
Rinkimams BeartėjantJ 
Užsiregistruokite! 
Baudžiauninką Savininkas! 
Didžiulės Prasmės 
Veiksmas.

Rašo R. MIZARA

Ligi Šių metu rinkimu teliko 
mažiau, kain vienas mėnuo.

Lapkričio mėnesio 8 dieną, 
atsimin
te įvyks7svarbūs rinkimai.

Tarj*> kitu pareigūnų, bus 
renkamas miesto majoras, 
miesto tarybos nariai, taipgi 
.Jungtinių Valstijų senatorius.

Rinkimuose dalyvauja trys 
didžiulės partijos: demokra
tų, republikonų ir • Amerikos 
Darbo Partija.

Pastaroji savo kandidatu 
miesto ajoro vietai stato ko
vingąjį\\yrą, kongresmaną 
Vito M cantonio.

J miesto tarybą, ši partija 
pasiryžusi išrinkti Benjamin 
J. Davis’a ir kitus pažangius 
žmones, liaudies draugus.

žodžiu, šiemet rinkimai tu
rės didžiulės reikšmės ne tik 
mūsų miestui ir valstijai, o ir 
visam kraštui.

Niujorku mies-

Bet ar jūs, piliečiai, žinote, 
jog negalėsite balsuoti, jei 
iš anksto tam neužsiregistruo- 
fite?

To neprivalote pamiršti!
U ž s i r e g i si r a v i m u i Niujorko 

miestas .paskyrė šią ištisą 
vaite: šiokiomis dienomis 
gistravimuisi vietovės bus 
daros nuo 5 iki 10:30 v.
karo, gi šeštadienį—nuo 7 v. 
ryto iki 10:30 vakaro.

Vadinasi, laiko užtenkamai 
kiekvienam, kuris tik norės 
registruotis. Jeigu jūs, skai
tytojau - pilieti, nesiregistruo- 
site, tai kaltas būsite patys!

Būtinai užsiregistruokit 
ruoškitės' balsavimui š.

sa-
re- 
at- 
va-

xr 
m.

“ Vienas tautietis” Vienybėje 
rašo, kad jis į Boliviją atvyko 
1948 m. rugsėjo 26 d.

šių metų pradžioje tasai 
tautietis persikėlė gyventi į 
Sucre srytį, “kur išsinuomojo
me 10,000 hektarų dydžio 
dvarą, buvusiojo 
prezidento Arce

Bolivijos 
rezidenci-

tebėra ne-

ją...”
Toli

B</livijoje dar 
panaikinta baudžiava. Dvaro
plots?/gyveną indėnai turi per 

enesi atidirbti 8 dienas ir 
atlikti kitokias prievoles. To
kiu indėnų mes turime 60 as
menų. Jie čia vadinanti i- 
chua...” *

Vadinasi, tasai "vienas 
tautietis” turi ne tik dvarą, o 
ir 60 baudžiauninkų!

Argi'ne garbė mūsų tautai, 
kad ji gimdo tokius didvyrius!

Veikiausiai, tam tautiečiui 
sušelpti buvo renkamos Ame
rikoje aukos, teikta piniginė 
iš čia pagalba, o jis ten, Boli
vijoj’, patapo tikru feodalu 
60 baudžiauninkų!...
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Kinijos liaudininkai 
Užėmė Visą Hunan 
Provinciją
Dar 20,000 Čiaupo Kariuomenės 
Pasidavė Liaudies Armijai

Hong K^ng.— 
dies Res 
vadovauja 
Piao, atėmė 
tvirto viškus 
gyangą ir 
žinkelio centbus 
nuo Kantono 
tautininkų- sostin

Tuo pačiu laikū 
ninkai užėmė daugiąu’kai 

 

100 miestų ir miestelių va
karinėje Hunan provincijo
je.

Amerikiniai korespon
dentai praneša, kad komu
nistų - liaudininkų rankose 
jau visa ta provincija, į

: šiaurvakarius nuo Kahto- 
no.

Tautininkų valdžia, ren-* 
giasi šiomis dienomis'; bėgti 
iš Kantono į' Čungkipgą. 
Liaudiški partizanai užįčmė 
vietas arčiau kaip už 90 
mylių, nuo Kantono, y

Liaudininkų • radijasc iš 
! Peijžhgo pranešė, jog dar 
20,090 tautininkų karino- ’ 
menės pasidavė jiems Kan
su provincijoj, šiaurvakari
nėje Kinijoje. Komunistai- 
liaudininkai ten, be kitko, 
užėmė Yumen žibalo vers-

nų Liau- 
š\ armija, 
rAlo Lin 

Iš tautininkų 
miestus Hen- 
ikongą, gele-

į j šiaurę 
aikinosios

Rochester, N. Y
Mirė Anna Mockus’

Anna Mockus, gyvenusi 
^mirė sekmadie- 

alių 9)tą. Laidotuvėsnį,
trečjadienį, /spalių 12-tą d.,

'George Savage
Funbr^Tl Home.

Li^o liūdesyje' jos vyras
seserys Leokadija

su

Atsimenate 1926 metus?
Tuomet Naujienos ir Kelei

vis smarkiai prunkštavo prieš 
žmonių kailialupį Plechavi
čių, padėjusį Smetonai smur
tą pravesti.

žiūrėsime, ką gi šiandien jie 
sakys?

Kita vertus, ką gi gali sa
kyti ? Draugo redaktorius tuo
met "taipgi prisidėjo prie to 
smurto Lietuvoje pravedimo, 
o šiandien Grigaitis jam “ščy- 
rai si ūži j a”! -----------

šiuos žodius rašant, Rytų 
Vokietijoje skelbiama nauja 
valstybė — demokratine Vo
kietijos respublika.

Rytinėje Vokietijoje gyve 
arti 20 milijonų žmonių,
čiau į šios valstybės vyriau 
bę bus priimamų atstovai ir ^š 
Vakarų Vokietijos.

Didžiulės ’reikšmė 
vyksta Vokietijoje.

šiuo metu mes per daug ar
ti jų stovime, kad galėtume 
pamatyti jų visą dydį, jų 
prasmingumą pasaulio atei
čiai.

Bekešibnė ir Apota Ivanau
skienė, 
taipgi brolis Theodoras Ku
činskas, Chicagoje.

Velionė buvo narė DLK 
Gedemino Draugijos, Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mo ir Lietuviu Moterų 
Klubo - Lietuvių Literatū
ros Draugijos, ilgametė 
Laisvės skaitytoja. Labai 
gražiai yra atsirejUmenda- 
vusi liaudies vaidyboje, y- 
pač dramoje.

Draugui Mockui, 
rims, broliui ir visiems 
artimiesiems reiškiame 
u o jau tą.

ORAS.—Šilta giedra.

bchesteryje,

sese- 
jos 
už-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Bonn, Vokietija. — Anglai daro didelius karinius pra

timus savo užimtame vakarinės Vokietijos plote. Tuos 
manevrus stebi aukštieji Amerikos karininkai.

Sovietą Kariuomenė 
Jau Tr 
Rytinio Berlyno

iasi is

mes ir jo apdirbimo fabri
kus. Tai vienintelė žibalo 
gamybos vieta Kinijoje.
Juokingas Tautininkų Įsa
kymas Areštuot Sun Yat- 

seno Našlę
Hong Kong. —• Žlunganti 

kinų tautininkų valdžia įsa
kė areštuoth?ašlę Sun Yat- 

respublikosseno, Kinij 
tėvo.

įsakymas, 
o našle y-■Nes

ra Kinijos Liaudies Respub
likos prezidento pavaduoto
ja Peipfhge ir tautininkams 
nepasiekiama.

(Jinai, beje, yra sesuo 
Čiang Kai-šeko pačios, ku
ri iš. anksto pabėgo į Jung. 
Valstijas.) ,

Dešinieji Laimėjo 
Austrijos Rinkimus

Viena, Austrija. — Aust
rijos seimo rinkimuose sek
madienį keturios partijos 
gavo sekamus - nuošimčius 
balsų, pagal neoficialius ir 
dar nepilnus skaičiavimus:.

Premjero Leopoldo Fig- 
l’io dešinioji’ “Liaudies” 
Partija — 45 nuošimčius 
balsų; priešingų komunis
tams Socialistų Partija 36 
ir pusę nuoš.; Naciška Ne
priklausomybės Sąjunga 13 
nuošimčių: komunistai 5 
nuošimčius ir pusę.

Komunistų balsų skaičius 
pakilo nuošimčio, ly
ginti su 1945 m. rinkimais.

Premjero Figl’io valdžia 
susideda iš dešiniųjų “liau
dininkų” ir socialistų. Tos 
dvi partijos sudarys val
džią ir po šių rinkimų.

Buvusi Čiango Ambasada 
Užgyrė Ęiaudies Valdžią

Paryžius. — Visa buvu

 

sioji Čianžk Kai-šeko Kini 

 

jos tautininkų ambasada 
tsimetė nuo 
naująją

Paryžiuje 
tautininkų, itžgyi; 
Kinijos Liaudies" Respubli
ka ir pasižadėjo jai ištiki
mai tarnauti.

Teigaima, kad ištikimybę 
Liaudies Resupblikai parei
škė tuzinai ambasados na
rių.

DARBO FEDERACIJOS VADAI
- KARO KURSTYTOJAI

Viena, Austrija. — Badavimuose praeitą sekmadieni 

 

į Austrijos sdmą tapo išrtųkta 5 komunistai, tai vienu 

 

daugiau, negu pirmesniuose\Į945 metų rinkimuose.

Dešiniųjų neva Liaudies Paftįja dabar pravedė seiman 

 

17 mažiau savo atstovų, negu 19^5 metais. Austriški na
ciai paveržė 16 vietų nuo taria

Washington* — Aukščiausias Jungtinių Valstijų Teis
mas pradėjo svarstyti CIO unijų apeliaciją prieš Tafto- 
Hartley’o įstatymą. Unijos prašo panaikinti jį kaipo 
priešingą šalies Konstitucijai. Tai todėl, kad Tafto- 
Hartley’o įstatymas reikalauja, kad unijų vadui prisiek
tų, jog jie ne komunistai ir nieko bendra neturi su jokiais 
komunistų remiamais judėjimais. .

ijų “liaudininkų.”

Washingtyn. — Kongresmanų komisijoj dėl karinių 

 

reikalųdęsi/isi peštynės tarp armijos ir oro jėgų genero
lų, iš vien pusės, ir laivyno admirolų, iš antros.

Admn/las Arthur W. Radford, Pacifiko laivyno ko- 
ihąndi^rius, kaltino armijos ir oro jėgų komandos vadus, 
kad jie smadgia priklausančias laivynui pagalbines oro 
jėgas. /

Radford smerkė tuos-generolus, kad jie eikvoja bilio- 
ną dolerių netikusiems/ milžiniškiems B-36 bombane- 
šiams. Radfordas net pajuokė generolų tvirtinimą, būk 
tie bombanešiai su atominėmis bombomis galėsią -karą 
laimėti. /

Jis tvirtino, kad B-36 negalėtų pataikyti į karinius tai
kinius ir tik masiniai žudytų civilinius gyventojus. O tai 
nusižengimas prieš žmoniškumo dorą, pareiškė admiro
las Radfordds.
Radfordas\ šaukė B-36 bombanešius į manevrus su 
daug mažesniais laivyno lėktuvais ir ,tvirtino, kad tie 
lėktuvai imtų vį;šų.

įs kartotinai įspėjo, kad lengvieji,
greitieji’ “priešų’^Lėktuvai galėtų pasitikti ir nuskinti 
B-36 bombanešius^ ’

Tūli laivyno oficieriai įtarė, kad visų ginkluotų jėgų 
sekretorius Louis Johnsonas pasidarbavo Vultee lėktu
vų. kompanijai, duodamas jai b-36 bombanešių užsaky
mus. Jis buvo tas kompanijos direktorius pirma, negu 
tapo vyriausiu-karo jėgų sekretorium.

NAUJOSIOS VOKIEČIU
RESPUBLIKOS TIKSLAI

Berlynas Tapo Demokratinės
Vokiečių Respublikos Sostine

Berlin. — Kadangi ryti-

spublika, su Sovietų vy
riausybės užgyrimu, tai ka
riniai Sovietų valdininkai 
jau kraustosi iš rytinės 
Berlyno dalies. Bus iš
traukta ir sovietinė ka
riuomenė iš rytinės miesto 
dalies, kaipo naujosios res
publikos sostinės.

Suprantama, jog Demo
kratinė Respublika reika
laus, kad anglai, ameriko
nai ir francūzai taip pat at- 
šauktų~šavo kariuomenę iš 
vakarinės Berlyną srities.

Jungtinių Valstijų ir An
glijos valdininkai siūlo į- 
skaįtyt vakarinį Berlyną į 
savo vakarų Vokietijos val
stybę. Franci j a kol kas

priešinasi tam siūlymui.
Jeigu vakarinis Berlyno 

ruožtas būtų įjungtas į va
karų Vokietijos valstybę, 
teigiama, jog tuomet De
mokratų Vokiečių Respub
lika formaliai prijungtų sau 
rytinę Berlyno dalį.

Tuomet juo labiau'pasun
kėtų vakariniams berlynie
čiams gyvenimas anglų- 
amerikonų globoje. Nes vi
sas Berlynas yra tiktai kaip 
saliukė rytinės Vokietijos 
plote, kur įsisteigė Demok
ratinė Respublika.

Ryty ir Vakaru Vokietijos 
Plotai ir Gyventojai

31 Šalis Susitarė 
Muitus Numušti

Val-

Berlin. — Sovietinėje ži
nyboje esanti rytinė Vokie
tija, kur dabar įsisteigė 
Demokratinė Vokiečių Res
publika, turi 41,390 ketvir
tainių mylių plotą su apie 
20 milionų gyventojų.
Amerikonų, anglų ir fran- 

cūzų kontroliuojamoje va
karinės Vokietijos “vaistys 
bėję” yra 94,739 ketvirtai- 
hės mylios ploto ir 47 mi- 
lionai gyventojų.

Geneva.— Jungtinės 
stijos, Anglija, Franci ja h1 
28 kiti kraštai susitarė nu
mušti muitinius mokesčius 
už dirbiniu - fooduktu įga- 
benimus iš vienų kraštų į 
kitus.

Iš liaudiškų rytiniu de
mokratijų tiktai Čechoslo- 
vakija dalyvavo konferen

cijoj dėl muitu, nupiginimo 
tarpsawn. prekyboj Kon
ferencija įvyko /Annecy, 
Francijoj. } >
Washington. — Jungtinių 

Valstijų vyriausybė tikisi, 
jog abipusiškas muitinių 
mokesčių numušimas padės 
daugiau svetur 
tokių amerikinių 
kaip grūdai 
boka, žiba 
mašinos, ju/la 
lai ir įvairūs \f abrakiniai 
dirbiniai.

Washington. — Valdžia 
žada paveikti’* streikuojan
čius plieno darbininkus, kad 
taikytasi su kompanijomis.

Vakarinio Berlyno 
Krizė Eina Aršyn

Berlin. — Anglų, ameri
konu ir francūzu užimtame 
vakariniame Berlyno ruož
te yra jau 250,000 bedarbių, 
ir krizė eina vis platyn ir 
gilyn.

Patys amerikonų parei- 
b^ripažįsta, kad vaka- 

erlynui reikės 250

Berlin. — Naujagimės 
Demokratinės Voki ečių 
respublikos vyriausybė pa
skelbė sekamąją savo veiki
mo programą:

Atkurti politinę ir ūkjinę- 
ekonominę Vokietijos vie
nybę, panaikinant vakari
nės Y°kietijos valdžią,' taip

ogi panaikinant anglų- ame- 
rikon užkartą Ruhr kraš
tui “konstituciją”, įvedant 
savivaldybę Saar sričiai ir 
įsteigiant vieną valdžią iš
tisai Vokietijai.

Kuo greičiausiai padary
ti teisingą taikos sutarti ir 
greitai ištraukti visas oku
pacines svetimųjų armijas 
po tos sutarties pasirašy
mo.

Pilnai pripažinti Potsda
mo konferencijos nutari
mus dėl Vokietijos sudemo- 
kratinimo, jos militarižmo 
panaikinimo ir dėl Vokieti
jos, pareigų atlikimo linkui 
.kitų tautų.

