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Sovietai Duos Naują VELIAUS1QS ŽINIOS

praneša korespondentai.
Kongret to ir

kelio -vieškelių mazgą.

*

ambasa-

ad Anglija, Ame-
ORAS.-Dalinai ‘'apsiniaukę.

ilnili-

I LU

Prez. Trųmanas savo pa
rašu užgyrė Kongreso nu-

tvirtino, 
strate- 

Jungti-

Jungtinių’.Valstijų kongre- 
smanai lankosi Ispanijoj, 
kaip fašistinės Franko val
džios sveciąi.

rašė 
ir 

savp

Amerikos pirkti bent po 4 
bilionus dolerių vertės dir
binių - produktų, — pridū
rė jisai.

shington.— Prez. Trųmanas sakė korespondentam, 
aidžia šiuo -tarpu ' nesikiš į plieno darbininkų ir

tinai spyrėsi pervaryti sa
vo planą kontroliuoti tiktai 
vadinamus paprastus gink
lus, nekliudant atominiu 
bombų.

Mokėti senatvės pensiją 
pabėgusiems, negalintiems 
dirbti žmonėms, nors jie ne
būtų sulaukę 65 metų am
žiaus.

bmiteto pirmininku

Amerikos Kongresmanas
Ispanijoj Neteko Kelinių

t •

Madrid, Ispanija.' —
Amerikos kongrėsmanai

ietuvos 'jūros klubo tiks
las i— populiarinti jaunimo 

jūreivystę, . vandens 
sportą ir tt. Jis turės - savo 
vandens sporto stotis, plauki
mo baseinus, sportinius laivus

•įf- • ,

ir valtis.”
Tai, iš tikrųjų, įdomi ir 

smagi skaityti žinia!

atidarymas. Klubas turės sa
vo skyrius Klaipėdoje ir. Kau
ne.

Brooklyn, N. Y., Penktadienis^'Spalio-October 7, 1949

Kiujės valdžia . sugriuvo 
todėl, kad jis atsakė pa
kelti darbininkams algas 
po francūziškų ' pinigų 
frankų yertės numušimo.

Vėliausia “Tėvynės Balsb” 
numeris (š. m. rugsėjo 1 (Į.) 
praneša:

“Artimiausiu
je įvyks Lietuvos jūros kluhp

r

•IO metų mū- 
atvyko Ameri- 

at^al Lie- 
laiką mū- 

ir mirė; per 
nusiaubė <lu 

ligi Šiol negirdėti

Belgrad. — - Jugoslavija \ 
i taip pat pripažino “naująją t 

ą , demokratinę Kinijos val- 
j džią„” t. y., Kinų Liaudies

Tel Aviv, Izrael. -4 Per 
s mėnesius buvo 

120 milijonų amerikinio ka- 
pitalo įdėta į Izraelio pra
mones.

stovam

St. Paul, Minn. 
šhallo plano * ad 
rius Paul Hof

nelabai

Darbo Žmonių

Donelaičio Rankraštis.
Neįkainuojamos Vertės Lo-
Su Aido Choru. [bis.

“Labai vertingas yra mūsų 
rastas Donelaičio, paties poe
to ranka rašytas ‘Metų’ rank
raštis. Vyriausias šio nemir
tingo veikalo herojus—lietu
viai baudžiauninkai XVIII 
amžiąus vidurio Mažojoj Lie
tuvoj ...”

Taip rašo profesorius Povi
las Pakarklis, Lietuvos Moks
lų Akad&nijos narys.

Kristijonas Donelaiti? — 
savotiškas lietuvių tautos* Ho
meras.

Bet juodu'skiria tai: grai
kų Homeras rašė apie dievus, 
deives ir valdovus, o lietuvių 
Donelaitis — apie baudžiau
ninkus, buvus ir jų vargus, 
apie vokiškų dvarininkų žiau
rumus ir jų baisią neapykan
tą viskam, kas lietuviška.

r

Kaina $7.00 Metami 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 

KOPIJA 5c

LAISVE— LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern State*.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-8878

Pasiūlymą Ginklam 
Kontroliuoti
Sovietų Atstovas Malik Siūlys J. Tautų Saugumo Tarybai 
Kontroliuot ir Atom-Bombas, kaipo Paprastus Ginklus

Lake Success, N. Y. — 
Atvyko Jakovas Malikas, 
Sovietų užsienio reikalų pa
vaduotojas. Jis ^ketina atei
nantį antradienį duoti 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybai naują sovietinį pasiū
lymą ginklavimuisi apribo
tu ir kontroliuoti įvairiuose 
kraštuose.

Anglų-ameriko.nų blokas

Donelaičio"’ “Metų” rank
raštis — neįkainuojamos mū- . 
sų tautai vertės kultūrinis lo
bis!

Atsiminkime: šis poetas'gi- T ,. _ m ~ ,, . . ' • - .r-QM Jungtinėse Tautose karto- mė-1711 metais ir mirė 1/SOj^. •___ _ . ,______
metais.

.Tai buvo didžiulių gabumų 
žmogus: kūrė poeziją 
jai muzikinę kompoziciją, 
skambino savą muziką 
paties pasigamintu pianu!

Jis žinojo dar ir daugiau 
amatų.

>Bet svarbiausias jo nuopel
nas buvo tas: Donelaitis bu
vo liaudies draugas!

Sovietai siūlė sykiu kon
troliuoti ir atominę gamy
bą, . visųpirm uždraudziant 
atominius ginklus ir sunai
kinant jau esamas atomų 
bombas.* Amerikonai, . ang
lai ir jų papėdininkai aL 
vejų atvejais . apmetė toki 
.Soviętų pasiūlymą. (

Kadangi jau Sovietai t^V 
ri atominę bombą, tai ’ ir 
atomų bomba tapo j^apras- 
tu ginklu. Tokiu sumetimu 
Malikas ir duos pasiūlymą 
įvesti •. tarptautinę papras-

kad
minkytosios anglies mainierių streikus, nes streikai dar 

diudo šdlies gerovę.
---- “T— , '

Washington. — Valdikis tarpininkas Cyrus Ching 
šaukė njiinkštisios anglies kompanijas ir Mainierių Uni
jos pirmininką John^ L. Lewisa į, derybas dėl angliaka
sių streiko baigimo. Kompanijos sutiko, bet Lewis dar 
nedavė atsakymo.

Pittsburgh. — Westinghouse Electric kompanijos dar
bininkai, CIO unijistai, nubalsavo streikuoti, kada kom
panija atsisakė net derėtis su unija apie sveikatos ap- 
draudos ir senatvės pensijos įvedimą vien tiktąf kompa- 
niškomis lėšomis. :

Kompani ja samdo 90,000 darbininkų. ..y
1 ’ i _________________ ' y

Fontana, Calif. — Kaizerio plieno korporacija pasira
šė sutartį su CIO unija dėl sveikatos,apdraudos ir senat
vės pensijų kompanijos lėšomis. Todėl nėstreikuos' Kai- j tapti jo premjeru, 
šerio darbininkai, viso $,500 žmonių. (

Detroit. — Packard automobilių kompanija laikinai 
paleido 8)000 dajrbininkų, sako, dėl plieno stokos.

Sugriuvo Francijos 
Ministry Kabinetai 
Dėl Ąlgtj Klausimo

1 '

Premjeras Kiujė Atsisakė Pakelti Darbininkams Algas, 
Nors Pinigų Nuvertinimas Pabrangino Gyvenimo Reikmen

Paryžius. — Pasitraukė Frankų nupiginamas tuoj 
(rezignavo) Franc, premje- pabrangino žmonėms gyve- 

r._ I ras Henri Kiūjė^- (Qu-;""“~ 
euille); Suiro ir visas Kiu-! 
jės ministrų kabinetas, su-Į 
sidėjęs1 iš katalikų, socialis-i 
tų ir vadinamų radikalų, i

Dar nežinia ką socialis--
tas prezidentas Vincentas 
Auriol kvies sudaryti nau
ją ministrų kabinetą *ir

Donelaitis ir Maironis — 
du didžiuliai lietuvių dainiai.

Abudu juodu buvo dvasiš
kiai: pirmasis — protestantų, 
antrasis — katalikų.

Nežiūrint to,, abudu juodu 
šiandien misoje Tarybų Sąjun
goje didžiai įvertinami: abie
jų rinktiniai kūriniai vra—iš
versti į rusų kaHią.

Juodu niekad nebus pa
miršti Tarybų Lietuvoje, ne
paisant to, kad buvo dvasiš
kiai!

Donelaičio raštai “sunkes
ni,” kaip Maironio, bet ans 
kūrė beveik 150 metų anks
čiau, kuomet nedaug buvo 
žmonių, galėjusių kiek ti 
lietuviškai rašyti!

Atradimas Donelaičio “Me
tų” rankraščio suteiks tarybi
niam Lietuvos mokslui didžiu
lę atramą darbe u/ tautitaiai- 
socialistinės kultūras puosėtė 
j imą.

Kalbant apie lietuvišką 
kultūrą ir mokslą, nepamirš
kime, kad—

Spalio 9 dieną Lietuviu Au
ditorijoje (Richmond Hillyj, 
N. Y.) ivykš Brooklyne lie
tuviu Aido Choro prarpoga- 
koncertas.

Neužilgo šis Choras 
savo 40 metų gyvavimo su
kaktį.

Per tuos 
monės 
\įr grjžo 

per tą 
su žmonės gimė 
tą laika pasaulį 
baisiausi, 1 
karai: nėr ta laiką daug ka.4l 

pasaulyj įvyko, — na, ir pei 
tą laiką mūsų Aido Choras^ 
sau kas motai dainuoja ir dai- 

. nuoja, linksmindamas, drąsinu 
damas, kultūrindamas Brook
lyn© lietuviu visuomene!

Per ta laika šis Choras kas 
metai rengė ir teberengia sa
vo s metinius koncertus mūsų 
visuomenei palinksminti.

Beje: per ta laiką į kiek
viena Aido Choro koncertą 
susirinkdavo daug gražios pu- 
bjikosrrt oji, tradicija būti
nai reikia išlaikyti ir šiemet!

Nurodo, kaip Amerikonai ir 
Anglai Niekina Kitataučius

Lake Success, N. Y.’ — 
! Amerikonai ir jų’ bendrai 
politiniame Jungtinių Tau
tų seimo komitete piršo iš
tirti kardinolo Mindszen- 
ty’o nuteisimą Vengrijoj ir 
vadinamus kunigu perse
kiojimus, Bulgarijoj.

Lenkijos atstovas Jan 
Dombrowski, a m b asado- 

r rius Meksikai, atsakydamas 
^kaltintojams Vengrijos ir 
Bulgarijos liaudies valdžių, 
•užginčijo pramanytus p^ 
sekiojimus ir nurodė^~ka 
tie dvasiškiai nuteisti kaip 
savo tėvynių išdavikai. Iš 
savo pusės Dombrowskis 
užklausė:

— Kokią teisę jūs turite 
altinti kitus, kuomet neg

rai ir kitataučiai Ameriko
je taip niekinami ir skriau
džiami? Kaip drįsta anglai 
neva ginti žmoniškumo tei
ses, kuomet jie savo pusiau- 
olonijose Australijoj ir 
ietinėj Afrikoj taip trem

pia negrus, indusus, kinus 
ir kt.?

New York.’ — Truputį 
pakilo plieno Šerai Wall 
Stp’yte.

Woods Naikina Rendy 
Kontrolę 13 Valstijų

Washington. —' Valdinis 
gyvenamųjų namų direkto
rius Tighe Woods nutarė 
panaikinti rendų kontrolę 
visoje Texas valstijoje ir 
keturiolikoje . ^sričių dvyli
koje kitų valstijų.

Tarp vietų, kur panaiki
nama rendų kontrolė, yra 
Trenton;^- N. J., ir Baltimo- 
rės a gardos. .

oods užgyrė Texas val
stijos seimelio nutarimą, 
kad ten jau nereikią valdi
nio rendų tvarkymo.

X C d.________
Kunigas Šmugeliavo 
Narkotinius Svaigalus

Montreal, Kanada. — 
Kataliku kunigas Joseph 
A. Taillefer prisipažino 
teisme, kad slaptai pardavi
nėjo heroiną, , pavojingą 
narkotinį svaigalą.

Policija rado $80,000 ver
tės to svaigalo, kurį kuni
gas slėpė geležinkelio sto
ties šėpų tėję. Bausmė jam 
bus skirta spalių 28 d.

ietijoj Šį Penktadienį įkuriama 
avistovi Vokiečių Liaudies Respublika
Berlin. — Pranešta,.- jog 

šį penktadienį bus įkurta 
vokiečių Liaudies Respubli
ka rytinėje Vokietijoje. 
Liaudies valdžia laikas sa- 
,ve ir visos Vokietijos atsto
ve/ ;' ,
xxSovįetų Sąjungaatsisa
kys nuo okupacinių eisiu 
rytinėje Vokietijoje; pripa
žins vokiečiiLLi^ dies Res
publiką pilnateise, savival- 
dine valstybe; padarys tai
kos sutartį su ja, apsikeis

ambasadoriais ir atšauks 
sovietinę kariuomenę.

• United Pręss teigia, kad 
Liaudies Respublikos mini
strų kabinetas bus sudėti
nis <— iš įvairių politinių 
partijų, bet daugumas mi
nistrų būsią Socialistinės 
Vienybės Partijos atstovai 
— komunistai ir socialistai.

Sakoma, kad žinių minis
tru skiriamas komunistas 
Gerhartas Eisleris, kuris 
pabėgo iš Jungtinių Valsti
jų nuo teisminių persekioji
mų.

Vokiečių Liaudies Tary
ba išleido pareiškimą, jog 
Liaudiškoji Respublika ry
tinėje ’ Vokietijoje steigia
ma todėl 
rika ir Fkancija, laužyda
mos Potsdamo konferenci
jos nutarimus, skaldė Vo
kietija ir įkūrė atskirą ne
va valstybę vakarinėje Vo
kietijoje.
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anai Užgyrė Biliy 
Senatvės Pensijom Gerinti

Washington. — Kongre
so Atstųvų Rūmas 333 bal
sais prieš 14 užgyrė val
džios sumanymą pakelti se
natvės pensijas ir priimti 
senatvės apdraudon dar 11 
milionu žmonių.' f| • L- V ,

Kongresmarių nutarimas 
perduotas Senatui. Bet tei
giama,’ kad senatoriai avi
dės šio klausimo s^rstjL 
mą iki po naujų mętų. .

Kongresmanų priimtas! 
sumanymas sako:

Pakelt senatvės pensiją 
70 nuošimčių, taip kad žmo
nės po 65 metų vidutiniai 
gautų $45 per mėnesį. Lig
šiolinė vidutinė pensija vi
sai šaliai yra $26 mėnesiui.

Gaunantiems pensiją tei
sė dasidirbti iki $50 per mė
nesį. Dabar leidžiama tiktai 
iki $14.99 dasidirbti.

Gaunantiems $10 kaipo

Grasina Kariniu1 Stoviu 
Virginijos Mainieriam

Richmond, Va. — Virgi
nijos valstijos gubernato
rius Wm. M. Tuck grasino 
įvesti karo \»tovi .prieš 
streikuojančius mainierius, 
jeigu jie bandys sulaikyti 
skebus, siunčiamus 
jai” kast anglį.

Pasiųsti prieš streikie- 
rius valstijiniai policininkai 
areštavo 14 streikierių.

Vakarų Europa Būsianti 
Priklausomi nuo Amerikos

mažiausią pensijd pakelti 
/ją įki $25 per mėnesį.

Priimt senatvės apdra.u- 
don gydytojus, advokatus 
ir Aitus profesionalus, ma
žuosius biznierius ir kitus 
tiktai sau dirbančius, taip
gi namų tarnus - tarnaites 
ir kt,; bet nepriimti farmų 
darbininkų’ . senatvės ap- 
draudon.

Pakelti darbininkų ir 
samdytojų įmokėjįmus į se
natvės pensijų fojhdą nuo 
dabartinio 1 nuošimčio ikF 
pusantro nuošimčio, .prade
dant nuo 1950 m. sausio 1 į 
d. Paskui vėl didinti darbi-!

nimo reikmenis.
Darbo unijos, atstovau

damos . milionus darbinin
ku, reikalavo atitinkamai 
algas pakelti ir grūmojo 
streikuoti, 'jei valdžia nepa
tenkins reikalavimo. ’ \

Socialistai Jules Moch, 
•vidaus reikalų ministras, ir 
Rene Mayer, darbo’-*'minis
tras, ' siūlė tik truputį algų _ 
pridėti, mėgindami užge- 
rint darbininkus. Kiujė ir 
tūli kiti ministrai priešino
si bet kokiam -algų i^akėli- 
'mui. Per ginčus 
susmuko Kiujės ministrų 
kabinetas. K

Francūzų valdovai kalt.i- 
na» Angliją, kad ji be pagi- 
tarinjo su Francija numušė 
.angliškų pinigų svarų ster
lingų vertę nuo $4.03 iki 
$2.80; tuomi privertė nupi- 
gint ir francūzų pinigus..

