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Kinija, v a d o v a u j a m a
Sun Yat - seno, ąasi- 

res publika. Z 
toji respublika nepa

jėgė atsipalaiduoti nuo seno
vės, nuo feodalistinio režimo, 
per ilgus metus įsišaknėjusio 
Kinijoje.

Milžiniškoje šalies dalyje 
pasiliko ilgamečiai viešpačiai 
su savo turtais, su savo “ 
dicijomis,” — pasiliko ir 
lijonai kiniečiu varguoliu 
išlaisvinti.
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JUNGTINES VALSTIJOS 
VIS DAR PRIPAŽJSTĄ 
CIANGO VALDŽIĄ
Valstybės Departynentas Tarsis su Kongreso Komitetais 
Apie Nuotaiką linkui Kinijos Liaudies Respublikos

Vėliausios Žinios
Praga. —. Čechosloyakija sutraukė diplomatinius ry

šius su'Jugoslavijos Tito valdžia ir įsakė Tito ambasado- 
i ritu tuoj grįžti namo. .

Cechoęlovakų valdžia pareiškė, jog Tito ambasada bu
vo užsieninių ir naminių priešų lizdas. 6

LAISVĖ—LIBERTY

In the Eastern State*.
j / ‘
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KONGRESO KOMISIJA 
PERŠA JUO SMARKIAUPERŠA JUO SMARKIAU 
GAMINA ATOM - BOMB AS

tra-
mi- i
no- : valstybės department© at

stovas Michael J. Dermott 
sakė korespondentams, jog 
ši šalis vis dar pripažįsta 

! Čjiang Kai-šeko tautininkų

Washington.— Amerikos

gy- 
liau-

valdžią Kinijoje, nežiūrint, 
G^jkad įsikūrė Kinijos Liau 1I 
ikos | 
;iojo

Jei Sun Yat-senas būtų 
venęs ilgiau, tai Kinijos 
(lies išsilaisvinimas būtą 
kęs kur kas anksčiau.

Bet Sun Yat-senas mirė 
metais, o tuomet respubl 
priešakiu atsistojo minu
švogeris, čiang Kai - šertas, 
liaudies priešas. \

Dėka
buvo priversta\kei 
(lojimą ir pažeminimą, 
1 igi pastarų j ų m etą.

Kuomintangas, kurį 
Yat-senas įkūrė liaudžiai 
dovauti ir laisvinti — išvien 
su Kinijos Komunistą Partija, 
—vadovavo feodalą, fabri
kantų ir visokiu išnaudotoji) 
klikai tam, kad ilgiau laikius 
pavergime Kinijos liaudį.

tarr\ Kinijos liaudis 
i isnau- 

net

Sun
va-

j kad įsikūrė Kinijos 
'dies Respublika?

Dermottas pareiškė, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia 
nekeis savo politikos, link 
Čiango ir kitų komunistų, 
iki pasitars su atitinkamais 
senatorių ir kongresmanų 
komitetais.

Dermottas pranešė, jog 
Amerikos valdžia taipgi ta
riasi su kitomis jai drau
giškomis valdžiomis kai dėl 
nusiteikimo link senosios 
bei naujosios valdžios Kini
joje.

pareiškė, kad anglų valdžia 
sutiktų tartis su Jungtinė
mis Valstijomis ir kitais 
Atlanto pakto kraštais apie 
Kinijos Liaudies Respubli
kos pripažinimą.

Neoficialiai pranešama, 
kad Anglijos valdžia nuta
rę pripažint Kinų Liaudies 
Respubliką.

Bet anglų užsienio’ minis
terijos atstovas sakė, ‘ jog 
Anglija tarsis su savo do
minijomis' (savivaldiniais 
anglų imperijos kraštais) ir 
su Jungtinėmis Valstijomis 
pirma, negu nuspręs pripa
žinti 
džia

ui jąją Kinijos yal-

Houston, Texas, r— Viesulas, šėldamas 100'mylių per 
valandą, plakė Houstoną, Galvestoną ir 8 kitus Texas 
valstijos miestus. Viesulo sukeltos bangos užplūdo kelis 
pajūrinius, miestus. 50,000 žmonių gelbėdamiesi pabėgo 
iš namų.

Tennessee. — Streiklaužiai pašovė 3 angliakasių strei
ko pikietuotojus. Du kiti pikietuotojai “be žinios dingo.”

Washington. — Valdžia ketina šaukis plieno kompani
jas ir streikierių vadus į naujas derybas.' \

Belgrad. — Jugoslavijos valgia taipgi žada pripažinti 
Kinijos Liaudies Respubliką.

Lake Success, N. Y. —

Baruchas. Ragina Jungtines Valstijas “Milžiniškai 
Viršyti” Sovietų Sąjungą Atominių Ginklų Gamyboje

čiang Kai-šekas pradėjo 
Kinijos komunistus masiškai 
smaugti dat» 1927 metais ir 
jis budelio darbą atliko ligi 
šią laiką.

Tačiau, Kinijos liaudis, va
dovaujama iš karto mažos, 
silpnos komunistinės organi
zacijos, o vėliau vis didesnės 
tj jbdingesnės, palaipsniui ko
vą laimėjo, vis daugiau užka- 
Wjaudama 
mą.

Padarė, 
Komunistų 
bė, •— tos
tos 1926-1927 metais ir 
atsiliepė į šių dienų padėtį. 
Per daug tuomet? komunistai 
pasitikėjo čiang Kai-šeko “li
beralizmu” ir žodžiu.

Anglija, Sakoma, Linkus 
Pripažint Kinijos Liaudies 

Respubliką
London. — ^ngliibs už

sienio reikalų tfimsterija

idiškos1 Kinų Respub
likos plote yra įdėta, šimtai 
milionų dolerių anglų kapi
talo įvairiose pramonėse. 
Anglija nori palaikyti ten 
savo piliečių biznius; todėl 
ji labiau linkus, negu Ame
rika,- sumegsti diplomatijos 
ryšius su Kinijos Liaudies 
Respublika.

ungtinių Tautų seimo pirmi
ninkas gen. Romulo užkląĮisė Sovietų užsienio reikalų 

 

ministi-ą Andrių Višinskį/ ar Sovietai sutiktų, kad Jung

 

tinės Tautos laikytų sav/ seimą Maskvoj 1953 metais. Vi
šinskis jitsakė, jog Maskva priimtų tą seimą.

t .. ......... ........ L. ■- ■■ , , »

Ann Arbor, Mich.— Padaryta plaučių “operacija vado
vaujančiam republikonui senatoriui Vandenbergui, už
sieninės Trumano politikos meistrui. Operacija, sakoma, 
pavykus. v ;

Graikų Fašistai Nužudė Unijos 
Vadą-Sulaužė Prižadą J. Tautom

teritorijos ir žmo-

žinoma, klaidų ir
Partijos vadovy*

klaidos buvo atlik- 
jos

Jei Amerika nebūtų padė
jusi čiang Kai-šeko režimui, 
jei nebūtų jam sukišusi už 
bilijonus doleriu ginklą, lėk
tuvu ir kitokią kariniu me
džiagą, tai Kinijos liaudis bū
tų išsilaisvinusi daug anks- I 
čiau.

Turime atsiminti, jog įteik
tus čiang kai-šekininkams 
amerikinius ginklus liaudies 
armijos kariai turėjo pajėga 
išplėšti, anuos nugalint, ir tik 
tuomet tų ginklą pagalba 
mušti priešą, vedant7 liaudį į 
prie laimėjimą.

šiandien čiang 
teturi kol kas 
palyginti, Kinijos 
žinioje, bet neužilgo 
bus atkariauta.

Jugoslavų Vadovas Šneka, 
Kurstydamas prieš Sovietus

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų premjeras Tito, 
kalbėdamas savo karininkų 
bankiete, vėl šnekėjo, būk 
Jugoslavijai gręsiąs užpuo
limas iš Sovietų pusės, ir 
užreiške, kad ' jugoslavai 
pasiruošę gintis ik mirties. 
\ (Tokiomis šnekomis Tito 
kursto “vakarines valsty- 
Es” prieš Sovietus.')

Jugoslavijos armija už- 
igė . didžiausius pokari
us savo manevrus.

Kongresmanai Svarsto 
Senatvės Pensijų Eilių

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas pradėjo 
svarstvti valdžios bilių, ku
ris reikalauja pakelti vidu
tinę senatvės pensiją apie 
75 nuošimčiais. Bilius taipgi 

’ i siūlo naplatin/ti senatvės ap- 
Kai-šekas draudą, taip kad jon galėtų 

tik nedidelę, įeiti dar 11 milionų žmonių, 
dalį savo 

ir toji
Senatas atidėsias šio bi- 

liaus svarstymą iki po nau
jų metų.

Kinijos 
vyriau-

Vieningi Plieninink 
Ir Mainierių Stręi

400,000 
mainie-

Pittsburgh, 
minkštojo 
rių ir apie’ 600,000 
darbininkų stipriai 
streike. Vieni ki^ems daž
nai padeda pikietuoti už- 
streikuotas darbavietes, 

t

Pradėjo streikuoti Di
džiųjų Ežerų laivų darbi
ninkai, reikšdami pritari
mą plieno streikiėriams.

Dėl krovinių sumažėjimo 
per šiuos streikus, geležin
keliai paleido jau kelias de
šimtis tūkstančiu darbinin
kų.

Su šiuo mėnesiu išsibaigs 
kompanijų sutartis' ir su 
500,000 CIO unijinių darbi
ninkų, kurie dirba įvairius 
daiktus , iš plieno. Jie taip 
pat streikuos, jei kompani
jos savo lėšomis neįves svei
katos - gyvybės apdraudos 
ir senatvės pensijų.

laikosi

Lake Success, N. Y. ?— 
Graikijos monarcho - fašis
tų valdžia prieitą penkta
dienį sušaudė dar vieną 
darbininkų vadą, Demos- 
theną Georgių,, Elektrinin
kų unijos sekretorių. ^Šią" 
žinią pranešė Lenkijos dele
gatas JuĮiuš Katz-Suchy, 
kalbėdamas p o 1 ijt iniame 
Jungtinių Tautų seimo ko
mitete.

T0 diena pirmiau, pra
eitą ketvirtadienį, graikų 
fašistų atstovai Jungtinėse 
Tautose melavo, būk jau su
stabdyta mirties bausmė 
Graikijoj. ,

Lenkijos delegatas tą ket- 
'virtadienį prašė .Jungtinių 
Tautų seimą paveikt Grai
kijos valdžią, .kad dovanotų 
gyvybę vienai nusmerktai 
mirti demokratinei graikei 
moteriai. Tad Grai 
šistų atstovai ir pa 
lą, būk jau nebus
baudžiami politiniai • 

i niai.
Jungt. Tautų seimo 

tinis komitetas įtikėjo 
melu, todėl ir atmetė
kijos delegato prašymą su
laikyt minimos moteries' 
žudymą.

mirčia
kali-

tuo 
Len-

i

iSmerkia Singerio Streikierių 
Išdavikus Bridgeport Conn

Elizabeth, N. J. —Čionai- pinimo. Atmesta 
tinis Singer siuvamųjų ma- kų reikalavimas, 
šinų darbininkų streiko ko
mitetas pasmerkė Bridge- 
porto, Conn., Singerio dar
bininkų vadus, kaip strei
kierių išdavikus.

|3arbinin- 
kad unija 
lygiai vi-

mažai

Washington.— Demokra
tas senatorius Brien Mc
Mahon, pirmininkas bend
rosios kongresinės atomų 
jėgos, komisijos, pranešė, 
jog ta komisija slaptuose 
posėdžiuose planuoja žy
miai pasmarkinti atominių 
ginklų gaminimą, kadangi 
Sovietų Sąjunga jau turi a- 
tominę bombą.

Kęngresas yra paskyręs 
jau daugiau * kaip bilioną 
dolerių atominiam ginklavi
muisi per metus. Kongresi
nė atomų jėgos komisija 
dabąr reikalauja 70 milio
nų (dolerių daugiau. O. se
natorius McMahon lėmė, 
kad reikėsią padidinti lėšas 
atominiams ginklams net

leista 1 bilionas, 500 milio- 
nų dolerių per 12 mėnesių.

v Vadinamas “prezidentų 
patarėjas” Bernardas Ba- 
ruch’as ragino Ameriką 
“išlaikyti milžinišką atomi-

Admirolų-Generolų 
Peštynės Washingtone

Svarbu tai, kad 
Liaudies Respublikos 
sybę, kuriai vadovauja M a o 
Tse-tung, liaudies sūnus, poe
tas, visuomenininkas, strate- 

'gas, jau pripažino Tarybų 
Sąjunga ir tūlos liaudiškosios 
respublikos-.

Dabar naujoji Kinijos vy
riausybė galės pirktis iš T. 
Sąjungos kai kurių būtinai 
reikalingų reikmenų..-

Dabar šitos dvi .didžiulės 
šalys — viena turi apie 200, 
kita Apie 500 milijonų gyven
tojų — sudarys milžinišką 
taikai pasaulyj, palaikyti 
ramstį.

Naujoji Kinija, tenka ma
nyti, žygiuos negirdėtais pa
saulyj tempais .pirmyn!

Nepaprastds simboliškos 
prasmės turi ir tas faktas,

London. — Pranešama, 
kad aukso ir dolerių atsar
ga Anglijos ižde nusmuko 
žemiau 1 biliono dolerių.

kad naąjon, liaudies vyriau- 
sybėn įeina velionio, pirmojo 
Kinijos respublikos preziden
to, Suh ūfat-seno našle!

Naujoji Kinijos vyriausybė 
paskelbė, jog pejrpirrnąsįas 
dešimtojo mėnesio dešimtadie
ny liai 
įvykiui 
šventę.

iškilmingai vjvęs 
ymėti didžiulę

Norį gauti apie Kiniją iš
samesnių žinių, būtinai įsigy
kite D. M. šolomsko parašy
tą, q Laisvės išleistą brošiūrą: 
“Kinija Žengia i Laisvę.” 
Kaina 25 c.

• Singerio- darbininkai pri- 
Iri o ii TP 1 za Ir t-VA 1 VI Izl 1

j. Tautų Komitetas už/ 
Korėjos Komisiją

Lake Success, N.
vietų Ukrainos delegatas 
Manuilskis siūlė panaikinti 
Jungtinių Tautų k^nisiją, 
kuri buvo anglų-anjgrikonų 
įpiršta, girdi, “tvarkai ir 
taikai prižiūrėti Korėjoje.”

Manuilskis nurodinėjo, 
kad ta komisija, ^usidedanti 
iš amerikonų, australų, Ki
nijos tautininkų ir filipinų, 
kišasi į vidujinius Korėjos 
reikalus ir laužo Jungtinių 
Tautų konstituciją.

Specialė Jungt. Tautų ko
misija 44 balsais prieš 6 at

. —So-

ir užgyrė tąękomisiją toles
niam veikimui prieš Korė
jos komunistus, prieš šiau
rinės Korėjos Liaudies res
publiką ir prieš Sovietų Są
jungą.

skirstytų darbą 
siems, kuomet per 
darbo.

Bridgeportiniai vadai ap
gavo 1,500 streikierių ir ki
tais klausimais, užgirdami 
kompanijos siūlomas saly- ; 
gas. .

Bet 7,000 Singerio strei
kierių Elizabethe stipriai 
laikosi. Jų unijinio 401-mo 
skyriajus komitetas, vado
vaujamas pirmininko Ro
berto Brennano ir delegato 
Louiso Schumann; parei
škė:

— Elizabetho darbininkai 
tęs kovą, nepaisant, kad 

.Bridgeporte vadai išdavė 
ir nuo darbo laiko sutrum- 'streikierius kompanijai.

klauso CIO Elektrininkų 
Unijai. Bridgeportipiam li
nijos skyriui num. 227 va
dovauja jo pirmininkas 
Thomas Williams ir kiti de
šinieji. Po 23 savaičių strei
ko jie užkorė darbininkams 
tokį pasidavimą kompani
jai:

Pripažinta tokia pat kom- 
paniška paskuba darbe, 
kaip ir pirm streiko. Atsi
sakyta nuo algps pakėlimo

Washington. — Karinio 
laivyno admirolai kelia 
trukšmą dėl to, kad armi
jos ir oro
“nuskriaudę” laivyną. Sa
komajam j ai ir oro jėgoms 

 

per dahg lėšų skirta, oflai- 
vynui peįr mažai. Tatai nu- 
smukdę (laivyno svarbą “ap
sigynimui.”

