! To viso rezultatai: , plau
čiai pagydyti, bet pažeisti 
nervų audiniai. Minėtus gy
dymus man sustabdė vasa
rio 16 d., bet aš nuo jų ir 
šiandien dar tik labai, la
bai mažai teesu išsipagirio
jęs. Galva apsvaigus, vaikš
tant žemė supasi, kaip lai
vas. Nors skaityt, ypač gu
lėdamas, galiu gerai, bet 
rašyt gana sunku. Jei ką 
rašau, turiu daryt kelias 
pertraukas.

Gydytojas vis ramina, 
būk su laiku tas svaigulys 
išgaruos. Bet aš jau nusto
jau jam tikėjęs. Viena, iš 
patyrimo žinau, jog gydy
tojai, sulig priimtos eti
kos, slepia savo pacien
tams jų kritišką padėtį. An
tra, juk jau per virš 8 mė-

Jubiliejaus Atžymėjimas

nėšių laikotarpį galėjo tie 
pažeisti nervų audiniai pa
sitaisyti.

Ar gydytojams yra žino
ma, kad minėtais vaistais 
pažeistieji nervai kam nors 
būtų pasitaisę? Iš 
ciū.

kalno, a-

pasidaro
Vienas

orga-
Jums

Bet ir

Didysis rėmėjas apšvietos ir kultūrihio darbo Dr. J. J. 
Kaškiaučius apdovanojo dienraštį jubiliejaus proga su 
$100.00. Tai ne pirma taip stambi dovana nuo Dr. Kaš- 
kiaučiaus mūsų dienraščiui kovoje su infliacija.

Nuo Pietų Amerikos lietuvių paramai komiteto, Hele
na Feiferienė įteikė $58.00 dienraščiui. Tai dovana nuo 
Urugvajaus pažangių lietuvių dienraščiui Laisvei, jubi
liejaus proga.

Stanley Wolfe iš Paterson, N. J. prisiuntė $30.00 do
vaną nuo LLD 84 kuopos. Tai stambiosios dovanos. 
Smulkesnių gavome nuo šių geradėjų:

F. ir S. Vaitkai, Jamaica, L. L, N. Y. . . . $5.00
A. L. Borden, Kenosha, Wis.............................. 3.00
Ilsė ir A. Bimba, Brooklyn, N. Y................ •. . 5.00
Ig. ir R. Strelčiunai, Cuddy, Pa......................... 3.00

Jurgis Mikaitis, Barre Plains, Mass. . . . 3.00
Mrs. A. Apšegienė iš ̂ Auburn, Me., prisiuntė dar $2.00 

gavusi dovanų nuo šių 'asmenų:
J. Laučienė, Auburn, Me.................... ..... 1.00
J. Vaišvilas,. Auburn, Me. ........ 1.00
Anelė Kanopienė, B’klyn, N. Y.................... 1.00
Elz. Paškauskienė, B’klyn, N. Y.........................1.00
Jubiliejinė laida jau baigiama. Visų aukojusiųjų var

dai bus išspausdinti toje laidoje.
Širdingai dėkojame visiems aukavusiems ir pasirūpi

nusiems gavimu aukų. Baigdami jubiliejinę laidą, spar
čiai rengiamės prie jubiliejinio vajaus gavimui naujų 
skaitytojų. k Laisvės Adm.

Stambi Kinų Tautininkų Armija Ningsi jo j 
Prisidėjo prie Liaudininkų-Komunistų

Peiping, Kinija. — Kinų 
Liaudies Armija rainiai už
ėmė ištisą šiaurinę.; Ningsi- 
još provinciją. Liaudinin
kams - komunistams pasi
davė visa generolo Ma 
Hung-kwei armija. Gen. 
Ma, buvęs provincijos gu
bernatorius, p.a b ė g o į 
Čungkingą.

Pas liaudininkus atėjo 9 
armijos pėstininkų- korpu
sai ir dvi divizijos ir dvi 
raitininkų brigados su savo 
komandieriaiis.'

Pranešimai iš Hong Kon
go sako, kad į komunistų 
pusę perėjo ir tautininkų 
kariuomenė Hami, mieste, 
šiaurvakarinėje Kini jos

. provincijoje.
Liaudies Armija^ tarp 

kitko, paėmė Sučovo mies
tą arti Yumen žibalo vers
mių, kur yra ir vienintelis 
Kinijoj žibalo apdirbimo 
fabrikas. Suprantama, jog 
liaudininkai užėmė ar greit 
užims Yumeną. apylinkėje.
•(' Kanton, Kinija. — Kinui 
tautininkai praneša, jog ko- 
■munistai per smarkias ata
kas užėmė Tsim^i miestą, • 
12 mylių į šiaurę nuo svar
baus Amoy uostamiesčio. 
Tautininkai skelbia, kad

ATSAKYMAS.
Taip, Drauge, 

nei šiaip nei taip, 
organas lyg ir pataisomas, 
o kiti gauna nukentėt. Gy
dymas — nelengva daiktas.

Jūsų Drauge, atsitikime, 
gydytojai, netenka abejoti, 
darė ką geriausia. Juk 
plaučiai — labai opūs orga
nai — ir labai nepavaduo
jami organai. P r i siejo 
griebtis herojiškų priemo
nių, kad išnaikinus juose į- 
sigalėjusius parazitus. Tie 
visi Vaistai, antibiotikai ga
labija tūlus parazitus, bet 
jie apgalabija ir nusilpnina 
ir žmogaus organizmą, ner
vus ypatingai.

Su penicilinu tai leng
viausias išrišimas. Šitas an
tibiotikas sulaiko besiveisi- 
mą daugybes įvairių para
zitų. Žmogaus organizmą 
labai mažai tenuskriaudžia. 
Streptomycinas — irgi an
tibiotikas, eina prieš tūlus 
parazitus, bet jis nuodingas 
nervams ir šiaip organiz
mui. O dar nuodingesni y- 
rą “sulfa” vaistai.

Kad,jų žalingumą 
nizmui sumažinus, 
leisdavo vitamino B.
to nepakanka. Reikia ir vi
sų ’ kitų kitokių vitaminų, 
tai greičiau galės atsigauti 
Jūsų organizmas, nervai, 
kraujas, i: i; t

Gydytojai žino, kad pa
žeistieji nervai ir šiaip pa
žeistieji audiniai gali pa
laipsniui. atsigauti ir pasi
taisyti. Čia nėra pritiklaus 
masto, tik aplamai daroma. 
Daug priklauso nuo paties 
ligonio bendro gajumo, nuo 
maisto, vitaminų gausos, •, 
priežiūros ir viso gydomojo 
režimo.
Daugiausiai nusveria mai

stas. Šiaip maistas, taipgi 
ir dademasis maistas — 
maisto ekstraktai — vita
minai. Ir šiaip maistas ir 
vitaminai brangiai atsiei
na, todėl dažniausia ligo
niai ir negauna pakanka
mai gero, negadinto, gamti
nio maisto ir pakankamai 
visokių vitaminų. Vitaminų 
Jums, Drauge, reikia su di
deliu kaupu, gausiai, di
džiulėmis dozėmis. Ligoni
nės gauna vitaminų pigiau, 
negu kiti, bet iiLtęn ekono
mija, biudžetas vfską su
valdo.

Dažnai prisieina gaut vi
taminų iš šalies, ir tai esti 
keblumų, visokių formalu
mų, kol tau daleidžia juos 
varto t.

Bendrai imant, b^t kam 
yra geras kad ir šitas miš
rių vitaminų preparatas: 
Multovals (G), .V.C.A. — 
Vitamin Corporation of A- 
merica, Newark, N. J. Kai 
Jums, būtų patartina imti 
bent po 3 piliules laike val
gymo, tai po 9 kas diena.

Kartu Liaudies Armija 
atėmė iš tautininkų Nam- 
jung miestą, 155 mylios į 
šiaurės rytus nuo Kantono.

Tokio.—Pertaisytas bom- 
banešis B-29 atskrido iš 
San Francisco į Japonijos 

padarę didelių nuostolių ko- sostinę Tokio per 24 valan- 
munistams artimoje Amoy das ir 36 minutes.



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

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

Amerikos Moterų Kongresas 
Šaukia Veikti del Peekskill

Mergaičių "Reformos Mokykla” 
--- Viduramžiškas Kalėjimas

Amerikos Moterų Kon
greso veiklios narės, būda
mos sargyboje moterų rei
kalų ir taikos, gerai (supra
to, ką reiškia atakos ant 
Robesono koncerto dalyvių 
Peekskille. Suprasdamos, 
kad tai fašistinės užmačios 
ir žinodamos, kad fašizmas, 
kad reakcija bendrai veda 
į karą, nusprendė, jog —

Ataka ant vienos grupės 
piliečių teisių reikš praradi
mą teisių visiems.

Šį kartą atakos buvo ant 
negrų ir progresyvių asme
niniai ir ant Teisių Biliaus, 
svarbiausiojo mūsų šalies 
dokumento, esminiai. Kon- 
gresistės stojo petis petin 
su visa lidudimi po to, kai 
jos išgirdo, jog pirmasis 
Robesonui rengtasis koncer
tas Peekskille negalėją 
įvykti.

Daugelis žymių moterų 
kongresinių judėjime, tūlos 
nacionales plotmės vadovės, 
ne tiktai dalyvavo koncerte, 
bet po koncerto pagamino 
pasirašytus liūdymus apie 
ataką, kurioje jos pačios 
buvo terorizuotos, kur jos 
matė kitas moteris, net šei
mas su kūdikiais apmėto
mus akmenimis ...

0 jie buvo atvykę pasi
klausyti visame pasaulyje 
pažįstamo ir mylimo artisto 
Paul Robesono dainų.

Štai ištrauka iš Noros 
Stanton Barney apsakymo 
apie tą užpuolimą. Inteli
gentė, lėtai ir švelniai kak 
banti, bet daug pasakanti, 
jau balsvai • senstelėjusi 
Mrs. Barney yra istoriniai 
žinomosios kovotojos už pi
lietines teises moterims ve
lionės Cady Stanton gimi
naitė. Ji, greta kitko, rašo 
savo raporte to gėdingo mū
sų šalies šiandieniniams 
valdonams ir garbingo civi
linių teisių gynėjams inci
dento :

★ ★ ★

“... Mums reikėjo eiti 
pėstiems apie mylią pasieki
mui koncerto. Prie įėjimo, 
nors ten buvo pakankamai 
policijos suvaldyti būrį (tų 
demonstratorių), jie leido 
tam būriui stovėti ant kelio., 
Už būrio buvo akmenų sie
na su patogia ątnunicija...

“... Koncertui pasibai
gus, klausiau valstijinių po- 
licistų, ar jie neprašalinš' 
gaujos, nes padėtis buvo la
bai pavojinga su krūvomis 
akmenų^ esančių riaumoto- 
jams po ranka, bet jie tik 
patraukė pečiais. Jie sakė, 
kad padėtis jiems * suvaldo
ma. Spąstai buvo paspęs
ti...

“Pradėjau eiti link Peek
skill stoties. Man nenuėjus 
nei 300 pėdų, pradėjo išleis
ti pirmuosius auto' iš kon
certo vietos. Vargiai bebuvo 
bent kur neišdaužytų langų 
tuose automobiliuose...