A įsteigti pilną Vokietijos 
savivaldą ir pripažinti jai 
tėisę vesti savistovią už
sieninę politiką ir prekybą 
su kitais kraštais.

Neatlaidžiai kovoti prieš 
naujo karo kurstytojus Vo
kietijoje;

Visomis galimybėmis 
remti kovojančias už taiką 
jėgas visame pasaulyje; už 
tautų teisių lygybę ir drau
giškumą.

Tuojau atkurti viso Ber
lyno vienybę, kaip Vokieti
jos sostinės.

Įvesti vienodus pinigus 
ištisai Vokietijai.

Tuojaus sustabdyti sveti
muosius kapitalistus, kad 
nesisavintų Vokietijos ūkio- 
pramonės įstaigų.

Tuojau sustabdyti vaka
rinės Vokietijos civilinių 
fabrikų ardymą, kuriuos 
vakariniai talkininkai nai
kina, norėdami nupuldyti 
vokiečių pramonę — jie 
siekia savam bizniui patar
nauti.

Panaikint visus vakari
nių šalių uždėtus suvaržy
mus užsieninei Vokietijos 
prekybai ir išvystyti preky
bą su rytinės Europos kraš- 
Iais, ir t.t. *

Jechoslovakija Užklu
po Priešų Lizdus

uoti
ro

žolinas
riniamedvilne; t

Milwaukee, Wis.— W. E. 
Skibą, 26 metų, prisipažino, 
kad pirm 15 metų nuskan
dino du vaikus.

•’ —5-----------------------------

Chicago.— Smarkus pyp- 
korius Wm. AJJilliams su
laukė 110 metų arčiaus.

ilionų ) dolerių pagalbos, 
norint /tgaivint jo pramo-

ad anglai- 
amerikonai, lėktuvais ga
bendami reikmenis vakari
niam Berlynui, nesugebėjo 
aprūpinai jo reikalų, kaip 
gyrėsi.)

Rytinė Berlyno dalis yra 
sovietinėje žinyboje.

Hong Kong. — Tūli Kini
jos tautininkų generolai 
kaltina Čiang Kai-šeką, l^ad 
jis užgrobė auksą ir dole
rius, o armija jau 2 mėne
siai negauna algos.

DEMOKRATINĖS VOKIEČIŲ 
RESPUBLIKOS VYRIA USYBĖ

Praga. — Čechoslovaki- 
jos vyriausybė užtiko skait
lingus priešų lizdus įvairio
se šalies dalyse. Teigiama, 
kad jie išvien su kariniais 
anglų - amerikonų agentais 
planavo nuversti' Čechoslo- 
vakų Liaudies Respubliką.

United Press rašo, jog 
valdžia suėmė gana daug tų 
suokalbininkų — reakcinių, 
klerikalinių ’ advokatų, biz
nierių ir kt.

Federacijos vadai gąsdi
no vadinamu so
vietiniu. “imperializ
mu” ypač dabar, kai Rusija 
jau turi atominę bombą.

< Louis Johnson, visų gin
kluotų Amerikos jėgų sek
retorius, buvę Pakviestas 
suvažiavimui -kalbėti pir
madienį. !

London. — Anglų valdžia 
žada neužilgo paskelbt nau
jus seimo rinkimus.

St. Paul, Minn. — Dar

 

bo Fedgfacijos vadai šaukė 
fries .

arkiau ginkluotis pasau
liniam karui prieš komu
nizmą.

Raportuodami metiniam 
Federacijos, suvažiavimui, 
die ragino prez. Trumano 
vWžfą visomiį išgalėmis 
remti- Kinijos Čvmg Kai- 
šeko tautininkus kare prieš 
kinu komunistus - liaudi-. 
ninkus.'

u n

a-

Valstijas dar

------------ :------
Washington.! ~^-\Prežid. 

Trumano paskolintu Jėktu- 
vu atskrenda Indijos prem
jeras, J. Nehru.

J3erlin. — Vokiečib Liau
dies Taryba,'-/tapus Demo
kratinės Respublikos seimu, 
vienbalsiai išrinko respubli
kos premjeru socialistų va
dą Ottoną Grotewohla.

Pranešama, jog seimas 
pirmadieni išrinko komuni
stu vadą Wilhelmą Piecką 
laikinuoju respublikos pre
zidentu. f

Grotewohl ir Pieck yra 
socialistinės Vienybės Par
tijos (socialistų - komunis-

tų) pirmininkai.
Grotewohl nominuoja 

kandidatus į ministrų kabi
netą. Juos tvirtins Liau
dies Seįųias šį trečiadienį.' 
Dienraštis Taeglich Rund

schau, sovietinės kariuome
nės organas BeHyne, lei
džiamas vokiečių kalba, pa
brėžė, kad Demokratinė 
Vokiečių Respublika turės 
savarankišką, nepriklauso- 
mingą politiką santykiuose 
su kitomis valstybėmis.
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Jau ir Plechavičius Jiems Anti-Nacis!
“Generolas Povilas Plechavičius, buyusis Lietuvos ka

riuomenės vyriausias vadas ir karo metu pogrindinio ju
dėjimo Lietuvoje vadovas... atvyko į šią šalį...” Jį čion 
parsikvietė National Catholic Welfare Conference^ (Na- 
cionalė Katalikų Gerovės Konferencija).

Kas gi šis Plechavičius? Kokio pogrindžio jis vado-
> vas? •/

Nedaug .yra lietuvių, kurie nebūtų girdėję apie šį 
žiaurų lietuvių tautos priešą, apie šį fašistą, smetoninin- 
ką, nacį, tarnavusį Hitleriui sunkiausiomis lietuvių tau
tai ir Amerikai dienomis karo metu.

1926 metais, fašistinio smurto dienoiiiis, kai Smetonos 
klika taškė liaudihinkų-socialdemokratų vyriausybę, Ple
chavičius buvo vienas aršiausių Smetonos smogikų, puo
lusių tuomet Lietuvos darbininkus ir kiekvieną pažan
gesnį partijotą.

Smetonininkas - fašistas Plechavičius ir Grigaliūnas, 
tuomet buvo dideli vyrai Lietuvoje. Jie gi “išgelbėjo Lie
tuvą nuo patapįmo sovietine respublikai...”

Lobo tuomet visi fašistai valdininkai, lobo generolais 
Plechavičius, kurį žmonės vadino Skurlupskiu — žmonių 
skūrų lupėjul’ • ?

Visokiems liaudies priešams tuomet Lietuvoje prasidė
jo tikrai geras gyvenimas!

Bet dar šlykščiau save Plechavičius lietuvių tautai at- 
sirekomendavo antrojo pasaulinio karo metu.

Atsimename, jis- organizavo Lietuvoje jaunus vyrus, 
mierydamas įuos pasiųsti frontan hitlerizmui ginti. Jis 
padėjo Hitlerio govėdoms mėsinėti lietuvių tautą, kovoti 
partizanus ir visus, kurie priešinosi vokiškiesiems oku
pantams.

Jei ne sukilimas, pasipriešinimas, kurį atliko Plechavi
čiaus organizuojama rinktinė, daug Ltetuvbs jaunų vy
rų būtų žuvę fronte, ginant bestijišką mtlerizmą. ’

Kaip matome, Plechavičiui nereikėjo veikti pogrindyj, 
— jis veikė atvirai, legaliai, —* išvien su naciais!

Tik tuomet, kai Raudonoji Armija pradėjo Lietuvą 
laisvinti, kai ji pradėjo taškyti hitlerines govėdas, Ple
chavičius dūmė į Vokietiją. * M . J

Vokietijoje būdamas, jis dar nepametė viltie^, kad jam 
# teks smaugti lietuvių tautą; jis dar aštrinp ten savo dan

tis ir nagus. Jis^akė savo „pasekė jams: neužilgo Amerika 
prade karą prieš Tarybų Sąjungą, na, ir atonup bomba 
jos miestus ir žmones sunaikins, o tada mes grįžtame 
Lietuvon ir vėl viešpataujame, tik, žinoma, žiauriau, 
kaip 1926 metais arba 1941-45 metais.

Mums tūli dipukai pasakoja, jog Plechavičius taip bu
vo tikras, kad jam teks Lietuvon neužilgo grįžti su fašis
tinėmis govėdomis ir engti Lietuvos liaudis, kad jis net 
buvo nustatęs Taiką, kada tai bus. O jei iki to laiko jie 
negrįšiu į'Lietuvą “pergalėtojais”, tai Plechavičius ža-( 
dėjo atiduoti jiems savo... nusususią barzdą!

Nuskirtasis grįžimui laikas atėjo ir praėjo, Plechavi
čius suso drauge su Savo barzda, ir Lietuvon negrįžo. 
Netenka nei sakytį, jei šis lietuvių tautos priešas būtu, 
Lietuvon sugrįžęs, jis būtų atiduo,tas teismui. Mums ro
dos^ jog Tarybų Lietuvoj Plechavičius yva karo krimi
nalistų sąraše.

Dabar šis generolas be armijos atvyko Amerikon.- Glo
boja jį katalikų organizacija — koks baisus pažemini
mas katalikų tikybai ir kiekvienam padoriam katalikui!’

Atvyko jis čia, kaip anti-nacis! Komercinė spauda ra- 
. šo apie jį, kaip.apie lietuvių tautos draugą! “ .

Atvyko Plechavičius ne biednas; važiuos, tiesiog į Ohio 
valstiją, kur laukia jo farma!

Socialistai, liaudininkai, kuriuos jis 11926 metais glostė 
fašistiniu bizūnu, tyli, kaip burnoje vandens prisigėrę, 
ir skaito Plechavičių demokratu!...

Mes prašome tuos žmones, kurie gerai pažino Plecha- 
. vičių Lietuvoj ir Vokietijoj, parašyti Laisvei savo prity

rimų iš skurjupskio veiksmų.
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Federalis tarpininkas Cyrus S. Ching (viduryje) pa
skutinėse pastangose išvengtfplieno darbininkų streiko 
pasitaria su Philip Murray ir plieno fabrikantu Benja
min Fairless. Apie pusė milijono darbininkų sustrei
kavo’ firmoms atsisakius, įsteigti unijos geroves fondą.
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ai svarbi vi- 
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Už ŠVIESIĄ ATEITĮ
^kiekvienas narys-ė išplatin-

^ti - parduoti. Tai labai
PROF. LASKI APIE 
ATOMINĘ BOMBĄ

New York “The'Daily 
Compass” įdėj orespon- 
denciją iš Lolįdo^o nuo 

 

prof. Harold J. Ąasjti, 
ris skaitomas An 
riuoju darbiečiu 
vadina socialistu 
kia savo nuomo 
minės bombos lild 
kai Londonas ii/WaslrSs 
nas paskelbė, kad esą jau’ir 
Tarybų Sąjunga turi pasi
gaminus atominę bombą.'

Prof. Laski sako, kad ši 
žinia tiek pat supurtė ang
lus, kaip ir pinigų puverti
nimas. Nors Anglijos valdo
vai tyli, bet žmonės yra la
bai susirūpinę. “Atomi
niuose ginkluose lenktynės 
apart visko kita”, jis ra: 
“nueitų labai toli prie s 
naikinimo jau ir taip mažįi 
palikusio pasitikėjimo taik 
pasaulyje. Dabar yra laikaš 
išbandyti progą dėl susitai
kymo. Nelaikąs dabar pra
leisti tą progą.”

Laski rašo, kad “Londo 
Times” įdėjo sovietinės Až 
mių agentūros Tass bendra
darbio Rothsteino laišką a- 
pįe atominės bombos kont
rolę. Rothsteinas išdėsto, 
kokiomis sąlygomis Sovie
tai sutiktų kontrolę įvesti. 
Jie Sbri, kad ..ranka rankon 
eitų du žygiai: uždraudi
mas atominės bombos var
tojimo ir sunaikinimas esa
mųjų bombų, ir įvedimas 
tarptautinės kontrolės ant 
atominės energijos. Kontro
lės komisija turėtų pilną 
teisę pravesti inspekcijas 
kiekvienoje šalyje, net jei
gu tos šalies atstovas ko
misijoje balsuotų prieš in
spekciją.’

Tai kame skirtumas tau
pė Sovietų programos ir tos 
programos, kurią siūlo A- 
merika ir Anglija?

Skirtumas, sako Laski, y- 
ra tame, kad anglų ir a- 
merikiečių planas reikalau
ja tarptautinei komisijai 
pavesti visą atomines ener
gijos gamybą, tai yra, kad 
ne tik žalioji me 
kad ir fabrikai, 
mins ;
klausytų tarptautinei komi
sijai, būtų jos nupsavyb^ ••

Reikia atsiminti, kad to
kia^ tarptautinė komisija 
susidėtų iš .atstovų nuo į- 
'vairių šalių, panašiai taip, 
kaip šiandien yra sudarytos 
visos Jungtin. Tautų Komi
sijos. •

Tai reiškia, sako Laski, 
kad toje komisijoje didelė 
dauguma būtų kapitalisti
nių kraštų atstovai. Jie vi
suomet nubąlsuotų prieš 
socialistinių kraštų intere
sus. Ar gali \su tokia pro
poziciją sutikti Soviętų Są
junga? Aišku, jog negali.

ku- 
1/jos kai- 
is save 
is patie- 
apie ^to

po to,

kalba. Tiesa, joje Davis agi
tavo už savo kandidatūrą 
trečiam terminui į Miesto 
Tarybą, bet joje jis trumpai 
išdėstė tokfiis faktus, ku
riais reikia kiekvienam a- 
merikiečiui susirūpinti. *

Reikia žinoti, kad koun
silmanas Dąvis. yra Komu
nistų (BaLtiJos arys, komu

 

nistų 1' tikietu / išrinktas į 
Miest ra vienas

kurie 
yra New Yorkc^lfederali- 
niam teisme prieš 
Medina teisiam 
didelę dalį savo 
ir pašventė tai ybylai,

is vienuohko

oiseją

bmm

todėl, kad

sarAmerikai. 
ylą pavadino 

byla ir, sakė:
“Fantastiška 

pirmu sykiu per 150 metų 
mūsų Amerikos istorijoje 
yra bandoma teismo keliu 
politinę partiją < 
nelegališka.

“Per devynis _______
buvo valdžias prokuroro 

 

paroduojama šaipai, polici

 

jos agentai ir' sillpTrapročiai, 
kurie liudijo, k(id mes, ko

 

munistai, mokėme ir skel
bėme istorinį marksistinio 
socializmo mokslą. O tas,, 
sako valdžia, reiškią tą, pa
tį, kaip. mokymą ir skelbi
mą spėką nuėsti , mūsų 
valdžią! ,

“Valdžia nekalti 
kad mes L._______ 
suokalbį arba ėmęsi žygių 
spėka ir prievarta nuversti 
valdžią. Ne, taip nekaltina. 
Ji tik kaltina, kad mes, ko
munistų vadai, mokine ir 
skelbėme tam tikras idėjas, 
kurios randasi tūlose kny
gose,, kurių talpe randasi ir 
šimto' vienerių metų am
žiaus Komunistų Manifes
tas. Beje, visos šios knygos 
viešai platinamos visose 
mūsų kolegijos ir bibliote
kose, jų tarpe įr • patięs 
Kongreso bibliotekoje!”

“Paimkime mano paties’ 
reikalą”, sakė Davis. “Štai

ir prieš visus darbo žmones. 
Visas mano gyvenimas yra 
paaukotas kovai prieš linči- 
ninkus, prieš kukluksus, 
prieš siaurapročius, ir sina
gogų niekintuojus, prieš 
tuos, kurie skelbia džimkro- 
jizmą) anti-semitizmą, anti- 
katalikizmą. Mano gyveni
mas paaukotas kovai prieš 
tuos, kurie norėtų įtraukti 
mūsų šalį karan už pelnus. 
Mano gyvenimas paaukotas 
kovai prieš didžiuosius 
trustus, kurie norėtų su- 
tiąuškinti organizuotą dar- 

judėjimą!'
Jei ja\i kĄ^į%^eismas yra -v J.. 4 »,< ’... .

ne koffAiK^^i^^elbia- ir 
moko ąrūa p^Ąfe/toja spė
ką ir ;pnev;jr<^4nūsų šaly
je. ' ■ v

“Mels? komunistai, tikime 
į dėmėkratiją ir giname ją 
— platesnę ir gilesnę demo
kratiją. Mes stojame už 
Konstituciją ir Teisių Bilių. 
Mes stojame už kiekvieną 
tvarkingo socialinio progre
so metodą.