Admirolai Denfield, Bo
gan ir Radford’slaptai per
davė savo skundus laikraš
tininkams. Jie ypač sieloja
si, kad panaikipįą^ planas 
statyti milžinišką karo lai
vą - lėktuvų . nešiotoją, bet 
paskirta didžiulės pinigų 
sumos bombanešiams B-36, 
kurie gabensią* ir mėtysią 
atomines bombas. Adnįiro- 
lai atranda, jog tie bomba- 
nešiai, lėšuoją apie 5 imlio
mis doleriu kiekvienas, bū-

V 7

šią netinkami karo. įrankiai.
Kuomet Louis Johnson 

tapo visų ginkluotų jėgų 
sekretorium,, jis stojo už 
daugiau B-36 bombanešių- 
statymą. Jis buvo direkto
rius Vultee kompanijos, ku
ri tokius bombanešius 
to.

Prašo Sovietus Surasti 
Jankių Laivą Korėjoj

Korėjos uosto Pus 
jos uostą, Kinsa 
žinia kur phaųyk

nių ginklų pirmenybę” prieš 
Sovietų Sąjungą, iki bus 
“tikrai sukontroliuota” ato
minės jėgos gamyba pašau- 
lyje. I

Baruchas perša šitokį se
nąjį savo kontrolės planą:

Jungtinių Tautų atomi
nės jėgos komisija sužiūrės 
ir pažabos atominius fab
rikus ir atominių medžiagų 
kasyklas visuose kraštuose. 
Tuo tarpu Amerika galės 
vis daryti sau atomų bom
bas, iki atominė jėga bus 
tinkamai sukontroliuota vi
sur kitur.

Kadangi amerikonam ir 
anglam užtikrintas daugu
mas Jungtinių Tautų ato
minėje komisijoje, tai jie 
galėtų suvaržyt bei uždaryt 
bet kokius fabrikus Sovie
tų Sąjungoje, jeigu komisi
jai atrodytų, kad tie fabri
kai galį tikti ir atominei 
gamybai.

Sovietų vyriausybė at
metė .tokį kontrolės planą. 
Iš savo pusės, Sovietai siū
lė sunaikinti visas esamas 
atomų bombas; padaryti su
tarti, uždraudžiančią ato- 
minių ginklų naudojimą, ir 
įvesti Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryboš kontrolę ato
minei jėgai visame pasauly-

sta-

' Anglai - amerikonai, kaip

inoma, kartotinai atmetė 
šį sovietinį pasiūlymą. Nes 
Sovietai turi veto teisę 
Saugumo Taryboje.

Teisėjas Uždraudė 
Davisui Kalbėti

New York. — Federalis 
apskritiem teisėjas Harol
das Medina atmetė Benja-,. 
mino J.iDaviso, New Yorko 
miesto darybos nario, pra
šymą lejsti jam pakalbėti į 
teismo 
vis, iš p/ofesijos advokątas, 
yra vienas kaltinamųjų ko
munistų vadų.

Teisėjas ' Medina, neduo
damas Davisui žodžio, su
laužė įsigyvenusias teismų 
taisykles, kurios duoda kal
tinamiems teisę kalbėti į

purę. Negras Da-

Komunistų Partijos va
dai teisiami neva dėl to, 
kad jie būk skelbę, jog rei
kėsią nuversti Amerikos 

, valdžią jėga ir prievarta.Tito Noris Paliuosuotiv

Arkivyskupą Stepinacą
Roma. — Popiežiaus poli

tikai sako, kad Jugoslavijos 
valdovas Tito rengiasi pa
leisti arkivyskupą • Aloizą 
Stepinacą iš kalėjimo. Ste- 
pinacasv1946 getais (buvo 
nuteistas 16 metų kalėti už 
tai, jog karo metu veikė iš
vien su vokiečiais prieš Ju
goslavijos patrijotus - par
tizanus.

Tito, gerindanjasis rang
iam - amerikonam, kartu 
gerinasi ir popiežiui.

_i----------------

Anglijos Pinigu Nupiginimas 
Blogina Darbininkam Būklę

London. — Medvilnės 
(bovelnos), gumos, metalų, 
ir kitų medžiagų kainos 
sandėliuose Anglijoj pagilo 
17 iki 30 nuošimčių po to, 
kai valdžia numušė savo pi
nigų svarų sterlingų vertę 
nuo $4.03 iki $2.80.

Duona tuojau pabrango 
2 centais svarui. Brangsta 
ir kiti reikmenys vartoto
jams. Bet “socialistu” val
džia uždraudžia ^pakelti 
darbininkams algas.

į kitą
; ir “ne-

d jūreiviai 
lukdė į 

Liaudies

anoma^ 
užgrobė laivą ir 
šiaurinės Korėjos 
Respubliką.

Laive buvo ir du ameri
konai, kaip .Marshallo pla
no pareigūnai ir “patarė-

tin.
i e tu

u-

Washington.
Valstijos kreipėsi i So 
Sąjungą, kad padėtų • 
rast dingusį amerikinį lįii- 

 

vą, paskolintą pietinės Ko
rėjos valdžiai.

Tas laivas, Kimball R. 
Smith, su druskos kroviniu 
išplaukė rugs. 22 d. iš pietfy

jai” pietinės Korėjos jūrei
viams. i ORAS.—Niauku, lietus.
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Kai Penktoji Avenue Dvokė Lenkiška Senove...
Praėjusį sekmadienį buvo minimas Pulaskis, generolas 

Pulaskis, lenkų tautos sūnus, atvykęs kadaise Amerikon 
ir padėjęs šiam kraštui kovoti senovę, kovoti pavergimą, 
kovoti už Amerikos laisvę. Generolas Pulaskis/kaip ži
nia, savo galvą padėjo tam, kad mūsų krašto liaudis bū
tų laisvesnė, laimingesnė.

Šiam žymiajam lenkų tautos sūnui pagerbti diegtą — 
Pulaskio Dieną, — dabar pasigrobė lenkai reakcinin
kai. Padedami Amerikos reakcininkų, jie kas. metai tą 
dieną mini eisena Penktąja Avenue, — ryškiausia ir gra
žiausia New Yorko gatve.

Praėjusį sekmadienį Penktojoj Avenue įvyko tos rū
šies demonstracija - eisena. Čia buvo atžymėta 201-ma- 
sis Pulaskio gimtadienis. . ų

Ir ko čia nebuvo!
M'aršavo suaugusieji, maršavo vaikai ir vaikučiai, ap

rengti visokiomis uniformomis.
Maršavo čia keletas šimtų lenkų dipukų — pabėgusių 

iš savo-krašto, išsižadėjusių savo krašto, laisvosios Len
kijos. . . ; ‘

Maršuotojų. šūkiai? Šūkiai buvo, aišku, vyriausiai nu-i 
kreipti prieš Tarybų Sąjungą ir laisvąją Lenkiją! •’

Didžiulėje platformoje, ties Niujorko miesto didžiuoju 
knygynu pastatytoje, stovėjo gubernatorius Dewey, 
New Jersey valstijos gubernatorius Driscoll, senatorius, 
Dulles, buv. gubernatorius Lehman, na, ir generolas Ka
zimieras Sosnkowski, pabėgėlis iš Lenkijos. Šitie vyrai 
buvo įkvėpimu maršuotojams lenkams. Iš čia garavo toji 
atmosfera, kuria maršuotojai kvėpavo.

O toji atmosfera buvo senoviška, švanki, kilusi iš senos 
imperialistinės, anti-semitinės Lenkijos — pilsudskinės- 
fašistinės Lenkijos!

Ta atmosfera buvo norėta užnuodinti visas didmiestis.
Maršuotojai nori grąžinti demokratinę Lenkiją atgal į 

skurdo ir priespaudos Lenkiją. Jie nori matyti tokią 
Lenkiją, kuri engtų kitas tautas: lietuvius, baltarusius, 
ukrainiečius, žydus. <

Jie nori matyti tokią Lerikiją, kurioje viešpatautų dva
rininkai, fabrikantai, fašištąi. ;

Jie nori matyti tokią Lenkiją, kurioje liaudis būtų pa
vergta, prispausta, išnaudota. *

Bet tokios Lenkijos jie nesulauks!
Maršuotojai nors ant rytojaus turėtų gerai pagalvoti, 

kokią jie klaidą padarė, išstodami, už tuos šūkius, kuriuos 
jiems įdavė į rankas ir lūpas liaudies priešai.

Jie turėtų suprasti, jog lenkų tauta’ kurianti naują, 
gyvenimą, socialistinį gyvenimą, neklauso ir neklausys 
to, ką čia lenkai reakcininkai plepa. Jie turėtų suprasti, 
jog ši jų eisena buvo išnaudota šaltojo karo politikai.

Šitie gyvieji nabašninkai nesulaikė ir nesulaikys
žangos tekinių, kuriais lenkiškoji liaudiškoji valstybe 
žygiuoja pirmyn ir pirmyn į laimingesnį gyvenimą ir 
šviesesnį rytojų!

Plieno Darbininkų Streikas.
Jungtinių Valstįjų organizuotų plieno pramonės dar

bininkų streik 
dirba.

Tikimasi," jog greitu laiku, jei streikuojantieji darbi- 
•ninkafnegrįš darban, išeis ir daugiau metalistų streikam

Pasirodo, jog plieno? pramonės viešpačiai pasidarė to
kie “unaravi”, jog atsisakė išpildyti riet ir kuklius rei
kalavimus, kuriuos pasiūlė Prezidento Faktų Ieškojimo

ra faktas. Virš 500,000 darbininkų ne-

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
POLITI S ..

SUgPĘOGIMAS
Žurmtlo “The. blation” 

 

leidėja ir redaktorė Freda 
Kirchwey nesutinką su 
tais, kurie mano, kad suži
nojimas, jog Tarybų Sąjun
ga turi atominę bombąvnie; 
ko nepakeičia. Ji "mano, 
kad atominės bombos iš
sprogdinimas Tarybų Są
jungoje visiškai susprogdi

no Amerikos užsieninę poli-

. Nesvarbu, jį sako,> kiek 
Sovietai atominių bombų 
turi, vieną ar kelias, ar kelis 
šimtus. Nesvarbu nė tas, ar 
Sovietai turėjo, bombą prieš 
du metu, ar tik dabar pasi
gamino. Svarbu tik tas, kad 
jie ją turi arba gali pasiga
minti. Svarbu tas, kad A- 
merika neturi, monopolio 
ant atominės pajėgos!

Mūsų prezidentas ir vals
tybės sekretorius bando 
nuduoti, kad šis faktas 
daug nereiškia. Bet tai tik 
nudavimąs, tik bandymas 
išvengti panikos. *

Freda Kirchwey rašo:
“Kiek mums žinoma, pla

nai dėl apgynimo Vakari
nės Europos buvo paremti 
armijos teorija — pirmoje 
vietoje francūzų armijos—, 
kurią papildys Amerikos o- 
ro ir jūrų jėgos su atomine 
bomba kaipo galutinuoju į- 
rankiu. Diskųsijoš sukosi a- 
pie tai, ar tokia armija, 
jeigu ir norėtų kariauti, pa
jėgtų sulaikyti Rusijos žy
gį link Atlantikp, kai tuo 
tarpu Jungtinės Valstijos 
mėtytų bombas ant Sovietų 
miėstų. Bet Kas gi galvojo 
apie, galimybę, kad atominė 
bomba galėtų sunaikinti 
Paryžių, kurį bomberis 1 iš 
sovietinės Vokietijos galėtų 
pasiektį per vieną valandą, 
pirma net, negu Amerikos 
lėktuvai suspėtų pasikelti 
nuo žemės? Arba kad Mas- 

‘kva tiktai paskelbtų su ap
gailestavimu, jog ji mes at- 
Oihinę bombą ant Pryžiaus, 
jeigu Jungtinės Valstijos 
paleis nors vieną lėktuvą 
linkui Rusijos“?”

Ką tokiame atsitikime 
pasakytų Francūzijos žmo
nės? Argi ne* aišku, kad vi- 
>sa iki šiol vedama mūsų 
politika, paremta atominės 
bombos monopoliu, subliūš
ko, kaip plonas muilo bur
bulas?

Paskui Fredą Kirchwey 
pereina J prie- Višinskio pa
siūlymų Jungtinių Tautų 
Asamblėjoje tuojau imtis 
žygių įvedimui atominės 
kontrolės, sunaikinimui esa
mųjų atominitf bombų, už
draudimui jas Toliau gamin-

įterptos į kitas tHs rezoliu
cijas, kurios, yra kitų kraš
tų patiektos Asamblėjos 
svarstymui. Tas idėjas pa
rems mažosios tautos, kiu 
rios bijo atominio karo. Jos 
supratimu, dabar didžiosios 
valstybės nebegali trukdyti 
įvedimui atominės kontro
lės.

■ “The Nation”'leidėja ne
sutinka su tais; kurie sako, 
kad mes turime daugiau 
bombų, negu Rusija, arba 
galima jų pasigaminti dau
giau, negu Rusija, ir todėl 
mums nereikia nieko bijo
tis. Žmonėms pęsvarbu ato
minės bombos proporcijos, 
arba legališkumai. “Ko 
žmonės nori, tai ųe garan
tijos, kad iškilus atominiam 
karui Amerika turės dau
giau karo pabūklų, negu 
Rusija ir ji galės naikinti 
smarkiau ir pasėkmingiau”, 
ji rašo, “bet užtikrinimo, 
kad atominis karas nebus 
daleistas jokiose numato
mose aplinkybėse.”

' Šiuose posakiuose daug 
tiesos. Klausimas yra ne 
tame, kuris kraštas karui 
kilus galės padaryti, dau
giau žalos kitam kraštui. 
Klausimas yra ir turi būti, 
kaip išvengti karo, kaip ne- 
dasileisti prie karo, kaip 
pažeboti naujo karo kursty
tojus. ' .

Komisija. Jie atsisakė mokėti darbininkams senatvės i1’ įsteigimui inspekcijos
«—i 1 ’ • o i cinivi na TkTSi’n inpensijas.

CIO plieno pramonės darbininkų unija buvo pasiryžu
si taikytis su samdytojais tais pagrindais, kuriuos siūlė 
prezidento paskirtoji komisija, .

Dabar, kai streikas jau yra faktu, darbininkuose kyla 
reikalavimas, kad unija eitų prie savo originalių reika
lavimų: vadinasi, kad plieno magnatai būtų priversti 
mokėti darbininkams ne tik senatvėje pensijas, bet, kad 
jie būtų priversti pakelti darbininkams ir algas.

Šian ir ten vyksta streikierių mitingai ir juose priima
mos rezoliucijos, akstinančios savo vadus kalbėti su 
samdytojais “kaip reikia!”

Kol kas streikas' eina ramiai. Prie užstreikuotų fabri
kų tik kai kur.vyksta tirštesni pikietai, — kitur vienas 
kitas darbininkas pastatytas saugoti vartus, taip sakant, 
tik formalumas atliekamas.

Samdytojai-fabrikantai kol kas nesimoja streiko lau
žyti. ’ Hm.. IKI

Bet jei streikas tęsis ilgiau, tai vis
Mūsų nuoširdus linkėjimas streiki^Hams: 

lidariai, vieningai ir pasekmingai laimėti 
brėžtą tikslą, — laimėti streiką! \

galima tikėtis.
laikytis so-
savo pasi-

Kas Kaltas*
Plieno^pramonėje streikuoja virš 500,000 darbininkų.
Anglies pramonėje streikuoja virš 300,000 darbininkų.
Tai dvi pagrindinės Amerikos pramonės, nepaprastai 

svarbios, nes anglis ir geležis — dar vis didžiausią rolę- 
vaidiną mūsų gyvenime' medžiagos.

Kad kiek būtų prasidėjęs darbininkų streikas ir Fordo

sistemos. Nėra, girdi, jo
kios vilties, kad šis planas 
būtų priimtas šioje .Asamb
lėjos sesijoje, nes- jau kelis 
kartus jis buvo atmestas. 
Bet, ji sako, tos idėjos yra

Žmonių gaivu. (K., rugsėjo 
28 ->•). • , ]
Išvada aiški: Keleivis no

ri, kad toliau šaltuoju karu 
būtų liautasi bovytis ir kad 
būtų pradėtas karštas ka
ras. Tokia visų menšeyikų 
pęlitika. Jie seniai agituoja 
už naują karą. Jie seniai 
reikalauja, kad gink
lų pagalba būtų išspręsti 
visi tarptautiniai nesusi
pratimai.