“... Pagaliau, daėjąm iki 
gasolines stoties viltyje! te- 
lefonuoti pasišaukti\ leksi
ką. Man ten, nuėjus, Išmuš
tais langais auto privažiavo 
pasiimti gaso. Apie astuo
ni vyrai... atbėgo skersai 
kelią užpulti auto... Ten 
buvo tik vienas policistas ir 
aš nubėgau tarp tų vyrų ir 
auto, maldaudama paliauti 
ir negėdinti Amerikos. Vie

nas stvėrė man už alkūnės 
ir nustūmė į šoną .. . Pa
šaukiau policistą areštuoti 
vieną vyriškį, nes jisai bu
vo vienu iš metusių- akme
nis ir. tas pats, kuris pasu
ko mano ranką. Policistas 
sakė, jog jis liudysiąs, kad 
aš drumsčiau ramybę! Kita 
mašina su išdaužytais lan
gais turėjo sulėtinti važia
vimą . .•. šeši mašinoje va
žiavusieji negrai dar sura
do vietos ir man. Peekskillą 
pasiekiau saugiai, dėka 
jiem^.”

Amerikos Moterų Kong
resas paskelbė daug tokių 
pasirašytų liūdymų. Atakas 
paakstino, prie to privedė, 
primokė, sako jos, prezi
dento Trumano užkartosios 
mūsų šalies žmonėms “išti- 
J^ipfybės priesaikos” (loyal
ty oaths) ir pravardžiavi
mas “subversyviais.” Prisi
dėjo gubernatoriaus Dewey 
valstijinės ir Peekskill val
dininkų atsiųstos policijos 
nesistengimas fašistinius 
smogikus suvaldyti.

Kongresistės atsišaukė į 
visus savo skyrius ir kitas 
organizacijas veikti. Ragi
na : \

Organiuoti protesto mi
tingus ;

Siųsti gubernatoriui De
wey" telegramas ir laiškus 
reikalauti tyrinėti užpuoli
mo mobilizuotojus ir užpuo
likus, tam paskirti bešališ
kus žmdnė^;

Raginti prezidentą Tru- 
maną ir generalį prokurorą 
J. Howard McGrath įsikiš
ti; ' • • ' . <../

Susiedijose kviesti visas 
organizacijas ir vadus į pro
testą ;

Rašyti i į Peekskill Evenin 
Star protestus prieš to laik
raščio kurstymą gaujų.

Kongresistės veikia, kad 
laisvė dainuoti ir dainų 
klausytis, kaip kad ir visos 
kitos mūsų protėvių iškovo
tos ’ laisvės, nepranyktų iš 
mūsų šalies ir pasaulio.

A-a.
/ ■ —•----------------------——■

Binghamton, N*. Y.
Laukiame Brangaus Svečio

Juomi bus daktaras J. 
J. Kaškiaučius, iš Newark, 
N. J., kuris pasakys svar
bią prakalbą sveikatos klau
simu. Tema: Jūsų viduriai 
ir jūsų sveikata.”

Sveikata, tai yra bran
gus žmogaus turtas, o mes 
nepakankamai rūpinamės 
tuo brangiu turtu. Ne tik 
kad retkarčiais tesurengia- 
me prakalbą - prelekciją 
sveikatos klausimu, kaipo 
grupei žmomų pasimokyti 
kaip palaikyti sveikatą, bet 
kartais ir pavieniai neku 
riuos sveikatos nukrypimus 
praleidžiame labai lengvai 
iis ilgainiui pasidaro dides
nis sveikatos sukrikimas. 
Tad, dabar, kuomet čia bus 
mūsų brangus daktaras 
Kaškiaučius, tai nepraleis- 
kime progos nedalyvavę šio
se prakalbose.

Šias prakalbas- rengia 
LLD 20-tos Kuopos Moterų 
Skyrius. įvyks sekmadienį, 
spalių 2-rą dieną, Lietuvių 
Svetainėje, 315 Clinton St.

Anaheim, Cal., užraktų šapos darbininkai padare ne
regiui savo sandarbininkui Frank Schwitzer visos ša
pos takų, durų ir mašinų planą, kuriame jisai apčiu- 
pomis “mato” visą šapą. Thelmai Isham jisai aiškina, 

kaip jis atsimena, kas ką reiškia tame plane.

Pas Draugus Pajūryje
Norėčiau bent kiek ir aš 

parašyti apie mūsų nors ir 
trumpas vakacijas.

Laisvės piknike mums te
ko susitikti d. Depsą ir aš 
jo užklausiau: “Kaip jūs 
čia atvykote iš taip toli?” 
Atsakė: “Visai paprastai. 
Nė atstumas mūsų neatsky
rė nuo bendradarbiavimo ir 
nuo draugų, mes jų tik ir 
pasiilgstame.”

Vėliau d. Depsas kvietė 
mus atvažiuoti, pamatyti 
jų dabartinę gyvenimo vie
tą pajūryje, Mastic Beach. 
O mums, žinoma, įdomu pa
matyti. Už savaitės laiko 
jau mes ir/traukiame pas 
Depsus.

Surasti juos buvo kiek 
sunkoka, nes ant’tos gatvės, 
kur jie gyvena, prie namų 
durų nėra jokių numerių 
— jei nori, atspėk, kuriame 
name Depsai gyvena. O ten 
tų namų yra gražių ir la
bai paprastų. Mes' kažkaip 
įsivaizdavome, kad jų na
mas bus mažas, nes jie tik
du žmonės. O kajp tik ap
sirikta, surandamu, kad jų 
namas pusėtinai didelis ir 
labai gražiai atrodo, nes vi
sas baltai numaliavotas, ap
link jį keletas medžių. Taip 
pat gražios gėlės ir pusėti
nai daug įvairių daržovių. 
Atrodo, kad Us daržoves ir 
gėles prižiūri d. Depsienė.; 
Mat, moterys, gal būt, turi 
daugiau įdomumo jas pri
žiūrėti (žinoma, ne visos). 
Jūros irgi visai netoli. Vie
nu žodžiu: gyvena gan pui
kioje vietoje. Tikrai malo
nu matyti draugus taip pui
kiai gyvenant. Ten oras 
švarus, tyras, lengva kvė
puoti, todėl ir juodu taip 
gražiai atrodo.

Mums darželyje besikal
bant, ateina ir jų duktė 
Binnie. Be jokių ceremoni
jų prisį^tato. Labai malonu 
buvo su ja susipažinti, nes 
ji labai draugiška. O visgi 
jinai nėra paprasta merge
lė, mokslą baigusi gana di
delį ir turi įdomų dailinin
kės užsiėmimą. Nebuvau 
girdėjusi, kad iš lietuvaičių 
būtų tokioje profesijoje.

Prisiminus, kad mūsų 
dukrelė Karoliutė taip mėg
sta plaukioti, dd. Depsai
_________ L_U_._________  
Pradžia 2 vai. po pietų.

Visus prašome būti laiku. 
Širdingiausiai užprašome 
dalyvauti.

Rengėjos.

mielai sutiko ją paimti ke- 
lėtą dienų pagyventi prie 
jūros. Ji ten linksmai pa
siliko, o mes, parnakvoję, 
nors gailėjo ^svetingus ir 
draugiškus Depsus apleisti, 
ant rytojaus grįžome į |na
mus, nes • mūsųjsąlygos . tik 
tiek tepavelint) svečiuotis. 
Bet mes perdaug nenusimi
nėme— i

Drg. Depsai-/užprašo at
važiuoti Labor Day proga, 
o mano Prahukas mėgsta 
žvejoti. Čia jau bus puiki 
proga, nes d. Depsas turi 
motorinį laivelį ir jis priža
da mus pavažinęti po jūras.

Mėnuo prabėgo greit. 
Mes ir vėl pas dd. Depsus. 
Kieme mus pasitiko jisai. 
Gaila, kad d. Depsienės ne
radome namie, ji buvo išva
žiavusi į Philadelphiją pas 
sesutę ir į Laisvės pikniką.

Po pietų d. Depsas pa
kvietė mus paplaukioti lai
veliu. Jie visi išvažiavo, bet 
aš likau namie, nes mūsų 
mažasis berniukas man ne-
pavėlino. Ant rytojaus, 
anksti rytą, vėl esame kvie
čiami pasivažinėti ir žuvau
ti.' Jau nesilieku ir aš. Ve
žamos ir mažąjį Lenuką. 
Reiškia, važiuojame visi. O 
rytas toks gražus, toks 
skaistus. Jūros tykios, o lai
velis skubiai tik skiria sau 
kelią ir . tik mažos bangelės 
atsimuša į laivelk Vaizdas 
tiesiog nepaprastas. .

Jūrose be galo daug žu
vauto jų. Žvejojame ir mes. 
Drg. Depsas ir man užtai
so meškerę ir už keletos mi
nučių ištraukiu krepsą. Pa
kilo ir man ūpas žvejoti. 
Bet, deja, mano sūnelis jau 
miega, man ’ progos nėra, 
reikia važiuoti namo. ' Drg. 
Depsas' pasigailėjo manęs, 
jis metė žvejojęs ir gerą 
pusvalandį pavažinėjo po 
jūras. Kai man ne 'dažnai 
taip pasitaiko, tai aš d. 
Depsui esu be galo dėkinga.

Vyrai Pasiliko žvejoti. 
Žvęjoją/jie beveik visą die
ną. Pagavo daug krepsų ir 
keletą paprastų1 žuvelių. 
Pranukas liko pilnai paten
kintas savo laime žvejojime.

'Tos pora dienų taip greit 
prabėgo, kad, rodos, bema
tant vėl reikia grįžti į na
mus. /

4 .

Už tą visą malonų drau
giškumą esame labai, labai 
dėkingi dd. Depsams.

B-nių Šeima.

Reformos mokykla pa
prastai yra vieta, kur jau
ni žmonės yra perauklėja- 
mi. Bet, deja, daugelis 
Amerikos reformos mokyk
lų faktinai yra ne mokyk
los, o. tamsūs, niūrūs kalė
jimai, kurie vedami ant 
grynai viduramžiškų pa
grindų. Štai dabar iškyla, 
kaip Arkansaso valstybės 
mergaičių reformos mokyk
la vedama taip barbariškai, 
kad j net tos atsilikusios 
valstybės pareigūnai susi- 
domavo tuo skandalu. Seka
mi dalykai iškilo:

Mergaitės^eSančios tarp 
14 ir 20 metų, už mažiau
sius nusikaltimus yra fizi
niai baudžiamos, plakamos 
nuogos diržais arba bizū
nais; kartais iki tol, kol oda 
skyla ir kraujas pradeda 
sunktis.

Po plakimo, mergaitės 
dažnai baudžiamos pusba
džio režimu, kartais nuo 
penkių dienų iki dviejų sa-

Iš Nauj. Anglijos Moterų Sąryšio Pikniko
Piknikas įvyko rugpiūčio 28 

d., Maple Parke, Methuen, 
Mass.

Nore tą dieną buvo dau
giau piknikų, o prie to labai 
karštas oras pasitaikė, bet 
moterų piknikas buvo pasek
mingas; draugių ir draugų 
suvažiavo iš plačių apylin
kių. ■ ' j

Programoj dalyvavo garsusis 
Norwood o Vyrų Ansamblis, 
po vadovyste Stasio Pauros, 
akompanavo Richard Barris.

Gerą prakalbą pasakė mi- 
nisteris Amos Murphy, kuris 
yra organizatorius Progresy
vių Partijos, Lawrenco mies
to skyriaus, taipgi jis yra na
rys Lawrence miesto moky
klų komiteto, o dabar kandi- 
dątuojas ant Progresyvių Par
tijos tikieto į Lawrence mies
to majoro vietą.