“Bet valdžia 
tai visą išgirsti, 
dama visokiais

a-

nenorėjo 
Pasirem- 

reakcioniš- 
kais potvarkiais, ji despe
ratiškai stengėsi tos tiesos 
neįleisti į teismo rekordus.. 
Ji nori, kad džiurė neišgir
stų šios didžios, šviesios 
tiesos.” ■ . • ,
' ' Kaip jau žinoma, Dąvis 
reikalavo, kad teisėjas zM^ 
diria leistų jam pačiam)
sibaigūs liudininkų paro 
mamsJ pasakyti už saye pa
skutinę prakalbą. Bet vals
tybės prokuroras tam grie
žtai pasipriešino ir teisėjas 
Medina palaikė prokuroro 
pusę. Vadinas, žmogus ap
kaltintas, prieš jį buvo pa
statyta daugiau ^aip tuzi
nas provokatorių ir .šnipų, 
tačiau jam burna užčiaup
ta, jam nevalia save apgin
ti, atmuštu tų liudininkų už
metimus! “•

Davis* sako, • . jog tai ne
girdėtas/ teismų istorijoje

Ne Pagerino, Bet Pablogino.
Kanadiškis Liaudies Balsas rašo:
“Darbietiška Britanijos valdžia manė, kad ji panai

kins visas savo bėdas nuvertindaiha savo pinigus. Ji da
vė didelį šuolį, numušdama sterlingų svarą ant 30 nuo
šimčių. Jai atrodė, kad tokiu būdu ji atidarys plačias du
ris savo prekėms į visas šalis. Bet iš to didelio debesio 
buvo labai maža lietaus.

“Nespėjo aplėkti.pasaulį žinia apie svaro nuvertinimą 
iki $2.80 (buvo $4.03), kaip pasklido žinios, kad įr kitos 
šalys nuvertina savo pinigus. Šiuos-žodžius rašant, jau 
24 šalys yra nuvertinusios savo pinigus. Tokiu būdu, bri
tai vėl atsirado tenai, kur jie buvo. Atrodo, kad mažai 
ką peš ir Amerikoje. Veikiausiai jų prekės nebus daug 
pigesnės Amerikoje. Kanadoje jau viešai kalbama,'kad 
daug britų prekių paliks prie senų kainų. Vietiniai ga
mintojai nenori konklireneijos.

“Britų valdžia, duodama vadovybę numušimui pinigų 
vertės, puikiai pasitarnavo fabrikantams ir monopolis
tams. Nuvertinimas pinigų) yra didžiausias darbininkų 

• algų nukapojimas, ypač tosę šalyse, kurios daug impor-„ 
tuoja. Britanijoj, Kanadoj ir kitose šalyse, jau dabar

KOUNSILMANO
DAVIS PRAKALBA

Spalių 5 dienų iš -stoties 
WMCA per radiją kalbėjo 
New Yorko Miesto Tarybos 
narys Benjamin J. Davis. 
Tai buvo nepaprasta pra-

aš esu miesto.kounsilmanas, i dalyką^ Iki šiol kiekvienas 
per du sykiu išrinktas Man
hattan pavieto žmonių į 
mūsų miesto įstatymų lei
dimo įstaigą. Mano rekor
dai yra- vieši. Aš esu pasa
kęs tuzinus prakalbų ir pa
rašęs tuzinus straipsnių 

 

per apie aštuoniolikos, pas
kutinių mano gyvenimebme- 
tų.

“ArAvaldžia gali surasti 
nors vieną mano prakalbą, 
arba nors vieną mano pra
kalbose bįei straipsniuose ei
lutę, lomoje aš būčiau skel
bęs spėka nuversti - mūsų ' 
valdžią? Ji negalėjo paro-' 
dyti. Jeigu būtų galėjus, 
tuojau būtų patiekus. džiū- 
rei. Bet nepatiekė. O nepa
tiekė todėl, kad negalėjo. O 
negalėjo todėl, kad nesi
randa nė mažiausio tokios 
rūšies parodymo.

“Kaip tik priešingai:' Vi
są savo suaugusį gyvenimą 
aš pašvenčiau Kovai kaip 
tik prješ tuos, kurie varto
ja spėką ir prievartą prieš 
mano žmones, prieš negrus,

teisiamasis, kiekvienas kal
tinamasis, jei tik jis norėjo, 
turėjo teisę save apsiginti, 
tarti paskutinį .žodį prieš 
džiūrę. Nors tokią teisę 
kiekvienam kaltinamajam 
aiškiai garantuoja konsti
tucija, bet šiame atsitikime 
teisėjas Medina nesiskaito 
su konstitucinėmis kaltina
mųjų teisėmis.

Todėl DaVis savo prakal
boje pareiškė:

“Aš sakau, J 
yra priešingas 
jai.

“Aš ^>akau, kad šį^žygis 
yra nę‘ liškas

“Aš kaltlųu, 1 

 

gis atima i^ .rnanę^ teisę į 

 

bešališką teį|smą.

“Aš kdjtj/iu, kad šis- žy

 

gis yixniasikesmimas ant 

 

kiekvieno! žmogaus ’ teisės 

 

apsiginti taip, kaip jis 
manotir pasirenka.”/

kyla kainos visų amerikon. gaminių. Ątminkit,' kad Ka
nada importuoja iš Jungtinių Valstijų fuž $2,000,000,000 
į metus. Kanados žmonėms reiks sumokėti už tas prekes 
$200,000,000 daugiau. . Kanados dolęris nuvertintas 10 
nuošimčių. Britų svaras nuvertintas 30 nuošimčių. Reiš
kia, britų darbininkui reiks mokėti visu trečdaliu dau
giau už amerikiečių prekes.

“Jungtinių Valstijų1 kąpitalistams, iš kitos pusės, di
delis palengvinimas. Jie dabar ;galės daug pigiau pirktis 
sau reikalingas medžiagas visose tose šalyse, kurios nu
vertino pinigus.. Kas liečia konkurenciją iš britų ir kitų 
šalių, amerikiečiams nėra reikalo bijoti jos, nes ji turi 
Maršalo pląmą, kuris neklausia, kieno prekes nori pirkti, 

 

Patys, britai, kurie davė vadovybę pinigų nuvertinime, 
negali pirktis kur jie nori.

“Galutinoj išvadoj galima pasakyti, kad britų darbic- 
tiška valdžia davė vadovybę darbininkų algų nukapoji- 
mui visose šalyse. Ką darbininkai iškovojo per sunkias 
kovas, dabar buvo atimta vienu'pasimo j imti.”.

Į Visus LLD Narius 
Kanadoje ir JAV

Kol šie žodžiai per spau
dą jus pa^eksy-yiskLietuvių 
Literatūros Draugijos na
riai Kanadoje būsite gavę 
po du egzempliorįu brošiū
ros “Už šviesią Ateitį.”

Lietuvių Literatūros 
Draugijos Kanados kuopų 
atstovų suvažiavimas, ku
ris įvyko rugsėjo 3 ir 4 dd., 
Toronto mieste, Kanadoje, 
kaip matėte spaudoj iv, ne
abejotina, girdėjote rš savo 
delegatų raportų, įbuvo 
brandus, visapusiai pasek
mingas. Praėjo geriausioj 
nuotaikoj, padarė daug 
naudingų tarimų. Pats su
važiavimas, diskusijos ir 
nutarimai rėmėsi, pagrin
diniai, ant trijų raportų- 
pranešimų, būtent, Kana
dos Veikiančio Komiteto 
organizaciniais reikalais 
raportas; Z. Janausko pra
nešimas “Už Šviesią Atei
tį,” kuriame jis smulkiai 
analizuoja Kanados socialę, 
ekonominę ir politinę padė
tį ir jos rolę tarptautinėje 
padėję, taipgi kiek paliečia 
Tarybų Lietuvą, jos priešus 
ir mūsų santikius su -ja, 
padarydamas ‘ atatinkamas 
išvadas, kaip turi orientuo
tis visais klausimais mūsų 
Draugija, jos nariai; ir K. 
Kilikevičiaus pranešimas 
“Karo Nuostoliai Žmoni
jai”, kuriame, detaliai, pasi-j 
vaduodamas oficialiais sta
tistiniais daviniais, jis nu
rodo, kokius baisius nuos
tolius gyvybėmis, ekonomi
niai ir kultūriniai karai ne
ša, žmonijai, kas karus ruo
šia ir prie jų veda ir kaip 
mūsų Draugija galėtų pri
sidėti savo darbais prie tų 
žmonių, kurie darbuojasi, 
kad karų daugiau nebūtų, 
kad pasaulyj viešpatautų 
pastovi taika. ?

Kadangi šie pranešimai 
svarbūs savo turiniu, reikš
mingi mūsų Draugijos dar
bais, todėl suvažiavime kilo 
mintis, kad jie neatsidurtų 
vien tik į suvažiavusių de
legatų ausis, bet kad pa
siektų visus mūsų Draugi
jos narius ir kiek galima 
daugiau visų Kanados lie
tuvių.- Tuo v^dpvaujantis 
buvo^nuta(fd ar LLD Ka
nados Veikiantis Komitetas 
įgaliotas išleisti juos bro
šiūros forąioj.

Klausimas, kaip pasiekti 
visus' darius? Veikiantis

smulkutė pareiga. Pasitiki
me, kad ją pasistengsite vi
si nariai atlikti.

Kaip matote, brošiūros 
kaina 25 c. Tačiau ši bro
šiūra išleista ne pelno tik
slu, todėl nė wienas narys 
neturi jaustis, kad čią nau
dojama prievarta. Mes pa
siuntėme Visiems nariams 
ir pilnaLZpasitikime, kad 
nuoširdūs Draugijos nariai 
ir simp atikai laisvai, sava
noriškų įsipareigojimu į- 
verti 
ii 
koš / padengimui išleidimo 

 

brangių išlaidų.

latinimui, jei 
noro, nebus sunku, 
kartais sutinkame lietuvių, 
kurie sakosi priešingi mū
sų organizacijai. Kiti mū
sų draugiją persis ta to sau 
kaipo kokį baisūną ir už tai 
jos vengia. Pasiūlykite to
kiems žmonėms įsigyti bro
šiūrą, lai pasiskaito, susi
pažįsta su mūsų Lietuvių 
Literatūros Draugija, su 

jos tikslais, siekiais ir troš
kimais. \

Jei kartais kurie turėtu
mėt perspektyvų 'išplatinti 
daugiau, kreipkite^ pas sa
vo kuopos sekretorių ar 
tiesioginiai į KVK, jums 
,bus prisiųsta.

Atsilyginimui už brošiū
rą pinigus ar aukas irgi 
galite perduoti savo kuopos 
finansų sekretoriui, arba 
pasiųsti tiesioginiai Kana
dos Veikiančiam Komite
tui. x

JAV Nariams
Mes pasiuntėm ir į Jung

tines Amerikos Valstijas 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos kuopoms po kelias ko
pijas. Mes mąnonųe, kad 
brošiūra lygiai yra svarbi 
ir,JAV, kadangi, nors bro
šiūroje nagrinėjami Kana
dos lietuvių reikalai ir už
daviniai, bet joje liečiami 
taipgi ir tarptautiniai poli
tiniai klausimai, kaip kad 
karo pavojus ir taikos klau
simas ir kt.

Todėl pažangūs JAV lie
tuviai, dienraščių “Laisvės” 
ir “Vilnies” skaitytojai, įsi
gykite kanadiečių išleistą 
brošiūrą “Už Šviesią Atei
tį.” Kreipkitės į savo .kolo
nijoje gyvuojančios LLD 
kuopos valdybą, ar tiesiogi
niai į LLD Kanados Vei
kiantį Komitetą. Jums as
meniniai ar platinimui, su 

1 mielu noru brošiūrą prisiu
sime. .

J. Lesevičius.,
LLD K.V.K. Sekretorius, 
P.O. Sta. “D,” Box 44,

1 Montreal 22, , 
Que., Canada.

RIEBŪS BANKŲ 
PELNAI

Washington. — National 
Bankai Jungtinėse Valsti
jose gavo $378,000,000 gry
no pelno per pirmąjį 1949 
pusmetį, tai, yra, 23 melio
nais dolerių daugiau, negu 
per tą patį 1948 pusmetį

Liė Sako, jimgt. Tautos 
Neseimaus Maskvoj

Lake Success, N. Y.
Generalis Jungtinių Tautų 
sektorius Trygve Lie sil
kė reporteriams, kad Jun|g, 
Tautų seimas 1953 m. nebus 
Maskvoje laikomas, ūors 
Andrius Višinskis, užsieni
nis Sovietų ministrą 
reiškė, jog tas seimt 
tų Maskvoje įvykti/'

visus
Komitetas priėjome išva
dos, k 
siųsti /visiems nariams 
du egzempliorių, o šeimoj 
dviem nariams ar daugiau, 
tris egzempliorius. Mes ma
nome, kad kiekvienas narys 
(o jei su šeima, tai visa šei
ma) turėtų turėti vieną 
brošiūrą sau, o' po vieną,

2 pusi.—Laisve (Liberty/Lith. Daily)—Antr., Spalių 11, 1949
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Atkastas Chorezmo Palocius

K AZIO BEVARDŽIO MARGUMYNAI
profeso-

sii

o jį tik tada,' kada
kad

daugiau 
metų, bet

• v • Izi-

vokiečiai, gu- 
i ir kitu tautu

• *, v

kaip praneša
Universįte-

Didžiojo bombaneš.io, va
dinamo B-36, kubilą (tan
ką) pripildyti reikia 21,116 
galionų gazolino; o aliejam 
reikia 1,2.00 galionų.

Valstijų inži-
7 Mason subudavo-

(pergamento), 
dešimtvs tu doku-

Masonų organizacija šio
je šalyje turi 3,287,990 na
rtų. Panašios masonų orga
nizacijos • yra ir daugelyje 
kitų pasaulio kraštų. ■

yra
na-

nėra 
atominis

Periodinė Mendelejevo 
Lentelė

Rusas Dimitrius Iv. Men

nėse Valstijose už- 
medicinos bei chirur-

Kuomet žmonės suserga 
pellagra^- tai nustoja jų 
dantys . gedę, 
Northwestern

amerikonus, 
atominiais darbais pasižy- 
mė

. zius paveikslus ir
■ nius, parodančius 
sudėtį. Juos išspausdino^ ir 

l.amerikin. McGraw Hill lei- 
; (Tąsa 5-tam. pusi.)

[ 1 *Šiuo reikli 59 senatoriai 
ir 221 kongre^manas 
masonų organizacijos 
riai. >.

bus ir ato- 
meištrai.”

Chicagos Universiteto

t i nė moteris per dieną su
mažėja , tiktai puse colio. 
Bemiegant per naktį vėl 
atgaunama .paprastas žmo
gaus aukštis. f'“ .. r ‘

General Electric kompani
jos leidinys ‘įAtomic Arti
llery”, “Science News Let
ter” ir kiti rtloksliniai ame
rikiečių žurnalai. Jie pra-

ivdiriu tautu 
'pasidarbavo 

anksčiau ^išvystė ūtomo sudėties atradė- 
i atominio

i

a\ominį

kt. The dirbi 
kūrinia?į yra 
jo šiijntmeči 
krikščf

Sovietiniai mokslininkai 
jau nuo, 1937 metų tyrinė- 

buvo ta seno- 
i karalija, gy- 

iusi nuo 6-

ja plotą, 
vinė Chorež

Trumpos Mokslines Žinio

pimo, negu vyrai. •.

t

Vidutinis vyras nuo atsi
kėlimo iš rvto iki gulimo 
vakare sutrumpėk trimis 
ketvirtadaliais colio, o vidu-

jų kūdikių
nepatinką.
sakė, kad
papročiai
jiems jokių pataisymų.

-------------- - ,—

b
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AR BUVO ATOMINES JĖGOS SEKRETAS, IR KAS JĮ ATRADO?

Prez. Trumanasxpirm po- bombą padaryti. Tie pasa- 
ros savaičių nugąsdino įrhe- koriai užmiršo amerikonų 
rikin. atom-bombų fąfrati- jy holandų parašytas po ka- 
kus, viešai paskelbdamas, r0 knygas, kurios parodo, 

jog Sovietų j. |<a j p nacių mokslininkai kiv
io atominisj

kus, viešai ] 
kad “sužinota, . 
Sąjungoje įvyko 
sprogimas.”

