
Pranešimas iš Kretingos.
Žmogus turės gražaus juo 
VLIK’o sveikinimai. 
Man patinka. 
Trys reikalai.

Rašo A. BIMBA

Pranešimas 
skamba:
klose 1949-1950 metais moky
sis 3,300 mokinių • — 
kartų 
ziniais

Tai 
geliui 
su r mokinių skaičius toli gra
žu pralenkia smetoninius lai
kus. O tas parodo Lietuvos 
jaunimo troškimą pakelti ži
nojimą. Jam dabar mokykla 
prieinama.
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Ontaria, Calif. — Traukinys sudaužė auto-busą, va 
žiavusį skersai geležinkelio; užmušė 17 asmenų, daugiau 
šiai kareivius ir jų merginas.

tos ir senatvės pensijų fon
dus.

Kanton, Kin$a. — Peš; 
si Čiang Kai-šeko ir jo A; 
vaduotojo Li ' tautinink'

Budapest. — Pranešama, kad Vengrija, Čechoslovaki- 
ja, Lenkija, Rumuniją, Bulgarija, ir Albanija greit pri
pažins Kinijos Liaudies Respubliką.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 

KOPIJA 5c

mas taip pat neleistinai ati
dėlioja taikos. sutartiesfpa- 
darymą su Vokietija, 
pat laužydamas Potsdamo 
konferencijoj nukąrimiiąL.

Beje, prelatas Krupavičius 
jau turi ir “Užsienio Reika
lų Tarnybos valdytoją.” Juo- 
mi yra prof. J. Brazaitis.

Kur dingo Sidzikauskas? 
Sugrįžo iš Amerikos ir dingo.

i o dra- 
ČJtiškos

artistai, rašytojai, poetai

(lituoja save, lietuvius 
versdami rusais?

Mjaskva. — Suprantama,
Pittsburgh.— Unijos vadų pašaukti atgal darban, kie

tųjų anglikasyklų’mainieriai dirbs 5 dienas per, savaitę. 
Iki streiko jie dirbo til; 3 dienas per savaitę.

Iškilmingai .Įkurta Kinijos' 
Liaudies Respublika
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SOVIETAI PRIPAŽĮSTA KINIJOS LIAUDIES RESPUBL
Sovietų Sąjunga Sutraukė 
Diplomatijos Ryšius su 
Kinų Tautininkų Valdžia

Fašistinis “LAIC” sako, kad į ---------------------
generolas Bartašiūnas, kuris į Liaudies Respublika Atstovauja Milžinišką Kinu Dauguma; 
vanotas ordinu už.gerą paves- 1 antininkai lera lik rrovinciHe Kantono Valdyba 
tų darbų atlikimą, esąs rusas, 
tik lietuviška pavarde. Tą I 
kvailą dalyką Naujienos įdėjo ■ 
į pirmąjį puslapį.

Manau sau : Jei Bartašiū- j 
nas tas “informacijas” pama 
lytu, turėtų gražaus juoko. x 
storą, tykų, bet darbštų lietu- į 
vį sutikau Vilniuje, 
į is be jokios panaberi jos.

Argi mūsų fašistėliai nesu- 1 
pranta nė to. jog jie diskre- ■

pa- !

Sovietai Reikalaus Priimt 
Liaudišką Kiniją į Jung

tines Tautas
Maskva. — Sovietų Są- 

i junga spalių 2 d. sutraukė 
ty11 diplomatinius ryšius su Ki- 

Inijos tautininku (Li, Čiang žmogus i TZJ. „ , . u*- • •Kai-seko) valdžia ir pripa- 
, žino . Centralinę Kinijos 
■ Liaudies Respublikos val-

Prelato Krupavičiaus
K’as” pasiskubino su pasvei
kinimais Vakarinės Vokietijos 
vyriausybei. Pažada jai 
tikimybę ir paramą 
jos darbuose. . «

Krupavičius Icalba ne tik už 
save, bet už “viso pasaulio” 
lietuvius. Jis sakosi sveiki
nąs tą vyriausybę net ir 
Lietuvos žmonių vardu!

Vakarinėje Vokietijoje susi
darė f asistuojanti klerikalinė 
valdžia. Jos misija paruošti 
kelią naujam Hitleriui, 
latui tas patinka.

London.— Pirmadienį ne- 
VL1-1 oficialiai pranešta, kad An

glijos valdžia planuoja pri
pažinti Kinijos Liaudies 
Respubliką, bet apie tai dar 
tarsis su Jungtinėmis Val
stijomis ir kitais Atlanto 
pakto kraštais ir su anglų 
imperijos dalimis.

Skaitau pranešimus,
> Brooklyno aktoriai yra 

kviesti suvaidinti dar pernai 
išmoktus ir gražiai suvaidin
tus veikalus ‘^Gieda Gaide
liai” ir “Mūsų Gyvenimo 
žaizdos” visoje eilėje kitų 
kolonijų. Bus pasiekta Bos
tono apylinkė, Philadelphija 
ir net Wilkes-Barre.

Taip ir reikia. Mah tas 
labai patinka. Tikiu, jog tų 
kolonijų veikėjai nepadarys 
klaidos. Jų publika nebus 
suvilta. ’

Tik, žinoma, reikia gerai 
pasidarbuoti, kad* į tuos pa-, 
rengimus būtų sutraukta 
daug publikos. čia tai jau 
darbas vietos žmonių.

Sovietai Protestuoja pri||§ 
Vad i narnos Vakarų Vok 
Valstybes Įkūrimą

jog Sbvietų Sąjunga reika
laus, kad Jungtinės Tautos 
pripažintų Kinijos Liaudies 
Respubliką kaip visos Kini
jos valstybę.

Visi Sovietų laikraščiai 
entuziastiškai sveikino Ki
nijos Liaudies Respublikos 
įsikūrimą.

T)u Begaliniai Svarbūs

k Washington. — Jungtini 
Valstijų iždas nuo liepos 
d. iki spalių 1 d. $l,395,00Q,- 
000 daugiau išleido, ne 
pajamų gavo, nors per šiuos 
tris mėnesius daugiau tak
sų valdžiai įplaukė, kaip 
pernai tuo pačiu laiku.

Valdžia sekamas sumas 
pinigų daugiau išlei
do, šiemet, negu pernai per 
tuos pačius 3 mėnesius:

Kariniams tikslams $325,; 
000,000 daugiau; Marshallo r

Buenos Aires. — .Argentinos valdžia 46 nuošimčiais v t
numušė savo pinigu pesų vertę, lyginti su doleriu; laiki- Jungt. Valstijos, Anglija ir FraiĮClja ^aUZO TalkimttR'

.. . . . . . . . . . . . . .    o Sutartis. Ska|(Įo Voki^j?) SaĮ^ Soviely protestafc\
f X

ktątiniąjmi vWashington. Valdžia ketina netrukus pašaukti į de
rybas CIO plieno darbininkų streiko vadus ir kompani
jas. ,

Kompanijos linkusios nesiskubinti, nes kol tęsis minkš
tosios anglies mainierių streikas, vis tiek plieno fabrikai 
mažai tegalėtų dirbti dėl anglies stokos.

i.
Maskva.. — Sovietų vy

riausybė spalių 2 d. užpro
testavo Jungtinėms Valsti
joms, Anglijai ir Francijai, 
kad jos, įsteigdamos atski- 
;rą vakarų Vokietijos v’als- 
jtybę, sulaužė visų šių ketu-' 
Irių didžiųjų talkininkų pa- 
I darytą Potsdame sutartį po 
i karo. •

Sovietų Sąjunga toje pa
čioje notoje, įteiktoje Ame
rikos, Anglijos ir Francijos 
atstovybėms Maskvoj, taip
gi protestuoja, kad tos/ ša
lys sumindžiojo Keturių Di
džiųjų užsieninių ministrų 
susirinkimo nutarimą dėl 
bendro visos Vokietijos da
lykų tvarkymo.
Sulaužyti Potsdamo Kon

ferencijos ir 4 Didžiųjų
Ministrų Nutarimai

Sovietų protesto nota, 
tarp kitko*, sako: ?

— Jungtinės Valstijos,. 
Anglija ir Francija, kurda
mos atskirą vakarinei 
kietijai valdžią, sulaužė7 
Potsdamo .sutartį, 
kurią tos valstybės pasiža
dėjo išvien su (Sovietų 
junga įsteigti vieną visįii 
Vokietijai valdžią ir padėti 
pertvarkyti Vokietiją į dė- 
mokratinę, taiką-mylinčią 
valstybę. . r

įkurdami atskira vakari
nės Vokietijos valstybę, tie 
trys kraštai taip pat sulau
žė nutarimus, kuriuos Ke- 

| turiu Didžiųjų užsieninių 
ministrų taryba pernai bir
želio mėnesį padarė Pary- 
žiujOr-Tada Jungtinės Vals
tijos, Anglija, Francija ir 
Sovietų Sąjunga susitarė ir 
toliau išvien dėti pastangas, 
kad būtų atsteigta ūkinė 
(ekonominė) ir politinė Vo
kietijos vienybė.
Amerikonų, Anglų, Pran

cūzų Pastumdėle
Organizuojant atskirą 

vakarų Vokietijos valstybę, 
niekas neatsiklausė Vokie
ti jos žmonių nuomonės. Va
dinam. “Bonn Konstituci
ją” vakarinei Vokietijai pa
diktavo karinės - okupaci
nės •. amerikonų, anglų ir 
francūzų valdybos. Jie pasi
rėmė ant gifupės specialiai 
išrinktų senųjų reakcinių 
vakarinės Vokietijos politi
kierių, kuri ra tampriai 
susirišę su užši iniais fi
nansiniais rateliais ir'pTT 
klauso nuo tų ratelių. (
Vokiečių Reakcijos Gaivin

toja ir Karinis įnagis
“Bonn Konstitucija” ne. 

tik nevaržo vokiečių mono
polijų ir dvarininkų - jun
kerių viešpatavimo, kurie 
įkvėpė ir suorganizavo už- 
puolikišką vokiečių karą ir 
kurie tarnavo Kaip hitleri
nės* valdžios ramstis. Ta 
konstituciją, paliuos u o j a 
jiems rankas tolesniems

priešde 
mams.

Tariamoji 
tijos valstybę 
kos,/ Anglijos ir - Fra 
/[jastumdėlė, kurią tie kraš
tai verčia paklusniu savo į- 
rankiu naujiems planuoja
miems užpuėlimo žygiam\ 
.Europoje, r / \

Atskiros kakarinės Vo^

cijos

Belgrad. — Pranešama, kad Jugoslavija siunčia, savo 
kariuomenę į Vengrijos ir- Rumunijos pasienius.

Washington. — Kongreso Atstovų Rūmas šį antradie- 
,nį pradės svarstyti valdžios bilių, reikalaujantį pakelt ir 
paplatint senatvės pensijas. . Bet Senatas tik po naujų 
metų ims šį klausimą svarstyti.

Prez. Trumanas nereikalauja, kad dabartinė Kongreso 
sesija išleistų įstatymą dėl pilietinių teisių lygybės neg
rams.

kas Eugenius Tarle rašo 
Izviestijose, valdžios laik
raštyje:

— Šiemet įvyko du bega
liniai svarbūs įvykiai. Vie
nas-yra Kinijos Liaudies' 
Respublikos Įsikūrimas, o* 
kitas yra faktas, kad nu? 
puolė pasauliniai Jungtinių 
Valstijų apskaičiavimai, 

Rymoję ant atominių bom-
į monopolijos.
sovietų Nota Kinų Liau- 

)dies Respublikai
Sovietų Sąjungos užsie

nio reikalų ministro pava
duotojas Andrius A. Gro
myko pasiuntė pripažinimo

ą Kinijos Liaudies Res
publikoj užsienio reikalų 
ministrui Chou En-lai’ui. 
Gromyko nota sako:

— Sovietų vyriausybė, — 
neatlaidžiai š t e ngdamasi 
palaikyti draugiškus ryšius 
su Kinijos žmonėmis ir įsi
tikinusi, jog Centralinė Ki- 

jniįos Liaudies valdžia iš-
škia milžiniško Kinijos 
n o n i ų d a u g u

v dd i ą, — nutarė su- 
megsti diplomatijos ry-

Streikuoja 1,000,000'
Plienininkii, JMaiįrieriip

planui prieš komunizmą 
$400,000,000 daugiau; far- 
mu produktu Mamoms pa- 
laikyti $£84,00(\000 
giau.

Padidėj 
nės išlaidi

<

Dar 4 Salys Panaikino 
i Sutartis su Tito

O ką šiemet turėsime ant Bucharest. — Rumuniją, 
vietos Brooklyne? Girdėjau, į Bulgarija, Vengriją ir Len- 
kad Liaudies ^Teatro aktoriai kija panaikino draugišku- 
mokosi du nauju veikalu. Bus 11
suvaidinta Dauguyj, 
ma “Uždavinys” 
komedija “Trilypė Pora.”

Bet pirmutinis didelis pa
rengimas bus • Aido Choro. 
Aidas duos šaunų koncertą ir 
perstatys gražų vaizdelį “Pa
parčio žiedas.” Ruoškimės 
skaitlingai dalyvauti. Aidie- 
čių parengimas įvyks spalių 
9 dieną.

Dabar Brooklyno lietuviams 
su parengimais nebėra bėdos, 
nes turime didelę, gražią au- 
ditoriją-salę. Kultūrinis Cen
tras jau tikra to žodžio pras
me yra kultūrinis centras.

mo ir tarpsavinės pagalbos 
sutartis su Juogslavijoš Ti
to valdžia. Pirm to Sovietai 
atšau raugiškumo su
tartį su T i tik

Visos tos 5 v tybės pa
reiškė, jog dabartinė Jugo
slavijos valdžia tapo anglų- 
amerikortų imperialistų į- 
rankiu.

ir Kinijos Liaudies Respub
likos ir apsikeisti ambasa
doriais.

Nota Kinų Tautininkam
Andrius Gromyko praei

tą sekmadienį taip pat įtei
kė notą Kinijos tautininkų 
ambasadai Maskvoje, ši 
nota pareiškia:

— Kinijos įvykiai giliai 
pakeitė karinį, politinį ir 
visuomeninį tos šalies gyve
nimą; todėljsisteigė Kini

 

jos Liaudię^.Rpspublika ir 
ryta Qentraline‘ 

Liaudies Valdžia Kinijai; o 
(tautininkų) premjero 'p. 
Yen Hsi-šano valdžia Kan
tone nustbjo valdomosios 
galios-šalyje; ji tapo tik

Peiping, Kinija. — Praei
tą-šeštadieni tapo oficialiai, 
iškilmingai įkurta Kinijos 
Liaudies Respublika ištisai 
šaliai. Iškilmėje maršavo 
gatvėmis respublikos karei
viai, jūreiviai, studentai, 
darbininkai ir.t’t. viso 
bent pusė miliono žmonių.

Virš parado* skraidė 14 
karinių r
— bombanešių ir kovotojų. 
Tai buvo ženklas naujų, 
respublikinių oro jėgų.

Milžiniškos stebėtojų mi
nios džiaugsmingai ąveiki-

Naujosios Valdžios Vadai
Kinijos liaudies seimas 

išrinko komunistu vada 
Mao Tse-tungą Centralinės 
Kinijos Liaudies Respubli
kos valdžios pirmininku. 
Chou En-lai, kita^komuni; 

r____ ____ _ . _ stų vadas, išrinktas užsie-
.1 respublikos lėktuvų I nio reikalų ministru (ir 

premjeru, kaip sakė sek
madienio pranešimai).

Liaudies Respublikos vy-
■ riausybė pasiuntė svetimų 
kraštų ambasadoriams ir 

„ n - v (toųsulams notą, kuri kvie- 
o paia ą. visas pasaulio valstybes
Tarp stebėtojų buvo So- sumegsti reguliarius diplo- 

vietų Sąjungoj 43 asmenų ; matinius ryšius su Kinijos 
delegacija — mokslininkai, | Liaudies Respublika.