Murphy yra jaunas, moky
tas žmogus ir stoja už dar
bininkus. Jis kalbėjo apie 
navo kandidatūrą ir apie civi
lių teisių gynimą.

Paprašius auku. publika 
nuoširdžiai sudėjo $43.47. 
Aukos paskirtos nėr puse — 
Progresvviu Partijos rinkimų 
kampanijai ir civilių teisių 
gynimui. ( f

Aukojo sekančiai: V. J. 
Chulada ir Mr. Bonoc — po 
$5; J. Daugirda — $2; po 
vieną doleri , aukojo: J. že- 
konią, A. Večkys. R. Niaura. 
A. želionis, R. Chulada. L. 
Zelson, Stančikas, A. Taraš- 
ka. J. Grybas, J. Rainardįenė. 

‘N. Grybienė, J. Ęarris, R. 
Barris. J. Herman, G. Kviet- 
kas, -Mrs. Barishienė ir L. 
Gross. Nuoširdžiai ačiuojame 
visiems.

Aukojo dėl pikniko: Ona 
Casper, Norwood, tomeičių; 
Nellie Grybas, Norwood/ du 
tuzinu cup cakes; Moterų 
Apšvietos- Klubas, Brockton, 
$10.

Aukojo dėl laimėjimų: A. 
Kuodienė, Methuen, Mass., 
pyragą — surinkta $10; Y; 
Niaurienė, Westwood, gražų 
necklace ir So. Bostono mote
rų kuopą—rankų darbo daik- 
telių-?-surinkta $10.

Pikniko gaspadoriais buvo 
S. Penkauskas ir V. Krali- 
kauskas; gaspadinės Kra- 
likauskienė, Melvidienet Zin- 
kienė ir' Kuolienė. Prie ki
tokių darbų dirbo: Penkaus- 

vaičių.t Pusbadžio režimo 
metu mergaitės gauna tik
tai duoną ir vandenį. Daž
nai jos yra uždarosios į vie
nutes.

Daugelis mergaičių, ku
rios randasi toje įstaigoje, 
visai nežino, kodėl jos yra 
uždarytos, ir tas vėl dažnai 
atsineša į negrai tęs, nes tei
sėjai už mažiausius nusi
kaltimus įsako negraites 
įmesti į tas įstaigas, kar
tais net nepaaiškinant, ko
dėl.

Tos “reformos mokyklos” 
vadovai turi teisę ilginti 
įnamių mergaičių kalinimo 
terminą neatsiklausus teis
mo, ir dažnai mergaitės ten 
lieka labai ilgai tik dėl to, 
kad kokia nors prižiūrėto
ja ar direktorė jos neapken
čia, ir nori su ja atsiskai
tyti.

Minimoji mokykla skai
toma viena labiausiai- atsili
kusių pietinėse valstybėse.

Vilnis.

kienė, Sukatskas, Melvidas,
A. Gross, Rudis, Ig. Chulada,
B. Chulada, R. Chulada, Shu- 
petris, Shupetrienė, Milius, 
Mikulienė, Barishienė, Niau
rienė, Paurienė, Daugirdaitė, 
Mrs. Wood, Vilkauskaitė, 
Grybienė, R. Chuladienė ir 
dar viena gera draugė iš 
Lowell, kurios vardo nežinąu.

Kas atvyko į. šį pikniką, 
manau, nesigailėjo, nes tą 
diena visur buvo labai karš
ta, bet Maple Parke buvo vė
su ir gražu.

Visiem širdingas ačiū, kurie 
tik kuo nors prisidėjo prie 
padarymo jo pasekmingu.

N.A.M. Sąryšio Komitetas:
V. Taraškienė,

N, Grybiene,
C. Volungevičiene,

Y. Niaurienė,
H. Tamašauskiene.

Šeimininkėms
Ši Skyriv Veda E. V.

Persikų (Peach) 
Marmaliadas

6 svarai persikų 
puodukas vandens 
6 svarai cukraus

Vi citrinos sunka ir pa
tarkuotos žievės, arba gali 
naudoti ir patarkuoto oran- 
žio žievės. I

Numazgojus persikus, 
nusausink, nulupk žieves, 
gana smulkiai supjaustyk,' 
išmesk branduolius, užpilk 
cukrūm, vandeniu ir virink, 
dažnai maišant, kad nepri
sviltų. Reikia virinti apie 
valandą ar daugiau iki bus 
apytirštis skystis. ■

Turėk 'išvirintas stikli
nes ir, supylus, gerai užda
ryk. Kuomet atšals, padėk 
tamsioj, vėsioj ‘ vietoj, tai 
gana ilgai laikysis, nesuges. 
Jei nori pasidaryt daugiau, 
dėk po du ar tris kartus 
daugiau visų produktų.

Minkštąsias salotas šei
mininkės pavartoja dekora
cijai skirtingiau nuo kietų
jų — išpjauna grupę lape
lių sykiu su rinkute koto 
ir prideda mišrių salads.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Rugs. 28, 1949

Japonės Dėsis Prie 
Demokratinių Moterų

Iš Tokio pranešama, kad 
Japonijos Demokratinių 
Moterų Organizacijų Tary
ba nutarė prašyti, kad jas 
priimtų į Pasaulinę Demok
ratinių Moterų Federaciją, 
kurios' vyriausiu siekiu yra 
išsaugoti taiką.

Taryba atstovauja 40 or
ganizacijų, turinčių 800 na
rių. Jos priimta veiklai pro
grama ragina kovoti už pa
saulinę taiką, tautos nepri
klausomybę, pilną laisvę 
moterims, ir už įsteigimą 
demokratinės liaudiškos 
valdžios.

Atsargos su Gasiniais 
Šildymais!

Keturios seserys Chiusano 
vos neužduso sklepiniame sa
vo bute, Brooklyne. Gasui iš > 
sugedusio vandens šildytuvo 
pamažu dujuojant, ten pat 
virtuvėje sėdėjusios trys sese
rys visai nepajuto pavojaus.

Toms trims nuvirtus ant 
aslos, šunims pradėjus loti, 
atbudo kitame kambaryje 
miegojusi ketvirtoji. Ir ta 
jau buvusi prisvaigusi, bet 
dar nepraradusi sąmonės. Ati
dariusi duris virtuvėn, pama
čiusi seseris ant grindų, ji su^ 
spigo ir pati krito. Tačiau ją 
išgirdo kaimynai, atbėgo pa
žiūrėti, pašaukė pagalbą. Vi
sos pasveiksiančios.

Kaip Ilgiausia 
Išgyventi? ’
., Remiantis Mrs. Mary 
Ann Baker receptu, reikė
tų gerokai išgerti degtinės.

Mrs. Baker, londonietė, 
kuri rugsėjo 15-tą minėjo 
100 metų sukaktį, sakėsi 
mėgstanti ir dabar ištrauk
ti burnelę. Ji nusiskundė, 
kad jos mergavimo laikais 
gaudavo bonką už “šilingą 
ar pora,” o dabar reikia su
mokėti iki 54, amerikiniais 
iki $9 už bonką. “Tokiomis 
kainomis,” sakė ji, “jeigu 
ir gauni įsigerti, jautiesi 
tartum ištirpytą auksą ry
tum.”

Užsakymą, su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio, siųskite: Pattern 

Dept., 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.
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. (Tasa)
— Komanda kur? ..

spruks.A
Jefremovas sugriežė dantinis.
—. Tylėkit! Kas be komandos iššaus 

— nudėsiu vietoje!
Kovotojai žinojo, kad jų vadas tuš

čiai nekalba. NMešlungiškai susirietė jų 
pirštai ant nuleidžiamųjų gaidukų, aša
ros pasirodė akyse, jau keletą minučių 
laikiusiose garlaivius tigs taikikliu, bet 
nesuaidėjo nė vienas šūvis.

Jefrejnovas pagal Kovpako įsakymą 
vis giliau tempė vokiečius į maišą, kad 
tuo tikriau būtų galima atkirsti jiems 
kelius pasitraukti, praleisti prie Goria- 
novo kuopos ir mušti uodegon.

Todėl jis leido garlaiviams nuplaukti 
dar du šimtus metrų ir tik tuomet suko
mandavo riazaniškai:

— Muškit, vyrai. Spausk kiek tik

Vokiečiai pa
mes.

Siemenistui įėjus 
nutilo.

— Ar pasiuntei
— pakilo iš vietos

— Pasiunčiau,

;obą, ryšininkas

Sugriaudė Mikolos patranka?, subau
bė šarvomušiai, suburkavo sunkieji kul
kosvaidžiai, - subildėjo Degtiariovo ran
kinės granatos. '

Neduodamas vokiečiams-, atsigosti, 
Gorlanovas paleido ■ u f kakton.

Atsidūrę kinžalo Ugnyje, laivai ėipė 

 

blaškytis po PripetęAGrakštL jų rikiuo
tė buvo išardyta per vieną minutę. Lai
vų pasirodė-esą daugiau, i/egu kadKdū- 
mų. Tarp šešių upinių garlaivių, iš ku
rių dūmtraukių veržėsi dūmai, sukinėjo
si penki vikrūs kateriai.

Nuo garlaivių atsakė stipria ugnimi. 
Mažytė Moskalenkos patrankiūkštė ne
pajėgė jai spirtis. Aš nulėkiau į koman
dos punktą ir, gavęs Kovpako pritarimą, 
su viena 76-milimetrine patranka nu
ėjau užuolanka atkirsti vokiečiams kelią 
pasitraukti. Patranką dengė trečioji

vežimą Gorlanovui?
Rudniovas.
seniai pasiunęiau, 

drauge komisare, —- linksmai atsakė Mi
chailas Kuzmičius.

— Nėra vežimo, — nuvargusiai pa
sakė ryšininkas.

Siemeništo nugara pgrbego šalčio dre
bulys.

— Nėra vežimo... — miršta Kulagi
nas, — tyliai pakartojo ryšininkas.

Parėmęs delnu smakrą, tylėjo Kovpa- 
kas.

Bazima, kvėptelėjęs į akinių stiklus, 
šluostė juos nosine.

Rudniovas stovėjo, laikydamasis ran
komis už kardasaičio diržo. Išblyškusia
me komisaro veide pasirodė melsvai rau
donos ėmės.

— Kas tave mokė taip kariauti?
Šiurkštūs, rūstūs mylimo komisaro žo

džiai atskrido iš toli, lyg iš rūko.
— Dievaži, pasiunčiau vežimą, — kuž

dėjo Siemenistas. •
Jo akyKbuvo pilnos ašarų.
— I-e-ech! — sugriežė dantimis ryši

ninkas.
Ir buvo nesuprantama, ką reiškė ta

sai garsas: ar stiprų rankos skausmą, hr 
jisai lietė Siemeništo žodžius.

— Kad tučtuojau atvyktų vežimas 
Kulagino paimti! Eik!

Traukėsi žmonės į šalis gatvėje, iš po 
arklio kojų su klegesiu lėkė naminiai 
paukščiai, šunys spruko į pavartes.

Trukčiodamas arklį į vieną ir antrą 
šoną, Miša kirto pentinais, tvojo rimbu 
ir lėkė, nepaisydamas kelio.

Šiandien išsiųsti pakvietimai visoms LMS vienetoms, 
afilijuotoms organizacijoms ir pavieniams nariams da
lyvauti Nacionaliarfre Suvažiavime.