Trumanas pavėlavo bent 
dvejais metais, nes Sovietų 
ministrai Molo-tovas ir Vi
šinskis 1947 m. įspėip Ame
riką, jog Sovietų Sąjunga^oki geri-, 
jau tada žinojo, kaip ga
minti atominę jėgą.

Tuomet Washingtono po
litikai tik ranka numojo i 
So v i e t ų m i n i s 11 *ų pa re i š k i - i 
mus. Jie pranašavo, kad 
praeisią dar 5 iki 10 metų, 
iki Sovietai atrasią atomų 
bombos “sekretą:”

Dabar gi tie' politikieriai, 
persigandę, kad ištrūko ato
minių ginklų monopolija iš| 
jų rankų, išradinėja naujas 
priešsovietines. pasakas.

Demokratas senatorius 
McMahon, Kongreso atomi
nės jėgos komisijos pirmi-

darydami ’ nevykusius 
bandymus išrasti atominę 
bomba karo metu.

Čia taip pat galima būtų 
užklausti:

Jeigu vokiečių smegenys 
o sovietinių žmo

gių prasti,. tai kodėl kari
niai amerikonų inžinieriai 
'pripažino^ jog Sovietų pa
trankos, tankai, kulkosvai
džiai, šautuvai ir rakieti- ’ "K
niai mūšių pabūklai buvo 
geresni) negu vokiečių? Ka
trie katruos, pagalinus, su
mušė, ar vokiečiai Sovietus, 
ar Sovietai vokiečius?
Politikieriai Patys Nežino, 

Ką šneka
Kuomet senoviški advo

katai, demokratai ir repub- na, tai yra, 
u „ ■ ilikonai senatoriai ir kon-

nirrkas, Washingtone, spė- gresmanaį pasakoja, kad 
lioja, kad..sovietiniai .šnipai Sovietų Sąjunga išgavus 
1942-43 metais išgavę ato- atominius Amerikos sekre- 
mų jėgos sekretus ir perlei-^us> jje tiesų nežino, ką 
dę juos Maskvai. Todėl, Nes "nebuvo ir
di; rusai taip greit pasiga-tokio-dal ko> kai 

sekretas.
Daugelio 

mokslininkai

vada, kad galima bus . su
skaldyti ir tūlų kitų atomų 
elementus. i
Einšteino Atradimas ir Ki

tų Mokslininkų Darbas
• i

Vokietijos -mokslininkas 
Albertas Einšteinas (žydų 
tautybės) 1905 metais su
rado ir paskelbė taisyklę, 
kiek ’jėgos- išsivystys, jei bu: 
suskaldyti visi atomų bran 
dboliai bet kokiame medžia
gos gabale. ,

Japonų mokslininkas Na- 
gaoka teoriniai parodė, jog 
atomas susideda iš bran-

mino atomine bomba.
Mokslinis New Yorko 

Times rašytojas Wm. Lau
rence stebėjosi, jog Sovietai; 
>> metais <----------
atomų bombą, negu jis irj^i ir pradin 
kiti “žinovai” pranašavo, i branduolio sk 
Vokiečių Garbintojai, Rusųįkitas francūzas piG1TC Cu- 

.emin ojai ,je su savo žmona lenke
Komerciniai Amerikos!pirm 1905, metų atrado ir 

laikraščiai, radijai, genero-. parodė, jog bJemento radin
iai ir kiti Sovietų neigėjaijmo atomai* nėra amžini, bet’ 
ėmė pasakoti, kad rusų su-įpalajpsniui “sproginėja,” 
imti vokiečiai mol/dininkai g a m t iniai paliuosuodami 
išmokinę Sovietus atominę j atominę jėgą. Iš to s&kė i?

Col u m b i j os U n iv/? r s i t e ta s 
New Yorke pranešė, jog 
vedrėno '(buttercup) gėlės 
sultys užmuša' plaučių už
degimo (pneumonijos) pe- 
rus.

ginklą -pergalingai karui 
baįgti. \

Medžiagos par u ošimui 
atominei bombai ’Amerikoje 
darbavosi italas TEnrico 

'Fermi, vengras Szilard, an
glai, kanadiečiai ir kitų 
tautų mokslininkai, jų tar
pe ir rusas — pačiose Jung
tinėse Valstijose.

atomu 
skaldymui, var

tojant neutronus kaip “kul
kas,” reikėjo sulaikyti neut
ronus nuo per didelio gręi- 
čio.v Ir komunistes Joliot- 
Cun^-^abartinis Francijos 

duolio ir lekiančių aplink jį 
.elektronų. Aų^lų fizikas 
Rutherford jau'1919 metais 
laboratorijoj skaldė atomų 
branduolius. (

Jol.iot - Curie, komunistas 
francūzų utopistas, sa
vo bandymai^Kpadėjo anglui 
Chadwickui atrasti neutro- 

tokią atomo 
branduolio dalelę, kuri ne
išleidžia nei pozityvės (pliu
sinės) nei negatyvės (mi
nusinės) elektros, taigi yra 
neutrali, “bepusiška.” 

Tuo P^Čiu laiku darė ato
mų. skaldomo bandomus la
boratorijose vokiečiai, Tu
šai, 'da 
mokslihdnkai. » „ ,

1939/ metais vokiečiai 
Hahn Strasemahn , su
skaldė tam tikroje pažinoję 
uraniumą num. 235 įAskir
tingus elementus, betvatys 
dar nežinojo, k'aš atsitiko. 
Tatai’ išaiškino jų pa
dėjėju Lise- Meitner, kuri 

 

buvo j^u pabėgus nuo nacių 
persekiojimų į užsienį.

KasNDįavė Sumanymą dėl 
Atomų Bombos 
Albertas Einšteinas, pa
bėgęs'nuo Hitlerio į Jungti
nes Valstijas’, suprato, kad 
iš uraniumo -num. 235 gali
ma atominę bombą paga
minti. 1;Tai Einsto-iftas ir 
pri ragino prezidentą Rooše- 
veltą pradėti atominės jė
gos išvystymą kaip naują

valdžios atominės jėgos di
rektorius, atrado, kad sun
kusis vanduo# geriausiai su-, 
turi neutronus nuo netinka
mo srhankumo.

Sunkiojo vandens mole
kulėje elementas hydroge- 
nas yra antra tiek sunkes
nis, negu paprasto vandens 
mblėkuloje. Bet sunkiojo

——’— ' ’ Turtingiausias Japonijoj
Anglijos sveikatos minis-,perlų kapitalistas K. Miki- 

terijos daktarai atrado, jog moto samdo* tiktai ftioteris 
paprastu slop-u porai atsi- narūnes peliniams oiste- 
>aiko net prieš 125 laipsniu riams graibyti* iš jūrų. Jis 
šaltį žemiau užšalimo punk- sako, moterys po: vandeniu 
to, pagal Fahrenheito ter-i gali ilgiah išbūti be atsikvė; 
momotrą.

Stiklinėje laikomos “au
ksinės” žuvvtės gali nu
plaukti daugiau, negu 1 
amerikine m’vlia per valan
da. kaip patyrė Toronto 
U n i ve rs i t e t o * p r o feso r i a i.

New Yorko Valsti jos Me
dicinos Žurnalas rašo, iog 
kurie žmonės turi skaudu
liui (iiloprq) skilvvjp. toj. 
kiek patirta, neturi skaudu
liu'žarnoje. o kurių žarno
se vra skauduliu, tai tų 
skilviai Ii uosi nuo skaudu
liu.

Vabzdžiu mokslininkas 
Ralnb N. Swain, skaičiuoja, 
kad Yočko mieste vra 
anie 2.000 ivairiu rūšių 
vabzdžių, o visame pasau
lyje •— 650.000 skirtingų 
rūšių vabzdžių.

stus, o tik nurodoma tiesa, 
jog kitataučiai mokslinin
kai nuveikė bent tiekį kaip 
amerikonąi, tyrinėdami at

 

omo branduolį ir išrandami 

 

atomines jėgos išvystymo 
būdus/.

tas ir painus darbas. Todėl 
griebtasi skirtingo neutro1 
nų apstabdytojo, v.

Urminio atomų skaldymo 
bandytojai Chicagoje, Vol- 
ner ir Wilson iš pradžios 
vartojo rusų fizikų patari
mą — naudoti metalą He-/ 
ryllį. kaby neutronų lėtinto- 
ją. Beryilis tam reikalui ti
ko, bet sunku buvo gan 
daug beryllio gauti. TodėJ 
neutronų apstabdymui b(i 
parinktas grafitas, kutip 
daug daugiau yra Ajmer 
žemėje.

Taip ir buvo 
Chicagoje slapta 
mo krosnis, ' kurK pei 
mišrųjį, /“tingųjį” Airaniu- 
mą į sprogstančią ją atomi
nės bombos medžiagą pĮu- 
tpniumą. Ir tai pasirodė 
daug sėkmingesnis ir piges
nis atom-bbmbai medžiagos 
paruošimas, negu visi kiti 
bandymai. ' ' ’ '

Amerikiniai AtotfWstai
Čia nėra mėginama pa

žeminti'anierikinius atomi-

L Jungtinių

jo rutulį, kuriuo galės leng- 
'.yai išsigelbėti keliaujantieji 
jūromis, žmonės nuo. skęs- 
toęių laiVų. , • 
tt^as C rutulys pastatytas 

kad,: nežiūrint didžiau-
Jjūros bangų, žmonės’ja- 

nfe: galės per -visą laiką iš
silaikyti virš bangų.

. ; 1 Šiemet ‘ liepos mėnesį
daugiau nuo Jungi 

miršta sveika- baigė
negu 'pamišėlių, gijos mokslą 5,094 studen- 

ktarais. Tai 
mažiausias tą Įmoksią bai- 

skaičius dešimties

Dveia tiek 
vėžio Ligos 
nročių,* : 
kai n atrado Chicago State tai, tapdami dąl 
Hosnital. • mažiausias tai

J v 'gūsiųjų
Mavo Klinika (kietų bėgyje.. Garsįoii

išsiuntinėjo klausimą še
šiem šimtam. motinų, koki 

papročiai Joms 
400 mamių at- 
visi jų kūdikių 
geri ir nereikia

ATLANTA, Georgia. — 
Policija per dvejus metus 
ieškčrio vieno pųsikaltėlio ir 
arešt 
jis pasiskelbė, jog kandida
tuoja rinkimams į Georgi- 
jos valstijos seimelį.

' kalifornietis yį.prbf. 
Lawrence, prof. Oppėnhei- 
mer įir či 
ninkai 
nekalbant apie eilę kitų ga
bių amerikinių atomištų.

Sinchrdtronas
Prof.lLawrencey pagarsė

jo kaip^ inžinierius ciklotro- 
nų, tai yra, tam tikrų elek- 
tro-magnetinių mašinų at
omų branduoliaįms skaldy
ti. i

Sovietų gi mokslininkas 
Veksler 1945 metais išrado 
sinchrotroną, dikčiai page
rintą atomų skaldymo ma
šiną. Apie Vekslerio išradi-

riečiai moksli-

chins sakė:
“Rusijoj yra ne mažiau 

kaip 27. pirmosios rūšies a- 
tominiai fizikai, atomų 
branduolių - žinovai, *ir ne 
mažiau kaip 70 universi
tetų. Suprantant, j^g kiek

 

vienas > univebsitetAs turi 
bent po vieną ga 
mokslininką, tai. Rusij tu-

Praeitą savaitę New Yor
ko Daily News užklausė a- 
merikiečius atomistus pro
fesorius Haroldą Urey ' ir 
Harrisoną Broyypą,* ar jie 
sutinka su jankių generolo 
Walterio Bed. Smitho pa
reiškimu, kad dar, girdi,’ 
praeisią 10 metų, iki rusai 
galėsią daug atom-bombų 
pasigaminti.

Prof. Urey, ChicJgos U- 
niversiteto atominio sky
riaus galva, atsakė:

“Smitha.s visai nežino,; a- 
pie ką kalbias. Mes pirmiau 
darėme klaidą, ‘ spėdami, 
kad rusai tik už 5 metų pa

sigamins pirmąją atominę 
bombą, j Taigi' nedarykime 
antros klaidos, būk rusai
i ato
minių bombų, darymą.”

Prof. Brown,(vienas bu
vusių amerikinės atom-

element elę. Toje len- 
fis iš anksto nurodė, 

oki elementai dar bus at
rasti, api kuriuos tJda ne
buvo žinoma. Tokiu būdu 
Mendelejevas padėjo moks 
linį pamatą ir. tyrinėji 
mams, privedusiems prie 
naujų elementų atradimo, 
iš kurių išvystoma atominė 
jėga. Apie Mendelejevą ir 
periodinę jo lentelę galite 

 

rasti) visuose mokyklini 

 

chemijos vadovėliuos

au pirm pastarojo karo 
V. Skoblecinas sy^savo 
bendrais sbvietiniąis moks
lininkais skaįde^visatiniais 
(KosminiaisXępipduliais at
omus gyvsidarbrio ir tūlų 
kitų metalų. Visatiniuose 
gi spinduliuose yra m.ilionus 
kartu daugiau smarkumo, 
negu ’ pasidaro iš atomo 
branduolio* suskaldymo.
Atominio Mokslo Įstaigos 

Sovietuose *
Jau 1932 metais Sovietų 

Sąjungoj veikė bent trys 
didelės mokslo įstaigos, ku
rios ryžtingai tyrinėjo ato
minių branduolių . “slapty
bes,” būtent — Valstybinis 
Radiumo Institutas ir 
nis - Techninis ’ Institu 
bombos gaminimo direkto- .Leningrade ir Fiziniai- 
atsakė į N. Y. Daily i Technini^ Institutas Char- 

ve.
Ivanenko — Atomų Sūdė- 

“Mes pilnai galime tikė- ; ties Išaiškintojas 
tis, jog Rusija per seka-j , .
muosius dvejus metus pasi-< Ame'1>p™s zuina 
gamins didoką skaičių ato-' 

.minių bombų.”

nešė,, jog apie tą patį laiką nepajegS paspartinti 
ir vienas atominis Amen- 
kos mokslininkas savaran
kiškai suplanavo sinchrot- 
roną, nežinodamas ūpie so
vietinį, išradimą; bet pripa- 

ipo,z jog sovietinėje snau 
oje keliomis ‘ savaitėm!

pirmiau buvo aprašytas 
Vekslerio1 išradimas, negu 
ųngtipėse Valstijose buvo 

skelbta žinia, kad ir a- 
merikonas padarė panašų 
atradimą.
Ką Amerikos Mokslininkai

į Sako Apie Rusus
Čikagietis prof. Haroldai |

Urey 1946 metais rašė:
“Jeigu jūs žinotume 

kaip mokslininkai žinomą 
rusų moksle darbuojas 
kurie geriausių pasaulyje 
mokslinių smegenų šian
dien, tai suprastumėte, kad 
rusais 
minės

ai

65 metus amžiaus, t. y., jau 
turėtų teisę gauti senatvės 
pensiją. Bet ne visi ją gali 
gauti. Sau dirbusieji biznie
riai, profesionalai, farme- 
riai, farmų darbininkai ir 
daugelis, kitų negauna to
kios pašalpos.

Apskaitliuojama, kad da
bar keturis sykius dau
giau studentų dirba po mo
kyklos- lekcijų įvairius dar
bus, negu pirm Antrojo pa
saulinio karo’. ,

ai ir dailės 
t iš trečio- 

) pirm šios

Pdpieriniūs pinigus ga
minant federalei valdžiai 
'Washingtone, D. C., vieno 
dolerio pagaminimai atsiei
na 1 centas. Tiek pat lėšuo- 
ja vienlentės 10,000 dole
rių “bumaskos” pagamini
mas, Tai didžiaųfia vieno 
popierinio pinigo suma: šio
je šalyje.

A p s k a i tliu(
Jungtinėse Va 
dien 2,700 žmonių baigia

Žemdirbystės departmen- 
tas Washingtone apskai
čiuoja, kad šiemet žemės 
ūkiuose - farmose dirba po 
19 asmenų iš kiekvienbJd 
to, žmonių. Prieš Antra M 
pasaulinį karą farmose dir 
bo 23 žmonės iš kiekvięn 
šimto.

vavusi ir Klės 
jo amžiaus pirih krikščio
nių gadynės iki 6-jo mūsų 
gadynės šimtmečio, tai yra, 
viso dvyliką šimtų metų, 
kaip rodo atkasti dokumen
tai. .