Trunianas randa reikalą 
skleidilnui Kristaus mokslo.

Nebūtų jis tokiu, jeigu 
nereikalautų iš Kongreso 
bilijonų kariniams reika
lams.

Kristus, yra pasakęs: 
“Jeigu tau kerta į žandą, 
nepriešginiauk, atsupk ki-

JIS GI BOMBOS 
NESIBIJO

Smetoninis Vienybės 
dąktorius, Juozas Tysliava
sakosi Visiškai nebijąs ato
minės bombos Sovietų ran
kose. Jiš rašo:

Sovietų Sąjunga turi ato
minę bombą. . . /

. Tai kas?
Amerika jų turi daug ir 

daug geresnių, negu tos, ku
riomis buvo sugriauti du Ja
ponijos miestai.. . i

O kad sovietą! kada nors 
išmokį daryti atominės bopi- 
bas,—seniai buvo žinoma.

Dabar įsivaizduokite, kad 
Sovietu Sąjunga .puola A- 
meriką. . .

Tai kas, kad vienas kitas 
sovietą lėktuvas, .prasiveržęs 
pro amerikiečių 
tinklą, numes 
atominę bombą?
.» Bet kiek Amerika, turėda
ma savo lėktuvų Azijoje, 
galėtų atominių bombų nu- 

. mesti rusams?
Šiandien Amerika turi to

kių lėktuvų ir tokių atomi
nių bombų, kad jų užtektų 
sunaikinti visiems Sovietų 
Sąjungos pramonės cen
trams.

Ai* rusai, kurie turi ato- 
, minę bombą, manote, to ne

žino? (V., rugs. 30 d.)
That is all! Ko. reikia, tai 

drąsos: važiuoti ir Sovietų 
! Sąjungą sulyginti įsu juo-

Misija mano, kad gali ką 
apgauti su savo šnipinėji
mu ant rubežiaus, sakyda
mi, kad jie arkos ieško. Jei
gu ir būtų buvęs toks nuo- 
tikis po ledų gadynės, tai 
vėjai būtų visas tos arkos 
dblkes išnešioję po visą pa
saulį per 20 tūkstančių me
tų.

Pennsylvanijos miestelyje 
kunigas likosi apkarūnavo- 
tas už pasakymą gero melo.

Ar nepyks dabar mūsų 
lietuviški prabaščiai ir pre
latai, kad jiems jau seniai 
priklauso melagių karū
nos?

Daktarai psychologai su
rado, kad smegenyse veikia 
elektros sriovės.

Didelis pavojus. Truma
nas turės sumažinti savo 
šnipų'gaują,’nes su tuo da
bartiniu išradimu galės, 
uždėję ant galvos, pasakyti, 
ar tu esi lojalus, ar ne.

O gal tokiu būdu • galės 
sumažinti valdiškas išlai-

das? /
Neduok dieve, kad vokiu 

aparatų nepradėtų vartoti 
ant kunigų galvų. Ne vie
nas vyras atsidurtų pas tei
sėją, reikalaudamas per
skyrų.

Dr. Brock Chrisholm pa
skelbė, kad mokslininkai 
surado medžiagą, ant tiek 
galingą, jog 7 uncijos galės 
išnaikinti visame pasaulyje 
žmones į 6 vąlandas laiko!

O mes, amerikiečiai, reng
damiesi nuo Šalto karo prie 
karšto ir kraujingo, dąr 
gaminame atomines bom
bas.

jų ir niūsų.laikraš-

maišo. O gal mūsų moksli
ninkai dar to neišmoko, kad 
pagal tuos davinius, užtek
tų
čiąZgalėtų užgiedoti ekzek-
vijas Tarybų respublikom.

Būtų tikra nelaimė, nes 
Grigaitis ir zkiti turėtų už
daryti savo laikraščius, nes 
nebeturėtų apie ką berašy
ti.

Duodame ir skoliname 
£avo pinigus, kad kiti kraš
tai galėtų pirkti mūsų pro
duktus. Bet sykiu ir verčia
me tuos kraštus numažinti 
jų pinigų vertę.

Dabar tos valstybės galės 
prikimšti mūsų turgavietes 
savo prekėmis, o mes galė
sime savo dirbtuves galuti
nai uždaryti.

Ar nepradės kas iŠ aukš
tųjų greitai čiaudėti, kada 
kils didesnis bedarbės kri- 

'. zis ? J.

t

“SUDIEV ATOMINIS 
MONOPOLIS”

t Taip rašo menševikų 
leivis. Esą blogai. Jo su
pratimu, klaida buvo pada
ryta, kad su Sovietais nebu
vo apsidirbta ’-’dar tuomet, 
kuomet Jungtinės Valsty
bės. turėjo atominį monopo
lį. Jis sako: .» t > f ; / •

. Vienaip a f ‘kitaip, Ameri
kos atominis monopolis pa
sibaigė. Pasibaigė savęs 
žmonių apgaudinėjimas, k
Amerikos atominis monopo
lis užtikrinsi pasauliui taiką. 
Ji rusai ėjau turi atominių 
ginklų, tai Amerika begali 
girtis tik keturių metų pir
menybe tų ginklų gamyboje. 
Bet jei Amerika dar ilgiau 
bovysis šaltuoju karu, tai 
rusai ir tą pirmenybę gali 
išlyginti.

Amerikos žmonės dabar 
stebisi, kas bus toliau ? 
Daug kas klausia, argi taip 

, ir pražiopsosime progą su
tvarkyti pasaulį, kol turėjo
me ar dar turime savd ran
kose galingiausią pasaulio 
ginklą? Kiti jau abejoja, 
ar neatėjo laikas klauptis 
prieš Staliną ant kelių i> 
maldauti jį, kad pasaulį ne
ištiktų atominis karas. Dar 
kiti mano 

j klavimąsi, 
/kol rusai 
atominiais

Amerikos prezidento pra
nešimas nuskambėjo plačiai 
ir rūsčiai. Jo atgarsiai nie
kada nęišdiis iš Amerikos

ir toliau tęsti gin- 
ruoštis ir laukti, 
pajudės su savo

DAR Iš AUSTRALIJOS 
“ROJAUS”

Naujienos paskelbė laiš
ką iš Australijos, kurį ga
vęs cicerietis Deveikis. Lai
ško autorius skundžiasi, 
kad jis negali gauti buto. 
Buvęs nuėjęs pas katalikų 
kunigą prašyti pagalbos, 
bet kunigas liepęs ateiti už 
poros savaičių.

Žmogus rašo:
Po dviejų savaičių 

vykau pas 
reiškė:
vaikų, tai galėtum gauti bu
tą. Arba | sutik mergaitę 
atiduoti auklėti į vienuoly
ną, o berniuką į vaikų prje- 

tai tada galėsi gauti 
žinoma, aš ant to

HŠ 
[jį. Jis man 
^Teigti neturėtum

nu- 
pa

glaudą, 
but

tas kunigas dar man 
(įviem savaitėms. Po

automobilių pramonėje, bet ten automobilių darbininkų 
unijos vadovybė nusileido Fordui ir dėl to streikas laiki
nai išvengtas. Reutheris nusileido Fordui, bet klausimas, 
ar automobilių pramonės darbininkai jam nusileis.

Tiek angliakasyklų, tiek plieno pramonės darbininkų 
streikai įvyko dėl to, kad samdytojai, monopolistai pra
dėjo nesiskaityti su pagrindiniais darbininkų reikalavi
mais. ' M *

Samdytojai pasirodė dideliais akiplėšomis.
Taigi, kas yra dėl šitų Streikų įvykimo kaltas?
Kalti yra monopolistai, samdytojai, anglies ir plieno 

magnatai. Matydami darbininkų vadovybių nuolaidumą, 
jie nenori su jais skaitytis.; ‘

Jeigu šis angliakasių ir plieno pramonės darbininkų 
streikas pasitęs ilgėliau, tai,; supraskime, neužilgo maty
sime dar daugiau darbininkų streiko lauke,* o jei ne, — 
nedarbo lauke.

Dėl viso to atsakingi yra samdytojai.
Dėl yiso to atsakinįi yrą godišiai, ^laisvojo vęrslo” ka

raliai, nuolat besididžiuoją tuo, būk jiems rūpį darbinin
kų reikalai ir viso krašto žmonių gerovė!

Net ir komercinė spauda dėl šitų stręikų įvykimo 
kaltina nei komunistų neigi'Tarybų Sąjungos!

Kas čia pasidarė?

ne

itfdėjo 
dviejų savaičių vėl tas pats, 
ir taip toliau—vis tas pats, 
aš buto negaunu. Bet jūs 
nemanykite, kad Australija 
neturi butų...

Man atrodo, kad tai yra 
sąmoningas Australijos val
džioj darbas kiek galint 
daugiau spausti emigrantus, 
kad emigrantai niekados ne
galėtų įsigyventi ir pradėti 
verstis savystoviai, bet liktų 
amžiais juodais darbo jau
čiais, nes kitaip būti negali, 

“jeigu jie norėtų, kaip Z jie 
, sako, padidinti Australijos 

gyventojų skaičių, tai jie, 
taip nedarytų; vyrus paski
ria į darbą ir išveža kur į 
vieną kraštą, o moteris sų, 
vaikais nuveža į šeimų lage
rį už kelių šimtų mylių j ki
tą kraštą, tai aišku, kad jie 
siekia tokio tikslo, kad ta 
šeima laikui bėgant išsiskir
tų, o kada šeima išsiskirs, 
tai jau aišku, kad tas žmo
gus savystoVio gyvenimo ne

Gerb. gydytojau, kai ki
tiems duodat patarimus, 
tai duokit ir man.

Į klubą man buvo įsime
tęs skaudėjimas be jokios 
priežasties. Ir skaudėjo ko
kias 4 dienas. Paskiau nak
tį klubą nustojo skaudė t ir 
susimetė į blauzdą. Pasi
darė žaizda ant vidurio 
blauzdos. Toliau nugedo. 
Blauzda visa paraudus. 
Dieną sutinsta, ir, kai nak
tį kiek atslūgsta, tai atšoka 
ir nupuola kaip ir kokio 
popieriaus skiautelės. Ir 
niežti labai baisiai.

Taip aš visas jaučiuos gė
dai, nors jau esu nebejau
nas vyras. Dėkui iš kalno.

Atsakymas.
Kiek galiu spręsti iš Jū

sų aprašymo, Jums veikiau
sia ‘ atsivėrė ant blauzdos 
opa — ’’ulcer”. Pirma to, 
tur būt, sukrešėjo kraujas 
ir užkimšo kokią kraujagy
slę (veną). Todėl ir skau
dėjo klubą. Paskiau kraujo 
apytaka toj kojoj pasidarė 
nepakankamai gera, tai iš- 
gedo opa ir koja patino ir 
niežti, <

Laikykite tą koją aukš
tyn iškeltą, bent keletą mi
nučių, keletą kartų kas 
diena. Tai padės atslūgdinti 
kojos tinimą ir padės opai 
geriau sugyt. Iš nakties 
kai atsikeliat, tai koją gra
žiai aptvarstykit tęsliu 
tvarstu (elastic bandage, 3 
in.). Ant nakties galite nu-

sukurs, o liks visą amželį 
paklusnus, australui juodas 
darbininkas. Be to, valdžia 
skiria milijonus svarų lage- 

. riams statyti, o prie fabrikų 
nesu girdėjęs, kad kur sta
tytų nam^s dėl šeimų apgy
vendinimo- ' Tai matote, ko-* 
kia ateitis laukia emigrantų

te.
* Pačią opą ir niežinčias 
aplinkui vietas plonai tep- 
terkite iodinu (Tincture of 
Iodine), kas antra diena. 
Tai padęs išnaikint įsime
tusius parazitus (grybelius 
ir bakteryas). Ir vis ’ ant 
nakties dekite kokios anti- 
septiškos mosties, kaip kad 
borinės .rūkšties mųstis 
(Boric acid ointment), ar
ba galite nuolat vilgyti vi
są tą įdegusią vietą su bo
rinės rūkšties tirpalu. Stik
le karšto vahdens ištirpin
kite su kaupu ^ arbatinį 
šaukštuką borinės rūkšties. 
Vilgykite švarią sulanksty
tą drobulę arba ir medvil
nę ir laikykite aprišę, ap- 
tvarstę.

Tuo patim tarpu stiprin
kite ir visą organizmą—gel 
ru natūraliu maistu ir viso
kių vitaminų gausa: multo- 
vals 
min 
rica, 
bent 
dvi, po tris piliules laike 
valgymo, per visą gyveni
mą. Imkite ir to paties io- 
dino po 1 lašą kas diena, 
su pienu ar vandeniu, irgi 
visą gyvenimą.

- --------------- -i

Vieša Padėka
Širdingai dėkoju visiems 

. savo draugams ir drau
gėms, kurie mane’ sunkia 
liga sergantį taip gausiai 
aplankė, o ypatingai philar 
delphiečianįs, Moterų Klu
bui ir kitiems, kurie pri
siuntė užuojautos atvirutes 
ir kitokiais būdais padėjo 
man grumtis su ta mano 
nedora širdies liga. Taigi, 
draugės ir draugai, dar 
kartą tariu visiems širdin
giausiai ačiū.

(G), V. C. A. — Vita; 
Corporation of Ame- 
Newark, N. J. Imkite 
po vieną, o geriau po

2 pusi.—Laisve (Liberty, Uth.

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

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

♦

¥

Amerikietė Su “Baisiuoju 
Bagažu”

Gurley

tik

kurią 
Thorez,

Žemiau paduotas apsaky
mėlis būtų juokingas, jeigu 
jį iššaukęs prietikis nebūtų 
graudus, skaudus ir pavo
jingas Amerikos žmonėms 
ir garbei mūsų šalies, kaipo 
demokratinės valstybės.

Prietikį aprašo ne kas ki
tas, kaip žymioji Amerikos 
darbininkų spaudos kolum- 
nistė Elizabeth
Flynn. Štai sėkmė jos pa
čios rašto:

• “Pertrauksiu seriją savo 
raštų apie Francūziją,” 
pradeda Flynn, “apsakyti 
jums apie savo sugrįžimą 
namo praėjusį pirmadienį.

“Keliavau su lengvučiu 
bagažu, , viena valižį 
dangi buvau išvykų
savaitei. Tačiim^ąš—turėjau 
keletą knygų, tarpe jų tris 
kopijas Fils Du 
(Liaudies Sūnus), 
parašė Maurice
Francūzijos K o m u n i stų 
Partijos generalis sekreto
rius. Toji knyga pirmu 
kartu išėjo iš spaudos 1937 
metais ir buvo išleista Jung
tinėse Valstijose per Inter
national Publishers. Pertai
syta laida priveda apsaky
mą iki šių laikų, aprašo ka
ro laikotarpį, kovą už tarp
tautinę nepriklausomybę, 
komunistų rolę ir aiškinimą 
prancūzų partijos šiandie
ninės politikos ir progra
mos. Popieriniais apdarais, 
su partijos vadų paveiks
lais, Francūzijoje parsiduo
da dideliais skaičiais.

“Kas dieną laikraštyje 
L’Humanite telpa žinias, 
jog Maurice Thorez išvyks
ta į kurį nors distriktą ar 
miestą autografuoti dide
lius kiekius tos kn 
vyzdžiui, Sait Queu kaime 
praėjusią savaitę žmonės 
buvo majoro pakviesti prie 
City Hali susitikti Maurice 
Thorez, kur jisai pasirašė 
1,202 kopijas tos knygos. 
Bankiete Marceliui Cachin, 
draugas Thorez kiekvienam 
svečiui davė po autografuo
tą kopiją tos knygos, ir da
vė vieną man ir po. vieną 
parvežti Bill Fosteriui ir 
Gene Dennis’ui.

“Lėktuve, kaip ir ant lai
vo, artėjant prie namų uos
to keleiviams įtekiamos 
Amerikos muitinei pareiš
kimų blankos. Kadangi aš 
neišleidau pinigų dovanoms 
ar asmeniniams daiktams, 
tikrovėje neturėjau ko pa
reikšti. Tačiau blankoje sa
ko, jog turi pareikšti bile 
ką, ką vežiesi apart asmens 
vartojimui daiktų, tad aš 
įrašiau, jog vežuosiv‘keletą 
knygų ir laikraščių.’ Ma
čiau kitus "keleivius užpil
dant ištisas blankas — tųli 
iš jų regimai buvo stambūs 
biznieriai. Stewardese tas 
blankas surankiojo ir aš 
apie jas visiškai užsimir
šau.

os. Pa-

užantspaudavo Jungtinių-
Valstijų imigracijos ir teis- 
darybės depaijtmenta^, kas 

su-nors naujo nų 
grįžimo 1945 metais.