KALNAI KARINIŲ MEDŽIAGŲ 
KRAUNAMI Į SANDĖLIUS

tapo si

liųsl sudėti. Bet reikėsią dar 
ji icipii liiyjTO uilionų dolerių vertės 

provincine Kantono valdy-/ karinių medžiagi^Jš anksto 
ba ir prarado galimybę Ki- sukrauti “atsargai0, sako

pagal/ .
dirb 
miji

kosi streike,
i vien kom

is gJ^ybeK®5 
draudąj ir senatvės 

. Toliau strei
__ ^..ū-darbi 

riė Uituose fabriič
ii plieno įvąįf 

įspėjo

’ban įsus

pensi-

nierių ir 20,000 minkštųjų 
kasyklų /math 
rieji dirbę tik j Vakar 
Missisip 
mainieri.^-,-^- 
siose angliakasyklose tęs 
streiką, kąd priVersUrwisas 
kompanijas savo lėšonjig

Beje, girdėjau kalbant, kad 
jau turime planą dėl atgaivi
nimo Brook lyno Lietuvių Kal
bos Mokyklėlės. šiemet tu
rėsime geriau rūpintis mo
kyklėlės palaikymu. Pernai, 

(Tąsa ant 5 pusi.)

prasidėjo metinis 
Federacijos suvažia- 
Korespondentai pra- 
kad Federacijos pir-

Wm. Green Nereikalausiąs 
Algų Pakėlimo

St. Paul, Minn.— Pirma
dienį 
Darbo 
vimas. 
neša,
mininkas William Green ir 
kiti aukštieji vadai nereika
laus darbininkams algas 
pakelti, o tiktai darbo laiką 
sutrumpinti, paliekant tas 
pačias algas, y

i Sovietinis Rašytojas 
Įspėja Ameriką

Washington. — Jungtin. 
Valstijų valdžia yra sukro
vus karinių medžiagų į 
sandėlius daugiau kaip už 
1 bilioną dolerių; žada iki 
1950 metų vasaros, vėl už 
bilioną dolerių tokių .me
džiagų supirkti ir į sande- ka leido parduoti Sovietų

Sąjungai 40 •didži'ulių elekt
rinių grąžtų už $500,4)00. To
ki grąžtai naudojami žibalo 
versmėms pragręžti iš Je
rnes gilumų. Tad Sovietai 
iš naujo pradėjo Amerikai 
gabenti manganą ir chro
mą.

Mangano reikia 
aliuminas, niai bent 13 svarų 

chromas, eina, taip pat gu- plieno pastiprinti/ 
ma (robas) ir 62 kitos kari- Kaip 
nės medžiagos, kurių 'Ame
rika neturi arba kurių ne-, 
gana yra šioje šalyje.

Jungtinės Valstijos daug 
chromo ir mangano pirko iš 
Sovietų Sąjungos. Bet kai

Amerikos valdžia uždraudė 
išgabenti į Sovietų Sąjungą 
mašinas ir kitus darbo į- 
rankius, tai Sovietai buvo 
sustabdę Amerikai manga
ną ųr chromą.

Pastaruoju laiku Ameri-

l^askva. į— Žymusis so
vietinis laikraštininkas -ra
šytojas Uąa ErenburgLsavo 
straipsnyje Raudonojoj 

 

Žvaigždį įspėjo “plėšruo- 
arri^’ikinius žvėris”, 

jeigu jie užkurtų karą,
sius
k

poje, bet pasiekti 
nes Valstijas.

generolas A. B. Quinton,nijos vardu palaikyti diplo- i 
matijos ryšius su svetimo- 'valdinis amunicijos direkc 
mis valstybėmis. •' M

Tokios sąlygos privedė 
prie diplomatinių Kinijos 
ryšių pertraukimo^u kitais 
kraštais.

Sovietų vyriausybė, to
dėl, atsižvelgdamą į visas 
tas Sąlygas, sutraukė diplo
matinius santykius su Kan
tonu ir nutarė atšaukti di
plomatinius savo atstovus 
iš Kantono.

torius.
' IŠ svetur perkama ir į 
sandėlius kraunama meta
lai manganas,

e
manganas,

i-

viduti- 
tonui

x Erenpur^3p'rimena, --jog 
“tlekpat mylių yra išrhi- 
ladelphijos į Maskvą, kiek 
iš Maskvos į Philadelphia.”

taip 
chromas yra labai reikalin
gi metalai visokiems kari
niams ir civiliniams dirbi
niams.

ORAS.—šilta, giedra.

Berlin. — •Anglai-ameyi- 
konai 'įžiūri, jog Sovietai 
steigs savivaldinę rytų Vo
kietijos valstybę, kadangi 
anglai, amerikonai ir fran- 
cūzaLsudarė atskirą vaka- 
riri
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Kinijos Liaudies Respublika Gyvuoja 
Formaliai ir Oficialiai!

Vienas žymus pasaulinio- masto mokslininkas šiomis 

 

dienomis pažymėjo, jog šiemet, ligi, šiol, dviem didžiau
siais pasauliniais įvykiais galima Skaityti du dalykus:

1. Prezidento Trumano oficialu paskelbimą, jog Ame

 

rika liaujasi turėjusi atomines energijos monopolį, kad 
tą pajėgą jau pajungė ir Tarybų Sąjunga.

2. Kinijos Liaudies Respublikos oficialus ir formalus 
paskelbimas.

Be abejoji
mo, abu daly
kai turi milži
niškos svarbos 
ir abu, kiek
vienas savo' 
ruo ž t u, tar
nauja taikai.

Kinijos liau-- 
dies respubli
kos oficialus 

. paskelb imas 
turi tokios di
džiulės svar
bos, kuri sun
ku mums šiuo 
metu įsivaiz-

■ duoti.
Naujos, liau

diškos Kinijos 
respub likos 
pripažinimas,

Mao Tse-tung 
padarytas Tarybų Sąjungos vyriausybės, taipgi turi di
džiulės reikšmės.

Tarybų Sąjunga, kaip žinia, ligi šiol palaikė diploma
tinius ryšius su Cantono valdžia, su čiang kai-šekine val
džia, kol ta valdžia atstovavo Kinijos daugumą.

Bet kuomet Čiang Kai-šekas visiškai susmuko, kai 
liaudis, vadovaujama Kinijos Komunistų Partijos, atka
riavo milžiniškus Kinijos1 plotus, išlaisvindama juos, 
tuomet, aišku, Tarybų Sąjungą greitu mostu pripažino 
liaudies respublikos vyriausybę su Mao Tse-tung prieša
kyje. * 1 ...
--Be abejojimo,.šis didžulis įvykis neužilgo pasieks ir 
Jungtines Tautas. Kas norės palaikyti ryšius su Kinija, 
turės pripažinti liaudiškos respublikos gyvavimą ir jos 
vyriausybę. ' i

Kaip pastebėjome, Kinijos liaudies respublikos ofici; 
lūs atsistojimas ant-įtarptautinės arenos turi milžiniškos 
reikšmės taikos reikalui. Tarptautinės taikos pajėgosreikšmės taikos reikalui, 
labai sutvirtėjo. \

Kalbai Bet Nieko1 Nepąčako.

ČiangKai-šeko atstovas Jungtinių /autų Asemblėjoje 

 

kalbą, kaltindamas Tarytų Sąjungą’ dėl/to, 
iang Kai-šekas, pralaim/civilinį karą, dėl to,

PASTABOS
Philadelphijoj El Salva

dor respublikos konsulas, 
savo bute; buvo surengęs 
pažmonį. Žinoma, pažmonis 
tam ir rengiamas, kad pa
silinksminus, p a š umijus. 
Bet įkamynai pranešė poli
cijai, kad ten perdaug 
triukšmauja ir jiems ramy
bės neduoda. Pribuvus po
licija įsiveržė į konsulo 
kambarius ir pareikalavo 
nusiraminti. Nors Salvador 
respublika turi tik apie mi- 
lioną ir pusę gyventojų, bet 
konsulas manė, kad ir jis 
turi lygias teises, kaip ir 
didžiųjų, valstybių atstovai, 
tddėl įsakė policijai tuoj aus 
išsikraustyti iš stubos. Bet 
išėjo kitaip. Policija jį ir 
dar vieną viešnią suarešta
vo, apkumščiavo ir per 

(naktį išlaikė kalėjime, o pa
skui paleido po $500 užsta
to.

Dabar Salvador respubli
kos valdžia protestuoja už 
tokį policijos brutališką el
gesį, bet ji užmiršta, kad 
čia, pas mus, “laisva” šalis 
“demokratinė” tvarka.

jai p/tinka.
V/nagas nesiskaito 

Jštuko teisėmis.

n r 
tik

SU

Washingtono valdžia 
ša, mazgo ir narplioja gy
venamųjų namų stokos 
klausimą ir niekaip negali 
išnarplioti. Kongresas neva 
patvarkė, kad. bėgiu šeše/ių 
metų būtų pastatyta namų 
dėl 135,000 šeimų. Bet ar 
tuomi klausimas išrištas? 
Anaip tol ne..

Apskaičiuojama/ kad kas 
metai susituokia apie 500,- 

"000.naujų šeimų, reikalau
jančių kambarių ir kas me
tai apie tiek pat sugriauna
ma senų, gyvenimui netin
kamų, namų. Vadinasi, 
kaip neskaičiuok, kaip) ma
kaulę nesukJkad ir oraku
lą talkon pasikvietęs, vis- 
[tie namų trūkumo klausi
amas didėja ir didėja.

Jeigu valdžia taip rūpin
tųsi namų statybos klausi
mu, kaįp ji rūpinasi Euro
pos šalių apginklavimo 
klausimu, tuomeb
nedejuotų, kad neturi kur 
prisiglausti.
/ ¥ • > ¥

Streikų bangos, kaip tas 
uraganas, apima visą' šalį.

IT

žmones

andai sakė kalbą, kaltindamas Tai 
kad jis,^€i
kad jo režimo neapkenčia KinijosTiaudis.

To žmogaus, kuris šiuo metu neatstovauja" Kinijos, 
kalba nebuvo paremta jokiu argumentu, jokiu apčiuopia
mu įrodymu, kur, kada ir kaip Tarybų Sąjungą teikė pa
galbą Kinijos komunistams ir visai liaudžiai. \

Bet tai ne viskas. Štai, pati didžiausia Kinijos provin
cija, kuri gali būti savaime valstybė, — Šinkiangas —pa
siskelbia, kad ji atsimeta nuo nacionalistų režimo, kad 
ji stoja su liaudimi, su revoliucija, su Kinijos komunis
tais.

Na, ir kas gi? Ar Šinkiangas viena provincija, atsime- 
tusi nuo Čiango režimo ir stojusi su visa Kinijos liaudi
mi? Žinoma, ne! Visa eilė turtingesnių Kiriijos provinci
jų padarė tą patį: perėjo revoliucijos pusėn, liaudies pu
sėn. Tarp jų galima paminėti dvi paskiausias, padariu
sias panašų žygį: Ningsia ir Suiyuan. ’ ' x

Associated Press praneša iš Cantono miesto, kur Čian
go režimas formaliai dar gyvuoja, jog jis, Čiangas ir jo 
ministrai dėl Sinkiango perėjimo liaudies pusėn kaltina 
Tarybų Sąjungą.

Girdi, tai jos įtaka tai padarė.
Mes nesame Tarybų Sąjungos advokatai, .ji pati save 

gali apsiginti ir apsigina, bet šį juokingą Tarybų Sąjun
gai kaltinimą tik pažymime, kaip labai kvailą. Vadovau
jantis šiuo pareiškimu, šiandien reikėtų Tarybų Sąjun
gą kaltinti dėl kiekvieno darbo žmonių pasijudinimo, 
ginant savo reikalus. Vadovaujantis tuo Cantono val
džios T. Sąjungai primetimu, reikėtų kaltihti Amerikos 
angliakasius, kam jie streikuoja, reikėtų kaltinti kiek
vieną darbininkų pasijudinimą, ginant savo reikalus.

Kad Tarybų Sąjungos gyvavimas turi milžiniškos pa
saulio darbo žmonėms reikšmės ir įtakos, nieks neginči-S'-F-Ml šaulio aaroo žmonoms rumsmes u panuo, meno negiliu 

ja. Bet negalima užginčyti ir to fakto, jog ir tuomet, kai 
Tarybų Sąjungos dar'’ nebuvo, darbo žmonės kovojo, vy- 
ko streikai, revoliucijos, perversmai. Toje pačioje, Kini
joje vyko revoliucija, vadovaujama Sun Yat-seno. Ji tie
sa, nebuvo privesta prie logiškos pabaigos, nes tokie, 
kaip Čiang Kai-šekas, jai trukdė, prieš ją kovojo.

Tik dabar, vadovaująnj/Kijiijos komunistams, su Mao

Trumanas ir kai kurie “ge
raširdžiai” senatoriai atsi
šaukia į ' darbininkus ir 
darbdavius susitaikyti, bro
liškai kilusius klausimus iš
rišti. Unijų vadai irgi link
sta prie to. Bet “bangos” 
didėja, audra gali kilti la
bai didelė/

Prezidentui pagalbon at
eina kapitalistinė spūuda. 
Ji šaukia, kad streikuodami* 
darbininkai daro sau dide- 
liausius nuostolius. “Phila
delphia Inquirer” šaukia, 
kad angliakasiai, išėję į 
streiką, kasdien netenka 7 
milionų dplerįvf algų ir tuo-j. 
mi patys save skriaudžia.

Išrodo, kad ta spaudą^ap^ 
gailestauja darbininkų, su
sirūpinus jų likimu. Bet 
kuomet darbdaviai, neturė
dami " rinkų pridirbtiems 
produktams, uždaro dirbtu
ves ir išmeta darbininkus 
gatvėn, tuomet ta pati 
spauda nematė, kokius dar
bininkai turi' nuostolius, 
kiek jie kasdien algų ne
tenka.

Mat, ir krokodylius, * su
ėdęs savo auką, apsiašaro
ja.

Vakarinės Vokietijos mi
nistrų pirmininkas, jeigu 
jį taip galima . pavadinti, 
Konrad Adenauėr, pranešė 
spaudai, kad ir jo “respub
lika” numažins markės ver
tę, bet jis dar neturįs su
pratimo, kiek būsią numa
žinta.

Vokietijos vakarinei “re
spublikai” markes spausdi
na Washingtone ir čia nu
stato jų vertę, todėl berei
kalingai ponas Adenauer 
kvaršina savo labonę. Kiek 
Washingtonas norės, 
jos vertę numažins.

Kada dipukai rašo straip
snius, tai; didžiuma jų vi
suomet prikergia savo titu
lą. Mat, reikia pasirodyti, 
kad ąs ne bile koks, diplo-

dėtą mano straipsnį ‘Padė
kime studentams’, kuris pa
sirašyta? ‘Dr.,ĮA. Erdvilo.’ 
Turiu pastebėti, jog A. Er
dvilas yra mano slapyvardė 
ir dėlto ’Dr.’ titulas sudaro 
man nemalonumą, nes aš 
nesu jokis daktaras’’...

Na, jei nesi jpkis dakta
ras, tuomi gali nesisieloti,
— kunigai, kurie leidžia ir 
redaguoja laikraščius, iš
duos ‘‘daktaro” diplomą, bi
le tik gerai mokėsi Lietu
vos |iaudies valdžią plūsti.

“Garsef’ tilpo ŠV. Pram 
išmaus seserų padėka * už 

auk\s, Suteiktas vienuoly
nui. )art kitko jos rašo:

“Sa^o dėkingumą reiškia- 
aldomis. Kasdien mel

džiamės už visus, visų in
tencijas bei prašymus pave
dame Geram Dievuliui ir 
prašome, kad geradarių 
dienos būtų gausiai pripil
dytos dangiškomis malonė
mis.”

Pačios seselės prašo dėl 
savęs svietiškų marnasčių
— doleriu, o kurie duoda 
dolerius, tiems pas “Gerą
jį Dievulį”, prašo atlygini
mo ‘‘dangiškomis malonė-* M mis.

Bet kuomet Jievutė ir 
Adomėlis nusikalto “Gera
jam Dievuliui” ir jis juodu 
išdrėbė iš rojaus, tai nelie
pė ubagauti, almužnų pra
šinėti, ir už jas melstis, 
bet liepė dirbti ir prakaite 
savo duoną pelnyti. Taip tu-/ 
retų ir tos seselės daryti/ 
Dabar jos nepildo “Geroju 
Dievulio” prisakymo.

tiek

titulo neprįsega, tai redak
cijos tą atlieka, nes joms 
išrodo, kad autorius be ti
tulo, tai kaip šunelis ar ka
tinėlis be uodegos.' «

Tūlas. A. J. Erdvilas 
rašo:

“Ką tik atvykęs į JAV 
jūsų ir kituose Amerikos) 
laikraščiuose pastebėjau į-

Tse-tungu priešakyje, pradėtasis1 Kinijos lįaudies/sukili- 
mas prieš senąjį, feodalistinį režimą yra privedamas prie 
logiškos pabaigos. ■ ! • j •

Tai turėtų, rodosi, suprasti met akliausias.

Tito — “Pavyzdingas Vyras”
Skaitytojai atsimena, kai Amerikos komercinė spauda 

viš'aip bjauriojo Jugoslavijos Tito? Jis buvo jai “žmogžu
dys”, “jugoslavų tautos priešas” ir kitokis.