Suvažiavimas įvyks lapkričio 26-27 dienomis Clevelan- 
de, Ohio. Suvažiavimo sesijos ir po sesijų koncertas bus 
Sachsenheim svetainėje, 1400 E. 55th St.

Suvažiavimo svarstymui Centro Komitetas siūlo seka
mus punktus:

1. Meninės veiklos turinys: spektakliai, dainos, vai
dyba, liaudies šokiai, paskaitos, dailės parodos.

2. Meninės veiklos įvertinimas ir ideologiniai reika
lai. *

3. Organizaciniai reikalai: plėtimas meno saviveik
los grupių tinklo; organizavimas instrumentinių muzi
kantų ir dailininkų grupių.

4. čiagimių įtraukimas meninės veiklos vadovybėm
5. Organizavimas vaikučių į dainos, muzikos, šokių 

grupes ir lietuvių kalbos klases.
6. Meno kūrinių paruošimas ir išleidimas; konkursai 

paakstinimui kūrėjų.
7. Kūriniai gaunami iš Tarybų Lietuvos: jų svarba, 

Įdek jie patenkina mūsų veiklą.
8. Mūsų meninės mokyklos: jų svarba, forma ir me

todai. /
9. Chorų direktorių, šokių mokytojų ir režisierių 

reikalai. 4
Prie šių pasiūlymų LMS vienetai ir pavieniai nariai 

turi teisę — ir raginami — daryti ir savus pasiūlymus 
suvažiavimui svarstyti. Pasiūlymai ir rekomendacijos 
suvažiavimui privalo būti prisiųsti centrui, kad būtų ga
lima inkorporuoti į suvažiavimo darbotvarkę.
TUOJ RINKITE DELEGATUS

Aplaikę paštu pakvietimą, o jei dėl netikslaus adreso 
neaplaikytumėte, tai pastebėję spaudoje šį pranešimą, 
tuoj rįnkite delegatus ir pavieniais ruoškitės dalyvauti 
suvažiavime. Apie tai tuojau informuokite Centrą. /

Suvažiavimas bus be festivalio ir parodos — išimtiiįu 
organizaciniais reikalais. Tik užbaigę sesijas turėsime 
vieną koncertą, kurio programą išpildys vietinės meni
ninkų jjėgos ir iš kitur,atvykę delegatai. Žadantieji da
lyvauti pavieniai dainininkai ar grupės, ųialonėkite grei
tai pranešti Centrui, kad laiku galėtume sutvarkyti pro
gramą.
DELEGATŲ PRIĖMIMAS

D. M. ŠOLOMSKO 
PRAKALBOS

Detroit, Mich., šeštadienį, 
spalių 1 d.,' įvyks bankietas 
Draugijų Svetainėje/ 4097 
Porter St. Pradžia 7 vai. 
vakare, šiame bankiete daly
vaus D. M. šolomskas.

D. M. Šolomskas
Sekmadienį, 2 d. spalių, 2

vai. po pietų, buvusioj Lietu
vių Svetainėj, 25 W. Vernor 
Highway, bus prakalbos. D. 
M. šolomskas kalbės svarbiais 
Amerikos klausimais ir pa
sauliniais. Bus aiškinama ne
darbo, karo pavojaus ir kiti

svarbūs reikalai.
Cleveland, Ohio, pirmadie

nį, spalių 3 d., 7:30 vai. va
kare, Slovėnų Auditorijoj, 
6417 St. Clair Ave., įvyks 
prakalbos. D. M. šolomskas 
kalbės svarbiais amerikiniais 
ir viso pasaulio reikalais. Bus 
aiškinama ir tas, ką reiškia 
Anglijos pinigų nupiginimas.

Visus ir visas kviečiame at
silankyti į šias prakalbas.

Bayonne, N. J.
NEAPKENČIA FAŠISTŲ
Lietuvių čia yra apie 500 

šeimynų, pasiskirstę nusista
tymais į tris grupes: progre
syviai, tautininkai ir katali
kai. Visi geri žmonės ir ne
apkenčia fašistų.

Kadaise lietuviai turėjo 
įvairių biznių. Dabar beliko 
tik bažnyčia, šešios karčia- 
mos, viena bučernė ir barzda- 
skutykla.

Beje, ir mūsų mieste ap
sigyveno trys dipukai: viena 
moteriškė ir du vyrai. Su 
vyrais jau teko išsikalbėti. 
Vienas bešališkų pažiūrų, 
rimto būdo, o kitas fašistas.

Jonas Kazaitis.

CHICAGOS ŽINIOS

kuopa. Tuo pačiu momentu, kai Kov- 
pakas davė artilerijos viršininkui įsaky
mą perkirsti vokiečių aphnkinį kelią 
76-milimetrine patranka/ į komandos 
punktą, esantį ant kalvos,/ atėjo Gorla- 
novo pranešimas apie 'kovotojo Kulagino 
sužeidimą ir prašymas atšiųsti jam ve
žimą. • , \

Rudniovas pašaukė ryšininką Sieme- 
nistą. ,

— Michailai KuzmiČiau; Greitai su
rask vežimą ir tuoj pat nusiųsk pas 
Gorlanovą./

— Klausau!
Siemenistas nulėkė šuoliais prie mo

kyklos pastato. Čia buvo įsitaisęs sani
tarinis punktas. Arkliai stovėjo už ku
liamosios daržinės.

Ant kraštutinio yežimo sėdėjo ruda
plaukis vaikinas putlaus Veido, maža 
nosyte ir plyšelio pavidalo akiinis. Ant 
viršugalvio buvo prisilipdęs senąTTuuių- 
gusį aviošalmą. ž

Vaikinas sėdėjo • ant\šieno, pasikišęs 
po savimi šautuvą. Pasiraitojęs vieną, 
kelnių kišką, jis gaudė blusas.

— Ei, tu, parašiutininke. Baik me
džioklę! — skardžiai sušuko .Michailas 
Kuzmičius. ę

Nekreipdamas į Mišą dehaesio, fleg
matikas atsidėjęs varė savo darbą to
liau.

— Tau sakau — mesk medžioklę!
— O kas? — apmaudingai pakėlė vai

kinas galvą.
— O tas... sužeistąjį reikia parvežti. 

Dumk tučtuojau į aštuntąją kuopą pas 
Gorlanovą. Tik gyviau, gyviau judėk! 
O kuo tu vardu?

— O kas? * /
— Kas, kas! Blusų karalius. Kaip va

diniesi, klausiu?
— Nu, Kuzia . ..
— Nukuzia! Skubėk, Nukuzia, va

žiuok sužeistojo!
— Oras! — skrido budėtojo balsas.
Siemenistas greitai pasuko arklį. Ap

sižvalgė. Kaimo link skrido lėktuvas. 
Šaukdamas “maskuokis!”, Michailas 
Kuzmičius nulėkė gatvėmis.

■ Praslinko valanda. Laikas, kaip visu- 
met mūšio įkarštyje, slinko greitai, ne
pastebimai ...

Siemenistą pašaukė į štabą.
Ant taburetės, šalia praustuvo, krau

ju aptaškyta palaidine sėdėjo kovotojas,

ieško-Kur — pats nežinojo. Ka 
jo... Nuo įniršimo temo akyse! VKad tik 
pamatyčiau tą prakeiktą snukį!”

Po nedidoku karklų krūmu kaimo pa
krašty stovėjo vežimas. Kuzia, iškišęs 
galvą iš po vežimo, bailiai žiūrėjo į dan
gų.

— Buvai nuvažiavęs į kuopą? — pri
lėkė Siemenistas.

— O kas?
— Buvai pas Gorlanovą, rudasis snu-

mano 
Rudo-

ryšininkas iš Ųorlanovo kuopos. Kai
riąja ranka -jis\rūpestingai prilaikė ap
tvarstytąją dešiniąją.

Švarioje marlėje prasimušė kraujo dė-

Kas liečia svetingumą, clevelandiečiai draugai yra ge
riausiai atsirekomendavę praeityje. Ne kitaip bus ir šį 
kartą.

Jie jau turi išrinkę reprezentatyvę komisiją priėjimui 
menininkų - delegatų ir parūpinimui nakvynių. Iš to- 
liaus vykstantiems patartina iš anksto pranešti komisi
jos pirmininkui, kiek ir kokiu laiku būsite Clevelande,

J. žebmrlA639 Coit Rd., Cleveland 10, Ohio. ?
NARINĖS DUOKLĖS

.Mūsų konstitucija nusako, jog nariai privalo pasimo- 
kėti savo metinę mokestį į LMS bėgiu keturių mėnesių 
pradžioje metų. O štai jau ir devintas šių metų mėnuo 
įpusėjo ir dar ne visi nariai pasimokėjo už 194i9 m.

Pasistengkite, draugai, kad suvažiavime galėtume ra
portuoti, jog nei vienas narys — organizacija nei pavie
nis — neliko skolingas. /

L. JONIKAS, sekretorius.

pk. Kad... lėktuvas gi sukasi ir-nuo 
garlaivio muša ... Baisu ...

Žybtelėjęs saulėje gyvate, tvojo rim
bas. ,

— Oi! Už ką gi muši?
— Kam aš įsakiau važiuoti sužeisto- 

jo? .
Gyvatė ^pakilo ir žybtelėjo vėl.
-40i! Už ką gi muši? Į
—MTau, biaurybe dryžuotoji, 

'Įsakymas tai nulis bd lazdelės?
ji... -f štai tau!. .. Štai tau! Štai tau! 
— snuKi!

Užsimiršęs iš pykčio, atgalia ranka, 
kur pakliuvo čaižė Siemenistas Nųkuzią; 
ašaros, nevaikiškos,’kartaus apmaudo bei 
pykčio ašaros riedėjo jo skruostais.

Nukuzia inkštė ir rėkė.
Baisesnis už vokišką kulką buvo jam 

tasai verkiantis berniukas iškraipytu 
nuo pykčio veidu, su šautuvu ant liesu
čių pečių ir su kietu rimbu rankoje ...

Arkliai, lyg vėjas, lėkė į Gorlanovo 
kuopą. Važiuotojas laukiniu balsu rėkė 
ant arklių ir tampė vadeles. O greta, 
ant apsiputojusio žirgo, jojo Michailas 
Kuzmičius ir negailestingai čaižė važiuo
toją sunkiu rimbu. (Epizodas su Sieme- 
nistu užrašytas S. J. Strelcovo pagal 

' partizanų žodžius.)
Į štabą plaukė pranešimai iš kuopų ir 

batalionų: aštuntoji Gorlanovo kuopa pa
muše du garlaivius, penktoji kuopa — 
vieną ir du šarvuotus katerius; bet kau
tynės vis dar nesiliovė. Vienas garlaivis, 
atsisėdęs ant seklumos aname pakrašty, 
atkakliai atsišaudinėjo. Kiti baigė degti . 
ties Krasnosielje. Rudniovas ir aš nuėjo
me prie kranto. Ten gulėjo grandimi tre
čiosios kuopos kovotojai. Garlaivis buvo 
tvirtai įkliuvęs7 seklumoje. Iki jo buvo 
apie šeši šimtai metrų. Visiškai atviras 
krantas neleido atgabenti -patrankos. 
Vokiečių kulkosvaidžiai piovė iš peties.
Garlaivyje, matyt, ne per daugiausia bi
jojosi mūsų šautuyų bei kulkosvaidžių 
ugnies.

