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SOVIETAI FORMALIAI 
UŽGYRE DEMOKRATINE
VOKIEČIŲ RESPUBLIKĄ

Kantai plojome visi 
.'jos .dainavima;

Streikuoja keturi ■ šimtai 
tūkstančių mainierių ir penki 
šimtai- tūkstančių plieno dar
bininkų.
arabai teisingai mainierių 

s- ‘.‘Journal” nurodo, kadur
visus tuos darbininkus strei
kuoti privertė tas pats^ plie
no trustas. KAip plieno fa- 

k brikus, taip ir- kasyklas dau- 
•) gumoje* kontroliuoja tos pa

čios plieno korporacijos.

Mainieriai negalės susikal
bėti su savo bosais, kol plie
no darbininkai nesusikalbės 
su plieno korporacijomis. • 

Kokia iš to išvada? Turė
tų būti aiški: mainieriai ir 
plieno darbininkai turėtų lai
kytis išvien. Bet Lewis bara

* Murray, o Murray bara Lew- 
isą. Jokįtį, pasitarimų tarpe 
jų nėra. Jokių šnektų nesiT 

_ girdi apie bendrą streikų va
dovybę. . .

Už pasidalinimą užmpka 
abiejų pramonių darbininkai. 
Vadai pešasi, o 
nukenčia.

darbininkai

Darbininkas 
renka pinigus' išleidimui jau 

’ aštuoiu met#!’ mirusio Kapuci
no “Atlaidų šaltinio.” ' Tasai 

4 “šaltinis” būsiąs daugiau ne
gu stebuklingas. Jis bu^ toks, 
jog jo “ir bolševikai negalės* 

i. savo purvinais, batais sumin- 
, . dyti.”

Nežinau, ar tie bolševikai iŠ 
viso ant šio “Šaltinio” kėsin
sis,- nes šiuo tarpu jie užsiver
tę visokiais kitokiais darbais.

Bet- gerai, kad mūsų “Tėvo 
Kazimiero Kapucino” vaikai- 
iš Darbininko surado susira
minimą.

Bostono

Nežinau, kas bepaliks iš 
tos mūsų vargšės Lietuvėlės. 
Per visus ketverius metus nuo 
jos išlaisvinimo iš- nacių pa
vietres, iš jos žmones masiniai 
Sibiran liežuviais deportavo 
Naujienų, Draugo, Keleivio, 
Vienybės redaktoriai. Jų jau 
seniai turėjo nebelikti nė vię- 
no. ‘ .

Bet dabar, sako Draugas, 
dar viena nelaimė Lietuvą 
užklupo. Ten žmonės pradė
jo taip mirti, jog miršta “net 
po du iš šeimos.” “Ir kas 

-įdomiausia,” šaukia ta kleri
kaline mazgotė, “kad miršta 
visai sveiki 117 jaunį.” 
gas, spalių 6 d.) ..

Pirma visi “jaunį ir 
buvo iškraustyti 
dabar vis jie miršta Lietuvo
je!

Vėliausios Žinios,

Karinė Sovietų Administracija Pervedė Valdžios 
Pareigas j Respublikos Liaudies Seimo Rankas

Berlin. — Vokiečiai iškilmingomis demonstracijomis 
antradienį sveikino Demokratinės Vokiečių Respublikos 
įkurtuves rytinėje Vokietijoje. ■ ‘ -

Respublikos prezidentu seimas išrinko vokiečių komu
nistu .vada Wilhelma Piecką. 

4. •i' .

BOMBANEŠIAI B-36 
LENGVAI NUŠAUN 
SAKO LAIVYNAS

Sovietu vyriau-Berlin. —. Sovietų vyriau-' 
sybė spaliu 11 d. formaliai 
pripažino JDemokratinę Vo
kiečių Respubliką, kuri į- 
steigta rytinėje Vokietijoje, 
bet laikoma ištisos Vokieti
jos valdžia.

•Sovietinis komandierius 
gen. Vagilius Čuikovas spal. 
10 d. pranešė, jog valdinės 
ph<eigos ’ jau ’• perduotos 

 

nau^Qsios respublikos Liau
dies imui. Iki šiol tas pa- 
reigas^ėjo karinė Sovietų 
administracija.

