
Ieško nepadėję.
Toluma lygi i abi pusi.
Juk taip meluoti negražu.
Pas mūsų aidięčius.
Golfo turnamentas.
Supurtė pasaulį.

Rašo A. BIMB^l

Tai turime dar vieną kan
didatą į Lietuvos prezidentus. 
Juomi yra Juozas Paršąitis- 
Gabrys. Grigaitis ant Gabrio

Darbo Žmonių 
Dienrašti^ 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 

KOPIJA 5c
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Bet Gabrys turi, lygiai tokią 
pat teisę į tą -aukštą, garbingą 
vietą, kaip Grigaitis ir prela
tas Krupavičius, arba Tyslia- 
va ir Lozoraitis. .Ir visi jie 
lygiai tiek pat tą vietą te
pasieks.

AMERIKA DARO SPAUDIMĄ KITIEMS 
KRAŠTAMS, KAD NEPRIPAŽINTU 
KINU LIAUDIES RESPUBLIKOS

u • . l
Washingtono Valdovai Kursto Angliją, Australiją ir 
Indiją Atidėliot Kinų Liaudies Valdžios Pripažinimą

Vėliausios Žinios [THSeJĄS1 ATIMA KOMUNISTUI BEN
Paryžius. Pranešama, jog Francijos premjeras 

Queille rengiaši pasitraukti iš vietos. Tai todėl,, kad jo 
ministrų kabinetas nesugeba išspręsti klausimo dėl algų 
pakėlimo darbininkams. v

Milionai unijinių darbininkų, grasindami streikuot, 
reikalauja tiek pakelti algas, kiek nupiginta francūziŠ'kų 
pinigų frankų vertė. : \

DAVISUI, MIESTO, TARYBOS NARIUI, 
KONSTITUCINĘ APSIGYNIMO TEISĘ
Vėl Atmeta Prašymą Panaikinti Bylą prieš Komunistų 
Vadus; Ketina Greit Perduoti Bylą Džiūrei Spręsti

Washington. — Dvylikos Atlanto pakto kraštų atsto
vai tariasi, kaip Amerikos 
luotą vakarinė Europa, esą,.^apsigynimui” nuo Sovietų 
Sąjungos. Tam bus sudaryta čia ir aukštoji komanda.

visui žodžio, Davis pareisNew York. — Komunistų 
Partijos sekretorius Eu
gene Dennis užreiškė fede- 
raliam teisėjui Medinai, 
jog teisėjas aršiai sumin
džiojo konstitucines Benja
mino, J. Daviso teises, ne- 
eisdamas pačiam Davisui 

gintis teisme. Teisėjas Me
dina kartu šiurkščiai įžei
dė negrų tautą, sakė D,en- 
nis, kuris ginasi kaip pats 
savo advokatas.

Negrų vadas Davis, New priminė 
Yorko miesto tarybos na- kad jis sauvališkai elgiasi, 
rys, vienas kaltinamųjų ko- atimdamas Davisui balsą, 
munistų, atstatė savo advo-, — Tamsta negalėtum nu- 
katą Harry Sacherį, ir pra-1 rodyti nė vieno atsitikimo, 
šė leisti jam pačiam kalbėti kur teismai būtų bet kada 
į džiūrę ir gintis iki šiosiužgynę pačiam kaltinama-' 
bylos pabaigos. Teisėjas at-i jam gintis, — pridūrė Sa- 
metė aviso prašymą. 'cheris.

„ .. ,!a. advokata-6 j Y Medina vėl Atmeta Reika- 
profesijos/baigęs Harvardo Javi Panaikint Bvla- 

 

Universiteto teisiu skyrių. , T_ . . . , j 1 .

Kad teisėjas nedavė Da-i Komunistai advokatai
.______ _____________ reikalavo, kad teisėjas ,pa-

| darytų vieną tokių sprendi
mų:

Paliuosuot / teisiamuosius 
kaipo nekaltus.
. Panaikint bylą todėl, kad 
nebuvo įrodytas jų nusikal
timas.

Paskelbt bylą žlugusia to
dėl, kad į teismo džiūrę bu
vo ^priimti melagingi,’ krei
vai prisiekusieji džiūrima- 
nai.

Komunistu vadai teisiami 
neva už sąmokslą skelbti, 
kad reikėsią nuversti Jung. 
Valstijų valdžią jėga ir 

prievarta.
. Byla Netrukus Baigsis

Teisėjas Medina sakė, jog 
todėl bent “de facto” pripa- teismas neužilgo baigsis.
Liaudies Respubliką Jis antradienį paskelbė ši
tokį savo planą:

Trečiadienį spręst naujus 
i komunistų advokatų pasiū- 

PekingaS ve! Kinijos ketvirtadienį, penkta- 
mkIhip Idienį ir ateinantį pirmadie-
tjubllllc in: jr antradieni advokatai,
padarys baigiamuosius pa

reiškimus džiūrei.
Ateinantį trečiadienį pro

kuroras John McGoKey 
kreipsis į džiūrę su kaltini
mais prieš komunistų va

dus.
Ketvirtadienį, spalių 13 

d., teisėjas duos džiūreiipa- 
tvarkymus ir paves jai by
lą spręsti.

dui Clubb’ui Pekine 
pingė).
En-lai
Valstijoms sūmegsti diplo
matijos ryšius su naują
ja Kinijos valdžia.

White pakartojo, kad ši 
šalis vis dar pripažįsta 
'Čiang Kai-šeko tautininkų 
valdžią, kuri iš tikrųjų te
liko jau tik 
tono valdybai.

Washingtono valdovai 
stengiasi įkalbėti Anglijai 
atidėt naujosios kinų val
džios pripažinimą, esą, kad 
“galėtume tą klausimą iš
vien ir 'sykiu išspręsti;”

• Maskva. — Sovietų vy
riausybes laikraštis Izvėsti- 

_ ' ja spalių 4 H. rašė, kad An- 
Liaudies Respublikos uzsie-J glijos užsienio reikalų mi- 
nio reikalų ministras Chou ! nisterija jau nutarė pripa- 
En-lai atsiuntė laišką Jung. žinti Kinijos Liaudies Res- 
Valstijų konsului Edmun- publiką.

Washington. — Jungtim 
Valstijos ne tiktai atsisako 
dabar pripažinti naujagimę 
Kinijos Liaudies Respubli
ką; jos taipgi daro spaudi
mą kitoms šalims, kad ne
pripažintų naujosios kinų I 
valdžios.

Anglija, Australija, Indi
ja it tūli kiti krąštai nori 
greitai sūmegsti diplomat!-’ 
nius ryšius su Kinų Liau
dies Respublika ir padarvti 
prekybos sutartis su ja. To ' 
reikia jų bizniui. Bet Ame-i 
rikos valdovai deda pastan- ’ 
gas sulaikyti juos nuo. to.
’ • ■ ' . i

Amerikos valstybės . de-' 
partmento atstovas) Lincol- i 

, nas White antradiėnį pra- ' 
milijonus nekaltų : R -- ^oreSpOndeAtams, Uį^g i 

žemės pavirsio 1 T J* t ™ i i

įžymusis Tarybų Sąjungos 
rašytojas Erenburgas primena 
mums, amerikiečiams, vieną 
labai įdomų dalyką. Jis sako, 
kad iš Philadelphijos į Mask- 
ivą lygiai tokia pat toluma, 
xaip iš Maskvos į Philadcl- 
phiją!

Jis kalba Į tuos,, kurie la
bai įkaitę ir norėtų paleisti 
darban atominę bombą.

Apie tai verta rimtai pa
galvoti. Nuo karo nukentėsi- 
me mes, paprastieji žmonės, 
o ne tie, kuriems kailis taip 
labai niežti. Naujo karo ne
reikia. Karo galima išvengti.

Atominė energija tegul ei
na į fabrikus mašinas sukti 
ir į laukus traktorius traukti, 
o ne į bombas miestus su že
me lyginti, 
žmonių- nuo 
šluotią

(Pei- 
Tuo laišku Chou 
siūlė. Jungtinėms

rovincine*Kan-<

šomis turėtų būti apgink-

Washington. — Kongresmanų Neamerikineę Veiklos 

 

Komiteto nariai vis dar nepajėgia suprast, kaifk^Sovietų 
Sąjunga galėjo taip greitai pasigamint atominę

■ Jie todėl sapalioja, kad amerikonas atominis moksli
ninkas Arthur Adams ka|?o metu, “turbūt, išdavęs Sovie
tų agentams visus atominius Amerikos sekretus ii* neži
nia kur dingęs.”

n b

Washington. — Senato komisija f atmetė .. prezidento 
Trumano skirimą trečiai tarnybai Lelandą Oldsą, kaip 
federalį elektros jėgos komisionierių. Komisija išrado, ‘ 
kad Olds esąs “raudonas”. Mat, jis andai bendradarbiau
davo darbininkiškų žinių agentūrai Federated Press’ai.

Praga. — Čechoslovakįjos ministrų kabinetas užgyrė 
sumanymą paskirt-specialių ministrą bažnytiniais klausi
mais, perimt visą bažnytinę nuosavybę į valstybės ran
kas ir valdžios.lėšomis apmokėt bažnyčių išlaidas ir ku
nigų algas. , . Davi^

— Tamsta palieki mane 
be jokio apsigynimo. Nes 
aš paliuosavau savo advo
katą, o tamsta neleidi manV f 

pačiam gintis.
Davis su pagarba 

pė apie buvusį savo . 
tą Šache 
cheris p: 
užgyrim

Sachei

. atsihe- 
advoka^- 

rį ir sakė, jog Sa- 
leistas su ję paties

5, .iš savo pusės, 
teisėjui Medinai,

štai nepaprastas laiškas iš 
New Britain. Rašo jį vienas 
naujakuris. Jis rašo ir jupdu 
ant balto sako:

“Mūsų tėvelis turėjo.
margų žemės. O alkani ko
munistiški maskoliai nusavino 
ir mūs tėvelį kankino 
jime, kur ir. mirė 1943 
tais. Vien kad rugpiūčio mė
nesį tais metais negalėj 
liavos pilnos pristatyti ir grė- 

irtis ar Sibisė visai^šeinū 
ras 
1 metų amžiau; 
gaudomi politrukų, 
pabėgome į vakarus 

Negražu bile kai 
bet meluoti per 
didelė gėda, 
ko nepaširRšb.

Reikia žinoti,

T" tay Ambasadorius Kiny Marcantonio’Ragina
Y 30 I innrlian Dnnmiklilr Ai ~

Mes, sūnai\nuo 14, 
bu v 
olei

ž tai/jis

kalė Maskva. — Sovietų vy
riausybė .paskyrė Nikolajų 
VJ^ošęhią savo ambasado- 

inijos Liaudie^ Resc,

meluoti, 
labai 

r laiš-

me
ne-

! Liaudies Respublikai Ištirti Amerikonų 
Politiką Vokietijoje

metais Lietuva 
okupuota. Vis

kac 
bu v

194 L 
nacių 

sietuvoje 
viešpatavo faši^tinisų teroras, 

ūsavino, kalė
jime kankino ir numarino, ir 
jo tris; 
nistiški

sūnus gaudė 
maskoliai”1

--------- ,------------ — -------- 1————— ----------

ORGANIZUOJAMA RYTŲ
VOKIETIJOS VALDŽIA

•1U 
ublikai.
Maskvos radijas pranešė, 

kad Kinų L. Respublika at
siunčia savo ambasadorių 
Wang* Čia-hsiangąi

Užgirtas Minton Kain- 
Aukse. Teismo Teisėjas

48Washirigton.— Senatas 
balsais prieš 16 užgyrė pre
zidento Trumano -skiriamą 
Shermaną Mintoną kaip ša
lies Aukščiausiojo Teismo

komu-' teisėją.
Mintonas iki šiol buvo fe- 

i deralis apskrities teisėjas 
Chicagoj. Aukščiausiame 
Teisme jis užims vietą mi
rusiojo teisėjo W. R. Rut-

Mūsų aidieČių šaunusis me
tinis parengimas jau čia pat. 
Tai pirmas didelis Brooklyne 
šio rudens parengimas.

Visi vėliname Aido Chorui 
pasisekimo. Visi norime, kad 
jų parengimas gražiai pavyk
tą.

Bet nepasitenkinkime ge
rais norais. Būkime ’ aidiečių 
parengime patys ir žiūrėki
me, kad namie nepasiliktų 
mūsų vyrai, .žmonoj broliai, i nistūs bet kokiam darbui, 
seserys, meilužiai ir meilužės, 
draugai ir draugės.

BRAZILIJA UŽGINA 
GELEŽINKELIAM 
SAMDYT KAIRIUOSIUS

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos valdžia uždraudė gele
žinkeliams samdyti komu-

Berlin.— Trečiadienio vi
dudienį buvo pranešta, jog 

‘ penktadienį,, • spalių 7 d., 
Vokiečių Liaudies Taryba 
formaliai įkurs tautinę sa
vo valdžią rytinėje Vokieti
joje. Ta valdžia su sostine 
Berlyne bus paskelbta at
stovaujančia ištisą- Vokieti
ją "A ' . . |

Teigiama, kad Sovietų 
Sąjunga leis naujajai vo- 

Marcantonio savo pasiū- | kiečių valdžiai turėti savo 
1 1,1 • • ’užsienio reikalų ministrą

dėl santykiii su įvairiais 
kraštais. Tvirtinama, jog 
Sovietai netrukus pasirašys 
taikos ■ sutartį su Rytine

Washington. — Darbietis 
kbngresmanas Vito Maf- 
cantonio reikalavo, kad 
Kongreso Atstovų Rūmas 
paskirtu komisiją, kuri tu- 
.rėtų ištirt karinės ameriko
nų valdybos pro-nacišką po
litika Vokietijoje. , Y

lyme nurodo, kaip kariniai 
jankių valdininkai Vokieti
joje pataikauja hitlerinin
kams, grąžina nacius į 
aukštas valdvietes ir tokiu

džią ištisai Vokietijai.
Vokiečių Liaudies Taryba 

Berlyne, atsišaukdama į va
karinius vokiečius, nurodė, 
kad amerikonai, anglai ir 
francūzai tiktai akis jiems 
monija, būk vakarų Vokie
tijoj sudaryta savivaldinė 
valstybė, nes iš tikrųjų va
karinė Vokietija tebėra pa
jungta. tų karinių okupan
tu •v

Viesulas Padarė Milionus 
Doleriu Nuostolių

Žmonės Verčia Angliją 
Pripažint Kinijos 
Liaudies Valdžia

London. — Anglai versli
ninkai - biznieriai ir šiaip 
žmonės daro stiprų spaudi
mą savo valdžiai 
pažintų Kinijos

ad pri- 
iiaudies

ited Press, amerikinė žinių 
agentūra. •

Piliečių dauguomenė rei
kalauja pripažint naująją 
kinu vadžia, t , v

Pranešama, kad Anglija

būdu padeda iš naujo kilti j Vokietijos Valstybe, apsi- 
nacizmui ir anti-semitizmui keis ' ;
(judėjimui prieš žydus).

Lewis Tariasi su 
Anglies Kompanijomis

Pranešta, kad šiemet ryti
nių valstijų LDS golfo turna- 
mentas vėl įvyks Bridgeport, 
Conn; Buvo galvota apie 
Newark, N. J., ,bet nežinia 
kodėl mūsų džerzės sportsme- 
nai tą progą pramiegoję

Gerai, trauksime į Bridge 
portą. Pernai baisiai sitfli 
šiemet gal bridžportiečiai ge
riau susikalbės su gamta. ■>

Turnamentas įvyks spalių 
29 dieną, šeštadienį. Vei
kiausia, kaip ir paprastai, po 
golfo lošimo vakare Bridge- 
porte įvyks gražus parengi
mas. Į parengimą kviečiami 
visi, kurie nori skaniai pa
valgyti.

Girdėjau, kad iš Brooklyno 
(Tąsa ant 5 pusi.)

Uždraudimas . nukreiptas , 
prieš visus kovingesnius, 
kairesnius geležinkeliečių. 
unijos narius.

Trumąnas Stebėjo 
Karinius Pratimus

Fort Bragg, N. Carolina. 
— Prez. Trumanas stebėjo 
20,000 kariuomenės prati
mus; ypač gėrėjosi^ kaip 1,- 
000 kareivių su parašiutais 
urmu nusileido iš lėktuvų.