(Bus daugiau)

Pramo- 
fabriko 
socialis- 
žaliavų

Pirmieji Rezultatai
Mažeikiai, birž. 29. 

nes kombinato baldų 
kolektyvas įsijungė į 
tines lenktynes dėl
taupymo. Jau paaiškėjo pir
mieji rezultatai, Liutkus ir 
Keltinis sutaupė 11 kūb. metr. 
miško medžiagos, šiuo puikiu

• pavyzdžiu pasekė poliruoto- 
jas Savickas.

Įmonė pradėjo smulkių raš
tinės reikmenų gamybą. Tuo 
būdu išnaudojami baldų ga
mybos atliekai. Per metus 
tai duos daugiau kaip. 8.000 
rublių pelno.

> A. Mickūnas.

Rocky Graziano (dešinėje) atitraukia dešinę nuo 
Charley Fusari smakro Polo Grounds įvykusiame su
sikirtime, New Yorke. Rocky laimėjo 10-me round’©.

Netikėtai rugsėjo 18 d. teko 
dalyvauti skersai kelio nuo 
Lietuvių Tautiškų Laisvės 
Kapinių gojuje. Maniau, kad 
tik kapų puošimo dienoje čia 
taip daug žmonių privažiuo
ja. Bet tie, kurie čia dažnai 
lankosi, sako, kad kas nedėl- 
dienį čia žmonių taip, kaip 
Lietuvoje ant atpuskų priva
žiuoja. Jeigu čia būtų Muša, 
ar Mažupė, kaip eina palei 
Linkovą ir Joniškėlį, ir dar 
kad ubagai rėktų ir arkliai 
žvengtų, tai jokio skirtumo 
nebūtų.

Tai. tikrai, čia lietuvių pa
mylėta vieta. Vieni vaikšto 
po kapines, žiūrėdami į pa-' 
minkius. Kiti po miškus. Tre
ti ūžia-baliavoja, karčiamėlės 
pilnos, taip, kad nespėja jiem 
patarnauti.

Čia visi linksmai ir smagiai 
laiką praleidžia, turi savo iš
važiavimus kuopos, kliubai, 
draugystės, chorai. Ir dar 
keletas pasirodo iš nabašnin- 
kės Vilniaus Vadavimo Są
jungos. Bet nieko ’ negirdėti 
kalbant, kad “be Vilniaus 
mes nenurimsim.”

Vieną dieną po pietų einu 
Lituanica Avė. Viduryje blo
ko tarpe Trečios ir ketvirtos 
gatvių, pasitinku buvusį garsų 
graborių B., iš kur tai gabe
nantį keletą dipukų. Iš rytų 
puses užpakalyje suleido jis 
juos į*- beismentą. Mažai man 
teko su jais pasikalbėti. Bet' 
šį sykį jis mane jiem per
statė, kaipo miesto majorą!. 
Tai visgi labai negerai. Kam 
gi reikia meluoti, arba blo- 
fyti ? Jie čia nieko nežino. ; 
Šio miesto majoras yra Kenį- 
nelly, ąirių kilmės.

Kalbant su jais ir .atydžiai

Iš Liuosybės Choro 
Susirinkimo, Kuris Atsibuvo 
Rugsėjo 14 d., 
Liet. Tautiškam Name

Pirmininkavo W. Juodeikis. 
Tarp kitko. Aldona Wallan 
išdavė raportą iš Worcesterio 
meno dviejų savaičių moky
klos. Raportas buvo įdomus 
ir priimtas su pagyrimu. Iš
duotas raportas iš Labor Day 
rengto pikniko. Pelno paliko 
$150 su viršum.

Komisija, Edvard Skliutas,' 
Jr., ir W. Juodeikis raporta
vo, kad surado mokytoją. Ap
siėmė Albert Potsius. Prisi
rašė prie choro du nauji na
riai —■ A. Wallan ir Čiras. *

Taipgi nutarta turėti drau
gišką vakarą rugsėjo 21 d.

tėmijant, rodosi, kad kas tai 
giliai slepiasi jų širdyje, koks 
tai nepaprastas išsigandimas. 
Sako, Vokietijoj buvo nege
rai. Vokiečiai šnairavo į mus 
ir visaip išmetinėjo.

Lietuvoje prie Smetonos tai 
buvo geriausias gyvenimas. 
Krašto valdžia labai gera bu
vus. Platų biznį darę su už
sienio bankais eksportui ir 
importui.

“Bet kodėl Smetona pabė
go iš Lietuvos?”

“Matai, tamsta nežinai, 
kad komunistai ten viską su
trempė.”

“Tai kaip ten galėjo būti? 
kaip jie galėjo Smetoną įveik
ti?

“Juk Smetona buvo galingas. 
Jis nugalėjo Šleževičių, pirmą 
Lietuvos prezidentą. Jis nu
galėjo Grinių. Ir jis nuga
lėjo visą Lietuvos žmonių 
tvarką ir laisvę.. Turėjo pul
kus šaulių, kareivėlių armiją. 
Daug kulkų ir šautuvų.

“Atsimenate gruodžio 27 
d., 1926 m. Kįek tų žmo
nių, nieku nekalti), sušaudė— 
Požėlą, Giedrį, Greifenberge- 
rį, čiornį ir kitus, šaudė 
tiek, iki jam kulkų pritrūko. 
Gavęs jų daugiau iš Hitlerio, 
23 d. gegužės, 1936 m., ir 
vėl sušaudė Alfonsą Petraus
ką, Narkevičių, .Bronį Prate- 
vičių, šarkauską ir eiles kitų, 
kurie tik nebetilpo į kalėji
mą.

“Bet 17 d. birželio, 1940 
m., dumia, kaip pamišęs, iš 
Lietuvos. Čia atbėgęs sudega. 

. “Matote, kaip Dievas ko- 
roja tokius žmones. Ir tams
tos sakote, kad prie tokios 
tvarkos geriausias buvo gyve
nimas?”

Adam Markūnas.

dėl tų, kurie' dirbo piknike, 
ir dėl choro narių pagerbimo. 
Vakaras įvyko. Surengė W. 
Juodeikis, K. Beniulis, gas- 
padinės K. Markelienė ir Ro
žė Stripinis (Markeliūtė) pa
rūpino valgius. Kurie buvo 
parengime, visi smagiai pra
leido vakarą.

Choro pamokos prasidės 
rugsėjo 28 d. Mūsų naujas 
mokytojas pradėjo rūpintis 
prirengimu dainų, todėl visi 
choristai nepamirškitę pamo
kų, ir ateiti laiku. Žolynas.

Slogos ir Alergija
Čikagiškiai daktarai N. 

Fox, G. Livingston, J. 
Earned ir S. Peluse atrado, 
jog kurie žmonės serga a- 
lergijos ligomis, tie dažniau 
ir slogas “pagauna.”

4pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—-Tree., Rugs. 28, 1949



Hart, Michigan
DARBININKŲ UŽDARBIAI 

NUPUOLĖ
Hart apylinkėse labai daug 

sodų : vyšnių, persikų, obuo
lių, slyvų. Nežiūrint nepalan
kaus pavasario oro, vienok 
vietomis vyšnių ir vaisių šį 
metų gerai užderėjo.

Daugeli^ ūkininkų šį meta 
augino , daug agurkų, kurių 
kaina buvo žema. Tiktai 
vyšnių kaina buvo lygi per
nykščių metų kainai—9 cen
tai svarui. Bet darbininkams 
už skynimų buvo -mokama 
tiktai 2!Zj centų ant svaro, 
kuomet pereitą metą mokėjo 
4 centus ant svaro. Reiškia, 
ūkininkas, parduodamas vyš
nias, gavo pernykščių kainą, 
bet darbininkui už darbų mo
kėjo daug mažiau.

Persikų (pyčių) ir obuolių 
kainos šį meta labai žemos. 
Sodininkai, tų vaisių auginto
jai, nusiminę: dar labiau nu
siminę darbininkai.

Vienok krautuvėse reikme
nų kaihos nenupuolė, o dar

dalykas, kad žmonės, ypač 
darbo žmonės, neprotestuoja.

Man dirbant soduose ten- 
ka išsikalbėti ne tik su atei
viais, bet ir čiagimiais darbi
ninkais. Sakau : “Nesupran
tu, kodėl Amerikos piliečiai 
toleruoja tokių padėtį — už
darbiai puola žemyn, o kai
nos reikmenims kyla aukš
tyn.”

Sako: “žmonės nežino, kų 
daryt, nežiūrint, kad su padė- 
čia nesutinka ir jaučia skriau
dų ir neteisybę.”

Sakau, jog ‘ būtinai reikia 
darbininkams organizuotis ir 
reikalauti, kad prezidentas, 
kongresmanai ir senatoriai kų 
nors darytų. Juk juos rinko
te, už juos daugelis jūs bal
savote, o jie labai gražius, 
saldžius prižadus davė.

Pereitą metų, dirbant nuo 
valandų prie vaisių 
buvo mokama 75
darbo valandų, o šį metų md- 

i ka tiktai 50 centų. Darbas 
I nelengvas, ypač kuomet pris- 

aukštyn pašoko. Ir stebėtinas | eina nuo medžių viršūnių vai-

skynimo, 
centai už

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

turi ant lūpų — KINIJĄ!

r
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 egali turėti geros nuovo
kos apie šių dienų

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

ėgamuosius klausimus.

iniją. Dabar tas sunkumas

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 tik po vieną knygelę, malonėkite prisiųsti 25c. 
vertės U. S. pašto stampomis, nes kainuoja persiun
timas.

Užsisakydami adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer Street Brooklyn 6, N. Y.

sius 
m e d 
lai p 
kiai-

Norwood, Mass

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:
SHoreroad 8-9330 

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
FUNERAL I1OMę, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn. N. Y.

nuirnti, mat, yra aukštų 
žiu ir kopėčiomis reikia 
oti. Dabar, į-rudenį, tan- 
maišosi smarkios vėtros,

medžius ir pristatytas prie jų 
kopėčias supa į visas puses. 
Vienas, lietuvis, Jonas Bučinsr 
kas, su kopėčiomis nukrito 
ant žemės ir labai užsigavo, 
jau kelinta diena guli ligoni
nėje.

Agrikultūroje darbininkai 
neorganizuoti. Nors ir ūki
ninkai neturi pastovios orga
nizacijos, vienok Jie sutarti
nai veikia, kuomet eina klau
simas apie ' darbininkams už 
darbų mokestį — jie visi mo
ka -50 centų valandai. Už 
priskynimų bušelio < 
darbininkui mokėjo 10 
o sodininkas, nuvežęs 
troito arba čieagos 
parduoda po vienų 
bušelį, 
k a 
Nors, 
daug išlaidų sodus apdirbant 
ir prižiūrint, 
mašineriją 
dirbti, bet 
lyginamai 
darbininko.
ūkininkų, turintį 80 ir dau
giau akrų sodą.

Tankiai matomi ūkininkai 
nors ir prasisiekę, bet pasiekę. 
60 metų jau sukrypę, šlubi 
arba ’ kuproti arba rankų 
pirštų jau nebepalanksto. O 
pakalbėk jiem apie naujų 
darbo ir gyvenimo sistema, 
tai klausyti nenori]

Neseniai teko susitikti ir 
susipažinti su francūzu, jau 
vienus metus išgyvenusiu šioj 
šalyj. Iš jo pasakojimo gali
ma spręsti, jog Francūzijoje 
darbininkų padėtis geresnė už 
padėtį šios šalies darbininkų. 
Ten darbininkai jau išsikovo
ję pensijas nuo 50 ir 55 me
tų amžiaus. .