Dabar ta. administracija 
lieka tiktai sovietine kont
rolės komisija, kuri žiūrės, 
kad būtų vykdomi Potsda
mo -konferencijos nutarimai 
ir kitos keturių didžiųjų 
talkininkų sutartys dėlei 
Vokietijos. • , .

Gen. Čuikov /sykiu pas
merkė anglų - amerikonų/ir 
francūzų sudarytą ■ atskirą 
vakarinės Vokietijos “vals
tybę”. Čiūkovas sakė:"

— Ta neva vokiečių vals
tybė 'yra neteisėtas pada
ras, ' Potsdamo nutarimų 
laužymas, neleistinas Vo
kietijos skaldymas, Ameri
kos - Anglijos imperialistų 
pastumdėlė ir jų įnagis ka
rui prieš Sovietų Sąjungą.

Kas liečia vokiskuswaka- 
rinės valstybės valdininkus, 
tai Čuikovas užreiškė:

< — Ta ^Vokietijos dalis su
grąžinta į rankas tų pačių 
karinių vadų šaikų, kurios 
suruošė. Antrąjį pasaulinį 
karą.

• Pirmadienį bii^o išrinkti 
84 atstovai nuo rytinės Vo
kietijos provincijų - valsti
jų. Jie sudaro antrąjį Liau
dies Seimo rūmą, vadinamą 
valstijų rūmą.

Į valstijų rūmą yra iš
rinkta 17 Socialistinės Vie
nybės Partijos (socialistų- 
komunistų) atstovų, 9 libe
ralai demokratai, 7 krikš- 
čioriys demokratai ir 1 Ūki
ninkų Tarpsavinės Para
mos Sąjungos narys.

Kinijos Ambasada ir 
■Konsulatas Paryžiuj 
Atsimetė nuo Čiango

Cechai Suėmė bent 100 
Šnipiškų Valdininkų

An-London.— Užsieninė 
glijos ministerija skleidžia 
gandus, kad čechoslovakijos 
vyriausybė suėmė “100 iki 
200” jsavo valdininkų. Jie 
kaltinami, kad šnipavo an
glam - amerikonam ir suo- 
kalbiavo nuversti Čecho
slovakijos Liaudies Respub
lika.

Paryžius. — Visas Kini
jos ambasados štabas, a- 
p.art ambasadoriaus pava
duotojo ir vieno knygve- 
džio, p a s m e r k ė r e- 
akcinę Čiang, Kai.- 
šeko tautininkų valdžią ir 
pažadėjo ištikimybęrKinijos 
Liaudies Respublikai.

Ambasadorius Tšien Tai 
guli ligoninėje ii> kaip pra
nešama, pasitraukė (rezig
navo) iš pareigų.

Atsimetusieji nuo Čiang 
Kai-šeko ambasados nariai 
atsišaukė į Kinijos ambasa
das visuose kituose kraš
tuose, kad išsižadėtų Čiah- 
go ir pereitų į Liaudies 
Respibliko# tarnybą.

Teigiama, kad daugumas 
generalio Kinijos konsulato 
narių Paryžiuje taipgi atsi
metė nuo Čiango tautininkų 
ir stojo už Liaudies Res
publiką. . '

, Washington. — Jungtinių Valstijų ir Kanados lėktu
vai spalių 22 d. išvien darys karinius pratimus virš New 
Yorko. / ‘ '

\ i
Lake Success, N. Y. Sovietų atstovas Jakovas Malik 

davė Jungt. Tautų Saugumo Tarybai pasiūlymą įvesti 
tarptautinę atomų jėgos kontrolę Saugumo Tarybos ži
nyboje. Teigiama, kad anglų-amerikonų blokas Jungti
nių Tautų seime atmės sovietinį pasiūlymą.

Amerikonai vėl perša savo Bąrųcho planą (kuris dar 
palaikytų atominius ginklus Amerikos-rankose).

Pranešama, kad Jungt. Tautų ‘seimo daugumas taip 
pat atmes sovietinį siūlymąvuždjhusti . atominius ginklus 
ir sunaikinti jau gatavas atlomiĮ bombas.