Francijos seime yra dau- 
jgiau komunistų atstovų, 
negu bet kurios kitokį pa
vienės partijos. Bet susiįm- 
rę socialistai, klerikalai ir ‘ 1 
kiti dešinieji neįleido ne • 

komunisto į Kiujės

Kinijos Liaudininkai 
Laimėjo dar 2 Miestu^

Kanton, Kinija. — Ki
nų Liaudies Armija užėmė 
Yuenfą ir Čihkiangą 20 
mylių' nuo tautininkų tvir
tovės • Kukongo, kuris yra i 
už 120 mylių. į šiaurę nuOj 
Kantono, laikinosios tauti- 

’hinku sostinės, v
Užimdami L- čihkiangą, 

liaudininkai laimėjo svar
bią lėktuvų-stotį ir geležin-1 vieno 
kelio -vieškelių mazgą. * įkabinėtą, kuris buvo suda- 

---------(rytas pirm 13 mėnesių.

. . . uneiiKUS AUHEie&iiicnidi o. _ *
ninku ir samdyt. įmokeji-! p ,Rjchards ir E J Keoah Respubliką, 

mus po. pusę nuošimčioAas | • j m t ' -----
»«»■ »■’,s™ „t„. ™ **

Du Senatoriai Šaukia 
Draugaut su Franku .

- Mar- 
istrato- 

an, kalbė
damas Darb Federacijos 
suvažiavime/piešė, kaip tas 
planas savo oleriais “pakė
lęs” vakarinių Europos ša
lių ūki. v c

Bet ir po to, kai išsibaigs 
Marshallo plano terminas,. 
vakarų Europa bus ūkiniai 
priklalusoma nuo Amerikos, 
kaip Hoffman toliau aiški
no. — Vakarinės Europos 
kraštai turės kas metai iš

kelines prie atdaro langelio. ^P^/tus 
Traukiniui staptelėjus <_
setas stotyje, vagys pačiu
po Richardso kelines ir iš
kraustė Reogho kelinių ki- 
še’nius. Kongrėsmanai - sako 
netekę’,$200 ir auksinio lai
krodėlio

. Apart jųdviejų, dar trys

Sudarytas Karinis Atlanto Pakto Komitetas;
Trųmanas Užgiria Vakarų Europos Ginklavimą

Washington. — Žymūs 
republikonai senatoriai Ro
bertas Taftas ir Henry G 
Lodge ragino Jungtines 
Valstijas tuojaus duoti 
istarpbią'paskolą fašistinei-

valsti- Ispanijos’ Franko valdžiai. 
Kartu jiedu šaukė atnau
jinti pilnus diplomatinius, 
ryšius su Ispanija ir nusių
sti ten amerikini v 
dorių, v

Taftas ir Lodge 
ykad Ispanija būtų 
giniai naudinga
nėms Valstijoms ir vakari
nės Europos -.kraštams, jei
gu Žiltų karas su Sovietų 
Sąjunga.

Taftas sakė, kad Tai esą 
“kvailas dalykas” laikyti 
Amerikos ambasadorius 
Rusijoj ir draugiškose jai 
šalyse, o niekinti Franko.

Washington. — Dvylikos 
"Atlanto pakto kraštų kari
niai ministrai, susirinkę 
Washingtone, nutarė sude
rinti karinės tų kraštų’ jė
gas, girdi/ “apsigynimui” 
nuo Sovietų Sąjungos. Susi
rinkimui pirmininkavo visų 
Amerikos ginkluotų jėgų 
sekretorius Louis Johnso- 
nas.

Ministrai sudarė “apsigy

 

nimo” /komitetą, paskirda
mi _____

gepčrolą Omarą N. Brad- 

 

leį, galvą Jungtinių Valsti
jų karinio štabo vadų.

Atlanto pakto meistras ‘ir 
vadas yra Jungtinės Valsti
jos. Paktui priklauso Angli
ja, Kanada, Francija, Bel
gija, Danija, Islandija, Ita
lija, Luksemburgas, Holan- 
dija, Norvegija ir Portuga-

tarimą, kuris skyrė $1,314,- 
010,000 europ. Atlanto pąjū 
to kraštam ir kitiems SoA 
vietų priešams ginkluoti 
per 1 metus. (L

Anglijai, Francijai ir ki
tiems vakarų Europos kra
štams paskirta 1 bilionas 
dolerių; Graikijai ir Turki
jai $211,370,000, neskaitant 
$50,000,000, kurie jau pir
miau užgirti turkų ir grai
kų valdžioms; Kinijos tau
tininkam—$75,000,000; ie- 
tinei Korėjai, Tranui /r 
lipinams $27,640,000. v

i-

čechoslovakija Pašalino 
čiango Atstovus

Praga. — Čechoslovakijos 
valdžia įsakė Čiang Kai-še- 
ko inijos tautininkų at- 

įšsįkraustyti per 
48 valandas. Čechoslovakija 
pripažino naujagimę KiniJ 
jos Liaudies Respubliką.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO Kodėl Nėra Darbo Unijų ; 
Vienybės Kovų Lauke?

.APIE KOMPOZITORIŲ
M. RUKŠĄ

Tarybų Lietuvos Valsty
binės
Kostas Su
turėjo pasikalbėjusią - 
kompozitoriumi prof. 
Bukša. šilgalis sako:

1898 metų rugpjūčio m 
28 dieną M. sa
vo prisiminimų puslapius: “Aš 
niekad nepamiršiu žem. Nau- 

, gardo (dabar Gorkio miestas) 
’ kada man pirmą/kartą teko 

diriguoti mano( direktoriaus 
— kompozitoriaus M. Rubin- 
šteino operą “Demonas.” Aš 

- drebėjau ir džiaugiausi, jau- 
s dinaūsi ir stengiausi būti ra- 

‘ mus.”
*

Po 50 muzikinio darto m& 
tų prof. M. Bukša vėl diriguo
ja ^Lietuvos TSR Operos ir 
Baleto teatro premjerą “De
monas.” Sunkus ir ilgas pro
fesoriaus kaip dirjgeiito nuei
tas muzikinis kelias mane, 
jauną menininką, jaudino. 
Vi^ną ’vakarą tio “Demono” 
premjeros, njutariau užeiti 
pas prof. M J Bukša.

Aš pradėjau profesorių 
klausinėti: “Iš kurgi pas jus 
tiek daug energijos darbui?” 
Profesorius M. Bukša nusi
šypsojo ir tarė: “Jūs — jau
nuolis, o aš šiom dienom bai
giau 80 metų. Bet kada aš 
matau, 4- sako jis, — laisvą 
liaudį, kada visa Tarybų Lie
tuvą, /kaip niekad, veržiasi 
pirmyn į kultūrą, aš nepajė
giu tylėti. Man norisi, kad ir 
senanV neatsilikti nuo didelio 
ir reikšmingo gyvenimo, o 
kartu 'su/visa liaudimi eiti į 
bendrą tikslą — kolhunizmą.” 

Pirmą “Demono” premjerą 
ir dabartinę premjerą jungia 
50 kūrybos ir darbo metų. 
Profesorius per tą laiką yrą 
dirigavęs daugiau kaip 100 
premjerų.

veto , Gio vęi^ioAcio i 
kuris šiu& momentu ąt- 
tųyįs pasisekimą, greit

Komunizmo nugalė- 
bus amžiais atmenami 

-įj^pagaiba. rl-Ant jų galvos 
. žvilgės šventėjų ir herojų au
reolė, nevystantis garbės vai
nikas. •

į ■ , '
Dabar aišku, kodėl taip 

energingai komunizmą ko
voja Grigaitis, Tysliava, 
Mįehejsonas ir Strazdas. Jie 
laukia ant savo galvų kleri
kalinės šventųjų ir herojų 
aureolės sužvilgę j imo. Bet 
galima užtikrinti, kad su- 
lauktibus pusėtinai sunku. 
Neatrodo, kad jau taip grei
tai bus su tais komunistais 
apsidirbta. Kaip parodo pa
skutiniai įvykiai Azijoje, 
komunistų veislė dar labai 
plėtojasi. Pats Lietuvių Ži
nių T. Barnabas pripažįs
ta, kad “gal dar reikės 
daug metų kovoti, pakol 
komunizmas, parblokštas, 
sugrįš į savo urvą.” Tik 
vieną dalyką jis tikrai ži
nąs, tai kad “dievo neigė
jai.. . atras sau

■ Kndpl i n in V

atmestas; šis vergiškas reži
mas, 1 
ro 
subtlest

dvasinė imperija, išaugusi 
iš tūkstančių ir tūkstančių 
kankinių. Bažnyčios impe
rija stovi greta Ųievo ka
ralystės .,

Betgi reikėtų nepamirš
ti, kad šiandien atėjo impe
rijų sutemos. Žiūrėkite, kas 
dedasi su Britanijos impe
rija. Visi galai jai baigia 
suirti, Nejaugi Barnabas to 
nemato?

Todėl mes turime du judė
jimu: Darbo Federaciją ir 
CIO. Visos šnektos apie tų 
judėjimų .suvienijimą nieko 
nedavė.

Penkiolika milijonų orga
nizuotų darbininkų yra di
delė jėga, arba būtų didelė . 
jėga, jeigu ji nebūtų pada
linta, suskaldyta. Niekam 
nėra jokia paslaptis, kad 
jeigu darbo unijų judėji
mas nebūtų suskaldytas, 
jeigu unijų vadovybė būtų 
protinga ir kovinga, mes 
šiandien turėtumėme dveja 
tiek organizuotų darbinin
kų. Niekas tiek nekenkia 
organizavimui neorgani
zuotų darbininkų, kaip uni
jų tarpsavinė kova. Ypatin
gai dabar ta kova yra paki
lus CIO unijose. Philip Mu
rray nueis istorijon, kaipo« 
žymiausias tarpunijinės . 
kovos kurstytojas. Jis yra 
pasimojęs sunaikinti kairią
sias unijas.

Tokia šiandien padėtis, 
žinoma,, būtų didžiausia 
klaida iš to daryti išvadą, 
jog mūsų darbo unijos pri
lipo liepto galą, arba kad 
padėties pataisymui nesi
randa jokios vilties. Orga
nizuoti darbininkai išmoks 
suprasti savo tikruosius 
reikalus, išmoks atskirti 
pelus nuo .grūdų.

Unija yra nepavaduoja
ma Amerikos darbininko 
apsigynimo’ priemonė. Be 
jos jis būtų visiškas bejė
gis. Nepaisant visų trūku
mų ir nesusipratimų, nepai
sant daugybės klaidingų va
dų, mūsų darbo unijos vai
dina svarbų vaidmenį. 
Kiekvieno lietuvio darbi
ninko pareiga priklausyti 
unijai ir rūpintis jos reika
lais.

SalietLu

Operos solistas
Šilgalis rašo, kad jis 

su
SUBSCRIPTION RATES 

$7.00United States, per year $7.00 Canada and. Brazil, per year
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months

$8.00 Foreign countries, per year
$4.00 Foreign countries, 6 months

United States, per year 
1
Brooklyn, N. Y., per year
Brooklyn, N. Y. per 6 months

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

Entei'cd as second class mattpVĄ 
Brooklyn, N. Y<5jąęie

Post Office at 
179.
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Kodėl Teisėjas Medina Neleidžia Davisui 
j Save Gi^ti?

Benjamin J/ Davis A'a Niujorko miesto tarybos narys.
Benjamin J. Davis yra advokatas, 1928 metais baigęs 

Harvardo Universitetą ir tuojau po to pradėjęs advoka
tūrą praktikuoti Georgia valstijoje.

^JBenjamin J. Davis yra žymus kalbėtojas, žurnalistas, 
visuomenininkas. > •

Benjamin J. Davis yra komunistas, -
kos komunistų vadovų, ^abar teisiamų federalifdame 
teisme Niujorko mieste. \

• Benjamin J. Daviš yra negras, — negrų, tautos sūnūs, 
žymu^ veikėjas. . ’ • 4

Šitokius bruožus galime suteikti apie šį žmogų, dėl 
kurio siomis dienomis minėtame teisme .iškilo susirėmi
mų. < ; .

Kaip žinia, 12-kos komunistų vadovų byla eina prie 
pabaigos. Teismas gal būt baigsis sekamos savaitės pa
baigoj. \

Benjamnf8^, Davis prašė teisėjo Medinos leisti jam 
; pačiam apeliuoti į džiūrę, leisti jam pačiam pasakyti 

džiurei, kas jis yra, ko jis nori, už ką jis stoja, kam jis 
yra teisiamas ir už ką reakciniu i jį ryžtasi kalėjimai!

ką d:
“Bažnyčia, yra

Ogi todėl,

milžiniška

Visiškai kitokias dūmas 
dūmoja klerikalas Pr. Al. iš 
So. Bostono Darfeminko. Jis 
nebemato vilties laimėti. Iš
girdęs, kad Tarybų ’ Sąjun
ga irgi jau turi atominę 
bombą, jie šaukia: “Taigi, 
be reikalo buvo mokslinin
kų svajota, jog Sovietai a to-, 
minę bombą turės už pen
kių ar daugiau metų t.. At
rodo, kad pasaulio kultūra 
ir civilizacija žengia prara
jos link.”

Išvada aiški: Toję prara
joje supleškės ir Barnabo; 
dvasinė imperija!

Taip, žinoma, ir atsitiks, 
jeigu iškils atominis karas, 
už kurį taip seniai, taip iš
troškusiai agituoja mūsų 
klerikalai.

Kaip matome, Benjamin J. Davis yra pilnai kva
lifikuotas pasakyti kalbai, taikomai džiurei. Jis kvalifi- 
.kuotas “iš visų pusių”, — kaip advokatas, kaip miesto 
tarybos narys, kaip visuomenininkas, kaip kalbėtojas- 
oratorius.

Bet teisėjas Medina atsisaką. Davisui tą malonę pada
ryti!

Teisėjas Medina^neleidžia Davisui apeliuoti į džiurę.
— Yra advokatai — tegu jis už jus kalba! — pareiš

kia teisėjas. ^“7 < •
Tuomet Davis sakoUas^aXsisakau nuo savo advokato, 

aš jo nenoriu, aš noriu pats save ginti.
, Teisėjas visvien atmeta jo prašymą-reikalavimą. •

Mat, Davis yra negras*
Teisėjas Medina šiame Teismu, šioje byloje stengėsi vi- 

. šokiais būdaūr šį vyrą ženrinjti Vyriausiai dėl to, kad jis 
-^ra negras. /

Kai Davis buvo pasauktas įtiudininko kėdę, tai teisė
jas Mediną jam sakė: “be a good boy!” — tokia paže
minančia pastaba teisėjas bandė ant syk sumažinti šį di
džiulio masto vyrą, — pažeminti jį džiūrės ir Visuomenės 
akyse! \

Atsisakydamas leisti Davisui sakyti kalbą teismo sa
lėje, teisėjasx^fedmaj4ai'gumentavo”, tarp kitko, šitaip: 
girdi, jis, Davis/^mesuvaldomai sielosis” — ir tai teisėjas 
Medina pasakė džiūrės akyse, kad tuo būdu parodžius 
džiurei, koks netikęs yra šis ‘Davis ir kokie blogi visi tei-« 
siamieji.

Šitaip elgdamasis, teisėjas Medina dar kartą parodo, 
jog jis eina ne tik. teisėjo, bet ir prokuroro pareigas.

Visuomenė tuVė£ų"reikalauti, kad Benjamin J. Davisui 
būtų suteiktas žodis jo paties teisme, — žodis, pasakytas 
džiūpei, baigiant šį teismą.

Gynimas Benjamin J. Daviso teisės, kalbėti, reiškia 
gynimą ne tik negrams teisės kalbėti, o ir visai Amerikos 
liaudžiai Ttnses kalbėti.