Jis mums papasakojo, kad 
didžiuma Franci jos 
zuotų darbininkų- pritaria 
munistams; kad abelnai 
džiuma Franci jos žmonių 
nori girdėti apie naują 
saulinį karą;

2
*-------- -

Prisiminimas Viktoro Kroli .
Mirties

obuolių 
• centų, 
i į Dė

tu rgų, 
dolerį 

Tai visgi nemažai lie- 
ūkininkui - sodininkui, 
žinoma, pastarasis turi

jis turi turėti 
ir pats nemažai 
ir įplaukos nepa- 

didesnėsĮ negu 
čia kalbu apie

organi- 
ko- 
di- 
ne- 
pa-

kūd Franci jos 
žmonės velyk balsuotų už ko
munistinę valdžią,' negu eitų 
kariauti. . Net tokie, kurie ne
sutinka su komunistinėmis 
idėjomis, sutiktų turėti komu
nistų valdžią, negu karą.

'Hartietis.

Hartford, Conn.

KRISLAI
’ Tąsa nuo 1 p.) 

minė politika prilipo liepto 
galų. Gųzdinimais nieko ne- 
beišgųzdinsime.

Teisybė tų, kurie sakė, kad 
Amerika ir Tarybų Sųjunga 
turi susitarti taikos išlaiky
mui. Teisybė tų, kurie sakė, 
kad naujo karo kurstytojus 
reikia suvaldyti.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGO? MOTERY?

Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 9 kuopai, Mote
rų Apšvietos Kliubui, Ameri
kos Lietuvių Piliečių Kliubui, 
už gėles ir už išreikštų sim
patijų - suraminimų mūs liū
desio valandoj. Didelė padė
ka dienraščiui Laisvei už su
teikimų yietos prariešimui 
apie mirtį Viktoro Ki’oll. Dar 
sykį

REIK A LI NGOS DA RBI N INK LS 
PRIE NAMU RUOŠOS

Pilnai laikui ir Nepilnam laikui 
darbai.

Ten pat miegot. Gera alga, nuosa
vas kambarys. Kreipkitės: Nuo 
Pirm, iki Penkt., 1-4 P. M.

N. Y. STATE-EMPLOYMENT 
SERVICE

220 West 80th St., Manhattan
205 Schemerhorn St., B’klyn 
90-01 Sutphin Blvd., Jamaica.

Viktoras Kroli mirė 17 d. 
rugpiūčio, 1949.
20 d. rugpiūčio. .Iš Lietuvos 
buvo Juodeikėlių kaimo, Šiau
lių apskričio, mažažemio Kro
lio sūnus. Į Ameriką atvyko 
vos turėdamas . 17 metų 
amžiaus, 1906 metais ir pas
toviau apsigyveno Hyde Park, 
Mass. (Bostono priemiestyje). 
(Slavo darbą Readvillėj, prie 
geležinkelio vagonų taisymo.

čia dirbdamas patapo už
raktų taisymo meisteriu (lock
smith). Iš Lietuvos .atvykęs 
tuojau stojo į organizacijas 
ir darbavosi pažangiajam 
lietuvių judėjime. Įstojo į Lie
tuvių Soęialistų Sąjungą, ir 
suorganizavo lietuviškų pašal- 
pinę draugijų Hyde Park, 
Mass. Hyde Park gyvendamas 
buvo pirmaeilis veikėjas pro
gresyviam judėjime. Vedė 
pirmą žmoną Hyde Parke 
(pirmos moters pavardės po 
tėvais nepamenu), Su pirmą
ja žmona sugyveno du sūnus 
Viktorą ir Leoną. Vėliau per
sikėlė gyventi į Norwood ų. 
čia trumpai pagyvenus, Kroli 
žmona mirė, palikdama du 
mažus sūnelius. Ne už ilgo 
susipažino su Monika Kaz
lauskaite ir apsivedė. Su Mo
nika dar susilaukė vieno sū- 
nau.% Walterio. Su Monika iš
gyveno apie 20 metų,išauklė
jo ir apvesdino pirmuosius sū
nus, kurie dabar gyvena sa- 
vystoviai ir auklėja savo šei
mas.

Viktoras Kroli (velionis) 
pradėjo jausti savo širdies 
šlubavimą jau apie 8-9 metai 
atgal, bet tik į>er atsargų gy
venimą galėjo savo gyvenimą 
pailginti. Visa laiką priklau
sė prie Lietuvių Literatūros 
Draugijos 9 kuopos, prie Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 3 kuopos, prie Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubo. Skai
tė dienraštį Laisvę nuo jos 
pirmo numerio pasirodymo. 
Mylėjo knygas, mylėjo Lais
vę kaipo geriausia apšvietos 
šaltinį. Veikė organizacijose 
pagal geriausią savo suprati
mą ir^savo mylimą moterį 

 

Monikų\pritraukė prie orga

 

nizacijų prie veikimo, daly
vaudavo h tik vietos organi
zacijų susirinkimuose ir pa
rengimuose, bet ir apskričių 
konferencijose, remdavo ir 
aukomis kiekviena svarbesnį 
reikalą.

Įamžino savo vardą, paau
kaudamas J$25 dėl Tarybų 
Lietuvos Vilniaus Vėžio Insti
tuto įsteigimo.

Viktoro Kroli troškimas iš
pildytas! Nes dar gyvas bū
damas moteriai sakydavo: 
“Mano dienos baigiasi, ir man 
mirus palaidok mane taip, 
kaip aš gyvenau, be jokių re
liginių prietarų.” Moteris Mo
nika Kroli savo vyro troški
mus išpildė. Nuo šeimos, gi
minių, .draugų ir nuo organi
zacijų buvo dau£ gėlių, ku
rios puošė velionio karstu. 
Apie 60 automobilių pilni 
žmonių palydėjo į Highland 
Norwoodo kapines. j j

Prie kapo drg. J. Galgaus- 
kas pasako labai įspūdingą 
atsisveikinimo kalbų. Jis nu
rodė, kad d. Krdll buvo są
moningas ii’ nuoširdus darbi
ninkas, kuris gyveno ir kovo
jo už visos dąrbininkijos rei
kalus. |

Po palaidojimo visi palydo
vai buvo gražiai priimti ir par 
mylėti Lietuvių Piliečių Kliu- 
bę. Velionio V. Kroli našlė, 
Monika Kazlauskaitė -! Kroli, 
pagerbdama savo mylimo vy
ro idealus ir didelę meilę dėl 
dienraščio Laisvės, aukojo 
Laisvės v stiprinimo fondan t ? j ■

Palaidotas

ačiū. . .
Minna Kroli (moteris).

Walter Kroll (sūnus).

Lewiston-Auburn, Me
Rugsėjb 11 d. atsibuvo LDS 

45 kuopos susirinkimas. Po 
^isų kuopos reikalų aptarimų, 
buvo skaitytas laiškas 
ęivilių Teisių Gynimo Kon
greso, kuriame 
plačias darbo žmonių mases. 
Prašo prisidėti, pagal išgalę, 
su auka, kad tuomi suvaldžius 
Ku Klux Klano hitlerinių te
roristų gaujas.

Laiškas priimtas ir įnešimas 
buvo duotas, kad tam. svar- 
biam reikalui paaukoti $25 is 
iždo. Visi nariai, vienbalsiai 
(am pritarė.

' Aukos pįasiųstos Paul Robe
son vardu' Civilių Teisių Gy
nimo Kongresui.

A. Apšegienė.

nuo

atsišaukia į

PA.IIEŠKO.HMAI
Senyvas žmogus įieško -darbo vir

tuvėje už pagelbininką, arba kur 'į 
tavern prie apvalymo. Nesu girtuo
klis. Su mokesčiu susitaikysime. 
Prašau kreiptis: Jacob Boris, 162 
Washington St., Hartford, Conn.

IR

šis pranešimas iš Washing- 
tono ir Maskvos bus šaltas 
vanduo už kalnieriaus ir lie
tuviškiems galvočiams iš Nau
jienų, Draugo, Vienybės, Dir
vos, Amerikos, Keleivio ir 
Darbininko. Jie pasirodė di
džiausiais ignorantais. Juk 
jie sušilę įkalbinėjo savo skai
tytojams, kad viskas, ko dabar 
reikia, tai prezidentui Tru- 
manui nulėkti Maskvon ir ato
mine bomba jų sulyginti su 
žeme. Jų skaitytojai ir laukė 
tos dienos. Ne kuo kitu, kaip 
atomine bomba, ir Lietuvoje 
smetonizmas būsiąs sugražin
tas.

Dabar visa ši beprotiška 
filosofija subliūško, kaip mui
lo . burbulas.

Visos atominės bombos turi 
būti tuojau sunaikintos. Tarp
tautiniai turi būti uždrausta 
atomines bombas gaminti. 
Atominė energija ‘ turi būti 
pakinkyta gerinimui gyvenimo 
visos žmonijos.

Štai vienintelė protinga 
programa. Ar pasaulis pasi
rengęs jos priėmimui? Ar 
mūsų šalie? valdovai leis Jung
tinėms Tautoms priimti tokią 
programą ?

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

>4^

(BUYAUSKAS)

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 so: 4th ST.,
Cor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y.

RECEPTŲ SPEOIALISTAJL

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

Tol EVertrr^en 7-62.W

i

Medinis daiktas nuo šal
čio tris kartus labiau susi
traukia, negu geležinis. 
Šaltyje todėl lengviau iš
traukt medi, įkaltą skylėn 
geležyje.

MONTELLO, MASS.
LLD 6-tos kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, spalių (Oct.) 3, 
pradžia 7:30 vai. vakare, Tautiško 
Namo kambariuose. Visi nariai da
lyvaukite ir naujų atsiveskite. — 
Geo. Shimaitis. (216-217)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Pažaidimų Party įvyks rugsėjo 
30 d., 7:30 .vai. vakare, 29 Endicott 
St. Rengia Progresyvių Partija. — 
Kviečiame atsilankyti ir linksmai 
vakarą praleisti. — Rengėjai.

(216-217)

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dienų 
ar naktį, greit suteiksi
me moderniškų patarna
vimų. Patogiai ir gra
žiai modnrniškai įruošta 
mūsų šermeninė Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

PHILADELPHIA, PA 
APYLINKĖ

ALDLD 6-tos Apskrities konfe
rencija įvyks lapkričio-Nov. 6-tą/ 
prasidės 10-tą vai. ryto, Liaudies 
name, 735 Fairmount Avc? Prašome 
visų kuopų išrinkti delegatus ir 
prisiųsti į šią konferenciją. Taipgi 
prašome kuopų duoti gerų suma-) 
nymų konferencijai. — P. Puodis. '

(115-116)

ROCHESTER, N. Y.’’įLDS 11-ta kuopa rengia nepa- 
plhstą vakarienę, kuri įvyks šeš
tadienį, spalių (Oct.) 1-mą, 6:30 v. 
vakare, Gędemino salėje. Kviečiame 
visus dalyvauti. — Wm. Cherny.

(215-216)

MATTHEW I 
BU YUS

Įdomus, Gražus Vaidinimas 
Laukiamas pas Mus

Hartfordo Lietuvių' Mote
rų Klubas rengiasi prie di
delių “atlaidų,” kurie įvyks 
š. m. lapkričio (Nov.) 6 die
ną, Piliečių Klubo Salėje, 227 
Laurence; St., Hartforde. Pra- 
'džia 2:30 vai. p. p.