Manevravo rakietiniai 

 

lėktuvajrdr vbpVo išbandyti 

 

naujovįnai kltro įrankiai.

Slepiant Ikamnius “sekre
tus”, korespoiJįentai buvo 
laikoi/ij>už 9(X) pėdų nuo 
prati

White Sulphur Springs, 
Va. — Mainierių Unijos 
pirmininkas John L. Lewis 
čia pradėjo derybas, sykiu 
su šiaurinių ir pietinių 
minkštųjų .angliakasyklų at
stovais. ’Pranešama,- kad 
Lewis .reikaląus iš kompa
nijų didesnių įmokė j imu į 
mainierių sveikatos - gero
vės ir senatvės pensijų fon
dus.

Jeigu būtų susitarta, ta
tai paskatįntų ir plieno 

 

kompanija^ rimtai derėtis 
su CIO Pl\eno Darbininkų 

 

Unija dėl Sveikatos apdrau- 

 

dos ir seną/tvės pensijų dar- 

 

bipinkamsĮ vien tik kompa
nijų lėšomis.

Kol 400Į000 minkštųjų an

 

gliakasyklų mainierių strei
kuoja, pliPn 4 kompanijos 
nesiskubina tartis su savo 
streikieriais; sako., vis tiek 
mūsų fabrikai dar negalėtų 
dirbti dėl anglies stokos.

ambasadoriais su ja, 
ištrauks sovietinę armiją 
ir sugrąžins visus liekamus 
vokiečius karo belaisvius.

, Sovietų Sąjunga leidžia į- 
kurti Rytų Vokietijos vals
tybę todėl, kad anglai, a- 
merikonai ir francūzai, lau
žydami Potsdamo sutartį, 
įsteigė 1 atskirą Vakarinės 
Vokietijos Valstybę. '

Potsdamo konferencijoje 
Amerika, Anglija, . Sovietų 
Sąjunga ir Franci ja buvo 
susitarusios įkurti vieną 
detfnokratinę, taikingą val

Houston, Tex. —r Viesu
las, jo sukeltos jūrų bangos 
ir kartu tvaniškos liūtys 
padarė apie 3 milionus do
leriu nuostoliu Houstone, 
Galveątone ir keliuose ki
tuose i Texas valst. miestuo
se ir plačiame pajūrio ruož
te.”

Daugiausia nukentėjo ry
žių, medvilnės ir daržovių 
derliai. Viesulas ir Jiūtys- 
potviniai išvijo 30,000 žmo
nių iš namų. A

Colombia. .— Politiniuose 
susikirtimuose užmušta 36 
žmonės.

Chryslerio Auto. Darbininkai 
Reikalauja ne Tik< Pensijų, 
Bet ir Algos Pakėlimo

Susirinkę

Galveston, Texas.—Iš jū
rų pleška viesulas link Te
xas valstijos.

Detroit.
Chryslėrią automobilių dar
bininkų skyrių pirmininkai 
pųįarė reikalaut, kad kom
panija pakeltų darbinin
kams algą 11 centų per va
landą ir mokėtų apie 30 
centų į sveikatoms apdrau- 
dos ir senatvės pensijų fon
dus nuo kiekvienos' darbo 
valandos.

Pirmininkai atstovauja 
76,000 CIO unijistų, dirban
čių Chryslerio auto, kom
panijai. Trečiadienį prasj-

dėjo jų derybos su kompa
nija.

Žymėtina, kaip dešinysis 
CIO Auto. Darbininkų Uni
jos prezidentas Walter 
Reuther šiomis dienomis 
nusileido Fordo kompani
jai. Reutheris visai nerei
kalavo Fordo darbininkam 
algą pakelti. Jisai sutiko, 
kad Fordas mokėtų, tiktai 
11. centų į sveikatos ap- 
draudos ir senatvės pensijų 
fondus nuo kiekvienos dar
bo valandos.

žins 
kaip veikiančiąja Kinijos 
valdžia..

Peking, Kinija. — Kinų 
Liaudies Respublikos sos
tinė, vėl yra Peking (Pe
kin)} Čiang Kai-šeko Ja-uti- 
ninkai buvo pakeitę miesto 
vardą į Reipingą. Naujoji, 
liaudies « valdžia sugrąžino 
jam pirmesni j į vardą “Pe
king.”

Albanija Saugos Savo 
Pinigus nuo Tito Klastų

Tirana, Albanija.— Alba
nų valdžia išleis naujus po
pierinius pinigus todėl, kad 
Jugoslavijos Tito valdžia 
turi klišes ir mašinas, ku
riomis buvo spausdinti lig
šioliniai Albanijos pinigai. 
Senieji pinigai taps atšauk
ti iš apyvartos.

Albanijos valdžia sako:— 
Kadangi senųjų pinigų 
spausdinimo įrankiai yra 
kriminalinės trockistų val
džios naguose Jugoslavijoj, 
tai gręsia padirbinėjimo 
pavojus mūsų pinigams.

ORAS.—Apsiniaukę, lietus.

Mūšiais Liepsnoja 
Kantono Frontas—'

Kanton, Kinija. — K\nų 
Liaudies Armija panauji 
ofensyvo mūšius^ linkui 
Kantono, laikinosįoš “ ang 

 

Kai-šeko tautininkų “'sosti
nės.” Liaudininkai atakūdja 
tautininkus ties H^ngyan- 
gu. ir Kukongū; gręsia per
kirsti tautininkams geležin
kelius į Kantoną ir iš jo. 
Liepsnoja ir griaudžia 
smarkūs mūšiai.

Liaudininkai jau apėjo 
tautininkų tvirtovę Hengy- 
angą iš šiaurės, rytų ir va
karų.
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Laiškas iš Rytines Vokietijos to vokiečio studento Alfre
do Rabe laišką: /‘Kultūros 
vystymo ir iriteligentijos

Jubiliejaus Atžymejimas
•Mokslo bei kultūros vystymasis Rytinėje Vokietijoje 

Rašo A. F.
Taryliinėje Vokietijos zo

noje sudarytos visos sąly-Tuosius Akademijos narius, 
gos mokslo bei kultūros 
vystymuisi. Vokietijos Eko
nominė komisija 1949 me
tų pradžioje priėmė nutari
mą dėl vokiečių mokslo bei 
kultūros' vystymosi. Šitas 
nutarimas buvo pritartas 
Vyriausiojo Tarybinės Ar
mijos Karinės Administra
cijos Vokietijoje vado įsa
kyme.

Vokiečių tauta su gilaus 
pasitenkinimo jausmu, suti
ko šitą Vokietijos .Ekonomi
nės komisijos nutarimą, 
matydama jame , tikro rū
pesčio dėl mokslo ir kultū- 

komentuodamas apie eina- ros tarybinėje Vokietijos 
. • ’ . zonoje išreiškimą. Prie Vo-

Fosteris, aišku, gerai žino, ką rašo. Jis pats juk visą kietijos Ek 
savo subrapdusį amžių paaukojo darbininkų judėjimui. 
Jis yra glaudžiai suaugęs su pramoniniu ir politiniu'dar
bininkų, judėjimu. z

Fosteris, atsiminkime, 1919 metais vadovavo didžiu
liam plieno darbininkų streikui. .Jis tuomet buvo Ame
rikos Darbo Federacijos narių, organizatorium, ir jam 
buvo pavesta vadovauti didžiajam streikui, tuomet nu
stelbusiam samdytojus savo ryžtingu nusiteikimu, ko
vingumu.

Nežiūrint to, kad plienininkų unijos pirmininkas Mur
ray šiandien skelbia “kryžiaus karą” komunistams, Fos
teris, kalbėdamas komunistų vardu, pažada visokerio- 
piausią pagalbą streikieriams. Jis sako, jog kiekvienas 
unijistas privalo daryti tą patį: remti šį streiką, visais 
galimais būdais.

Streikas privalo būti sutvirtintas masiniu pikietavimū 
užstreikuotų fabrikų, didesniu ryžtu pačių streikuojan
čiųjų, taipgi plačia visuomenės parama.
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Editor; ROY MIZARA
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/ Ragina Remti Streiką.
“Šiandien, kaip ir visuomet, plieno tinstąs neturi mei

lės savor'd;
visų unijų. Jis priešina 
mams, bežiūrint, koki 
t rusto pelnus. Jis pasįk 
kovingam nusistat

Šitaip rašo Wm Z. Foster, Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos pirmininkas, I 
mąjį plieno pramones darbininkų streiką.

arbininkams ir jų darbo unijai. Jis nekenčia 
msi visokiems darbininkų reikalayi- 

jie būtų maži, jei tik jie liečia 
locla tik darbinjinkų pajėgai ir jų ... »

minės komi- 
> Komitetas 

mokslininkams, kultūros ir 
(meno veikėjams remti.
i Demokratinės reformos

Viena iš svarbiausiu Vo
kietijos Ekonominės komi
sijos priemonių kultūros 
srityje yra demokratinės 
mokyklinės reformos tary
binėj Vokietijos zonoj pra-

lia savo kandidatus į . tik-

paramos tarybinėje zonoje 
grandiozinė programa, —- 
rašo Rabe, — pas daugumą

Į jubiliejinę laidą nesuspėjome įdėti iš Grand Rapids,' 
Mich., sveikintojų vardų. Paduodame dhbar taip, kaip 
mums prisiuntė. Dovanos buvo surinktos drg. šolomsko

Tik Kovojant Galima Laimėti.
šįių metų liepos 7 dieną Niujorko mieste buvo suareš

tuotas Amerikos Slavų Kongreso sekrętorius George Pi-
^pmsky. . ,

Pirinsky’s yra makedoniečių kilmės žmogus, bet jis 
nėra Amerikos-pilietis, nors Amerikoje gyvena ilgą metą. 
Nepatapo jis piliečiu ne dėl nenoro, bet dėl to, kad jam 
pilietybė buvo atsisakyta išduoti. z

Kaip daugelis / nepiliečių visuomenininkų, veikėjų, 
George Pirinsky ouvo suimtas ir įkalintas Ašarų Saloje, 
kur buvo įkalinta visa eilė kitų “labai pavojingų” veikė- 
jų-nepiliečių.

Pirinsky buvo, pastatytas po $25,000 bėla!
25,000 dolerių — didžiulė pinigų suma, nelengva ją su

kelti. Bet valdžia nesutiko po mažesne bėla Pirinskio iš
leisti ir tiek! Girdi, jis perdaug pavojingas!

Amerikinis Komitetas Sveturgimiams Ginti pasiryžo 
belos reikalą kovoti, reikalaujant, kad ji būtų sumažin
ta. Kreiptasi į teismus. »

U.. S. District Court sprendė-šį reikalą ir pripažino, 
jog $25,000 esanti neperdidelė bėla.

Tuomet Komitetas apeliavo į U. S. Circuit Court. Pa
starasis vienbalsiai (visi trys teisėjai) žemesniojo teis
mo tarimą atmetė, pareiškiant, jog/ $25,000 suma yra 
perdidelė — užtenka $5,000! ų

Vadinasi, dabar Pirinsky bus išleistas iš nelaisvės. Kai 
šiuos žodžius skaitytojas skaitys, jis gal būt jau bus 

■ laisvas.
Ką gi tai parodo?
Tai parodo, jog tik kovojant galima laimėti.
Nudegusi nagus su Pirinskiu, <be abejojimo, valdžia, 

areštuodama kitus nepiliečius, bus “atsargesnė”, tokios 
aukštos belos nereikalausi

American Committee fur the Protection of the For
eign Born atliko gerą darbą, laimėdama šią bylą.

Greeno Kalboj
St. Paul mieste (Minnesota, valstijoje) vyksta Ameri

kos Darbo Federacijos metinis suvažiavimas.
Atidarant jį, William Green pasakė kalbą, paduoda^ 

mas suvažiavimo dalyviams toną. ' X
Įdomu tai, kad Wm. Green pasirodė kairesniu ir ko- 

vingesniu už CIO vadovybę, už jo prezidentą Phillip Mu
rray. . ' K

• Greenas kritikavo (norš ir 5nįe^ardindamas) CIO va
dovybę už tai, kam pastaroji atsisakė reikalauti darbi
ninkams algų pakėlimo.

Kaip mhtome, plieno pramonės darbininkų unija, va- 
dovaujamaxjyiurray, sutiko nereikalauti šiemet pakelti 
darbininkamsYdgas. -

Tą patį atljko ir automobilių pramonės darbininkų, 
unijos vadovybė, vadovaujama Reutherio, kai ji sutiko^ 
nereikalauti Fordo fabrikų darbininkams algas pakelti.

Green mano, jog tai didelė ddaida, kuAios ADF vado
vybė nepapildys. Jis, Greenas, ir jo kolegos iš ADF nie
kad neatsisakys nuo reikalavimo darbininkams algas pa
kelti. Jis mano, jog fabrikantų - samdytojų pelnų augi
mas privalo būti garantija pakėlimui darbininkams, algų.

Turime sutįkti su Greenu: jis yra šiame klausime tei
sus. Kai fabrikantai semiasi pelnus bilijonais Helerių, tai 
i^arbininkai neturi atsisakyti nuo reikalavi'njo gauti ah 
gų pakėlimą, ypačiai, kuomet pragyvenimo produktų 
kainos vis kyla ir kyla. J

Greenas nepasitiki jokiomis valdiškomis tarybomis,

Fašistinėje Vokietijoje, 
kaip taisyklė, darbininkų' ir 
valstiečių vaikai negalėdaj 
vo gąuti^vidurinio mokslo. 
Tuo labiau jie negalėjo mo
kytis aukštosiose mokykit 
se. Buvusius paruošiamuo
sius kursus į aukštąsias mo
kyklas Vokietijos <Ektonomi- 
nė komisiją/ nusprendė re
organizuoti į darbininkų - 
valstiečių fakultetus. Nuo 
šiol, darbininkų bei' .valstie
čių vaikai gali gauti viduri
nį mokslą ir stoti į bet ko
kią aukštąją mokyklą. .

Nuo .1949 metų rudens 
darbininkų - valstiečių fa
kultetus lankys daugiau 
kaip 4 tūkstangiai žmonių.

Liaudies švietimui svar
bų vaidmenį turi pedagogi
nių bei mokslinių kadrų pa
puošimas. Ryšium su tuo, 
prie Vokietijos liaudies 
švietimo valdybos sudaryta 
Mokslinė Taryba, kuri ruo
šia priemones mokslinių 
įstaigų veiklai pagerinti.

Ankštasis mokslas
Numatyti svarbūs žings

niai reorganizuoti Vokieti
jos Mokslų Akademiją. Fa
šistinėje Vokietijoje Moks
lų Akademija buvo atplėš
ta nuo liaudies masių. Šiuo 
metu vykdomi dideli Aka
demijos pertvarkymo į tik
rą Vokietijos mokslinį cen
trą darbai. Akademija sto
ja tarnauti liaudžiai. Tik 
dabar mokslų vystymasis 
įgaus tikrą užmojį. Pakan
ka pasakyti, kad Akademi
joje jau sudarytos šešios 
klasės (skyriai) vietoj dvie
jų buvusių. Tarp naujai or
ganizuotų — visuomeninių 
mokslų, kalbos, literatūros 
ir meno, fizikos"- matema
tikos ir gamtos mokslų, me
dicinos, technikos, žem“ 
ūkio' mokslų klasės, 
kiekvienos . kjasės sudaryti 
mokslo tyrimo institutai, 
kurių dauguma (glaudžiai 
surišti su šalies pramone ir 
žemės ūkiu.

Greitu laiku įvyks rinki
mai Į Vokietijoj Mokslų 
Akademiją., Ji 'pasipildys 
50 naujų akademikų. Jau 
dabar aukštosios mokslo ,ir 
mokslo tyrimo įstaigos iške-

Kandidatų iškėlime daly
vauja ir Vokietijos vakąrin. 
zonų mokslinės įstaigos.

Moksliniam darbui sti
muliuoti, Vokietijos Ekono
minė komisija sudarė Ko
mitetus nacionalinėms pre
mijoms už mokslinius dar
bus, svarbius technikos iš
radimus ir įdiegimą naujų, 
progresyvinių darbo meto
dų gamyboje, taip .pat 
geriausius literatūros 
meno kūrinius skirti.