Tyrinėtojai atrado ir 20CK 
kitųu^ Chorezmo miestų, 
miestelių bei sodybų.

Minimi dokumentai liu
dija, jog Chorezipo karali
joj buvo gana aukštai išsi 
vysčiusi kultūra ir civili 
zūotas gyvenimas.

Tatai sumuša anglu-ame 
rikonu mokslinčių tvirtini 
mus, Kad jų neigiama 

’ “mongoliška” vi 
__ ‘ mokslininkai;ia- p’^r(^b netu 

nėr trejus pastaruosius me-i/kultūros, o tik pasiskolin

Rašotna, kad indijonų ra
sės žmonių viso yra 1 mįf 
lionas, 500 tūkstančių. 
Jungtinėse Valstijose šiuo 
laiku gyvena 846 tūkstan
čiai indijonų.

Sovietų mokslininkai - ar
cheologai atkasė senovinių 
Chorezmo valstybės karalių 
palocių Toprak-Kaloj, vidu
rinėje Azijoje. Tas palopius 
buvo pastatytas 
kaip pirm 2,1’00 
amžiams beinant 
neštas žemėmis.

Vadovaujami
niaus -S. Tolstovo, moksli
ninkai atrado nalociuje pui
kiai išsilaikiusius rašytus 
dokumentus ant medžio 
lentelių ir ant tam tvčia iš
dirbtu odų 
Kelios
plentų tano persiusta i Mas
kva. kur tuos tvrinėia se
noviniu Azijos kalbu žino
vai ir išvers rusu kalbom 
Kai kurie dokumentai jau 
nerskaitvti.

Tas mūro palocius buvo 
dvieili ailkštu ir turėio tri
jų aukštu bokštus, bet bu- 

labai ii va s ir platus.
'Žž^ovi etiniai

inė Azi-

Jungtinių Valstijų Fede-1 
ralių bankiniu Rezervų 
Board’as (komisija) pra
neša, kad 1948 metais buvo 
11 nųošimč. žmonių, uždir
bančiu mažiau, kaip pp 
0&0 dolerių per metus, 
nuošimčių amerikiečių 
eitais metais uždir 
žiąu, kaip po $2,000

m

Vokietijoj yra nedidelis 
miestas vardu Weimar. Se- 
niaus daugelis jį vadinda
vo “poetų miestu.” Jame 
gyveno Jokios garsenybės, 
kaip didieji vokiečių poetai 
Goethe ir Schiller, ir beveik 
40 metų- jame gyveno ^pa

uliniai garsus muzikos
kompozitorius Franz lA^zt.

Kazys Bevardis.

tu s atkasė 
saliu, kambariu >hAkorido- 
riu: bet lieka dar 
kastu kambarių.

Ant nalociaus sienų at
rasta gabiai nupiešti pavei
kslai ir artistiškai paga
minti iš spalvuoto degto 
molio skulptūriniai kai 
vaizdai.; Taip pat atr 
dailiai padaryti čeverykai, 
drabužiai, kardai, durtuvai, 
lankai - seidokai, vilyčios ir

“ariiu” tauį 
neat- Artimuosius

j iš arhbų..
Snvietin. mnkslihi 

radimai i rudo, kad pačios 
“^akarinės” tautos daug ko 
pasiskolino iš aukštos ir 
šaunios Chorezmo kultūros, 
sako profesorius Tolstovas,

gyvenusiu

Sovietų Mokslų. Akademi 
jos Žurnale. , J. C. R

........... -'"T------------------------------------------------------------------ ------ ------------------------'----------------------------------------

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Spalių IĮ, 1949



GRYNOS SĄŽINES ŽMONĖS
Parašė P. VERŠIGORA

5-26-49

• « 1 (Tąsa)
4b

Per jiįktį ir auštant mes spėjome iš
tirti vis 
medis jame buvo mums pažįstamas. Pra
dėjome greitai ir drąsiai šliaužti atgal.

Tačiau/ matyt, nez visa, kas yra leista 
naktį, "darytina ir

Iktį ir auštant n
k miško pakraštį, ir kiekvienas

ŽINIOS IŠ LII TUVOS

ienoą metu. Už spyg
liuotų užtvarų priešas jau turėjo keletą 
kulkosvaidžių, ir/vos spėjome mes su Ba- 

 

zima pakilti perbėgtu kaip kulkosvaidžio 
serijos vėl pribloškė pius nrie žemės.

Per pusantro niėnesio taikaus stbtyk- 
lavimo aerodrome Sįtpratusieji nuov mū

 

šių nervai neisdąikė Jįįęmpimo. Atsimenu 

 

kaip šiandien; mesTsdgulėme už senos, 
lyg milžiniško šįagbaujpo 
verstos pušies 
slėpėme už j 
lį stuomens, 
apiberdamos 
spygliais, ir spausdamos v 
glaudžiau prie žemės. • Bev)ei 
žandu minkštą, geltonom i 
tomis nusėtą žemę, /aš žvilgterėjau 
zimą, o jis į mane, į 
mai sužvingome

Dar pusmetį 
drauge, dažnai susi 
ir dabar, bet tą j 
sies mudu visuo 
mis mūsų pasi

— O atsimen 
už pušies sstoti£je£

— O kaip gir/. *

» rankena, iš- 
r^kihkvibnas iš mūsų p^- 
kamiįno/ tik galvą ir da

s' lėkė skiedros, 
ipgais • 
įau ir' 

besdamas 
glių ada-

uo
s

a______
1 kvailiai.

kariauti 
me mudu su juo 
už išverstos pu- 
jmename pirmo- 

njb minutėmis.
judu gulėjome

s-
s 7 teko

Vertė N. ZIBERTA1TĖ j
—102—

---------------------------.------------------------  . ---- mį 1111 Hill I

. į Be trijų pirmųjjį mūsų’ pamuštų pus
stotėje sąstatų,- vokiečiai atvarė da£ ke
lis. Jiems pavyko išlaipinti juos nuoša
liai. Ir sprendžiant iš šūVių, pasigirstan
čių tai čia, tai ten, ir iš. šunų lojimo, jie 
jdu buvo beapsupą grandma mišką, už
eidami mums, iš užpakalio. Rbikėjo ne
delsiant nešti kudašių.

Bązima paliko keletą sunkiųjų kulko
svaidžių pridengti pasitraukimui. Užpa
kaly užtruko dar Jefremovo patranka ir 
keli vežimai, vežusieji sužeistuosius.

Vokiečiai supo mus, leisdamiesi vis gi
liau į mišką. ' . <

Mes jau buvome^ pasiruošę sprukti, 
kaip nuckpusstotės puses atbėgo šuoliais 
pabalnotas arklys. Bazima* iššoko į sky
nimą .ir pagavo jį už kamanų.

Tiktai tada mes pamatėme Kostią 
Djačkovą:’jis gulėjo, .prigulęs prie ark
lio kaklo, visas kraujuota^. Mes jį pa- 

 

uldėme^J Bazimos Vežim/ą. Nuo galvos

Tradicinė Paroda

VILNIUS, rug. 4 d.—Vilnie-: 
čiąi gausiai l.įnko Pionierių 
rūmuose atidarytąją tradici
nę pradinių' ip -^dūrinių mo
kyklą sieninių jąikraščių Įja- 
rodą? ' ! :

p Parodoje išstatyta 70 gim
nazijų, progimnazijų, dalyki
nių ratelių ir pradinių moky
klų sieninių laikraščių. 1 183 
įvairūs mokiniiį piešiniai, 164 
rankdarbiai.

Iš sieninių laikraščių ypatin
gai lankytojų dėmesį atkrei
pia Pasvalio gimnazijos pir
minės komjaunimo organiza
cijos organas “Leniru^keliu,” 
o taip pat Kauno Komjauni
mo* vardo gimnazijos laikraš
tis “Jaunystės sparnais.” Ge
rą įspūdį palieka ir Švėkšnos 
gimnazijos J klasės Organas 
“Mūsų žingsniai.” ”
• Jurbarko gimnazijos moki
nio V.’ Kriaučiūno piešinys 
vaizduoja fašistinius budelius. 
Pažymėtinai taip pat gabaus 
Pasvalio gimnazijos IV kla
sės mokinio V. Vaišvilos- pie
šiniai nūdiene tematika.

programą per 
Miško medžiagos 

Sėjai nutarė iki metų pabai
gos dirbti dar našiau, kad 
Didžiojo Spalio 32-rąsias me
tines sutikti su ^yiMuihplani- 
nėmis dovanomis. Mjsko’ pra
monės ūkio darbininkai, ap
svarstę savo’ galimybes, įsi
pareigojo iki' metų pabaigos 
viršum plano išvežti 88 tūks
tančius kubinių metrų miško 
medžiagos.

metinę 
metų.'

31/2 
ruo-

★ “ŠVIESIOJO KELIO”

ga_ -S iki kojų jis jvisas buvo kraujuotas. Aš se- 
i]<q- Jnau už vežėją. Bazima/oandė išaiškinti,

u/guolės, pasirodė,

kur jis sužeistas, pažibėti su juo, ta

 

čiau vaikinas, matyt, buvo jau bemirš- 

 

pasivjjome gurguolę ir 
ne, štabo viršini

“Galas !7 O paskui staiga pa:

KOLŪKIO ŠACHMATININ
KAI (Kaišiadorių apskr.?žas- 
lių r valse?) • iškvietė rungty
nėms Kaišiadorių valsčiaus 
“vienybės” kolūkiečius. Run
gtynės pasibaigė lygiomis. 
Ateityje žasliečiai numato 
susitikti ir su kitų kolūkių 
šachmatininkais.

B. Žurauskas

| Pagalbą Mokykloms A
KRETINGA, rugp. 5 d.— 

Vykstant mokyklų statybai 
respublikoje, respublikinis sa
nitarijos - higienos institutas 
suruošė ekspediciją po Kre
tingos apskritį. Instituto dar-

A JUS

buotojai, vadovaujami medi^ 
cinos. mokslų kandidato V 
Kviklio, ištyrė visas apskritie 
mokyklas ir suteikė informa
ciją bei konsultavo apie n/u- 
jai statomų, perkeliamų, re
montuojamų bei perplanuoja
mų mokyklų sanitarinius-ni- 
gieninAis reikalavimus. /

St, Louis. — Mirė R. K 
Hannegan, 46 metų, buvęs 
Amerikos paštų galva. /

Washington. — 44 sena
toriai prašė neardyt z/kąU- 
nių fabrikų vakąrin^jė Vo
kietijoje. ’

Gavimui Laisvei 
Naujų Skaityto jų

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

Progimnazijos Kolūkiuose
KRETINGA,'rugp.. 4 d.— 

veliu į Karolio Požėlos var- 
žemės ūkio artelę nuo paV 

' juda vežimai su ai/- 
nimis, plytomis,,! cementu, 

is. TAi kolūkiečiai sta- 
> savtK-gyyenvietėje^ moky- 
lą. [Statyboj kasdien dirba 

clešimlys kolūkio statybinin
kų; jų tarpe geriausia brigą? 
da, vadovaujama Viskanto.

Liaudies statybos metodu 
naujos progimnazijos 
mos taip pat 
“Naujojo gyvenimo 

♦tės” ir kituose 
viso apskrity, 
mokslo met 
16 mokyklą 
kurių staty

. *tąs. Kai mes 
’ ėmėme važiuoti 
kas tarė: ‘ '
silenkė prie Kosti(\s kūno, "atgniaužė^ 

 

kumštį ir išėmė siigniaužtą į gumulėlį 
popierių. Išlygino jį nušluostė nuo jo 
odinukės skvernu KoXtios kraują ir ta
rė

— Laiškas. Paimk h Nu\ažiuosim, va
toje susigaudysim.

Vokas buvo kraujuotas, aplipęs smė
liu ir pageltusiomis spyglių adatomis. 
Tai buvo europiefiškas vokas su storo 
fioletinio popieriaus pamušalu. Atidaręs 

voką aš pamačiau, ka^T laiškas buvo išli- 
' • kęs sveikas. Aš paslėpiau prirašytus la-

Mums atėjus prie
kad ir ten /nebuvo $auflfu. Nors štabo ve
žimai buvo vidury 
klajojančias. kulko 
komisaro 
veislės pri 
mumis vi 
kų.

Kovpakas gulėjo vežinąe, įtraukęs gal
vą į savo vengriškų kailinių apikaklę, ii\ pelius savo planšetėje karth su dieno- 
rūkė cigaretę po cigaretės. ;

. Šalia komisaro buvo susibūrę?Didžio-^
sios’ žemės atstovai: draugas Demjanas .. .Paėję apie dešimtį kilometrų j pietus 
sėdėjo ant tač^nkos su vytele rankose;

Sergiejus Kuzbeęovas kažką gyvai aiški
no Paninui.

Iš sumišusių Rudniovo ir Kovpako vei
dų (juk tai buvo pirmas mūšis Demjano 
akivaizdoje), iš tylių keikiamųjų dau
giaaukščių Kovpako žodžių, kuriuos ’jis 
košė pro naujus dantis, iš pabrėžtinai ra
mių draugų iš Didžiosios žemės replikų 
buvo aišku, kad padėtis yi\ rimta.

Ryšininkams buvo duot^sPįsakymas iš
vesti kuopas iš mūšio.

Nežinau, ar visi suprato tai, bet drau
gas Demjanas, Kovpakas ir Rudniovas 
suprato. Nesėkmė pusstotėje reiškė, kad 
tenka pasukti atgal, į pietus. Vietos 
dviejų ar trijų dienų manevrui buvo pa
kankamai, bet jai dabar aiškėjo, jog 
priešas pasikels nuo geležinkelio seks 
įkandin mūsų, vis.labia^ir labiau įvary
damas mus į ankštą “šlapią kampą, 
graibstydamas mus, lyg žuvį tinklu.

Operacijos pradžia jam pavyko A Mūsų 
mėginimą pasprukti iš maišo jis sė 
gai atmušė. ,

•— Suk atgal/ Politucna, — tarė Koy- 
pakas, nušokęs nuo tačankos. >

.Gurguolė jau traukė, keliu atgal. At
gal pasuko ir štabo vežimai, išvyko drau
gas Demjanas ir Rudniovas. .

Kovpakas atsisėdo šalikelės griovelyje. 

 

Mudu su Bazima dilinėjome . trumpuš 

 

žodinius įsakymus irxpranešinėjome pa
sitraukimo tvarką. Senis sėdėjo ir mur
mėjo:

•• — Ot, tai tau monai toji įgula.
Aš priėjau prie jo ir išskleidžiau že

mėlapį. Jis dar labiau įnirto:
— Na, ką tu čia tuoj su tuo) žemėla

piu? Čia reikia galvoti, kaip/ušlindus. 
’Ar aš nesakiau, kad reikia anksčiau iš
eiti į reidą, o štai dabar davėme vokie
čiui- laiko užrišti ma^šą. Va dabar paban
dyk'išlįsti. — Paskui burbtelėjo man per 
petį: —• Kad man tasai KoValiovas iki 
vakaro nepasipainiotų po kojų. Peršauti 
galiu. Supratai? j 
' Ir staiga lengvai, beeidamas, įšoko į 
pro šajj važiavusią gurguolės tačanką ir 

 

pradingu už miško kelio posūkio.

Daugelis kuopų ,buvo jau pasitrauku
sios ij/mūšio, bet trūko dar dviejų: tre

 

čiosios Karpenkos kuopos ir aštuntosios 
Seriožos Gorlanovo. Pasirodė,(kad jos li
ko atkirstos anoje pylimo pusėje.

& minos. Užmušė 
pirklį, ’gi&Žūcdę, • baltą arabų • 
Įskrauję- kumelę, perėjusią su 
fą kelią nuo pat jBriansko miš-

m-

r^ščiu ir ukrainiėcių mergaičių laiškais 
iš Vokietijos? .

nū(b geležinkelio, mes sustojome paganų 
miške, pastatėme užtvaras ir .užtrukome 
Č^a iki vakaro, tikėdamiesi, kad. Gorlano- 
vo ir Karpenkos kuopos vis dėlto muš pa
sivys. Bet jos taip ir nepasirodė. Delsti 
mes neturėjome teisės. Dabar muš galėjo 
išgelbėti tiktai ryžtingumąs, /.judėjimo 
greitis; mums padėjo ir tai, kad priešo 
maišas buvo palyginti didelis.