Tą dieną čiA atvažiuos 
. Brooklyn© aktorių mėgėjų 
trupė ir suvaidins 4 veiksmų 
veikąla “Mūsų Gyvenimo 
žaizdos.” Veikalas, drama, 
graži ir įspūdinga.

Atsimename “Poną Ameri
konų,” kuris čia buvo suvai
dintas praėjusiais metais? 
Taigi dabar ir vėl turėsime 
progų pamatyti .to paties au
toriaus Rojaus Mizaros, pa
rašytų veikalą “Mūsų Gyve
nimo žaizdos,”—dramų, vaiz
duojančių Amerikos lietuvių 
gyvenimą.

šiame veikale yra gardaus 
juoko, bet ir gailių ašarų. 
Man teko šią dramų matyti 
scenoje Lietuvių Auditorijoje, 
Richmond Hill, N. Y. Seniai 
buvau mačiusi tokį įspūdingų 
veikalų ir tokį gražų vaidini
mų.

Veikalų vaidina gabūs 
toriai, o jiems režisuoja 
najs .Valentis, kuris pats 
kale turi ir rolę.

Su šiuo parengimu mes
minėsime ir dienraščio Lais
vės 30 metų jubiliejų. '

Tikietai parsiduoda labai 
gerai.

Kviečiame visus Hartfordo 
lietuvius tų 
užimtų', kad 
sais išvien 
v.eikalū.

Viena iš

DETROIT, MICH.
Moterų Pažangos Choro pamokos 

įvyks penktadieniais, 7:30 vai. va
karais. Taigi Choro valdyba ir mo
kytoja Mrs. Shuler kviečia ir laukia 
GUgrįštant pirmiau dainavusių ir 
norime naujų dainininkių 
Sekamos Choro pamokos 
penktadienį, spalio (Oct.)
7:30 vai.. vakare, salėje 4097 Por
ter St.

Lapkričio 13-tą turėsime koncer
tą. Laikas būti visoms pamokose ir 
pasiruošti koncertui. Laukiame visų 
atsilankymo. — Choro Valdyba.

(215-216)

426 Lafayette St 
Newark 5. N. J.

MArket 2-5172 ,

chorui, 
įvyks 
7-tą,

MONTELLO, MASS.
Knygyno naudai 

spalio (Oct.) 2-rą, 
mo Parke, Winter 
Rd. Kviečiame iš 
dalyvauti. Bus gerų vjalgių ir gėri
mų. Prasidės 1-mą valį, po pietų.

(215-216)\

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atškiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

v

OTHirainiMiniiiiiiniiiiffltnbMBM*mnuninnmnniiiiniiiiiiniiiiniiininiininm'

<mnmffiiwitiiuuuiirnm»miKnnnmnm>r
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amžinai j ozpa-

jie būtų

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)

iąg/.i

dienų laikyti ne
galėtumėt su vi- 
pasigėrėti, gražiu

TELEPHONE 
‘JTAGG 2-5043

BES. TEL
HY 7-8681

Telefonas
EVergreen 4-9407

ak- 
Jo- 
vei-

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

PADĖKA
širdinga mūsų 

siems giminėms, 
organizacijom?: 
ninku Sųsivieųijįmo 3 kuopai,

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

Newark 4. N. J. 
HUmboldt 2-7964

R— 
m .

piknikas įvyks 
Liet. Taut. Na- 
SL ir Keswick 

visos ' apylinkės

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

padėka vi- 
di-augams ir 
Liet, Darbi-

Ilsėkis, Viktorai 
mes dar tęsim tų darbų už 
tuos idealus, kad 
įvykdyti gyvenimam

J. Grybas. 4

231 Bedford Avenue

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniškį aptarnavimai suteikiama šeimom sūlyg 
pareikalavimo. Mūšy telefonas niekad nemiega.,

■mA*

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Rugs. 28, 1949

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BAJLTON-BALTRUNAS, Manager 

’’tLalsniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mux 

Patarnavimas būs užtikrintas ir už prieinamą kaina 
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

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



NevyYojliR/^WZlniQS
Organizacija Kaltina 
Prokurorą Priešiškume 
Tautinėms Grupėms

Marcaiitonijaus Žodis

nu- i 
nu-1

(ALP) išleido milijoną kopi-? 
jų broši Giraitės, kurią pai&išė 
Vito Marcantonio, jos kandi
datas i Now Yorko miesto 

Brošiūraitė užvadhį-

Darbo Partijos 
proku- 
Caddy 
faktus

National Association for 
. the Advancement of Colored 

People brooklynietis skyrius 
išleido viešą pareiškimą, ku
riame kaltina Brooklyn© pro- 
k u rorą Mik* M c D o n ald_“apy 
leidime pareigų” dėl priešiš
kumo negrams. x.

Organizacija skelbia, kad 
ji turinti dokumentuotuš fak-J 
tus savo kaltinimams pi 
ti, ir kad tie kandidatai, 
rie bandys tuos faktus 
slėpti nuo visuomenės,” 
kentės politiniai.

Amerikos
užgirtasis kandidatas į 
rorą Edmund IL* II. 
esąs pasižadėjęs tuos, 
iškelti viešumon. Dėl 
koma, net tammaniečių par- F 
tinė mašina Brooklyne išsi
gandusi, bando panaikinti 
American Labor Party jam 
duotą užgyrimą.

♦

Kandidato Caddy išrinkimo 
prokuioru priešai argumen-J 
tuoja prieš darbiečių jam siL 1 
teiktą užgyrimą remdamiesij 
menku techniškumu. Girdi, i 
darbiečių komitetas buvo su- į 
darytas po nominacinių bal- ■ 
savimų (primaries), gi kan-i 
didatus nominuoja partijų 1 
komitetai.

Tuo patimi remdamiesi se-1 
nųjų partijų politikieriai no- ' 
ri ir iš Max Torchin.’o atimti 
užgyrimą, panaikinti jo kan-; 
didatūrą ant American Labor ■ 
Party baloto.

VITO MARCANTONIO, 
kongresmanas, kandidatas 

į majorą

Amerikos Darbo Partija

Paparčio Žiedas
Retai kuris nežino legendos 

j apie papračio 
i genda yra 
■ bet pats 
i vienodas. 
t trumpai.

Joninių 
lygiai 12 vai., pražysta papar
čio žiedas. Pražysta ir nu
krinta. Jei kuris žmogus nu
skintų šį žiedą, tai jis būtų 
laimingas \jisą amžių—jo visi 
tvorai ir troškimai išsipildytų. 
Bet yjra kliūčių šį žiedą’ nu
skinti. Ne vien, kad reikia 
būti prie jo tuo pačiu pražy
dę.) imo momentu ir dargi vie
nam, bet visokios šmėklos vi
saip trukdo nuskinti tą rastą
jį paparčio žiedą.

Šią gražiąją legendą nori 
jums atvaizduoti scenoje Ai
do Choras. Vaizdelis “Papar
čio žiedas” bus suvaidintas 
spalio 9-tą d., sekmadienį, 4 

vadovaujamai delegacijai at- vai, p. p., Liberty Auditorium, 
eilankius pas tyrinėjimų ko- Nepraleiskite progos pama- 
misijonierių John M. Murtagh tyti šį įdomų veikaliuką, ku- 
gu kaltinimų. Rockaways po
licijos brutališkume negrams, 
žydams ir kitoms mažumoms, ;

\ komisijonierius pažadėjo tyri
nėti. , X

Delegacija, su dvasiškiu 
Samuel Hunt, America^ La
bor Party kandidatu į miesto ; 
tarybą, įteikė 10 specifiškų : 
kaltinihfų, su dokumentaliais į 
liūdymais.

Prižadėjo Tyrinėti 
Policijos Veiksnius

Civilinių Teisių Kongreso

žiedą. Ši le- 
visaip pasakojama, 
pagrindas, žinoma, 

Prisiminkime nors

nakties ..vidurnaktį

ris jums suteiks daug prisi
minimų iš senelių pasakojimų 
Lietuvoje. H. F.

Dvylikos metų amžiaus Pa
tricia De Genio užsimužė 
čiuoždama rateliais atsimušu
si į sunkvežimį ties Poplar ir 
Hicks Sts., Brooklyne. Sunk
vežimio vairuotojo nearešta
vo.

fil-Ingrid Bergman naujausioje Alfred’© Hitchcock 
moje “Under Capricorn,” rodomoje Radio City. Music 
'Hall. Didžiojoje scenoje nauji aktai: “Sparklettes,” 
su teatro Rockettėmis, svečiais dainininkais Ronald 
Rogers, Robert Marshall, Jean Ward, taipgi šokėjai, 

orkestrą.

PUIKIAUSLl TRIGUBA PROGRAMA NEW YORKE! , 
RICHARD CONTE — VALENTINA CORTESA — LEE J. COBB

“Thieves’ Highway” 
įspūdinga ir įdomiausia istorija teisybės prieš jėgą! 

20th Century Fox veikalas.
SCENOJE: Ed. Sullivan ir jo "Toast of the Town’’ TV Review. 
LEDINfiJE SCENOJE: "Limehouse Blues” su Carol Lynne ir 
Arnold Shoda. □ □ □ ROXY 7th Ave. ir 50th St.

Morris Sake, Kad 
Majoras Skirtasis 
Sau Pataikūnus

Republikonų kandidatas į 
New Yorko miesto majorą 
Newbold Morris ketvirtoje 
savo kampanijos prakalboje 
per radiją praėjusį pirmadie
nį kaltino majorą O’Dwyerj, 
kad j’is važinėjęs “gravy” 
traukiniu, inžinieriaująs sa
vaip jame esančiu 40 milijonų 
dolerių turtu.

Tie milijonai dolerių, sakė 
Morris, išmokami / miesto val- 

, yra mo
kami ne tuo būdu, kuriuo tu- 
rėtų būti. Miestui visi darbi
ninkai, tarpe tų ir aukštieji 
valdininkai, turėtų būti pa
renkami iš Civilinės Tarnybos 
kandidatu sąrdšų, parenkami 
tuos sąrašus kontroliuojančios 
tarybos. Tačiau majoras, kal- 

1 dina jį Morrisas, patsai sau 
, pasiskiriąs Tammanės politi- 

--------- kierius, aplenkdamas tuos pi- 
Rugsėjo 23 d. Lietuvių Pi-! liečiu sąrašus ir tarybą.

Reasons Why I Will

fol-
fak-

majorą, 
ta:

“Two
Be Elected Mayor.’^

Brošiūrėlė, 4 puslapių 
derio formoje, greta kitų 
tų. pareiškia, kad:

“ALP yra vienatinė parti
ja, turinti politinę programą, 
ir

“Darbininkai man pirmoj’e 
vietoje.”

Marcantonio aprokuoja, 
kad jis bus išrinktas majoru j (!inijlkams aigomis> 
su mažiausia 850,000 balsų ir i 
kad kandidatuojantieji su; 
juomi Paul L. Ross ir Mrs. 
Minneola Ingersoll bus išrink
ti miesto iždininku (comp- 
trolleriu) ir Miesto Tarymos 
prezidentu.