Medžiaginė padėtis
Neišmatuojamai pagerė

jo tarybinėje Vokietijos zo
noje inteligentijos medžia
ginė padėtis, 
santvarkos metais 
vidurinių mokyklų 
jų armija skurdo, 
mokytojai apsupti 
sybihių organizacijų ii,xvi- 
suomenės rūpesčio ir dėme
sio. Jie gauna maisto ir 
pramonės korteles padidin
to tiekimo, lygiai tiek^kiek 
gauna sunkių darbųZlarbi- 
ninkai. Mokslo, literatūros s 
ir meno 
pat profesoriai apri 
papildomu tiekimu.

Fašistinėje Vokietijoje 
mokslo bei kultūros mu’buo- 
tojai buvo apdedami mokes
čiais kaip ir prekiautojai 
bei privatūs savininkai. Da-

uz 
ir

Fašistinės 
didžiulė 
mokyto-

Dajray
vyriajp-

darbuotoj ji, taip 
pinami

Vakarų Vokietijos .gyven
tojų sukėlė teisėtą pasigerė
jimą ir pavydą.

Jeigu paimti vakariniu 
zonų inteligentijos gyveni^ 
mą, galima pamatyti gan 
liūdną vaizdą. Mųsų me
džiaginiai galimumai tokie 
riboti, kad. nė joks mokslas, 
nė joks menas šitose sąlygo
se vystytis negali.

Kada gi, pagaliau, ir Va
karų Vokietijos mokslas’ ir 
menas, vokiečių inteligenti
ja užims tą nusipelnytą vie
tą, kokią jie jau užėmė ta
rybinėje zonoje?”

Tokį klausimą dabar už
duoda daugelis tūkstančių 
inteligentų, gyvenančių ka
karinėse Vokietijos zonoše.

Bėga rytinčn zohon
:^<vVakarU Vokietijos darbo 
inteligentijos atstovai, ne
matydami išeities ir nesiti
kėdami gauti pagalbos iš 
okupacinės valdžios pusės, 
bėga į tarybinę zoną, kur 
suranda prieglaudą bei dar
bą. Kasdien į tarybinę zoną 
perbėga dešimtys inžinie- 

įrių, gydytojų, artistų, mo
kytojų. (

Tikro rūpesčio dėl kultū
ros tarybinėje Vokietijos 
zonoje žydėjimo ryškiu pa
vyzdžiu tarnauja pasiruoši
mas lųineti, 200 metų nuo 
didžiojo vokiečių . poetoJo

prakalbose. Aukavusiųjų vardai:
Po $2.00:

J. ir A. Stankaičiai
J. Bastis.

Po $1.00:
A. Daukša, . ,
J. Adams, • ;
J. Rose,
S. Grigalis,
A. J. Kareckas,
F. Bataitis,

Ęo 50 c.:
S. Motėj ai tis, 
P. Rakštis, ’
T. Russ,
K. Kazlauskas, 
A. Grigienė.

Smulkių $3.5Q.
Viso $31.00.
Atskirame .-sąraše 

Grand Rapids, D. M 
lomskas prisiuntė nu 
asmenų: ’ I
Wm. Stakenai ... X 
O. ir Leon. Stakenai 
Wal. ir Jonas (

Pifodžiai ....
S. ir M.LKlastow 
Frank Adams .......
A. KisieL ........7^ 
J. Klim .1... .........
L. LevanaVičius ...
^-JDabar is Grand Rapids 

ro/d(ukų viso $57.00.
K. ii^O'. Depsai buvo anksčiau \apdovanoję dienraštį 

jubiliejaus proga su $7.00. Dabai; prisiuntė dar $23.00, 
tad jie davė viso $30.00 kaipo jumliejinę dovaną.

ALDLD 4-ta Apskritis, iš. Pittsburgh apylinkės pavė
lintai prisiuntė $10.00 kaipo jubiliejinę dovaną. Taipgi 
ALDLD 8-ta kuopa iš Pittsburgh irgi pavėlintai prisiun
tė $10.00 dovaną. i

Daugiau dovanų aplaikėme, jubiliejinei lakfeiųau išė
jus, nuo šių prietelių: s .2)
• M. Kavaliauskas, Beloit, Ill. . . . XX • • $5.00

Ml Žilis, 
Ales Aiman, į
J. Penkus, ’>
S, Vilkūnas,
R. Williams,
V. Gilbert,
P. Gasper,
M. Kamašauskienė
Mrs. Phillips,
A. Baneyičienė,
P. Rinkevich, 
M. WarnasX

S. Korsikai Susi

o

IS
ŠO-
V •
SIU

ŪX)0 
5ART 
3.00

1.00
1.00

. 5.00

bar priimtas naujas įstaty- haneso Gėtės gimimo die
nias, pagal kurį darbo inte- nos jubiliejaus., ■ 
ligentijai suteikiamos mo- Veimare 
kesčių lengvatos. Tarybinė
je Vokietijos okupacijos zo
noje ’darbo inteligentijos 
tarpe bedarbių nėra. I /

Vakarinėse zonose V
Kita padėtis vakarinėse 

zonose. Tenai didžioji dalis 
vokiečių inteligentijos ne
gali gauti garantuoto dar
bo. Uždaromi stambiausieji 
teatrai, maginamas mokyk
lų, ligoninių tinklas. Ypač 
daug, bedarbių gydytojų 
tą&pe.- 1948 metų pabaigo
je Bavarijoje iš 12 tūkstan
čių gydytojų 5 tūkstančiai 
jau buvo be darbo.

Tūkstančiai vakarinių zę- 
nų gydytojų pasisamdo į li
gonines bei poliklinikaš į 
neapmokamas ..pareigas. Jie 
priversti tai daryti dėl to, 
kad gautų teisę . gyventi 
bendrabučiuose ir maitintis 
ligoninės virtuvės trupi
niais.

Skurdas toks didelis, kad 
kai kurie gydytojau beieš
kodami' pragyvenimo lėšų, 
daro nusikaltimus. Štai ką, 
pavyzdžiu;, neseniai- papa
sakojo 
berger

gimtinėje, buvo suorgani-

minimui. Į Veimarą iš visų 
tarybinės zonos kampų /su
važiavo plieno lydytojai, 
metalurgai, mašinų gamin
tojai, ’bekstilininkak Svečiai 
išklausė paskaitų apie Gė
tės gyvenimą ir kūrybinę 
veiklą, taipogi dalyvavo iš
kilmingame mitinge, skirta
me poeto bufo/- muziejaus 
atidarymui. Jie prisiekė Gė
tės palaikams, kad didžiojo 
vokiečių poetoa humanines 
idėjas panaudos kovoj prieš 
naujo karo kurstytojus.

“Mūsų- karta, — pareiš
kė Tiuringijos žemės liau
dies švietimo ministras da
ktaras Marija Torgont, — 
kovoja dėl didžiųjų žmoni
jos humanistų idealų: dėl 
žmogaus darbo laisvės, dėl 
auklėjimo savo tautoje 
draugystės jausmo visoms 
laisvę mylinčioms tautoms. 
Šitie idealai įgyvendinti 
Tarybų Socialistinių Respu
blikų Sąjungoje.”

Žilintas, Kearny; N. J. *...................... &Q0
f. Matui, Dorchester, Mass. C.............................3.00
A. ir T. Bagdonai, Bihghamtoh, N. Y. . .' . T.00 \
J. Kaminckas, Johnson City, N\ Yr . .r ; . 1.00^
J. Krūminis, Brooklyn, N. Y. . X. . X . . 1.00
Dėkojaipe visiems, apdovanojusiems dienraštį jubilie

jaus proga, ir dėkojame už gražius\linkėjimus. Nuo da
bar gaunamos aukos dienraščiui skaitysis prie vajaus, 
reiškia, skaitysis sukėlimui fondo 1950 metų pradžiai. Už 
tas aukas bus skaitomi punktai vajininkams. Iš kurio 
miesto bus gaunamos aukos, to miesto vajininkai gaus 
punktus po 1-ną nuo 50 t. - • ' \

Širdingai dėkojame už gražų pasą 
nei laidai ir kviečiame visus / 
naujų skaitytojų. Laisv

rbavimą jubilieji- 
£auti dienraščiui 

Administracija.

LAIŠKAS IŠ'KLAIPĖDOS
s ’49 rp.
Jonuk!

laikraštis “Niurn- 
yachrichten”:
toj as dirba ne'ap- 

ise pareigose viena
me iš venerinių profilakto- 
rijų. Jo klijentai — prosti
tutės, kurių pilna Vakarų 
Vokietijos tamsiuose skers
gatviuose ir stotyse. Tarp 
jų sena draugystė ir savo

^nęs /^Sšies dąrbo kontaktas.
Prie^ dytojas žino, pavyzd:pavyzdžiui, 

kad jo klijentė - serga. Bet 
jis atleidžia ją nuo privalo- 

>, ir padėkai čia 
nuo josx,pora 

(amerikoniškų si- 
gydytoįjų 

onoraro normą 
‘amįsų” per die-

ni o gydymo 
pat gauna 
“amis” 
garečių). Tokių 
vidurinę honor, 
sudaro 20 -
ną.” -.n . .

Vieno Berlyno’ laikraščio 
redakcija gavo iš Štutgar-

jokiais komitetais, “ieškančiais faktu.” Tai irgi yra ge
ras ženklas. . i

Š. m. spalių 31 d. Cl\velande įvyks CIO unijų metinis 
suvažiavimas. Matysime, kaip ten bus šie dalykai spren
džiami. - ■ (

Buvęs genęralis prokuroras 
Tom Clark, kurio vadovybėje 
ragangaudystė,, persekiojima's 
unijistu ir pažangiečių išbu
jojo iki lig šiol mūsų šalyje 
negirdėto laipsnio, prezidento 
Trumano tapo paskirtas mū

sų šalies Aukščiausiojo 
teismo teisėju. *

Sveikas gyvas,
Sveikinu drūčiai spausda

ma jūsų ranką, jūsų sesery- 
čia Nilą Elzbietos (jūsų se
sers) ir Platono Krąūcevi- 
čių duktė:

Dėde Jonuk, aš su savo 
vyru gavome vakaciją ir 
nuvykome į kaimą pas ma- 
mę pasilsėti. Prie mūs, ma
inė ąplaikė jūsų laišką, už 
kurį mamė labai ačiuoja 
jums, dėde Jonuk.

Mane labai užįnteresavo, 
kad pas jus labai daug be
darbių. Kaip jie gyvena* 
Aš girdėjau, jog kokius tai 
ubagiškus nuošimčius .mo
ka bedarbiams.

Štai pas mus, pavyzdžiui, 
bedarbių visai nesiranda. 
Pas mus tiktai netingėk 
dirbti, o jeigu darbas per
sunkus, tai paduok prašy
mą ir perveda ant tokio 
darbo, kur pats darbininkas 
nori.

Pas musM^bai gerai. Aš 
(firbu\cemalozniame popie- 
riniaiy 
lengva 
tį nuo ^įdbrbimo, vidutiniai 
išeina į mėnesį 800 rublių. 
Šiaip gi magazinuose ir tur
guje visako yra ir nebran
giai. Mūsų šeima iš keturių 
žmonių, pragyventi mėnesį 
ant produktų išęina ne dau
giau 600 rublių.

Mano vyras dirba laivų 
remontavimo įmonėje ir į 
mėnesį uždirba virš 1000 
rublių. Turime kvatierą iš 
dviejų kambarių ir virtu
vės ir sandėlėlio, yra tvar
tas ir daržinė. Už visus tuos 
parankuiliųs mokame į mė-l sudužo keleivinis 1 General 
nesį 35 rublius. Laikome Electric korporacijos lėktu- 
paršiuką, (daugiau gyvulių vas. Sužeista 3 asmenys.

mbinate. Darbas 
luname užmokes-

paklau- 
usia in- 
aprašy-

nenorime laikytis, nes/mie- 
ste su jais yra keblumų ir 
patiems būtų mažiau laiko 
išėjimams. Abemai mūsų 
gyvenimas yra labai geras 
ir linksmas.

Dėde Jonuk, nors retkar
čiais rašyk man į Klaipėdą. 
Šiudmi baigiu rašyti. Jeigu 
vesime susi rašinėjimą,^/tai 
aprašysiu viską smtflkme- 
niškiau, o jūs, d 
skite, kas jus \1 
teresuoja ir tai
kite apie savo gyvenimą A- 
merikoj. z L___

Šiuo sykiu MakatiAsudiė? 
Sveikinimai jums nuo\ ma
no vyro Sergiejo Nikitiną, 
nuo marries ir visų jūsų gi
minių.

Liekuosi seseryčia
' Nilą Kraucevič.

Lauksiu atsakymo. 
Miestas Klaipėda, 
Minios gatvė, buto Nr. 15\

Gerai Pasirengė 
Mokslo Metams

UKMERGĖ^rugp. 4\d.— 
Po sėkmingai užbaigtų moks
lo metų amatų mokyklos Nr. 
4 kolektyvas rūpestingai ren
gėsi naujiems mokslo me
tams. Gražiai atremontuoti 
rūmai: puikiai išdekoruotos 
salės, k<abiyetai ir kitos patal
pos. Kabinetai papildyti nau
jomis mokslo priemonėmis. 
Atremontuoti stalių varstotai, 
metalo staklės. Baigiami atre
montuoti bendrabučiai.

J mokykla šiais metais bus 
priimta ayfie 300 darbininkų, 
darbo valstiečių Vaikų.

z Newark, N. J. — Užkliu
vo už elektrinės vielos ir

2 pusi.—Laisvę (Liberty, lath. Daily)—Kctv., Spalių 6, 1949



Jungtinių Tautų ketvirtojo generalinio seimo Sūsirin- 
kime Flushing Meadows, N. Y., naujasis prezidentas, 
Filipinų brigadierius generolas Carlos Romulo kalbė
damas delegatams sakė, kad jis bandysiąs šią sesiją 
padaryti “taikos seimu.” Sesijoje dalyvauja* apie 
1,000 delegatų iŠ 59 vaį/tybių-valstybėlių ar dominijų, 
vadinamų valstybėmis, Tpet savo veiksmuose seime pri

klausomų nuo dicLiųjį^ valstybių nuostatų.

Laisvė—Darbo Žmonjij Laikraštis
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kasyklose ir roberii 
bus prakalbi n inkas

Daugelis 
skaitytojų y 
vieni vienaip, 
prie gerinimo ir užlaikymo 
“Laisvės.” šių žodžių ra
šytojas yra parašęs daug 
trumpų ir ilgokų korespon
dencijų, taipgi daug raštų 
apie sveikatą, kurie tilpo 
“Laisvėj.” Apart sveikatos 
klausimais raštų ir kores
pondencijų, neesu nei vieną 
sykį per 30 metų pa daręs 
apžvalgą, kodėl “L.” yra 
naudinga visuomenei. Per 
pastaruosius kelis metus, 

~ tiesą pasakius, vos galėjau 
parašyti vieną

“Laisvės” 
prisidėję 

ti kitaip
protaujantis psi Privažiuojant Dotnuvą, Jonas Bulovas ir 

iš traukinio langų matėsi, Kostas Bečius 
platūs z gaivinančio vėjo 
banguojami laukai.

Tai laukai kūrybinės lie
tuviu selekcionierių labora- 

t

Du žmonės nukeliavo į 
jį ilgą ir sunkų kelią —da-' 
kartinis jos direktorius Jo
nas Bulovas, paaukojęs sto
čiai 24 metus savo gyveni
mo, ir stambus bulvių se
lekcijos specialistas, dabar 
stoties direktoriaus pava
duotojas mokslo srityje — 
Kostas Bečius. "

Per 22 metus — nuo, 1922 
iki 1944 metu —stotis išve
dė 25 naujas žemės ūkio 
kultūras, o per sekančius 4 

jąnetus — apie 30.
Daugiau kaip 300 žmonių 

— selekcininkų, agronomų, 
traktorininkų, korhbainin- 
kų, lauko’darbininkų užim
ti šitame svarbiame darbe. 
Vyksta / įtemptas darbas, 
dėl kvięčių, rugių, miežių, 
bulvių, pašarinių žolių, li
nų, rapso ir kitų kultūrą 
42 rūšių. Tiriamas koksagi
zas, saulėgrąžos, soja, ta
bakas, agurotis, vynuogės... 
J pagalbą ateina laboratori
jos:'entomologinė, fitopata- 
loginė, agrocheminė, tech
nologinė, kurių anksčiau 
niekados nebuvo.
Turtingas Derlius

Turtingo derliaus nuo 
bandomųjų laukų (o jie per 
tarybinės valdžios metus iš
augo 50 kartų ir siekia da
bar 1,500 hektarų) valy
mas atliekamas trakto
riais, kombainais ir kitomis 
sudėtingomis mašinomis, 
kuriomis tarybinė vyriausy-- 
be apginklavo Dbtnuvos 
stotį.