Paryžius. — Francijos prezidentas V. Auriol pakvie
tė socialistų vadą Julių Mochą sudaryti naują ministrų 
kabinetą vieton, sugriuvusio premjero Kiujės (Queuille) 
kabineto.

Kiujės valdžia žlugo per peštynes dėl darbininkų rei
kalavimo pakelti algas tiek, kiek pabrango pragyveni
mas po to, kai valdžia nupigino francūziškus : pinigus 
frankus.

Washington.,— Vienas Amerikos laivyno oficierius, 
liudydamas karinei kongresmanų komisijai, sak rusai, 
'matyt, turi radijo bangomis automatiškai veikiančius 
lėktuvus, kurie galėtų patys ore (be lakūnų Vapčiuopti 
ir nukirsti; atominius Amerikos bombanešius/B-36

Lake Success, N. Y. — Sovietų ir jų draugų delegatai 
Jungtihėsė Tautose pareiškė, kadx Jugoslavijos Tįto val
džia pilnai parsidavė Amerikos imperialistams ir veikia 
kaip karinis jų agentas prieš Sovietų Sąjungą.

Washington. — Prez. Trumanjik šaukė Kongresą tuo
jau paskirti 1 bilioną, 31.4 milj^Fti dolerių europiniams 
Atlanto pakto kraštams-ir kitiems Sovietų priešams gin
kluoti per 1 metus. . «

Čiango Valdininkai s 
Bėga iš Kantono

Laivyno Oficieriai Tvirtina, kad Sovietų Lagūnai 
Tuos Bombanešius Šaudytų, Uaip '‘Tupinčias Antis

Washington. — Pirmiaus 
admirolas Arthur W. Rad
ford, o dabar, trys antriniai 
karo laivyno komandieriai 
tvirtino, kaį valdžia, kaip' 
balon, meta bilioną dolerių, 
kuriuos skiria, didiesiems 
bombanešiams B-36 statytų

Tie laivyno oficieriai 
Ed. W. Harrison, Wm. N^ 
Leonard ir Eugene Tato 
sakė tyrinėjančiai kariaėi 
kongresmanų komisijai:

Armijos ir oro jėgų gene
rolai klysta, būk tokie bom- 
banešiai- galėtų atominėmis 
bombomis sumušti Sovietų 
Sąjungą.

Generolai apsilenkia su

Valdžia Jau Grūmoja 
Plieno ir Anglies 
Streikieriams .

I

PLIENO STREIKIERIAI 
ĮSPĖJA BOSUS . ■

East Chicago, Ind/— In
land plieno fabriko stfei- 
kieriai įspėja * konjpanijds 
viršininkus, kad nevaikščio
tų-j savo raštinę pro pikie- 
tuotojų eiles ir nerodytų 
kelio skebams - padaužom. 
Pikietuotojai sakė, “mes 
ginsimės, jei būsime užpul
ti.”. . . ‘ >

Mandžu Karalijos Nuvertimo 
Minėjimas Kinijoje

Fašistukai' Išdaužė Kinu-
Amerikiečiu ^Susirinkimą

San Francisco. — 40 fa
šistinių padaužų užpuolė
mitingą, kur 400 kinų-ame- 

Trikiečių susirinko paminęti

Hong Kong. — Spalių 10 
d. Kinijoj -buvo minima 38 
metų sukaktis nuo toJ laiko, 
kai tautinė kinų revoliucija, 
vadovaujant Sun Yat-se- 
nui, nuvertė mandžu kara
lių valdžią ir įkūrė .respubi 
lika. - j

Sukaktį minint, Hong 
Konge buvo iškelta daugiau 
naujosios Kinų Liaudies 
Respublikos vėliavų, negu 
tautininkų vėliavų.

Siamo valdžia užgrobė 
tūkstąnčiusjiaudiškos Kini
jos vėl

Kanton, Kinija. — Kinų 
tautininkų valdininkai ant
radienį pradėjo urmu bėgti 
lėktuvais iš Kantono j Čung- 
kingą, 700^ mylių į šiaurės 
vakarus nuo Kantono; bet 
dar smarkauja, kad “iš pa
skutiniųjų ginsime Kanto
ną nuo komunistų.”