Maspeth, L. I.

liečiu Klubas turėjo labai 
syarbų susirinkimą, kame 
pirmininkas Petras Mikalaus
kas pranešė, kad klubas, sy
kiu su Lietuvių Auditorijos 
B-ve ir klubo moterų skyriu
mi, rengia! milžinišką bazarą 
spalių 14, 15, 16 ir Į17 dd.,i x, * -y, x w u ■ v.v,., 
parapijos salėje, Maspeth, N.' 
Y. Visi nariai prašomi įsi-1 
domėti dienas.

Rugsėjo 24 d., klubo salėj, 
suruošta “Shower Party” p-lei 
Ruth Rudzinskaitei, žinomų 
Frano ir Veronikos Rudzins- 
kų dukrai. Moterų buvo' 
prisirinkę arti šimto, puikiai 
pavaišintos skaniais valgiais 
ir gėrimais.

Spalių 29 d. Lietuvių Pilie
čių Klubo moterų skyrius 
rengia metinę vakarienę, klu
bo salėj, 60-39—56th Drive, 
Masneth. N. Y. Vietinis.

Banko Kasininkas
Dingęs su Pinigais

Sav-Dirbęs South Brooklyn 
ings Banke kasininku, Stanley 
Ondahl. 30 metu, prasišalinęs 
iš darbo ir iš namų praėjusį 
penktadienį.

Kada jo nesulaukė, banko 
skyriuje, 6424 18th Avė., ma
žai tuo rūninosi, nes jis bu
vęs jau išdirbęs 5 metus, 
anot banko sekretoriaus Pirr- 
mano, “geras darbininkas ir 
mylimas, gal būt su ateitimi 
banke.” Mechaniškai valdo
ma saugioii šėpą buvusi nu
statyta atidaryti pirmadienio 
rytą, kitaip būtų turėję dau
žyti, tad jos ir neatidarė iki, 
pirmadienio' ryto. Atidarius, 
aplamai anfokavę. kad trūks
tą apie $10,000, dėl kurių 
bankas nuostolio neturėsiąs, 
nes visi buvę • apdrausti.

Apie dingimą to “su atei
timi banke” savo vyro rapor
tavo policijai jo žmona, kuo
met jis penktadienio vakarą 
negrįžo namo.
Ta Jo “Ateitis” Banke

Įdomus tas banko viršinin
ko aprokaviihas pabėgusiojo 
darbininko “ateities.”

Išdirbęs firmai penkerius 
metus, Ondahl tebeuždirbo 
po $48 per savaitę algos, o 
jau buvo 30 metų- vyras. At- 
ręJ^ivus taksus, iš to, kiek 
beliko, jis turėjo gražiai rė
dytis, nes graži apranga pri
valoma tokiuose darbuose. Ir 
turėjo pragyventi su žmona ir 
4 metų sūneliu.

Nekokia ateitis ir dabar jo 
laukia, dabartiniame brangu
me $10,000 —be pinigai. Juo 
labiau jie menki,'kuomet jais 
tegalima naudotis tiktai po 
baime seklių ir kalėjimo.

Susirgimai vaikų paraly
žiumi .mažėja, sekmadiennį 
raportuoti 10.

Ketvirtadienį Pikietuos 
Už Gyvybę Graikų 
Marininky

Graikų Marin inkų Federa- 
cijos amerikinis skyrius iš
siuntinėjo unijoms kvietimą- 
plrašymą atvykti į pikieto li
niją protestuoti prieš depor
tavimą 24 graikų marininkų.

Marininkai sulaikyti Filis 
Islande. Nurodoma, kad de
portavimas tų darbininkų į 
fašistų nagus Graikijon pri
lygtų jų atidąvimui nužudy
ti. O jie nieku neprasikalto, 
apart to, kad tarnavo demo
kratijoms kare prieš, fašistus 
ir kad dabar tebepasilieka 
priešiški fašistams.

Pikietas įvyks 29-tos popie
tį, 4 :30, ties Immigration and 
Naturalization Service, 70 
Columbus Ave., New Yorke.

Nušovė Įtartą Motery 
Užkabinėjime

Pirmuoju^ tarpe minėtų taip 
paskirtų jis minėjo Bronxo 
tammanietį politikierių Louis 
Cohen, kuris, sakė kaltintojas, 
gaunąs algos daugiau už dau
gelį komisijonierių. Jiems al
gos pakeliamos einant Speci
aliai. išrastais gražiais titulais 
tikslu apeiti pilietinę tarnau
tojams skirti ir algoms kelti 
ištaigą, kurioje ne jis vienas 
teturi balsą.

Spalių 9-15 įvyks apsaugos 
nuo gaisrų savaitė. Einant 
gubernatoriaus įsaku, spaudo
je, per radiją ir įvairiais ki
tais būdais aiškins visuomenei 
atskiro asmens užduotį vyk
dyti elementarinius saugumb 
dėsnius.

MIRE
metų

Brooklyne, mirė 
/namuose. Kū- 

grab. F. W. 
šalinsko koplyčioj, 

Wood-
Laidotuvės įvyks rug- 
d.. Cypress Hills ka- 
Velionis paliko nu- ! 

žmoną Frances, sūnų

Ambrose Bejski, 64 
amžiaus, gyveno 102 Ridge
wood A Ve., 
rugsėjo 25 d
n as pašarvotas 
Shalins 
8402 Jamaica Ave., 
havene. 
sėjo 28 
pinėse. 
liūdime
Vito, dukterį Anna, anūką ir 
brolį Leonard. Laidotuvių 
apeigomis rūpinas) F. W. Sha
lins įstaigą.

Kazimieras Petruska, 61 
metų amžiaus, gyveno 5 Pine 
St., Brooklyne, mirė rugsėjo 
25 d*., Harlem Valley State 
Hospital, Wingdale,. N. Y. 
Kūnas pašarvotas F. W. Sha
lins - šalinsko koplyčioje, 
8402 Jamaica Ave., Woodha
ven. N. Y. Laidotuvės įvyks 
rugsėjo 29 d./šv. Traicėš ka
pinėse. Velionis paliko nuliū
dime du sūnus Peter ir Jo
seph ; dvi dukteris Helen ir 
Bertha ir seserį Elizabeth Si
dabrą, 
rūpinasi 
įstaiga.

Laidotuvių apeigomis
Shalins - šalinsko

Liepų Žiedų

Laisvei 
šviežio 
Kenuo-

Tuo- 
Ląisvės įstai- 
šviežio me-

artinasi slo-
Turėkite namie medaus

Medus
Bitininkas Kuncius 

atvežė didelį troką 
liepų žieddų medaus,
kite vaisius su medum, bus 
skaniau ir maistingiau. 
jau kreipkitės į 
gą ir įsigykite 
d aus.

4 Ateina ruduo, 
gos.
ir gerkite arbatą su medum. 
Tas padės jums apsisaugoti 
nuo slogų ir padės slogas 
pergalėti, jei apsirgsite.

Skanesni ir maistingesni 
yra tortai (keksai), kepami 
su medum. Pabandykite, gal 
ir jūs pamėgsite suz medum 
keptus tortus.

Pašaukusiai policistą mote
riškei parodžius į Theodore 
Filiwicz, 26 metų, būk jis 
prie jos prisikabinėjęs, poli- 
cistas Miller norėjo jį suimti. 
Filiwicz, anot policijos rapor
to, parmušęs policistą Miller 
ant gatvės ir leidęsis bėgti, o 
Milleris keturiais šūviais 
gūsį jį mirtinai pašovė.

Komunistę Radijo

bė-

Virginia Mayo, žvaigždė fil- 
mos “White Heat,” New 
Yorko Strand Teatre. Asme
niškai scenoje Xavier Cugat 

su savo orkestru. 1

I Ketveriuky Krikštynos
Su didelėmis iškilmėmis ta

po pakrikštyti Bronxo ketve- 
riukai, Collinsų vaikai. Apei
gos įvyko Concourse Plaza 
viešbutyje. Gimę keturiese, 
vaikučiai, mat, tapo įvairybe, 
jau dabar tarnaujančia ir at
eityje tarnausiančia bizniui. 
Iškilmėse dalyvavo net Bronxo 
prezidentas Lyons.

Namie Slaugymo 
Kursai

new-

“Kovoje Prieš Feinberg 
Įstatymą Svarbiausios 
Savaitės” '

Taip pareiškė Lillian Gates, 
komunistų organizacijos New 
Yorko valstijoje įstaty mda- 
vystei atstovė, ragindama 
veikti daug ir veikti skubiai 
prieš ragangaudišką mokyto- 
jamš persekioti ir mokykloms 
varžyti įstatymą. Ji patarė:

Siųsti telegramas į Albany 
gubernatoriui Thomas F. 
Dewey ir valstijinei Board of 
Regents, reikalauti sustabdy
ti Feinberg įstatymą, jo ne
vykdyti.

Gauti susiedijų vadų pa
reiškimus.

Siųsti rezoliucijas iš darbo 
unijų ir kitų masinių organi
zacijų.

Siųsti delegacijas į vietines 
mokyklų tarybas.

“Sekamos dvi savaitės,” sa
ko jinai, “yra sprendžiamo
siomis. Teismas gali išnešti 
nuosprendį bėgiu šių poros 
savaičių. Vienatine garanti
ja nuosprendžio už Teisių Bi- 
lių yra pasmarkintieji* - pa
greitintieji protestai ir dides- 

I rtis vieningumas visų tų, ku
rie nori išsaugoti laisves.”

SHALINS

Rugsėjo 27-tos vakarą, iš 
stoties WJZ, 9 :45 ' suruošta 
antroji komunistų radijo pro
grama už iš naujo išrinkimą 
kaunsilmanu (nariu Miesto 
Tarybos) Benjarpin J. Davis, 
komunisto.

Davisas taipgi turi darbie- 
čių ir visų progresyvių užgy- 
rimą, kadangi niekas kitas ta
ryboje nėra tiek nusipelnęs 
darbininkų reikalams, kiek 
yra Davis, vienintelis darbi
ninkų reikalų kovingas gynė
jas taryboje po velionies 
Cacchionės mirties.

Tos radijo programos iš 
WJZ stoties bus girdimos kas 
antradienį tuo pat laiku iki 
rinkimų. Paskutinei progra
mai, įvyksiančiai pirmadienį, 
lapkričio 7-tą, išvakaryje rin
kimų, laikas dar nenustaty
tas. L. K. N-

Raudonojo Kryžiaus 
yorkietis skyrius pradės na
mie slaugymo kursą spalių 
10-tą, savo patalpose, 129 E. 
38th St., New Yorke. Pamo
kos bus po du kartu per sa
vaitę. Mokys visko reikalin
go ligonies priežiūrai namie.

Norvegų ligoninė, Brookly
ne, šiomis dienomis išduos 
diplomus 14-kai naujai iš
mokslintų slaugių.

(Shalinskas) 
FUNERAL HOME 

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

Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins-J. B. Shalins
TEL. Virginia 7-4499.

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais

Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos

Egzaminaoįam Akis..
Rašome Receptus

Darome Ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
*” Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y. A

Tel. ST. 2-8342

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.

3? Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

DEGTINES, vynai
IR ALUS

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y 

Tel. fcVergreen 7-6868 

(9—12 ryte 
1 1— 8 vakare 

dieniais uždaryta

Vai

Pen!

............ ... ............-.... -......

TT TDIJ^G PAD 411 grand street
LL1 I O D All BROOKLYN, N. Y

Joseph Zeidat Jr., prop*
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIENI

■ ' DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas 
Evergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y 
Teft. evergreen 4-9*12

6 pusi.—Laisve (Liberty, Uth. Daily)—Tree., Rugs. 29, 1949