Prieš daugelį metų Bu
lovas pradėjo bandymus 
dėl nenugulančių 'kviečių 
rūsiu išvedimo. Tokie kvie
čiai leidžia mechanizuoti jų 
nuėmimą. Bet kam buvo 
reikalingas šitas darbas? 
Visoje smetoninėje Lietu
voje nebuvo nė vienp kom
baino. ..

Dabar jų dešimtys ir kas
met jų skaičius augs. Ir 
Bulovas išvedė nenugulan
čias rūšis. Siena stovi jd 
garsūs žieminiai kviečiai ' 
“Pergalė” tarp kitų, sulin
kusių nuo varpų sunkumo, 
kviečių. Jei mokančiai juos 
prižiūrėti ir esant teisingai 
agrotechnikai jie neša be- 

’ veik 30 centnerių derlių iš 
: vieno hektaro.

Bulovas nemažai yra iš
vedęs ir (kitų rūšių. Kam 
nežinoma, kaip sunkiai ri
šami miežių pėdai. Ilgos, ū- 
suotos varpos, kurių ^kiek
vienas dyglys raižo ra 
Gyvulius šerti miežių 
lais negalima, nes rakštys 

(Tąsa 4-nie nusl.)

jas darhVžmonių
Simonas Janulis) taipgi 

retkarčiais’ pasirodo “Lais-. 
vėj.” Tai yra veikėjas iš 
pat jaunystės dienų, kuris 
per bėdas ir vargus, be ąto 
stogų, žodžiais ir darbaią 
prisideda prie “Laisvės” 
tobulinimo ir gerinimo. Tai 
žmogus, kuris vertas pa
garbos'ir Worcesterio lie
tuviai yra tai padare viešai.

Visai netoli nuo Wash
ington,'D. C. randasi Bal
timore, Md., ten gyvena 
gabus “Laisvės” feljetonis
tas; turiu, omenyje draugą 
Paulių. Draugas Paulius 
plačiai mus supažindina 
“su dideliu daktaru.” Jis 
moka švelniai papasakoti, 
ko/ Chicagos ’įaktarui 
trūksta. “Laisvės” skaityto
jai myli skaityti draugo 
Pauliaus rmstus. Per ejaug 
metų Jonas -Petruškevičius 

 

rašė “Laisvėj”, o daįdar jis 

 

atostogauja ant sa^o ūku-

Ran dolph, Mabs. Jis 
___  ir yra gabus kores

 

pondentas. Jis plačiai pa
žįsta “Keleivio” garbinto

jus. Jau laikas grįžti iš 
atostogų, Jonai!

Apie pora šimtų mylių
> “Laisvės” randasi tar
pe kalnų ir kalnelių nedide
lis miestas, turiu omenyje 
Binghamton, N.
vena poetaš Stasys Jasilio- 
nis. Tai yra Amerikos lie
tuvių afeivijos poetas, ra
šytojas ir apžvalgininkas 
gražiosios literatūros. ► Sta
sio Jasilionio eilėraščiai jau 
žibina “Laisvės” . špaltas 
per 30 metų. Jo eilėraščiai 
yra deklamuojami jaunti- 
mečių lietuvių, jo raštai 
plačiai skaitomi darbo 
žmonių. Gal tie kalnai ir 
kalneliai pagelbsti draugui 
Stasiui kurti grožinę lite
ratui’ą.

Noriu atkreipti 
vės” skaitytojų ir 
ponde.ntų , dėmesį 
“Laisvės” redakcijoje 
nam kampelyje randasi ma
žai kalbantis, o daug pro- 
moka tau jautis asmuo, kuris tai- 

began- so taiso mūsų visų naš
čiais klausimais mūsų prie- tus ir kalbos (klaidas., Tai 
šams jųjų klaidas. Jis taip-į žmogus, 1 Z'X 1 r <■> 1 1 V~vA ZA rdr «■» t VA H i n VA ? • 1 • J

Atjiktas Kriukis, profeso
rius humoro ir meno mylė-

rūmų puslapio. Jo humoro 
eilėraščiai teko šių žodžių 
rašytojui keletas^ metų at-

tuviu bažnyčios

griausmingai 
Dr. Joną? 

mokina mus, 
Sveikatą ir 

 

daug įdomių 
nau, l.„J jh. , .. -----

mokslo, iš kurio galimą 
žmogaus protas tobulinti ir 
sykiu gerai sveikatą užlai
kyti. Kito tokio nėra.

Tarptautinės ■ politikos 
apžvalgininkas D. M:. šm 
lomskas moka apžvalgą 
įdomiai pagaminti. Jis per
statų Į.Laisvėj * dėl mūsų 
trumpai apžvalgą iš visų 
kraštų, iš višų kontinentų, 
akcijas ir reakcijas, gamy
bą ir turtą, politiką ir kovą. 
Tai yra nepavaduojamas 
Ląisvė”t apžvalgininkas, kurio ap-s 
Ar kam patiks ar nepatikš žvalgos Laisvėj mus nroki- 
maną definicija, bet aš ma- na, kaip viską suprasti 
yra ■ 1 
lietuvių 'pe.rstiityii tą, ką pats daug 

’ ' ' . Jis yra visuo-
Laisvė’-i pienės psichologas, turintis 
vyriausias mesindžeris!gabumus mokyti visuomenę 
nela> kas yra gerai dėl visuome- 
mėje ir laimėje, ji yra su- nes.
teikėja simpatijos ir per- Vincas Bovinas, lėto bū- 
duotoja žinių,’ kas gimė ir 
kas mirė. “Laisvė” yra ne
šiotoja žinių ir patarnauto
ja visiems lietuviams. “Lai
svės” editorialai eina sykiu 
su progresu: Apgina darbi
ninkų reikalus, pripažįsta 
teisybę, 
Pasmerkia neteisybę ir iš-

orespc

Padaręs tokia

ip galėjo. “ tokia klaida 
Įvykti.

Trumpai, noriu pasakyti, 
kad labai gerai atsimenu tą 
visą laikotarpį, kuomet 
“L.” kraustėsi nuo Roe
bling gatvės,- į Grand gat
vę, nuo Grand gatvės į Lo
rimer gatvę, ir kiekvienas 
persikraustymas dienraš
čiui sudarė daug’ bėdų. Ta
čiau per bėdas ir ■, vargus 
“L.” entuziastiškai 'darė iri 
daro progresą.

Kas gi yra

rašo Laisvėj 
raštų. Aš ma- 

kad jis yra šaltinis 
•iš kurio i

politikos

J

vy-j trumpai. Jis moka trumpai nuo
I 4 o -Vn notn rimin'

nau, kad “Laisvė” 
iriausias .4merikos 
laikraštis. Progresyvių Į studijuoja. •< 
žmonių šeimoje “Laisvė’•! pienės psichologas, 
yra 1 -. 
liūdnoje valandoję,

. Ten Ry

■b :S

s k-

Plieno unijos viršininkas Philip Murray . pasitarime 
su U. S. Steel Korporacijos vice-prezidentu John A. 
Stephens pasisako spaudos atstovui suvykę i derėtis 
išvengimui pliepo darbininką streiko, kurį prezidentas 
Trumanas buvo unijai įsakęs trečiu kartu atidėti. Iš
sekus kantrybei, darbininkai sustreika.vo nelaukę pas- 

klausiojo laukimo laikotarpio užbaigos.

tori jos — Žepiės ūkio r 
sterijos Valstybinė-sek 
nė bandomoji stotis, 
pertvarkoma augalų ga 
išvedamos naujos kviečių, 
rugių, bulvių, pašarinių žo
lių ir daugelio kitų žemės 
ūkio kultūrų rūšys.' Šitoje 
didžiulėje lauko laboratori
joje darbuojasi nepailsta
mas lietuvių selekcionieriu ■ 
kolektyvas, sutvirtėjęs, su- 

i brendęs, tvirtai atsistojęs 
ant kojų tarybinės valdžios 
metais ir jau'atnešęs nema
žą naudą Tarybų šaliai.
Senoji Klaidinga Teorija. «

Burzu$zmėi? Lietuvoje 
ilgą laiką buvorsodinama iš 
Vakarų atvežta reakcinė 
Mendelio ir Morgano gene
tika, tvirtinanti esamumą 
Įtiekviename gyvame orga
nizme) nekintamos ’’paveldė
jimo medžiagos.” Jinai nu
ginkluodavo gamtininkus, 
pirmoje eilėje statė atsiti
kimųjų ne mokslinio judėji
mo'jėgą, darė iš jų gamtos 
vergus, o ne jos valdovus.

Buržuaziniai genetikai 
reikalavo “rūšies ' grynu
mo” Pirmoje eilėje statėsi 
ne ūkiniai požymiai — der-% 
tingumas, kokybė, savybės, 

i o morfologiniai — išorinė 
. .išvaizda, forma. Atskiri 

augalai turėjo panašėti vie-j 
nas į kitą kaip dvyniai, tik 
tais atvejais, juos galima

•L. Šaknaitės. Ji yra planuo- bininkus ir išnaudotojus, 
toja programų, akompanis- Aš manau, draugai ir drau

gės, kad jūs esate vyriausi 
simpatijos ir -užuojautos 
mesendžeriai, . sujungiate 
.mus į vieną šeimyną, atlie
kate vyriausius darbus/^a- 
sisklaidžiusioj rūūsų šeimoj 
ir tuomi pagerinate mūsų 
visų .gyvenimą. Mes vi^i ži
nome, kad Laisvė, kaip lai
kraštis,. neturi sau lygaus 
kito laikraščio, kuris galėtų 
prisilygint] prie Laisvės. 
Laisvės piknikai, įvykstą 
įvairiose kolonijose, Brook
lyn,1 Maynard), Philadelphia, 
Baltimore ir kitose lie
tuvių kolonijose, yra dideli 
ir gražūs. TCas juose apsi
lanko, ' tas įgyja puikius 
įspūdžius. Paprastai ir 
“Dievas duoda” giedras, 
saulėtas dienas 
žmonėms, 
kovoja už teisybę, už geres
nį gyvenimą visuomenei.

Laisvės koncertai yra 
virtę į tradiciją, į kuriuos 
tūkstančiai lietuvių suva- 
pirmą kartą atsilankiusius 
žiuoja. Laisvės bankietai 
žmones nustelbia -savo di
dumu. Būrys gaspadinių 
dažnai dirba po dvi dienas, 
kad maistą pagaminti. Be 
gaspadinių randasi ir gas- 
padorių. '

Laisvėj garsinasi savo 
įstaigas afba užsiėmimus 
daugelis biznierių ir profe
sionalų. Iš visų Tarybų Lie
tuvos kampų mes galime žN^vieso’ 
nias rasti tik Laisvėj./ !

Tokie žmonės, kurie da
bar atvyksta į mūsų šalį,1 stotis. '• 
turėtų rūpintis, kad Laisvė 
juos aplankytų kas dieną.

Mes, sęni Laisvės skaity
tojai, korespondentaį, ^ben
dradarbiai, žinome ir path- 
riame jums, kad tik per bė
das, vargus ir kovas jūs 
galėsite pagerinti savo gy
venimą mūsų šalyje7.

Laisvęk remia tūkstančiai 
žmonių, daugiausia dėl to, 
kad Laisvė kovoja užjlarbo! 
žmonių teises, už geresnį

4 ė, direktore, mokytoja 
chorų, grupių, grupelių; ji 
atlieka didelius • ir mažus 
muzikos darbus. Tai tikra 
muzikos daktare. Darbinin
kų tėvų duktė, mylima visų 
progresyvių žmonių.

K. Karosienė, Laisvės ko
respondentė per daugelį 
metų. Ji yra darbininkų pr^ 
ganizatorė, jų reikalų gftmė 
ja, veikėja, pirmaeilių^ kla
sių kovose.

Jonas M. Karsonas, \£m 
gus be kojų, Laisvės kores
pondentas Naujojoje Angli
joje, kuris' pfr vargus ir bė
das planuoja .Laisvei para 
mą, kad Laisvė tobulintųsi, 
kad Laisvė pasiektų darbi 
ninku minias.

M. Sukackienė, D. J. Ju- 
sius, J. M. Lukas, Worces- 
terio lietuvių veikėjai, ko
respondentai, kuriems pro
gresas rūpėjo ir rūpi. Jie 
nesiskundžia darbais ir ne
sigiria apie tai, ką jie ati
dirbo.

Elzbieta Vilkaitė mokina 
muš, kaip tinkamai paga
minti maistą, kaip reika
linga naujai gimę kūdikiai 
sutikti ir auginti.

Jonas Siurba, jis išmoko 
raginti ir raginti, kad mes 
visi „ priklausytume • prie 
Lietuvių Darbininkų &.isi-. 
vienijimo. I

Drg. Gasiūnas, Susivieni
jimo pirmininkas, Tiesos 
redaktorius, prakalbinin- 
kas. Dinamiškai darbštūs 
žmogus. ’ . .

Laisvės bendradarbiai ir 
korespondentai, perstatyto- 
jai teisybės iš savo miestų 
į4/miestelių: P. D. Lekavi 
mūs, S. Penkauskas, J. Gry
bas, George Shimaitis, Ona 
Girnienė, H. Tamašauskie
nė, Stigienė, Sukackienė, 
Pranas Jačionis, P. Taras- 
ka, St. Kuzmickas, J. Ba
ker, P. Baranauskas, J. 
Mockaitis, A. Matulis, M. 
Baltulioniūtė, R. Kaimietis, 
A. Dambrauskas, J. Burba. 
S. Zavis, J. A. Bekampis, 
J. S. Rainys, M. Pukjš, M. 
Baltrušaiti^, George Kwain. 
J. Žebrys, K.‘ Žukauskienė, 
S. V. Ramutis, F. J. Rep
šys, A. P. Dambrauskas, J. 
ęiažionis, J. * Skliutas,, Ba
ronas (montellietis),- M 
Antanuk, M. Alvinienė, Al
binas, Brazauskas, Kazlaus
kas, B. Muleranka, V. J. 
Stankus, Sliekienė. Jūs, 
draugai ir draugės, žibinat 
ir žibinat Laisvės špaltas. 
Man patinka jūsų kores
pondencijos, kad jūs moka
te pasakyti teisybę apie dar-

do žmogus’ vienas iš'tų, ku
ris rūpinasi meno reikalais. 
Jis judina meną, moka pa
raginti meno veikėjus į 
veiklą, 

 

zaĮcijų reikalus ir 

 

dihti mus su menu. Tai yra 
” bendradarbis.

cas Paukštys,

perstatyti organ i- 
supažin-

kui* teisybė yra. sei\as “I

tano Bimbos, ir Rojaus Mi- 
zaros trumpai pasako, kas 
buvo, kas'yra ir kas bus 
ateityje, arba ant rytojaus. 
Krislai gabiai žibiną dien
raštį. Apgina darbininkų 
reikalus nuo visokių diplo
matų ir išnaudotojų. Lais
vės žinių puslapis įdomus: 
žinios trumpai parašytos, 
bet jos /viską pasako.

Laisvės Įvairumų Sky
rius supažindina . dąfbinin- 
kus su mokslo žengimu pir
myn ir pirmutiniais moks
lo klausimais. Drg. V. Tau
ras, tai yra mokslo stu
dentas. Jis moka 'įdomiai 
įvairumų puslapį pagamim 
ti. Jis mokina darbininkus 
apie tai, kas yra mokinama 
pasaulio žymiuose univer

 

sitetuose. Jis pats yra giliai

jau 
ižengik septintą savo am- 
Žkms( dešimtmetį. Jis atro- 
dv'-daug jaunesnis, negu jo 
amžius sako. Tai yra fiziš
kai menkutis žmogus, bu
vęs “Laisvės” redaktorius, 
dabar ’ jos bendradarbis. 
Vincas Paukštys yra gabus 
pastabininkas. ‘ Jis 
pastebėti įvairiais

“Lais- 
koręs- 

kad 
vie-

, kurio nesustabdo 
nei lietus, nei audros, nei 
niegas nuo jo pareigų. Tū

rius omenyj draugą J. Par
kų. J išbyra meisteris vertė
jas ramų iš kitų kalbų.