Liaudininku A komunistų 
armija • užėmė Yingtak mie
stą, 70 mylių nū o Kan tono. 
Kiti liaudininkų kariuome
nės daliniai pasiekė Čing- 
yau, tik 50 mylių nuo Kan
tono, laikinosios, tautininkų 
“sostihes”. • ’

Patš Čiang Kai-šekas pri
pažino, kad jo .tautininmi 
prakiša karą prieš kikų 
liaudininkus; tačiaus jis.vėl 
šaukėsi kuo greičiausios ir 
didžiausios pagalbos iš A- 
merikos. J • •

Amerika Duoda Titui 
Dar $3,000,000
4 ___1  . " *

Washington. J— Ameri
konų valdomas “pasaulinis 
Bankas” paskyrė Jugosla
vijos Tito valdžiai $3,000,- 
000.

Neseniai pirmiau Ameri
ka “paskolino”. Titui 20 mi- 
lionu doleriu. Be to, Ameri- 
kos valdžia • užgyrė siunti
mą Tituų3 milionų dolerių 

 

vertės mašųrų Jr kitų įren
gimų plieno 
ti Jugoslavijoje.

.United Press sako,* Ame
rika tokiomis' malonėmis 
Titui' nori pastiprinti ; 
prieš Sovietų Sąjungą.

rikui staty-

M

(Drauk

sveiki” 
į Sibirą, o

Kinijos ' Liaudies Armijos 
pergales prieš Čiąng Kai- 
seko tautininkus.

Gerigsteriai išbeldė salės 
langus, sudaužė įvairius į- 
fengimus ir išardė susirin
kimą. z /j

Čiangas Šaukia Ameriką 
Karan prieš Sovietus

Formoza. — “Pasitrau
kęs” kinų tautininkų brėži-

Teisėjas Medina neleido 
Benjamin Davis, New Yorko 
Tarybos nariui, vienam is tei
siamųjų kom 
džiūrę savęs

istų, prabilti į 
bsigynimui.

_________________ i-------------------
Tai dar '.vienas” įrodymas, 

kaip šis teisėjas nori nuteisti 
teisiamuosius. Piliečio konsti
tucinės garantijos jam niekS 
nereiškia

FILIPINAI SVARSTO 
KINŲ IIAUDIES VAL
DŽIOS PRIPAŽINIMĄ

Manila. — .Filipinų už
sienio reikalų ministerija 
sakė, jog svarsto klausimą, 
ar pripažint Kinijos Liau
dies Resjpubliką.

Washington.. — Valdžia 
skolina $34,000,000 Kaiserio 
kompanijai pigiem automo
biliam statyti.

Streikieriai Užpuolę 
Skebinę Angliakasyklą

Pittsburgh. — United 
Press rašo, < kad angliaka
sių streiko pikietuotojai 
Clarion apskrityje apdaužę 
ir “padegę” įrengimus ne
linijinės kasyklos, mėginan
čios skebinėti. Vadinamas 
“gaisras” mažai nuostolių

Daugfatu valstijinės poli
cijos siunčiama prieą strei- 
kierius. ■ .

-—i---------■- ------- —T— ■

Teari Haibotr. — Samoa 
salose susprogo žibalinis A- 
merikos' laivas. Žuvo 6 jūri
ninkai.

teisybe, kuomet jie pasako
ja, būk sovietiniai radarai 
negalėtų įš anksto numatyt 
B-36. bombanėšius, skren
dančius 40,000 pėdų aukšty
je. Sovietai turi ne bloges
nius /adąrus už Ameriką.

Lengvieji, mažieji rakie- 
tiniai (jet) Amerikos lėktu
vai bandymuose savo rada
rais vienas kiįą iš tolo ma
tė /40,000 pėdų aukščiuose, 
vieni kitus vaikėsi tokiuose 
aukščiuose ir būtų galėję 
nušauti. O daug lengviau 
būtų užklupti tokius didžiu
lius ir negreitai lekiančius 
bombanešius, kaip B-36.
^Lengvieji sovietiriiai lėk

tuvai galėtų pasitikti ir, 
“kaip tupmčias antbč nu
šauti”, B-36.