O šiandien?
Šiandien Tito komercine^ spaudai jau geriausias vyras, 

pavyzdingiausias vyras. “Jis komunistas”,, rašo komer- 
cinė':spauda, “bet geras komunistas, ne toks, kaip Stali
nas!” ; v

Neperseniai plutokratijos laikraštis New York Times 
išspausdino apie Tito straipsnį, taipgi keletą nuotraukų, 
rodančių Tito tarp Jugoslavijos darbininkų. Ten pat bu
vo rašoma, jog šitie darbininkai savo vadovą labai myli, 
visa Jugoslavija, gįr$i, Tito labai

Nuo kada gi toji^neilė atsirado?
Nuo tada, kai Tito pasirinko trockiniai-fašistinį kelią. 

Nūb tada, kai jis peręjo tarnauti imperialistams. Nuo 
tada, kai Tito patapo liaudies priešas, engiąs Jugoslavi
jos liaudį ir josios darbuotojus.

Kada Tito atsisakė' vykdyti socializmą Jugpslavijoje 
ir perėjo Wall stryto imperialistų tarnybon, tada jis 
Anjerikos komercinei spaudai pasidarė gerutis. v

Bet toji spauda nežino vieno: Jugoslavijoje yra komu
nistų judėjimas, — Tito jo neišnaikino ir negalės išnaL 
kinti, — ir tasai judėjimas anksčiau ar vėliau Tito nu
šluos, atstatydamas Jugoslaviją į socialistines vėžes.

Tai gerai, žino kiekvienas, sekąs Jugoslavijoje padėtį, 
žmogus. . , *• .

Jugoslavija, gir$i, Tito labai mylinti’... 
in knda ou tniilmnilp •atsirado?

Marijonų organas ^Drau
gas” praneša, kad Amerikoj 
jau yra apie 400 lietuvių 
kunigų.

Ar tik neprisies pasielg
ti su lietuviais kunigais 
taip, kaip pasielgta su An
glijos svarais sterlingų — 
nuvertinti juos? Svarą nu
vertino Washingtono ponai, 
bet kunigus galės nuvertin
ti tie, ant kurių sprando1 
gula jų užlaikymas. /

★ ★ ★
Čechoslovakijos 'valdžia 

žada bausti tinginius, kurie 
be jokios fpriežasties neina 
dirbti.

Tai “baisi diktatūra!” 
Mes, remdamiesi demokra
tiniais principais, neduoda
me penkiems milionams 
darbininkų darbo, visai ne
kreipiame į. šią bedarbių ar
miją domės, o Čechoslova
kijos valdžia drįsta bausti 
tuos, kurie nenori ' dirbti. 
Reikėtų Tautų Sąjungai 
skundą paduoti.

★ ★ ★
Šiaurinėje Korėjoje, per 

trejus metus, pramokę 
skaityti ir rašyti apie trys 
milionai gyventojų. Liau
dies valdžia deda visas pa
stangas, kad panaikinus be- 
raštingumą.

Na, j ar čia ne “diktatū
ros” vartojimas? Suaugu
sius žmones verčia mokin
tis- skaityti ir rašyti.

1 Pietinėje Korėjoje, kurią 
valdo Amerikos viršylos, 
tokių šposų nėra, ten visi 
naudojasi pilna “demokra- 
tija,T jų niekas neverčia 
mokintis.

t V. Paukštys.

Avinai Frankui.
Uruguajiečių “Darbas” rašo: •
“Vienas urugvajietis dvarininkas padovanojo Ispani

jos diktatoriui tris avinus. Daugeliui nesuprantama šios 
dovanos reikšmė. Galima’ visaip ją įvertinti. Vieni mano, 
kad tas dvarininkas, netyčiomis, Franką riukarikatūrino. 
ne su vienu, bet su trimis raguočiais.”

Laisvė ir Lietuvi
Rašo Rojus Mizara

^nerikos lie-
'ų laikraštis.
pirmiausiai

girdo pažangioji AmerrkbąL 
lietuvių visuomenė. / Z A

Mes rinkome aukas, si^njR x 
tėme jas Lietuvos poli0L 
niams kaliniams; Laistr~

kurie nuolat ajksįino A^mmV- 
kos lietuvius7: nepamiy&J. ( 
savo tautos, vaitojamci&Y^ 
žiauriame fašizmo glėb^K^U 

Amerikos lietuviai asankeV 
savo suvažiavimus; paž/m-f 
gioji visuomenė, apsiviefy^ 
jusi, 1(936 metais sušaudė \ 
didžiulį Amerikos^ Lietuijiu^- 
Kongresą Clevelande. Mėyv 
dėjome pastangų padėtirH 
Lietuvos ^liaudžiai išsįlaisO^ 
vinn-iš'Tašizmo retežių.

Kai 1938 metais “maršač-Z 
lekas”--Smigly - Ryctz pra-X, 
dėjo barškinti 'kardu į Lie-y , 
tuvos cluris, kai jis siekėsi ? 
visą Lietux pagrobti ir/, 
atiduoti ją nkijos dvar
poniams, mūs laikraštis, r 
kaip iv-visa ''paž gioji vi
suomenė, protestavo; vieni- /

Laisvė yra ) 
tuvių darbiniu 
Jo uždavinys 
tarnauti Amerikai ir Ame- 
rikos.Jietuviams: jiems pa
dėti ‘šviestis, jiems padėti buvo vienas tų laikr; 
kovoti už kasdieninius savo 
reikalus, už geresnį gyveni
mą šiandien ir laimingesnį 
gyvenimą rytoj.

Bet Laisvė, kaip lietuvių, 
laikraštis, niekad nepamir
šo ir to, kas dėjosi mūsų 
tėvų krašte, Lietuvoje.

Kai Laisvė pradėjo eiti, 
1911 metais, Lietuvoje ir 
Rusijoje ’ viešpatavo cariz
mas. Mūsų laikraštiš rėmė, 
palaikė revoliucinį judėji
mą Rusijoje, vadovaujamą 
sočia 1-demokratų, šių\ die
nų bolševikų komunistų.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu Laisvė ragino Ame
rikos lietuvių visuomenę 

šaukoti nuo karo nukentėju
siai Lietuvos liaudžiai; ji 
rėmė Bulotu - Žemaitės mi
siją, ji rėmė Lietuvos Šel
pimo 'Fondą,' per kurį pa
žangioji Amerikos lietuvių 
visuomenė siuntė savo au
kas Lietuvos žmonoms, nu 
kentėjusiems nuo karto, nuoken tėjusiems nuo kar 
žiaurios kaizerinės J^kieti- 
jos okupacijos.' \\

Kai 1917 metais Rusijoje

-liucija, Laisvės pozicija bu
vo tokia:, revoliucija išspręs 
Lietuvos likimą; kurie sie
kias! Lietuvą atidalinti nuo 
revoliucijos, tie dirba ne 
Lietuvos liaudies, bet jos 
priešų naudai.

Laisvė kovojo prieš- sme- 
tonįnę Lietuvos Tarybą, ku
ri buvo įkurta su kaizerio 
žinia ir jungė' Lietuvą su 
kaizerine Vokietija. Laisvė 
tikėjo Lietuvos liaudimi, jo
sios valia, nes mes supra
tome, kad /Lietuvos darbo 
žmonės socializmo niekad 
neatmes, jei tik jiems* bus- 
leista tuo reikalu laisvai 
pasisakyti. /

Bet Lietuvos buržuazija, 
padedama kai^erininkų ir 
Lenkijos ponų, hųmčjo ko
vą prieš liaudį. Besikuriah- 
čios Lietuvoje tarybos, va
dovaujamos' Vinco Kapsu
ko - Mickevičiaus, tapo su
žlugdytos kaizerinio ir len-

tinant stati 'talkon lietuvių 
tautai atsiginti nuo Lenki 
jos imperialistu.

Pagaliau, ateina- 1940 
metų birželio 15 diena, — 
smėtonihio
mo dienK-ir-TIetuvių tautos 
išs\laį^inimo die 
r i ne\diėnar-Amm
vių visuomenė Jdhgviau at
sidusę, gavusi ziniur^adwir m ūsU^t^§tai---p^i^B^4a^ 
vės saulė! /

1SLQ- 
idfetp

Tięsa^kuų/lg^ i^^uoįpę 
gyvenimu) lietuvių taūtav 
buvo Jemna gyventi: žvė
riškasis >f^šizrhas, užpuolė 
Ųietuvą ii^ visą Tarybų "SK 
jungą, ir tai sukrėtė ne tik

te visą padorųjį pasaulį. *
Antrojo, didžiojo pasau

linio karo metu mūsų laik
raštis dėjo visas pastangas 
karinėm pajėgom tvirtinti 
Ai^nkaje^PodrauE^^ 1$"-^ 
15am iršomV ir etuvqs>
Laisvė ruginę./ir ragino 
Amerikos1 Iretui’bj^^ukūU 
Lietuvos \ laisvės gynėjams* 
visokių daiktųr^fei^-bu^f) s 
įkurtas yietuy-gn Pagalbos 
Teikimo Komitetas, mes dė
jome didžiules pastangas,

tus juo daugiau drabužių ir
kiško ginklo pagalba. Laiki- kitokių daiktų _ išvargintai
na i užviešpatavo Lietuvoje 
buržuazija, o su ja ir žiauri 
reakcija.

Lietuvos liaudžiai.
Pagaliau, fašistinės ašii's

-—-v-- 'valstybės 'buvo sutriuškir/
Darbininkų ir darbo val-Įį0S. Karas baigėsi. Lietuw) 

^sistatytiSf^vt^ 
paliktas gilias žaiz- 
naujo pi'asidejo 
naujo, soči 

ven i mo^wdmasA 
lietux? 
iš mūs

stiečių veikėjai buvo šaud^o-, np^tlelč 
mi ir kalinami. Lietuųosfįį ^aro
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PEIPING ATMES TAUTI
NINKŲ DELEGATUS

Peiping, Kinija. — Kuo
met 'susidarys Centrinė Ki
nijos/ Liaudies Respublikos 
Taryba, tai oficialiai atmes 
Čiang Kai-šeko kinų tauti
ninkų valdžios t delegatus 
Jungtinėse Tautose.

Patariamoji Liaudies 
Konferencija Peipinge •/jau 
organizuoja tą vyriausią' 
naujosios respublikos įstai-

Tokioj — Smunka Japo
nijos /dirbinių - produktų 
kainos užsieniuose. 'L

Kpmunistų Partija bu'vo 
pavaryta ' palėpių. Beht 
koį>š darbininkiškesnis /žo
dis užgniaužtas. Pirmkrtf 
smetonininkai, o vėliau ^kle
rikalai smaugė Lietuvoj 
liaudį be atvangos.

Laisvė smerkė, reakciją 
ir mobilizavo Amerikos lie
tuvių visuomenę, akstinant, 
kad ji pasakytų savo pro
testo žodį prieš reakcinį re
žimą.

Taip buvo ligi 1926 me
tų Seimo rinkimų.

Kai buvo sudaryta liau
dininkų - social - demokra
tų valdžia Lietuvoje, kar ji 
paleido iš kalėjimų politi
nius kalinius, Laisvė prida
rė tai valdžiai.

Bet Sleževičiaus valdžia 
gyvavo neilgai. Smetoninin
kai smurtininkai, susitarę 
su klerikalais, Griniaus - 
Sleževičiaus valdžią nuvertė 
ir Lietuva buvo pradėta val
dyti fašistinės diktatūros.

Kalėjimai ir vėl persipil
dė politiniais kaliniais. Lie
tuvių tauta ir vėl suvaitojo, 
sudejavę ir jos dejones iš-

tu o

4Lcfeikaia^a^ 
kiečių, jokios 
paramos,) 'ku 
lietuviai \tiek d 
Lietuvai/praeity

Tačiaii tai ne 
tarp Amerikos'"

os vįUg
g s

šiai. Jie- negali -nutruktu 1̂ 
nenutrūKsJ&LLietuva Amv^ 
rikos lietuviai visuomet ne
oficialiai “bendradarbiavo, 
bendradarbiaus jie ir atei
tyje. Lie\uyą-45uvo, tebėra 
ir bus mūsų tautos gyvybes

vome praeityje pamokų ir 
įkvėpimo, juo daugiau to 

itne ateityje, 
ietuva, socialis- 

Lietuvą yra ir bus
r O

įkvėpimo\gaų$i
Naujoj iLieti 

tinė 
mūsų 
mes, ‘ 
šakelė

Kultūrinių ryšių palaiky
mas su mūsų tėvų kraštu 
yra vienas didžiųjų kie^vio/

(Tųsa S-čianie pusi.)

seiviai,
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prikimšo 
draugams

Miami, 1 la.
Sveikinu Laisvę su jos 30 

metų nuo pradėjimo eiti dien-

ir

nevyksta

^ąliidęl blogo regėjimo “prasmu- sūnum ar dukteria, kad pa-
1, ’ * invvi mnlztrl nin ničlzini- 4.— U.“. T •

buvo prakei-t, seniai

ląs buvo platu 
darbininkų tai

M

i

y

noras
buvęs

‘teprasmenga pa
lai gyvuoja R.usi-

taisytų jo ar jos būdą. Jei
gu reikės, 1 gydytojas pasj- 
šauks net atsakingus moky
tojus ir duos nurodymus, 

i jie turėtų su vaiku

i kuriem vaikam mokyk
lose nesiseka todėl, kad jie 
yra per daug nedrąsūs.

. Po pranešimų sekė meninė 
dalis, kurią atliko Kauno prof
sąjungų kultūros klubo savi
veiklininkai. St. Ąžuolas.

lentos.
Pavyzdžiui, dešinė vaiko 

akis trigubai toliau matė, 
negu kairė, bet ir 
akis buvo .trumparegė, taip
kad vaikas negalėjo įžiūrėti, 
ką mokytojas, aiškindamas, 
braižo bei rašo ant lentos.

Vaikas namie uoliai mo- 
, kėši, bet buvo sunku, nes

jam mokytojo aiškini
mai klasėje.

Namie nuo ilgo pamokų 
kalimo” iš knygų ėmė vai-

ir nelygus — viena akis į 
tjZis kartus silpnesnė už ki- 

uoarJtą. Vaikas nusiminęs. Tė-

rikau. Staiga prie mano lo- 
įrado šeimininkai ir 
ųa), atėję iš kito rū- 

: “Kas čia da
rosi?” Aš paaiškinau/ jog

ANTANAS VENCLOVA, 
rašytojas, poetas, Laisves bendradarbis.

daryti bandymai parodė, 
jog pataisius vaikų mitybą, 
pakyla ir jū gabumai moks-

Kada vaikui 
klasėse, nereikia tiktai jį 
uiti arba ranka 
kad “negabus,”

gatvių, lyg 
kad nesutikus 

’savo kunigo, nuolat apsidai
rydamas, žiūrinėju kitus

has žinos, kaip 
ugdyti vaiko drąsą ir duos 
patarimus tėvams, kaip jie 
privalo elgtis su baikščių

V

TšyAMS IR VAIKAMS MQKSI.Q RElKA

v
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rai išmokęs lekciją, suklum
pa dėl baikSUimo, kada mo
kytojas iššauftĄv 
ką vaikas žino, 
kinys laikomas 
nors iš tikrųjų turi\įva

blogas matymas sūskaudino 
vaikui galvą ir' dažnai ver
tė jį net vemti. Tad gydy
tojas prirenka akinius. Aki
niai pataiso ir sulygina 
abiejų akių regėjimą. Pra-

studentų, pradedant nuo 
pradžios mokyklų »ir bai
giant kolegijomis, nežino, 
kaip mokytis; todėl ir klum
pa bei vargsta, nors turi už
tenkamai gabumų.

Čia prisimena vienas vi
durinės mokyklos (high 
schoolės) mokinys. Kiek jis 
be reikalo prakaituodavo, 
atmintinai kaldamas žo
džius - sakinius, iki jo tė
vas, buvęs saržentas, paro
dė sūnui, kaip mokytis! Tė
vas, tik pradžios mokyklą 
baigęs, sakė:

— Sūnau, kada mokaisi 
fizinės geografijos, isteri
jos ar kitų dalykų, 
pirma stengkis suprastu pa

 

matinius klausimus; vartok 

 

smegenis ir vaidentuvė 
nekartok aklai 
ž o d ž i u s - f r a z e>s. 
kada jau supranti, tai s 
vais žodžiais pasakyk sa 
ką supratai ir atsimeni.

Mažiau 
atidarė mokytesniam ■ sū 
akis; ir vaikui po to daug lentas jau be v^f) 
lengviau ir geriau sekėsi Lgė kolegiją, o nw 
mokykloje. Miigh sehoolę'. J

“Negabieji” Tampa Gabiais
Kai kurios kolegijos turi 

tam tyčia klases, kur dėsto,Herims šių mokyklinių 
kaip sėkmingai mokytis. lytų pradžioje.

likėlius, n 
studentus, 
rodo. Kai\vadinami nega
bieji per kelias savaites to
se klasėsė susipažįsta su psi
chologiniais smegenų veiks
mais ir Su sveikais mo 
mosi budais, tai daugu 
tų atsilikėlių tampi 
vidutiniais, o dažną? 
bai gabiais studentais.