Jonas Valentis, režisie
rius ir aktorius yra susi
jungęs su progreso žmonė
mis per 30 metų. Jis moka 

Vincas Andrulis, Dzūkijos perstatyti veikalus iš kny- 
sūnus‘ nuo Stakliškių. Jis gos, — iš negyvo popie- 
perėjęs ' visas darbininkų riaus teksto padaro gyvą 
kolegijas, dirbęs

gi. moka humoriškai pašiep
ti tuos\ kurie “patys save 
vadinasi “ekscelengijomįs?^

Leonas Prūseika, ciaug 
metų buvęs “Laisvės” re
daktorius. Senas ■ darbo 
žmonių spaudos. redakto
rius, nuo “Laisvės”
rėmėjas endradarbis.

kūrinį. Jis moka iš mūsų 
draugų raštų sukurti vaiz
dus, ką mes visi mylime. 
Jis prisideda prie kultūri
nimo lietuvių.
■'Eva Mizara, ji išmoko 

pažinti mūsųk^M 
pranta kelionės sunkenybes, 
ji, atlikusi savus 
skubinasi susidurt^ su ko- 
lonijų draugais ir draugė
mis, ir perstatyti jiems 
Laisvės reikalus. Darbinin
kų tėvų duktė, ji jiems tar
nauja.

K. Petrikienė, rašytoja 
knygos “Virėja”. Ji daug 
metų mums sako kalbas. Ji 
yra dalis mūsų darbininkiš
ko^ judėjimo per 30 metų. 
Nuo draugių moterų ji gali 
gauti garbės vainiką už sa
vo darbus.

B. L. šalinaitė per dau
gelį metų veikia. Reta lie
tuvių programa apsiėjo 
Brooklyn^ N. Y., ir kitose 
apylinkėse'“*' dalyvavimo B.

Ji ,su-

ikalus,

tokiems
kurie nuolatos,

gyvenimą. j •
Laisvės 30 /metų jubilie

jus yra\ažinjngai atjaučia
mas visų Lysvės skaitytojų. 
Aišku gali būti visiems, 
kad • Laisvė yra turtinga 
draugais ir draugėmis ir ji 
ilgai gyvuos.

Lai laimė it gera darbo 
žmonių valia jai žibina atei
tį! <
Boston, Mass.,- liepos 10 d., 
1949 m.

Washington. — Senatas 
39 balsais prieš 28 atmetė 
reikalavimą sumažinti fe- 
deralės valdžios išlaidas 5 
iki 10 nuošimčių.

metai, bėgo gyvenimas, o 
kai kurie genetikai, išmėgi
nę tūkstančius ‘‘švarių lini
jų” taip ir nesugebėjo pri- 
mieruoti visų augalų pagal 
vieną matą. “Rūšies”' nesi- 
gaudavo.

Mokslinių įstaigų oficia
lūs vadovai stengęsi akli
nai uždaryti lančą.į didžiulį 
ir galingą pasaulį — Tary
bų Sąjungą, pasaulį, esantį 
greta, kuriame viešpatavo 
šviesus > ir pats pry- 
šakinis gamtos pertvarky
mo mokslas, sukurtas tokių 
gamtos mokslo korifėjų, 
kaip Timiriazevo, Dokučia- 
jevo, -Viljamso, Mičiurino.

Reikėjo pratekti virš Lie
tuvos valomam griausmui, ! 
visos liaudies audrai, kuri t 
nušlavė lauk smetoninę vy
riausybę, kad jos gyvybin
guose spinduliuose sužydė
tų gyvenimas, pasikeltų 

m visa kas gyva. Per
sitvarkė, tapo nebepažįsta
ma ir Dotnuvos selekcijos

-• '■••.z

B
j ii ' '

WT'vl s?' »»
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O

kas.
pe-

Charlotte Chance ir Marilyn Wax ateina Į Chamber 
Q.f Commerce pastatą Los Angeles mieste protestuoti, 
kad smog (mišinysjdūmu ir miglos—smoke and fog) 
ėda joms akis ir dusina. Saulėtoje Kalifornijoje daž
nai per ištisus pusdienius nesimato saulės per tirštus 
komercinius dūmus ir miglas. Ypačiai tas vargina 

slėniuose gyvenančią biednuomenę. Gyvenančios 
aukštumose ponijos smog nepasiekia.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Spalių 6, 1949
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(Tąsa) ; Po kokios dešimties minučių ji priėjo

Great Neck, N. Y
I I '

Seni dalinio veteranai ištisomis eks
kursijomis ėjo į eglyną ir pagarbiai ste- 

‘ bėjo sudėtingą ir nepaprastą operaciją.
— Iš Maskvos. Vadinasi, žino apie 

mus viską. Net mūsų generolo dantų ne
pamiršo, — žavėjosi Velasas.

Dar po kelių dienų Kovpakui ir Rud- 
niovui atėjo naujos kariškos uniformos 
Su fronto generolų antpečiais. Partizanų 
dalinių susivienijimas .darėsi panašus į 
reguliarios kariuomenės dalinį. Batalio
nai ir kuopos, būriai ir skyriai darėsi vis 
darnesni bei organizuotesni, disciplina ir 
tvarka vis giliau skverbės^į mūsų darbo 
dvasią bei turinį. Mes pradėjome ruoštis 
naujam reidui. Kur mes eisime, 
niekas nežinojo. Aišku buvo tik tai, kad 
eisime įanotus, kur nėra miškų,.tik ste
pės, kalvos ir kalnai.

XXXV <
Pas mus* perbėgo slovakų kareivis An

driejus Saksa. • Pradžioje buvo sunku su 
juos susikalbėti. Jis vis bandę kalbėti 
apie tarptautines temas ir todėl vartojo 
grynai čekiškus ^posakius. Daugiau kaip 
pusės jo žodžių aš nesupratau. Kai tik 
pavyko nukreipti pokalbį į įprastas te
mas — apie slovakų kareivių gyvenimą, 
apie jų namus, apie šeimą, apie vokiečių 
valdžios organus, mes puikiai supratome, 
vienas antrą.

įleidęs jam pabūti pas mus keletą die
nų ir kiek apsiprasti, aš ėmiau ilgiau su 

j Juo šnekučiuotis. Andriejus papasakojo 
Inan įdomių dalykų. Kad slovakų karei
vių tarpe yra žmonių, palankių rusams 
ir net pasiruošusių perbėgti pas partiza
nus, tai aš žinojau; bet kad papulkinin
kis Gūsaras Jozefas, vadas slovakų pul
ko, esančio Choinikuose, buvo palankiai 
mums nusiteikęs, to aš niekaip nelau
kiau. Įsitikinęs, kad/mes iš tikriau (esa
me draugiški slovąkams, Andriejus pri
sipažino, kad buvo to papulkininkib šo-

4 ferių. Reikalas ėmė rimtėįi.
— Kodėl iš karto nepasakei? — pa

klausiau aš jį. ? z
— Bijojau, pane karininke.
— Ko bijojai? ■ r
Kareivis tylėjo? Aš paklausiau įį tie

siai: \ ‘ •
—r O gal tave pasiuntė patsai papulki

ninkis? ■ ' ' ■
\ — Ne, ne, prose pana..(. — sumojavo

\jis rankomis.
— Bet> jis žinojo, kad tu' pas mus.ei

ni? ' . i
— Ne. Pas mus disciplina. Ir jeigu jis 

•> nutylėtų, ir nedraustų, tai ryt pusė ka- .
reivių pereitų pas pkrtizaiįus, d* poryt 
švabai pakartų ..patį paną papulkininkį 
Jožjęfą. ’

Aš pranešiau apie musų pokalbį va- 
dovybei. '

Labiau už visus juo susidomėjo drau
gas Demjanas. Manipasirodė, kad jį bu
vo pradėjęs įveikti romantiškasis parti
zanų niežulys. Tačiau niekuo to neparo
dydamas, jis ramiai kalbėjo:

— Reikia tą slovakų papulkininkį bū- 
\ tinai suagituotį.
\ — Bet kaip?'
x — -Parašyti laišką. 7

— Tai galima. Bet kaip jį perduoti? 
Jeigu jisai pateks vokiečiams, mes pra
žudysime žmogų: papulkininkį sušaudys. 
O jeigu laiškas j įj pasieks, reikia gi dar 
gauti atsakymą.

—- Na, tai jau jūsų reikalas. Perduo- 
. ,da gi žmonės... — kiek pasikarščiavo 
Demjanas. .

Aš pagalvojau apie Andriejų, bet šis 
variantas iškart atkrito. Jį pažinojo ka
reiviai, taip pat žinojo, kad jis bėgo pas 

. partizanus* .
Ir čia aš atsiminiau Karpovną: juk ji 

pati buvo siūliusis eiti žvalgybon į Ov- 
ručą.

— Pašaukite ją čia, — pasakė^Demja- 
nas. j

Mes papasakojome jai viską, nieko ne- 
r nuslėpdami. 7

— O tai labai reikalinga? — paklau
sė Karpovna.

rie mūsų ir tarė:
— Aš sutinku. Bet sąlyga . ..
—^Kokia sąlyga?

į— Parūpinkite man puošnią sukne-

dar

damas draugi
atsakė nesvyruos 

Demjanas.
— Leiskit pagalvoti.
—.Galvokite.
Mūkytoja vaikštinėjo skynimu pirmyn

ipGitgal. ‘

' — Na, šit tau išmonė. . —suniurnėjo 
Pavlovskis.

Kovpakas taip pažiūrėjo į ūkio dalies 
padėjėją, kad tasai net krioktelėjo.

Ant švaraus parašiutinės drobės gaba
lo Vasia Voidechovičius išrašė laiško 
tekstą. Karpovna įsisiuvo jį į striukės 
skverną.

Iki vietos ją lydėjo žvalgų būrys, va
dovaujamas Kašickiov Už kelių kilome
trų nuo miestelio jie turėjo jos laukti 
grįžtant. . -

Į vakarą ekspedicija išvyko iš stovyk- 
los- £

Ketvirtą parą Karpovna sugrįžo.; Aš' 
išklausinėjau ją ir nuvedžiau pas Dem-, 
janą. Kai mes, atidžiai išklausę Karpov
ną, pasikeitėme nuomonėmis apie rezul
tatus, draugas Demjanas tarė:

— Kodėl jūs neužfiksuojate tokių da
lykų? Reikia, fiksuoti. Tuo labiau, kad 
juk jinai raštingas žmogus.

Aš pasiėmiau iš štabo kelis lapus po
pieriaus ir nuėjau pas Karpovną.

— Ar jūs galite užrašyti-visą jūsų pa
sikalbėjimą su papulkininkiu? ... ■

— Kol nepamiršau, galiu.
— Rašykite.
Jinai atsisėdo prie naujai nukirstos 

pušies kelmo ir Mą pat pieštuku užrašė 
visą savo poka||pr

Aš perteikiau jį be pakeitimų..
“Pone papulkininki, aš atėjau pas jus 

kaip Raudonosios Armijos ątstoVė.
— Kokios Raudonosios 'Armijos? — 

paklausė pąpulkininkis.
— Raudonosios Armijos, veikiančios 

priešo užnugaryje.
’ — Ko jūs iš manęs norite?
— Aš noriu, kad, jeigu jums yra bran-' 

gi jūsų tėvynė, jeigu jūs norite pamatyti 
savo Slovakiją laistą, tai kad jūs pasi- 
elgtumėt taip, kaip pasielgė pulkininkas 
Svoboda.

— O kas . toksai yra'pulkininkas Svo
boda? Aš jo nepažįstu.
./ — Pulkininkas Svoboda — tai slova
kų pulkininkas,'perėjęs su savo divizija 
•į Raudonosios Armijos pusę ir kovojąs 
dabar prieš mūsų bendrą priešą —- vo
kiečius. - • \ i

Papulkininkis tylėjo.
— Bone papulkininki, aš atnešiau jums 

laišką nuo mūsų genjerolų.
— Duokite jį man, ~ tarė papulki

ninkis. .
Aš padaviau jam laišką. '

. — Bet aš nesuprantu rusiškai. '
-— Duokite, aš jums perskaitysiu ir 

paaiškinsiu nesuprantamas vietas, — 
pasakiau aš.

— Pone papulkininki... —- pradėjau 
skaityti laišką.

,— O ai’ jūs žinote, kad aš galiu jus 
sušaudyti? — paklausė jis.

— Žinojau dar tuomet, kai manė sky
rė nunešti jums tą'laišką.

— Kodėl jūs ėjote?
— Reikėjo, — atsakiau aš.
Papulkininkis tylėdamas . pažiūrėjo į 

mane. Ką jis tą akimirką pagalvojo, aš 
nežinau,’ bet jis atrodė toks nustebintas, 
jog kitomis aplinkybėmis aš, tu r būt, bū
čiau nusikvatojusi, bet dabar aš papra
šiau jį, kad-jis išklausytų mane iki galo, 
o po to. jau įvykdytų savo grąsinimą.

— Nę,i niekuomet aš neatiduosiu jūsų 
į vokiečių rankas! — sušuko papulkinin
kis.

Kajr^buvo baigtas laiško skaitymas ir 
Jo aiškinimas,, papulkininkis pasakė: “Į 
parlamentarines derybas aš nesileisiu, 
pereiti į Raudonosios Armijos pusę ne
galiu, kadangi už tai vokiečiai sudegins 
mūsų tėvynę.”

— O papulkininkis Svoboda vis dėlto 
perėjo? Šiomis dieMortiis jį sveikino dak
taras Benešąs, — pasakiau aš.

—r Jis buvo Prancūzijoje, Vokietijoje 
ir iš* ten nuvyko į frontą, o iš čia perėjo 
tarybinės kariuomenės pusėn. Benešąs

• yra Anglijoje. Mes gi esame priešo už- 
nugaiyje. Už slovakų perbėgimą į.par
tizanų pusę jų šeimos yra sušaudomos, 
arba sudeginami namai, — atsakė., jis.
. . (Bus daugiau)

G

Rugsėjo 9 d. A. p. Kliu- 
bas laikė mėnesinį susirinki
mą. Susįrinkimas buvo skait
lingas nariais. Gal būt, kad 
oras atvėso. Lauko darbinin
kai per šią karštą vasarą nuo 
saulės buvom pritrenkti, tad 
jokios visuomeniškos veijdos 
nebuvpį ■> '

Dabar klįubas plamioja į 
žiemą daugiau darbuotis. Be
je, šiame susirinkime buvo ir 
pokilis.- Tai dviejų kliubo na
rių išleistuvi'ų į Calif orniją pro
ga. Išvyksta d d ? E. Gruzins- 
kiėnė ir O.na Skrydulienė. Po- 
kilyj dalyvavo diktas būrys, 
vietinių kaimynų ir draugų, 
kad palinkėti toms draugėms 
geros kloties. Kasmočių sve
tainėj prie gražiai nukloto 
stalo valgiais ir gėrimais bu
vo linkėjimo kalbų pasakyta 
ir apgailestauta, kad draugės 
apleidžia mūsų koloniją. Tos 
draugės yra buvę Pirmyn 
choro narės ir progresyvi© 
judėjimo <TČnjė j oš. Tad buvo 

Minkė.jtmų, ka’d tos draugės ir 
Californijoje [taip pat stotų į 
visuomeninę veiklą.
j''Bėję, drg. P. Beeis, kal

bėdamas, prisiminė apie dien
raščio Laisvės 30 metų jubi-

Prašė. duoti pasveiki- 
Kiek tą vakarą au-

dieiii.
nimus.
kn buvo surinkta, nepasaky
siu. B,et viso .greatneckiečiai 
sveikinimais sukėlė $41.50. ,

10 d. rugsėjo įvyko L. A. 
P. Kliubo piknikas bei alaus 
“party.” Parengimas buvo 
gražūs ir prie muzikos snją- 
gus. Dalyviai buvo linksmi. 
Tik ^ąila, kad dėl tikietų su
vėlavimo neišsigarsino, tad 
publikos buvo nedaugiausiai.

Pas mus randasi ligonių.
Drauge J. Krau č i ū n i e n ė

A . '
GAMTOS PERTVARKY-. 

TOJAI LIETUVOJE
(Tasa nuo 8-ėlo pnslJ 

įsisiurbia į gerklę. Į Bulo
vo kūrybinių^ pasisekimų 

 

. skaičių galima\ , priskirti 
naujas miežių /ūsis, kurių 
ūseliai minkš ir švelnūs, 
kaip linų.