Pirmiau daugumas aukš-’ 
karininkų pripažino, 

B-36 bombahešiai neti
kę būsimam karui.

Bet kai Louis Johnsonas 
tapo visų ginkluotų Ame
rikos jėgų sekretorium, jis 
taip pakeitė dalykus, kad 
nuspręsta vis daugiau B-36 
bombanešiir statyti atomi
nėm bombom gabenti ir 
mėtyti į Sovietų 'Sąjungą., 
Vienas toks bombanešis lė- 
šuoja 4 milionus, 700 tūks
tančių dolerių.
^Žymėtina, jog Johnsonas, 

pirm tapdamas karinių jė
gų galva, buvo direktorius 
Vultee lėktuvų kompanijos, 
kur F tuos bombanešįus sta
toj

Laivyno oficieriai kaltina 
vyriausius karinių jėgų va
dus, 
sma 
skyrių, ^kuris su 
žesniais 
daug geriau tiktų karui, ne
gu “gremėzdiški” ir bran
gūs B-36 bombanešiai, •

PEKINAS SVEIKINA 
SOVIETŲ ATSTO

Pekin, Kinija. — Atvyko

Washington. — Gyrus 
Ching, valdinis tarpininkas- 
streikams taikyti, pareiškė, 
jog minkštųjų angliakasyk- 
jų ir plieno darbininkų 
streikai “kasdien vis arčiau 
stumia šalį į krizę.” Tas pa
reiškimas yra laikomas val
džios grmnojimu įsikišti į 
streikus ir rsti angliaka
sius ir plienjninkus taikytis 
su komp

skirhi
1OS rpininkai at- 
riašį su CIO plie

no <bininkh vadais ir 
kompanijų atstovais; daro 
spaudimą,'ka^sĮ susitaikytų.

Daugiau kMp 500,000 
plieno' darbininkų streikuos 

 

ja jau nuo šio mėnesio 1 d. 
Svarbiausias jų 
mas — įvesti senatvės’pen
sijas vien tik .kompanijų lė
šomis. \

reikalavi-

Sovietų Radijai Nustelbia 
“Amerikos Balsą”

i XY11AU UCLU Vi 1111 A'IYCį C/jI"

Adentas - diktatorius Čiang 
Kai-šekas gvoltu šaukėsi 
naujos karinės Jungtinių 
Valstijų pagalbos prieš Ki
nijos Liaudies Ręspubliką. 
Jis faktinai kurstė Ameri
ką karan prieš Sovietų Są-1

! Washington. —

ad jie bando pa
ti lėktuvinį /laivyno 

avo ma- 
s, girdi,

k

Pl-ussels Belgija. - čia'N v R^. Sovietu am.
atsilankęs Amerikos valsty- ,• Tr. •• r •
bės sekretoriaus padėjėjas 
Geo. V. Allen pripažino; jog 
Sovietų radijai, leisdami 
priešingas plektro - magne
tines bangas, nustelbia “A- 
mėrikos Balso” radijo pro
pagandą, kuri rusų kalba 
skleidžiama į Sovietų Są
jungą. \

Allen pridūrė, jęg rusai 
todėl nenori “Amerikos 
Balso” klausytis.

basadorius Kinijos Liau- . 
dies Respublikai. Tūkstan- 

,čiai kinų darbininkų ir stu- _ 
dentų, džiaugsmingai de- ' 
monstruo.dami,. sveikino Ro- 

iščiną.
i v_______ .____________

Cannes, Franci ja) — Bu
vęs Italijos karalius Um-. 
berto persikraustė 'iš Švei
carijos į Franci ją.

t

Mirė Atžagareivių Redak
torius Geo. Parker.