LIEPIA NENUSIGĄSTI 
IR LAUKTI HEROJŲ 
AUREOLĖS

Būsite palaiminti ir pa
aukštinti visi, kurie šian
dien tikėsite klerikalų Lie
tuvių Žinioms. Jos užtikri
na, kad viskas bus pagal 
šventąją bažnyčią sutvar
kyta ir visi komunistai bus 
suvaryti į ožio ragą. Prašo
me pasiklausyti:

Per dvidešimt amžių 
nyčia kovojo prieš savo 
šus. Ir visados laimėjo!

Dabartinė kova tarp
nyčio ir komunizmo nepriva
lo sukelti perdaug baimės, nes 
ir šį sykį Katalikybė mokės 
nuginkluoti savo priešus.

Komunistinis reiškinys yra 
praeinantis. Nedoras mokslas, 
kuris iškraipo ir apverčia gy
venimo vertybes, šiandien 
prievarta primestas, rytoj bus

Baž-
prie-

Baž-

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAšKIAUčIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tol. Humlioldt 2-7964

VYRO PAJĖGUMAI 
r EINA MENKYN

Drauge gydytojau, jūs 
gana daug rašėte ir kalbė
jote apie lytinius klausi
mus. Kiek aš suprantu, vy
rui senstant, vyriškumas 
eina menkyn ir paskui iš
nyksta. Bet yra> daug i'r 
jaunų vyrų, kurie yra lytiš-

Z • Oswald Garrison Villard.
I Prieš keletą dienų Niujorke mirė Oswald Garrison Vil
lard, sulaukęs 77 metų amžiaus.

Pastaruoju metu Villard visuomeniškai nieko beveik 
neveikė* maty t dėl seno amžiaus, dėl nesveikatavimo.

Bet kadaise jis buvo veiklus kaip publicistas ir kalbė
tojas. Per ilgoką laiką jis redagavo savaitraštį “The Na
tion”, jis sakė kalbas; jis tdomet buvo gan pažangus 

^—^mogus.
Atsimename laikotarpį po pirmojo pasaulinio karo; 

tuomet Mr. Villard laikėsijsu pažangiąja visuomene, tuo- 
, met jis. palaikė Tarybų Sąjungą, tuomet jis gynė perse

kiojamuosius darbininkų judėjimo vadovus Amerikoje.
Jis buvo nuvykęs Tarybų Sąjungon, ten važinėjo, ste

bėjo, kalbėjosi su atsakingais vyriausybės pareigūnais 
ir, iš ten grįžęs, pateikė įdomių straipsnių.

Bąj; tai buvo seniai!
• Prieš antrąjį pasaulinį karą Villardas jau keitė savo 
gaires, jis Jau buvo nebe tas. Ilgainiui jis perleido “The 
Nation” kitiems“ ir pats patapo “anti-komunistiniu libe
ralu.”

O kai žmogus patampa “anti-komunistiniu liberalu”, 
. tai jis Patampa bjauriu, netolerantingu, aršiau pažangų- 

jį judėjimą puolančiu, negu reakcininkai anti-komunisr 
' tai. t . •'

Panašioje kompanijoje buvo atsidūręs-ir Villard. Visą, 
ką jis kada gero atliko, prieš -savo mirtį pamynė.
/ Tokie žmonės, taigi, negaTtftHgai pasitraukia iš gyvų- 
jų tarpo ir jų negaili net ir tie, kuriems jie prieš savo 
mirtį tarnavo.

Bet ar tik vienas toks Villardas?
Jų yra daug!
Jie visomis keturiomis pradeda mindžioti tai, ką se

giau gerbė; jie stoja talkon reakcijai, atsiprašydami

Daktarai čia į šį klausi
mą žiūri neigiamai. Duoda 
suprast, jog npra jokios ap
čiuopiamos medikalios pa
galbos, h* tu turi pasiduoti 
likimui. Vyrui esant pačia- 
.me smagume, tarp 50 ir 60 
metų, prisieina pasiduot li
kimui... Tai didelis smūgis, 
didelė tragedija.

Man dažnai kyla klausi
mas: jeigu biednas /vyras 
turi pasiduoti liūdna/n liki
mui, tai kaip yra ^u Ais 
senais vyrais, kurie- Jyra 
turtingi — ir visi turi jau
nas pačias arba meilužes?

Žmonės kalba, kad yra 
kokių labai brangių • medi
kamentų. Ar teisybė? Ro
dos, jūs, daktare apie tai 
dar nesate rašę ar- kalbė
ję-

, Atsakymas.
0, kaip, Drauge. Ir tašiau 

ir kalbėjau šiais amžinais 
klausimais daug kartų. Per
nai pagaminau platesnį ra
šinį, kaipo, paskaitą: “Gy
venimo persivertimas”. LD- 
S kuopos gali bet kada gau
ti šitą paskaitą iš LDS Cen
tro ir perskaityti kuopos 
praplėstam mitinge. Toje 
paskaitoj- yra paduota la
bai įdomių ir naudingų ži
nių lytį^klausimaisj-ar tai' 
moteriai ar vyrui. \ / \

Kaip kad kiti 480,000 mainierių 20-sc valstiją, taip 
ir Z Mitchell (kairėje), Liberato Barnabel ir Joe Zam- 

pini ilsisi namie Morgan, Pa. Jie paliovė eiti j darbą 
minkštosios anglies kasyklų baronams, atsisakius mo
kėti sutartą' duoklę j unijos gerovės fondą, iš kurio 

senukai ir. paliegę mainieriai gaudavo pensiją.

jos už “senuosius griekus”, kartodami “mea culpa”, ir 
bandydami sulaikyti progreso tekinius.

Tačiau pasaulis, tačiau progresas nesulaikomai žf- 
įa savo pasibrėžtų keliu ir.gana!

Girdėjote, Kad yra oram 
gių medikamentų.” Tąipjy- 
ra. Būdavo jie labai ban
gūs, bet dabar žymiai atpi
go, nors vis dėlto nėra pi
gūs. Vyriški lytiniai hor
monai atsieina nepigiai ir 
dabar. Ir jie labai naudingi 
tūlais atsitikimais. • ■

Moteriški lytiniai hormo
nai yra kur kas pigesni, ir 
jų yra visokių rūšių, visaip 
pagamintų. Vyriški hormo
nai gaminami dabar plates
niu maštabu ir perpus pi
giau atsieina, negu būdavo 
pirmiau.

Tokie vyriški hormonai 
labai naudingi daug kam iš 
vyrų, net ir jaunų vyrų, 
kurių lytinės liaukos esti 
silpnos iš prigimties ar po 
kokios ligos ar operacijos. 
Pagyvenusiems vyrams y- 
pač naudingi tie • vyriški 
hormonai. Testosterone pro
pionate z gydytojo įleidžia
mas su adata, po 25 mg. 
(miligramus) kas pora die
nų. Paskiau galima imti ir 
tų hormonų tablečių, po 
vieną po liežuviu kas dvi 
ar kas trys valandos, pas
kui'— rečiau.

Greta to, reikia gero ne
gadinto maisto ir mišrių 
vitaminų (visokių) prepa
rato. Reikia ir pasilsėt daž
niau, blaivai^ gyventu ne- 
perdėt su gėrimais, su rū
kymu. ; ■ %

Lytinį gabumą ir pasi
tenkinimą labai veikia ir 
nuotaika, dvasinis nusista
tymas, “ūpas” ir daugybe 
kasdienių žmogaus aplinky
bių. Visa tai veikia taip vy
rą, taip moterį.

G

Beveikjvvisa Amerikos
darbo unijų judėjimo isto
rija vėli pasikartoja • prieš 
mūsų akis. Automobilistų 
unijos prezidentas Reuther 
susitaikė $u Fordo kompa
nija. Fordą kompanijos 
bininkų Streiko nebus, 
ko nebesigirdi ir apie 
automobilių gamybos . 
poracijų organizuotus
bininkus ir jų reikalavimus. 
Niekas nebekalba apie kokį 
nors platesnį automobilių 
gamybos darbininkų strei
ką.

Keturi šimtai tūkstan
čių minkštosios anglies 
mainierių tebestovi kovos 
lauke, tebestreikuoja. Bet 
John Lewis, unijos prezi
dentas, sugrąžino'į kasyk
las arti šimto tūkstančių 
kietosios anglies kasėjų. 
Vadinasi, mainierių jėgos 
tapo padalintos.

Streikuoja pusė milijono 
plieno pramonės •darbinin
kų. Jų vardu kalba unijos 
prezidentas Philip Murray. 
Kalbama, kad šis streikas 
gali nusitęsti keletą savai-į 
čių, gal net mėnesių.

Štai kur organizuotų dar- 
bįninkų nelaimu: Jie kovoja 
atskiromis grupėmis. Visai 
kita istorija būtų, jeigu bū
tų buvęs iš ankšto gerai ap
galvotas ir išdirbtas planas 
automobilistus, plieno dar
bininkus ir mainierius ' iš
vesti į kovą vienu sykiu. 
Juk visų reikalavimai be
veik vienodi. Visų svar
biausias reikalavimas yra 
ligoje pašalpa ir senatvėje 
pensija.

Kodėl nėra susitarimo? 
Todėl, kad susitarimo neno
ri unijų vadai. Lewisas yra 
susipykęs su Murray. Kak 
bama, kad. Reuther kėsina
si ant Murray vietos CIO 
vadovybėje. Reuther labai 
norėtų būti CIO prezidentu. 
Kiekvienas manevruoja sa
votiškai. O nukenčia darbi- 

Tiinkai. Streikai, taip veda
mi, užsit-^Sią. Darbininkų 
su taupos Išsisemia. Dauge
liui šeimų prisieina kovoti • 
su alkiu..

Bet, žinoma, nuo to nenu
kenčia unijų vadai. Jiems 
įplaukos nenutrūksta. Jie 
algas pasiima ir už tą lai
ką,'kada eina unijos veda
mas streikas.

William Green kalbėjo 
Amerikos Darbo Federaci
jos konyencijoje. Jis pareiš
kė, kad negali būti bendros 
veiklos su . CIO unijomis.

Ugniagesiu brigados 
kolūkiuose

KAIŠIADORYS, rugp. 5 d.- 
Eilėje Žiežmarių valsčiaus 
kolūkių suorganizuotos sava
norių ugniagesių brigados. 18 
kolūkiečių priklauso Juliaus 
Janonio vardo kolektyvinio 
ūkio ugniagesių komandai. 
Priešgaisrinis inventorius pil- 
mūtihai paruostas. Kolūkie
čiai baigia statyti pastatą, 
kuris- bus skirtas ugnia
gesiam. Priešgaisi'inės sava
norių ugniagesių 
suorganizuotos \ai 
lino vardo, Lornlįo vardo, 
“Aušros” ir kituose vals
čiaus kolūkiuose.

V. Balsys

skirtas
tarinės

brigados

JUBILIEJAUS ATŽYMĖJIMAS 
NAUJAIS SKAITYTOJAIS

Dabar vajus gavimui naujų skaity 
žygis jubiliejaus atžymėjimui. Visi c 
jai gavote laiškus pakvietimo stotki 
vei naujų skaitytųjų. Atsakykite įrt 
atsakykite nauju skaitytoju!

Atydžiai perskaitykite tą laiškaf įsi-t^hĄddt 
ir stokite į vajų. Atžymėkirrie^sgyo dienms0 
gaudami jam 1,000 naujų' skaitytajų! SuUd 
fondą $10,000 parengimais ir aukomi^pradžn

Aukščiau nurodyti pasimojimai gali mįt 
tik visi rimtai imsime vajaus reikalą. 
laiku pradėti darbą. Nelaukite iki pabtagjįk 
į darbą pakol gražu. Taipgi nesivėlįnkitra 
mais. Tuojau samdykite svetaines p’ Lą/na 
dienraščio paramai. v ų/ J.

Brooklyniečiai jau stojo j Viijų. A>Bįfeiųj 
mas iš anksto pasiėmė vajaus medžiagą ur 
juodu yra iš senai pasižymėjis vajininjeai. Savoijikre^ 
puikiai žino. Fondo sukėlime 
brooklyniečiaL Geo. Warison R 
sonas aukojo $5.00. Long Island < 
$2.00. Daugiau paramos atėjo: Jonas

pirmi \j)asIFodč jMpgi^ 
cpjo jį 10.00, Jonas Tani

nas Linda aukojo 
aminskas iš Jm- 

son City, N. Y.,’aukojo $1.00 i b-Al Bagdonas iš Binghahi- 
ton aukojo $1.00. O L. Žemaitienė iš Hartford, Conn., jau, 
turi naują skaitytoją.

Laukime žinių vajaus reikalu, y norime kasdien pasi
džiaugti rezultatais. ‘ Laisvės Administracija.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—- Penkt., Spalio 7, 1949
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Konferencija Už Darbus ir 
Prieš Ekonominę Krizę

Cleveland, Ohio.v- Cleve- 
lando Auditorijos Balini- 
myj, rugsėjo 17 d., Į1 ba
landą ryte, ProgresyvŪU 
Partijos pirmininkas EI? 
mer A. Benson’as atidarė 
Nacionalę Konferenciją u£ 

- darbus ir prieš šalies eko
nominę krizę, ir konferen
cijos vedėju pakvietė vice- 

f pirmininką William Smith, 
United Farm Equipment 
Workers vice-pirminihką.

William Smith pasakė ge
rą konferencijos atidary
mo prakalbėlę, -1 
“Dėl ko mes Čia susirinko-

žmonių reikalavimus. Dar
bo unijų lyderiai Murray, 
Reuther, Green ir kampani
ja nesipriešina prigs žalin
gas darbininkams dilius ir 
'nededa pastangų už atmeti- 
mą Taft - Hartley įstaty
mo, sakė Marcantonio. Už 
Marcantonio įneštą bilių, 
kuriame reikalaujama, kad 
Kongresas atmestų Taft- 
Hartley • įstatymą ir kad' 
grąžintų Wagner įstatymą, 
balsavo tik 55 demokratai 
ir 4 republikonai kongres- 

temoje: ' monai. Kaip Trumano Ad-

Taft- 
šiame

f Ame- 
elji rei- 
r/už 30

prie ilgu stalu virš 900 CIO United Electrical, 
Machine Workers unijos delegatu savo kon- 
ęievelaiąde, svarsto savo unijos ir amatinius 
Prezidentas Albert Fitzgerald, finansų se- 

Juliusi Emsnak ir organizavimo direktorius 
Matles tapo iš naujo išrinkti 3 balsais prieš

' • ■'/ ' •••;. -'•> • .
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ministracija, taip ir demo
me į šią konferenciją? “Vis kratų - vepublikonų k o n- 
daugiau įtemptas Trumano gresas tarnauja monopolis-
administracijos nusistaty-

vartotojų pirkimo galios išę 
vienos pusės ir kilimo kai
nų ir negirdėtų korporacijų 
pelnų — iš antros pusės,” 
sakė Smith, “be abejonės 
prives mūsų šalį prie tokios 
ekonominės depresijos, ko
kia buvo li929\metais. Chi- 
cagos gatvės pilnos bedar
bių, tarpe kurių 4-tas nuo
šimtis yra negrai. O kada 
negrai išsireiškia, kas jiem 
nebepakenčiama, jie yra 
linčiuojami.”

/Antras kalbėtojas iš eilės 
buvo Elektros Darbininkų 

4 Unijos, CIO, radijo komen
tatoriaus Arthur Gaeth, 
kuris pastaruoju laiku va
žinėja per industrinius cen- 

• trus rytinėse ir vidur-vaka^ 
rinėse valstijose, tyrinėda
mas bedarbių ekonominę^ 

padėtį.
Gaeth raportavo, kad vi

soje šalyje iš 55 milijonų 
dirbančių 5,400,000 yra be
darbiai ir apie tiek/pat dir
ba tik trumpą laiką, neku- 
riems iš jų jau badas bel
džia į duris. Nedarbas plin
ta ne vien dėl depresijos, 
bet ir dėl įvedimo vis dides
nės paskubos sistemos įmo
nėse bei mašinerijos, kuri 
pavaduoji 
eth sakė, 
įmonėse, kur pirmiau dirbo 
4571arbininkai, dabar 4 dar
bininkai padaro tą patį 
darbą. O kada vyras su
laukia 45 metų, o moteris 
35 metų,\jiems prasideda 
amžinas nedarbas, nes 
amžiaus darbininkams 
beduodama darbo.