“Paskiau atėjo ) bagažų 
inspekcija. Praėjo keleivis 
po keĮeivio, tūli su pęnkiais 
ir šeriais maišais, kuriuos 
inspektoriai . ‘užantspauda
vo p^paviršutiniausios in

Čljos.'
“Jauna moteriškė iš 

Queens, su trimis didžiau
siomis valizomis, neturėjo 
atidaryti nei vienos, nors 
jose jinai galėjo turėti su
krautus visus Markso, En
gelso, Lenino ir Stalino 
raštus. Bet, žinoma, ji to
kių dalykų nevežė ir jie tai 
žinojo. Galop darėsi aišku, 
jog mane palieka paskuti
ne. Kadangi nenorėjau ten 
viena liktis, .paprašiau pa
tarnavimo. i

*

“Pagaliau didysis sidab- 
ravas paukštis, kuris per
skrido Atlantą taip greitai,' 
kaip greitai gali iš New 
Yorko traukiniu nuvykti į 
Chicagą, tik. kartą stojęs 

/ Islandijoje, lėtai nutūpė 
Idlewild Airporte. Tolumo
je matėsi pasakiškieji New 
Yorko dangorėžiai. Pasus

mano

ga. Jūs turėjote tai žinoti?
“Sugrįžo inspektorius. Jis 

mmf mandagiai pasiūlė: 
‘Prašau! sėstis. Mes turėsi
mo dar patikrinti.’

“Tuo tarpu aš buvau jau 
gerokai įpykusi. ‘Su kuo pa
tikrinti?’ paklausiau jo. ‘Su 
Teįsdarybės’ Department!!? 
Gerai, pasakykite jiems, 
kad toji knyga jau buvo at
spausdina čionai ir kad jie 
pasistatys save dar vėples- 
niais, negu bile kada buvo, 
jos uždraudimu. , Nesirū
pink. Jie mane žino. Jokios 
didelės naujienos tUomi 
jiems nenuneši.’

“Jis nuskubo šalin. Lau
kiau apie 20 minučių.

Smulkioji francūzaitė ne
kantriai čia lūkuriavo. Ji 
man atnešė vandens. Paga
liau sugrįžo ir, jisai, atrodė 
biskelį. susigėdęs, prasitarė: 
'‘Knyga—gera, Mrs. Floyd,’ 
‘Vadinuosi Flynn,’ atsakiau* 
jam, ir Genio knyga sugrį
žo atgal mano valizon.

“Išėjau lauk, pro pas du
ris pastatytą policistą, pas
kutinis keleivis. Galvojau 
sau, Namai, mieli nameliai! 
Niekur nėra taip gerai, 
kaip namie! Tai parašęs as
muo išsitarė pilna burna! 
Aš sugrįžau į USA, “žemę 
laisvųjų!” , Apie tai nėra 
abejonių!”

Laisvai vertė M-tė.
------------------------------- 1— ----------------------------- r
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Šį Skyrių Vėda E. V.

Buvusių Vergų Duktė - Mūsų 
Kandidatas į Prezidentą

iki šiol 
■turėjęs, 
milijonų

*

“Mandaguš inspektorius 
atsinešė pas mane mano 
pareiškimą ir sako, ‘Ką 
tai, reiškia. — kelias kny
gas?’ Jam atsakiau, ‘Kny
gas —^skaitymui.’ ‘Parody
kite jas,’ paprašė inspekto
rius. Pirmiausia jo akin 
krito du tomai Sean O’Ca
sey raštų, kuriuos buvau 
nusivežusi. ‘O, juk tai ai
ris!’ išsitarė jis nustebęs, ir 
susidomėjusiai stebeilijosi į 
Sean’ą’ kaipo kūdikį moti
nos rankose. ‘Taip,’ patvir
tinau jam, ‘tai didis airis 
rašėjas ir tos knygos yra 
spausdintos J U 
Valstijose.’

“Inspektorius ta ygas 
vis viena gerai apžiūrėjo ir 

 

pagaliau padėjo. 1 Jis tuo
met paėmė kopiją Thoifezo 
knygos, su asmens įraš 
draugui Dennis. Jis pažiū
rėjo į du moterų žurnalus 
ir keletą kopijų L’Huma- 
nite, o paskiau vėl knygon.

‘Apie ką toji . knyga?’ 
klausė jis. ‘Žinote, mes tuj 
rime sąrašą tūlų knygų, ku
rių šion šalin neįleidžiame.’

“Aš pradėjau jaustis, 
tarsi būčiau šmugeliaujanti 
narkotikus ar deimantus į 
Jungtines Valstijas, jam 
pasakiau, jog/ knyga ‘nėra 
nepadori. Ji apsako apie 
žmogaus gyvenimą. Jis davė 
kopiją man pačiai ir dvi sa
vo draugams čionai šioje 
šalyje.’ Vienok jis, mato
mai, turėjo užduotį atlikti, 
tad išsitarė turėsiąs tai 
patikrinti pas ką nors, kas 
skaito francūziškai.

“Jam nuėjus, atėjo jauna 
ten dirbanti francūzė. Ji 
manęs paklausė: ‘Kas blo
go, Madame?’ — ‘Kny
ga’, atsakiau jai. Ji 
atrodė visiškai nustebusi. 
‘Kokia knyga?’ paklausė ji. 
Jai parodžiau kopiją. ‘Jums 
reikėjo nuimti tą viršelį,’ ji 
sujaudintai aiškino man. 
‘Jums reikėjo geriau susi
prasti.’ Ji mane taip pat 
nustebino, jai pasakiau, jog 
‘Nieko bloga su ta knyga. 
Francūzijoje ji parsiduoda 
tūkstančiais. Autorius yra 
Francūzijos parlamento na
riu.’ Ji atrodė susirūpinusi 
ir išsitarė, ‘Bet kas gera 
Francūzijoje, nėra gera čio
nai. Ta knyga^yra skirtin-

g t i nėse

Slyvų Sviestas
i. Perrink slyvas. Apžiūrėk, 

kad nebūtų sugedusių. Ge
rai * numazgok ir palik pin
tinėje, lai vanduo nuvarva.

Sutrink slyvas. ir virink • 
nepadėjus vandens. Kada 
pasileis, perkošk per sietu- 
ką. Paprastai cukraus de
dasi pusė tiek, kiek yra uo
gų skysčių. Bet, jei patin
ka labai saldžiai, tai gali 
cukraus dėti daugiau. 
Įmesk žiupsnelį druskos. 
Vėl dėk ant ugnies ir vi
rink gana smarkiai, daž
nai maišant, kad neprisvil
tų. Kai nuvirs, sutirštės, 
tuomet išbandyk, ar jąu ga
na virint, užvarvinantf' ant 
šaltos lėkštės. Jei sujauk
ta, nuimk nuo ugnies ir 
greitai supilk j išvirintus 
stiklus.r I •Gaidukų ir Paršiukų

. Sezonas
Jautiena mėsa vis dar te

besilaiko aukštomis kaino
mis, vidutinių pajamų šei
mai tik retkarčiais prieina
momis. Pavyzdžiui, pirm 
žydų švenčių svaras steiko 
New Yorke t kainavo iki 
$1.20 svaras. Kepimui jau
tiena buvo netoli dolerio..

Gerėliau buvo su paršais 
ir gaidžiais. Norėdami jų 
nusikratyti, kad nereikėtų 
jų maitinti viduje. uždarius 
žiemą, farmeriai juos iš
parduoda- pusdykiai. Nors 
juos supirkusieji perkup- 
čiai neparduoda be gero sau 
pelno, tačiau iš daugumo 
prekių gali šiek tiek pasi
naudoti ir vartotojas. Par- 
šienos ir jaunų gaidukų kai
nos net pirm švenčių nebu
vo perdaug užkeltos.

Gaidukai Lietuviškai
Paprasčiausias ir vienas 

iš greičiausių būdų yra su
pjaustytą viščiuką apspra- 
ginti (apibarstytą druska, 
pipirais ir apvoliotą mil
tais) riebaluose,, užpilti ket
virtadaliu puoduko buljono, 
ant viršaus uždėti puoduką 
rūkščios Smetonos, uždengti 
skauradą ir baigti kepti pe
čiuje vidutiniu karščiu 
(apie pusę valandos, 350

Spraginti viščiukus reikia 
apie 3 colių atstume nuo 
liepsnos, po lengvesne lieps
na, negufsteikus ar kepenis, 
nes paukštiena greičiau ap
dega, &mėsa liktųsi neda- 
kepusi. Užtrunka apie 10 
minučių apspraginti vieną 
pusę, apie tiek pat kitą.

Visokia paukštiena įgyja 
skanų kvapą pifm gami
nant (bile kuriuo būdu) iš
trynus sviestu (o kas mėgs
ta, ir svogūnu, ar net čes
naku). Sutaupymui darbo, 
svogūną ar česnaką reikia 
sutrinti ar sutarkuoti, su
maišyti su ištirpytu svies
tu, druska, pipirais. •

Spragintieji prieš ugnį 
viščiukai geriausia tinka 
paduoti karšti, nors galima 
valgyti ir šaltus arba at
šildytus. Atšildomi taip pat 
prieš ugnį palaikius aplais
tytus verdančiu buljonu ar 
vištienos si 
įmesta gabale 
aplaisčius viė

Baigiantiej

Esant per mažai laiko 
gaidukus priruošti ta pačia 
diena (kąrtais labai ilgai 
užtrunka išpešiojimas 
padaigų), 
šaldytuvuose 
giai išlaikyti 
niau išeina) 
vakaro.

Taip pat paruošti (išsky
rus apmiltavimą) gaidukai 
tinka spraginti prieš ugnį.

moderniškuose 
galima sau- 
(ir dar ska- 
paruoštus iš

įuba, kurion 
lis . sviesto, ar 
i sviestu.

kepti pečiuje 
su’sm.etona viščiukai išeina

I dėl to skanes- 
lti ar atšildyti 

už spragintuosius prieš ug
nį. y

ŽINIOS IS LIETUVOS

su.ltingesni ir 
n i paduotijša

Pirmūnių Pasitarimas
KLAIPEDA,; rugp. 5 d.— 

čia šiomis dienomis įvyko 
pirmasis apskrities - kolektyvi
nių ūkių valstiečių moterų- 
pirmūnių pasitarimas, kuria
me dalyvavo daugiau kaip 
šimtas kolūkiečių moterų.

Pranešimą apie moterų už
davinius derliaus nuėmimo ir 
tolesnio kolūkių 
metu padare LKP 
apskrities komiteto 
rius 
lyvavo eilė kolūkiečių.

Pranešėjas ir pasisakiusie
ji nušvietė moterų-kolūkiečių 
uždavinius derliaus nuėmimo 
laikotarpiu, o taip pat vys
tant gyvulininkystę. ,

Susiriiįkimas priėmė krei
pimąsi į visas apskrities ko
lektyvinių ir individualiųjų 
ūkių moteris. N. Sartilia.

stiprinimo 
P Klaipėdos 

sekreto- 
Vinča. Diskusijose da-

Statybininkų Brigadoj 
Kolūkiuos*

ŠVENČIONYS, rugp. 5 <1— 
Kaltanėnų valsčiaus Černia
chovskio vardo 'kolūkyje, 
suorganizuota statybininkų 
brigada. ■ Brigados nariai 
stato 50 tonų talpos san
delį grūdams.

Statybininkų brigada taip 
pat organizuota Kaltanėnų 

Molotovo v vardo 
Jos nariai įitid 

ruošia gyvuliams žie- 
pątalpas.

P.. Bernotaitiš

valsčiaus 
kolūkyje, 
metu 
moti

Brooklynas kada nors ne 
labai tolimoje ateityje turės 
moterį savo prezidentu ir tai 
bus geriausias prezidentas, 
kokį kada nors 
Brooklynas yra 
Brooklynas, —
žmonių miestas, yra vertas 
vieno iš geriausių piliečių. 
O tokiu vienu iš geriausių
jų milijonuose yra Ada B. 
Jackson.

Vaikystė — jautrus gy- 
venimo\ laikotarpis. Daug 
kas tu 
suka besimąjį žmogų ati
tinkamu taku. Ada B. Jack- 
son, duktė buvusiųjų vergų, 
savo vaikystėje, kurią jinai 
praleido Georgijoje, matė 
daug žiaurumų, daug skur
do. Ir dar, vaikystėje nusi- 
sprendė prieš tai kovoti, 
auklėti žmones geresniam 
būviui ir tose kovose 
augti.

Vienas iš jos jautriu 
minimų štai kaip drar 
kai pasikartojo jos gį 
me vėliau:

Gera prakalbininkė, ko
vinga liaudies reikalų gynė
ja, Jacksonienė neseniai 
kalbėdama negrių ir baltų
jų, moterų bendrame susi
rinkime, prisiminė jos vai
kystėje pergyventą, baisybę, 
kaip jai teko matyti gaują 
Ku Kluksų ištraukiant iš 
bakūžės negrų šeimą: moti
ną, tėvą ir šešis vaikus, pla
kamus, sudaužytus, nulin- 
čiuotus.

“Man rodėsi, kad viena 
maža mergytė pabėgo. \ Ne 
kartą galvoju, kas su ja at
sitiko, kur jinai randasi, ką 
ji veikia,” kalbėjo Jackso
nienė.

Publikoje pakilo moteriš
kė. Vargų ir rūpesčių išva
gotu veidu liejosi ašaros. 
Liaudies vadovės Jacksonie- 
nės kalba ir aiški priejauta 
joje iššaukė drąsą pirmu 
kartu viešai pasisakyti sa
vo'iki šiol vienišai nešiotą 
krūtinėje kančią, ji prata
rė: “Aš esu ta mergaitė.” 
Ji atbėgusi prisiglaudė prie 
Jacksonienės, tarsi motinos. 
Visas susirinkimo dalyves 
ši drama sujaudino iki 
ru.

Kad žmonės nebūtų 
kami ir parduodami, 
nekęstų bado, šalčio ir 
sekiojimo, kad ^nežūtų kare, 
diena dienon matysi Jackso- 
nienę veiksmuose, tokiuose, 
kokių padėtis reikalauja — 
delegacijose už mokyklas ir 
žaismavietes susiedijos vai
kams, prieš ragangaudystę, 
už didesnę algą ir geresnes 
darbo sąlygas šapose, įstai
gose. Vargiai yra- buvęs 
Brooklyne pastaraisiais ke- 
leriais metais .toks streikas, 
kuriame ji' nebūtų ‘ dalyva
vusi, streikierius drąsinusi 
pikiete ar kitaip veikusi už 
paramą jiems.

Jos. distrikto žmonės ją 
myli, už jąų balsuoja. Kuo
met žinios apie ją, apie jos 
gabumus ir kovingumą 
svarbiems tikslams pasklis 
po platį Brooklyną, ji bus 
išrinkta. Tikimasi, jog tai 
galima jau šiuose rinkimuo
se, nes —

Nuo 1944 metų, kuomet 
ji kandidatavo į assembly- 
hianūs Brooklyno 17-tame

pa-

pati

atsi- 
atiš- 
veni-

A.D. ant ALP tikieto (tuo
met ji savo į distrikte gavo 
dąugiau balsų už RoOsevel- 
tą), jos balsai auga. 1947 
metais, kandidatuodama Į 
City Council vieton teisėju 
paskirto Giovannio, ji gavo 
135,835 balsus; Tai buvo 
didžiausias skaičius iki tol 
gautų darbiečiui balsų 
Brooklyne. Jos oponentas 
republikonas praėjo visai 
maža dauguma balsų, dist- 
riktams pasidalinus pusiau 
— jinai laimėjo 12-je iš 24 
distriktų.

Darbininkams ir progre- 
syviams pasimobilizavus 
stipriau, daugiau, ji galėtų 
laimėti. Reakcininkai nie
kad, nepraleidžia nesumobi
lizavę savo visų spėkų rin
kimams
darbininkai 
šiame, bet 
pilietiniame 
balsavime.