Lietuvių Atsiekiami* 
Visam Kraštui

Neseniai Maskvoje išleis
ta didelė knyga “Žemės ū- 
kio kultūrų aprobacijos va? 
dovėlis.” Joje duodama 
charakteristika visų grūdi
nių rūšių, kurios įgavo pi
lietybę Tarybų šjilies lau
kuose. Jų tarpe knygoje, y- 
ra devynios, apie kurias 
pasakyta:

4— Išvestos Dotnuvos se
lekcinėje, - bandomojoje sto

tyje. .
Devyjnios rūšys, gavusios 

pasų Lietuvoje, ir beveik 
tiek pat dar neįtraukta. \ 
knygą dėl to, kad jos tapė 
pilnametėmis po to, ka| 
knyga jau buvo spausdmi- 
ma! Naujos kviečių, rūgiu, 
miežių, avižų, bulvių, žir
nių ir pašarinių žolių [rū
šys, kurios Lietuvoje auga 
ir neša didesnius derlius, 
negu bet kurios kitos Ar 
tai ne pasisekimas, ar tai 
nė pergalei

Tai1 priešą 
nio mokslo žinid^iis apgin/ 
kluotų žmonių ilžinišKO 
darbštumo vąisitfs, ilgame- 

ųltatas, tai 
įe puikų 

7 liaudžiai

mičiurini-

(Krauch) iš ankstybo pava-^bių.
sario apsirgo ir turėjo suhkią^ Bėda su jais ta, kad tūli 
operaciją. Pastaruoju laiku 
jau yra kiek sustiprėjus, 
ta draugė ūmai apsirgo, 
d. Veronika Adomonienė, 
vo padaryta operacija.
bar jau gVja ir stįprėja.
biems draugėms linkiu pilna 
^pasveikti. Y/

Ki- 
tai 

Bu- 
Da-

iš jų dar vis jaučiasi tebesą 
ponai bei turinti tarnaites, 
kaip Lietuvoje.

Bet 4amęf ikonai lietuviai yra 
kndo pakęsti jų 

suieško 
ZJabar tie. 
ykj savo 
kalj/ir sun- nepamąsto, kad ne vienas iš 

progresyvių jiems ne tik dar
bus suranda, bet ir priima ant 
“burdo.” Jiems patartina ne
būti, šaltakraujais.

F. K1—ton.

i

p I
f

čių ieškojimų 
žmonės, rodą 
ištikimybės sa 
pavyzdį.

Didysis Darvino mokslo 
tęsėjas — Klimentijus Ti- 
miriazevas rašė:

“Gamta — tai valstietis. 
Ji mėgsta darbą, myli try
nėtas rankas, ir jeigu jai 
tenka atidaryti savo paslap
tis, tai ji skiria pirmenybę 
tiems, kas tame suįdomam 
tas? '

Lietums selekcionierių * 
mičiurininkų šlovingas dar
bas — vaizdingas įrodymas, 
šitos puikios Timiriazevo 
minties. .

sportai /ir 
grubunją ir • darg^ 
j arbus ir tt. 
vargšai gal pirmą 
gyvenime dirba, 
kiaušį, prasčiausį darbą. Tai 
gerai.

Kaip girdėti, tai jie 
iš viršaus spaudžiami, 
“nesuklystų,” kad bijotų 
gresyviškos dvasios, parengi
muose užeiti ir tt. Bet jie

Pas mus privažiavo daug 
pabėgėlių bus er šimtas. 
Dabar lietuvių tarįje čia eina 
nemažas- sujudimą 
rių gyventi nesiran 
tai kraunasi ant 
ventojų.

Kamba- 
. Bet už 

Ketinių gy- 
Ir pada'ro'"sunkeny-
_____i.--------------------

■(

yra 
kad 
pro-

Priešliaudiški Reporteriai 
Turi Apleist Nankingą

Šanghai, Kinija.— Vieti
nė kinų liaudies valdžia 
Nankinge įsakė išsikraus- 
tyt visiems tokiems užsie
niniams korespondentams) 
kurie neužsiregistravo val-\ 
dinėse įstaigose.

*

t
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VAJUS
Gavimui Laisv

Adujų Skaitytojų?
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 N ytojŲ
Sukeikime Fondą Nors iš SJO,OOO!

'» • (.
Užtikrinkime savo dienraščiui 1950 metams biudžetą savo 

darbu baigdami šiuos metus. Jei gausime 1,000 naujų skaitytojų 
ir jei sukelsime $10,000.00 aukomis ir parengimais per tris mė
nesius šių metų, tai, turėsime gražų biudžetąApradžiai sekamųjų 
metų.

pradžiai sekamųjų

Vajus, Gavimui Naujų Skaitytojų
• *

Prasideda su Spalių - Oct.1 1 Diena;
Baigsis su Sausio - Jan. 1 Diena.

Kviečiame į Kontestą Gauti Naujų 
Skaitytojų! Gražios Pinigines D anos

Paskirtos Kontestantanis

1- ma $75.00
2- ra — $50.00
3,čia — $35.00
4-ta — $30.00

'^ta — $25.00

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

10-ta

$20.00
$15.00
$12.00
$10.00

$5.00 „
į

/

Tuojau stokite į kontestą ir gaukite hors vieną iš aukščiau 
'nurodytų garbės dovanų. Parodykime, jog ir šiandien mes (tebe
dirbame tokiu pat pasiryžimu, kaip dirbome prieš 30 ‘
pradėjome Laisvę leisti dienraščiu. Gražiausia atžy 
biliejų, jei gausime 1,000 naujų skaitytojų. Bus mūs 
sias džiaugsmas, jei sukelsime $10,00€į. aukomis ir 
parengimų ir tuomi užtikrinsime dienraščiui Laisvei 
1950 metais.

metų, kai 
ėsitne jti- 

didžiau’ 
Inais nito

■ ravimą

Stokime visi j darbą ir dirbkime kaip bitės šiam
gražiam apšvietos tikslui! Tuojau 

užsiregistruokite į kontestą.

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

Visais vajaus reikalais kreipkitės:

LA IS V E
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awrence Mass.; Essex 
šimtus

St. Išsinešė keturis 
dolerių.

ibuvo trys dypu-čionai
kai iš Vokietijos. Juos par- 
sikyietė kunigas Juras. Tais 
trimis yra Bernardas Braz
džionis, Faustas Kirša , ir 
Alfonsas Lesinskas. Visi trys 
Kaune gyveno per visus 
Smetonos viešpatavimo laikus 
ir hitlerinės okupaęijos lau
kais. Kirša giriasi, 
Lietuvoje parašęs ir 
dęs net penkioliką knygų 
ir redagavęs keletą 
lų Kaune Smetonos' laikais 
Iš to gal 
knygas ji 
kad 
mą 
j is 
mą, 
sušaudęs.-n x>ul kiuhi 
Kaip tiki Raudonoj 
pradėjo 
brukti 
Kirša per 
Vokietijon 
gyveno. Jam 
nuo galvos

Meluoja šitie 
melo galo 
Pav., sako, 
tarybine 
sušaudė 
Kaipgi 
vežti

Save 
matais 
Amerikos 
no, 
navo

kad ‘’jis 
išlei-

zurna-

f suprasti, kokias 
arašė, Jis sako, 

jis rašęs prieš komuniz- 
ir fašizmą. Bet jeigu 

būtų rašęs prieš fašiz- 
tai jį būtų flitleris 

Bet kitaip atrodo, 
ji Armija 

vokiečius .mušti ir 
Lietuvos, poetas 
beržyną traukė 

ir iki šiol ten 
nei plaukas 

nenukrito.
• dypukai ir 

paslėpti negali, 
kad Lietuvoje 

vyriausybė
-ir Sibiran 
sušaudytus; 

Sibiran ?
stato dideliais diplo- 

- ir demokratais. Bet 
lietuviai gerai ži- 

kokie demokratai 
Smetonos Laikais.

5)

visus 
jšvežė. 
galėjo

tar-

Draugė Rožė Chuladienė 
rugsėjį 27 'dieną ' minėjo 
savo gimtadienį.

Vėlinu jai sveikai ir 
mai sulaukti kitų 
taip ‘ pat sykiu su 
draugais ir draugėmis 
vauti veikime.

pieną 
dikį ‘ 
sugrįžo, 
Iš ' išgąsčio 
daro, ir pagriebus ir 
tuonių . metų mergaitę 
girdė! Vėliau ; .

nuimti, palikdama kū- 
maudynėje. Kuomet 

rado prigėrusią.
• nebežinojo 
pagriebus

k a v
aš- 

_ . pri-
sųprato bai

sią .tragediją. Atsidarius lan-. 
gą pradėjo šaukti kaimynus, 
kad pašauktų jos. vyrą, 
nes stųboje yra kas nors 
negerai. Kaimynai atbėgo 
ir surado, kas atsitiko.
Policija pribuvus motina, nu
gabeno ligoninėn. Dabar
ji randai Denver ligoninė
je z 
minuos, 
tyti nė 
d otų vi tį.

j Tai 
pačių 
patarta, kad ji 
ta į ligoninę, 
pasveiks, 
kad 
bar 
per 
čiu 
ir 
nebeužtikrinta. '

randasi Denver
Per f 10 dionų ją egza- 

neteko m’a- 
dukrelių lai-

Vargšei 
savo

didelis 
daktarų.

apsileidimas 
Buvo jiems 
būtų padū
ko! pilnai

Bet buvo atsakyta, 
. nesiranda ' vietos. Da- 
surado vietą! Bet jau 
vėlai, dviejų 
jau nebėra. .' 

pačios motinos

m ergą i- 
Pa galia u 

gyvybe

Besmožydamos gaspadl 
turėtų garai apsižiūrėti, kįid 

 

• neužphturjiėte taukų 
nies, 
ra h 
įvertos 
radus savo gyvastį, 
kaimynai nebūtų 
pribuvę pagalbon su 
gesiais. Atsitikimas 
Methuen, Mass.

links- 
metų, 
visais 
-daly-

moti- 
žmogžu- 

prigirdė savo , dvi 
vieną astuonių <me-

U r š u 1 ū Z a j a n k a u k - 

per ilgus metus buvo 
bizriierką. Turėjo duk- 
bet . cluktėf mirė prieš 

metų, tai gyveno
Kalbos eina, kad ji 

Pasiliko du 
Pinfgai .palikta ad- 
žiniai 

padarys,

Mirė 
kas, 
gera 
terį;
keliolika 
viena, 
paliko $70,000. 
broliai, 
vpkąto 
katas 

' (Moteriškė ' priklausė 
tiškai parapijai 
su 
tautiškose 
M. Tąrtonis 

Td otų ves

ir kaip advo-- 
taip ir bus.

tau- 
Palaidota 

bažnytinėmis apeigomis 
kapinėse. Broliai

* ir B. .Tąrtonis 
prižiūrėjo.

S. Penkauskas

cys

nes yra pavojas, ba- 
Moflfętte padarė $400 

; nuostolių ir būtų pra- 
' jeigu 
greitai 
ugnia- 
įv.yko

Nors Methuen yra 
miestukas, bet te

mazas
aimių 

daugiausia atsiti/nl/a) Mild
red Brown važiud^lainą p e r 
n e a psi ž i ū rė j j m ą st i/l/tel ė j o

Fr a n k V a n d e rp y t, 53 ? m et. 
amžiaus, žmogus gųJk ligo
ninėje ir kovoja šti mirti
mi. Moteriškė sako, kSd ji 
nekaltą/.

Sugedusia is nervais 
na papildė baisią 
dystę, 
dukteris, 
tų, kitą trijų mėnesių.

Patrick Yulia sirgo nervų 
liga jau keli metai ir dak
tarai buvo ligą apmalšinę. 
Bet patarė ' jai, kaip bus 
blogiau,, ateiti pas gydyto- 

' Tačiau, matyt, liga 
lo netikėtai. Beprau- 

mažąją mergaitę, ba
udėjus ant pečiaus pieno ! irgi 

pradėjo j

Ją. 
paki 
šiam 
v o u
pašikĮyti. Pienas 

Moteriškė

Plieno Darbininkai
Sustreikavo
; CARNEGIE, Pa.—Rugs. 21 
d. sustreikavo Superior Steel 
Corp, darbininkai. Priežastis 
streiko, sako, kad darbi
ninkai labai įpyko ant'plie
no savininkų, už tai, kad 
šie atmetė prezidento pa
skirtos komisijos rekomenda
ciją.

Kaip
rekomendavo, 
savininkai 
kiekvieno 
kiekvienos valandos po 
į senatvės 
fondą, 
dirba

žinome,, • 
. kad 

sumokėtų 
darbininko

is 
mokėti $250 
nelegališkai 
.lieto, vertės $75. 
simokės, turi eiti 
mėnesiams 
keturi 

: mi •

Jaunuoliu Leo P. Coutri 
Vermont nuteistas pasi- 

už turėjimą 
įsigyto branza- 

Jeį nepa- 
šesiems

kalėjimą. Kiti 
jaunuoliai irgi laiko- 

dar del ištyrimo. Jie 
yra iš Vermont.

i DiK. maskuoti plėšikai api- 
n u b ė g o i plėšė' L. Martin Tavern/ 124

LAISVĖ

turėti artistus net 
York o!

Vilijos 
prie 
Taip 
dviejų 
“Buvo

> Tai

iš New

Choras 
margumynų 
pat bus 

veiksmų 
Klaida”, 
tiek iš mūsų veikimo. 

28 kp. sekr.
K. Yenkeliūnienė

rengiasi 
vakaro, 

perstatytas 
veikalas

Įė.t vis tiek atsirado 
trumpam laikui 

pŲiititi vendas ir 
etninę. Tai J. 
žinoma; drau

gus sunkes- 
Tai die ir 

Bet
agerės,* 

apsi- 
ddrbą,

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ALINGOS

Hartford, Conn

Worcester, Mass
Pranešimas ir Pakvietimas

Veikalas “Mūsų. Gyvenimo 
Žaizdos’.’ atvažiuoja iš Niu
jorko į Massachusetts valsti
ją tik porai dienų ir tik į dvi 
vietas: spalių 15 d. bus M on-' 
tell o, o spalių 16 d., Worces
ter. Montello apylihkė su 
didžiuoju Bostonu vaidinimą 

nepaprastos dramos ma- 
Tautjško Namo Svetainė- 
Bet man svarbiausiai ne
priminti worcesterieciamsrisi

ir jo apylinkės lietuviams, net 
taip'toli, kaip Lowęll,jLaw- 
rence ir- Nashua.
Gardner, Fi t c h b u rg ,/■ 
ir kitus kaimyninius 
tai jie dažnus atsilaikyto j ai, 
pribus ir dabar.

šis teatrinis parengimas 
ruošiamas dienraščio Laisves’ 
30 metų sukakties • atžymėji- 
mųi ir dėl jos naudos. Garsi
nimų- kortos gražiai paroduo- 
ja krautuvių Janguose, 
grama bus spausdinta su biz
nierių garsinimais, 
gaus kiekvienas žiūrovas. Lor 
Šimas turės prasidėti punktu- 
ališkai 3 vai. po. pietų, taip, 
kad po lošimo, kada Makarie
nės laikas, galėsime .užkan
džiauti šioje pat svetainėje, 
nes moterys ruošia geras vai
šes. .Tai bus tinkamiausia 
susipažinti su aktoriais, lošė
jais, svečiais ir svečiais žiū
rėtojais. Viską laiku pradė
jus, ne,bus vėlu ir namo 
grįžti.

Taigi nepraleiskite šios 
paprastos progos; o tikrai

Vieta:
Rengėjai

site patenkinti.
Endicott St.

IENRAŠČIO
JUBILIEJAUS ATŽYMĖJIMAS

Prašome įsiterhyti, kur bus suvaidintas veikalas

Mūsų Gyvenime
Žaizdos"

4, veiksmų drama iš Amerikos lietuvių gyvenimo

Parašė Rojus Mizara
Jau yra rengiama vaidinimai sekamose vietose:

SpaliŲ 15 d., Montellę^lVlass^
Spaliui 16 d., WorcesterM Mass.

bliu 23 d., Waterbukw, Conn.
Lapkričio 6 d., Hartford, Conn.