Su tinkamais 
keliais galima apsip 
iš tam tikrų kn^ 
džiui,“How to Si 
Art of Learning’

Vieno- kolegijos 
ir vieno vidurines-mĄ 
mokinio tėvai dėkojo^ 
qžių rašytojui, \ kurni da 
jų sūnum knyghs^apiK^ 
kaip mokytis. Stųdc 
galėdavo “įkabinti’ 
jo (aukštosios i\iab 

os): mok i pys J n 
davė i 
Bet kuomet jie(įu,J 

> o

vo klasėse geometrijos 
algebros mokiniu.

Susipažinimas su Savo 
Smegenų Veikla

Bet tas mokinys išmoko 
dar svarbesnio, pamatinio 
dalyko, — kaip veikia jo 
smegenys. . Jis patyrė, kad 
jeigu iš anksto apsipažįsta 
su ateinančiais mokslo klau
simais, bent paskaitant 
apie juos, tai geriau pasi
naudoja mokytojo aiškini
mais klasėse, tvirčiau atsi
mena, viskas palengvėja ir 
mokslas, kadaise buvęs bau
ginanti, slegianti našta, 
tampa smagiu dalyku.

Paskui lankydamas kole
giją, jis taipgi laikydavosi 
tos taisyklės — iš anksto 
atydžiai perskaityti knygo
se vieną kitą busimąją pa- 
moką.JĘokiu būdu ir kolegi
jos kursai jam gerai sekė
si.

Ne visų galva vienodai 
veikia. Vieni greitai iš kar
to išmoksta ir gana greitai 
užmiršta. Kitiems iš sykio 
sunkiau. Bet jie-dažnai ste
bina buvusius greituolius, 
atsimindami per ilgus me
tus tai, ką greituoliai seniai 
užmiršo. x

Reikalas žinojimo, kaip 
Mokytis

Daugumas mokinių ir1 tas klases siunčia ypač at^i-j

iš’ nusiminimo 
leidėliu, manydamas, kad 
visi jį vis tiek niekina, nė
ra vilties ir neverta net 
“stengtis pakilti į žmones.”

, Tokia gi nuotaika kartais 
Taigi mo-idki^ vaiką kandidatu į val- 
( negabių,| katas bei kriminalistus.

Prastas Regėjimai
Dažnai vaikui nevyki 

mokykloje todėl, kad jis ne
primatė arba neprigirdi; 
tad negali tinkamai pasi
naudoti mokytojo aiškini
mais žodžiu ar raštu ant

___ , ...... baramai
kas tolyn laDvi 
ir praranda \ 
savo gabumais.
jis- namie mokosV-jH^^l^į 
ja mintis — “neišmoksi ų' 
taip, kad galėčiau klasėje: 
tinkamai atsakyti.”

Kitas gi mokinys, ma- ; 
/ žiau gabumų turėdamas, bet Į 

drąsus, geriau klasėje pasi-į 
rodo, nors tik paviršutiniai! 
mokosi.

Iš Ko Ihųkš
AJsfi-aVfi

aštriai

U* koktumas. Nušvinta jam 
pasaulis ir mokykla. Kny- 

jau negras i na galvai 
dusinai s; padidėja 

mokytis, ir vaikas, 
pirmiau prastoku mokiniu, 
tampa gabiu ir laimi pagy
rimus, pereinant iš klasės į

Visus Vadinamus Negabius 
Vesti pas Gydytoją

Nedrąsų, nervingą vaiką 
taip pat reikia vesti pas iš- 

intingą gydytoją, ypač 
pas p&iphiatrą daktarą.

Vaikui baikšt 
ivarvti tėvai, v V 7
miesi su juo nanj 
jis kūniškai 
kitus vaikus ir jie dar lįiiĮm 
mokyklos lankymo įveik 
ir stumdo, tatai 
vaiko drąsą. Jei 
ni oky toj aL^jmi r kšč i av 
ar baudžiava i l(ą, tai > 
šiau pakerta vatko-ttf 
bą ir (pasitikėjimą. / i dėl galvos skaudėjimo.

Toki vaiko nepasisekimai i Gydytojas

Kada ir B
Skaity

Aš Laisvę pradėjauJkąi 
tyti nuo Lenino mirtie^^ 
1924 m. sąusi(L24_dL_

Ką man Laisvė davė?

jįlkui galvą gelti. Tai todėl,-kaip 
pažeiAlžijU kad jo regėjimas buvo pras- j mokykloje apsieiti.

Bloga Mityba
Kartais vaikams nesise- 

fvai veda jį pas gydytoją tik ka mokytis dėl blogo mais
to, Kai kuriose pradinėse 

atranda, Jog New Yorko mokyklose pa-

aip Aš Pradėjau
i Dienraštj Laisvę

Eidamas
i bijodamas,

.Tuomet aš dar buvau (li-jrvdnnms.
delis fanatikas, tikintiyJka- 
talikas. Kunigo žodžiuVkd- 
kiau neklaidingais.

Atvykęs Amerikon, pir
miausiai prenumeravau
Darbininką, nes jis yra pa- pamatytų šeimininkė,

mane sužavėjo: maniau, 
kad jis gina darbininkų rei
kalus. Protarpiais skaity
davau Draugą, Garsą, Sau
lę. Vėliau gaudavau nuo ki
tų draugų Keleivį. Tuomet 
Keleivis.dar buvo progresy- 
vis, dar nebuvo tokiu Ja- Z J V
nuškių, kurie su kūnu ir 
dūšia būtų parsidavę kapij 
talistams. \

čiai tą dieną va, kokiais ant- 
galviais puošėsi: “Leninas, 
mirdamas, ant visų keturių 
po kambarį rėpliojo OįV vis 
šaukė: 
saulis, 
ja!’ ”

Klerikalų biauriojimai to 
žmogaus, kuris buvo bran
giausias milijonams žmo
nių, man tuojau paaiškėjo. 
Jų tikslas, šmeižti tai, kas 
tik darbo žmonėms naudin-Pavalgęs vakarienę, nuė- 

■_|jau į savo rūmą, užsidariau 
duris ir vogčiomis, kad ne- 

' ‘ , grie
biausi skaityti. Skaitau su 

lėkimu. K i e k v i enas 
psnplis, eilutės, žodžiai, 

sudėstyti, - parašyti jo liku

 

sių dyhugų. Jie rašo su di

 

džiausia užuojauta, su mei- 
nokytojui, vadui.

Mane vis labiau žavėjo. Be
skaitant, užmiegu.

Bemiegant, man prisisap-
jnavo kunigas, su kryžiumi įtikinti • savo šeimininkus, 
ant krūtinės, puolęs mane, 1

le !

Nieko nelaukęs, parašiau 
du laiškus: vieną Darbinin
ko , administracijai, reika
laujant, kad man daugiau 
to laikraščio nesiuntinėtų, 
o kitą — Laisvei, su meti
ne prenumerata, kad man 
siuntinėtų dienraštį į na
mus. Ir taip aš tapau nuo
latiniu Laisvės skaitytoju 
ir rėmėju.

Dėjau' didelių pastangų

pamoti, 
bet vesti 

pas pažangų gydytoją. Jei 
vaiko smegenys apsnūdę, 
gak tai tik todėl, kad jiems 
trūksta tinkamo maisto, 
kaip gali gydytojas atrasti.

Pasiruošimas iš Anksto
Grįžtant prie nesisekime 

dėl nedrąsos, šių žodžių ra
šytojas prisimena vieną vi
durinės mokyklos mokini, 
kuris' kniubdavo tokiuose 
matematikos .dalyku ošė, 
kaip algebra ir geometrija. 
Vienas universiteto studen
tas patarė vaikui gauti pri
vatų mokytoją ir per trijų 
mėnesių atostogas vasarą 
pasimokyti matematikos.

Mokinys, kuris laikydavo 
save negabiu matematiko
je, tiek išmoko algebros ir 
geometrijos per vasarą,‘kad 
per dvejus sekamus metus 
jam faktinai nereikėjo ruoš
tis tokioms pamokoms dėl 
klasių. Jisai tiktai peržvelg
davo uždavinius, ant greitų
jų prisimindamas, ko išmo
ko per tą vasarą^ ir buvo 
laikomas jau gabiausiu su

s y. 1% 
hdy’rt
f ir kl.

isu v

mokytas tėva/(mi tas knygai
' aip tiksliau r

stfuderif
klb

1 
as^je 
kalkE

—Y” ,^šįan^ 
kvotimų^ iš ąlgebruB 

ityd/f 
hnmo

evams ir jų sunums - \iuk 
ne

Dienraščio Laisves' 30 Metu 
Jubiliejus

linga daug atsargumo, nes 
visokie politiniai šarlatanai 

mersekioją/ pažangią^ spaudą 
ir ''laukia procros prie jos 
prikibt, kad galėtų užsmaugt 
tą šviesos ir tiesos šaltinį.

M a n o -itwigi rd u s H nifė jimas, 
kady Laisvė^ gyvuotų ilgiau
sius metus, taipgLJkad ir mūsų _ 
dra^^ū__xedalmffH 1 gai 
sulaūjktų auksinio jubiliejaus.

\ Laisvės Patriotė.

Bet, štai, šeštą valandą kam aš skaitau Laisvę. Su- 
vakaro einu iš -darbožiū- rik 
riu prie ruselio krautuvė- vos at 
lės stovi didelis žmonių bū- du įna 
rys ir taipz perka laikraš-Įmo. Klausia: 
čius, kad tas žmogelis ne- rosi?” 
suspėja apsidirbti. Jo tiks-, sapnavau baisų sapną. “Tai 
ląs buvo platinti literatūrą kodėl lempos neužgesinai 

epe, todėl jis — matai, jau po dviejų.” Ir 
užlaikė standus, kur buvo išėjo, juokdamiesi.
galima gauti, veik yisų tauĄŽiūriu, nėra Laisvės. Kur 

IHJ? Ieškau, ieškau ir suran- 
ijpo Jpva nukritusią. Pa- 

ikraštį paglostau, 
mčiuoju ir sakau: , nuo 

dabar visada būsi su mani- 
^^Kitomis dienomis skaitau 
Fsu'didžiausia atyda praneši
mus apie Lenino laidotuves, 
straipsnius, kalbas, sakytas 
didžiųjų vadų. Skaitau ir 
galvoju: kokią didelę klaida 
padarė toji išgama, Kaplarr, 
^šaudama Leniną. Ji manė 
užmuš bolševikų partiją. O 
tik šiandien į tą partiją atė
jo milijonai žmonių.

■ Na, o klerikalų laikraš-

tų laikraščiai.
vJSustojęs, aš ga/vojU< ka 
4U pasidarė?
sustojus, į akis /ilięta; 
dėlėmis raidėmis'~a 
apie Lenino rųj 
tą laikraštį? ii 
stabai, žiūV Lai 
Laisvė, kurią kum^akjrau-

• džia savo arapijonams 
skaityti. Mesti ją ar laiky
tis? Jei ir mesiu, tačiau tą 
didžiulį, antgalvį reikia per
skaityti. Skaitau: ftLrė Le^ 
ninas, \pasaulro darbininkų 
vadas. Supratau. O juk ma
niškiai, lyg susitarę, yisį

4 Leniną, dar jam gyvam

d -
is

x ižas
m o nuo

ie

kad jie įsileistų į savo na-, 
mus Laisvę/ 0 jei jie to pa
daryti nesutiks, aš išsi- 
kraustysiu. Jie sutiko.

Praėjus apie 30 dienų 
nuo to . įvykio, vieną dieną 
pareinu) aš iš darbo netikė
tai anksčiau, įžengiu į bu
tą, šeimininkei nematant, ir 
žiūriu: ji atydžiai skaito 
pasitiesusi ant stalo Lais
vę. Sakau: “Na, kaip pa
tinka? Ar Laisve ne tiesą 
rašo?” “Dievas juos žino,” 
atsako ji, “kurie iš jų me
luoja.” “Kuniginiai, kunigi
niai meluoja,” sakau aš. 
Moteriškė atydžiai pasižiū
rėjo į mane/ir atsako: “Jau 
ir man taip atrodo.”

Praėjus dar porai mėne
sių, šeimininkė man sako: 
“Aš dabar nekantriai lau
kiu kasdien laiškanešio, kad 
tik jis atnęštų Laisvę.”

Po metų aš iš ten išvy
kau. ir palikau šeimininkus 
prenumeruojant ir beskai
tant dienraštį Laisvę.

■ Susninkų Jurgis.
2 *

LAISVE IR LIETUVA
(Tųsa nuo Z-ro pusi.) • 

no doro lietuvio uždavinių.
Šitieji arti 40 metų, per 

kuriuos mūsų laikraštis ei
na, lietuvių tautai yra pa
tys svarbiausieji metai, pats 
svarbiausias jos istorijoje 
laikotarpis.

Tik pagalvokime, kiek per 
šį,1 palyginti trumpą, peri- 
jodą lietuvių tauta išgyve
no visokių audringų priety
kių ! Tik pagalvokime, ko
kia per tą laikotarpį įvyko 
ten visuomeniška atmaina!

Jei tik naujo karo nebus, 
tai už desėtko metų, galima 
drąsiai sakyti, lietuvis, gy
venąs tarybinėje savo šaly
je, išdidžiai galės pasakyti: 
grįžkite, broliai, iš užsienių 
savo gimtojon šalin,., jūs čia 
rasite užtenkamai teklingą 
gyvenimą, apie kurį kadai
se tik svajojome!

Mūsų, pareiga darbuotis, 
kad naujo karo nebūtų! ,

KONFERENCIJA 
KOLŪKYJE

PILVIŠKIAI, rugp. 2 diena. 
— LTSR Valstybinė centrinė 
biblioteka šefuojamame Pil
viškių valsčiuje surengė turi
ningą ir įdomią konferenciją 
valsčiaus kolūkiečiams. Kon
ferencija turėjo tikslą nušvies
ti kolektyvinio ūkininkavimo 
pranašumus prieš individualių 
valstiečių ūkį. Minėtu klausi
mu pranešimą padarė Poli
tinių ir ipokslinių žinių sklei
dimo draugijos atstovas Pau- 
žaras. “Tarybų Lietuvos”, lai
kraščio atstovas Medonis pa
darė, pranešimą apie tarptau-

Washington. —. Republi- 
konas senatorius Clyde M. 
Reėd apšaukė “tikru komu
nistu” Lelandą Oldsą, val
diškos elektrinės jėgos ko
misijos narį.

Priruošt tinkamą pasveiki
nimą — jubiliejinį straipsnį— 
neturiu tiek.gabumo, kad ga
lėčiau nupiešt taip tinkamai, 
ant kiek turiu noro ir kaip 
giliai įvertinu dienraštį Lais
vę. Turiu pasakyt, kad Lais
vę pradėjau skaityt ^pnrma, 
negu ji tapo dienraščiu. Ir 
į i daug man suteikė apšvie- 
tos, prasilavinimo, kaip poli
tiniai. taip kultūriniai ir eko
nominiai, taipgi sveikatos 
klausime kiekvienas lietuvis 
darbininkas gauna progą ne
mokamai sužinot įvairių pata
rimų, kurie duoda daug nau
dos kiekvienam asmeniui, 
kuris tik pageidauja ir Jno- 
ką suprast. Laisvė tarnauja 
he tik savo prenumer
riams, bet abelnai visi lietu
viai pasinaudoja dienraščio 
Laisvės patarnavimu. Kaip 
greit galima sužinot, kuris iš 
mūsų pažįstamų, draugų ar 
giminių numirė arba susirgo, 
ar kitokią nelaimę patiko, 
mūsų dienraštis paduoda ži
nią visiems be skirtumo poli
tinių arba religinių įsitikini
mų, be skirtumo patarnauja 
visiems. Taipgi suteikia mums 
žinutes iš viso- pasaulio kam
pelių, nes kiekvienas darbi
ninkas ir darbininkė, parėjęs 
iš darbo, griebia Laisvę ir žiū
ri, kas kur atsitiko, kurios in
dustrijos darbininkai streiką 
laimėjo, ir kur pralaimėjo, ir 
abelnai, kurioj dalyj pasaulio 
kokios yra gyvenimo sąlygos.

S Laisvė yra kiekvieno dar
bininko kelrodis į 
ateitį.