• < Kol kas tarpupis dar/leido mums pa
tiems pasirinkti vietą, kur būtų pato
giausia lįsti Jš 
m ų, eidąmKm i

. Nesulaukę scrte-į. 
, paslepiančiu mus nuo 

^Viacijps,i^ies sparčiai žygiavome į pie
tus bęvei tuo pačiu keliu/ kuriuo buvo
me atėję. Mūsų dešimtį valandų užtru
kusių paganų vietoje liko tik vienišas 
Kostios Djačkovo kapas1 ir kažkur gele
žinkelio linijoje dvi geriausios mūsų kuo
pos — Karpenkos ir Goi^lanovę. Jų liki- 

. mas mums

ais

uVo. nežinomas...
XXXVII

’Aušra užtiko dalįnius į šiaurę nuo 
Choinikų, netoli nuo tos vietos, kur tik.' 
prieš-tris dienas mes- priiminėjome lėk
tuvus. ‘ .

IštirtUArevičių ir artimiausių plentų 
mes nesuspėjome ir todėl nusprendėme 
dvi dienas išbūti miške.

Pradedant nuo Tulgovičių, Pripetė 
buvo musų gerai ištirta dar stovyklavi
mo ir flotilijos sutfiuškinimb metu. Lo
viai ir nesuskaitomi 4‘seniai” bei “seno
lės” apvaikščioti žvalgų ' męškeriotojų. 
Keltis per upę galima buvo tiktai čia.

/Surengti bent kiek tinkamą perkėlimą 
reikėjo turėti laisvo laiko dvi tris dienas. 
Į pietus nuo Tulgovičių kaimo, prie di- 
.džiulės užliejamos pievos, stove jo kadai
se didelis šieno presavimo fabrikas. Ži
noma, jis be reikalo buvo vadinamas di
deliu vardu “fabrikas”; tai buvo tiesiog 
didžiulė medinė daržinė,. apie pusės kilo
metro ilgio, o daržinėje keli šienui pre- 
suoti varstotai. Nuo fabriko iki upės ir. 
atgal pusantro kilometro ėjo siaurasis- 
gelžkelis. . ... ; f ■ ’

Dabar fabrikas nėdirbo. Varstotai bu
vo sudaužyti, didelė bėgių dalis, nuplėš
ta nuo žuolių, gulėjo nuošaliai.

Presavimo fabriko sienas mes nu
sprendėme panaudoti . kaip medžiagą 
plukdomajam tiltui. . s k ; • •

y (Bus daugiau)

•stato- 
Paluknės,” 

‘žemy- 
.kolūkiuose. Iš

naujaisiais 
stos rikiuotėn 
pastatų, prie 

__ ______  _ sdien (Urba 
daugiau kaip kolūkiečių. 

Apskrities mokyklose 1949- 
1950 mokslo metais mokysis 
3,300 mokinių — dešimt kar
tų daugiau kaip buržuaziniais 
laikais.

METINI PLA^Ą — IKI 
DIDŽIOJO SPALIO ŠVENTĖS

UKI^ERG®., rugp.
Bendrame susirinkime “Vie
nybės” kolektyvas apsvarstė 
respublikos pramonės pir- 

' mūnų kreipimesi. Kalbėju
sieji darbininkai karštai pri
tarė iniciatyvai — penkmetį 
įvykdyti per ketverius me
tus. ir priėmė konkrečius 
įsipareigojimus.

Liejyklos cechhs 
reigojo duoti tik 
kokybes, gaminius Nr 
del visiško ketaus 
pašalinimo.

Vienybiečiai ųtltarje , lapk
ričio 7 d. įvykdyti metinį 
gamybos planą, ^mechanizuoti 
eilę darbo procesų, pakel
ti darbo našumą 
tų.

“ Vienybės ” 
garbingai vykdo 
įsipareigojimus. Brigada, l<p 
vojanti del/ puikios gam 
nių -kokybės brigados vardo; 
duoda tik geros kokybės 
krosninius liejinius.'

. įsipa- 
puikios 
kovoti 

atliekų

15 procen

kolektyvas 
prisiimtus

Sandėliai Naujo 
Derliaus Grūdams

KAUNAS. Rūgp. 3. dieną 
Prie malūno Nr. 1 balandžio 
menesį buvo' pradėta naujo 
grūdams sandėlio statyba. 
Pagal planą sandėlis galutinai 
turėjo būti užbaigtas 1950 m., 
tačiau spartūs -darbo temdai 
įgalino pagrindinius simių ir 
stogo statybos darbus Užbaig
ti ligi liepos 28/u.

Prie sandėli 
bų' ypač pasiž&nėjo mūrinin
kas Vasiljevas staliai Mic- 
evičius, kurie savo darbo už
davinius kasdien įvykdė

jtatybos dar-

J. Skirpstas

Miško Ruošėjų 
fsipareigdjimai

ŠVENČIONYS, rugp. 5 
Švenčionėlių miško pramonės: 
ūkio kolektyvas pirma 
Įvykdė miško išvežimo

Gaukime/10Q0 Naują Skaitytąją! 
Sukeikime Fondą Nors iš $1(LOOO!

\ Užtikrinkime savo dienraščiui 1950 metams biudžetą savo 
darbu baigdami šiuos mętus. Jei gausime 1,000 naujų skaitytojų 
ir jei sukelsime $10,000.00 siūtomis ir parengimais per tris mė
nesius šių metų, tai, turėsime gražų biudžetą pradžiai sekamųjų 
metų. . . ’ j >

Vajus; Gavimui Naujų Skaitytojų . Į °* „ >
Prasideda su Spalių - Oct. 1 Diena;

Baigsis su Sausio-Jan. 1 Diena.

iamę, "f Kontestą Gauti Naują 
Skatt^oją! Gražios Pinigines Dovanos

Paskirtos Kontestantams
*

laiko 
pėnk^

140-

d.—

A-ma —- $75.00
2- ra -
3- čia •
4- ta — $30.00
5- ta — $25.00 

o

$50.00
$35.00

o'-ta
7- ta
8- ta
9- ta _ $10.00 

10-ta.

$20.00
$15.00
$12.00

$5.00
( >

aukščiauTuojau stokite į kontestą ir gaukite noi;s vieną iš 

 

nurodytų garbes dovanų. Parodykime, jog ji šiandien mes tebe
dirbame tokiu pat pasiryžimu, kaip dir 
pradėjome Laisvę leisti dienraščiu. Gražiausia 

 

biliejų, jei gausime 1,000 naujų skaitytojųJJus mūsų didžiau- .

0,000 auKomis ir p^Inais nuo „ 
dienraščiui LaisveFgyvavimą

sias džiaugsmas, jei šukelsime $10,000 
parengimų ir tuomi užtikrinsime 1___
1950 metais.

e prieš 30 metųjkai 
atžymėsime j u-

-V*/Stokime visi į darbą ir dirbkime kįjp 
gražiam apšvietos tikslui! Tlioj 

užsiregistruokite j kontestą.
u :

Laisves kaina metams $7.50, pusei mėtį $3.7ŽfĮ 
Kanadoje $8.00 metams. Kitur užsieniuose $9.00. \

Visais vajaus reikalais kreipkitės:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Spalių 11, 1949.



NAUJAIS SKAITYTOJAIS
ATŽYMĖKIME JUBILIEJŲ

Mūsų vajus gavimui naujų skaitytojų prasidėjo gra
žiai: S. Kirslis iš-Bridgewater, Mass, prisiuntė $20.00 ir 
blankutę išpildęs šiaip-: ’ “ /

“Naujas skaitytojas C. Zamon. užsimoka $7 ir aukoja 
Laisvės perkraustymui $3„ Aš užsimoku už Laisvę $7 . ir 
aukoju Laisvės perkraustymui $3/?* x

Daugelio metų Laisves vajinihke J. K‘.« Navalinskiene 
iš Binghamton, N. Y. prisiuntejaiškęlį sekamo turinio:

“Gerbiamieji! •/?* f j
Prisiunčia čekį $19.ą0 už dvi atnaujintas' prenumera

tas ir už vieną naują. Gėlininkas J. Vaiče'ką.ūskas už-rašė 
dovanų Laisvę savo geram draugui. Ačiūį J/hn! Kas pa
seks Vaičekauską? Dieųraštis Laisvė yra labai vertinga 
dovana Kalėdoms. Viėtojb pirkus ką kitą, užrašykite sa-

Mes, moterų skyriaus vajininkės. Binghamtone, prašo
me visų dienraščio 'skaitytojų atsinaujinti prenumeratą 
tuojau, kaip tik pasibaigia. Taipgi prašome visų skaity- 

*tojų pagelbėti gauti naujų-prenumeratorių.”
Naudingų patarimų duoda murfis draugė NSValinskie- 

nė. Laukiame ir iš kitų vajininkų pabarimų. „Pasidalinki
me savo patyrimais, sėkmingiau gulėsime veikti platini
mui dienraščio. . r'O-
' Sofija Petkienė, žymi Brooklyno v.eikėja, apdovanojo 
, Laisvę su $10 užtikrinimui biudžeto pradžiai* 11950 me-

’ tu. •
Kiti geri sayo dienraščio patrijotai, užsinjbkėdami pre

numeratą, .pridėjo ir dovanų:
George Mikitas, Miami, Florida . . . $3.00

• Mary K. Skralskis, Cherry Valley, Mass:’į:, . •. 3.00 
Frank Chesek, Marlboro^ N. Y. .• . . ,3.00 
J. Gavėnas, Brooklyn, N. Y. . . ..... 2/00 

^Pradžia vajaus piliai, dirbkime pasiryžusiai, visi sto
kime į darbą, pačioje pradžioje vajaus, pasinaudokime 
gražiu oru. . ' ’ • ' . ’ *

Laukiame vajaus’rezultatų, norime skelbti kontestan-. 
tu s. ’ Laįsvčs Administracija.'

Tokio.
rengiasi .prašytį šalis, 
rioms reikia darbininkų
•kad priimtų

•- darbių perviršius.

Prasidėjo teis-Japonų valdžia Chicago,
‘ku- mąs prieš IVeštoną Tucke- 

u ris su žulfkiška savo 
Japonijos be-auty^hobilių- kompanija iš- 

'suko $28,000,000 iš žnicmių.

AR BUVO ATOMINĖS 
JĖGOS SEKRETAS? 

/

(Tąsa nuo 3 pusi.) 
diniai". O tie paveikslai ir 
braižiniai paremti/sovieti
nio atomisto Ivahenko raš
tais jau iš 1932 metų.

Sovietų žurnalai ir laik
raščiai 1940 metais išspaus
dino gana daug rašttp/apie, 

•tai, kas atsitinka umniumo 
.atomams,- kuomet jie’ bow 
.barduojami neutronai t Oyi 
kitomis atonunem'i^jį^j & 
mis.

Kiti Atominiai Sovietų x 
Atradimai / \

. * '■

193.9 metai sovietinis 
mokslininkas A. E. Brods
kis išdėstė spaudoje savo 
atradimą, kaip geriausiai 
išskirti sunkųjį vanderiį iš 
paprasto, vandens. Sunku
sis vanduo; kaip jau- mine- 

' ta,geriau /, negu grafitas, 
tarnauja kaipo tarpinė me
džiaga,’gaminant iš ^įpras
to mišraus uraniumo plu- 
toniumą, sprogstamąją a- 
tom - bombos medžiagą. •

0 1942 metais Brodskis 
su bendradarbiais išvystė 
iPpaskelbė būdus, kaip iš
skirti uraniumą num. 
iš įvairių priemaišų, 
nium num. 235 yra 
smarki' sprogstamoj i

. minė medžiaga, kaip ir plu
tonium.

Ir jau ilga eilė metu, kai 
Sovietų vyriausybė kas me
tai' skiria milionus rubliu v
atominės jėgos tyrimui ir 
išvystymui.

Kur gi tad buvo ameriki
niai atomų’sekretai? Ir kas 
juos “išvogė”? • /

Newark, N. J.
ė Jieva Žilinskienė

Rugsėjo 28 dieną St. James 
ligoninėje mirė Jieva Žilins
kiene, iš .namų •—■ Jaruševi- 
čiūtč. ■ ,7

Laidotuvėmis, rūpmoši jos 
duktė Nellie Miller S/ yyras 
Vincas Žilinskas. Velionė Jie
va atvyko į ’šią šalį, rodęs, 
19T2 metais, pagelbštint fi
nansiniai josios' pusbroliams 
Antanui ir Jurgiui. '

j- Iš Lietuvos paėjo iš Kaime
lių kaimo, parapijos Lazdijų, 
iš pat 
kelis, 
Vincu 
metais

lanke ne kokios bažnyčios)’, 
Gates of Haven kapinėse, 
HanoveK N. J. 1

Giminėms^ uzS gėles, lydėto
jams, lydėtojams, laidotųjų, 
direktoriui jaunamu -Bųfa-fe; 
kui širdinga padėka. /Y""

* Albinas.

Federacijos Vadai Atsisako 
Kalbėt su CIO Vadu '

HELP WANTED—- FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

235 
U ra
to kia 
ato-

N..M

St. Paul, Minu. — Darbo 
•Federacijos pirmininkas 
Wm. Green ir kiti vadai at
sisakė kdlbėti nuo tų pačių 
pagriridų su CIO galva Phi- 
lipu ilurray masiniuose su
sirinkimuose, kurie ruošia
ma Herberto H. Lehmano 
kandidatūrai paremt į 
Jungtinių Valstijų senato
rius. •

PHILADELPHIA, PA.
) "LDS 5-tos kuopos susirinkimas 
įvyks trečiadienį, spalių Oct.) 12-tą, 
pkadžia 8-tą vai. vakare, Liaudies 
Name, ’ 735 Fairmount Ave. Visi na
riai marmėkite ateiti į susirinkimą, 
pasimokėti duokles ir pasirūpinkite 
gauti rtą 
karai 
įvyks sp;
Green kviečiame į susirin
kimą i/ meldžiame liuosnoriai pa
dirbėti/ baliuje, tai bus labai gar
bingas jūsų pasitarnavimas kuopai. 
— P. ųįalantiefiė. (223-225)

WATERBURY, CONN.
Šį trečiadienį, spalio (Oct.) 12-tą 

įvyks Laisves skaitytojų ir bendrai 
viKų apšvietą brangi 
susirinkimas pasitarimui del Lais
vės vajaus ir kitais apšvietos reika
lais. Bus P. Buknys iš Brooklyno, 
paaiškins apie dienraščio padėtį ir 
apie kitus apšvietos reikalus. Malo
nėkite visi būti šiame svarbiame 
susirinkime. Vieta: 103 Green St., 
pradžia 7:30 vai, vakare.

ujtK narių. Taipgi bus ren- 
Jiaijbininkai baliui, kuris 
anų (Oct.) 22, salėje: 414

REIKALINGOS 
OPERATORĖS

Prie paprastų ir naminių suknelių 
Nuolatinis Darbas. Gera Alga.

Kreipkitės nuo 9 ryto įki 5 vak.
MARY HODDAD.

555—5th Ave., Brooklyn.
(225)

PARDAVIMAI -
Parsiduoda 3 seimų namas, atski

ra krautuvė, 13 garadžiai, lotas 
65x365, visas išrandavotas, įplaukos 
$2,400, j metus, krautuvė užimta, 
lysas ^pasibaigs už 2Vž metų, kaina 

Great Neck$18,000. Tclefonuokite:
vizų apšvietą branginančių žmonių! ^4. Arba rašykite. 

a“ - ■ - - .*+■;• Alfonso VaranauskąsĮ,
Lane, Great Neck, N. Y.

f J (255-259)

24 Potters

Pro- 
ve- 

mri- 
prįe Susivienijimo 8-ttos

Dzūkijos. Pagyvenus 
metus, . susipažino su 
Žilinsku . ir, rodosi, 1915 
susivedė.