<aš" liečia 
idson 

iėstus,

p ro

uos

SU-

ne
bū
to

komisija 
plieno 

nuo. 
ant 
10c

ir a pd raudos
Šioje plieno įmonėje 

apie 1,000 darbiniu-' 
kų. Apie 27 metai atgal
čia dirbo, apie -2,000 dar
bininkų, bet mašinos išmetė 
apie pusę darbininkų, šita 
plieno įmonė dabay didesnė, 
ir daug daugiau 
daro su > puse 
Kas reiškia, kad 
no savininkai du 
pelno padaro, bet savo dar
bininkams nenori pakelti al
gas !

Kas 
neliko 
tiktai

Čia 
daug 
Superior Steel Corp., taip ir 
kitos visos Įmonės žymiai 
sumažino darbininkų skaičių, 
o darbininkiį kas metas vis 
daugiau priauga, 'vadinas, 
darbininkų pasidaugino, o 

mašinos sumažino, 
tos pnežasties be- 
armija išaugo labai 
•Ir jaunesnio 

darbininkui labai sun- 
darbas gauti,1 o 

amžiaus visiškai 
neįmanomas gauti, 

darbininkai čia var- 
ir gyvena: vieni dar 

bedarbių pašalpos, 
gauna pagalbą (relief) 

šiokias tokias per, 
gauna, o yra ir to- 

kurie visiškai nieko lie
jai gū d ar tu rė j o k o- 

tai taip 
gy- 

ir nežino, -kaip 
Tai toks 

musų, gyvenimas, 
o ypatingai senų, šitoje 
“laisvoje, demokratinėje” ša-

algą, 
draugė, 
apsiėmė 
parendavoti '
Vilčinėkienė. 
gai, turės padėti 
nius darbus atlikti, 
gaus tą menką mokėjų, 
manau, kad dalykai 
atsiras choristų 
ims 
nes 
gai 
tui, 
Mes 
bandysime 
reikalui, 
kaip gyvavo, taip] ir gj

kuri
atlieti tą menkį 
per* dešimtį melų drau- 

tąj darbą atliko vis^i vel- 
ir išaugino chojo1 iždą.

, *kaipo šerti? f 
išsaugoti

ir Laisvės

choristai, 
\ choro 

Choras 
yvuos.

, Choro Korespondentas

artinasi choro 
teatras, kuris 

dieną. Tai

darbo pa-( 
darbininkų, 
dabar plie- 
sykiu tiek

raiškia, darbininkams 
'kitokios išeities, kaip 

streikuoti.
pas mus yra labai 

' bedarbių, nes kaip

Iš Laisvės Choro
Susirinkimo

Susirinkimas buvo labai gy
vas, daug dalykų buvo Apkal
bėta ir nutarimų padarytą.

Valdybos raportas. Pirmi- 
Miinkas išdavė gražų raportą 
ir ragino*, narius- lankyti pa
mokau, nes 
koncžrtašr ir
įvyks spalio 16 
choras turi gerai pasirengti.

“Party” komisija išdavė ra
portą, kacį parengimas pavy
ko, ir choro nariai labai dė
kingi. Choristai gražiai lai
ką praleido.

Taip pat; laisviečiai labai 
ačiuėja draugams Gailiūnams, 
kurie suteikę graži^' vietą 
dėl padengimo.

Teatro komisija . pranešė, 
ka.d veikalas “Mirties Lažy- 
boš
perstatytas -spalio ^16

Buvo laiškas nuo V. 
zausko, kuris atsistol^e 
svetainės prižiūrėjimo, 
zignacija buvo priimta,
eita prie rinkimo naujo Sve
tainės prižiūrėtojo. * Sunku 
buvo gauti tokį draugą, ku
ris' galėtų • kokį mėnesį kitą 
padirbėti, nes choras šiuo Tai
ku, žymiai numušė mėnesinę

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-nlc 

ruošiasi gera grupė 
'šiame turnamente.

Nuo sporto prie 
Visų akyspr mintys 
tos į Kiniją.

uual.)
dalyvauti

gerai mokinam-asi ir bus 
dieną.

Bra
uno

Pri-

darbą 
ir iš 
darbių 
didelė, 
žiaus 
k u
senesnio 
darbas 

Taip 
gingai 
gauna 
kiti
ne k uric 
sijas 
kių, 
gauna,
kį centą • susitaupę, 
ir skursta pusbadžiai 
vend am i, 
dar rytoj gyvens, 

yra 
ypatingai

;ajn-

jau

Waterbury, Conn.

politikos, 
nukyeip- 

Įvyko tarf, ko 
jau seniai buvo tikėtasi. Pa
skelbimas* Kinijos Liir 
Respublikos yra toks du 
toks svarbus įvykis, jog viš&i 
žmonijai jis reikš nev mažiau^ 
kaip laimėjimas Amerikos re
voliucijos 1776 metais ir ru
sų revoliucijos 1917 metais.

Neleilgva buvo jaunai ame
rikiečių' respublikai, sunku 
btuvo gyvenimą pradėti sovie
tinei respublikai, ne rožėmis 
bus keliai iškloti ir kiniečių 
respublikai. Bet laimėjo anos, 
laimės ir ši.

dies
His,

PRANEŠIMAI z
į BALTIMORE, MI)/
ALDLD 25-tos* kuopos susirinki- 

•mjas įvyks pirmadienį,’ spalių (OctJ 
-10-tą, pradžia 7:30 vai. vakare,J pi clUAirt I .uv vai, vanait,

Lietuvių salėje ant 3-čių, lubų, • 851

Pelnas nuo šių perstatymų yra skiriamas dienraščiui Laisvei. 
VisuV apšvietę branginančius žmones kviečiame pamatyti tą 

nepaprastai įspūdingą dramą ir tuom pat kartu finansiniai pa
remti savo dienraštį. ,-j

a>«M

Lietuvių 
gijos, 
mas įvyko rugsėjo 
Narių

d.
bet 

Labai 
narių

kad 
pavy- 

oi'ganizacijoms 
Kuopa

Bendrovės
pa- 
ii ą-

pa-vasariniams 
dabar rengiamės 

veikimo. Pir- 
d ien-

tiks- 
su už- 

apsi- 
Bokas,

Yenkeliūnie- 
ir Bu<as.

R] 
OPERATORĖS

Prie paprastų ir naminių
Nuolatinis Darbas. Gera

Kreipkitės nuo 9 ryto iki
MARY HODDAD

555—5th Ave., Brooklyn.
(225)

suknelių 
Alga.
5 vak.

Detroit, Mich
Sugrąžinkite
Koncerto Bilietus

Penktadienio vakare, Drau
gijų Svetainėje, bus. suima- 
pĮa visi išdalinti Paul Ro
beson koncerto bilietai.

Tie, kurie nesuspėjote visų 
parduoti, atneškite į Drau
gijų Svetainę, 8 vai. vakare.

Man reikia visus bilietus 
sugrąžinti -atgal į Civil Rights 
Šeštadienį.

J. Dant a

a, Austrija. — Aug
ame rikonai skleidžia 

&kis, kad Sovietai laiką 
Ebombanešių prie Veng- 

ijoa rufyeziaus su Jugosla
vija. / , x

iterthį Amboy, N.' J.— 
Gaidas Bonafide stogų 
dengimo čerpių fabrike pa
dare $15,000 nuostolių.

Tarybų Sąjunga naują res
publiką jau pripažino. Angli
ja norėtu pripažinti, taip pat 
ir Francūzi^k, bet bijo pasi- 

L be mūsų leidimo, lau
kia, kokTki instrukcijas joms 
duos mūsų -vyriausybė. O mū
sų 'vyriausybė, sako praneši-

mai, galuoja ir svarsto. Mums, 
taip sakant, gąila žento V 
gaila varškės: baisiai nesino
rėtų nauXa respubliką pripa
žinti, bet labai skaniai kvepia 
didžiulis mVrketas. Mūsų biz
nis nesinaudos proga, rinka 
atiteks kitiems.

Ir surask 1 
išeitį, kad ir 
ir kopūstas pasiliktų Čielas!

žmogus tokią 
)žka būtų soti

t CHARLES J. ROmMI

SCRANTON, PA.
Literatūros Draugijos 39 kuopos 

susirinkimas- įvyks sekmadieni, spa
lio (Oct.) 9-tą, pradžia 3-čią vai. 
po pietų, pas drgę. E. Gelžauskicnę, 
1210 Blair Ave. Visi nariai būkite 
šiame susirinkime, nes yrą svarbių 
reikalų aptarimui.

29 d. spalio įvyks skani vakarie
nė. Šiame susirinkime galėsite įsi
gyti vakarienes bilietus. Kaina tik 
$1.00. Bus Knights of Pythias Hall. 
— ,P. Šlekaitis. . . (222-223)

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

ienio vakarą, 7-tą d.-?;pa-, 
žais- 
yak.

visus dalyvauti. Bus Lie-

( WORCESTER, MASS.
Renktadienio vakarą, 7-tą d 

lio \Oct.), LLD 155 kp. rengia 
lų j/arę, pradžia 7:30 vai.

tuvių Salėje, 29 EAflicott Si.
Rengėjai. (222^23) ■

d., 
tainėje. Taip 
ir

Literatūros Drau- 
28 kuopos susirinki- 

14 
buvo pusėtinai,

• būti jaugiau,
peiktina-, kad mažai 
lanko susirinkimus.

Komisija pranešė, 
šiemet piknikai gerai 
ko ir
nemažai pelno, 
aukojo $10 
mui.

Pasibaigus 
rengimams,
-prie žieminio 
minusiai, tai mums rūpi 
raščio/Laisves vajus.

Kuopa nutarė tam 
lui surengti vakarėlį 
kandžiais. I komisiją 
ėmė Strižauskienė, _ 
Praškau-skienė,. 
nė, Gabrėnas

Vakarėlis įvyks spalip
8. vai.- vakare, 103 Sve- 

pat' turėsime 
kalbėtoją. Malonėkite vi

si skaitlingai dalyvauti. At- 
draugus ir .. pažįs- 

Ižanga ‘ veltui, 
parengimas 

veikalo 
žaizdos”.

Brbetkjyno 

 

Perstatymas 
eną, 
103

2:30 vai. po pietų. 
Įžanga tik 75 centai.

Komisija deda visas pas
tangas/ kad šis1' parengimas 
būtų tikrai pasekmingas. To
dėl kviečiame visus &e tik 
Waterburio, bet ir iš apylin
kes lietuvius pasigrožėti ge
ru veikalu, nes 
retenybė m asu

siveskite 
tarnus. ’

Antras 
perstatymas
Gyvenimd 
dins ii 
artistai, 
spalio
Svetainėje, 
Pradžia

tai bus 
“Mūsų 
Suvalo 

atvykę 
. įvyks

Lietuvių 
Green Str.

tai didelekolonijoje

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

. .............................. f

MATTHEW A. 
BUYUS• A

. (PUYAUSKA8)

Laiddtuvių Dįrektorjus

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 
į MArket 2-5173 z

MIESTŲ ATYDAI

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155' kuopos susirinkimas 

jvyks spalio (Oct.) 10-tą, pradžia 
7:30 vai. vakare, Lietuvių salėje, 29 
Endicott! St. Visi nariai dalyvaukite 
t r naujų 
yra daug

A. W.

narių atsiveskite. Taipgi 
svarbių rekialų aptarimui, 

(222-223T^

Hollins St.
Gerbiami nariai ii' Laisvės skai

tytojai, malonėkite ateiti j šį susi
rinkimą, nes yra svarbių reikalų 
aptąrin/ii dėlei- jubiliejinio bankie- 
to, kuris jvyks- lapkričiozANov.) 12. 
Taipgi, turėsime pasitarti ir laisvės 
vajaus reikalu, turime' rūpintis gavi
mu naunr skaitytojų. — Valdyba. < 

(222-224)'

VISŲ
Visų organizacijų prašome įvyks- 

lančiuos'c savo susirinkim.uo.se prisi
minti Laisvės vajų gavimui naujų 
skaitytojų. Pasirūpinkite prikalbinti 
naujų skaitytojų ir pasirūpinkite 
suruošimu kokios nors pramogos su
stiprinimui dienraščio finansiniai. 
Ačiū! — Laisvės Adm. (222-224)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 

. modernišką patarnavimą.
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 M t. Vernon St. 
Philadelphia, Pa. 

Tel. Poplar 4110

518 Grand Street

JOSl.l’ll BALTAITIS 
bar&grUl

rooklyn, N. Y.
į Geri Valgiai laukia jgsų visada / ’T

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms b

TELEVISION
SHUFFLE BOARD7

Telefonas
EVergreen 4-9407

iinimiHminiiimiiMinniniwnnwm •

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

RES. TEL.
HY. 7-868)

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUH 
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Lillian Kavaliauskaitė

i-

231 BedforckAvenue
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TONY’S
Miesto įstaigoje

Valandos:

e jokio

Dienraščio Laisves

KONCERTAS
Spalio - October 30

vėl.
atmetimas l'eidi-

kad

užil-

’naujo pečiaus, 
langams rėmų,

mieste, 
masiniai 

pasitiktas,

juose gabiai, faktais 
rendauninkų reikalus.

Brooklyniete advokatė Gla
dys M. Dorman tapo paskir
ia aukštesniojo švietimo tary
bom

įėjo
■vežti j Jersey City ligoninę?

dadėčku buvo visokių: 
maliavoti, dadėk 10, 
daugiau nuošimčių) ren- 
Reikia

pirmadienį kon- 
yito Marcantonio,

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienorii 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais. • 

Telefonas EVergreen 4-0203

“Lai Būna, Kaip Nori...”

Rugsėjo 29-tą priimti 152 
nauji gaisragesiai.

REIKALAVIMAI
IEŠKO DARBO

Patyręs bučeris ieško darbo. Kam 
reikalingas tokis darbininkas, ma
lonėkite rašyti: B. S., 350 45th St., 
Brooklyn/N. Y. arba tleefonuokite: 
Iiy 2-8593 p.o 6 p. m. (220-2243

tariant į ber- 
sukado paparčio

svarstyti viešus posėdžius ir 
apgynė

garbiosios Fifth Ave. du 
blokus tarp 57th ir 59th Sts. 
Darbas užtruko virš 4 valan- 
das. . Vidurdienį keliu jau 
leido trafiką.

n-1 
vakarą, spalių įl- 

ki

išgirsite
laumės žodžiui... “Lai būna 
kaip nori. 
nelį, kuris

Praėjusio sekmadienio ry- 
vėl 60 vyrų ir 7 didieji 

su kitais

š Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, Įvairūs daik
teliai, ligoniu kambariui reikme
nys ųži griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI

MAY PEIST. Ph. G.. 
EDWIN LANE. P^,G.

Tel. KVercreen T-BMW

laumės rolę inter
pret u mums gerai -žinoma 
menininkė - vaidintoja Lillian 

 

Kavaliauskaitė.

bus

pamėtysite

gą
patiems
nuosprendį
ar nekaltumą.-
ryžtamės leisti 
sutrauką savęs 
faktų pasakyti
dangi teisėjas Medina atsisa
kė leisti jam pasakyti tą su
trauką džiūrei Foley Sųuan 
teisme.

rwisus uni /sMes šaukią
i Jar kitapie 
1W. 10\th/St. ir Manhattan

Mfbącantonijaus Įkalbos

ąpskrityje, Sunny- 
is. Laukiamas at- 

vylfšįąąt ir j Bi-ooklyną. Apie 
jo

Retai logendų-padavimų tu
riniuose neminima laumė. Ar 
tai jinai būtų gera ar bloga. 
Dalinai tų laumių minėjimas 
kaip tik ir sudaro patį kli- 
maksą padavimuose.

Tft^pats yra ir su *Papar- 
genda, kairio pa

iri bert y 
salėje /ateinantį 

 

spa)l i o 9 d . ,

čio žiędo 
statymą 
Auditorium 
sekmadiehįį 
po piet.

Jūs ten

Numažinta Pirinskio 
Kaucija

Geros i o

Darbo Partija Mums Primine Kultūriniame Centre v . P
"■ H 1 **• * ‘ I5 ar 15 Centų Ferą

' American Labor Party pra-1 O’Dwyer pakėlė nuo 5 iki 10 
ėjusį antradienį pradėjo kam- centų. Dar daugiau,, darbie

čiai nurodo, kad :
• Po rinkimu — ar laimėtu 

O’Dwyer, ar laimėtų \Morri- 
sas -— fėrą kels iki 15\centų., 
nes abi senosios partijos, de
mokratų ir republikonų, nori 
fėrą pakelti. ,

Lapelio skleisti visame mies
to, aprokuojama, dalyvavo 
1,000 darbiečių ir jų priete-

partiją paskleisti po miestą 
vieną milijoną lapelio, kuria
me keliaujantiems subvėmis 
(o kelintas nekeliaujame?) 
priminė, jog dabar laikas nu- 
sispręsti, ko norime — penkių 
ar penkiolikos centų fėro.