Wallace Prakalba
Buvęs J. V. vice-prezi- 

dentas Henry A. Wallace 
pasakė įžanginę prakalbą. 
Savo kalboje Wallace - pa
reiškė: “Laikas jau susirū
pinti ne vien dabartinės de
presijos padėtimi, bet dau
giausiai. reikia rūpintis, 
koks mūsa likimas laukia 
ateityje. Tkmno adminis^ 
tracija, būdafnk po Wan 
stryto kontrole, veda mūsų 
šalį prie tokios padėties, iš 
kokios Rusija pasiliuosavo 
32 metai atgal ir iš tokios 
pat padėties dabar baigia 
išsilaisvinti Kinijos liau
dis.”

“Šalys, kurios jau pasi
liuosavo iš vergijos, gyvenai 
daug geriau, negu tos, ku< 
rioms jau supilta bilijonai 
dolerių per MarshalYU’pĮa- 
ną,” ’sakė Wallace. “Brita
nijos nuvertinimas savo pi
nigų yra niekas daugiau, 
kaip tik vaikymas bedarbės 
iš vienos šalies į kitą.”

K o n»g r e s m a n a s 
Vito Marcantonio sakė,( 
kad sulyg Trumano išsireiš-c 
kimų, praeitas 80-tas kong
resas buvęs blogiausias. 
Tai šis, 81-mas, yra .dar blo
gesnis. Trumanas pats ne-, 
pildo savo priešrinkiminių 
pažadų ir neverčia savo 
partijos - demokratų, esan
čių kongrese, patenkinti

ašinerijos, 
Xarbininkus. Ga- 
kad tekstilinėse

to 
ne-

tarris ir šaltajam karui — 
prieš žmonių reikalus, sakė 
Marcantonio.

Svarbi Rezoliucija
Popietinėje sesijoje pra

sidėjo diskusijos ant pa
tiektos darbininkų reikalais 
rezoliucijos. Diskusijoms 
pirmininkavo UERMWA 
organizatorius William B. 
Elcoin, iš Californijos.

Rezoliucija, trumpai su
glaudus, sako: Neatsižvel
giant į Trumano adminis
tracijos ir stambiųjų kapi
talistų mėginimą nutrinti 
buvimą 5 milijonų bedarbių 
ir jų tikrinimas, kad daly
kai jau eina gerojon pusėn, 
yra tik valdžios pasiteisini
mas už neveiklumą paten
kinti bedarbių reikalus. Mi
lijonai Amerikos darbinin
kų' mato žymes šalies ėjimo 
Imk didesnės depresijos. x

Praeitais metais 16 mili
jonų šeimų sunaudojo savo 
sutaupau apie 15 bilijonų do
lerių už tai, kad ‘dėl negir
dėtai pakilusių kainų ant. 
pragyvenimo reikmenų ne
užteko jų uždarbio.

(1) Atatinkamas algų pa
kėlimas dideliai Amerikos 
darbininkų masei yra pir- 
mutinė ataka prieš depresi
jos vykdytoj ųJjegas.

Todėl mes smerkiame 
prez. Trumano Plieno Fak
tų Rinkimo Tarybos rapor
tą, kuris ne vien paneigia 
plieno darbininkų menkus 
ir teisingus reikalavimus, 
bet gali daugiau pagreitin
ti ekonominę krizę, praplė
sti nedarbą visose industri
jose ir sunaikinti rinkas A-*' 
merikos farmeriams.

Faktų Rinkimo Tarybos 
raportas atsisako pakelti 
plieno darbininkams algas, 
neatsižvelgiant plieno dar
bininkų priparodymų apie 
nuolatinį kainų kilimą ir a- 
pie, pajėgumą pakelti algas 
iš savo negirdėtai didelių 
Delnų. ; \
/ (2) Mes griežtai įmerkia- • 

z me vis didinimą paskubų 
visose Amerikos industrijo
se, kas sudaro priežastį ne
darbo didėjimo. Kuomet 
kompanijų pelnai kyla, ne-, 
darbas didinasi, seni darbi
ninkai metami ant gatvės, 
dirbančių darbininkų svei
kata nuo skubaus darbo 
^Taikinama, o algos nepake
liamos. <Kova sulaikymui 
^Paskubos darbe yra dalinai 
kova už darbus.

(3) Plitimas nedarbo ir 
gresianti ekonominė krizė 
reikalauia kovingo apgyni
mo teisės organizuotis ir 
kolektyvaus susitarimo' sii 
^kompanijomis, per ekono
minį ir legislatyvį* veikimą. 
Augant bedarbių rezervui, 
atįfenka ginklas į didžiojo 
"kapitalo rankas padidini
mui/ atakos ant viso darbo 
uniju judėjimo ir sudaužy
mo jų organizącijų. Tą liu
dija: anglies, Singer, Bell, 
Air Craft ir Goodrich Rub^ 
Į>er kompanijos, kurių įmo
nė po įmonės pradėjo lau-

žyti seniority ir kitas kon
traktines garantijas, 'šis 
puolimas turi būti sutiktas 
kovingų darbininkų pasi
priešinimu visose įmonėse, 
kad apsaugoti savo kon
traktus ir unijų teises. Mes 
p r i v a 1 ow e išvys
tyti kampaniją per vi
są šalį už atšaukimą 
Hartley įstatymo ’ 
'kongrese.

(4.) Mes raginu 
rikos darbininkus 
kalavimus ir ko v
valandų darbo savaitę be 
sumažinimo algų, . per ko- 
lektyyį' susitarimą ir per 
legislatūrą...

Rezoliucija buvo gerai iš
diskusuota ir su mažais pa
taisymais vienbalsiai pri
imta.

Tą sekė kita rezoliucija, 
kaipo veikimo programa už 
darbus ir apsaugojimui e- 
konominių /teisių 
biams. Programa susidėjo 
iš 5 puslapių 
smulkmeniškai 
būdai ir priemonės vedimui 
kovos už darbus ir bedarbių 
šelpimą, kongrese, valstijų 
seimeliuose ir miestų tary
bose. Programa buv^knuo- 
dugniai išdiskusuota im su 
mažais pataisymais vien
balsiai priimta.

Su tuomi ir užsibaigė pir
mos dienos sesijos.

Vakare Buvo Puikus 
Festivalis

f

Jauni progresistai, po va
dovybe Amerikos liaudies 
dainų mėgėjo Pete Seeger, 
perstatė puikų dainų ir lo
šimo festivalį, akompanuo
jant stygų instrumentais. 
Jaunimas savo dainomis ir 
lošimu perstatė darbo žmo
nių gyvenimą ir jų kovas 
už geresnį gyvenimą. Festi
valis delegatus ir publiką 
taip sužavėjo, kad jie savo 
aplodismentais stengėsi su
laikyti artistus ant scenos 
kuoilgiausiai.
Sekmadienio Ryto Sesijos

Apie 9-tą valandą ryte, 
rugsėjo 18, prasidėjo įvairių 
valstijų delegatų pasitari
mai tų valstijų reikalais, at
skiromis grupėmis (pa-) 
neis). O apie 11-tą valandą 
prasidėjo generali sesijai
Negrų Ekonominių Teisių 

Klausimu
Tema diskusijoms, negrų 

[ekonominių teisių klausimu, 
buvo patiekta._ rezoliucijos
formoje. DiskusijonTs^nir- 
mininkavo buvęs teisingos 
samdos praktikavimo komi
tete Earl B. Dickerson.

Rezoliucija trumpai su
glaudus sako: Negrų darbi
ninkų moterys ir vyrai per
gyvena skirtingas proble
mas šioje rimtoje bedarbė
je, kokia egzistuoja mūsų 
šalyje šiandien. Tas yra to
dėl, kad didysis kapitalas 
stengiasi palaikyti, iš negrų 
darbininkų, pigaus darbo 
šaltinį, kuris būtų galima 
panaudoti numušimui algų 
lygio, padalinimui ir disor- 
ganizavimui darbininkų ju
dėjimo, kad tuomi padau
ginti jau ii\ taip išsipūtu
sius monopolistų pelnus.

Šiandien yra apskaitliuo- 
ta, kad iš 5 ir pusės mili
jono bedarbių yra vienas ir 
pusė milijono negrų.

Dėl diskriminacijos sam
doje dar daugiau padėtis 
pablogėjo ypatingai pieti
nėse valstijose, kur jėga ir 
teroras egzistuoja. Pietinių 
valstijų didžiosiose tekstili- 
nėse industrijose negrai ša
linami pu o produkcijos dar
bų ir daugumoje kitose in
dustrijose negrams yra mo
kamos žemesnės algos.

Todėl ši konferencija pri-

bed ar-

kurioje 
išdėstyta

šis masinis nedarbas.'
Daug m o, te r ų yra pri1 

stos dirbti naktimis. Tą

. -bes, kuri pati savairni liudi- 
er- i ja, mes jungiamės su dva- 
ty-lsia Franklin Delano Roose-

mes jungiamės su dva-

rinėjant New Yorko. valsti- [velto, paskelbdami m/sųtei- 
joj, pasirodė, kad 42/nuo
šimčiai iš moterų dirba nak
tinį darbą dėl to, kad jų 
Bin kai yra jauno amžiaus, 
kuriuos reikalinga priž-iūrė- 
ti dienos laiku ir, žinoma, 
atlikti namų ruošą.

Kitoje rezoliucijos vietoje

išaiškini- 
privalo 

ibi\(i sirtėikiamįjš Amerikos 
jaunuoliams. \

Šf rezoliucija taipgi buvo 
i nuodugniai (išdiskusuota,

Po tam SeKa 
imas, kokios teisi

yra pastatytas klausimas, pataisyta ir yenbalsiai pri- 
Kaip galėtų progresyvės7 ir imta. /
darbo unijų pajėgos atsa
kyti į tas moterų darbini n-

Atįakymas: “Čia pirmu
čiausiai reikia pripažintų 
reikalingumą organizuot/ į 
darbo unijas, nes iki Moliai 
mažiau, negu pusė dirban-|
eių moterų tėra • organizuo-1 
tos/Prie organizacijoj

Rezoliucijos fąrmerių 
reikalais ir užsienio politi
kos bei prekybos reikalais, 
^taipgi tapo išdiskusuotos įr 
priimtas. į /

'4 -
Konferencija Buvo Kovin

game Ūpe ■ z 
Biją buvo y- 

idėtimi ir ta- 
ta, kad kon- 
vavo didelis 

if-\suaugu-
žiavusiu iš 
r iš tplimų 
th Carolina,

is jaunų

Susė<!
/Radix

vencijoje, 
reikalus.
kretorius
James J.
2, nežiūrint, kad unijos priešai ir reakciniai elemen

tai unijos viduje vedė prieš juos nešvarias, raudonbau- 
bizmu paremtas atakas. Unijistai kovose išmoksta 

pažinti draugus ir priešus. Ši unija yra viena iš 
kovirigiausiųjų.

pažįsta, kad ekonominio ir 
gerbūvio saugumas AmerL 
koje negali būti laimėtas i- 
ki juodveidžiai žmonės neį- 
sigys lygių progų šalies e- 
konominiame gyvenime; O 
tas reikalauja padaryti ga
lą visoms praktikuojamoms 
diskriminacijoms, ar jos da
romos iš valdžios pusės, ar 
iš privatinių agentūrų. O 
tam priemonė yra lygus už
mokestis už lygų’ darbą, 
proga išsimokslinti geres
nių darbų ir pakilti, priimti 
už lygų narį/r’ duoti progų 
veikti unijose, ir lygus pa
šalpos • padalinimas. Tam 
reikalinga įsteigti tam tik
ras pridabojimo , įstaigas 
per legislatūrą ir per admi- 
nistratyvį patvarkymą, pri
žiūrėti, kad tie ypatingai 
negrų žmohėms -blogumai 
būtų greitai prašalinti.

Atsiekimui virš suminėtų 
pageidavimų konferencija 
pažymi sekamai:

(1) Padrdmti nedarbo ap- 
draudos pašalpą iki 3|5 do
lerių savaitei per 52 savai
tes, minimum alga, kuri 
apimtų farmų ir kitus sezo
ninius darbininkus, maisto 
prirengimo įmonėse bei na
mų aptarnavimo darbinin-

’ kams ir panašiuose nepasto
viuose darbuose. O tas yra 
svarbu todėl, kad dauguma 
negrų dirba panašiuose ne
pastoviuose darbuose. Jie 
tankiausiai patenka bedar
bių eilėsna ir mažiau tegali 
susitaupyti nedarbo laiko
tarpiams.

(2) Kongresas tuojau pri
valo praleisti teisingos 
samdos bilių, draudžianti

i diskriminavimą samdyme ir 
paaukštinime darbuose. Pa
našus įstatymas privalo bū
ti praleistas ir valstijų sei
meliuose... (Panašūs reika
lavimai seka iki 9-to rezo
liucijos paragrafo.)

būtų galima geriau užtik
rinti moterims gere: 
darbo sąlygas ir algas.

Gale rezoliucijos yra iš
statyti reikalavimai Aįal/ 
džios. organam, kad išleistų 
įstatymus ,;ą p s a ugojim^ii 
moterų reikalų darbuose.

JRezoliucija išdiskusuota, 
pataisyta ir vienbalsiai pri
imta. <
Rezoliucija jaunuolių klau
simu, pavadinta “Jaunų A- 
merikos žmonių Ekonomi

nių Teisių Bilium”
Šios rezoliucijos diskusi

joms -vadovavo Robert Lo- 
gąri, Int’l Fur and Leather 
Workers Unijos pirminin
kas iš Philadelphijos. Rezo
liucija prasideda sekamai:

“Mes esame
rikos žmonės, 50 milijonų !
pajėga. Mums reikalingas !^įfeg* 
užtikrinimas — neatsižvel- .

. gki^t j i asę, ^ spalvą,^ Jytį, j įanį; kelia nedarbui, 
mui ir karui.

es

tiniame gyvenime, jos pri
klauso ir dirba darbo unijo
se, jos lošia tą pačią rolę 
ekonomijoje, kaip ir vyrai 
ir kenčia tuos pačius sunku
mus. V ‘ ,

Perijodinėse masinėse be
darbėse, kaip kad' dabar 
prieš mus yra, mes privalo
me reikalauti teisių, mote
rims gauti darbą. Monopo
listic propagandistai, mė
gindami pateisinti moterų 
atleidinėjimą tuojau karui 
pasibaigus, sako, kad mote
rims nesą reikalo dirbti," 
kad jos dirbančios tik taip 
sau, praleidimui laiko bei 
užsidirbimui pinigų sa
viems reikalams ir pana
šiai. Todėl čia yra reikalas, 
iškelti tuos nemalonumus, 
kuriuos atnešė moterims 
nedarbas, sekamai:

82 nuošimčiai visos dar- tikinimą ir prigulėjimą.
“Mes neturime užtikrin

tos ateities.*
“Milijonai ' jaunų darbi

ninkų neturi darbų. Mes 
prakaituojame už mažas al
gas prie blogiausių, kartais 
prie pavojingiausiu darbų. 
Skubus darbas naikina mū
sų sveikatą ir veda prie 
leidinėjimų iš darbų...

“Mes esame plakami: 
džim-krov, ekonomine 
})olitine diskriminacija 
dustrijose, ant farmų, mo
kyklose ir gyvenime.

“Mes mylime savo šalį, 
■ jos žmones, jos demokrati-

. Mes esame 
ios tevonys ir jos ateitis. 
Bet šiandien mes neturime 
užtikrinimo, mes neturime 
taikos. Tokia yra mūsų pa
dėtis šioje turtingiausioje 
šalyje pasaulyje (mano pa-

• Q

tautinį paėjimą, religinį įsi-

bininkų pajėgos Amerikoj, 
1948 metais, buvo moterys. 
1947-tų ir 1948-tų metų pe
riode vyrų bedarbių skai
čius sumažėjo 10 nuošim
čiu, pakol moterų bedarbių 
skaičius padaugėjo. 16 nuo
šimčių, ir tas buvo pirmiau, 
negu masinis nedarbas pa
lietė vyrus ir moteris šie
met. Pokarinė statistika 
parodė, kad 82 nuošimčiai 
moterų dirba, kad užlaiky
ti save, o nekurios dar ir 
kitus. Iš nevedusių moterų 
60 nuošimtis dirba užlaiky
mui savęs ir kitų.-Šis nuo-; 
šimtis, žinoma, yra daug di- nes tradicijas.

1 ' • 1 ' i- ’ I • J — •

dugniai tano išdiskusuota 
ir su mažais nataisymais 
vienbalsiai priimta.