Didelis kreditas 
mūsų ilgamečiams
redaktoriams, kad taip ištiki
mai ir nuoširdžiai tarnauja, 
per ilgus metus išlaikydami 
tvirtą politinę liniją, vesdami 
sunkią kovą su politiniais 
priešais, ypatingai dabarti
niais laikais redaguojant dar
bininkiškus laikraščius reika-

Linkiu, kad Laisvė neštų 
aukštai iškėlus darbo kovos 
vėliavą, tvirtai ir teisingai ko
vodama, iki darbo klasė pa- 
siliuosuos iš po kapitalistinės 
priespaudos. .

Skaitau Laisvę nuo jos už
gimimo dienos ir neapleisiu 
jos, kol mano sveikata leis ją 
skaityti.

Gyvuok, mūs didžiai įverti
namas Švietėjau ir nenustok 
kovojus tarptautinį fašizmą 
ir darbo klasės prispaudėjus, 
mes tavęs neapleisime nieka
dos, kad ir sunkiausioj tavo 
valandoj!

Sophie Mas

|gyja -Juridines Žinias
MAŽEIKIAI, rugp. 5 d.— 

Apskrities I apylinkes liau
dies teismas organizuoja už
siėmimus su liaudies tarėjais 
ir teismo darbuotojais. Čia 
jie supažindinami su pagrin
diniais juridiniais klausimais, 
aiškinant tarybinių teisipo' 
tarėju teisės -ir pareigos ir kt.

P. Buriniene.

London. — Buvęs Angli
jos premjeras Churchillas 
ragino seimą pasmerkti 
“socialistų” valdžią, kad ji 
numušė ^yertę angliškų pi
nigų, svarų sterlingų.
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Lietuviai ir
Dienrdštis Laisve

— Galima pažinoti, drauge generole 
bajore? — paklausė balsiai Politųcha ir 
apsidairė, užsikirtęs, ar teisingai pasa

ukė. Daugeliui arti/niausių valdinių ,pas- 
ykutinėmis dienomis buvo nelengva. Nie

kaip negalėjo įprasti; anksčiau buvo pa
prasčiau: drauge vade,” “drauge komi
sare,” o dabar staiga: 4‘generole majo
re.” Anksčiau buvo kaip ir visi žmonės, 
o dabar staiga generolai.

kZ^seni7 partizanai linguodavo galvo- 
mis\iors paslapčia ir didžiavosi tuo, kad 
bendrauįą^sugeherolu.

Velasas, va jisai atkakliai sakydavo 
“šitaip: “Leiskite drauge majore generole 

• Kovpakai>Sidopar' Artemjėvičiau, į jus 
Y_ n

Ir Politųcha, guriam po šimtą kartų 
per dieną tekdavo^kreipįisįjyą<ią, vis dar 
neramiai dairydavosi, tarfūm bijodamas, 
ar kartais nesėdi jo vežimu kas nors ki
tas, vadinamas tokiu aukštu titulu.

— Galima važiuoti, drauge generole 
majore? r

— Paspėsi! Ne į greitąjį su keleiviais. 
Štai, duokš- geriau, užsirūkysim.

Politųcha siekė tabokinės.
Senis susuko cigaretę iš ketvirčio sva

ro machorkos. Užsirūkė. Pasigardžiavo 
kandžiu dūmeliu.

— Va, dabar judėk!... — ir genero
las pasistatė aukštą kailinių apikaklę.

Aš nuėjau miegoti į daržinę ant šie
no. Auštant mane pažadino triukšmas 
kieme. Greta manęs, pasikloję apsiaus- 
tus-palapines miegojo du žmonės, apsi
vilkę naujomis eilutėmis, iš kurių dar 
buvo, neišsivėdinęs sandėlio kvapas. Aš 

, atstūmiau daržinės duris. Saulė apšvie
tė mano kaimynus. Buvo aišku, kad tie 
žmonės yra iš Didžiosios žemės.

Blyškūs miestiečių veidai, neįdegusios 
rankos, miega kietai, bet neramiai. Ne
įpratusių žmonių jaudinimasis niekad 
taip ryškiai nepastebimas, kaįp jiems 
miegant. Aš nulipau nuo šieno ir išėjau 
į kiemą. Prie.vartų-stovęjopąkinkyti ve
žimai su kr()\Ūnjų^^tpr<ai>valūš krovi
nių maišai su neišsIsKleidusiaįs parašiu
tais. Tai rodė, 1 
leidę, o nenumetė 
tais. Aš atsiminia
mą. Gal būt, tai ir yra tasai vertingasis 
krovinys? Pačiupinėjęs maišus, s aš įsiti
kinau, kad jų turinys būvu paprastas: 
dėžės šu tolu, pMninaiX minof, medika
mentai. a/

Iš važiuotojų aš siynnoj^fu 
seniai jau buvo išjoję: 

. Aš pasibalnojau arklu 
pamiškės, kur buvo "iš 
liniai. a

Kovpaką ir Rudniovą^š radau lauky
mėje, kylančioje aukštyn didžiule atšlai
te, apaugusia mažu eglynėliu. Šalia jų 
ant paklotos milinės sėdėjo žmogus pil
ka eilute, pusiaū/kariška kepure, su Le
nino ol^linu. Jis, atrodė, snaudė, pri^U 
dengęs ranka akis nuo saulės' Aš kariš-Y kreiptis?” — 
kai pasisveikinau.

— Būkite pažįstami,

kad lėktuvai J>uvo nusi- 
etė krovinio pu parašiu- 
niau Kovpalw radioera-

ad vadas 
s ĮžJnAšką štabam 
Wr-Ziulekiau prie 
ųkūrę štabo pad a-.

ė Rudnio-
vas.

prisistačiau pagal visiXs u-.
mus.

yO

— Demjanas... — greitai pasakė 
žmogus. Rudniovas toliau7 pranešinėjo 
apie esamą padėtį. Prireikė žinių. Aš 
teikiau jas iš atminties, visą laiką jaus
damas ant savęs atidų žvilgsnį iš po del
no. Nep^žįstai^asis dojnejosi viskuo: 
priešo dalimis, įguIųUei jiatrulių sistema, 
transpdrro bei kentf'Veikimu, fazėmis ir 
aerodromais, gėbytskomisarais\ landvir- 
tais ir policijos komendantais.l) 
' Tačiau labiausiai jis nustebino mane, 
paklausdamas: 1

— O kokių jūs turite žinių^pie vokie
čių valdžios organų politiką/žemės ūkio 
srityje? Z

Aš tylėjau.
“O tik vokiškasis velnias. žino, kokia 

ta jų politika!” —^galvojau aš pats sau.
Kovpakas suraukė y antakius ir leido 

susuktinės dūmus, lygtgarvezys.
— N-nežinau, — iškošjafuhs pro dan

tis. ' y’'
— Reikia žinoti, —-aštriai tarė Dem- 

janaš* ir daugiau manęs nebekladsinėjo. 
Man pasirodė, kad aš jau buvau neberei
kalingas, ir nuėjau į štabą.' BuAo kiek

apmaudu. Visai neseniai aš buvau pa
baigęs rimtą pranešimą apie vokiečių už
nugario padėtį. Apie trisdešimt puslapių 
teksto, perrašyto Vasios Voicechdvičiaus 
mašinėle, teikė žinias bent apie keturi 
sričių įgulas, apie geležinkelių judėjimo 
tvarką ir krovinių sudėtį. Ten buvo taip 
pat apie pusšimtis vokiečių pareigūnų 
charakteristikų ir, pats nežinau kodėl, 
folkloriniai liaudies sakmių bei dainų 
apie karą užrašai!. .. “Tiesa, apie vokie
čių politiką žemės ūkio srityje ten, rodos, 
nė žodžio nebuvo pasakyta, — galvojau 
aš. — Bet ką gi, ar aš koks agronomas 
'ar apygardos zootechnikas pagaliau? .. .”

Nuo kauburio štabo link gureno Kov- 
pakas. Jis atrodė sumišęs.

— Ką gi tu, Veršigora. Apie žemės 
ūkio politiką? A? štai ir pasikliauk ju
mis, inteligentija — aa!

— Na .tai'kas, kad inteligentija? Ma
ža kas ko užsigeis žinoti? Aš juk ne in
formacijos biuras.

— Ne maža kas, o... Supratai? — ir 
senis reikšmingai parodė pirštu į pušis.

Aš nieko nesupratau.
— Tad kas gi tokie ?
— Radiogramą vakar skaitei? Vertin-

Aš buvau bepradedąs kiek suprasti.
— Bet kas gi toksai? v >
Kovpako • veidas pasidarė paslaptin

gas.
— O kaip gi kreiptis, kaip, vadinti?
— O taip ir sakyk: “drauge Demja- 

ųai,” ir taškas. O apie žemės ūkio poli
tiką kad visi ‘duomenys. .. Supratai?

— O apie tikybą arba apie naminės 
varymą, pavyzdžiui, nereikia? — įgėliau 
aš patylom.

Senis tai priėmė rimtai.
— Ne, nereikia .... O pagaliau.. . tu

rėk ir tai po ranka. Dėl visa ko.
Žinoma, nuslėpti daliny “vertingo kro

vinio” nepasiekė. O, antra vertus, ir nuo 
pačių atvykusiųjų draugų veidų, kai jie 
kiek apsižvalgė, pranyko mįslinga išraiš
ka, in į vakarą visi daliny jau žinojo; kad 
pas mus atskrido Ukrainos bolševikų 
partijos centro komiteto vadovai.

— O katras čia bus Chruščiovas? — 
klausinėjo senis Velasas vakare štabo vi
rėją, tetą Fenią,. tačiau tuojau pat pasi
traukė nuo jos rūstaus žvilgsnio. .

Mes vis dėlto nusprendėme per daug 
neišgarsinti tai, kad mūsų dalinyje yra 

• tokie aukšti pareigūnai, ir Rudniovas įuo 
reikalu turėjo kokių penkių minučių pa
sikalbėjimą su politrukais bei partor
gais. Tarp kitko paaiškino, kad atvyku
siųjų tarpe Chruščiovo nėra, kad grupei 
vadovauja -vienas Ukrainos komunistų 
partijos centro komiteto sekretorių.

Rudniovas aiškino: ? .
— Buvo pas mūs toksai paprotys nie

kuomet neklausinėti vadovybės, kurjei- 
name ir ko. (Taip ir dabar klausinės: 
“Kas atvyko, iš Didžiosios žemės?” -— 
“Kam reikėjo, tas ir atvyko.” — “O kaip

O va taip ir vadinkit: 
’“drauge Demjanai; drauge Sergiejau, 
drauge ...”

Tų paaiškinimų pakako, ir sekančią 
dieną mūsų stovykla 1 vėl gyveno savo 
įprastą, darbštų bei triūsų skruzdėlyno 
gyvenimą. Tiktai smalsios “draugo Dem- 
janė” akys viską stebėjo, viską tyrinėjo. 
Kartais jis pasitraukdavo į laukymę ar
ba į miško taką ir, užkišęs rankas už 
kelnių diržo, vaikščiojo pirmyn ir atgal 
ir apie kažką susikaupęs galvojo. Kar
tais prieidavo prie Rudniovo, kažko pa
klausdavo ir vėl apie kažką galvojo. Jo 
grupės žmonės, Sergiejus Kuznecovas, 
Čepurnojus, taip pat. dirbo savo darbą.

Nepasalkysiu, kad mes jautėmės labai 
ramiai. Tai juk partija tikrino mus ir 
ruošė mums naujus uždavinius.

Trečią dieną draugas Demjanas, su
sitikęs mane laukymėje, paklausė šypso
damas: ' ;

— Na, kaip medžiaga apie žemes ūkį?
— Pasistengsiu... ‘ ■
— O kas dar pas jus yfa, naujo?
Aš padaviau jam 

ką.
Jis perskaitė.
— Ar jūs nemėginote tai surinkti, sis 

teni,inti, apibendrinti?
(Bus daugiau)

■nę San trąU-

WORCESTER, Mass. — 
Rugpjūčio 14 d., 1949 m. ALD- 
LD. 11 kuopos mėnesiniame 
narių susirinkime liko išrinkta 
komisija iš J, Luko, j. Skliuto 
ir D. G. Jusiaus, kad parašyti 
istorinius bruožus iš Worces
terio lietuvių gyvenimo. Wor- 
cesteris yra .didelė lietuvių ko
lonija. Kad plačiau ir, nuosek
liau istoriškai tai apibudinti, 
reikalinga kur 'kas ilgesnio Ifti- 
ko. Todėl jubiliėjiniam Laisvės 
dienraščio 30 metų sukakties 
numeriui prisieina pasitenkinti 
platėliau pažymint pažangių
jų organizacijų sudėtį.1

Amerikos Lietuvių Litera
tūros Draugijos U kuopa nuo 
pat organizacijos įkūrimo 
1915 m. pastoviai gyvuoja, 
reguliariai laiko mėnesinius 
susirinkimus. Narių, užsimo
kančiu duokles pasilaiko virš 
šimto; jei vienio pasitraukia ar 
miršta, tai naujų prisirašo, 
betgi gerokas skaitlius narių 
laikosi nuo pat organizacijos 
isikūrimo. Anie

draugijiniu ir me- 
žvilgsniū; remti 

ir apšvietą tarpe 
jei tas nebūtų su- 
religija; rengti vie- 

samdyti 
pam'o-

ko: “ši organizacija turi būt 
žinoma, kaipo Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų Broliška Draugi
ja.” Antras • skyrius sako: 
“Suvienyti į brolišką sąryšį 
visus abiejų lyčių doro pasive
dimo lietuvius, neatsižvelgiant 
į jų politines ar tikėjimiškas 
pažiūras.”

“Tobulinti narius protišku, 
dorišku, 
džiaginiu 
kultūrą 
lietuvių, 
rišta su
šus susirinkimus, 
mokytojus; laikyti 
kos vakarus; prenumeruoti 
tinkamus laikraščius ir žur
nalus ir laike nelaimės tei
kti nariams - ir jų šeimoms 
pagelbą.”

Po susivienijimo, su tais 
gražiais tikslais Draugija 
išbujojo,, pasiekdama skai- v 
čių narių arti 600 ii| tu
rėjo nemažai ‘ savo ižde pi
nigų.- Buvo davujĮi paškolą 
Suvienytų Draugijų Namui,

1930 metus,.’ ]<ajp0 kantrą morgetį, todėl 
kai susivienijo Moterų Susivie- • . .- 11 k -nijimąs su ĄLDLD, susiforma- tanias
vo vien moterų LLD. 155 kuo
pa. Abi kuopos solidaringai 
kooperuoia su Laisvės dienraš
čiu. visokius veikimo, reikalus 
aprašinėja Laisvėje, veik kiek
vienas mėnesinis jų susirinki
mas buna praneštas per’ Lais
vę. Dienraštis Laisvė jaustų 
didelį trūkumą be šių kuopų, 
lain na t šios kuopos be dien
raščio Laisvi neo’alplų 
vuoti ir skleisti ai/švieta,. 
likta per tuos 30 metų. ,

LDS 57 kuopia, kuopa yija 
didžj 
kuri 
Kada SLA ruošėsi į pagarsė
jusi ’ 36 Seimą Chicago. Ill, 
tada, St. Gegužiui preziden
taujant, Pildomoji Taryba tuos 
organizacijos pažangesnius 
narius be mieros persekiojo, 
o'57 kuopa didžiumoje kaip 
tik ir buvo pažangaus judėji
mo žvaigždė. Ji pasiryžo pa
siusti pilną kuopos atstovybę, 
i Chira^os Seim«. o reakciio-

gv- 
at-

Ra
jos 
pa-

u TaveSve
ManbJVIyli
Laisve! \

SAO PAULO, BriazpjZ— 
štai Zia pat ta^o, mino myli
ma Laisve, 30 ipeti/ sukaktis 
nuo pradėjimo eijy dienraščiu. 
Kaip džiugu, "kad tu, Laisve, 
per tą 30-tį sunkių savo gy
vavimo metų daug nuveikei 
apšvietos -darbo-.

rių, turi savo namą su smu
kle ir svetaine susirinki
mams ir parengimams, tai- 
pat turį vasarnamį, vadi
namą “Bungalaw”. Seniau 
prenumeruodavo Laisvę.

Seniausioji, — tai šv. 
zimiero Draugija, iš 
išaugo ir šv. Kazimiero
rapija pradžioje dvidešimto 
šimtmečio. Kazimierinė pa
rapija turi didelę' mūrinę 
bažnyčią, ir mokyklą, kur 
minyškos vaikučiams moky
tojauja. šv. Jurgio 
gija, Birutės Draugija, 
yra abiejų lyčių nariai.

Vilniaus Aušros 
parapija ir gi turi 
bažnyčią, 
boniją, sekamais metais ruo
šiasi minėti sidabrinį jubi
liejų, tai varo vajų už su
kėlimą 
mui altorių i 
mui vidaus, 
užlaiko 
kunigų, 
būna, 
taipgi 
vadinamą:

Aušrelės Choras, neva 
laisvamaniškas, . tampriai koo
peruoja su L. KJClūbo pas
togėje gyvuoja moterų so- 
cialis klubas, tik pasilinks- 
^limo vakarus sau surengia.