■ Įl i r ė 
George B. Parker, 68 metų, 
vyriausias r e d a k t o rius 
New Yorko World-Telegra- 
mo ir kitų atžagareiviškų 
Scripps - Howard laikraš
čiu.

jungą. j .
Kinijos liaudininkų ^ko

munistu laimėjimus win- 
gas vadino • “užpuolimu iš 
Rusijos pusės” ir dėklama- 
vp, kad naminiš kavas *Ki- 
,nijoj tai esą “trečiojo paL 
saulinio karo pradžia.” Jis 
kartu peikė Amerikos val
džią,; girdi, už kinų, tauti
ninkų “apleidimu.”

Čiango dekįlamącijas pa-: 
kartojo jo pavaduotojas 
gen. Li Tsung-jenas Kan- | New York. —- 7" 
tone. w 'paralyžium susirgo dar 18.

Pietų Afrika.
što valdžia uždraudė neg
rus prųmti į tas pačias uni
versitetų klases su baltai
siais studentais.

Šio kra-

Čiang Kai-šek Užgrobė 
300 Milionų Dolerių

Hong Kong. — Buvusiojo 
Kinijos valdovo Čiang Kai-. 
šėko pavaduot. Li Tsung- 
jęnir tautininkų komandje-. 
rius’ gen. Pai Čung-hsi kar-^ 
čiai kritikavo Čiang Kai-.* 
šėką, kad jis susigrobė,. 300 \ 
milionų amerikinių dolerių 
ir aukso. Tuos valstybės pi
nigus Čiangas pergabeno 
savo .šąskaiton į Formozos 
sala. O gen. Pai-jąus tauti
ninkų armija jau du mene 
šiai kai negauna algos.

Kūdikių
ORAS.—šilta giedra.
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/■ Naujosios Vokietijos Manifestas
Kaip jau rašėme, įvyko tai^kas turėjo neišvengiamai 

įvykti. Po to, kai Bonn mieste įsikūrė federalinė Vokie- 
tijosYespublika, tai sovietinė zonoje įsikūrė demokrati
nė Vokietijos respublika; '

Pastaroji siekia toliau, nėi pirmoji. Susiformuodama 
į valstybę, nepriklausomą, savistovią, demokratine Vo
kietijos respublika priėmė manifestą ir jį paskelbė pa
sauliui. • . . L .

• Ko gi ši Vokietijos valstybė nori? v; / /
. Tarp kitko, jos reikalavimai yra tokie:' ;

• 1. Įkūrimo vienos, nedalomos, politiniai ir ekonomi
niai apvientyfos Vokietijos, panaikinant Vakarų Vokie-

2. Tuojau sudaryti teisingą taikos sutartį ir po pasi
rašymo tokios sutarties — ištraukti iš Vokietijos terito
rijos visas okupacines armijaš., ; ’

3. Pilnai vykdyti Potsdamo kfyiferęncijoje padarytus
nutarimus. • ' .

,4. Pilnai atsteigti' visišką vokiečių tautai nepriklauso
mybę ir savistovumą, kad ji galėtų vairuoti sąvo kraštą 
sulyg suvo supratimų ir norais. • . •

5.. Nepaliaujamai
rius, trokštančius karą pradėti Vokietijoje.

6. NeatlaidziaL kovoti prieš tuos, kurie stoja už Vo
kietijos/padalinimą. ’''‘'.V. '

7. Remti tasias pasaulyje pajėgas, kurios kovoja už 
taikos išlaikymą ir lygias teises kiekvienai tautai.

< 8. Tuojau atsteigti vienybę TtkOįormalų gyvenimą Ber
lyne.

9. Įsteigti-visai Vokietijai pmiguWaTnft^ ir laisvą pre- 
kybą. .

l 10. Tuojau sulaikyti svetimų kapitalistų nąudojimą Vo
kietijos ekonomijos ^avo-Jnteresams. ’ i 
^tl. Sulaikyti fabrikų išvežimą iš Vokietijos. I

JL2. Nutraukti Vakarų riBuropop valstybių-^ržymą Vo
kietijos prekybai ir pradėti prekybą su Rytine Europa.