Rezoliucija Moterų 
Klausimu

Rezoliucijoj diskusijoms 
pirmininkavo Ann\ Bern- 
holz, direktorė United Of
fice and .ProfessionaL\Wor- 
kers uųijos. \

Svarbesnės iš rezoliucijos 
ištraukos seka: Į besiple
čiantį nedarbą Amerikos 
dai'bininkai žvelgia su nuo
gąsčiu į neužtikrintą ateitį. 
Iš 5 ir pusės milijono be
darbių, apie ir puse mili
jono yra moterys bedarbės. 
O tas nepaliečia tiesioginiai 
tik vien moteris, bet visą$ 
mūsų ekonominį gyvenimą 
abelnai. Kaipo grupė, mo
terys yra gana didelė pa
jėga ekonominiame ir poli-

Georgia, Alabama ir kitu. 
Antra, jaunimas buvo di
džiumoje.

Konferencijos _ patiektų 
reikalų svarstymų eiga irgi 
buvo skirtinga nuo dauge
lio kitų panašių konferenci- ■ 
jų eigos. Šioje konferencijo
je visi reikalai buvo svars
tomi iš eilės, duodant pro
gą '' kiekvienam delegatui 
-tarti savo žodj visuose rei
kaluose, nors tas ir užėjpė 
daugiau laiko.

Konferencijoje b _ 
Išu delegatais, patarėjais 
tėmy.toiais, apie 500, 
vaujančių £() valstijų. Ūpąą 

[pas visus/bųyo kovingas ir 
kone’visi ( turėjo ko rimto

O WŠTp,
Vi r

turėjo ko rimto 
įpie savo valsti- .

. įjos, miesto ar dirbtuvės pa- 
j^umi. Ame-i dėtį, ir visi turėjo geru su- 

.. .. •• -imanymų pataisymui tos pa-
už darbus-ir Ameri-/ 

jkos žmonių gerove, p.ast(£;
, fąšiz}

v J. N. £

Detroit Mieli. ~

at-

su 
ir 

in-

ŽINUTĖ

Staiga susirgo Jurgis Nau
sėda. . Priežasties pakol kas 
gydytojas negali pasakyti.

T.abai apgailėtina, kad to
ki veiklų veikėją mūsų lietu
viškose 
paėmė.
drg. J. Ną/isėdai viskas išeis 
gerai ir nereikės ilgai sirgti.

organizacijose liga 
Turime, vilti, kad

dėsnis tarpe negrų moterų, 
nes, paprastai, negrai turi 
skaitligesnes. šeimas ir dėl 
to didesnis skaičius moterų 
yra priverstos dirbti dapil- 
dymui šeimos įeigų. Iš to 
lengva/ įsivaizduoti, kaip;
skaudžiai paliečia moteris | “Laikydamiesi šios teisy-
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Homestead, Pa., plieno darbininkai, nariai CIO Unite 
katus ir brošiūraites streikui, kurio jie tikėjosi ir ku

KAIŠIADORYS, rugp 4 d. . 
Apskrities kolūkiuose nuo.' 
1949-1950 mokslo metu pra
džios atidaroma 15 
progimnazijų.

Salomėjos Nėries 
“Gegužės Pirmosios,’
bo” ir kiti kolūkiai jau pil
nai parengė\ savo mokyklas 
naujiems mokslo metams.

naujų

vardo
“Dar

Steelworkers, prisiruosia pla- 
is prasidėjo su pradžia spaliu.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pcnkt., Spalio 7, 1949



GRYNOS SĄŽINES ŽMONES
Parašu P. VERŠIGORA Vertė N. ZIBERTAITĖ
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A. L. D. L. D. REIKALAI
Finansinė Atskaita už Liepos, Rug- 

. pjūtį ir Rugsėjį, 1949 m.
Liepos Mėnesio Įplaukos:

Kp. Kas prisiuntė Miestas 
1^6 M. Kavaliauskas, Beloit

26 M. Girdžiuviene, Collinsvil. 11.1(1 
72
19

Suma 
$6.10

Kartu
Liepos menesį išmokėta .

Balansas

$2,397.80
. 704.91

Pav. W. Adomaitis, Meriden
28
48

3.14 
K. Krasnickas, Waterbury 10.50 
Geo. Bendik, E. St. Louis 16.50 
Kanadoj Veik. Komitetas 
P. Rodgers, Cleveland22

Pav. J. Podjun, Luther
123 A. Mikelionig, Gary

870.90 
23.00 

2.00
19.25

rrSsa)
— Tačiau būna gi s'at$i&kimų, kad 

kautynių metu pasiduodama \i nelaisvę. 
Kodėl gi jūs negalėtumėte perMtij par
tizanų pusę kautynių metu? —\ paklau
siau. ■ Y

— Todėl, kad vokiečiai sunaikina šei
mas tų slovakų, kuriejperėjo pas parti
zanus, ir tų, kurie pstsiU&vė į nelaisvę, 
atsakė papulkininkis iv savo žodžiams' 
patvirtinti perskaitė v

— Bet jūsiškiai juk' pęrejna? 
sakiau aš. . C

— Ir blogai daro, — atsakė papulki
ninkis. — Vokiečiai mumis nepasitiki, 
ir jei prasidės masinis slovakų perėjimas 
į partizanų pusęk tai mus iš čia atšauks 
ir į mūsų vjeteuatsiųs vengrus ar vokie
čius. Jums gi iras blogiau. Mes jūsų ne- 
lieČiame, ir jūs mūsų nelieskite. Kai jūs 
puolėte Bragbią, mes nėjome vokiečiams 
į pagalbą. Mks jūsų neapšaudome, jei 
mes esame vieni, nors ir matome jus. Vi
si mūsų kareiviai palaiko rusų pusę. Ru
sai — mūsų broliai. Kuo galime, pade
dame. Aš pats paleidau iš šito miestelio 
tris žmones, kuiHems grėsė sušaudymas, 
ir daugelį partizanų taip pat paleidau į 
laisvę. Daugiau 'padaryti tuo'tarpu ne
galime. Juk > mes visi turime šeimas, ir 
jeigu mes pereisime pas jus, tai jas su
naikins. Muškite germanus! Mes jų taip 
pat neapkenčiame. Mes nekliudysime 
jums naikinįi juos. Dar perduokite savo 
vadams: geriau būtų jums persikelti į 
kitą upės krantą, nes atvyko daug veng
rų ir vokiečių su tankais į N. ir R. mies
telius. Anoje upės pusėje jų yra mažiau.

— Vadinasi, viskas? — paklausiau 
aš.

Jis atsakė, kad pereiti mūsų pusėn tuo 
tarpu yra negalima ir sumišo išraudęs.

— Eikite greičiau, kad jūsų čia nepa
stebėtų, jums reikia gyventi, — pasakė 
susimąstęs papulkininkis mūsų^ijasi ma
tymo pabaigoje.”

Bet ne visiems pasibaigė laimingai to
ji žvalgyba. Kašickio grupė, lydėjusi 
Karpovną, pasiliko laukti jos miške ties 
Choinjkais. Gal būt, vyrai išgėrė, o gal 
šiaip nerūpestingai elgėsi, bet juos pa
stebėjo. Kai jie , užmigo, juos užpuolė. 
Vieną žvalgą užmušė, o kulkosvaidinin
ką Parchomenką paėmė į nelaisvę kartu 
su kulkosvaidžiu.

Kašickį Kovpakas degradavo į eili
nius. Reikėjo išaiškinti Parchomenkosli
kimą. Jeigu jis slovakų rankose, mes ga
lėjome bent tikėtis, kad jie nors nesušau
dys jo.

— Reikia tuojau pat pasiųsti ką nors 
į Choinikus, — įsakė Rudniovas.

— Bet ką? Karpovuos negalima. Da
bar ją gali išduoti tas pats Gusaras Jo
zefas.

Prįtapo prie mūsų viena mergiūkštė, 
vardu Valia, Charkovo srities Bogodu- 
chovo vaikų namų auklėtinė. Vokiečiai 
buvo išvarę ją į darbus Vokietijon. Jai 
pavyko pabėgti, ir kažkur netoli Kijevo 
ji aptiko mūsų dalinį. Atėjo pas mus. 
Kuopon aš jos nenusiunčiau. Nešioti gin
klą ji kol kas dar nepajėgė. Iškamuota 
perdaug sunkaus darbo, ji panešėjo į 
skrofulingą, milžiniško ūgio vaiką. Tą 
panašumą dar stiprino visai trumpai 
nukirpti plaukai ir trumputė suknelė. 
Per dvi savo buvimo daliny savaites ji 
spėjo kiek atsigauti, apsiprausti, apsi
rengti; aptvjos 
augti trumpmi 
banojantięji pal 
Valentina pasakojo man apie Vokietiją, 
apie požeminį miestą, iškastą kalne, kur 
dirbo tūkstančiai rusų belaisvių, lenkai, 
prancūzai ir ukrainietės mergaitės. Jie 
ten gamino ginklus iri lėktuvams dalis. 
Miestas vadinosi Zul.. “Požeminis mies
tas Zul, Zul, Zul...” — dažnai gręždavo 
mano smegenis melodija, kai aš matyda
vau žygyje kirptą mergaitę, papasakoju^ 
šią man pirmąkart apie “baltuosius^ieg- 
rus” — tūkstančius vergtg^tTvežtų iš vi
sos Europos į kraugeriško, vokiško Baalo 
požemius.

Valia neblogai mokėjo vokiečių kalbą. 
Turėjo gautus Lenkijoje dokumentus, su 
kuriais galėjo vaikščioti į namus Charko
vo srityje. Ji neseniai pati prastinamo 
į Charkovo sritį ir neseniai pati prašosi 
žvalgybom Pa^ mus kiekvienam, neda

lyvavusiam kariškuose veiksmuose, buvo 
nejauku. Tokia. jau buVo mūsų kovinio 
kolektyvo atmosfera. Tad Valią aš ir nu
tariau nusiųsti į Choinikus.

Jinai sugrįžo į ketvirtą dieną ir papa
sakojo apie Parchonienkos mirtį.

Jį išvedė sušaudyti gegužės pirmąją

68
39
56
13

190

B.
P.

S.
P.
P.

30.10
36.00
27.25

• savo žodžiams 
iečių įsakymą.

pa

ll vos pradėjo vešliai 
&iški kuodai,' besigar- 
ausis ir ant sprando.

Gestapas tamx^ikalui iššaukė slovakų 
kareivių būrį. Niekas, neiyslovakų vado
vybė, nei kareiviai, matyt; nežinojo, kam 
juos šaukia. ParchomertKą pastatė prie 
duobės, ir vokietis perskaitė įsakymą su- 
fdyti. Gyventojus leisdavo žiūrėti te

regimų, matyti tam, kad įteigtų 
ns pagarbos jausmą vokiečių valdžiai, 
entina stumdėsi nedidelės moterų 

grupės ir visur esančių išverstakių ber
niūkščių minios tarpe. Parchomenka sto
vėjo atsikreipęs veidu į būrį ir šypsojo
si. Jeigu aš nebūčiau jo gerai pažinojęs, 
tai būčiau nepatikėjęs Valentina, bet tai 
buvo tiesa: tasai kulkosvaidininkas visa
da šypsojosi. Atrodė, nebuvo pasaulyje 
dalyko, kurs priverstų jį nuliūsti. Jis vi
suomet nešiodavosi savo rankinį kulko
svaidį ant peties, tartum svirtį ar kūlę, 
paėmęs jį už'buožės galo, loviu už nuga
ros. Ir savo mirties į valandoje jis liko 
toks pat. Šypsojosi prie kapo ir, tur būt, 
galvojo tik viena: “Kaip gaila, kad ran
kose neturiu savo ‘degutinio.’ Tiek jūs 
ir tematytumėte mano partizane gyveni
mą.”

— Ir staiga, — pasakojo Valentina, 
— kai suaidėjo komanda ir kareiviai su
žvangino. ginklus, Parchomenka pasakė 
kalbą. į

Valia nepajėgė atsiminti žodžių, nega
lėjo suprantamai kalbėti, jos akys buvo 
pilnos ašarų, kukčiodama, ji kartojo: 
\ — Jis kalbėjo apie slavų tautų drau

gystę ir po to sušuko: “Į ką šaudote, slo
vakai, čekai, į savo brolį?” .

Ir tuomet vokietis sukomandavo bū
riui. Jie pakėlė šautuvus ir iššovė visi 
iš karto. Parchomenka stovėjo prie duo
bės ir... šypsojosi. Visi kareiviai iššo
vė į orą. Vokietis suriko ir" puolė prie 
kareivių su mauzeriu rankoje. Parcho
menka peršoko per duobę ir pasileido 

. bėgti per kapines. Vokietis nušovė du 
kareivius., Parchomenka sustojo 
bėgo atgal. <

“Šaudyk švabą, šaudyk, broliL. 
sušhko jis. Bet kareiviai stovėjo kylėda
mi. Ir vokietis paleido visą apJkabą į 
Parchomenką. Aš nuėjau, daugiau nebe
galėjau. Tie slovakai negali užmušti par
tizano, bet ir prieš vokietį nesikelia jų 
ranka. Kad juos velniai paimtų, tai kaž- 
kokie-naminiai gyvuliai,< o ne žmonės ... 
— Ir mergina nusikeikė balsiai, sodriai, 
vyriškai ir taip pat balsiai pravirko, 
įkniubusi šlapiu veidu į mano kelius.

y . XXXVI
Mūsų kovotojai aiškiai nuobodžiavo. 

Jau seniai mužikėliai iš Arevičių, Tul- 
govičių ir Krasnosieljės išnešiojo, išsuki
nėjo, išlupinėjo ir aplaužė viską, kas tik 
buvo nusukama ir nuląužiama apdegu
siuose ir prakiurusiuose garlaiviuose. 
Mes buvome pririšti prie šių vietų mūsų 
strateginės žvalgybos. Ją vykdė trylika 
.žvalgybinių grupių. Iš viso apie du šim- 
tai- žvalgų bastėsi po Dnieprą nuo Peči- 
cos iki Kijevo, uostinėdami senos upės 
pakrantę trijų šimtų kilometrų ruožb. 
Reikėjo duoti vyrams laiko sąžiningai at
likti darbą ir sugrįžti. Trys žvalgų gru
pės nuėjo dar toliau: viena — vadovau
jama antrojo bataliono žvalgybos vado 
Šumelko — prie Černigovo; antra — va
dovaujama trečiojo- bataliono žvalgybos 
vado Švaikos — prie Bachmačiaus — 
Konotopo; Fedia Mička išėjo prie Kijevo 
pas Mogilą. Todėl mes sėdėjome vietoje, 
jausdami, kad užsimojome per toli. Fio
dorovas ir Melnikas seniai jau buvo pa
traukę per Pripetę į vakarus. Artimiau
sios žvalgybinės grupės, vykdančios žval
gybą “sau,”\parnešdavo neramių žinių, 
o pasitrauktihebuvo galima. Juk-nega
lėjome mes apleisti geriausių savo žmo
nių.

Žinoma, žvalgai nepražus, bet ar susi
ras jie savo susivienijimą, ar eis bastytis 
po margąjį pasaulį? O vietiniai partiza
nų daliniai pakilo iš vietų ir jau įsigū- 
žė pelkėse. Ar ne laikas būtų ir didžia
jam žvėriui pasispiaudyti padus?

(Bus daugiau)

F. B. Lideikis, Great Neck 5.05 
P. Šolomskas, Chicago 
Laisvės Choras, Hartford 

Muleranka, Hartford 
Šliekaitis, Scranton 
Baltutis, Milwaukee 
Daniel, Easton 
Nemura, Cleveland 
Babarskas, Brooklyn

106 J. Kavaliauskienė, Aliquippa
6 G. Šimaitis, Brockton 

188 A. Wardo, Detroit 
Pav. J. Gradeckas, Tariffville 
Pav. J. Žvingilas, Tariffville 
76 A. Kaunas, St.i Clair 
63 A. Jocis, Bridgeport 

LMS L. Jonikas, Chicago
— V. 
87 J. 
17 P.
5 V.

Bovinas, Forest Hill 
K. Mazukna,. Pittsburgh 
Eidukevičius Shenand. 
J. Caspar, Newark 
Penkauskas, lytwrcnce

Valukas, B., Ringtown 
M. ButVill, Cicero 
A. Žemaitis, Baltimore

ir nu-

li”

1.75 
2.00 
3.25 
8,00 

10.75 
17.70 
31.50

1.50
1.50 
6.50

9.75

.12.50

37
48
92
25

160 Wm. Mitchell, Benld
28 K. Krasnickas, Waterbury 
73 J.Stanevich, Summerlee .

J. Sutkus, San Francisco 1.50 
Stupur, Portland 
A. Bekampis, Phila.
Rušinskienč, Brooklyn 
Mureika, Brooklyn 
Kava 1 i auskaį te B rook I y n 
Bender, Brooklyn 
Yonikas, Chicago 
Schneider, Brooklyn 
Blažonis, Lowell

153 B.
4. .J.

J.
K.

10
1

24
L

— L.
138 B.