— atsilieka tik 
tame lengviau- 
svarbiausiame 
veiksme — 

____ Linkėtina^kad 
piliečių registracijos savai
tę spalių 10-15, brooklynie- 
čiai tos klaidos nebepadary
tų._________________ B-tė.

asa-

per- 
kad
per-

Rochester, N. Y

nas ir niekad nesiskundė, 
kad sunkus darbas.

Juodu buvo nuvažiavę į 
Tarybų Sąjungą 1926 me
tais. Šalies santvarka jiems 
labai patiko. ^Juodu išvaži
nėjo po visą šalį ir dabar 
negali atsigerėti tarybiniais 
įstatymais. Labai pažangūs 
sieliai.

Jų sukakčiai atžymėti abi 
Valtienės iškepė ir aptaisė 
gimtadienio kėką, o moterų 
klubas suteikė dovanėlę. 
Kai tik susirinko piknikan 
žmoųės ir juodu atvažiavo, 
buvo parėdytos dvi kėdės. 
Tuojau pasodinom ir uždai- 
navom gimtadienio dainą. 
Abiejų akyse pasirodė 
džiaugsmo ašaros ir abudu 
buvo visiems dėkingi. Sako, 
savo gyvenime neturėję to
kio pagerbimo.

Sveikinam draugus Smi
thus už jų nenuilstantį vei
kimą darbininkų reikalams!

Mūsų Miesto Ligoniai
M. Severinas jau seniai 

serga.
J. Velykis jau , daugiau 

metai, kaip serga.
O. Usinavičienė dar vis . 

labai serga.
Mirė Feliksas Manelis. 

Buvo Gedimino* Draugystės 
narys.

L. Bekesienė.

Iš Moterų Klubo Veikimo
Rugsėjo 17 d. įvykęs pik

nikas pas Bekešius sode la
bai gerai pavyko. Diena bu
vo labai graži ir šilta. Pirm 
pikniko buvo labai šaltos ir 
lietingos dienos, jau manė
me, kad bus prastai, tačiau 
tą dieną, tur būt, ir gamta 
buvo mums prielanki, nes 
buvo labai gražu, bet kai 
tik pasibaigė piknikas ir vėl 
pradėjo lyti.

■ Svečių gurėjome gražų 
būrelį, visi gražiai laiką 
praleidom tarpelių ir me
delių. ■' ‘

Buvo renkamos aukos ci
vilinėms teisėms ginti. P. 
Žirgulis, varde savo miru
sios moters aukavo $10, A. 
L. Bekešiai $5.50, Moterų 
Klubas $5, Mr. Smith $2, 
P. Anderson $2. Po $1: J. 
Evans, Mrs. Dimant, A. 
Kreučiūnas, G. Labeikienė, 
S. Vaivodienė, Ona Gricie
nė, K. Žemaitienė, E. Use- 
vičienė, D. Valtienė, V. Bu- 
llįenė. J. Pužauskas 50c. 
Viso $35. ‘

Elzbieta Duobienė ir M. 
Žukienė dovanojo po sūrį, 
kuriuos išleidus pelnėm $9. 
Maisto aukavo-: Ona Mali- ■I
nauskienė, Ona Gendrėnie- 
nė, K. ’Žemaitienė. Dirbo: 
V. Bullienė, K. Žemaitienė, 
G. Labeikienė, E. Shopienė, 
D. Valtienė, L* B., J. Labei- 
ka.

Visiems dirbusiems, au
kavusiems ir dalyvavusiems 
piknike moterų klubas labai 
dėkingas už paramą darbo 
klasės reikalams.

Tėvai ir Senukai Esą 
Gadintojais Kojų

Susirinkę svarstyti kojų 
sveikatos problemos Wash
ingtone ‘chiropodistai sako, 
kad daugelio amerikiečių 
turima taip vadinamoji 
“flat feet” nesveikata kojo
se paeina nuo statymo kū
dikių ant kojų, bandymo 
juos vedžioti tuomet, kai jie 
dar nėra daaugę to laipsnio. 
Kartais tame prasikalstą 
senukai.

Geriausia obuolienė išei
na iš meluptų obuolių. Ži
noma, taip nenorėsi virti 
obuolių, kuriuose randasi 
puvėsių ar gyvių.

Pagerbėm senukus drau
gus Smithus jų 80 metų 
gimtadienio sukakty j. Smi- 
thai — ne lietuviai, bet vi
sada dalyvauja mūsų pa
rengimuose ir vjsa aukoja 
darbo klasės reikalams. Kai 
buvo teikimas pagalbos Lie
tuvos žmonėms ar bendrai 
Tarybų Sąjungai, jis iš vi
so miesto suveždąvo drapa-'

Todays Pattern

numerio 
Pattern 
Street,

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

Dept., 427 Lorimer 
Brooklyn 6, N.

9045
SIZES 
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Cleveland, Ohio

(Tąsa)
Aš atsiminiau savo pranešimą. Pasi

rausęs planšetėje, aš padaviau jam tris-v 
dešimt puslapių mašinėle rašytą tekstą.

— Oho... šitą aš iš jūsų paimsiu. Pa
imsiu, paimsiu, — ir nuėjo, šypsodama
sis ir trindamas rankas.

Po pusvalandžio, grįždamas iš vyriau
sios žvalgybos, aš pamačiau Demjahą. 
Jis, sėdėdamas ant kelmo, laikė ant kelių 
mano pranešimą ir, matyt, skaitė jį an
trą kartą, kažką braukydamas pieštuku.

— Klausykite! Papulkininki...
Aš sulaikiau arklį.
— Čia ir yra tai, ko man reikia ... 

Tik kad duomenys būtų naujesni.. .
Iš tikrųjų pranešimas lietė praeitą 

mėnesį ir buvo surašytas probėgšmais, 
apėmė placfausia kelių sričių teritoriją.

— Tai gera informacija, bet nętiks- 
linga... O dkbar reikia ištirti Kijevą, 
Dnieprą. Aš/pasikalbėsiu su vadovybe, o 
jūs pagalvokite ir praneškite savo suma
nymus. . ’ . i *

Kovpakas, Rudniovas, Bazima ir aš 
susirinkome dar.kartą; draugas Demja- 
nas sutikslino savo uždavinį. Kol kas tai 
buvo stambi žvalgybinė operacija, bet sa-| 
vo užsimojimu ji buvo vertingesnė už ki
tą karinę, kraujingą. Jau ne vien tiktai 
sau, bet Raudonajai Armijai. Ne divizi
jai, ne armijai, o visai Raudonajai Armi
jai mes vykdėme žvalgybą. Tuo laiku hit
lerinė vadovybė šaukė apie neprieinamus 
gynybos “pylimus” rytuose. Svarbiausiu 
pylimu jinai vadino Dniepro upės ribą, 
Reikėjo patikrinti, ar tikrai egzistuoja 
tasai “pylimas” apie Dnieprą. •
Turėjau aš žemėlapį, kurį Rudniovas 

juokaudamas buvo pavadinęs strategi
niu. Tai paprastas dešimtavarstis žemė
lapis, nuo Dono ligi Oderio ir nuo Juo
dosios ligi Baltijos jūros. Kai turėdavo 
laiko pagalvoti, jis sakydavo man, vi
suomet šypsodamasis:

— Drauge papulkininki, ar negalima 
būtų pasiskolinti strateginio valandėlei?

yra vien tiktai išmone, apgauti rusams, 
kad jie išsigąstų upės?J

Mes nedrįsome tikėtis, kad tasai mū
sų kruopštus darbas sprendžia svarbią 
strategijos problemą. Didžiajame kare 
perdaug maža buvo mūsų dalinio smilte
lė. Bet dabar mel žinome, kaip vyko vie
na garsiausiųjų /Tfėvynes karo operacijų 
— mūšis del Dniepro. Man atrodo, kad 
tame karo istorijoje negirdėtame spren
dime forsuoti didelę! upę nesustojus žy
giavus, anksčiau, negu priešas suspės 
įsistiprinti joje atkakliai gintis, ir for
suoti ją būtent Gomelio Kijevo ruože, — 
man atrodo, kad tame sprendime yra 
mūsų kūrybinio tiriamojo, prasmingo, 
valstybinio dirbo krislelis.

„ Tai buvo pirmoji “vertingojo krovi
nio” pas mus buvojimo išdava. Žmogus, 
kurį mes vadinome “draugas Demjanas,” 
mokė mus kiekvienoje smulkmenoje jaus
ti valstybinį pulsą.

Du šimtus su viršum geriausių parti
zanų žvalgų mes išsiuntinėjome vykdyti 

, uždavinių, ir. todėl negalėjome pajudėt iš 
vietos. •

Per Maskvą mes gavome žymaus par
tizanų vado S. radiogramą. Maskva ra
šė: “S. praneša: agentūriniu keliu pa
vyko sužinoti apie ruošiamą ’didelę bau
džiamąją vokiečių ekspediciją,. jų pava
dintą ‘šlapiu maišu.’ S, yra tos nuomo
nės, kad tai yra operacija prieš Kovpaka 
ir prašo nurodyti Kovpakui traukUs-ji 
mūšio ne į’jo pusę. Praneškite savo nuo- 
monę.”

— Kalės vaikas, — sumurmėjo Kovpa
kas.

— Kaip, kaip? — paklausė Demjanas.
— Kalės vaikas jis, o ne partizanas. į

. Demjanas tylėjo, niūriai šypsodama
sis.

Taip jau buvo susidėjusios užnugario 
aplinkybės, kad veikiantieji priešo užnu
garyje partizanų' daliniai skirstėsi į rei
dinius ir tūninčius vietoje. Reidiniai 
slankiojo po užnugarį, rengė antpuolius, 
baidė priešą, kiek pajėgdami triuškino 
jį, d tūnintieji vietoje, įsigūžę gūdžiose- 
miško tankmėse, saugojo bazes, veikdami 
arti savo rajono. Kiekvieni iš jų nusista- 
tydavo savo taktiką — pirhiieji puola
mąją, antrieji — ginamąją. Tik nedau
gelis suprasdavo, kad kiekvienas tų dvie
jų taktikos būdų yra reikalingas ir vie
nas antrą papildo.

Buvo aiškuį kad S. bijojo mūsų trau
kimosi jo kryptimi, kadangi paskui mus/ 
būtinai būtų slinkusios stambios priešo 
jėgos, • i

Khdniovas, šyptelėjęs, padavė radio
gramą štabo viršininkui.

— Paslėpkite. Istorija išsinarplios ... 
gal būt. . .

—- Juokai juokais, o reikią mums jau 
sprukti, — burbėjo Kovpakas. — Kaip

Sekantį Penktadienį 
Girdėsime Robesoną

Sekantį penktadienį, spalio 
7 d., clevelandiečiai turėsime 
progą girdėti pasauliniai žy
mu Amerikos liaudies dainių- 
artistą ir veikėją Paul Robe
son. Jis yra ne vien pasau
liniai pasižymėjęs kaipo Ame
rikos liaudies dainius, poetas, 
bet taipgi vienas iš žymiau
sių pasaulinės taikos ir de
mokratijos ' išlaikymo šalinin
ku. Mes turėjome proga ma
tyti spaudoje,, kad Robesonas 
dnlvvavo mokslininku pasau
liniame taikos suvažiavime, 
kuris atsibuvo New Yorke. 
Kiek vėliau Robesonas daly
vavo panašiuose taikos suva
žiavimuose Paryžiuje ir Pra
goję. Taipgi, įtik kelios sa
vaitės atgal, Ro'besonas daly
vavo Pietinio ir žieminio A- 
merikos kontinentu darbo 
unijų taikos suvažiavime, 
Įvykusiame Mexico City.

Robesonas daug veikia ša
lies gerovei. Jis yra centraĮi- 
niu vice-pirmininku Progresy
viu Partijos. Robesonas yra 
vienas iš drąsiausių gynėjų 
Amerikos žmonių civilių tei
sių Su jo pagalba tapo su
organizuotas
bei profesionalų 
komitetas 
darbininkų 
to komiteto

Robesono 
tetas susideda iš atsa 
žmonių.
gresyvių Partiją, unijas, baž
nytines organizacijas, Advo
katu 
todėl 
ei jos’ 
davė 
saugos.

Robesono mitingas įvyks 
penktadienio vakarį spalio 
7-tą, Taradise ' Auditorijoj, 
2226 E. 55th St., Crti Cen
tral Avė. Pradžia 8-tą va
landą vakare. .

iš mokslininkų 
specijalus 

gynimui , 12-kos 
vadų, ‘ jis yra 
valdyboje, 

 

pasitikihįo komi- 
lingų 

atstovaujančių Pro-

Harrison-Keamy, 
New Jersey

aš perduo-

kad drau- 
ir M arei n-

ne-

Pavyzdingai Atžymėtos 
Gimtadienio Sukaktuves

Rugsėjo 21 d. vakare 
tyčia užkliuvau pas draugus
Marcinkevičių ir Labašauskie- 
nę, kurie gyvena .111 John 
Street, II a r r i s o n ė . Man, 
mano žmonai ir Kisielienei 
įėjus į stubą, Labašauškienė, 
mandagiai paprašė mus sės
tis ir pareiškė:

“žinot, aš esu labai links
ma, kad užėjote pas mus,— 
o gal jūs numanote, kas do 
diena šiandien?”

Mes į vienas kitą paąižiūįį 
tėjome ir negalime taip grei
tai susivokti — kas gi do die
na galėtų būti. Maniškė ir 
Kisielienė paskubomis vienu 
balsu sako: .

“Nugi trečiadienis, vidurys 
savaitės, tai ir atėjom atlan
kyti draugus.”-

Labašauškienė sako:
“Laibai gerai, ačiū, bet vis- 

tiek įieįspėjotė, — tai mano 
gimtadienis!” :

Po išsigėrimo ir užkandžio, 
Ona Labašauškienė sako:

“O dabar, mano gimtadie
nio proga, aukoju civilinių 
teisių gynimui 20 dolerių, nes 
nenoriu, kad hitlerinė . šmė
kla mindžiotų šios šalies 
konstituciją,” ir padavė man 

į dvidešimts dolerių. Sako: 
“Prašau priduoti, kur reikia.”

Tai' gražus ir sąmoningas

gimtadienio atžymėjimas. A- 
čių geroji drauge, 
sitr, kur reikia.

Reikia pasakyti, 
gai Labašauškienė
kevičius progresyvi judėjimą 
remia ne tuščiais žodžiais, o 
darbais ir ten, kur labiausiai 
reikia: jie remia kultūrinį 
namą stambiomis paskolomis 
ir Šerais, jie gausiai aukoja 
Laisvei ir civilinių teisių gy
nimui. ( ...

graboriaus 
koplyčioj,

Mirtys ir Ligoniai

Joseph Mikionis,Nietuvis, 20 
metų vaikinas. New Jersey 
valstijos futobolo žvaigždė, 
mirė nuo susižeidimo laike 
žaidimo futbolo. Po sužei
dimo galvos, nuvežtas ligoni
nėn mirė už trijų valandų.

ViršmįnėM nelaimė įvyko 
spalių- dienos popietyje. 
Pašarvotas buvo 
Bujausko naujoj
Ž4 Davis Ave., Kearny, N. J., 
o palaidotas-* spalių . 30 d., su 
b a ž n yt i n^Mis~ c e r e m o n i j o m i s.

Po operacijos dar sunkiai 
serga Mat’ijona į Mašinauskie- 
nė, Antano Mašinausko žmo
na,' kurie gyvena 22 Tappan' 
St., Kearny.< . -

Girdėjau, kad ji dar guli 
Saiųt Nicholas ligoninėj, New- 
arwe.

Beje, Marijonos sesutė 
Pauliukonienė gyvena Brook- 
lyna. N.’ Y.

Linkiu Marijonai Mašinaus- 
kienei ‘kuo greičiausiai pa- 

. s veikti! V
V. Žilinskas?

Žinios iš Lietuvos
Mokslinės ir Politinės 
Žinias Plačioms 
DJrbo Žmonių Masėms

VILNIUS, rugp. 4 diena.— 
Įvykęs Visasąjunginis Politinių 
ir mokslinių žinių skleidimo 
draugijos plenumas pažymėjo 
didelius draugijos pasiekimus. 
Plenumas iškėlė draugijai už-, 
davinį — išaugti į masinę 
^organizaciją. Lietuvos TSR 
Politinių ir mokslinių žinių 
skleidimo draugijos valdyba 
apsvarstė plenumo nutarimą 
ir ėmėsi eilės konkrečių prie
monių. Nutarta į draugiją į- 
traukti ne tik žymiuosius res
publikos mokslininkus, bet ir 
miesto bei kaimo inteligentiją, 
padaryti Politinių iv mokslinių 
žinių skleidimo draugiją ma
sinę organizacija, priartinti 
paskaitinį darbą prie kaimo 
ir miesto darbo žmonių masių. 
Tuo tikslu draugijos valdybą 
nutarė kiekvienoje apskrityje 
įsteigti pirmines drugijos or
ganizacijas, kurios vadovautų 
paskąitiniam darbui apskrity
se.