13. Apsaugoti Vokietijos ekonomiją ir privatinę nuosa
vybę sulyg įstatymais. ... •

14. Pakelti Vokietijos liaudies gyvenimo lygį, pakeliant 
gamybą ir prekybą. ' • .

15. Pakelti gamybą agrikultūroje, suteikti smulkiems 
valstiečiams pašalpų ir suteikti žemės naujakuriąms.

16. Statyti gyvenamuosius namus ir suteikti, darbo at-
bėgėliams visdse zonose. x ' ' / •• ■J,

17. 'Įsteigti lygias teises visiems Vokietijos piliečiams,
nepaisant jųtklasinės kilmės, politinių. pažiūĄ bei reli
ginių įsitikinimų. /

18. Imtis rimtų žygių išlaikyti - mokslinius išradimus,
techniką, taipgi kelti literatūrą ir bendrai kultūrą, su
daryti geresnes gyvenimo ir darbo sąlygas intelektua
lam?. ;

19. Garantuoti laisvę radijui ir filmams.
20. Palaikyti glaudžius kultūrinius ryši

iu ir norais. • . • .
v kovoti' prieš naujo karo instigato

uropop valstybių- varžymą Vo-

__ ____ v.__ o______  __ ___ T_.._ v su visomis 
Vokietijos sritimis be jokių užsieninių įsimsimų ir Var
žymų.

Šitie, sutrumpintai paduoti punktai, be ;abe jojimo, tu
rės didžiulės reikšmės kiekvienam protaujančiam vokie
čiui, nežiūrint, kur jis- gyvena/ *•’ .

Jau šiandienxtūIŲA.merikos korespondentai Vokietijo- 
aujos, demokratinės reš- 
omunistų rankas “didžiu-

je skelbia, jog^susi
publikos Vokietijgje,.-Įdeda j 
lį propagandos Irankf’1 Į

' WilSnPiecft J
Wilhelm Pieck — senas Vokietijos darbininkų judėji

mo vadas. Spėjame, jog Pieck šiandien turi virš 70 metų 
amžiaus, per kurį šis vyras ištikimai dirbo vokiečių tau

kai, Vokietijos liaudžiai.
Wilhelm Pieck Karolio Liebknechto, Rožės Luxem

burg, Ernesto Thaelmano draugas, f .
Wilhelm Pieck •— ilgametis senosios Vokietijos reich-’ 

stagd narys, pirmiau social-demokratas, vėliau — komu
nistas. ' ' ■ ’

Po to, kai Hitleris pasigrobė Vokietijos valstybės vai-, 
rą, Pieck pasišalino į užsienį. Pirmiau bene gyveno 
Ftfaneūzljoje, o vėliau — Tarybų Sąjungoje. Bet ir ten 
gyvendamas, jis nei minutei nenuleido rankų; jis dirbo, 
kovojo, organizavo vokiečius darbininkus, jei ne akty
viu darbu, tai patarimais. *

11941 metais, kai hitlerinės govėdūs nusiaubė mūsų tė- 
.vų kraštą, Lietuvą, taipgi kitas tarybines respublikas, 
Wilhelm Pieck buvę vienas pirmųjų vokiečių pasaulyje 
—’bene pats pirmutinis, — pareiškęs per radiją visai 

f žmonijai, kad Hitlerio rėžimas bus' sunaikintas, kad 
vokiečių tauta kada nors susilaūks laisvė?, Kad demokra
tiniai kraštai su Tarybų Sąjunga nugalės fašistinę ašį.

Pieck, atsimename, tuomet rūgino Vokietijos * darbo 
žmones greit sukilti prieš Hitlerį, kariauti prieš jo pra
gaištingą karo mašiną, nes tik tuo būdu vokiečių tauta 
greičiau susilauks laisvos dienos.

Kai tik Vokietijoje pradėjo braškėti hitlerinė “siste
ma’,’ Wilhelm Pieck tuojau buvo Vokietijoje, kur jis te
bedirba ir po šiai, dienai.