' 44 J.

Viso
Liepos Mėnesį Išeigos:

7.90
8.50

9.30
5.25

17.70
11.40

$1,692.89

Rugpjūčio Mėnesio Įplaukos
av. J. Kazlauskas, Philadelph. 1.50
48 M. Dranginis, W. Frankfort 1.25
90 P. Nemura, Cleveland
5 W. Simans, Newark 

Meško, Philadelphia 
Gelgaudas, ChicagoJ.

I. Lisajus, Seymour

parašė

para-Viso 1,068.29
Rugsėjo Mėn. Išeigos

Sekretoriaus alga už rugsėjį 
Kelionės lėšos į Worcester! 
Kelionės lėšos į Kanadą 
Knygiaus 
Aukos ir 
Už 
Už 
Už

$66.50
15.00 
19.00

111.21-
47.72

išeigos už 3 mėn.
prenumer. spaud.
knygas jaunuoliams 7.71
išsiunt. ir rašt. išeig. 56.00

' 1.75
5.40 

12.25 
14.25

9.00
2.00
1.50
1.55 

.8.00 
t c °5

2.50.
1.55 

' 5.25 
22.10

141
116

11 S. Janulis, Worcester
117
Pav. K. Sinko, Ulster Park
— J. Jorda, Brooklyn

Geo. Wareson, Brooklyn
- Už parduotas knygas (ras. r6.25

P. Burba, Chicago
Pav. F. Žavis, Bethlehem
219 J. Kondrat, Forest City
52 A. Jakštas', Detroit

Pav. J. Sabaliauskas, Walhalla 2.00
145 M. Pūkis, Los Angeles 8.00

1

187

Viso $106.10
Rugpjūčio Mėnesio Išeigos

Sekretoriui alga už rugp. mėn. $66.50 
Paštui už atvirukus 1.32
Už angį, knygas jaunuoliams 9.82 
Atmokėta Laisvei prenumer. 27.00 
Už išsiuntimą Šviesos No^3 46.00

5.00 1 B, 
33.25 1 
29.75 
10.00
1.50 
3.00 
6.00

1.50

$427.60 
j 

Sekretoriui alga įiž liep. mėn. $66.50 
Už knygos spausdinimą 200.00

Už pašto, ženklelius 36.00
Aukų ir prenumerata Laisvei;' 69.50 
Už angliškasI knygas jaunuol. 47.56 
Knygiaus išeigos už 3 menes. 141.75 
Už spaudos darbus org. rcikal. 5.10 
Atmokėta aukų darbin. 
Randa už 3 mėnesius

jud. 101.00
37.50

Viso $704.91
Sutrauka

Balansas buvo . . .
Liepos menesio įplaukos . .

. . $1,970.20
427.60

Laisves

angį, 
knygų 
atspausdin. Šviesos No. 3 495.00

Viso $818.14
Sutrauka

Balansas buvo..........................$1,648.35
įplaukė....................................... 1,068.29

keta
Kartu $2,716.64
. . . . 818.14

Balansas yra $1,898.50
D. M. (šolomskas,

ALDLP CK Sekretorius 
Dr. J. J. Kaškiaučius, 
ALDLD CK Iždininkas.

Livingston, N. J

pikniko, 
kaitų tuj’ėjo 
tie draugai

Viso $150.6J
Sutrauka 
..... $1,692.89 

įplaukų/ buvb ....... 106.10

Išeigų buvo
Kartu $1,798.99 
. . . . 150.64

Balansas $1,648.35

Rugsėjo Mėnesį Įplaukos
J. Vinikaitis, S. Ozone Pk. 11.50
J. Stanevich, Summerlee
J. Stanley, Rochester
P. šolomskas, Chicago
B. Muleranka, Hartford .

1.75
3.00

21.50

Livingstonas ir Newarkas 
uiia_ ir ta pati kolo- 
Vieni be kitų labui 

ką veikia; visados

yra^v 
nija. 
mažai 
draugai vieni kitiems ptVgel- 
bsti veikime. ■ t

newarkieciu.
per daugelį metų

185
73
50
19
68

Pav. K. Plačėnis, Toledo
190 P.. Nemura, Cleveland
— O. Girnienė, Binghamton

147 C. Milink, So. Brooklyn
79 J. Urman, Chicago

Pav. A. Meškauskas, Palmyra
14

188
54

O.

n
55

S.

Shember, Minersville 
Wardo, Detroit 
Andriunas, Elizabeth 
Jasiunas, Cleveland 
Janulis, Worcester

P.. Babarskas, Brooklyn

Livingston o lietuvių progre
syvinis veikimas susidaro iš 
buvusių 

Jau
LivingsUne apsigyveno drau-

4.50 (gai Jan
Tiliūnai,
niai
nėra

dbuvo
Newarką į visokius susirin
kimus. Tai jie suorganizavo 
LDS. 47 kuopą, ir jie ten 

labai gražiai darbuojasi.
Liepos 28 d. jie surengė

3.00
1.75
3.00
3.50

2345 
2.00 
1.50
5.75
7/75

12.60
13.75 
3.00

ušioniai, Palubinskai, 
Griciūnai, Stanio- 

daugiau, kurių čion 
minėti. Jiems 

važinėti į

ir 
reikalo 
neparanku

bet jeigu 
išrokavi- 

nueiti į 
rodos, kad 

juos prie

jaunuolį, kuris 
nereikėtų fašistuoti. 

žinome, ' kokia vaga 
didžiuma mūsų jauni- 

Jisai yra Antrojo pa-

pas Jamisonus pažmonį, per 
kurį sukėlė $80.00 bylai 
dvylikos teisiamų darbinin
kų vadų. Apie tai 
Jamisonas gražiai 
Laisvės num. 207..

Taipgi Albino yra
syta Laisvės num. 211 apie 
pikniką, kuris įvyko Linde- 
ne rugsėjo 11d. Rengė LDS. 
8 kuopa drauge su Sietyno 
Choru.

Albinas sako, piknikas 
pavyko gerai, bet būtų daug 
geriau pavykęs, jeigu pusė 
kuopos komiteto būtų nenuė
ję į fašistinę veseilę.

Kiek aš pamenu, tai LDS. 
8 kp. komiteto nariai neaplei
džia nė vieno progresyvių lie
tuvių 
šiuo 
mą
vedybas, tai man 
Albinas r neturėtų 
kryžiaus kalti.

Taipgi tą 
ve*dė 
Mes 
eina 
m o.
saulinio karo ’ veteranas, kaip 
ir milijonai kitų jaunuolių. 
Aš manau, kad tas jaunuo
lis nepriguli prie tokios gen- 
gės, kuri daužė P. Robesono 
koncerto dalyviui, šiandien 
jisai vedęs, reiškia, pradės 
eiti gyvenimo universitetą. 
Klausimas — kaip gyvenimas 
j j išmokys? Gali padaryt 
geresniu pažangaus judėjimo 
darbininkų veikėju už patį 
Albina. » * *

Albino Kaimynas

'Roma. — Italijos valdžia 
uždraudė Romoje statyti 
aukštesnius, kaip 89 ir 99 
pėdų aukščio namus.

Montello ir Worcester Atydai!
Dienraščio 30 Metų Jubiliejui Atžymėti

ALDONA ALEKNIENĖ
Alenos ir Miežienės rolėse

Stato scenon
i

R. Mizaros
Keturių veiksmų dramą

"Mūsų 
Gyvenimo 
Žaizdos"

Montello, Mass. 
Įvyks šeštadienį

Spalio 15 October 
Liet. Tautiško Namo Salėje 

Vine ir Main Streets 
Pradžia 7 vai. vakare

Įžanga $1.00 ir $1.50 ^Asmeniui 
(taksai įskaityti) 

Rengia ALDLD 6-ta Kp.

Režisierius Jonas Valentis
Vaidinime dalyvauja Brooklyno 

Liaudies Teatro aktoriai-megejai.
X$

PRANAS Y AKSTIS
Antano Šilko rolėje

Worcester, Mass.
Įvyks Sekmadienį

\ Spalio 16 Octobfer 
/ Lietuviui Svetainėje

29 Endicott Street 
Pradžia 2:30 vai. po pietų > 

Įžanga $1.00 Asmeniui 
(taksai įskaityti)

Rengia ALDLD 11 ir 155 Kuopos

t . V-J 
į 

t:'.-. 1

i

JONAS LAZAUSKAS 
Jurgio šilko rolėje LILIJA

Lucės šilkienės
1 « . •

šis veikalas sukurtas iš-įvykių Brooklyno lietuvių tarpe, prohibicijos laiku, todėl Montello ir apy
linkės lietuviai būtinai atsilankykite pamatyti, kaip mūsų gabūs artistai, vadovybėje visiems žinomo 
Jono Valenčio, atvaizduos tiios laikus su įvykusiomis tragedijomis. — NE VĖLUOKITE — PRA
DŽIA LYGIAI 7 VALANDĄ VAKARE. .

JONAS VALENTIS 
Tumo Gulbio rolėje

KAVALIAUSKAITE

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Spalio 7, 1949
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Cliffside, N. JCHICAGOS ZIMBSDETROITO DIENYNAS
RENGIAS PRIE KONCERTO

minėta

sitarė

1906

pasišokti ir

ku-
Viešnia

kstančių dar na u.ui va-

v

Celins-

jis
Tranzito

M.

V. J. Stankus.

Politikus

f

518 Grand Street

bet visgi ne-

i

MIESTŲ ATYDAIi

<

MATTHEW Aj
BUYUS

(BUYAUSKAS)

vargšų 
apie tai

suknelių 
Alga.
5 vak.

visi
at-

keliom savai- 
bus paliestas 

nes automobi-

su Ralph
neturėjo

Telefonas
EVergreen 4-9407

jų 
tarpe

Liuosybės 
p u i k ų 

suvaidintas 
veikalas —

šiuo tarpu. Nors šiuo 
■rkas brangu, o ypatin-

nei 
ke- 
Jos

[Tai 
tik

pa- 
atsi- 

šv.

pas-
var-

to 
ge-

visaįs garais ir visur

p i r- i 
bet 

atsi-

Mirė 
rug- 
am- 
rug- 
Fort

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

r s a 
kelius,

Pa- 
21 
ren- 
kon-

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

lėtas 
ir vėl

s pa
žą is- 
vak. 
Lie-

klausime.
Keliauninkas

Juk
rū-

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.Pinigai pasiųsti Civi-
Gynimo Lietuvių

po užbaį-

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

lią 
na,

duoti visiems

patarė Ralph Budd, 
tranzito tarybos 

Washington^ ir 
Rekon-

pasau- 
ir pri-

burns, 
visuo-

narių atsiveskite. . Taipgi 
svarbių rckialų aptarimui.

(222-223)

svetainėje 
parengimą 
gana įdo- 
‘ Sena Mo-

Grįęia”. Mūsų supra
tus vardas neatitinka, 

pasakyti, vaiz- 
Amerikos 

Vienok

naujo prie 
per' mūsų 1 

politikierius.
jie turi savo 
mogų tuo pačiu
>o kandidatą j mies-

Laidotuvių Direktorius

Miami, Fla.

Scranton, Pa.

Artinantis sezono 
namų pardavojimo 
kiek pagyvėjo,

KOMUNISTŲ PARTIJA SIŪ
LO PLANĄ FĖRŲ KLAUSIME kiek

veikėjas, 
daugiau 
ir jų 

Kasparka.
savais 

Smarkus
Detroito 

pastaruoju 
senatvės ar 
sumetimais,
jokios rolės

pasirūpinkite 
naujų narių. Taipgi bus ren- 

daębininkai baliui, kuris 
spalių (Oct.) 22, salėje: 41.4 
Št. Tad kviečiame j susirin- 
ir meldžiame liuosnoriai pa

bus labai gar-

REIKALINGOS 
\ OPERATORĖS, 
Prie paprastų ir naminių 

Nuolatinis Darbas. Gera 
Kreipkitės nuo 9 ryto iki 

MARY HODDAD 
555—5th Ave., Brooklyn.

(225)

CICEROS
Ciceros 

kažin

dabar turės už- 
nebereikės Fordui 

energiją eikvoti.
Rep.

vairuot 
Kitos - išeities

New Discovery
Relieves burning

•n,

atstovas
Komunistų 

viešame išklausinė- 
siulomo pakėlimo fe-

vas 
ri 
jos 
kad

Feet, boils, pimples, 
ir tt. Ši mostis

po debesų.
apibudinimas

ciceriečių moterų cho- 
veikalo, kurį pateikė mū- 
publikai.

Fordą jau atleido 
kurie neturėjo taip 

“seniority”. Vie- 
iš tų yra J. Gugas, lie-

mūsų senas 
Randasi ir 

kuriuos atleis, 
an- I inžinierius

RECEPTŲ SPECIALISTAI

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

Tel. EVergrrepin 7-6233
dh db Ab

auto 
nėra, 

mašina, su
šlampa . visi ‘•apatiniai mašinos
pamušalai, ima laiko, pakol 
išdžiūsta, žala neišpasaky
ta, nes pradeda rūdyt 
kraštai ir pašaliai. Iš to 
žvilgio Floridoje mašinos 
bai nukenčia. Apart to, 
šoki geležiniai padarai rūdija 

kur.

būtų panaudota labui 
piliečių.

Hirscho,' visa eilė ats- 
organizaci-

IŠMINTINGAS ŽMOGUS, 
KURIS Iš ANKSTO APSI
RŪPINA PATS SAVO I 

ŠEIMYNOS SVEIKAT 
laukit kol

lovoje

‘itnuHnniwiiiiniHininwnnTnnTTTTTnnw*

PELEPHONF
•4T4GCJ 2-300

RER. TK1.

MATTHEW P. BALLAS

(Laisniuotas Balsamuotojas)

660 GRAND ST.

Fordo su Unija Sutartis
Praeito penktadienio rytą 

likosi pasirašytas naujas kon
traktas su Fordo įmonėm 
Jungtinėse Valstijose. Kana
doje automobilistų unija For
do įmonėse dar- sutarties ta
me klausimo neturi.

Ant greitųjų pažvelgus, ir 
pagal geltonosios spaudos 
pasakymus, išrodo gerai. Tas 
šimtas dolerių į mėnesį penr 
sijos išdirbusiam 30 mgtų ir 
suėjus 65 metų amžiui pavir
šutiniai skamba gerai.

Bet randasi daug visokių 
kliūčių, kurios Veikia kaip tik 
priešingai. /

Laikui bėgant, bus plačiau 
apie tai pasakyta.

Kaip jau buvo' 
anksčiau, mūsų kelios orga
nizacijos, tai ' Moterų 
žangos Kliubas, L.D.S. 
kp. ir L.L.D. 52 kp., 
gia vieną iš puikiausių
certų Detroite 13 dieną lap
kričio, buvusioj Lietuvių Sve
tainėj.

Programą išpildys labai 
gabios spėkos, kurios mokės 
pupliką sužavėti.

^'Yšokiams taipogi gros pa
garsėjusi Detroito Orkestrą. 
Puffdžia 4 vai. po pietų, vien 
dci to, kad 
progą turėti daugiau laiko 
po koncerto pasišokti i. 
pasišnekučiuoti.

Reikalauja JAV Ginklavi
mosi Pinigus Naudoti 
šiam Reikalui

Fondai - sumos dabar 
naudojami Amerikos ginkla
vimosi turi 
pagalbai 
traukinių 
Chicagoje,

Plieno Darbininkų Streikas
Išvengus Fordo streiko, li

kosi įsivelta į geležies išdir> 
bystės streiką. Detroite su 
apylinkėmis paliečia ant grei
tųjų apie 20 t 
bininkų.

.Užsitraukus 
tėip, Detroitas 
gana smarkiai, 
lių išdirbystė vien tik geležį ( 
daugumoje turi naudoti.

Negaunant geležies, auto- ; vadinamos 
mobilių dirbtuvės turės užsi- n as 
daryti, išmesdamos iš darbo tuvis, 
apie 3 šimtus tūkstančių dar- ' 
bininkų.

Prie, to, dar su 
glies kasyklų kova taipgi tu-} 
rėš įtekmes į uždarymą dirb
tuvių.