SLA 57 kuopa taip pat 'im
inėtam klube prisiglaudusiS.

RKS kuopa ir dar yra ke
letas švęntais vardais parapi
jinių draugijėlių.

“Amerikos Lietuvis,” savaip 
tinis laikraštukas. Iki 1930 
metų, kai M. Paltanavičius 
buvo leidėjas, o V. Jokuby- 
nas redaktorius, jis tuomet 
buvo daug žmoniškesnis laik
raštis, negu dabar, bet depre
sijos laiku subankrutavo. G. 
Kybą, buvęs jo zeceris, atpir
ko oš skolininkų ir vėl ięlei- 
dineja, tik mažesnį. Tai at
virai f asistuojančio turinio 
laikraštis. 4* *
Bendras Vaizdas

Taigi, kad turėti nors pa
viršutinį suprati

Drau-
šioje

V artą 
ir gi turi mūrinę 
dar gražesnę kle-

minėti
tai varo vajų

$15,000, pagražini-7 
ir išmaliavoji- 
Abi parapijos 

pastoviai po -porą 
kaip kada ir po tris 

Bažnytiniai chorai 
yra. Turi vasarvietę, 

Maironio Parkas.
Choras,

ačf?^UK
4idėj žfms, redakia

mihistrapjalv
A'-^kvrfe Tik

t r '

gy-
Laisve,

ir \kar 
siems7 
tavyje dirbai netaip jau i 
vi tie ištisi metai buvo, 
tą laiką savo kelyje sutik 
sau priešų. . .

Bet, dėka gabių tavo 
veninio vedėjų, tu,
mokėjai nugalėti priešą, ap
lenkti visas kliūtis ir visus 
sunkumus, ir šiąndien jau mi
ni savo 30 metų sukaktį nuo 
pradėjimo eiti dienraščiu. .

Aš- iš tolimos Brazilijos, 
kur mes, lietuviai, neturime 
(jokios savo pažangios spau
dos, esu~favo skaitytojas. Ta- 
vo\kiekvienas gautas^nip«<p'is 
mamUlinksmina ir/paguodžia. 
Kartu ir moko apsvietos, dar
bo žmonių judėjimo kovoje su 
gyvenimą sunknmąįs su jlgj- 
bo jmoirr

Aš, tas menkas V&rguolis, 
ta ik Laisve, siunčiu nš tolimos 
šiltosios Brazilijos mano dar- 
binhikiškus linkėjimus. Lin-

ir prisiėjo 
, tai 

Svetainė, rodosi 
Dabar abidvi 
Olympia Parkas ir Lietuvių 
Svetainė, 29 Endicott St., 
su jų įrengimais yra ver
tos nemažiau $100,000.00.

Per 30 metų laikotarpį 
Draugija ir jos didžiuma na
rių yra Laisvės dienraščio 
artimi patrijotai, jos sįtai-

rėmėjai visi svar- 
Draugijos įvykiai 

Laisvėje aprašinėti, 
darbai jai 

ir šio 
Draugija 

50 dol. 
gyvuoja 

šviečia pa- 
visus lietu-

jai f paveldėti 
yra Liėtuvių 

,1942 m . 
nuosavybės,

tytojai ir 
besu ie j i 
tampa 
visoki spaudės 

padaryti 
jubiliejaus proga 
sveikina dienraštį su 
auka. Tegu Laisvė 
ilgus metus ir 
žangos dvasioje 
vius! 

■ o 

Worcesterio Aido Choras.
1915 metais apsistojo Wor-1 

cešteryj grupelė pažangių . r°d°» 
lietuvių^ ateivių. Be^’ūpinimo- i abieją lyčių, buvo ^4,549, j^i 
si sav

nieriai buvo užsimoję pastoti mu,

^įdalis SLA 57 kuopos, , duodama
turėjo 'virš 500 narių

kelią 57 kp. delegacijai, no
rėdami suspenduoti kuopą 

‘klastingais kaltinimais. J^iopa 
turėjo smarkiai gintis. Apg)ne
teisingo užpuolimo. Advoka
tas F. Bagočius, šu pagelbi- 
ninku advokatu Bartkum, pra
vedė net keturius viešus dide
liuose susirmkimuosejierklau- 
sinėiimus. Aosigvnė^ai tain pat 
turėjo advokatą H. Hartwell, 
visos perklausinėjimų kalbos 
stenografiškai buvo užrekor- 
duotos: Puolikai suklupo ir 
pilna kuopos atstovybė iš 17 
delegatų nuvažiavo į 36 Sei
mą. Tą įvykį Laisvės dienraš
tis kas diena aprašinėjo. Ir 
kad SLA 36 Seimas tapo sus
kaldytas su brutališka Chica- 
gos policija, išmetant pažan
gius delegatus iš Seimo, tai 
išmuštieji delegatai atlaikė 
savo Seimą Mcldažio Svetai
nėje ir padėjo pamatus LDS. 
Visi 57 kuopos delegatai vie
ningai stojo už įkūrimą LDS,' 
kuris jau, gyvuoja T9 metų. 
LDS 57 kp. turi dabar 260 na
rių, nepaisant, kad LDS turi 
savo organą “Tiesą,” kurį na
riai gauna veltui, Laisvė dien
raštis tarnauja greitesnėmis 
žiniomis vietos reikalams ap
rašyti. SLA 57 k p. turėjo įs
teigus viešą knygyną, tad LDS 
ku’opa taip pat tęsė palaikymą 
knygyno, iki, pagaliau 1942 m., 
kai jį perėmė globoti L.S. ir 
D.B. Draugija, l$uri yra. savi
ninke namo, kuriame randasi 
viešas lietuvių knygynas.

L.S. ir D.B. Draugija iš pra
džių susiorganizavo (apie 19- 
02 metus), tik iš”Lietuvos sū
nų. Tai buvo viena pirmutinių 
pažangiųjų lietuvių draugija, 
prie jos spietėsi visi iš Lietu
vos atvykę pažangūnai.

Vėliau, 1927.metais, ji susi
vienijo su Lietuvių ApŠvictos 
Bendrove, įkud buvo įkūrėja 
Olympia jParko; vienijantis, 
buvo . parašyta naują konsti
tucija. Jos pirmas skyrius sa-

materialiu \ gyveni- 
, pradėjo jie taruis del 

suorganizavimo laisvo, pa
žangaus choro. Jie 
išvados, jog i tokis 
yra būtinąs ir jis turi taro 
nauti auklėjime darbo, žmo
nių apšvietoje ir kultūroje. 
Be kultūros, Choro kūrėjai 
skyrė jam uždavinį, kad per 
chorą, jper dainas, būtų 
paskleista 
ninkiškos 
apsviltos 
bin inkuose.

19 lp metų pradžioje 
abartinis Worcesterio 
Choras • po globa ir

dainas, 
daugiau 

sąmonės, 
lietuviuose

4audėjaį$r:

turn ilgiausius amžiaus metus, 
lankytum, kur tik gyvena lie
tuvis, ir jį sviestum^

O tavo.. Laisve, redakto
riams, /adinhųstracij^i ir vi
siems? kitiems tiesiu savo de
šinę, spausdamas ir< linkėda
mas geriausio pasisekimo ta
me kultūros ir apšvietos dar
be. ę

> Ilgiausių metų!
Varguolis.

Sao Paulo, 21-8-1949$ L

priėjo 
choras

darbi- 
k lašinės 

dar

apie šią 
ar pridėsiu 

abelną statistiką.
\cenzo užrašai 

atervių lietuvių,

' 1940 metais — 3,573. Užra
šuose pažymėta tik ateiviai, 
čia gimusieji skaitomi ameri
konais. Matot, dešimties metų 
bėgyje, koks sumažėjimas. Bet 
viso miesto gyventojų skaičius 
štai kaip smarkiai auga: 1940 
metais buvo 193,694, o jau J.947 
metais -r- 201,403 asmenys.-

Taigi, jei lietuvių skaičių 
patrigubinsime, 
čiagimiais, tai 
mieste bus tarp 
tančių -lietuvių.

remdamiesi
Worcesterio

13-14 tūks-

Sveikinu!

m ė 
Aido 
vardu tuo metu gyvavusios 
LSS 40—kuopos ir jis pra
dėjo savo dainavimo pamo
kas.

Kiek daugiati per . šį cho
rą perėjo jaunų žmonių,! 
Galima sakyti visi dabar
tiniai mūsų miesto lietu
viai, jaunuoliai, Aido Chore ir 
iš choro išmoko savo tėvų kal
bos ir kiek tiek, susipažino su 
lietuvių liaudies kultūra. Daug 
gražių, vertingų darbų atliko 
šis choras ir jis šiandien 
tebestovi pažangiųjų lietu
vių eilėse. r

Aido Choras suvaidino 
visas Meno Sąj.ungos išleis
tas 
lėtą
tų kalbų, 
metai jis 
lietuvių visuomenei po 

koncertą, f
Choras tarnąUd

operetes, • taip gi ke- 
operęčių,: verstų iš ki- 

Kas kiekvienėri 
davė Worcesterio 

• ge
rą koncertą. įžodžiu, Ai
do Choras tarnaudamas 
darbininkų . judėjjmuiį' ben
drai, jis per tą laiką’nuo
lat kėlė lietuvių tautos .kul
tūrą, dainą,, meną. <■

Linkint dienraščiui Lais
vei jos sukakties proga il
giausių metų, tepka tuo 
pačiu kartu palinkėti' įp 
Worcesterio. Aido Chorui 
tęsti jau penai pradėtą kul
tūros darbą pirmyn 1

Kitos organizacijos. ,
Lietuvių piliečių Klubas, 

sakosi, turįs apie 900 na-

Paaiškinimas:
. J. Skliutas surinko aukas, 

ben-D. Q. Jusiūs paraše 
druosius bruožus, o

M. Sukackienė apie Aido 
Chorą. D. J.

i, Fla.
Aš Lhisvę įskaj 

jos ptadčjjm 
vau labai 
raštais, kurių p\r daugelį 
tų buvo spausdinama 
puslapiuose. Mai 
šiai domino V. Paukštys 
pat tų laikų, kai jisai < 
Laisvės redaktorium. Jo 
tų ir vertimų iš svetimų 
bų nepraleisdavau neperskai
tęs; parojęs iš dirbtuvės ir 
būdamas išvargęs, griebdavau 
pasižiūrėti, ar nėra V. P. kas 
parašyta. Taipgi ir po šiai 
dienai aš ir noriai •perskaitau 
jo pastabas, kurios dabar 
Laisvėje telpa. Aš nuo sa
vęs prašau V. P. nesustoti ra
šyti ant .toliau, kol sveikata 
tarnaus, būti su mumis.

Dabar kitas svarbus rašy
tojas, kurio paštai dažnai 
Laisvėje pasirodo, tai Dr. J. 
J. Kaškiaučius. Kur tik ji>dT 
Įvažiavo, ar keliavo^ar^usi- 
rinkimuose dalyvavo, yra *pla-

Sveikimr-Liisvės dienraštĮy 
ii* jo personalą 30 meoč djen-j. 
raščio j u bnie j a u s progai, UzMf 
simoku savo prenumeratą užv 
du metu ir aukoju vieną^Hole- 
rį dienraščiui.

Man yra d^dMis dždiugšįp 
mas, kad Sulaukėme ttfldos iš
kilmės, kaip ^0-JB^tųUiienra^ 
čio jubiliejaus. Laisvė įsuteike 
mums daug naudos pdr tą lai
kotarpį, yisuomet ji įjodė tei
singą mums kelią, ji 
bininkų klasės reikalas.

Pribuvęs Amerikon, pradė
jau skaityti Keleivį, paskui 
Naujienas, bet šiandien tuodu 
laikraščiai nudardėjojkaip tas 
taradaika, pas davatkas. "Lj^»->■ 
uuviški prabaščiai juos palai
mino, kad tarnautų (ponams.

Broliai ir sesės lietusiai du
bininkai! Mes šiandkm turime ( 
progą šviestis ir suprasti, ka^ 
mus per šimtmečius/tamsino, 
nedavė progos prieiti prie ap
švietos. Taigi ir švieskimės,

ne <darr

u nuo 
Išeidinėti, 

suįdomintas
Bu
jos 

me- 
jos

svarbiau- 
huo 
Rbo 
raZ 
kal-

vai skaitosi. Ta jo gražiakal- 
bystė! Netekimas jo mūsų 
spaudoje būtų didžiausias

bininkišką spaudą ir 
Tegyvuoja dienrąs 

vė! j

Juozas Limin
Detroit

nuonuostolis. 
Jkiu Dr. J. J. Kas 
Ogiausių metų 
daugiausiai rasi 
dienraščiui Lai

D. M. šolomsko 
nes apžvalgos, k 
kuone kiekvienam 
lapyj, yra įdomio 
suprantamos. Visi 
įvykiai aiškūs, kas 
dedasi ir 
nesustoki! ir ant td 
tuos dalykus, kuri 
svarbūs.

Taipgi yra labai 
jro visam Laisvės 
reikšti padėką už 
teisingos progresp 
kraipos laikraštyje^

Tiek aš nuo 
metų Laisvės 
kakties proga.

gyvi

sav 
dici

vęs

ta u t i

išveš pus
iu aiškiai

eikaliriga
Itabui iš-

iškos pa

. Meison.
• • • . , . . ~___ę

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-^-Antr.,i Spalių 4, 1949



Philade

LLD 4
Pittsburgh, Pa

Lie-

susirin
ku op os, 

name.
o buvo 
visi ži-

Rugsėjo 23 turėta 
k imas LLD 87-tos 
LDS 160-tos kuopos 
Susirinko 8 nariai, 
siuntinėtos atvirutės,
nojo, kad reikės delegatus 
rinkti. Niekas neapsiėmė, tu
rėjo draftuoti delegatą, kuris 
nebuvo susirinkime.

Visokios Žinios

VIS

inmniiiiiniinr.oii;niiiraiminiinn»

ATBALSIAI
Kaip kas kalba, kad nerei

kia žiūrėti į tai, kas jau pra
ėjo, o žiūrėti tik į tai, kas 
dar ateina. Gerai taip, gerai 
ir kitaip. Praeitis daug ko 
mus pamokina.

Neseniai čia daug kas kal
bėjo apie Laisvės didįjį pik
niką. Kalbėjo iš dviejų svar
bių punktų. Laisvės pikni 
būna visuomet skaitlingi pe
čiais iš toliau, 
nūs prietelius, susieiti į naują 
pažintį labai žingeidi! ir sma
gu. Reikia būti ten. ’!

Bet čia šventasis Andrius su i

mis; iJąrapijomis užsimanė 
piknikauti a (kerštingai), 

ažiuos(i pas Andrių — su- 
■Jeboną užrūstinsi.’icsysi,

Bėda.
Tie piknikai jau praėjo, 

šiandien tik aimanuoja ne 
viqnas, girdi, reikėjo važiuoti 

aisviečių pikniką, nes jau
žinojo, kad laisviečių pikni

kas buvo prakilnesnis.
Laisvės prieteliai aimanuo

ja ii' sako, kad reikėjo berft^ 
kas iiofs daugiau pagerinti: 
baras per mažas, reikėjo kitą 
pabudavoti. Maisto, nors iš 
ryto atrodė, kad bus didelis

perviršis,, bet vakarop pasida
rė didelis trūkumas. SĮtalų, 
kėdžių kur kas daugiau buvo 
ren (Juota, kaip kitais metais, 
bet vistiek pritrūko.

Po pikniko komisijos narys 
d. J. .Bekampis dėkavojo vi
siems geradėjams už visokią 
pagalbą ir piknike dirbusiems. 
Bet toli gražu ne visus sumi
nėjo nei dirbusius, nei gelbėr 
jusius. Prg. T. šaulinskienė, 
kuri darbe visuomet lenkty- 
niuoja su pačiais smarkuo
liais, šį sykį nepastebėta. 
Draugai Bendoravičiai, \ seni 
Laisyės patrijotai, gyvena ga
na toli, bet į Laisvės paren
gimus pribūna visuomet n.c 
tuščiomis rankomis. Šiem.et

pribuvo siu pora didelių sūrių, 
bet nebuvo paminėti. Man 
gaila, kad aš mažiau žinau 
vardų darbuotojų, ir už drg. 
J. Bekampį. Lai atleis tie, 
kurie nesuminėti.