Darbiečiai aiškiai ir stipriai 
pabrėžia, jog nuo to, kiek pi
liečių užsiregistruos balsavi
mams ateinančią savaitę—10 
iki 15-tos spalių, — taipgi 
nuo to, kaip balsuos lapkri
čio 8-tą, priklausys, kiek po 
rinkimų mokėsime fėro.

■ American Labor Party (su
trumpintai -ALF*) kandidatas: 
į miesto majorą Vito Marcan-i 
tonio prižada, kad išrinktas) 
majoru jis sugrąžins- 5 centų ■ 
fėrą, kurį dabartinis majoras

'i Kampanija oficialiai pradė
ta 5 valandą, ant Times Sq., 
kur kebi iš vyriausiųjų ALP 
kandidatai patys išdalino pir
muosius lapelius. Tarpe da
lintojų buvo kandidatas į 
miesto iždininką, (comptroll
er) Paul Ross, taipgi Mr% 
Minneola Ingersoll, kandida
tas į City Council prezidentą.

šį sekmadienį, Aido Choro 
koncerto ii- legendinio vaizde
lio “Paparčio žiedo”- pastaty
mo dieną, huditorijos restau- 
rante, pradedant C valandą ir 
per visą dieną, bus galima 
gauti kalakutienos, koptos 
jautienos ai* hamės pietus su 
visais pridečkais — viskuo, 
ko tik apetitas gaPf pageidau-

Kito didelio laimėjimo areš
tuotų ju deportacijai . bylose 

‘ r i
atsiekė praėjusį pirmadieni 
Amerikinis Sveturg i m i a m s 
Ginti Komitetas, kuomet U. S. 
Circuit Court of Appeals af

Brook^/ne pradėta kampa
nija surinkti aukų Sister Eli
zabeth Kenny fundacijai. 
Skelbime primenama, jog 
Brooklyne taip apleista prie
žiūra susirgusioms' vaikų pa*- 
ralyžMmi, kad 30' ligonių tu- 

Brooklynbč iš-

Aplankius Sesutę ą 
Vaičiulienę

Marcantonio Pradėjo 
Kampaniją su 
Prakalbomis Gatvėse

Ben Gold, ^lirmininlias 
Darbo Unijų Komiteto 12-kai 
Komunistų Vadų Ginti, pa
skelbė, kad unijistai šaukia 
masinę demonstraciją protes
tui prieš persekiojimą 12-kos 
.darbininku vadu komunistiu.

Demonstracija įvyks šio 
tradienio

Kaip žinote, “Paparčio žie-I tą, tuojau po darbo, nuo 5. 
dą” suvaidins Aido Choras. į 7 vakaro, Madison Sfli/are
Be to, visiems žinoma soliste ' Parke, prie 23rd 
Gertruda Ulinskaitė iš Water-.I 
būrio dalyvaus šiame veikale- j 
lyje kaip solistė.

Po vaidinimo 
griežiant Jurgio 
čiaus orkestrui.

Šankia Demonstracijon Prieš 
Sufremavimą 12-kos Vady

ti ir žiūrėti iš šalies, kaip nu- radosi d;

Praėjusį
gresmąnas
ALP kandiepktas į New Yorko 
majorą, pradėjo prakalbų 
kampanija ant gatvių Įtampų.

Pirmiausias jo maąiiiis mi- 
iitingas atvirame įvy^o 
,.Į kampas Mott i pring Sts.

šiame M area

:i\ew

žudomos liaudies teises teis
ini prie Foley Square. Ne
leistina sėdėti be nusispren- 
dimo pajudinti dangų ir že
mę sustabdyt' tą baisų' sufrė- 
maVimą.

“Mes esamo įsitikinę, kad 
teisiamieji gaus 
teisėtumą, kokį 
teismai veikliems

“Mes šaukiame
Yorke.

Goldas, CIO 'lirt^nat'ional 

 

Fur & Leather Workers Uni
jos vadas, savo pareiškimo $a-

“Jokiam padoriam, teisiu-.

bus šokiai, 
Kazakevi- 

Jėjimas tik
$1.20. H. F. 1 gam unijistui neleistina sėdė-

LDS Be>wlir»g L(eague Standin
Including G ames of September 27, 1949

Won Lost Won Lost
TEAM No. 6 8 4 TEAM No. -2 6 6
TEAM No. 4 7 5 TEAM No. 1 6 6
TEAM No. 3 6 6 TEAM No. 5 ' 3 ■9

Results of Games Bowled September 27, 1949

TEAM No. 4 ' I 2 3 Total riTEAM <No. 1 M 2 3 Total
Pop Nąvikas 119 140 132 39T \AI Sherry 97 163 148 398
Geo Prent is 137 140 146 •423 Mike Grigas 108 73 106 287
Joe Krupski 161 116 113 390 V.ito XGogas 94 120 119 333
Ed ©eptula 155 147 193 495 Al Dobinis 171 .1X1 213 565

i Net 572 543 584 1698 Net 470 537 586 1493
Alandicap

Gross
24 24 24 72 Handicap 48 48 48 144

569 567 6Q8 1770 Grdhs 518 585' 634 1637
Won xxx Won xxx xxx

TEAM No. 2 1 . 2 . 3 Total TEAM No. 6 1 2 3 Total
Geo. Norkus 136 136 |36 408 Joe—Nčvląs

Stah Nevihs
113 114 98 325

Chas. Balchunas 112 122 117 351 104 134 102 340
Chas. Jankaitis 96 122 120 338 Robert Fmfer 1 213 147 138 498
Gene Sadauskas 166 154 182 502 Al Nevins\ 127 172 139 438

Net 510 534 555 1599 Net. 557 567 477 1601
Handicap 3^ 32 32 96 Hapdicap 46 46 46 138

Gross 542 566 587 1695 Gross 603 613 523 1739
Won : xxx ę Won xxx xxx

TEAM No.' 3 1 2 3 Total TEAM No. 5 T 2 3 Total
Paul Rainys 183 137 156 478 Steve Vechkys 103 135 137 375
Carl Bender 132 155 153 440 Chas. Sipowitz 96 108 119 323
Joe Paltan . 135 124 169 428 Wm. Skodis 144 113 111 368.
Tony, Navikas 190 171 188 549 Chas. Young 137 137 137 411’

Net 640 587 666 1893 » Net 480 493 504 1477
Handicap 35 35 35 105 Handicap 63 63 63 126

Gross 675 622 701 1998 Gross 543 556 567 1603
Won xxx xxx xxx Won

'"1

tiktai 
duoda' bosų 
unijistams.’ 
tą, demons

traciją tikslu teikti New Yor
ko miesto darbininkams pro- 

išgirsti kaltinamuosius ir 
išnešti TEISINGĄ 

apie jų kaltumą 
Mes taip pat 
Ben Davis’ui 

apsigynimui 
žmonėms, ka-

AUDI RIUM
110-06 Atlantic Avenue,

Richmond Hill, N. Y

Vaičiulienė staiga susirgo ir 
buvo nuvežtai Kings County 
ligoninę. Gydytojai ilgai ty
rinėjo ir atrado, jog reikalin
ga viduriuose operacija1, tad 
ji 'irppasidavė po peiliu. 0pe- 

buvo padaryta rugsėjo 
27-tą. Ligonė jaučiasi silpna, 
tekš'd^ar ilgokai pagulėti lo
voje. Jinai, jau išgulėjo tris 
savaites.

sėjo nuosprendį. Juomi nu
mažinta Pirinskiui kauciją 
nuo buvusių $25,000 iki pen
kių tūkstančių dolerių.

Dcb tos per aukštos, mūsų J J) . ■
šalies konstitucija draudžia
mos kaucijos George Pirins- 
ky, Amerikos Slavų Kongreso 
vykdantysis sekretorius/ bu^o 
išlaikytas Ellis Islande ndo 
liepos 7-los, veik tris mėne
sius.

Numažindamas kauciją, šis 
teismas pareiškė, kad distrik- 
to teisėjas Tloltz.off “klydo” 
reikalavimu tokios neįmano
mos kaucijos. Į Taipgi pareiš
kė, kad feder’alio teismo tei
sėjas Bondy buvo “teisus,” 
kuomet jis buvo įsakęs Pi- 
rinsky tuojau paleisti po jam 
prieinama kaucija.

Teisėjas Bondy, reikalavęs 
teisėtumo Pirinskiui, beje, 
praėjusį pirmadienį, įaskė ne
vykdyti teisdarybės’ depart
ment© įsako jBettei Gannett 
pakelti kauciją, nuo dabarti
nės $5,000 iki $10,000 arba 
uždaryti ją ? Ellis Islande. 
Bondy sakė, kad tai būtų ne- 
įstatymiška, uždraudė kauciją 
kelti, uždraudė, kalinti.

Prieš keletą dienų komite
tas teismo keliu išgavo teisę 
Klaudijai Jones ir Bettei 
Gannett nesiraportuoti Ellis 
Islande kas savaitė, kaip to 
reikalavo, teisdarybės t depart-

Nori Pakelti ;
Telefonų Kainą į

New Yorko Telefonų „Kom
panija prašė valsfijdfe?'valdi
nės Public Service Komisijos 

• leisti pakelti telefonu pašau
kimo kainą pastoviai, 
nąjį leidimą komisija { firmai 
suteikė jau praėjusį birželį. 
Tačiau einant laikinuoju lei
dimu galėjo pašaukimo kainą* 
pakeiti tiktai namams ir įstai
goms, o viešose vietose nega- prietaisais, buvo pasiųsti ištai- 
lėjo pakelti, nes daug kainuo- syti gąr^iosios Fifth Ave. du 
tų pakeitimas dėželių.

Laikinasis pakėlimas buvo 
10 nuošimčių ant vietinių pa
šaukimų ir 15% šaukiant už 
valstijos ribų. D'abar reika
lauja leisti kelti visiems ,kai-

Vaičiulienei lankyti valan
dos būna sekmadieniais ir 
trečiadieniais nuo 2 iki 4 po 
pietų.

• Linkiu greit pasveikti.
V. Kazlauskas.

tą 
mechaniški volai

onijįis kalbėjo 
matomai,, čia 

ati g toj e- k ai b o j e j į 
geriausia, supratusių, nes da
lyvavo apie į 400 publikos. O 
kalbąx pertrauki.nėjo ’ir užbai
gus palydėjo šauksmai 
Marcantonio U’

Vienu iš vyriausių MaFcan- 
tonio programos punktų yra 

tokį sugrąžinti 5 centų fėrą. šios 
apylinkės gyventojams, 'di
džiumoje, bied n u o menei, 
ękaitlingiems tų šeimų na
riams, yra labai didelis skir
tumas tarp 5 centų arba 10 
ar 15 centų fėro.

Kitame mitinge, prie 
way ir W. 95th St., 
ton i j u,s kalbėjo 
pusės būriui p 
eini nkų sukurstytų 
bandymas suardyti 
mėtymu, nuo ap/linkės sto
gų melonų, nepavyko, publi-

Policija nieko 
neareštavo, n$rs visiems buvo 

išku, iš kur/melonai krito.
mitinge, prie

ro ad- 
arcan- 
[čio ir 

rt Reak- 
vaikėzų 
mitingą

k a nesisk irstė.

tus pripildyti Madison Square
Pąrką antradienį; spalių 
tą, išnešti tikrą liaudies ifuo- į Avė., 
sprendį, ir pareikalauti 
vės tiems 12-kai.” 

■> šaukimą demonstracijos.
sirašė keliolika kitų žy 
unijistų, viršininkai AFL, C 
ir nepriklausomų unijų.

ais- j klausėsi ap 350 portorikie- 
čių. Iš jų \50 pasirašę, pa
žadus balsuotu už Marcįanto- 
nijų.

Antradienio akarą Marc
antonijus turėjo 4 3 mitingus 
Brorixe, o trečiadiYuio vaka-

a- 
ių

I ra Oą+ęen

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

v
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Brooklyn 11

Tel. EVergreen /8-9770

(Shalinskas) 
FUNERAL HOME

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

Woodhaven, N. Y.

Smeikiam garbingas laidotuves.
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. »

Laidotuvių Direktoriai:

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

DEGTINĖS, VYNAI 
' IR ALUS .

Š2 Ten Eyck St., Brooklyn,

Telefonas: EVergreen 4-8174

TYrc/VTTfrNT'

Praėjusį antradienį įvyku
siame posėdyje miestavoji 
New York City Rent Adviso
ry Board svarstė ir 13 baįsų 
prieš 3 atmetė namų sayįtfin- 

 

ku firmų reikalavimą /leisti 

 

pakelti remias 15 nuošimčių.

Jeigu būtų patenkintas sa

 

vininkų prašymas. būtjh galė
ję vendas tiek kelti 
atsiklausimp įstaigose ir be 
atodairos į paskiausiais me
tais gautus pakėlimus. Tuos 
tain vadinamus ’ “savanoriš
kuosius” pakėlimus turėto su
mokėti gyvenantieji kontrak- 
tuotuose butuose, naujai' pa- 
sinuomoiantieji butą, ar seni 
gyventojai, kurie už gavimą 
reikiamu pataisų turėjo dadė- 
tr rondos.

Tu 
reikia 
15 ar 
dos. 
sinkos. naujų 
dadėk

šis tarybos 
mo visiems bendrai kelti ven
das yra jau antrasis — pra
ėjusia žiemą atmetė panašų 
reikalavimą, kurį buvo Įteikęs 
Metropolitan Fair Rent Komi
tetas.

Atmetimui tų reikalavimų 
kelti vendas daug prisidėjo 
patys organizuoti rendaunin- 
kai — Tenants Council, su 
savo vadu Paul Ross, kuris iš
reikalavo rendų klausimui

ylęimą galite iš anksto 
sužinoti saV«č susįedijos ALP 
klube. Tikimasi, kad Brook

 

lyne, darbininkų 
Marcantonijus 
ir entuzi tišk 
kuomet jisai pradės čia' pra
kalbas gatvėse.

UT-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Te!. EVergreen 7-0868

Valandos: B vakare
Penktadieniais uždaryta

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL IR 

EAST NEW YORK
. LDŠ 1-3-tos kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, spalio (Oct.) 
6-tą, Liberty Auditorium, Atlantic 
Avė. Pradžia 8-tą vai. vakare. Visi 
nariai dalyvaukite. — M. Klimas, 
fcekr.

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

rinkimas jvyks spalių 6 d.,. Rusų 
Name, 56-58 — 61st St., pradžia 8 
vai. vak. Visos vakacijos praėjo, 
tad kviečiame dalyvauti susirinki
me; pasimokėkite duokles, nes per 
vasarą nebuvo laiko tai padaryti. 
Turime ir kitų svarbių reikalų ap
tarimui. Atsiveskite ir naujų narių. 
— V. Karlonas. (221-222)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kuopos susirinkimas jvyks 

ketvirtadieni, spalio (Getą. 6 d. 
pradžia 8 vai. vąk., Laisvės salėje, 

 

419 Lorimer St. Visi bariai esate 

 

kviečiami dalyvauti šiame\ susirinki
me, nes šiame susirinkime\turesime 

 

pasitarti dėl kuopos susirinkimų, 

 

vietos, nes jau visi žinomi, 

 

Laisves namas yra išstatyta^ 
davimui ir dienraštis laisvė 
go kraustysis j naują namą/\ k’ad 

 

mes galime.-pasilikti be vkftoA su

 

sirinkimams. Nepatįngėkite^ąte’jti.— 
M. Stakovas, prot. rast.“ (221^^2) 

1 Xv. '
1 |

Egzaminuojant 
Rašome! Receptus

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
, Frank DomikaHis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N.'

Kvepiančiai keptoj ir virtos 
mėsos valgiai. ipgi dar- 

žoyių ir pįčffinių valgių 

 

gražutp^asirinkimas.

-411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN , 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION-Telefonas
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE 

RESTAURANT 
Catherinė Augustine & Frank Sanko

1 SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE .

PAUKšTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
' * A < * . . ■ \

ATDARA DIENĄ IR NARIU 7 PIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y
Te4. Z Verrreen 4-9^12

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Kctv., Spalių 6,