Pasirodo, nors dar neaiškioj 
formoj, pirmutiniai spinduliai 
klasinės kovos, kuri su laiku 
gali pasidaryti aiškesnė. '

^PRADEDA ŽIŪRINĖTI, 
JCĄ ATLEISTI

Ne vien tik Fordas, 
ris su unija pasirašė; naują1 
kontraktą, ir kitęs dirb
tuvės, pradeda visi?" amžius 
pertikrinti, dėlei atleidimo 
iš darbo, sukakus 65 me
tam amžiaus.

laikais 
visuo- 

veikėjas, 
laiku, ar tai 

kokiais ki- 
jis ypatiš- 

nebelošia
STANLEY NOWAK

Prieita i 
užsispyrimo 
tuosius”

Mat, 
tatytą ; 
du, kai
to tarybą.

Likosi\ išduotas liglaikinis 
indžionšinas per teisėją, ga-v 
lotinas sprendimas bus 1 die
ną šio mėnesio, kad pri-! 
dėti žodžius “former Senator” ! 
prie Stanley Nowak vardo. Į

Tas buvo padaryta 
mutiniuose rinkimuose, 
dabar, paskutiniuose,
sako iš naujo tą prierašą 
pridėti.

Kasparka 
buvo gana 
meninis 
bet 
dėl 
tais 
k a i
Detroite.

O gal dabar, 
gimo savo tarnystės Fordui, 
jis pradės iš naujo daly
vauti lietuviškame pažangia
me judėjime?

Laiko 
tektinai, 
savo

iums atsi-

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

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

No. 2—M. J. S. Salve for Exter
nal pains. Mostis, kuri maloniai šil
do ir prašalina įvairius 
kaip 
do, 
mą, 
nuo 
ir nuo peršalimo. Kaina $1.25.

No. 3—M. J. S. Miracle Salve for 
Skin Irritation. Rash, Sinus, Ath
lete’s 
sores, 
met pagelbsti. Gelbsti, jeigu kojos 
kaista, nuo nesveikumo» nosies ząr 
burnos ir dėl kitų įvairių odos ligų. 
Kaina $1.25.

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

No. 5- M. J.
Salve for Piles, 
pains and soreness; fights infectip 
promotes healing.

Si mostis prašalina Piles į trurn- 
. pą laiką, varvančias ar ne, užsene- 
Jusias ar naujas, pagelbės be pjaus
tymo, jei dar -neišsivystė vėžio liga. 
Nurodymai kaip naudoti ir užsilai
kyti pridėti prie dėžės.
Kaina $2.50.

Siųsdami užsakymus, kartu ir pri- 
siųskite money-orCIerį ar čekį. Siun
čiant C.O.D., reikia prisiųst 30c. 
ekstra pašto ženklelių (stamps) 'su 
orderiu. Adresuokite. /

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73. Sta. A J 

Hartford, Conn.
Vietiniai galite gauti vaistinėje 

po 158 Park St., Hartforde. .

k p. rengia skanią 
spalio 29 d.,

Pithias Hali, 1817 
Diena pripuo- 

visiems 
nė bus 
vakare, 
negalės

būti panaudoti 
gatvekarių ir T/ 

keliauninkams 
Komunistu Par

tija rekomendavo trečiadie
nį. šia 'nuomonę panie
kė Chicagos Tranzito Tarybai 
Carl llirsch, atstovas nuo 
Illinois valstijos 
Partijos, 
jime del 
vų.

llirsch 
pirminiu kui 
vykti į 
prašyti paskolos 
struction Finance korporaci
jos ar kitos valdžios agen- 
tijos, kuri būtų pąnaudota 
išpirkimui CTA skolų - bon- 
dsų ir nupirkimui 
žiuotės įrengimų.

“Prašant tokios 
sakė llirsch, “Mr. 
Ii nurodyti, kad 
Amerikos piliečių 
eina ginklavimuisi; 
gi aus bilijonų 
opera vimui pasmirdusios 
akcijos visam 

jau labai’ 
kad dalis 

pinigų

paskolos”, 
Bu d d ga

bi! i jonai 
mokesčių 
kad dau- 

išleidžiama 
re-

jjasaulyje, ir 
prinokęs lai- 

taip eikvo- 
būtų pan.au-

kad
kas, 
j amų 
data gerui pačių piliečių.”

llirsch pasmerkė, valstijos 
įstatymus, kurie duoda ga- 

CTA nustatyti ferų kai- 
mokėti bankieriams auk7 

nuošimčius už bond- 
ir skirtis sau aukštasSUS J

a ligas.
Komunistų Partijos atstb- 

pabrėžė, kad piliečiai tu- 
reikalauti specialūs sesi- 

lllinois Seimelio, 
p e ro rga n i z u otų n u o- 
Chicagos

pareigūnai
priešakyje

prieš Carl llirsch 
kad CTA turi 

Chicagos miestui 
ginklavimosi fon- 

šios ša-

Ciceros Moterų Choras 
nenųseno, nors jau 
metelių praslinko’.

pakilo, ir vėl pradėjo
darbą. Jos ir vėl nu- 
parodyti, netik cice- 

riečiams, bet ir chicagie- 
čiams, kad jos^ turi pakan
kamai energijos, netik neat
silikti nuo kitų kolonijų, bet 
dar gali ir lektyniuoti. Pa
žiūrėkit, spalio (October) 30 
dieną, 
ruošia 
Bus 
mus 
tinos 
timu, 
Geriau būtų 
delis iš 
gyvenimo.
nesiargumentuošime. Ateikite, 
pamatykite ir jūs patys spręs
kite.

Apie 'vaidintojų sąstatą 
parašysiu vėliau.

na Miami Universitetą su de
vyniais tūkstančiais studentų, 
kuris atsidarė rugsėjo 26 d. 
Studentai suvažiavę iš visos 
plačios šalies ir užsienių. Iš 
tos priežasties tuoj pabrango 
visi valgomieji produktai ir 
kambariai. Pelnagrobiai ver
telgos naudojasi visokiomis 
progomis. Tas būtų O. K., 
i eigų nepaliestų vietinių gy

 

ventojų irY rankpelnių darbi
ninkų kiš£h£&

Kas dmk barbenu darbinin
kų, tai jiems čia nereikalingi 
miestąvi leidimai, užtenka 
valstijinių laisnių. Kirpyklų 
randasi pusėtinai daug, ir dar 
naujas kiti planuoja atidary
ti.

Žinias iŠ Saulėtos Padangės
Coral Gables — puošniausia 

Miamės sekcija, nes turi ke
lias mylias pločio ir ilgio. Že
me daugiausiai iš “coral 
rocks,” skylėto akmens, pa
našaus į kempinę (sponge), 
stovi aukščiau, negu kitos vie
tos tai z|iiekad negręsia van
dens užplūdimas. Coral Ga
bles valdos! savistoviai, atski
rai nuo Miamės miesto, turi 
savo majorą, kaunsįlmanus, 
policiją, paštą, bankus', tea
trus, biznio centrą, su plačiais 
bulvarais, daugybę plačių; 
gatviųY kurios visos užvardin- ! 
tos ispanjškais vardais, kaip ! 
tai, Pon’c/j de Leon, Alaham- 
bra, Palįųno, ir savoje talpi-

pranešimaT
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kuopos susirinkimas įvyks
sekmadienį, spalio- (Oct.) 9 d., pra- priglausi galvelę! 
džia 10:30 vai. ryto, Lietuvių salėje, 
29 Endicott St. Draugai, prašau vi
sų būti susirinkime, nes- yra daug 
svarbių dalykų aptarimui. J.
Lukas, sekr. (223-22.4)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5-tos kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, spalių Oct.) 12-tą, 
pradžia 8-tą vai. vakare, Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave. Visi na
riai malonėkite ateiti j ^susirinkimą, 
pasimokėti duokles ir 1 
gauti 
k am i 
įvyks 
Green 
kimą 
dirbėti baliuje, tai 
bingas jūsų pasitarnavimas kuopai. 
— P. WalanLionė. (223-225)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Tarybą.
CTA 

Bu cl d 
argumentų
pasiūlymus, 
reikalauti 
paskolos iš 
dų, kuriuos sumoka
lies piliečiai. Taipgi kad nors 
dalis eikvojamų tų f bilionų 
ramstymui viso pasaulio reak
cijos 
pačių

Be
tovų . nuo įvairių 
jų išsireiškė, kad CTA neturi 
kelti ferų, bet ieškoti būdų 
ir šaltinių, kad būtų gau
nama pagalba tuo klausimu 
iš valstijos ar .federalės 
valdžios.

Nemažai iš susirinkusių 
nuo unijų ir masinių orga
nizacijų sveikino C. llirsch, 
Komunistų Partijos atstovą, 
už" tos partijos konkretų pla
na foru 

4- t

Rašant šiuos žodžius, už
stojo gausūs lietai, ot, po ke
lius kartus per dieną ir naktį 
pila, kaip iš kibiro. Bema- 

. gatvių vietos 
daugiau kaip

tant 'žemesnės 
virsta ežerkis, I .pėdos gilumo, o čia per tokį 
vandenį reikia 
mašiną.
tai prisisemia

MIRĖ JURGIS LATVYS
Netikėtai ir urnai pasimirė 

šio* miestelio senas gyvento
jas, doras !bei draugiškas lie
tuvis Gebfge Latvys, 
sekmadienio vakarą, 25 
sėjo, sulaukęs 62; metų 
žiaus. Palaidotas 29 d. 
sėjo, Madonna kapinėse, 
Lee/N. J.'

Jurgis atvyko* į šią šalį
metais, būdamas 19 metų am
žiaus. Pagyvenęs čia virš 
metų laiko, grįžo atgal į Lie
tuvą ir kaip tik sugrįžo, buvo 
paimtas į Rusijos kariuiome-' 
nę. Ištarnavęs virš 3 metus 
laiko, 1911 metais vėl sugrį
žo į šią šalį ir apsigyveno 
Edgewater, N. J. či^, gavo 
darbą cukraus išdirbystėje ir 
dirbo iki 1942 metų.

šiai dirbtuvei užsidarius, 
Jurgis dirbo prie įvairių dar
bų ir tuom laiku jo sveikata 
žymiai pašlijo.
vo darbą už
(watchman) Fur Dyeing 
North Bergen, N. J. , čia 
bo iki pat mirties. Mirė 
paralyžiaus smūgio dėl 
didelio kraujo spaudimo.

Iš Lietuvos buvo kaunietis 
nuo Ukmergės. Lietuvoje gy
vena sesuo ir brolis, bet seniai 
su jais buvęs susirašęs. Pie
tų Amerikoje, Argentinoje, 
irgi gyvena ženota sesuo po 
pavarde Mrs. Andrew

Pagaliaus ga- 
vaktuotoją 

Co., 
dir- 
nuo 
per

•laikui, 
biznis 

brangesniųjų 
namų kainos nukrito po porą
tūkstančių dolerių. Bet dar
bininkiškuose • kvartaluose, 
kur šimtai namukų pribuda- 
vota laukuose, ' buvusiuose 
pelkynuose ir netoliese viso
kių kanalų apie Everglades, 
kainos mažai pasikeitė. Kaip 
pernai, taip ir šiais metais 
toki namukai parsiduoda po 
$9,500. Veikia F. H. A. pla
nas su mažais įmokėjimais 
darbininkam ir veteranam. 
Sušlijus sveikatai ar netekus 
darbo, būni išmestas ir 
džiaugkis, ^vargšeli, kur rytoj 

Dabar už
stojo mada, kad visi patys no
ri būdavot namus, tačiau nė
ra tai lengva problema, nes 
statybos medžiaga ir vėl pra
dėjo kilti.

Jurgis buvo pirmo 
linio karo veteranas 
klausė Pouzen-Gpiffin 337 
karo veteranų poste. Jis bu
vo nariu Šv. Franciškaus 
Draugijos ir seniau gyvavusio 
A. L. N. P. Kliubo. Jis buvo 
nuolatiniu iki pat mirties 
dienraščio Laisvės skaitytoju.

Tas draugiškas ir nuoširdus

darbininkas visados bendra
darbiavo su progresyviais — 
jų darbuotę rėmė. Jam mi
rus, jo draugai ALDLD 77- 
tos kuopos vardu padabino 
karstą dideliu ir gražiu gėlių 
vainiku. Buvo ir daugiau gę- 
lių vainikų, bet neturėjau 
progos patėmyti, nuo ko jie 
buvo.

Mirdamas Jurgis paliko su- 
taupų net keletą tūkstančių 
dolerių, bet be benefišiario— 
paveldėtojo, nes. jis buvo ne
vedęs.

Net koktu, kai po Jurgio 
mirties visai ne giminės tuo
jau pradėjo ginčytis, kiek 
kam priklauso. Mat, “kaip 
musė ant medaus, taip lo- 
kamčius ant pinigų.”
• Logiškai būtų, kad draugi
ja, pavyzdžiui, v šv. Franciš- 
kaus Draugija, kurioje Jur
gis priklausė per desėtkus 
metų, rūpintųsi jo palikimais, 
kol atsišauks giminės, 
tai Draugijos priderystė 
pintis nario palikimais.

Gedrge Latvio, giminės, 
tėmiiį šią zinją, tuoj 
kreipkite šio miesto 
Franciškauš Draugiją.

Kazys Darbininkas.

Varšava. — Lenkija ir 
Čechoslovakija sutraukė di
plomatinius Ryšius su Kini- 
jas^UaRtinįnkų valdžia ir 
pripažino ICinų Liaudies 
Respubliką

« CHARLES J. ROMAN

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25-tos kuopos susirinki 

mas įvyks pirmadienį, spalių (Oct.) 
10-tą, pradžia 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių salėje ant 3-čių lubų, 851 
Hollins St.

Gerbiami nariai ir Laisvės skai
tytojai, malonėkite ateiti į šį susi
rinkimą, nes yra svarbių reikalų 
aptarimui dūlei jubiliejinio bankie- 
to, kuris įvyks lapkričio (Nov.) 12. 
Taipgi turėsime pasitarti ir laisvės 
vajaus reikalu, turime rūpintis gavi
mu naujų skaitytojų. —■ Valdyba.

(222-224)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

PANEVĖŽYS, rug. 5 d.— 
Čia atidarytas naujai įrengtas 
miesto parkas “Skaistakal- 
nis.” Specialiai įren g t o j e 
scenoje vyksta dažni jaunimo 
meno saviveiklos pasirody
mai. Dabar po darbo pane
vėžiečiai turi kultūringą po
ilsio vietą. Parką įrengė mies
to kultūros namai. A. Černa.

suteiksime 
patarnavimą, 

mo- 
mūsų 

r-

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit 
modernišką
Patogiai ir gražiai 
derniškai įruošta 
šermeninė. Mūsų 
navimu ir kainomis 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

čia progresyvis veikimas 
pusėtinai apmiręs, nes dauge
lis draugų, pabūgę reakcijos 
siautimo, visai atšalo nuo vei
kimo. Nors LLD 39-ta kuo
pa skaitlinga nariais, bet tie 
nariai, nežinia kodėl, į susi
rinkimus nesilanko. Tai di
delis apsileidimas.

Pereitam susirinkime, ku
ris atsibuvo 18 d. rugsėjo, 
draugai- nutarė -paaukoti iš 
iždo $5 gynimui civilių teisių 
šioj šalyj, nes toki dalykai, 
kaip užpuolinjias ant daininin
ko Paul Robtesono Peekskill, 
N. Y., arba teismas 12-kos 
darbininkų vadų New Yorke, 
gėdą daro mūsų civilizacijai. 
Taip pat draugas F. M. In- 
driulis prisidėjo su dviem do
leriais,
lių Teisių 
Skyriui.

LLD 39 
vakarienę 
Knights of
Church Ave. 
la šeštadienis, • tai 
prieinama. Vakari 
duodama 6-tą 
bet kurie tuo aiku ___
pribūt, tai ga/es gaut patar
navimą kad • vėliau. Mūsų, 
gaspadinės Šados pagamina 
gardžius valgius, nebūsit šū
vi Iti ir 
tarpu vi 
įhd maistas, bet bilietų kaina 
tik vienas doleris. Tikietus 
galite gauti pas gaspadinių 
pirmininkę E. Geležauskienę 
arba pas kuopos valdybos na
rius. Būtų gerai, kad bilietui 
įsigytumėt iš anksto, tai gas
padinės žinotų, kiek reikia 
valgių gaminti.