Berželis. '

R u gsė j o 25 atsibuvo 
tuvių Literatūros Draugijos 
4 apskrities konferencija LDS 
142-ros kuopos rūmuose, West 
Carson St. Pirmininkas St. 
Orda atidarė posėdį 2 vai. 
po pietų, į mandatų komisi
ją paskyrė A. Pipirą, Agnę 
Kųdienę. Kol prirengė man
datus, pirmininkas pakvietė 
prakalbėt D. P. Lekavičių, 
Joną Urboną, Alex ' Sher

Pribuvo delegatai iš .3 
kuopų: 40-tos keturi, 33-čios 
du, 87-tos trys,, ir komite
to nariai St. Orda, M. Pau
lauskas, St. Ivanauskas, He
len Kairiene, Jonas Urbonas, 
D. P. Lekavičius. Pranas Inib- 

;itsiprašė, negalėjo da- 
ti„ Viso dalyvavo 15.

)< i o pa, New Kensing- 
prisiunte raportą ir 

Wilmerdingo, Am- 
Steubenville 

siuntė delegatų nū 
Tai. blogas dalykas, 
d imas kuopose.

Pirmininku išrinktas St. Or
da, raštininku Alex Sher- 
binas. Perskaitytas dienotvar- 
kis ir protokolas, po tam 
kuopų Raportai. Visi priimti. 
Kiek randasi nariu ir tur
to, bus trumpai pagarsinta 
spaudoje. \

Diskusuota • apie laikraš
čių vajų, literatūrą. Nutar
ta vajuje rinkt prenume
ratas varde 4-sios apskri
ties, atiduoti visus punktus. 
Vajininkai: North Sidėje— 
D. P. Lekavičius, South Sidėje, 
—Jonas Urbonas, West Car- 
son—M. Paulauskas, Ą. Sher-

Wilmcrdihge—St. Iva- 
Visi turi padirbėti.

Kalbėta apie referendumą, 
kuris bus LLD kuopoms 
prisiųstas iš centro vėliau, 
apie pakėlimą mpkesties. 
Dauguma delegatų laikėsi, 
kad nariams mokestį pakelti 
po 50 c., o žurn’alą šviesa 
ir knygas leisti taip, kaip 
dabar yra. į .

Nutaria 
tūros 
d ui 
pasveikinti 
liejumi su

Sieros fondui, 
įėms teisėms 
Nusitarta

nikus ateinančiais 
susidėjus abiems 
čiams, iš anksto paimti vietą. 
Taipgi surengti vakarienę po 
laikraščių vajaus pabaigos..

Atsistojimu pagerbti miru- 
narįai.
komitetą kitiems me- 
išrinkti: St. .Ordą jpir- 

Domininkas Saifida 
P. Imbras už- 

ralšų, M. Paulauskas turto raš- 
tiiĮiįnku, D. P, Lekavičius iž
dininku, Jonąs Urbonas ir 
Agnė Kudienė turto. prižiū
rėtojais.

‘ Instruktuota raštininkas iš
siuntinėti 
konferencijoje 
raginimus 
čių vajuose 
duoti

Dvi 
savo • 
raštininko 
mas 
ro. 
d žiu 
per

ras

ton, 
duokles.

‘ ncpri- 
r afportų. 
apsilei-

binas,- 
nauskas.

dienraštį
30

paaukaut Litera- 
Draugijos Knygų Fon- 

Laisvę 
įmetu jubi-

0 , Vilnies 
$10, civi- 

ginti $10. 
surengti' ’du pik- 

( metafis 
apskri-

šieji
Į 

tams 
miniu k u,
pa^elbininku,

nedalyvavusioms 
kuopoms pa

dalyvauti laikraš- 
ir punktus ati-

4 apskričiai.
kuopos 

duokles.
pas įmokėjo 
Apmokėtos 

'išlaidos. Susirinki- 
užsidarė- 6 vai. vaka- 
Po tam turėta užkan- 
kurie buvo prirengti 

142-rą kuopą.
' Konfcrccija buvo aktyvi, 

delegatai ėmė balsą, labai 
gyvai diskusavo, o labiausia 
mūsiį moterys. Smagu ir 
iš šalies girdėti, 
naši organizacija.

,kad rūpi^

bonas, turto prižiūrėtojais D. 
P. Lekavičius, Uršulė Nača- 
jienė.* -Posėdyje dalyvavo 5 
komiteto nariai.

Nutarta paaukauti $10 
Laisvės jubiliejui, $10 civili
nėms teisėms ginti, $10 Vil
nies fondui, taipgi surengti 2 
piknikus susidėjus su 
apskritimi.

Praėjusį mėnesį pasimirė J. 
Oria, pavieniu, Wilmerdingo, 
Pa., LDS ir Literatūros Drau
gijos kuopų narys, ilgai buvęs 
gaspadoriumi sūnų . d-jos ir 
SLA 37 kuopos nariu.

Jau kelintas mėnuo serga, 
suparalyžiuotas,’ guli šv. Jono 
ligoninėje LLD 87-tos kuopos 
narys Jurgis 
Negali kalbėti ir

Parčiauskas. 
nemato.

Jonas Balukas, j 
nu Klubo narys,

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo ourI.) 

reikia prisipažinti, buvome 
labai apsileidę.

Man gaila, kad gražusis 
Vyturėlis nustojo vyturiavęs. 
O tai buvo labai puiki muzi
kinė grupė. Jai gęrai vado
vavo Ed. židžiūnas. Jis ap
leido Brooklyną ir Vyturėlis 
numirė.

Nejaugi negalima surasti 
jėgų, kurios- galėtų Vyturėlį 
prikelti iš numirusių ?

Kas skaito ir rašo, tas 
I duonos neprašo” — skaity
kit dienraštį Laisvę!

Turime ant rankų tris, 
svarbius, greitus reikalui 
Pirmas—Laisvės vajus^ Va
jus jau prasidėjo. Kiekvie
nas senas skaitytojas prašo
mas pasidarbuoti. ’ y

Antras —: Laisvės kėlimas 
į naujas patalpas. Spaustuvės 
kfaustyma^ yra sunkus^ ir išj. 
Raštingas darbas. Nežinau, 
ar užteks ketverto tūkstančių 
dolerių ! Gal būtų gerai, kad 
tuojau pradėtumėme specialį 
Laisvės perkėlimo vajų. Brū- 
klynieČiai turėsime būti pir
mutiniai. Tuo reikalu reikė
tų didelio susirinkimo. c

tai: kojų, rankų, pusiau spran- 
mėšlungumą, traukymą, tirpi- 
nesveikumą sąnarių (museles), 
užsišaldymo ir aštraus kosulio

visuo-

IŠMINTINGAS ŽMOGUS, 
KURIS Iš ANKSTO APSI
RŪPINA PATS SAVO IR 

ŠEIMYNOS SVEIKATA 
Tėmykitc atydžiai. Nelaukite kol 

apsirgsite ir reikės gulėti lovoje 
arba eiti ligoninėn. Tas jums atsi
eitų labai brangiai. Bet tą galima 
išvengti, jeigu iš anksto apsisau
gosi, naudodami Miracle Ointment 
(Mostis). Tai geriausias . ginklas 
prieš įvairias ligas. Yra 5-kių rūšių 
vaistų. Prašome pasiskaityti.

No. 1—Nuo dantų gąlimo ir dan
tų smegenų nesveikumo. Kartais 
žmogus, kuris jau neturi dantų, bet 
smegenys (gums) nesveikos, išpur
tę, skauda, tai reikia vartoti M. J. 
S. Miracle Ointment for Toothache. 
Būsite patenkinti. Kaina .$1.

No. 2—M. J. S. Salvo for Exter
nal pains. Mostis, kuri maloniai šil
do ir prašalina įvairius skausmus, 
kaip 
do,n 

mą, 
nuo
ir nuo peršalimo. Kaina $1.25.

No. 3—M. J. S. Miracle Salve for 
Skin Irritation. Rash, Sinus, Ath
lete’s Feet, boils, pimples, bums, 
sores, ii\ It. ši mostis
met pagelbsti. Gelbsti, jeigu kojos 
kaista, nuo nesveikumo nosies ar 
burnos ir dėl kitų įvairių odos ligų. 
Kaina $1.25.

No. 4—M* J. S. New Discovery 
Salve for Itching Skin ar Poison 
Ivy. Šita mostis naujai išrasta, ga
lima prašalinti niežėjimus odos, 
Poison Ivy, rash, išbėrimus, nušaši- 
mus. Kaina $1.25.

No. 5—M. J. S. New Discovery 
Salve for Piles. Relieves 'burning 
pains and soreness; fights infection, 
promotes -paling.

Ši mostis prašalina Piles į trum
pą laiką, varvančias ar ne, užsenė- 
jusias ar naujas, pagelbės be pjaus
tymo, jei dar neišsivystė vėžio liga. 
Nurodymai kaip naudoti ir užsilai
kyti prįdėti prie dėžės. - 
Kai n $2.50.

rfjsdami užsakymus, kartu ir pri- 
šiųskite moncy-orderį ar čekį. Siun
čiant C.O.D., reikia prisiusi 30c 
ekstra pašto ženklelių (stamps) su 
orderiu. Adresuokite.

M. J. ŠVILPA, 
1’. O. B«x 73, Sta. A 

Hartford, 'Gtonn.
Vietiniai galite gira t i vaistinėje 

po 158 Park St., Hartforde.

Lietuvos sū- 
, sergantis 
is metų, bū- 

ligoninėje.
Luką mui

Lich Farmos 
Savo draugui A. 
pranešė, kad yra blogoje pa
dėtyje. D..P. Lekavičius.

na

Plečiama Bitininkyste
VILNIUS, birž. 30 d.—Lėk

tuvu j Vilnių ^pristatytas ne
paprastas krovinys — 51 di-

Ryšyje su tuo, turime trečią 
greitą reikalą, irgi finansinį. 
Įtaisymas spaustuvei vietos 
naujajam name kaštuos 35 
tūkstančius dolerių. Visa ši 
euma siekiama sukelti pasko
lomis. Dar tik apie 
surinkta.

Kurie dar nesate 
Namo Korporacijai .
bet išgalite, turėtumėte atsi
liepti.

Daug sveikiau užbaigti pra
dėtą darbą greitai, negii/am- 
žinai vilkinti ir nervvtotis.

. Kurie skaitysite šiuos kris
lus, pagalvokite apie 
Kuomi ir kiek galite 
prisidėti prie šių trijų

pusė te-

Lietuvių 
skolinę,

dėžės šu bitejnis, kurios’
gautos iš Krasnodaro krašto. 
Iš Vilniaus jos toliau paskir
tos į Šiaulių tresto tarybinius 
ūkius.

Bitininkystė — nauja ūkio 
šaka Šiaulių tarybiniuose
ūkiuose. Toji šaka kasmet 
plečiama. Tarybiniuose ūkiuo
se sukurta 11 bitynų, kurie 
turi apie 300 avilių, 
metu bitynuose masiškai 
mąs medus. Per vasarą 
nai padidės dar šimtu 
šeimų.

★ Nauja traktorių partija 
iš broliškųjų respublikų pri
siųsta Mažeikių apskrities 
MTS. V. Brazauskas.

save: 
patys 

greitų

šiuo 
ima- 
bity- 
bičių

PRANEŠIMAI
FLORIDIEČIŲ ATYDAI

Prieš trejetą mėnesių^ išvyko iš, 
Brooklyno į Floridą Anthony Mileis. 1 
Jis paliko pas mane daiktų. Nuvy
kęs į Flor dą žadėjo' pranešti savo 
antrašą 
pasiųsti. Iki ,šjol jis man nieko ne
pranešė. Noriu žinoti kas su juom 
atsitiko, 
žinote,

Petras

ir prašė jam tuos daiktus

—. Jis pats, ar kas apie j j 
malęnėkite man pranešti: ■

Kičas, 116 W,alton S't., 
Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančiojo Komiteto susirinki

mas įvyks trečiadienį, spalio (Oct.) 
5, pradžia 7-tą vai. vakare, Liaudies 
Name, 735 Fairmount Avė. Tą patį 
vakarą įvyks susirinkimas ir ALD 
LD ' 10 kp., pradžia 
nizacijų atstovai ir 
te dalyvauti šiame 
yra svarbių reikalų 
gi išgirsite portą 
ves pi P.
dybą) (219-220)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas z įvykss penktadienį, spa
lio (Oct.) 7-tą, Lietuvių Salėjo, 315 
Clinton St., pradžia 7:30 vai. vak. 
Visos narės mąlonckite ateiti į su
sirinkimą, nes turėsime gana . svar
bių reikalų aptarimui, 
pasirūpinkite ir n 
ti. — M. KUlbis.

8-lą vai. Orga- 
nariai malonėki- 
susirinkime, nūs 
aptarimui. Taip- 
atsibuvusio Laįs- 
Pubdis (už val-

Pric progos 
ų narių atsives— 

. (219-220)
i. . . . . . . . . . . . . . .
J. J. Kaškiauči

530 Summer Avenue. 
Newark 4, N. J. 

HUmboldt 2-7964MATTHEW A.BŪYUS

C CHARLES J. ROMASį
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ąj 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir . gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 

, šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis būsite 

. patenkinti.

1113 M t. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

ęEGfTlNĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TĘJLEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

BE8. TEL.
HY 74881

Rugsėjo 25, apie 7 vai., tu
rėta posėdis LDS 8 apskrities 
komiteto. Pasiskirstytu dar
bais: pirmininku J. D Leka
vičius, viee-pirmininku t Stariis 
Ivanauskas, turto raštininku 
A. Pipiras, užrašų — Pau
lauskas, iždininku Jma Ur-

(BUYAUSKAS)
- □ į*

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N.

MATTHEW P. BALLAS
\ (BIELIAUSKAS) LAISNTUOTAS GRABOBIU8 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojaa) 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

(Liberty, Lith. Daily)Antį. SpaliLaisvė5 pusi. 1Ū49
MArket 2-5172
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tCB Darbe už Darbininkišką 
‘New Yorko Majorę

Mirė Taisydamas

Advokatė MasytėMasytė Aido Choras Sparčiai Ruošiasi Pranešimas I

Advokatė Stemianie Masy
tė, detroitiškė, Z rašo laisvie- 
čiams sveikinimus iš Los Au
geles, Cal. Ji ton nuvykusi 
profesijos reikalais ir, tą pro
ga, žada susitikti lietuvių vei
kėjų.

Sveikina iš
Raudasis išvykose prakal

boms ir organizaciniams su
sirinkimams, Domininkas M. 
šolomskas, LLD Centro 
torius, Laisvės redakcinio šta
bo narys, rašo iš Saginaw, 
Mich.:
Draugai!

Važinėju miestas nuo mies
to. Oras gražus. Pasekmės 
neblogos. Žmonės lankosi į 
prakalbas, ateina ir DP„ Bus 
Laisvei ir finansinės paramos, j 
kurios taip labai reikia.

I rai prisirengti prie bet kokio 
visgi,i pasirodymo scenoje, o 

į su gerais norais ir valia, anot 
tos p^i'rlės, ii- kalnus gali
ma nuversti. Tarp dabar yra 
ir su'Aido Choru. Aidiečiai 
stropiai ruošiasi prie suvaidi- 
nimo “Paparčio žiedo.” Kad 
tinkamai pastačius užsimotą 

!vaizdelį, 'aidiečiai net du kart 
jį savaitę atlaiko, repeticijas. 
(Užtat galiu pilnai Cužtikrintį, 
kad su šiuo saua/pasiryžimu, 
a'idiečiai gražiai save užsire
komenduos ii- mūsų publikos 
neapvils.
Prhšome 

nį, Spalių 
į Liberty

ateiti šį sekmadie- 
9 d., 4 vai. popiet, 
Auditorium pama

tyti c legendarinį^vaizdelį 
parči.o žiedą.” įžanga 
$1.20.

Po xaidinimp —,šokiai 
Jurgio Kazakevičiaus

Sunku per trumpą laiką ge- 1 tro.

mediją “Trilype Pora ’
Pranešame, kad mūsų me

nininkas Jonas Juška tik ! ką. 
parašė 4-rių veiksmų komedi
ją “Trilypė Pora” ir jau juo
kina aktorius jos vaidmiraui. 
Komedija labai juokingą ir 
žiūrėtojai • galės gardžiai) pri
sijuokti. Ir taipgi komedija 
buvo skaityta Lietu|feįf Brook
lyno Liaudies ToaW® susirin- 
kimo ir pripažinta, kad gera 
vaidinimui <

Beje, apie porą metų ajtgal 
gtas bankietas Jo- 
kaipo meninii

“ Pa
tik

G. KAZAKEVIČIUS, 
Aido Choro mokytojas prie 

orkes-

buvo su re n 
nu i Juškai, 
ir tame ban kieto jis prižadėjo 
parašyt see 
gi, ot, dab.‘ 
v o' prižadą 
tą komedij;

Dramos “Gieda Gaideliai” 
Aktoriams

Kriaučių. Žinios

Visi šios dramos aktoriai 
esate prašomi pabaigt išmokt 
savo roles — būt pasiruošu
sioms pratimams, Iriuos 
pradėsime tuojau po to, kai 
žaizdiečiai užbaigs savo pra
timus, po poros savaičių.