Velionė Jieva buvo linksmo
būdo moteris, su visokių pa
žiūrų žmonėmis gražiai sugy
veno. Priklausė ■ kitados prie 
Sietyno Choro, IVįpterų 
gresyvfrf 'Sušivienij imtY^ik 
liau [šių žpdžių rašytojas 
rasė
kuopos. 7 į

Vargšė velionė per pastarai 
Šias kelias savaites sunkiai, 
sirgo ir net veik nepažinojo 
ją lankiusių. .Turėjo aukštą 
kraujo' spaudimą, $ vėliau 
kraujais įsiveržė į smegenis ir 
ji nustojo sąmonės, )

Paliko nuliu duslus /yrą, 
dukterį Nellie ir žentą. Mill
er. Taipgi 3 pusbrolius 
Alnerikoj<*\ Antaną ir Jurgį 
Jąmisonus ir Antaną Mason, 

i Floridoj; 3 •pusseseres : Ag
nes Meizlaiški'enę, Elsie Vei- 
verienę ir jievą Baltušienę, 

i Brook lyne; d'u broliu Tfsjqjgna 
i sesutę IJetu.ybjė, ir daugiau 
tolimesnių , giminių.

Palaidota-su visomis baž
nyčios ceremonijomis (nors 
velionė Jieva per 3() metų ne-

Nors Green ir Murray 
remia Lehmano, buvusiojo 
New Yorko valstijos guber
natoriaus, Kandidatūrą v 
Senatą, bet Green nesutinj 
ką drauge su Murray kal
bėti už Lehmaną, kol CIO 
wra atskira nuo Federaci- 
jbs Unijinė organizacija.

Seoul, KoFejaN+j /Parti- 
zajmi dažnai iy^sm^kiai atf 
(akuoja Piety Korėjos kac, 
riuomenę policiją, kaip 
praneša ayneriki-niai. kores
pondentai

ess,Lake
Graikijos fašistų atstovai 
pasakoja, buk graikų parti
zanai persikelia jwgartyon.

HARTFORD, CONN.
Laisvės

ir jLęatrą,
Choras rengia koncertą 
“Mirties Lažybos,” vieno 

Veikimo komediją, įvyks sekmadie
nį, spalio (Oct.) 16, pradžia-2:30 
vąl. po pietų, klubo salėje, 227 
Lawrence St. įžanga 75c.

Hartfordo ir " apylinkės lįptuviąi 
malonėkite dalyvau/i, nes tai bus 
puikus sezono parengimas. — Kon
certo Komisija. (225-226)

PA.IIESKO.IIMA!
Paieškau savo brolio' Mikalojaus 

PuČkaus, pareinančio iš Gudikonių 
kaimo, Ratsėnų valsčiaus, Kėdainių 
apskrities. Girdėjau • gyvena Phila
delphia, Pa. Kajetonas Pučkus, 
Jose Leon Suaręs 5595, Capital, 
Lugano, Buenos Aires, Argentina.

DETROIT, MICH.
Lietuvių Abgvietos Klubo pamo

kos įvyks / ketvirtadienį, spalio 
(Oct.)/13 d,/ pradžia 7-tą va f. .va
kare 
AcrN

pradžia 7-tą vai*, .va- 
DPaugtjų svetainėje, 4097 Por- 

Držugėš, šios paskaitos bus 
tsnčs nuo kitų. Pereitą ket- 
iįfobuvo nutarta . turėti susi- 

.-^Vpirm pamokų. Todėl <visos

Donpcclė Liutinskytė, gimusi Lie
tuvoj 1906 m., Pagriaužio 
Girkalnio parapijo; 
krityje, paieško sa 
jųnos Liutinskienė: į po antrojo vy 
i’O pavarde — Da 
čios Philadelphijoj, 
šau motiną arba nh 
ną Dabkutę atsisekti. 
Domicėlė Liutinskytė, Calle 
Poz 230, Lanus, 4- ro Junio, 
Paz 230, Lanus, 4-tro de 
Buenos Aires, Argentina.

kaime, 
, Raseinių aps- 
/o motinos Mari-

ikienės, gyvenan- 
Pa. Labai pra-

mo seselę, Albi-
Rašykite: 

Marino 
Buenos
Junio,/

Montello ir Worcester Atydai!. ;
Laisvės Dienraščio 30 Metij Jubiliejui Atžymėti

ALDONA ALEKNIENft 
Alenoj ir Miežicnės rolėse

Stato scenon

R. Mizafos
Keturių veiksmų dramų

"Musų
^Gyvenimo
Žaizdos"

Režisierius Jonas Valentis
Vaidinime dalyvauja Brooklyno 

Liaudies Teatro aktoriai-mėgėjai.
PRANAS VAKŠTIS 
Antano šilko rolėje

Montello, Mass.
{vyks šeštadienį

Spalio ;15 October
Liet. Tautiško Namo Salėje

, Vine ir Main Streets
f ' Pradžia 7 vai. vakare 

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

; Pvengia ALDLD 6-ta Kp.

'■Woroesteiy Mass.
Įvyks fcekmadienį

^ Spalio 16 October 
Lietuviui ^Svetainėje

29 Endicott ptreet 
Pradžia 2:30 vai. po piety 

Įžanga $1.00 Asmeniui
' (taksai įskaityti) 

Rengia ALDLD 11 ir 155 Kuopos

JONAS L
► -Mirgio

ZAUSKAS 
liko rolėje

7

' šis veikalas sukyr 
linkės lietuviai 
Jono Valenčio, 
DŽIA LYGIAI

i is

f®

JONAS VALENTIS 
Tanib Gulbio rolėje

LILIJA KAVALIAUSKAITĖ 
Luces Vilkienės rolėje

įvykių Brooklyno lietuvių tarpe, prohibicijos laiku, todėl Montello ir apy- 
biitinaiWsilankykite pamatyti, kaip mūsų gabūs artistai, vadovybėje visiems žinomo 
atvaizduos tuos laikus'su įvykusiomis tragedijomis. — N E VĖLUOKITE PRA- 
7 VALANDĄ VAKARE.. / ' ' \ " .

IšMINTINGAS\žMOGUS? 
KURIS Iš ANKSTO APSI
RŪPINA PATS SAVO IR 

ŠEIMYNOS SVĮEIKATA 
Tėmykite atydžiai.

apsirgsite ir reikės fculėti lovoje 
arba eiti ^ligoninėn. Tas jums /atsi
eitų labai brangiai; B®t tą/galima 
išvengti, jeigu iš anksto -/apsisau
gosi, naudodami Miracle Ointrpęnt 
(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

Nelaukite kol

virta 
rinki 
choristės ir Klubo narės yra prašo
mos pribūti -7-tą valandą vak., šarp. 
Taipgi pasirūpinkite naujų narių 
atsivesti. Visų draugių, kurios pir
miau dainavote prie choro, prašome 
grįžti vėl į chorą.

Choras priėmė užkvietimą dai
nuoti, LLD 188 kuopki spalio 15-tą, 
Hamtramck. Taipgi LDS 21. kp., 
L.LD 52 kp. ir Moterų Klubas turės 
gražų koncertą lapkričio 13-1 ą, bu
vusioje Lietuvių salėje, 
dalyku, apdiskųgavimui ir 
rinkimošdįūbietės ' turės 
ir užkandžių, tad būkite 
Marytė Smalstis.

žmogus, kuris jau neturi dantų, boti 
smegenys (gums) nesveikos, išpur-! 
tę, skauda, tai reikia vartoti M. J. 
S. Miracle Ointment for Toothache. 
Būsite patenkinti. Kaina $1.

No. .2—-M. J. S. Salvo for Exter
nal pains. Mostis, kuri maloniai šil
do ir prašalina 'įvairius skausmus' 
kaip tai: kojų, rankų, pusiau spran
do; ‘mėšlungumą, traukymą, tirpi-1 
mą, nesveikumą sąnarių (museles), | 
nuo ’užsišaldymo ir aštraus kosulio 
ir nuo peršalimo. Kaii^i $1.25.

No. 3—M. J. S. Miracle Salve for 
Skin Irritation. Rash, Sinus, Ath
lete’s Feet, boils, pimples, burns, 
•sores, ir lt. ) Ši mostis visuo
met pagelbsti. Gelbsti, jeigu kojos 
kaista, nuo nesveikumo nosies af 
burnos ir dėl kitų įvairių odos ligų. 
Kaina $1.25.

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

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

Ši mostis prašalina Piles į trum- 
, pą laiką, varvančias ai' ne, užsefie- 
Sįusias- ar nąyjas, pagelbės be pjaus
tymo, jei dar neišsivystė vėžio liga. 
Nurodymai kaip naudoti .ir užsilai
kyti pridėti prie dėžės'.
Kaina $2.50.

Siųsdami užsakymus^įptrlu ir pri- 
siųskite monoy-ord^rįar čekį. Siun
čiant C.O.D., reikia prisiųst 
ekstra pašto ženklelių (stamps) 
orderiu. Adresuokite.

M. J. ŠVILPA, 
F. O. Box 73, Sta. A 

Hartford, Conn.
Vietiniai galite gauti vaistinėje 

po 158 Park St., Hartforde.

30c
su

10

Y ra daug 
po susi- 
arbatėlės 
visos. —- 
(225-226)

' ' BALTIMORE
Lietuvių progresyvių Klub 

rinkimas -įvyks i>enktadien), 
(Oct.) 14, 
vieta 2108 Penrose į Avė. 
malonėkite dalyvauti.^-=-1 
mond, sek r.

ELIZABETH, N.
12 d. spalio įvyks L. D. Susjv. 

kuopos susirinkimas po 
Court St. 8‘vai. vak.

Nariai dalyvaukite, 
svarbių reikalų apsvabst; 
sime aptarti LDS III Apskr. vaka
rienę, kuri įvyks 15 d. spalio. — 
Kviečia Valdyba.

D.’
lubo susi- 

spalio- 
pradžia 8-tą‘ vai vak.

isi nariai 
S. Ray- 

225-226)

turėsime 
ui, Turė-

‘ LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y: 
r 

Geri Valgiai laukia jūsų visada
DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
' SHUFFLE hoARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964MATTHEW L BU YUS
(BUKAUSKAS)

□
<<*

Laidotuvių Direktorius
' ' '□ □ □

•s ■ *

426 Lafayette Stj.
Newark 5, N. J?.

MArket 2-5172 /
■ ■

imiimniiinininininiiniiwffliiiiiiiiiini)

TELEPHONE
8TAGG 2-5048

mnnniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiowiinB

BES. TEL.
HY. 7-868)

MATTHEW P. BALLAS
ABORTUS(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS

FUNERAL HON
ALBERT J. BALTON-BALTR^NAS, Manager 

(Laisniuotas Balsam^otojas)
Liūdesio valandoje kreipKitčs pas mus

Patarnavimas bus užtikrintaš už prieinamą kainą, , 
Puikiai įrengtos Dvi Kcjplyčlos, Duodamos 

Mylimiems PaSarvotl Dovanai į.
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

------- --------------------------------------------------------------------------—;---------------------------------------------------- ;---------------------- , ■■■■...... .

5 pusi.—laisvė (Liberty, Lith. paily)-*-Antr> Skalių 11, 1949Į



1

5

e

/

NewYorto^^ferZliiloi
Susižeidė v 
Viktoras Bekeris

BrookJyniškiai Menininkai 
fĮvaidins Žaizdas į Radiją

Pereito penktadienio rytą, 
bes i pr a u sd am as, pa vo j iii ga i 
paslydo ir skaudžiai susižeidė 
dešinę akį. Daktaras sako, 
kad mažai trūko visiškai pa
gadinti akį. Dabar jo akis
storai užvyniota, nes paakys dramą 
yra užsiūtas, kur buvo per-

* kirsta , puolant.
Viktoras Bekeris yra žino

mas kaipo menininkas. Juo
du su Geo. Vedegiu yra da
vę gražių duetų laisvės kon
certuose. Bekeris yra įdaina
vęs ir keletą plokštelių.

Aukos Civilinių 
Teisią Gynimui

Susipratę lietuviai*’ 
miršta savo pareigų 
gynimo' Amerikos žmonių /ci
vilinių laisvių ir, dem 
tinių teisių /u o fašistinės 
reakcijos. Jie supranta^ kaip 
svarbu yra ginti teis 
tuos, kurie, už darbininfcis 
veiklą patenka* į .reakcijos 
rankas. * Tam gražiam reikalui šiuo 
tarpu paaukojo sekami:

LLD 55 kuopa .
P. Babarskas . .
Onutė ............ <.

' Tom Lisajus . . •
F. Reinhardt . i

O. Reįnhardtienė .
F. Vaitkus ....
G. Diržuvaitis . . 
Viktoria Balkus 
F. Kranklys . . . 
Mary Krunklienė

v Marytė ..............
J. Dagis ...... 
Cedronąi ..........
Kauliniai \.........

. V. žilaitis .....
Baltrėnas .....

", J. Aleksajtis . . .
J Jankauskas

* »

•1
/

nepa- 
‘ linkui

ra-

ose

. , $5.00

.... 5.00 
,.. 2.oo 
.... 5.00 
..x.. 1.00 
.... 1.00 

...... 1.00 
  1.00 
.... 1.00 
..... 2.00 
..... 1.00 
.... 1.00 
.... 1.00 
.... 1.00 

  2.00 
  1.00 
  1.00- 
.... r.oo 

. . 1.00,
paaukojo

* desėtko dolerių vertės ’ laikro- 
. dėlį.

Visiems širdihgai ačiū už 
aukas. ■ prašome ir kitus ge
ros valios lietuvius prisidėti 

. prie civilinių teisių gynimo, 
r v a n

Jeigu Norite Žinoti > 
Darbininkų Programą 
Šiuose Rinkimuose—

• Pasiklausykite American 
Labor Party radijo programų. 

» Vyriausias ALP kandidatas 
kongresmanas. Vito Marcanto- 
nio, kandidatas į miesto ma
jorą, kalba kas* trečiadienio 
vakarą, ‘“Marcantonio to O’
Dwyer”* užvardintoje’ progra
moje. • )

Charles Vita \ 
Restauranto Biznyje

Piliečių Registracija 
Balsavimams Prasidėjo 
Jau Šį Pirmadienį

Pilieti, jūsy balsą stebi visas pasaulis, ar užsiregistravai 
balsuoti? Tam laikas baigsis spalių 15-tą. Valandos: nu< 
5 iki 10:3f0 kas vakara, n šeštadieni nuo 7 ryto. , 

__ •- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —_- - - - - - - - -

Kaip žipia, Brooklyno lietu
viai aktoriai - mėgėjai, vado
vaujami režisieriaus J oho Va- 
lenčio, š. m/ spali(r\l-5 ,?ir 16 
d d. vaidins •, Rojaus yMj^aros 

Mūsų Gyvenimo ^žaiz
das” Montellyj, ir Wėrjceste- 
r.vj. ’

Iš abiejų miestų pranešama, 
i jog ten veikejąi "- repgejai 
stropiai darbuojasi, kad šis 

/pastatymas,^ kiek' liečia juos, 
; būtų pilnai pavykęs.- -

Na, o mūsų aktoriau , iš sa
vo pusės, taipgi darbuojasi, 
kad jie, nuvykę taip- toli - su 
gastrolėmis, tena^įnės“ publi
kos nenuviltų. Jie ryžtingai 
repetuoja dramą.

Paskutinės pilnos „repetici
jos įvyks spalio 12 d.; tre
čiadienį, Laisvės salėj e , 
Brooklyne.

Vaidinime dalyvauja seka
mi aktoriai: pats Jonas Va- 

tis, Jonas, Lazauskas/ Lili- 
Kavaliauskaitė, Adelė, Rai

niene, Jonas Rušinskas, Aldo- 
,na Aleknienė, Franlk Yakštis, 
Povilas Alekna ir Povilas Rai-’ v.’ nys. ’ - -

Mi
si a i 
m’a--

va-

Adomas Dagis — scenos pa
ruošimo šeimininkas, Eva 
zarienė — suflerė, nors 
aktorių rinkinei sufleris 
žai tėra reikalingas.

Per Radiją j.