šiuo metu eilėje apskričių 
jau įsteigtos iniciatyvinės 
draugijos grupės, iš kurių vė
liau išaugs vietinės organiza
cijos. Tokią iniciatyvinę grupę 
Zarasuose įsteigė nuvykęs ten 
draugijos pirmininkas akade
mikas J. Matulis, Kuršėnuose 
— akademijos narys profeso
rius D. Budrys. Universiteto 
docentas A. Jucys iniciatyvinę 
grupę sukūrė Telšiuose, pro
fesorius P. Slavėnas — Plun
gėje ir kt. Iniciatyvinių gru
pių skaičius nuolat auga.

O būdamas gerai nusiteikęs, vis įkal
binėdavo mane jį parduoti. Visokiausių 
gėrybių jis man siūlydavo už jį. Tai vo
kiečių markių, tai okupacinių karbovan- 
cų — kad ir milijoną. “O kam man tos 
markės?” . • •

— O jei nori, karvėmis atsilyginsiu? 
‘Už kiekvieną kvadratą duosiu po karvę. 
Kiek jų čia yra?.Dvidešimt? Duodu dvi
dešimt karvių. Tai kaip, sutarta?

Bet aš buvau nepalenkiamas, ir “stra
teginis” vis pasįlikavo mano . planšetėje. 
“Na, kam man tos karvės?”

Žvalgams ypatingai sunku buvo be že
mėlapių. Siunti vyruką žvalgybon, o jis 
dvi valandas sėdi pas tave ir pūkšnoda
mas persipiesia savo maršruto “žings
nius.” Žemėlapio jam negalima duoti, ka
dangi jis yra vienintelis, o persipieštį^ sakai, štabo viršininkė? 
.tuos “žingsnius” jam yra tikra kanky^ . 
nė ... Taip tuo vienu žemėlapiu ir kan
kinomės. •

Tokiu būdu “strateginis” ir buvo pa
daręs ne vieną tūkstantj kilometrų, iške- 
dėjo, supleišėjo ir 
už veikalus, šaukiančius mus tik iš to
lo, žodžiais, naikinti fašistus, lyg mes 
būtume ketinę daryti ką nors kita. Lite

 

ratūra pas mus ateidavo \š vienos toli

 

mos srities,^kurioj® atsidūrė JJkrainos 
žodžio, mintieskn jausmo monteriai; ji 

 

būdavo naivi ir nepataikydavo nei vietos, 
nei paskirties. Staiga leidykla išleioo 
“Partizano žiniaraštį.” Sklaidydamas tą 
knygiūkštę, aš suradau joje nurodymų, 
“kaip gaminti kotletus iš eglių žievės ir 
padažą iš samanų.” Žinoma, toje knygo
je buvo daug ir naudingų patarimų, lie
čiančių, pavyzdžiui, pogrindinį darbą, 
tačiau “padažas iš samanų” visiškai, už- 
muše^norą tikėti bent vienu jos žodžiu.

Išsitraukę iš planšetės “strateginį,” 
mes su Rudniovu drauge vartalipjome jį, 
spręsdami uždavinį.

Tuo pat metu astuonios žvalgų grupės 
išvyko Dniepro kryptimi. Dniepro kran
tai nuo Pečicos ir Gomelio ligi Kijely vi
są-savaitę buvo griežtai mūsų žvalgomi. 
Kiekvienas keltas, tiltas, kelias, aukštu
mėlė, giraitė buvo uosti nejama, stebimą, 
tiriama. Raudonosios Armijos vadovybei 
reikėjo duoti tikslų bei išsamų vaizdą 
apie priešo jėgas ir užmačias ties Dniep
ru. Ar tikrai yra ten “pylimas,” ar tai

stantį kilometrų, iške- 
todėf buvo brangesn is

Bazima pažvelgė į vadą.
— Nereikėjo mums išsiuntinėti įžval

gų. O dabar norom nenorom rei& jų 
laukti.

t— Och, išlįs mums per pakaušį to$i 
strategija! r

Bj^ima įeįėmiai įsiskaitinėjo radiogra
mą, tartum trumpame jos tekste galėjai 
surasti kažkokią palėptą vidinę prasmę.

“Šlapio maišo” grėsmė darėsi vis rea
lesnė. Męs įlindome į jį patys, ir aplin
kybės, prieš mūsų valią, laikė mus Dnie
pro ir Pripetės tarpupy.

Kovpąkas dar ilgai plūdosi, prikibda- ‘ 
mas tai' prie štabo raštininkų, tai prie 
Polituchos. .

Paskutinėmis dienomis jis buyo ypa-. 
tingai blogai nusiteikęs. Senį galutinai, 
įveikė dantys. Ištrupėjo, skaudėjo ir pri-' 
yersdavo laikytis griežtos pieninės die
tos, o tam jis visiškai nebuvo linkęs. Lėk
tuvai nusileidinėjo Kožuškų aerodrome 
nuolatos. Atvykdavo krovinys, instrukto
riai, mineriai, nauja sprogdinamoji tech
nika. Vienu lėktuvu atskrido du gydyto
jai. Pasirodė, tai buvo gydytojas stoma
tologas ir dantų technikas—sudėti Kov- 
pakui dantų. Išskrisdamas Libša Ko.ro- 
'bovas buvo prižadėjęs pakląbenti vadovy
bę iv ištraukti senį iš bėdos. Ir ištesėjo 
žodį.

Per vieną diena stomatologas įsitaisė 
eglyne lengvą, blizgančią chromuotomis 
dalimis gręžiamąją .mašinėlę ir pradėjo 
savo darbą. (Daugiau bus.)

[TAX collector

savi-

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Spjdių 5, 1949

CONSOLIDATED EDISON SYSTEM
Your best buy—electricity and gas _____

i c- t

45 MINUTĖS PALENGVINANČIO / 
KARŠČIO iš kaitinamosios 
lempos lešuoja 
jums mažiau kaip įc. 
už elektrą. >

fubo na-

Gildiją ir kitas, ir gal 
majoras Burke ir poli- 
viršjninkas' Matowitz 

žodį, kad mitingą ap-

P. P. *• Lietuvių Kliubo 
Narių Atydai

Nors nemalonu -• 
snaudėje brangią vieti 
kritikai, bet kada
riaį, o kartais ir "valdyba, ne
ateina į susirinkimus, tai vis 
viena reikalinga gauti ‘ spau- 
doie vietos, kad galėjus pa-, 
stūmėti mūsų kliubą prie ge
resnio veikimo.

. Juk mes susirašėme į Pro- 
^rTpsvvin Partijos 'Lietuvių 
Klinba todėl kad esame įsi
tikinę. jog Progresyviu Parti- 
ia daug ir sunkiose aplinky
bėse veikia dėl Amęrikos 
žmonių gerovės, .ir už tai mes 
manėme per mūsų kliubą gel
bėti savo partiją visais mumš 
galimais būdais. Bet dabar, 
iš priežasties .nelaikymo regu
liariu susirmlcųnų, negalėjome 
.pasiųsti savo delegato\į Pro
gresyvių Partijos surengtą 
konferenciją už darbusnjr ge^ 
rovę, įvykusią mūsų mieste, 
tuo tarpu kitų organizacijų, 
kurios suprato svarbą tos 
konferencijos, delegatai atke
liavo . tūkstančius mylių, iš 
Californijos! ir kitų tolimų 
valstijų. į

Pavyzdžiui, Detroito Pro
gresyvių Partijos Lietuvių 
Klįųbas • rengia politinius ma
sinius mitingus, į kuriuos pa
kviečia Progresyvių Partijos 
kandidatus kalbėti ir renka 
aukas tu kandidatų paramai. 
Mūsų 'kĮįubas irgi privalėtų 
veikti panašiai. Clevelande 
Progresyvių Partija turi 6 
kandidatus į miesto tarybą, 
kuriuęs Išrinkus būtų didelė 
atsparą prieš reakciją. ’

Visi įsitėmykime, kąd kliu
bo susirinkimai atsibūna an
trą ketvirtadienį kiekvieno 
mėnesio, ' visiems žinomoje 
vietoje. Sekantis susirinkimas 
įvyks spalio 13. Todėl būki
me .visi, pasimokėkime duo- 
klęsK kurie dar to neatliko
me. Juk. diioklėg visai mažos, 
tik apie 10 centų mėnesiui.

J. N. S.

Hawaii. — Tikimasi da
rybomis užbaigt laivakro’ 
vių, streiką.

0EMH
JŪS GALITE KA

SYTIS STALINIO 
RADIJO penkias valan

das kasdien per visą savaitę, 
elektra lėšuos tik 

apieį 5c.

O V\.* /j

PERNAI Con Edison’s taksų bila" buvo 
$74,324,670. Mes išmokėjome $35,946,185 
vietinių taksų, $28,562,792 Federalei val
džiai ir $9,815,693 New Yorko valstijai. 
20c iš kiekvieno jūsų įmokėto mums dolerio 

nuėjo tiesiog į taksus.
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

etų su- 
' vien- 
kuopos

skaitąs 
’ metų, 

prie sa-

suknelių 
Alga. .
5 vak.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

“Vilnies” 
m. Nu- 
puslapio.

Buvo padarytus pastangos 
,p£r. Daily News, kad suorga- 

j uod veidžių 
ą, kuris i.š-

visus pakel- 
P. Repeeka 

M i xm asteria i
save
1950

paimti pusę

tris sy- 
kie-k lai- 
skaudėt

dr. čiupli.. 
sako, — aš 

skaitau ir- 
žinot, jau

nes jau

darbininkų gyveni- 
jis mano, kad 
visko yra, bet 

gyventi

C, Stashinsky, 
LDS 10 kp. f in. sekr.

REIKALINGOS 
OPERATORES

Prie paprastų ir naminių
Nuolatinis Darbas. Gera

Kreipkitės nuo 9 ryto iki

MARY HODDAD
555—5nĮi Ave., Brooklyn.

- (225)

kad 
kaip 

ir nariais.
ir pasikal- 
neseniai at-

nizavūs iš, 
tam 
eitu 
visi 
irgi 
rolę

daug prisidėjusi 
suorganizavimo 
suteikia mums 

žinių iš
pasaulio.

yra mūsų 
ir 

politikoje,
klausimais.

tau 
kinu 
mūs 
ža,
tyloj ų jau 
žemelėje, 
prie 
esame,
dienraštis 
kytu ir 

' čionai
$58. 1

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

• 405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y.

pripa- sė kiek tos gyduolės kainuo-
valgio yra ja, aptiekorius sako $1^.25. 

rūgščių i žmogus būdamas netu^tin- 
Ypa- j gas1 visai nepirko gyduolių, 

parėjęs namo visai • sū

rinki

eson neturi pa
sekėjų 'Det/oite, neigi turi pa

 

sekėjų taroje savo paties ..ra
sės žmoni Ii.

Los Angeles, Calif
-J____________ _____________

Daktaras Seniai Mirė, 
Bet Protingas Ligonis 
Ir Šiandien Gyvena

Vienas mūsų geras
gas, atvažiavęs i Kaliforniją 
į šiltesnį klimatą, valgė me
tą taip, kaip ir rytuose, 

gyvendamas ’— po 
kius į d,ieną. Už 
ko pradėjo jam
vieną ranką. Jis nuėjo pas 
draugijos daktarą. Daktaras1 
apžiūrėjęs jį gerai 
žino, kad nuo 
susidarę tam tikrų 
ir susimetę į ranką. Ypa- I gas1 
tingai šiltesniam krašte vai- bet

gant daug , mėsos- tokie skau
dėjimai pasitaiko. Pripaži
nus, kad skaudėjimas yra 
nuo valgio, išrašė/ gyduolių 
ir liepė eit į jo i/urodytą ap- 
tieką. Išeidamas tas drau
gas paklausė, kadangi skau
dėjimas yra nuo valgio/ tai 
kokį valgį jis turi dabar var
toti ? Daktaras atsakė, val
gyk kuo daugiausia mėsos. 
Jis nuėješ į a plieką paklau-

stojo valgęs mėsą, gyvena 
tik daržovėmis ir vaisiais1. Už 
kokios savaitės laiko pradė
jo jaustis ' daug geriau. Ka
dangi' jis gavo pašalpą iš 
draugijos, kuriai jis prigu
lėjo, tai vistiek jis turėjo eit 
pas daktarą, kad pasirašytų- 
ant blankos. Kada nuėjo an
trą sykį, nespėjus jam įeit 
į ofisą, 'daktaras tuojau už
sipuolė, kodui jis nevartoja 
gyduolių, kurRtSNjis buvo iš
rašęs? Matyt aptiekorius 
jam buvo viską pranešęs.

Tas tykaus būdo, bet gu
drus mūsų draugas sako: 
“/inai ką, daktare, aš pa-, 
kląuisiau jūsų patarimo ir 
valgiau užtenkamai geros mė-

sos kasdieną 
ir ranką 
Jaučiuosi 
dirbt. ______
daktaras turėjo., 
dijimą ir 
pašalpos.

Tas daktaras dar jaunas 
būdamas mirė, o tas mūsų 

draugas, sumažinęs 
mėsą, valgyt, jau sulaukė 
virš 60 metų ir dirba kasdie
ną ir jaučiasi gana drūtas. 
Rodos netikėtinas dalykas, 
bet ištikrųjų taip buvo. •

Senas Losangelietis.

„.Y po tris 
nustojo 

gerai ir
Noroms -

kius 
skaudėti.

eit 
enoroms 

uot paliū- 
paliuosu^t jį nuo

n ortu
DETROIT, MICH

Paul Robeson ir Detroitas

xxxxx>o<xxxxxxxxxx>

Atžymėkime savo dienraščio jubiliejų gavimu naujų skaityto
jų! Pasiryžusiai stokime į darbą visi ir visur! Dirbkime ne tik 
apginti dienraštį nuo infliacijos vilko, bet dar labiau jį sustip
rinti!

Gaukime 1000 Naujų Skaitytojų!
Sukeikime Fondą Nors iš S10,000!
Užtikrinkime savo dienraščiui 1950 metams biudžetą savo į 

darbu baigdami šiuos metus. Jei gausime 1,000 naujų skaitytojų 
ir jei sukelsime $10,000.00 aukonj&j^ parengimais per tris me
nesius šių metų, taŲ turėsime gražų biudžetą pradžiai sekamųjų 
mot

Vajus, Gavimui Naujų Skaitytojų 
Prasideda su Spalių-Oct. 1 Diena 

Baigsis su Sausio-Jan. 1 Diena c?

Kviečiame j Kdntestą Gauti Naujų 
Skaitytojų! Gražios Pinigines Dovanos 

Paskirtos Kontestantams:

1- ma — $75.00
2- ra — $50.00 

'3-čia — $35.00 
44a — $30.00 
5-ta — $25.00

6- ta
7- ta
8- ta
9- ta

10-ta

$20.00
$15.00
$12.00 •
$10.00

$5.00

Tuojau stokite į kontestą ir gaukite nors vieną iš aukščiu 
nurodytų garbes dovanų. Parodykime, jog ir šiandien me 
dirbame tokiu pat pasiryžimu, kaip dirbome prieš 30 m 
pradėjome Laisvę leisti (dienraščiu. Gražiausia atžy 
biliejų, jei gausime 1,0 
sias džiaugsmas, jei sul/elsime $10,000 aukoiųi 

 

parengimų ir tuomi užtikrinsime dienraščitft Laisvei gyvavimą 
1950 metais.

naujų skaitytojų. Bus (sų didžiau- 
ir pelnais nuo

Stokime visi į darbų ir dirbkime kaip bitės šiam 
gražiam apšvietos tikslui! Tuojau 

užsiregistruokite į kentėsiu.

Laisves kaina metams $7.50/pusei metų $3.75.
Kanadoje $8.00 metams. Kitur užsieniuose $9.00.

Visais vajaus reikalais kreipkitės:

LAISVE
427 Lorimer St.. Brooklyn 6, N.