Nemokėję Taksy
Federalė grapd džiūrė 

Brooklyne įkaitino 2 asmenis, 
kad>jie nusukę nuo valdžios 
stambias sumas pinigų neda- 
mok ėjimu 
brikantą 
$159,650, 
38. Jie 
tais.

taksų.
kaltina 

kitą .— 
sukčiavę

Vieną fa- 
nusukus 

$143,241.- 
karo me-

Rugsėjo 28 d. įvyko kriau
čių susirinkimas Lietuvių A- 
merikos Piliečių. Kliubo 
talpoje . Kliubo' svetainė 
vo pilnutėlė kriaučių 
kriaučkų.

Kaip visiems žinoma, dau
gelis kriaučių - kriaučkų ne
gavo už vžtkaciją ir už šven
tes mokesties šiais metais, tai 
buvo iš Joint Board o pakvies
tas į susirinkimą J. Goldas, 
kąri paaiškintų krįaučiams; 
dėl kokios priežasties jie li
kosi nuskriaust?. Goldas pa
sakė, kad :

1. Pagal naująjį įstatymą, 
nustojo teisės gauti mokestį 
už vakacijas ir šventes tie 
kriaučiai, kairiu apleido savo 
dirbtuvę pirm vaKacijų.

pa- 
bu-

’ z. užsilikę su 
virš 3 mėnesius 
sės gauti savo 
švenčių mokestį.'

Bet jeigu dėl

duoklėmis 
nustoja tei- 
vakacijų ii*

kurios kitos’ 
priežasties negavo,

j r
j am

tai tas na
šavo sky- 
jis pilna? 
priklauso

-su tikie

riaus delegatą 
gaus tą, ’kasi 
gauti,

Buvo daug laiškų
tais iš kitų lokalų ir įvairių 
organizacijų. Nenoriu užimti 
lajkraštyje daug vietos aiš
kinti jų visų tikslą^ tik pa
sakau, kad kriaučiąi visus 
laiškus priėmė, visur tikietus 
nupirko. Taipgi paaukavo

Singer s,trei-

nišką veikalą. :Tai- 
ir jis ir išpildė sa- 

1 parašydamas ši- 
... ______ Ir kadangi čen-
tralbrooklyniečiai rengė jam 
bankietą, tai jis jiem ir vei
kalą pavedė. Todėl, dabar ir 
rengia šitą komediją Central 
Brook lyno 46-ta ir South 
Brooklyho 50-ta LDS kuopos.

Beje,; kai ouvo paimta ko
mediją. mokinimuisi, tai ren
gėjų komisija, tai yra drg. 
Skuodis ir Caul Bender at
važiavo į Brooklyno Liaudies 
Teatro susirinkimą ir prašė, 
kad L. Teatro vaidintojai su
vaidintų jijbms šitą komediją. 
Liaudięs Tęatro susirinkime 
visi su tuo sutiko, 
vaidins Brooklyno 
Teatro aktoriai.

Komedija bus 
4-tą dieną gruodžio 
Liberty Auditorijoj, 
Atlantic Awe.
I Taigi;

1.

Tad ir
Liaudies

Bowlingas Kultūriniame Centre;
tavo 
Nors

LDS BOWLING LEAGUE Al

including games of Sept. 20, 
Won 

6 
6

TEAM No.
TEAM No.
TEAM No.
TEAM No.
TEAM Ao.
TEAM No.

4
6
2
1

o

4
3
3

1949
Lost

3
3
4
5
6

\Net
, Handicap

159
692
45

737

142
620
45

665

157
721
45

766

458
2033

135
2168

Team No. 3
Paul Rainys
Blind
Carl Bender
Blind )
Tony Navikas

Net
Handicap

Gross
Won

TEAM No. 1
Al Sherry
Mike Grigas
Vito Gogas
Blind 
Al Dobinas

Net 
Handicap 

Gross 
Won 

TEAM No. 6 
Joe Nevins 
Blind 
Stan Nevins 
Robert Feifer

1
79 

140 
133
140 
134 
626

31 
657

1
142

83
151
140 
109 
625

35 
660 
XXX

1
112
140 
126 
155

«2
-162

140
168
140
115
725

31
756

XXX
2

101
108
116
140
163
628

35
663

2
122
14£
103
113

3 Tptal
137
140
125
140
171
733

31
764

378
420 '
426:
420 i
420'

2064
93j

2157

' 3 Total
115
118
114
140
170
691

35
726

358
309
381

1910
105

2015

3 Total
118 352
140 420
189 418
117 385

Won

TEAM No. 4
Pop Navikas
Blind
Geo Prent is .
Blind
Ed Depui 1 a

1
95 

140 
201 
140 
174

Not 750 
Handicap 23

2 ‘

Won 
4. No. 2 
Norkus 

Chas. Balchunas 
Blind

•TEA

Gene
Jankaitis

Sadauskas
Net

I laridicap

Won
No. 5TEAM

Steve 1 Vechys
FPimE
Crržs. Sipowitz 
Wm. Skodis 
Chas.

XXX
1

136
127
140
121
176
700

140
165
140
192
753

23
776
XXX

136
138
140
100
150
664

735 6(57
XXX

Young
Net 

Handicap 
Gross 
Won

140
134
108

613
66

679

140
122
124
156
678

Dienraščio Laisves

KONCE

3 Total
90

140
301 i 
420 
■521 
420 
494 

2156

) 40
128
653

23 ■ 69
676 2225

3 'Total
136
176
140
120
194
766

799

408
441
420
341
520

2130
99 

2229

kiuriams $50.
Iš kriaučių pikniko rapor- 

sek rotorius fcikulčius. 
laportas buvo pavėluo- 

priežasties kasieriaus
Lėlio mirties, tačiau buvo ge
ras — kriaučiai gavo gryno 
pelno $735.

Raportą iš CIO konvenci
jos, kuri įvyko Saratoga 

'Springs, N. Y., raportavo L. 
i šarkšnys, V. Ubaraš.
raportas buvo išduotas 
tiškai, nuosekliai/

Taipgi mūsų skyriaus 
gatąs Ch. Kundrotas 
raportą iš dirbtuvių stovio. 
Pasirodo, kriaučiai dar dirbą 
pusėtinai gerbti. Kaip ilgai 
dirbs, sunku iš anksto pasa
kyti. Mitingas užsitraukė il
gai, tad nauji sumanymai pa
likti ateinančiam.

Pats 
raš-

delo- 
d avė

vaidinama 
1949, 

110-06 
Richmond Hill,

prašom > visas drau
gijas nerengti jokių pramogų 
tą dieną' ir Visus ir visas atei- 

pažiūrėt. vaidinant komedi- 
ir gardžiai pasijuokti, nes 
durna bus juokų diena.

, Rengimo Komisija.

ti

ta

^Vaikams Šokių
Mėgėjam

Vai-

Kas gi nenorėtų sekmadie
nio rytą pasilsėti ilgiau, nors 
kartą per savaitę vėlybų pus
ryčių namie? O vienok bū
riai darbiečių, įsitikinę, kad 
jau laikas, labai laikas iš
rinkti darbo žmonių atstovą 
didžiausio pasaulyje miesto 
gaspadoriumi - majoru, susi
rinko „į 170 American Labor 
Paity klubų Brooklyne - New 
Yorke pusryčiauti praėjusio 
sekmadienio rytą.

Bendri pusryčiai . savo Aiar-, 
tijos klube buvo ‘ tik ma'įyt/ 
dalelyte dienos darbo, 
svarbia dalelyte. Bendrai pus
ryčiaudami, jie išklausė kon- 
gresmano Marcantonio, savo 
kandidato į majorą kalbos. 
Marcantonio tiktai 5 j30; va
landą to pat ryto parskrido 
iš Cliicagos, iš Darbininkų 
Taikos konferencijos, o 9:15 
ryto jisai jau kalbėjo per ra
diją iš stoties WMCA, New 
Yorke.

Marcantonijaus • darbinin
kiškai pulsuojančios prakal
bos visuomet teikia darbinin
kams daug stiprybės. O sti
prybės reikia net ir stipriau
siam, kuomet pasimota per 
'dieną vaikščioti nuo durų lig 
durų su literatūra, diskusuoti 
su žmonėmis įvairiausius po
litinius klausimus, l^okie iške
liama tokiuose svarbiuose rin
kimuose, kokiais yra- šiemeti-

Rasinį Pečių
mai.

Svarbiausia sau užduotimi 
darbuotojai . (canvassers) bu-, 
vo pasistatę išaiškinti pilie
čiams svarbą užsiregistruoti 
piliečiu ’•ogistracijoje ateinan
čią savaitę, 10-15 spalių die
nomis. O greta to, žinoma, 
prašė balsuoti už darbininkų 
ir bendrai liaudies kandidatą 
i majorą
kuris bus \mt baloto 
mieste, taipgi už visus kandi
datus ant ALP baloto.

Kiti viso miesto skale ant 
ALP baloto bus Paul Ross į 
miesto iždininką ir Minneola 
Ingersoll i City Council pre-

George Rotkovich, 71 metų, 
ne wyork ietis, nežinodamas,
ar užsimiršęs, kad pradedant 
bile pataisas gasinio pečiaus 
reikia pirmiausia uždaryti ga- 
so įvadą, už tą klaidą mirė. 
Jį atrado ’jo bute prie 
čiaus, kurio
vams uždėti dūda buvo at
jungta, o/pasidėta su ketu
riais riestuvais nauja dūda, 
kurią jam nebeteks vartoti.

pe-
dvięm degtu-

Vito Marcantonio,
visame

Brooklyne į miesto prezi
dentą kandidatuoja nepapras
tai gabi motėm, kovotoja- už 
darbininkų ir biednuomenės 
reikalus Ada B. Jackson.

D. R.

Now York o Sveikatos Dc- 
partmentui praėjusį trečiadie
nį raportuoti 49 susirgimai 
vaikų pardlyžiumi.

REIKALAVIMAI į
IEŠKO DARBO a j

Patyręs bučėris ieško darbo. Kai m 
Brooklyn, N. Y. arba tlecfonuokiKu 
reikalingas tokis darbininkas, nka- 
lonėkite rašyti: B. S., 350 45th sV, 
IIY 2-8593 po 6 p. m. (220-224)\

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL IR 

NEW YORK
LDS 13-tos kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadieni, spalio (Oct J 
6-tą, Liberty Auditorium, Atlantic 
Avė. Pradžia 8-tą vai. vakare. Visi 
nariai dalyvaukite. — M. Klimas, 
sekr. (220-221)

Rcikalingas fornišiuotas kamba. 
rys vienam vyrui. Prašau rašyti: 
Paul Galens, 914 Broadway,, 
l^ooklyn, N. Y. Į

BROOKLYNO MOTERŲ 
KOMISIJAI

Moterų Apšvietos Klubo išrinkto
sios komisijos narės surengimui 
bankieto Lietuvių Kultūrinio Cen
tro naudai, atekite j pasitarimą šio 
trečiadienio vakarą, spalių 5-tą, K. 
Petrikienės bute, 221 So, 4th St.— 
Pirmininkė (220-221)

) BROOKLYN 2
LABOR LYCEUMS

DARBININKŲ IŠTAIGA | 

Salas dėl- Balių, Koncernų, Ban-£ 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.3 

Puikus steičius su naujausiais g 
' įtaisymais. m

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS J 
Kainos Prieinamos. *5 

į, 949-959 Willoughby Ave. g 
g Tel. STagg 2-3842 - |

JosejjhGarszva
Undertaker & Embalmer

Manager ,

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenuė
Brooklyn 11, N. Y.

■ Tel. EVergreen 8-9770

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST..z- 
- Cor.- Howes St. (f

BROOKLYN, N, Y

SHAUNS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuvesf 
I •

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.

Laidotuvių Direktoriai:

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

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

Brooklyno M u z i e j a u s 
kams šokėjams Teatras ims 
.kelis naujus narius mokytis 
scenos šokių. Parinkimui kan
didatų audicija mergaitėms 9 
iki 12 metų bus 4-tą, o 13 iki 
16 metų — 6-tą spalių. Ber
niukus parinks 7-tos popietį 
visus — mažuosius nuo 3:30, 
didžiuosius nuo 4:15. Parink
tuosius ims be atodairos į pa- * 1 * 1 tyrimą. i

*• *■ < * ■ 1

Vagys buvę įsibriovę įWąrd 
Teatro pastatą, Bronze. II š- 
nešė apie $200 pinigais, taip
gi detitisterijai vartojamo au
kso.

RECEPTŲ SPECIALISTAI

MAX PEIST. Ph. G., 
EDWIN L^NE, Ph. G.

Tel EVerd on 7-G288
I* *1* *1* *1* *1* *1* *1* *3" *1* ♦

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y. 
r

Tel. EVergreen 7-6868

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
I dienom 
t vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefoną^ EVergreen 4-0208

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Valandos:Iš Kriaučių Kliubo
Susirinkimo Valandos:3 Total.

349
420
420
346
456

1991
198 

2189

140
' 164

149
700

744 766
XXX

Spalio - October 30

LIBERTY / 
AUDITORIUM

<110-06 Atlantic Avenue, 
Richmond Hill, N. Y. (•

Rugsėjo 30 d. Įvyko kriaų 
čių neprigulmingoykliubo 
metinis susirinkimas, 
šis kliubas turi \tik du 
rinkimus į metus,\ad šis 
metinis 
tas dėl kasieriaus Lėlio mir- 
tiej^- K&sieriumi lokalo ir 
klipbo įfavo tas pats—Lelis. 
Dabartiniame susiyinkime 
kriaučiai kliubiečiai patvarkė 
kitaip, kliubo kasjerius turi 
atstovauti tik kliubą ir turi 

IjMiKidėti $200 užstatą. Ant 
^(tws kasieriumi išrinko A. 
1 BuSį. 
i ■ 'Kljubo sekretorius perskai-
■ te praėjusio susirinkimo už-
■ rašus ir išdavė finansų atsk.ai- 
į ta. Abieji likosi priimti.
Kriaučių kliubas (su valdžios 
boilais) turto turi $33,000.

Kliubo pirmininkas J. Her
manas- pranešė, kad / buvęs 
kliubo' pirmininku F. Vaitu
kaitis su savo prieteliais ne- 

I gražiai elgėsi su mūsų kliu- 
bu. Viename banke kliubas 
turėjo/pasiėmęs baksą bo- 
nams ir kitiems archyvams 
pasidėti, tai Vaitukaitis pa- 

I keitęs savo vardu ir vartojęs 
savo archyvams pasidėti, o 
kliubas turėjo bankui užsimo
kėti už bakso vartojimą. Už
ėmus pareigas naujoji kliubo 
valdyba turėjusi daug nesu-

pus- 
Mat, 
susi- 
pus-

suvėluo-

sipratimų tuos' dalykus ištai
syti..

Kaip paprastai, kriaušiai 
kliubiečiai po susirinkimo nu
sipirko gėrimo ir užkandžio. 
Jie sako — mes visam svietui 
aukojame savo sutaupąs, tai 
nors porą sykių per metus tu
rime ir savo skilviui iš savo 
sutaupą paskirti. Tas ir bu
vo padaryta čia. po susirinki
mo. J. Stakvilevičius.

Liepų Žiedų

LaisVei 
šviežio 
Kenuo-

Medus
Bitininkas Ęuncius 

atvežė didelį trobą 
liepų žieddų medaus,
kite vaisius su medum, bus 
skaniau ir maistingiau. Tuo
jau kreipkitės į Laisvės įstai
gą ir įsigykite šviežio me
daus.

Ateina ruduo, Artinasi slo
gos. Turėkite namie medaus 
Ir gerkite *axbatą su medum. 
Tas padės^julns apsis.augoti 
nuo slogų ir padės slogas 
pergalėti, jei apsirgsite*.

Skanėsni ’ ir maįstingesni 
yra tortai (keksai), kepami 
su medum, 
ir jūs 
keptus

Pabandykite, gal 
pąmėgsite su medum 
(oAus.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger 
? Optometrists 
394-398 Broadway4 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

GERI PIETŪS!
Kada norite gėry pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
, Fiank Domikaitis

’■ Savininkas
4iĮ7_ Lorimer Street 

Laisvės Name
• Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
’ mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

'7TTDWG DID 411 GRAND STREET /Al I 0 DAIl BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI -ALUS

TELEVĮgipNTelefonas 
EVergreen 4-7729

• LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—-Antr., Spalių 4, 1949