Gintaro Lietuvių radijo
doyag - anaunseris A. Taraš- 
ka užkvietė'šiuos aktorius da
lyvauti radijo programoje. 
Jie sutiko. Pasirinko tam ^ti
kras iš. pirmo dramos veis.k.- 
mo ištraukas ir jas įvaidihs 
per radiją. . ■-

Tai bus spalio 16 dieną.;
Iš vakaro/ aktoriai dramą 

statys, kaip sakyta, Montel- 
lyj, Lietuvių" Tautiškame na
me, o ant rytojaus, vykstant 
į Worcester}, aktoriai • susto 
Fra m i n g h am e (k u r yra ra d 
jo • stotis)-z ir ten 
pasibrėžtą darbą, 
žiuris Worcesterin, 
vhj Salėje, 2 :30 v. 
“/Mūsų Gyvenimo "žaizdų” 
vaidinimas. ' ’

Kaip matotne, žaizdininkai 
sekamą savaitgalį bus užimti-, 
svarbiu darbu.' N. ,

rta.
.49 Ten

Mi
Meškausko* ir

Laisvės kaimynystėje įstojo 
į restauranto biznį, su pilkais 
gėrimų laisniais, Ch 
Jo įstaigos antrai 
Eyck Street) Brooklyne.
Vita nupirko
Tubiėnės vietą. *

'Charles, Vita brooklynie- 
čiams • yra gerai pažįstamas, 
nes jis čia per tūlą laiką tu
rėjo: barber shop. Savo nau- 
j a nre - b i z n y j e j is ’ a*į5r ųj) i n a 
publiką . valgiais ir ■'visokiais 
gorimais . Beje, Mr. Vitos vie
ta ,yra gražiai įrengta., Jauku 

smagu ten liuoslaikį pra-

Daleistina, kad jūs dar ne- 
n'usisprendėte, už ką balsuoti. 
Ir nenuostabu — visokių kan
didatų ir visokių programų 
girdisi, šimtai visokiausių mū
sų gyvenimo sričių ’.paliesti. 
Faktinai, net tas, ar grupė 

.draugų turi teisę įsigerti, 
piešimo pelno svetimiems, 
taipgi priklauso /fučf’i’inkimų.

Nusispręsti, 
, nėra jau 
dar atrasite )laiko 

 

^ąbar, nedjrisiaht, 
tnękvinilo piliečio už-

balsuo- 
lengva. 
vėliau.

svar-

Moterys Kviečia
Moterų Apšvietos Klubas 

rengia pietus Liberty Audito
rijos paramai.' Jie įvyks spa-I 
lių 23-čia, pietų laiku (lygiai 
2 vai.), 
sus rezervuotis tą 

'pietums ir auditorijos gero
vei. O tai geriausia padary
simi įsigijimu tikietų iš anks
to. - *

I Svarbus Susirinkimas
ALDLD 1-mos kuopos svar

bus susirinkimas įvyksv ket
virtadieni, spalių 13-t4 
vakaro, Laisvės salėje 

Kliibietės prašo vi- Lorimer St., Brooklyne 
dieną jų ' nariai ir narės būtinai 

dalyvauti, nes turime 
delegatus Į Liet. Literatūros 
Draugijos 2-ros apskrities

419?

*(

•biat$ia 
di><Wni'

atliks savo 
Atlikę, vą- 
kur, Lietut- 
p. P.., įvyks

ALDLlJ^rros Apskrities 
Konferencija

Visi ALDLD 2-ros ■ Apskri
ties' kuopų "delegatai .privalo 
įsitėmyti, jog ALDLD 2-ros 
Apskrities metinė"-, konferen
cija įvyksta šį sekmadienį,- 
spalio 16 d., 1949, Liberty 
Auditorium. Atlantic Avė. ir 
110th St., Richmond Hill, N. 
Y. (Brooklyn). Visi delega-

tai turi stengtis atvykti ir at
vykti konferencijon paskirtu 
laiku — 10:30 vai. ryto.

Reikia nepamiršti ir duoklių 
—5 centai nuo kiekvieno kuo
pos nario.

Nepamirštini. ir mandatai.
- A. LIDEIKIENū, ’ 
ALDLD 2 Apskr. Sekr.

Kviečia Unijistns ir Visus 
Civilinių Teisių (gynėjus

šio antradienio prievakarį, kai darbininkų vadų komu- 
tubjau po darbo — 5 iki 7 knistų tįktai “madinio, teisinio 
vakaro, spalių 11-tą, * unijų 
vadų specialia komitetas 12-' 
kai. ginti šaukia masinę rde- 
monstraciją Madison Square 
Parke, prie 23rd St: ir Madi- 

Lson Ave., New Yortye.
Po demonstracijos šaukėjų 

pareiškimu pasirašo pirminin
kas Ben Goldas, CIO Infer- 
national Fur & Leather Work
ers prezidentas/- Jisai savo 
*pareiškime sako, kad iš Foley 
Sq. teismo galima tikėtis 12-

žudymo” lygiai tokįoy kokį 
gauna kovingieji unijistai ‘•‘bo
sų teismuose.” Kad tiktai unį- 
jistai tėgal ir kad jie privalo 
“išnešti tikrąjį liaudies nuo
sprendį.” • . ■ . ’

Liaudies nuosprendį pareikš 
unjjistai ir visi tie, ku
rie atvyks į Madison Square 
Parke šaukiamą ■ dojnonstraci- 
ją. O joje turėtų/dalyvauti 
visi, kurie brangina civilines 
teises ir-laisves.

X.

aujas Susiedijos 
entras >

.• Kooperuojant valdiniam 
New York City Housing Au
thority ir williamsburgieciui 
YMWHA skyriui, atidaromas 
naujas susiedijos centras 
Williamsburgo -projekte, 141 
Ten Eyck Walk. Jis ir va
dinsis Ten Eyck Center.

Oficialiai atidarys »spalių 
1.2-tos priešpietį, su iškilmė
mis mokyklos, patalpose prie 
kampo Graham Ave. ir Ten 
Eyck. Walk. , , '

Nors įkuriamas žydų orga
nizacijos vadovybėje, tačiau 
kviečiama visa susiedija pa
dėti centrą vesti ir j.uomi nau
dotis. Bandys įvesti' visokius 
vaikams ir jaunimui užsiėmi
mus liuoslaikiams praleisti..

Ųy.sj/egistruotI .piliečių re- 

 

gfetrifcijos savaitę, spalių 10- 
15 laikotarpiu, nes:

eu žsiregistraVęs d abar, 
nebalsuosi rinkimų dieną, nors 
ir “auksinius” kandidatus bū
tum atradęs. *

Registruokitės anksti, yęirmą 
dieną. Ypačia? tas svarbu ei
siantiems pirmu kartu balsuo
ti, kuriems,- jeigu būtų kokių 
trūkumų pirmame} bandyme, 
liktų pakankamai laiko išsi
aiškinti, ir paantrinti bandymą 
užsiregistruoti.

Pareidamas namo Yopkerse 
profesorius Dunham pamatęs 
išeinant* iš jo namų nežino
mą vyriškį, nešiną glėbiu dra
bužių. Profesorius suriko, va
gis mašinoje pabėgo, polici
ja praneštu auto numeriu va
gį susekę ir vijosi, -drabužius 
atgavo, tačiau vagis, iš maši
nos iššokės, ištrūko pėsčias.

Newyorkiete šeimininkė 
Mrs. Nichols’ pusėtinai nuste
bo, kuomet ji savo bute pa
matė bezdžionaitę 
nuo jaučią
įsigauti į šėpas ir 
pietus. šeimininkė 
policiją, kuri viešnelę stigavo 
ir nuvežė gyvuliukų globos 
draugijai. .

Lloyd Followes,’ 15 metų, 
pavojingai susižeidė ranką" 
namų sklejoe, Far Rockaway, 
eksplodąviis jo maišomiems 
chemikalams.

egzami- 
virtuvę, banllant 

gauti sau 
pašaukė

4»4m*4,4|4*4*4*4>4*4*4*4*4*4*4*4>4*4*4*4*4*4*4*4*^ :

PEIST LANE ’
DRUGS, Ine.

405 SO. 4th ST..
Cor. Ilewes St.

BROOKLYN, N. Y.

Trys jauni plėšikai atėmė 
iš A & L auto rėndavimo ša- ” 
vininko Brooklyne $110, ku
riuos jis turėjęs užstątąis už 
pasirenduotus auto.

Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs - daik
teliai. ligonių, JcanjhTariųi reikme
nys ■ už griebtai) žemąjį kainas.

BROOKLYN

RĘCEPTŪt
MA£ W

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EVerETecu 7-6238

JALISTAL

. Ph. G.,

Sugrįžo Vasarėlė -
New. Yorke praėjusį šešta

dienį buvo 77 laipsniai šili
mos. O 9-tą spalių pasiekė 
82 laipsnius. Tačiau vis dar 
nebuvo rekordiniai šilčiausia 
—1916 metąįs tą dieną buvo 
84 laipsniai. V šalčiausioji 9- 
ta yra buvusi 37 laipsniai, 
1876 m.

Viena firma pateikė planą 
statyti ties Cunningham Park, 
QUebns, paliuosuotą nuo tak
sų kooperatyvį apartmentų 
projektą, kuriame buto savi
ninkai - dalininkai .turėtų mo
kėti po apie $13 dolerių už 
kambarį per ,n|renesį.

spalių (Oct.) Taipgi nariai, 
kurie dar nepasimokeję, at
eikite pasimokėti metinę duo
klę už 1949 metus. Visi pra
šomi ir naujų narių atsivesti.

Kp. pirm. J. XV. Thomson.

Bėgiu rugpjūčio ir rugsėjo 
mėnesių namų savininkai ga
vę leidimus pakelti rend as 
5,144 butų' rėndauninkams. 
Bendroji pakėlimų suma par
eina po $8J>9 per mėnesį,

REIKALAVIMAI
HYLAND PARK (Brooklype). ke
turių kambarių apa 
nais dėl kambarių aąžiūrėjimo,—da
liai laiko. Skambinkite:

APplegate 7-3335.

ctmentas, mai-

Gryno. Lino Staltieses, Crožiškai Padalytos, 
Pagamintos Sovietų Sąjungoj

Tyrai baltos arba su spalvuotais kraštais „ 
Su 4 napkinais (tik baltais) .....................

Baltos ....... .....^.........................................
Su 6 napkinais .................................. ..............
Spalvuotos ............................... ......................
6 napkinai ............................... -......... .-............. ,
Baltos su spalvuotais kraštais, su 6 napkinais .... $6.75

£Jo. 1. 54x54

No. 2. 54x68

No. 3. 54x83

$2.75
$4.25
$3.60
$5.25
$4.25
$6.75

k •

No. 4. 60x83
Reikalaukite pilno surašo su "kainomis. Užsisakykite pagal numeri. 

Siųskite apmokėjimą (pridedant 25c paštaženkliais) j:

. LINLAND
1123 Broadway, Room 411

X

$

z

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

32 Ten Eyck St., Brooklyn, ;

Telefonas: EVergreen 4-8174

N. Y.

moję.
Marcantonio kalba nuo 8 :- į 

30 iki 8:45, iš stoties WMCA,j
- Į

pirmiausios ant jūsų radijo, 
numeris 570.

Taipgi labai daug darbinin
kams į d omČQ žinių galima iš
girsti darbininkų atstovo New yen?s • • 2 
Yorko Miesto Taryboje -Ben-4 
jamin J. Davis’o programose^ 

•. kuriose kalba jisai pats, ar- 
. ba už jį kalba kiti partiečiai 

ir nepartiniai žymūs unijų ir
- 10tų masinių organizacijų va

dai.
Komunistų programos iš 

WMCA stoties įvyksta kas 
pirmadienio, trečiadienio, ket- 

* virtadienio ir penktadienio 
vakarą nuo 9:05. Ir4š stoties 
XVJZ kalba kas antradienio 
vakarą nuo 9:45. Visos tos 
programos bus girdimos kas 
savaitė iki \ rinkimų, šiemet 
jvyksiančių lapkričio 8-tą. * • « W V

Paliuosavo Buvusį 
Plėšiką ji \

George Fries, 54 me^^/ta- 
po paleistas be/bausmės už, 
apiplėšimo įvykusią as 
mirtį. • Apiplėšimas ir jame 
užmušimas žmogaus 
prieš 28 metus, Bj/ooklyri 
Charles HaveS, 54

MIRĖ

j LABOR LYCEUMS 
į DARBININKŲ ĮSTAIGA A 
bsalis dėl Balių, Koncertų, Ban-M 
IlKietų, Vestuvių, 'Susirinkimų ir tt.įj 
b Puikus steičius-su naujausiais 
£ Įtaisymais. . |
E KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS į 
fi ' Kainos Prieinamos, S
S 949-959 Willoughby Ave. | 
» Tel. STagg 2-8842 J

GYDYTOJAS

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

/ BROOKLYN, N. Y.

1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
31)6. 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— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

SH.4LINS ■»—».. w

i Akis,

Areštuotas Stanley Wondo- 
lawski, 26 metų, is Levit
town, L. J. Kaltina, kad jo 
auto mirtinai negavo Bellaire 
gyventoją O. Connor ir’ kad 
jis pabėgęs iš nelaimės vietos. 
Jį susekė pagal nutrauktas jo 

. . auto rankenas.

etų, gy-1
1 Glę ore Avė., 

tuomet tapo ušautas, bet
.Fries, vienai grupės jaunų
^plėšikų, prasisalino, apsivedė, 
augino šeimą Įgyveno, kaip 
iš paviršiaus atToc 
gai.

Vienok patsai Fries nesijau- 
tęs laimingu. Pajėgęs paslėp
ti nuo policijos, nuo svieto, 
nuo žmonos iif vaikų^savo ne
malonią praeitį, jis sakosi per 
tuos 28 metus n.ei vienos nak
ties ramiai nemiegoję^!—jam 
.vaizdavosi policija, areštas, 
išęyškinimas jo sekreto ir rū
pestis, kaip į tai atsineš jo 
žmona, vaikai. Pagaliau, jis 
pasisakė savo paslaptį ir pasi
davė- teismui’

Brooklyne įvykusiame teis
me teisėjas jį nuteisė 7Vž iki 
15 metų kalėti, kaip mažiau
sia galima teisti už tokį pra
sikaltimą , (kuomet dalyvis 
pats pasidavė)," bet tuojau 
bausmę panai-kiho, Fries pa
leido namo.

. ’ laimin-

•Irene . Anclerson,; 70 metų, 
mirė jspalių 8-tą, po ilgos ir 

ligos, /išgulėjusi 
General Hospital 9 

Pašarvota
y^alker šermeninėje, 
80th St., Woodhaven, 
tu vės .įvyks- spalių 
priešpietį, Fresh Pond 
tori joje.

Velionė pąliko 2 sūnus New 
Yorke, 1 dukterį Kalifornijo
je, 4 sūnus Švedijoje. Jos sū
nus Andrew, chorvedės 
koncertuose ąkompanistės Al
donos Žilinskaitės vyras, daž
nai dalyvauja lietuvių pramo
gose. .Jam ir .visai velionės' 
šeimai reiškiame užuojautą.

Andefsonienė — švedų kil
mės, tačiau šion šalin atvyku
si iš Suomijos.

87-34 
Laido- 
12-t6s 

krema-
/

z (Shalinskas) < C 
FUNERAL HOME 

84-02 Jamaica Avėk \ 
(at Forest Parkway Station j 

Woodhaven, N. Y. >+■

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto..

Laidotuvių Direktoriai: ’

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

Rctš
-D;

U1O 
e Receptus 

e ir Pri taikyme Akinins

Drs. Stenger & Stenger
. , Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Parkų komisijonierius. Mo-' 
sės sako, kad Coney Island 
perdaug kpmercijalizuotas ir 
kad tai buvo klaida. Esą 
planuojama bent du trečda
lius prie. pavandenio esamų 
koncesijų prašalinti, o plotus 
paversti viešomis žaismavietė- 
mis. ' . ■ •'

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager ;

-JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenuę >

Safeway krautuvėse N e w 
Yorke gal įvyksiąs darbininkų*- 
streikas. / /.

TeL EVergreen 8-9770

I

S. '

'7ITDWG 1? AI? 411 GRAND STREET • 
/j UI I O D All BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat jr., prop. O
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

(

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Franį Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street

• Laisvės Name
Brooklyn, N. Y. . '

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėšdS'valgiai. Taipgi dar- 

>sžbvių ir plempių valgių 
Agražus pasirinkimas;

• I.

■k LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

’ SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
• . > . ? ‘

paukštienos Dietos sekmadieniais

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE ' BROOKLYN, N. Y.♦ *

b Te*. /'Vergreeu 4-9512

6~pusl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—-Antr., Spalių 11, 1949
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