Mūsų Jaunimas G/ražiai 
Organizuojasi ir /Darbuoj’asi •

’ Rugsėjo 11 c/, buvo proga 
aplankyti L] 205 čiagi- 
mių ' kuopos susirinkimą.

Smagu L
(b ū r y j e jaunųjų m o n i ų. 
pos • prezidentas Vj^Bogdal 
susirinkimą tvarkingai ve
dė. Bėrtha Klimas, protoko
lo sekretorė, perskaitė pe
reito susirinkimo užrašus. 
Jean Bogdal rūpinasi priim- 
dinėt mokesčius. Leo Leva- 
nas, kaipo iždininkas,) apmo- 
•kėjo visas bylasi

Apsvarsčius 
tus • klausimus, 
atsišaukė, kad 
pasigarsintų . 
Kalendoriuje 
tarta 
Kaip jau žinoma, Mixmaste- 
riai duoda du gražius paren
gimus į metus. Pavasarį an- 

■gliškoj kalboj, o rudenį lie
tuviškai. Taigi, ir šiemet 
bus gražus pastatymas su 
koncertu ir šokiais, Al Cas
per ir Walter Raila 
girnų vadovai rūpin 
mi. Mūsų Mixmasteriai ne
miega. Jiefclirba, mokinasi ir 
gražiai mus visus palinks
mina, ‘už tai mes juos 
lim ir gerbiam.
f Iš raportų paaiškėjo,

gerai

Vo pabijoti
Kuo-

kuopa stovi gana 
ijfinansiniai, taip

• Teko susitikti 
bėti su B. Raila,
važiavusių iš Europos, koks 
mėnuo kaip jis atsilankė 
pas savo brolį. . Čia jau ir 
pradėjo dirbti. Jis mano ap
sigyventi Los Angelėj. Mes 
visi gerbiam Vladą Railą. 
Manom, kad jo brolis Bro
nius paseks Vladą.

mą Amerikoj
čia daugiau 
neturtingam sunku 
kaip ir kitur.

, Jis taipgi sake, kad, Euro
pos valdžios tiksliai . rėkia 
prieš komunizmą, kad gavus 
iš Amerikos pinigų . “gelbė
jimui” pasaulio nuo komu
nizmo. R—ka.I ---------------- r-’... ... -... •------------------ U-

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

RECEPTU SPECIALISTAI

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

Tel. EVergreon 7-6288
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J. J. Kaškiaučius, M. D.
580 Summer Avenge. 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 277964MATTHEW A. BUYUS
(BUYAUSKA8)

-.aidotųvių Direktorius

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J,

MArget 2-5172

?***

Kada buvo pranešta vieti
nėje spaudoje apie Paul 
Robeson dalyvavimą Detroite 
8-11 dienose spalio, geltonoji 
spauda, kaip tai, Free Press, 
News ir Detroit Times, išėjo 
visokiais būdais prieš jo da
lyvavimą čia. Ne tik kad 
kartojo senus melus prieš jį, 
būk ką ten jis esąs pasakęs 
Paryžiuje prieš Ameriką 
(Free Press net su editorialu 
išėjo), bet sakg, kad čia rei
kia būtinai gauti Jack Ro
binson ir Joe Lewis ir su jų 
pagalba paro ti visuomenei, 
kad Paul R<

Rights Congress 6278 
apie jo pribuvimo laiką.

Pabaigkite bilietus platinti.
J. Danta.

rug

Bet kas tikrenybėje yra?
Buvq pasiųstos telegramos 

Jackie Robinson ir Joe Louis, 
kad jie dalyvautų čia, Detro
ite, ir iškeltų aikštėn, jog jie
du nesutinką su Pąul Robešon 
.nusistatymu. .

Kaip vienas, įaip ir antpas 
atsisakė tpkio Judošiaus rolę 
lošti!

tikru
prieš Paul Robeson. Bet 

įžymiausi Detroito negrai 
atsisakė tokią Judošiaus 
lošti.

alų gale pamatė mūsų
geltonoji spauda ir užpaka
lyje jų stovinti, reakcijos šu
lai,- kad ni'eko nepeš, ir nuti
lo. Tylėjimu mano nutraukt 
publiką nuo, Paul Robeson.

Bet ir tuo nieko'.nepeš. Ci
vilių Teisių Kongresas, ku= 
riam Paul Robeson atkeliau
ja patarnauti, jo buvimą čia 
pėr 4 dienas gana plačiai pa
skelbė. šimtai tikietų likosi 
išplatinta po unijų raštines ir 
po dirbtuves. Neapleidžiamos 
liekasi ir visokios tautinės 
organizacijos. t

- Be to, negrų . baptistų ku
nigų konferencijoje, į kurią 
CRC buvo atsišaukęs, po ap
kalbėjimo, likosi nutarta vien
balsiai pritarti tokiam Civilių 
Teisių Kongreso'žygiui, ir ne, 

j tik kad tie baptistų kuhigai 1 
paskelbs apie Paul Robeson į 
dalyvavimą, bet kiekvienas iš 
jų taipgi paėmė saĮu ir bilie
tų platinimui^ iš kdlno sumo
kėdami hž juos! ,

Free Presjs hipokritiškai ho-ft 
rėjo pajuokti, kam . jam pa-- 
rengimą ruošia Forest Club 
buveinėje, sako, galėjo juk 
paimti Masonic Temple ir visi 
būtų galėję susimokėti po $5" 
ir užpildyti.

Bet faktas rodo ką kitą. 
Pav., buvo paimta Central 

SYMCA dėl 8 dienos vakaro 
dėl bankieto. Bet -kas atsi
tiko ? Nugi, sugrąžino atgal 
rankpinigius, sakydami, kad 
spaudimas buvo’ .padarytas iš 

 

tų, kurie remia YMCA,\ kad

negalima renduoti dėl 
Robeson.

Taip, buvo norėta gaut 
svetainę, kurioje tilptų apię-6- 
tūkstančiai, bet reikės .užsiga
nėdinti su keturių tūkstančių 

vieta. Ir-, tai įžanga bus tik 
60 c. su, taksais. Tai kiek
vienas doras žmogus galės 
išgirsti Paul Robesoną.

šeštadienį, 8 d. .spalio, bus 
bankietas jo priėmimui. Įžan
ga į tą priėmimo bankietą bus 
ypatai $25, o vyrui su mo- 
teria $35! y

Visi tie pinigai bus paskir
ti dėl vedimo', be abejonės, 
tų J2 teisiamų komunistų.

Daugelis gal nori, dalyvauti 
ir išgalės, ./bet randasi dauge
lis, kuriems $25 per sunku 
sukrapštyti. Tam tikslui CRC 
išleido’ blankas, per "kurias 
ypatos iiy-organizacijos galės 
dalyvauti, surinkdami tuos 
$25 ir paskirdami iš savo 
tarpo atstovą.“

Beje, tie patys baptistų ku
nigai nutarė dalyvauti kaipo 
sutikimo komitetas priėmi
mui Paul į Robeson į Detroitą.

Visi kjtį norinti dalyvauti 
priėmime - sutikime jo, tele- 
fonuokite penktadienį į Cįvil

10 kuopa savo susi
laikytame 11 d.

jo, atlikusi visus kuo- 
p reikalus, svarstė 
raščio Laisvės 30 \n 
kąktį. Buvo įneštąjį 
balsiai nutarta iš 
i’ždo aukoti nors $5. 

Taip pat buvo
kad įr nariai, kurie 
prisidėtų su auka
kinti dienraštį Laisvę, 
yra 
LDS 
sada 
kių 
iš viso 
Laisvė 
ganizatorius 
kaip 
sveikatos

K. Tamošiūnienė sako,—aš 
skaitau Laisvę 15 metų, pas
veikinu šu $5.

P. Kriščiūnas — aš skaitau 
30 metų,. $5.

K. W. Shukys—aš neskai
tau, bet sveikinu su . $1,

A. Sheris—skaitau 30 m., 
sveikinu su $1.

S. Martinkus—neskaitau, $1.
J. čiuplis sakėsi 

dienraštį jau 30 
bet pinigų dabar 
vęs neturįs, pats pasiusiąs 
pasveikinimą dienraščiui. Kas 

jeigu pats 
turi

su 30 dolerių. Tuomi dr. 
čiuplis mus visus nustebino. 
Na, tai gerai, 
C. Stashinsky 

Laisvę 
metų, 

dirbęs,
aukot daugiau ne-

mintis, 
išgali, 

pasvei- 
kuri 
prie 

ir vi- 
viso- 

Lietuvos irt 
Dienraštis 
visų <or- 

mokytojas, 
taip

tai pastebėjo 
siųsi, tai mažiausi 
siųsti 15 dolerių.

—Na, kad jūs taip norite, 
tai as vis gavau pasisko
lint ir sveikinu dienraštį

dienraštį 
gi 30 
nustojau 
pasenau,
galiu, ' tai atsinaujinu pre
numeratą, viso $9.

Yasadavičius-senai skai- 
Laisvę, tai ir aš svei- 

su $1. Tai taip ta 
grupelė, nors likosi ma-. 
nes daug Laisvės skai- 

ilsisi Amerikos
ir mes patys jau 

pabaigos slenksčio 
bet dar norime, kad 

Laisvė mus lan- 
ant toliau.

rasite čekį vertės

Sunkiai Susižeidė Teisėjas, 
I Krisdamas Nuo Arklio

Yakima, Wash. — Bejo- 
dinėdamas po kalnus, nu
krito nuo arklio William 
O. Douglas, Jungtinių Vals
tijų Aukščiausio Teismo 
teisėjas. O arklys griūda
mas ant jo, sulaužė teisėjui 
13 šonkaulių, šonkauliai 
pradūrė jam ir plaučius. 
Bet gydytojai sako, kad jis 
išgys. /

*

aul

> Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs /dieną ar 
naktį, greit .suteiksime 
modemišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

lliajMt. Vernon St. 
Philadelphia, Fa.

. Tel. Poplar 4110

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL , 

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

| ‘ ■ DEGTINĖS, VYNAI ITALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

TELEPHONE
STAGG 2-5048

oiinffliiiniiiniiDiiinninnnnininwn

RES. TEE.

HY. 7-M8I

MMirawBmrwinmnram

MATTHEW P. BALLAS
’ (BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIU8

FUNERAL HOME 
‘ ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

' y (Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

5 pusi.—Ląisvė (Liberty, Lith. Diily) !ta 5,
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NewYorko^A^Zlnlof
Viešnia-Dainininke LDS Darbuotoj y Bankietas;

Kuo Pasitarnavo Mokykloms 
Kaiiiisilmaiias Davis?

Yorke, no vien ulctki Affiori- 
koįe, bet ir visame pasau
lyje. Pagal kiekį jo balsų 
spręs, kur link ki-ypsta Amo-

J Aido Choro parengimą, 
kuris įvyks jau šį sekmadie
nį, spalių 9 d., 4 vai. po piet, 
Liberty Auditorium, atvyks 
viena jauna, bet patyrusi me
nininkė. Atvažiuos ne pažiū
rėti, bet vaidinti ir dainuoti 
solo veikaliuke “Paparčio 
žiedas.’1 ši dainininkė turėjo 
progos dalyvauti • “Paparčio
žiede,“ kuomet buvo suvai
dintas vasariniuose ■ peno 
kursuose, Worcesteryje, todėl 
jai nesudarys jokių sunkumų 
dalyvauti kartu su aidiečiais, 
net ir neturėjus nei jokių pra
timų. ši jauna ir gabi solistė 
yraJxCertruda Ulinskaitė iš 
Waterbury, Conn.

Gertruda Ulinskaitė

Mūsų publika prisimena 
Gertrūdą Ulinskaitę, kuomet 
jinai gražiai* užsirekomenda
vę LMS 3-čios apskrities, ly
tinių Valstijų Festivalyje 
kaip solistė. , H. F.

Brooklyne Šaukiama 
Civilinėms Teisėms 
Ginti Konferencija

Brooklyno organizacijos ir 
asmenys, ypatingai williams- 
burgiečiai, kviečiami atvykti į 
civilinėms teisėms ginti kon
ferenciją — Community Con
ference: Ją šaukia susidaręs 
žymių susiedijos organizacijų 
vadų komitetas.

Konferencija įvyks šio pir
madienio vakdre, spalių 10- 
tą, Little Zion Baptist Church 
patalpose, 5 0 Moore St., 
Williamsburge. Registraciją 
iš anksto atsiųsti sekretoriui 
Irvifig Kessler,. 54 Harrison 
Ave:, arba įteikti ateinant į 
konferenciją. Registracija $1, 
konferencijos sušaukimo lė
šoms.

šaukimas primena atakas 
ant ramių žmonių Peekskille, 
hitleriškas atakas ant tautinių 
mažumų narių įvairiose mies
to vietose, pravardžiavimą vi
sų darbininkų vadų ir pažan
giečių * raudonaisiais ir tuomi 
remiantis vedamą prieš juos 
ragangaudystę. Visa tai pri
mena Vokietiją 1933 metais, 
tuomi privedušią pasaulį 'prie 
baisiosios katastrofos — nau
jo pasaulinio karo.

Reakcijos panašus siautėji
mas mūsų šalyje šiandieną 
reiškia tą patį, ką reiškė 
anais metais Vokietijoje — 
trempimu mažumoms teisių 
atimti teises visiems ir tuo-

Metinė Konferencija
LDS Trečiosios Apskrities 

bankietas pagerbimui mūsų 
LDS kuopos.vajininkų ir dar
buotoj y‘ įvyks šeštadienį,. 15- 
tą dieną, spaliu, rusų svetai
nėje, 408 Court St.,’ Eliza
beth, N/; J. ” *

ties metinę konferenciją. Kotp 
ferencija įvyks , sekmadienį, 
lapkričio 6-tą, Liberty Svotai-, 
nėjo, 340 Mitchell Ave,, Lin
den, N, J. Pradžia 10 vai. 
ryte.

šiais' metais konferencija

Brooklyno Moterims
Nepaprastai įdomus visų 

Brooklyno kongrosisčių mitin
gas įvyks spalių 12-tos va
karą, trečiadienį , (už savai
tės). Jame bus raportai apie 
veiklą moterų Kinijoje, Mek
sikoje, Švedijoje, Italijoje, 
Anglijoje. Raportuos ten lan
kiusiosios narės.

Apie padėtį Meksikoje ra?
Didesnė dalis kuopų jau., 

turi išrinkusios savus garbės 
narius į minimą bankietą. 
Tačiau yra dar kuopų, kurios 
nėra pranešusios apskrities 
komitetui savų garbės narių 
vardus, kad juos būtų galima 
pakviesti. Toms kjuopoms pa
siųsta vėl tuoyreikalu laišku
čiai ir spalių mėnesio susirin
kimuose prašomc\ \uopas iš
rinkti garbės narius ir mums 
pranešti.

zBankiete bus ir dainų pro
grama. Užkviesti menininkai 
iš LMS trečios apskrities ir jų 
sekretorė Jamisioniūtė davė 
garbės žodį, kad jie parūpins 
programą. Tad bankiete, su
sipažinę su įvairių kolonijų 
kuopų darbuotojais, pasiklau
sysime dainų, muzikos ir šo
kių. Bet garbės nariai ir sve
čiai iš kolonijų, taipgi vieti
niai prašomi skaitlingai daly
vauti.

Bankietas įvyksta šeštadie-
nį ir nuovargio nėra reikalo 
baimintis, kadangi sekmadie
nį visi ir visos galėsime pasil
sėti. Muzika A. Pavidžio.

Spalių mėnesio susirinki
muose kuopos turi rinkti de
legatus į LDS.Trečios Apskri-j

bus skirtinga nuo pirmiau bu
vusių konferencijų. Skirtingą 
ir svarbi tuomi, kad kitajs me
tais’ įvyks LDS Seimas, Brook
lyn, N. Y., ir čia mūsų ap
skritis turės padaryti tarimus 
ir imti gerą dalį atsakomy
bės pasitik imu i delegatų ir 
prįrenginmi Seimo.

KuopiZ^nkrėtoriai tuo klau
simu amaikė laiškučius ir ke
letą klausimų kuopų sekreto
riam, /kad įduodami delėga- 
l^nnjnandatu's į tuos klausi
mus atsakytų. Darome todėl, 
kad praleidus vieną ir nuola
tinį dienotvark'io programos 
punktą, kuris būna ilgas ir 
nuobodus. Ir jeigu sekretoriai 
į tuos klausimus atsakys, tai 
mandatų komisija pateiks 
kartu ir tuos tris svarbius 
klausimus konferencijai ir ne
reikės gaišinti laikas. Tuomi 
'suteiks konferencijai daugiau 
laiko diskusunti kitus klausi
mus. ' Delegatam bus suteik
ta veltui pietūs ir bandoma 
sudaryti trumpa laiko pietų 
programa, dainų-' ir muzikos. 
Todėl kuopos rinkite pilną 
skaičių delegatų. Pašaliniai 
irgi kviečiami, dalyvauti.