Po vakarienei bus draugų 
bei svečių draugiškas pasi- 
lįnksminixnas, prie geros mu
zikos, o mylintiems bus gali
ma ir išsigerti.

Nepamirškite dienos ir ne
praleiskite progos. Rengėjai 
visus kviečia kuoskaitlingiau-

MOTERŲ CHORAS 
•v Moterų Choras, 

kaip tai .buvo bisku-( 
tį apsnūdęs. Nebuvo nutrau
kęs veikimo, 
tarėjo tokio pasirįžimo, kaip 
keli metai 
kaip šiandien, 
rengime 
j c, kuri 
laukėm ; 
jos ] 
dideliame 

Pasikėlus 
rodė 
Visos atrodė 
nūs 
rytum 
“Tykus buvo 
sčiai švietė 
taip pradėjo 
tinkamą vaizdelį, 
visų, mitriai 
vo Daratėlė 
gus savo . darbą atsuko savo 
veidą į sėdinčią publiką, {tu
ri nesigailėjo rankutes pap
loti už jos gerą darbą. Da- 
ratėlei ant veido pasirodė 
maloni šypsena, tarytum me
nulis iš 
trumpas 
vieno 
ro

atgal. Pamenu 
viename pa- 

Liuosybės svetainė- 
i buvo kupina, vi^i 
su (nekantrumu, kaip 

pasirodys pirmame savo 
parengime.

uždangai pasi- 
didelis būrys moterų.

jaunutės ir pil- 
energijos; pasipuošę ta- 

angelai. Uždainavo— 
vakarėlis, skai- 
mėnesėlis” ir 
vaidinti tam 

Priešakyje 
chorui vadova- 

Yudin. Užbai-

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kuopos susirinkimas 

Įvyks spalio (Oct.) 10-tą, pradžia 
7:30 vai. vakare, Lietuvių salėje, 29 
Endicott St. Visi nariai dalyvaukite 
Ir naujų 
yra daug 
— A. W.

VISŲ
Visų organizacijų prašome įvyks

iančiuose savo susirinkimuose prisi
minti Laisvės vajų gavimui naujų 
skaitytojų. Pasirūpinkite prikalbinti 
naujų skaitytojų ir pasirūpinkite 
suruošimu kokios nors pramogos su
stiprinimui dienraščio finansiniai. 
Ačiū! — Laisves Adm. (222-224)

SCRANTON/PA.
Literatūros Draugijos 39 kuopos 

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

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

WORCESTER, MASS.
Penkiadienio vakarą, 7-tą d, 

lio (Oct.), LLD 155 kp. rengia 
lų parę, pradžia 7:30 vai. 
Kviečiame visus dalyvauti. Bus 
tuvių Salėje, 29/Endičott St. 
Rengėjai.

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J

MArket 2-8172

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

Brooklyn, N. Y
Geri Valgiai laukia jūsų visada

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISI
SHUFFLE BOARD

(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUR
FUNERAL HOME

ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

LiOdėsio valandoje kreipkitės pas mus
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

BROOKLYN, N. Y.

5 pus!.—Laisve (Liberty; Lith. Daily )—^ Pcnfct., Spalio 7,
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state
Paradas už Darbus

vienur gavo
llar-

SKoeb
fOfiAUTHt

Petras Grabauskas

darbininkai,
šio laimingo

lau

žaismę
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Į Patyręs bučeris ieško darbo. Kam 
\ reikalingas tokis darbininkas, ma-

(*

A

AIDO CHORAS perstatys

...

Lietuviška legenda su muzika dainomis ir šokiais

kuo dar- 
negrus ir 

paversti, 
kovoti už

atlęidžiamk 
s k u ilsta .

New Yorko mieste 
vajuje norima surinkti 
lijonus dolerių kovai 
vaikų paralyžių.

42 Ai.
75th 
mirė

sunkumų, 
neaplei- 

ir į 
Susirinkimai i

mūsų Dodgeviai 
Tačiau dar buvo 
žaismės — viltis

Ti/mu
ų

das su jaunimu: dainininkais, 
šokėjais, muzikantais ir tt.

vaikino rolę

šiame
4 mi- 
prieš

tą
dienomis

Y or k e

c. Brošiūrėles 
jog kiekvienas

teisiam uj u bent 
draugų.

bus. [smarsuos 
gos, >2 E. 125th 
masiniu mitingu 
Brooks Square, 
St. ir St. Nicholas Ave.

Ohio, 
lietuvius 
prakalbomis li
re i kai a is, D.

sugrįžo ir jau

laimėjimas 
jaučiasi lyg 

atys ką laimė- 
žaidė-

Tuo pavadinimu brošiūrėlė, 
suprantamai aiškinanti 
klausimą, šiomis 
pradėta skleisti New

Aš Norėčiau Pamatytį...

Jončkite rašyti: B. S., 350 45th St., 
Brooklyn, N. Y. arba llecfonuokite: 
I-IY 2-8593 po 6 p. m. (220-224)

Pirmiau kaina buvo 
parduoda už $15,750. Turi

Abiejas laidotuves prižiūri 
direktorius Jalinskas.

Ne wyork iečiai vis 
džiaugiamės vasarišku 
trečiadienį buvo 77 laipsniai i šių, 
šilimos. ' I stambieji namų savininkai pa-

Negrais apgyventame 
leme ištisos šejmos randasi

arbo. P>uv£/^ paskiausia 
kuomet 1 stokavo 
negrai dabai* bū-

pirmiausia

K

Walter Brazauskas, kuris tą 
1 pačią rolę atliko vasariniuose 
LMS 3-čios apskrities mono 
kursuose, Worcesteryje.

n
laikams 

d a r j kė, 
oru— i yra

pasklei- 
apoje ar susiedijoje 12 
brošiūrėlių bus gavęs 

12

MIRĖ
Charles VaičikaUskas, 

amžiaus, gyvenęs 87-20 
St., Woodhaven, N. Y.,
spalių 5-tą. Pašarvotas na
mie. Bus palaidotas šeštadie
nį, spalių 8-tą, šv. Jono ka
pinėse. Paliko motiną ir tėvą.

Kuomet jaunas vaikinas Jo- atliks Aido Choro statomame 
ninių naktį miške surado pa- j 

valsti-' parčio žiedą, jis tuojau pano' 
Penn-

F

1949

“Kam Ginti Komunisty 
Teises?”

Dodgeriy Paradą po 
Brooklyn^ Stebėjo 
Minia Svieto

Aplankęs bent trijų 
jų — Michigan, 
sylvan i jos — 
išvykoje su 
organizaciniais 
M. šolomskas 
stojo darban LDS Centre ir 
Laisvės redakcijoje.

Kelyje pavargęs, bet gerą j 
nuotaiką parsivežė 
rint laikotarpio 
draugai kolonijose 
džia savo organizacijų 
joms prievolių.
veik visur buvę geri ar bent į 
vidutiniai—juose 
paramos Laisvei, dar kituose 
jo atsilankymas patarnavo su
kelti paramą vietiniams orga
nizacijų reikalams.

Plačiau apie savo patyri
mus kolonijose, ir pastabas, 
be abejo, parašys patsai d. 
šolomskas taip gYeit, kaip 
greit spės atlikti jo- nebuvimo 
namie laiku užsivilkusį LLD 
Centro darbą, kuris visas 
kė jo sugrįžtančio.

Siman Kadžius, 60 metų 
amžiaus, gyvenęs 3-Mile Har
bor Rd., Easthamton, L. I., 
N. Y., mirė spalių 4-tą. Pa
šarvotas Shalins šermeninėje, 

* 84-02 Jamaica Ave., Wood
haven, N. Y. Laidos penkta
dienį, spalių 7-tą. Paliko bro-

rėjo matyti savo gimtini kai
mą. . . ir staiga stoja jam

Tipiškoje rolėje kaimo se
nelio, kuris pasakoja .jaunutei 
lietuvaitei paparčio žiedo le
gendą, bus mums gerai žino
mas menininkas Petras Gra
bauskas.

to, šio veikaliuko su
dalyvauja vaidintojai :
Kavaliauskaitė, Ameli- 

Burba ir neseniai atvyku- 
iš Arpįpntinos jauna men 

Irena Babarskaitė.
si iš 
gaitė

šokėjų grupę sudaro jau
nuoliai aidiečiai ir Lietuvių 
Kalbos Mokyklėlės mokiniai.

Pamatykite “Paparčio žio
dą” ši sekmadienį, spalių 9 
d., 4 vai. po p i et, Liberty Au
ditorium salėjo. įžanga tik 
$1.20: ' H. F.šio laimingo i

Darbo Pertraukose 
į Darbininkai Diskusuoja
Rinkimus

iRendaunmky Pergalė
: Nėra Visuotina 1
Nei Galutina

New Yorko drabužių‘siuvy
klų distrikte praėjusį antra
dienį įvyko pirmasis iš būsi
mų skaitlingų rinkiminių mi
tingų pietų laiku. Jame kal
bėjo Paul Boss, darbiečių 
kandidatas j miesto iždininką j 
(comptroller), sek m i n g a s j 
rendauninkų organizacijos va
das.

Boss kaltino majoro O’- į 
Dwyer administraciją, kad ji I 
biednuomenės šeimų išteklius ' 
numažino $160 metams kita 1 
tiek pakėlimu subway fėro ir : 
taksų ant pirkinių. Į

Laisvėje jau buvo minėta, 
kad Didžiojo New Yorko 
rendauninkai laimėjo ne'mažą 
pergalę, kuomet miestavoji- 
Rent Advisory Board atsisakė 
leisti namų savininkams kelti 
visas rendas po 15 nuošimčių, 
kaip to reikalavo namų savi
ninkių firmų advokatai.

Kovojęs prieš neribotą sa- 
vininkafns progą, American 
Labor Partijos kandidatas i 
miesto iždininką Paul Boss, 
rendauninkų organizacijų va

ške, .jog tame dar 
s ir n o visiems 
laimėta. Jis sh- 

r e n d ų įstatyme
palikta pakankamai ply- 
per kuriuos pralįs visi

pasamdyti, 
darbininkų, 
na 

‘Daugelis baisiai

Organizuoti
tačiau, nesutinka daleisti mi
nias žmonių nustumti i elgė- 
tystę' ir valkatystę, 
bininkų priešai nori 
baltus bedarbius 
(nes tokie paliauja
savo teises ir žmonišką gyve
nimą), Harlemo Trade Uni
on Council šį šeštadienį šau
kia paradą ir mitingh už dar

inio tos įstai- 
St., o užbaigs 
ant Dorrence 
prie 137th

(komercinio) Dodgers / tymo 
a vast i-

; jų tymo laimėjimas, 
apart patiems gautos garbės, 
rodo geresnes viltis, kad jų 
tymo žaismės turės daugiau 
lankytojų, tymo savininkai 

• gaus daugiau pajamų ir kad, 
kon- 
prie- 
tikisi 
tenka

| jams

Dviejų mylių keliu prava
žiavusį motorkadoje Brookly- 
no gatvėmis Dodgcrių tymą 
praėjusį ^antradienį matė 
tūkstančiai' jų patrijotų 4/ 
šiai]) stebėtųjų. Spaudos ap- 
rokavimu, pakelyje ir prie 
Borough Hall juos pasitiko 
apie 900,000 publikos (pana- 

f x Rikų geguži
nės dal.^vfiį spaud/i būtų tero- 
kavusi apiJ 15,000).

Dodgerj^uns ši \buvo iškil
minga diena, nes
1 iškošė profesijonališkųjų žai- 

tymų rungtynėse išėjo 
iš dviejų geriausiųjų ty- 
Antru iš geriausiųjų yra 
pat Now Yorko tymas 

su kuriais Dodgerių

vienu 
mų. 
taip 
Yankees,
galutinosios rungtynės už pir
menybę prasidėjo spalių 5-tą.

Dodgeriai, su man ad žėriu 
Shotton ir kitais jų savinin
kais (tai]) vadinamo 
nariais) priešakyje, 
atviruose auto nuo

kelti rendas einant c
mų” ir reikalo gauti “atitenka 

j mas pajamas” punktais.

Kėlimams re n du užstoti prd 
gą, rendauninkų organizacija 
pareikalavo numuštil rendas 
ten, kur buvusieji seniau teik
ti patarnavimai dabar ųeb\ 
teikiami. Ir prašė valdinės' 
tarybos paskirti dieną viešam 
posėdžiui, kuriame rendaunin
kai galėti) pateikti faktus.

k kibo 
vapayo 

Grand 
'Army Plaza iki Borough Hall,
kur įvyko oficialis jų prista
tymas ir kalbėjo - dalyvavo 
miesto pareigūnai, tarpe tų ir 
apskrities prezidentas.

Visgi gerai, kad su pagar- 
i ba savo tymui paskubėjome, 
• nes persiėmimas su Yankiais 
dar nežinia kuo baigsis—pir
moje žaismėje už pirmenybę, 
spalių 5-tą, 

i pralaimėjo.
I likusios trys 
| atsigriebti.

Pirmąją 
mėjo 1-0.

Ką Duoda
Vietinių 

sporto mėgėjams 
tai būtų jie 
jo, visi didžiuoju

EIKALAVIMAI
IEŠKO DARBO

‘PAPARČIO ŽIEDAS’

PARDAVIMAI
Highland Park,, už 2 blokų nuo 

subway, 2 šeimų, 12 kambarių, 
aliejum šildomas, atskirai sta
tytas mūrinis namas. Su 3 virtu
vėm, 2 karam karadžius, lotas 
40x100. Pirmiau kaina buvo $18,500. 
Dabar 
būt greit parduotas. Telefonas Re
public 9-1506. Šaukite tarp 8 ir 10 
rytais ir tarp 9 ir 11 vakarais.

(223-224)
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LIBERTY AUDITORIUM 110-06 ATLANTIC AVĖ. 

RICHMOND HILL, N. Y.

' GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
.. , . (1—2 dienomValandos: ]g_g vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telcfopatf EVergreen 4-0203

Egzaminuojant Akis.
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius;

.i

r MB
4^^

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Viešnia Soliste

Aido Choras, vadovaujamas George Kazakevičiaus

Gertruda U liti s kail e iš Waterbury, Conn.

PO PERSTATYMO — ŠOKIAI. — GEORGE KAZAKEVIČIAUS ORCHESTRA

Įžanga $1.20 asmeniui (taksai įskaityti) Pradžia 4-tą vai. po pietų

GEIil PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domįkaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

gal, pasirašant sekamą 
traktą jie gausią algos 
do. Tymo savininkai 
gero’ pelno. Spaudai 
pelno taip pat.

Mūsų basebolės sportą, 
mat, valdo ne patys sporti
ninkai, bet komersantai, ku
rie žaidėjus samdo, kaip’ ir 
bile darbininką — jį gali pra
varyti, arba jį gali paaukštin
ti. Mūsų profesijonališkojo

žaidėjai taip pat yra 
m i tariamojo base 
kurį valdo no patys žai 
bet grupė finansais suii 
suotų asmenų. Klubo savi
ninkai patys gali nemokėti nei 
paimti sviedinį. Viską žais
mių srityje veda pasamdytas 
manadžeris. N. S.

Dcputas leidimų komisijo- 
nierius Sean P. Keating pri
siekdintas Standards and A p-/ 
peals tarybos nariu, taipgi 
naujam terminui patvirtintas 
jau esantysis tos tarybos na
riu Edwin W. Kleinert.

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

DIAL SHOE 
nario šei- 

as mus

Mes laikome didžiausios batų išdirbystėš S 
COMPANY, tikrai skūrinius batus dėl kiekviė 
mynoj, ir parduodame su mažu uždarbiu. Taig 

. pirkdami, niekad neapsigausit.
Krautuvė tik 3 blokai nuo BMT lllth Street stotie 

nuo Liberty Auditorium. Tad prašome užeiti.
lėk pat

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

TON^S
UP-TO-DATE

INS
(Shąflinskas) 

FIJNE
84-02 Jainaica Ave.7

(at Forest Parkway Station) 

 

WoodhaVen, N. Y.

L HOME

Suteikiam 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

degtines, vynai
IR ALUS

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-8174

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAB 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ •BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— B vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

71 TOWQ R A D 411 GRAND STREET 
6UI I n OAll BROOKLYN,'N. Y:

Joseph Zeidat Jr., prop
namų gaminimo valgiai kasdien

DEGTINES • VYNAI ■ ALUS

TELEVISIONt’eiertma* 
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Saulio

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN®

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y,
Te4. /'Verrr®«n 4-9*12

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Penki., S p