A. Matulis.

portuos daugeliui mūsų klu- 
biečių jau gerai pažįstamoji 
d arbu oto j a Mary Jane Mel ish, 
brooklyniškio Amerikos Mote
tai Kongreso skyriaus prezi
dentas.

Lietuvės klubietės kviečia-’ 
mos ne vien tiktai pačios da
lyvauti, bot atsivesti ir savo 
dukteris, drauges, nes tokia
me mitinge visoms bus įdo
mumo ir naudos. Vieta: Tri
nity Club gimnastų salė, 157 
Montague St., netoli Boro 
Hali, Brooklyne.

Klubiete. ..

Visi Kandidatai į Majorą 
Pakviesti Kalbėti

Visi trys New Yorko ’kan- Meet the Mayor, darbiečių ir 
didatai į majorą pakviesti visų progresyvių kandidatas 
Marthos Dean svečiais kalbėti Vito Marcantonio, kongrosma- 
radijo programose šią savai-i nas, kalbės spalių 7-tos rytą, 

i te, pradedant trečiadieniu, penktadienį'. Majoras Willi- 
i spalių 5-ta, iš stoties W0R, i am zQ’Dwyer kalbės trečia- 
i nuo 10:15 iki 11 ryto. dienį, o Newbold Morris —- 

Programoje, pavadintoje r ketvirtadienį.

Gasolines Eksplozija 
Sužeidė 14 Asmeny

Gasolines eksplozija ir pas
kui sekęs gaisras garadžiuje 
prie W. 20th St. ir 7th Ave., I 
New Yorke, sužeidė 14 asme
nų, sunaikino apie 70 auto-j 
mobilių ir ištaškė langus vi-1 
sos. artimos apylinkės na-i 
mams ir kitiems pastatams.^ į

Morris Aughtman, gara- i 
džiaus darbininkas, tapo pa-1 
vojingai sužeistas eksplozijai 
po jo/kojomis išmušus grin
dis.. Jis apdegė ir liepsno-- 
damas per atsivėrusias grin
dis nukrito į skiepą. Sulau
žytais kaulais, apdegusį jį 
nugabeno ligoninėn.

Tarpe apdaužytų randasi ir 
nebuvusieji tame pastatę. Vie-

te gulėjusi moteriškė tapo iš
trenkta iš lovos.

Visi kiti nelaimes Vietoje 
ir apylinkėje buvusieji asme
nys išliko be didelių įmatomų 
nuoskaudų, tik aptrankyti ir 
stiklais apraižyti, nors galėjo 
būti ir daugiau didėlių nelai
mių, nes 5 aukštų pastato vi
sos grindys išardytos ir iš
versta užpakalinė siena, su
raizgytų mašinų griaučiai 
kieman sublokšti kalnu

Garadžiun ką tik buvę at
vežta gasolinos, pripiltas 220 
galionų tankas. Likusius sunk
vežimio tanke 480 galionų 
sunkvežimio vairuotojas, at
sipeikėjęs 1 nuo pritrenkime, 
spėjo nuvežti tolin. Tyrinė-

New Yorko-Brooklyno 
Tymai Sugrįžo , 
Laimėtojais 1

Brooklyniečių -basebolininkų. 
tymas Dodgers sugrįžo iš 
(philadelphijos laimėjęs žais- 
m^xpries tenykštį tymą Phtly 
lies \įvykiįsiose rungt^nėseS 
praėjusį Sekmadienį, Shi\xf 
Park ei. Laimėjęs 9 prieš 7.

Tą pat dieną, New Yorko 
Yankee Stadiume persiėmė 
kitas metropolio tymas Yan
kees su Bostono Red ■ Sox , ty
mu. Yankees laimėjo 5 prieš 
3. Newyorkiečių žaismės žiū-; 
rėti'susirinko'68,055 publikos. •

■ Pradedant šiuo trečiadieniu, 
laimėjusieji tymai persiims 
tarpusavyje už pasaulinį ^di- 
džiųjįj', profesijonališkųjų žai- 
dikų rtymų čampijonatą. 
Srooklyniečiai važiuos persi
imti su newyorkieciais Yan
kee Stadiume trečiadienį ° ir 
ketvirtadienį, o nęwy<(rĮpeč'iai 
atvyks į Brooklyno /Ebbors 
Field penktadienį, šeštadienį 
ir sekmadienį. _(Xjeigu dar 
nebus pabaigę^persiimti, tuo
met būti/ dar dvi žaismes 
spalių H) ir 11-tą, Stadiume.

Pirmosios žaismės, Yankees 
buvo buvę čampijonais 15, o 
Dodgers 7 atvejais.

Brooklyne suruoštas laimė
jusiems savo Dodgėriams pa
sveikinti paradas- spalių 4-tos 
popietį, miesto valdininkams 
dalyvaujant tymo parado gal- 
vinyje.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL IR 

NEW įYORK
LDS 13-tos Jčuopos susirinkimas 

jvyks ketvirtadienį, spalio (Oct.) 
6«-tą,' Liberty Auditorium, Atlantic 
Avė. Pradžu& 8-tą vaj. vakare. Visi' 
nariai dalyvaukite?-* — M. Klimas, 
sekr. ' (220-221).

Nepartinis Davis’ą iš naujo 
išrinkti komitetas, į kurį įei
na ir daug mokytojų, ’yra su
rinkęs daug faktų apie tai, 
kiek kaunsilmanaš Davis yra 
pasitarnavęs « New Yorko 
žmonėms. Tarpo kitko, sužy
mėti ir jo nuopelnai moky
kloms, tuomi pagerinant sąly
gas mokytojams, mokjniams 
ir tėvams,• kurių vaikai lan
ko mokyklas.

Greta kitų, Davis pasiūlė 
(ir tūlus pasiūlymus, kad ir 
nenoromis, miestd valdžia už
gėrė, nes tuos pasiūlymus 
žmonės labai energingai pa
rėmė) : ! J '

Raginti valstiją duoti dau
giau pinigų miesto mokyklų 
reikalams.

šaukti viešus posėdžius 
svarstyti miesto 'liaudies mo
kyklų! padėtį.

Ragino majoro komitetą 
paskelbti raportą apie, dis
kriminaciją mokyklose.
Y Rėmė valstijos įstatymda- 
vystėje pažangiųjų veiksmus 
už išlaikymą valstijoje uni
versiteto, kuriame biednuome- 
nės jaunimas galėtų įsigyti 
kukštąjį mokslą nemokamai.

Ragino miestavąją aukštes
niojo švietimo tarybą ir ko- 
igijos veiršininką Gideonse 
palaikyti Brooklyno Kolegijo
je klases tokiomis valando
mis, kuriomis studentai ga
lėtų išeiti pilną kolegijos kur
są ir tuo pačiu laiku nors 
dalinai užsidirbti, nes tik tuo 
būdu' biednuomenės jauni
mas teišgali pasiekti aukštes
nįjį mokslą.

Protestavo' švietimo tarybai 
prieš pėrsekiojimą ir šalini
mą iš mokyklų darbo žmo
nėms prielankios spaūdos’^i-r 
knygų; reikalavo prašalinti 
darbo visuomenei žalinguo
sius raštus.

Rėmė mokytojų reikalavi
mus daugiau algos. Protesta
vo prieš prašalinimą pavaduo
jančiųjų mokytojų.

Reikalavo saugumo prie
monių prie vi.^ų liaudies mo
kyklų, kad einantieji į mo
kyklas ir - iš mokyklų vaikai 
nebūtų automobilių žalojami, 
užmušami. ’

Nuostabu, kiek daug gero 
atjihįų mūsų įstatymdavystės, 
jeigu josna išrinktume dau
giau darbo žmonių atstovų!

Davisas yra kandidatu į 
Miesto Tarybą iš 21-jo sta
tinio distrikto, apimančioje
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GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
, i 1—2 dienomValandos: j g_8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

a
Manhattrfno tą dalį, kuri va
dinama Harlemu. Tačiau- jo 
veiksmai taryboje, kaip ma
tome iš virš paduotd, tarnau
tų visam miestui ir visai vals
tijai. Tad visi turėtume rū
pintis ir jn išrinkimu. Kaip? 
Juk tik to distrikto piliečiai 
galės už jį balsuoti.

Gyvenantieji kitose piešto 
dalyse susieiname su Man- 
hattano gyventojais šapose, 
pramogose, susirinkimuose. 
Asmeniškas priminimas gelbs
ti. O kam galima prisidėti 
darbu, visi yra kviečiami nu
vykti į tą distriktą pagelbėti 
literatūros paskleisti ir kituo
se rinkiminiuose darbuose, , 
kurių daugybė laukia visuose 
American Labor Party klu
buose.

Lietuviams, tiesa, New Yor
ko “uptown” toli (didžiu
mai). Tačiau — kokiu arti
mu jis atrodo rinkimų dienos 
vakarą, kuomet klausomės, 
kas laimėjo rinkimus — dar
bo žmonių kandidatas Davis, 
ar darbininkų priešai!

Davis’as,' darbininkų vadas- 
komunistas, teisiamas ant Fo
ley Square,, yra stebimas ne 
tiktai draugų, bet ir priešų. 
Stebimas ne vien tiktai New

rika — link fašizmo, i ar pa
siliks demokratine. Ta i ^svar
būs yra šiemetiniai mūsų 
miesto rinkimai ir Davjso 
kandidatūra, taipgi kiekis 
už jį gausimų balsų. L.K.N.

Flushing, L. 1, N?Y.
Pas Nargelus lūkėsi vieš

nios iš užsienio. /Tai Angela 
ir Juliai MeceKutės iš Mont
real, Canada. (Jos aplankė 
savo dėdę Nargelą ir tąja 
proga pamatė garsųjį New 
Yorko miestą. Abi Meceliū- 
tės yra kolegijos studentės. 

■Pamatymas pasauliniai gar
saus miesto New Yorko joms 
buvo įspūdingas dalykas.

'i Pranešdamas apie viešnių 
atsilankymą, Nargela apdova
nojo dienraštį Laisvę $5.

Mr. ir Mrs. Nargelai šie
met taipgi turėjo gražias va-^y 
kacijas. Plačiai pasivažinėjey 
po Jungtines Valstijas ir Isįn- 
kėsi Kanadoje.

REIKALAVIMAI
IEŠKO DARBO

Patyręs bučeris ieško darbo. Kam 
reikalingas tokiš . darbininkas, ma
lonėkite rašyti: B. S., 350 45th St., 
Brooklyn, N. Y. arba tleefonuokite: 
IIY 2-8593 po 6 p. m. (220-2241

BROOKLYNO MOTERŲ 
KOMISIJAI

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

31 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

32

TONY’S

SHALINS
ME

(Shalinskąs) 
FUNERAL 

84-02 Jamaica Ave., 
/at Forest ParkwaJ Station)

Woodhaven, N. Y. 
eO6^> 

’ Suteikiam garbingas 
Koplyčias suteikiam, 

visose dalyse^ 
*00^

Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins—J. B. Shalins
TE1Ą Virginia 7-4499.

laidotuves.
nemokamai 
lesto.

Pętrašf Kapiskas

DEGTINES, VYNAI
IR LUS

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinins

nas asmuo, stovėjęs atokiai 
nuo pastato, tapo eksplozijos 
sudaryto ore verpeto pagrieb
tas ir permestas skersai gat
vę. O kitoje vietoje savo bu-

tojai sako, kad gal kibirkštis 
iš oro spaudėjo netoli tanko 
galėjo padegti gasoliną, ku
rios latakas dar tebebuvo pa
lietas prie tanko.

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

PALAIKO

BAR & GRILL

Ten Eyck/St., Brooklyn, N. Y.
Tele as: EVergreen 4-8174

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

i

i DANTŲ GYDYTOJAS

Dr./A. Petriką
22/ South 4th Street

BROOKLYN; N. Y.

Tel. EVergreen 7-G868
9—12 ryte^ 
1— 8 vakare «

tadlenlata uždarytaPe

•ZI TDD^Q DAD 411 GRAND STREET 
LlJr I 0 O AK BROOKLYN, N. Y.

Aprop.
DIEN

Joseph Zeidat
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI 

DEGTINĖ^--V YNAI - ALŲ;

TELEVTelefonas
EVergreen 4-7729 <

met; supančiuotus, beteisius, 
brukti į kitą karą. Dėl to 
šauktpnas konferencijos įspė-;

3a: ....... I
“Neleiskime istorijoje užre-, 

korduoti, kad mes davėme 
per mažai ir per vėlai. Ne
užmirškime, kad laisvė—lais
vė žodžio, laisvė spaudos, 
laisvė susirinkti, saugumas 
asmens, religijos — nepasilai
ko savaime... Tai yra mūsų 
teisės—ginkime jas”.

^ronxietis Isidore Isaacs, 
45 metų, tapo užmuštas trau
kinio Third Ave. El 7Gth St. 
stotyje, New Yorke. Dėl to 
sustabdė trafiką arti valandą 
laiko.

Rožių Diena Gardene
Brookly’no Botaniškas Dar

žas skelbia Rudeninių Rožių 
Dieną spalių 13-tą, su pro
grama 2, valandą. Demons
truos rožių priežiūrą. Ro
žių galės atnešti ir svečiai. 
Iš priimtųjų 20 išstatys paro
doje greta botaniškame. dar
že augintųjų. Tačiau tam są
lygas reikia susižinoti iš 
anksto. Vieta: 1000 Wash
ington Ave. •

Apie kas ketvirtasis gąis- 
ragesių iššaukimas New Yor- 
ke-Brooklyne esąs “nereika
lingas” ar “tiksliai apgavin- 
gas.”

MIRĖ
ęharlcą. L»rkey (Lakickas), 

64 m. Amžiaus. Gyveno 54. 
East jįth St., New York City. 
MTfėspalių 3 d., Bellevue li
goninėje. Kūnas pašarvotas 
F. VV. Shalins-Šalinsko koply
čioje, 8402 Jamaica Ave., 
Woodhaven. 1

Laidotuvės įvyks spalių *6 
d., Cypress Tlills kapinėse. 
Laidotuvių apeigomis rūpinasi 
F. W; Shalins įstaiga.

Veliohis buvo dienraščio 
Laisvės skaitytojas ir uolus 
rėmėjas. Jo pažįstami ir drau
gai kviečiami dalyvauti jo 
šermenyse ir laidotuvėse.

MASPETH, N. Y.
LLD 138 kp. ir LDS 14 kp. susi

rinkimas įvyks spalių 6 (d., Rusų 
Name, 56-58 — 61st St., 'pradžia 8 
vai. vak. Visos vakacijos praėjo, 
tad kviečiame dalyvauti susirinki
me; pasiin^ūkiU'“duokW§7"*neK per 
vasarą nebuvo _ laiko tai padalyti. 
Turime p: kitų svarbių reikalų Ap
tarimui. Atsiveskite ir naujų narių. 
— V. Kantonas. (221-2^2)

BROOKLYN, N.'Y/
LDS 1 kuępos susirinkimas jvyks 

ketvirtadienį, spalio (®ct.) 6 d. 
pradžia 8 vai. vak., Laisvės salėje, 
419 Lorimer St. Visi mariai esate 
kviečiami dalyvauti šiame susirinki
me; ties šiame susirinkime turėsime 
pasitarti dėl kuopo/ susirinkimų, 
vietos, nes jau visi / žinome, kad 
Laisvės namas yra ^išstatytas par
davimui ir dienraštis laisvė neužil
go kraustysis į naują namą. Tad 
mes galime pasilikti be vietos su
sirinkimams. Nepatingėkite ateiti.— 
M. Stakovas, prot. rašt, (221-222)

Drs. Stenger & Stenger
' Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.,

Tel. ST. 2-8342

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
^gražus pasirinkimas.

ooooooooę^ooooooooooooooooooooooocooooooooooooooooooc

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNEJ

PAUKŠTIENOS f IETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE X

282 UNION AVENUE BROOKLYnT#^. 
r TH. /'V e rgree n 4-9? 12

6 piul.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Spalių 5, 1949