Šiuo metu Wilhelm Pieck yra išrinktas laikinuoju de- 
Vmokratines'Vokietijos respublikos prezidentu.

rymas

KAS KĄ RAŠO IR SAKO PASTABOS
KĄ PARODĖ VENGRIJOS 
IŠDAVIKŲ BYLA
' Dienraštis -Viln-is* teigia, 

kad neseniai įvykusi, Veng
rijos Sostinėje Budapešte 
byla, kurioje -keletas išdavi
kų nuteista^nirtin, parodė 
Tito ir imperialistų suokal
bį priešl naująsias,demokra
tijas. Vįlnis. rašo; , , '

Byla, ■ kuri buvo iškelta 
Laszlo . Rajkui ' ir kitiems 
konspirątoriamsą. .aky^jafz- 
džiai įrodė, kad s naujovinės. 
demokratijos priešai veilĄa 
plačiu užsimojimu. ’Toj by^ 
Joj iškelta’ .viešumon biauri 
rolė, kurią lošia Tito klika 
ir jai diriguoją .imperialistai, 
labiausia amerikoniški. . Tje 
konspivatoriai ’ planavo pa
versti ir Vengriją savo baze 
prieš, Tarybų Sąjungą ir. vi
sas kitas naujovinės demo
kratijos šalis. , Ir Vengrija 
norėta padaryti • poli’cijine 
valstybe. , .

i Laszlo Rajkas, kuri liau
dies . teismas pasmerkė mi- 
riop, teisme papasakojo,/.ką 
jam kalbėjo, kaip, jį "moki
no” Tito artimiausias pagel- 
bininkas budelis ’ .Rankovi- 
čiUs. R a n k o vi č i u s 
nišku ’• atvirumu išdėstė 
vo planus; • "Reikia 
prie to; kad ąuvertus
sas valdžias,, kurios prielan
kios Tarybų Sąjungai. Prie 
valstybių vairo reikia pasta
tyti buržuaziniai demokra
tines valdžias, kurięs brien- 
tuotųsi į. grąžinimą' kapita
lizmo. Tos valdžios turėtų 
orientuotis. į Jungtines Ame
rikos Valstijas.” -

Vengrijos suokalbininkų' 
klika nėra pirmutinė, kuri 
ėjo išdavikišku keliu. Reak
cija jau ne kartą bandė nu
versti liaddies valdžias, or- 
ganizuądąma likučius reak
cinių klasių. Atsiminkit tik 
Mįkolaičiką Lenkijoj, Pėtko- 

/ vą" Bulgarijoj, Mindszenty ir 
Ferencą Vengrijoje, Maniu 
ir Bratianu- Rumunijoj! • At
siminkit, kaip siuto pasauli
nė reakcija, kuomet Čeko
slovakija apsivalė nuo savų
jų konspiratprių ir ■ nusista
tė deramu socialistiniu griež
tumu I '

/Reakcinių klasiųy likusiai 
niekad nepasiduoda geruo
ju ir tą i tup labiau, kad juos 
kursto ir remia imperialis- 
tįnis užsienis?- (V., sp. 3 d.)

či- 
sa- 
eiti 
Vi

KARO SPECIALISTAS

ATOMŲ BOMBĄ
Antro Pasaulinio Karo 

laiku iš. buržuažinių . karo 
specialistų Amerikoje tik 
Max Werner nesuklydo. Ki
ti buvo nusilenkę prieš Hit-' 
lerio galią iAblitzftrygą. 
Dafcar jis dėl to, kad Sovie
tų Sąjunga turi atbminį

Sovietų atominė bomba 
negrūmoja Jungtinėms 
Valstijoms, bet jau sunaiki
no karinę Šiaurinio AŲanto 
Sąjungą. Dabar' jau visam 
pasauliui,bus aišku, kįiDso- 
vietinis Vukšt^s mokslas hr 
karine " technika išlaikė 
grijeztą1 egzaminą. Sovietų 
atohiinė bomba nepakeičia 
lygsvaros tarpe Jungtinių 
Valstijų ir Sovietų Sąjun
gos, bet griežtai pakeičia 
karo reikalus Europoje. So
vietinė atominė bomba: ne
išvengiamai neutralizuoja 
Angliją, ir visai nuima nuo 
karinio skaičiaus Francį ją, 
bent kokioje karo sąjungoje 
prieš Tarybų Sąjungą.

Didžiuma anglų karo 
specialistų daro išvadas,

kad po karty Anglija jau 
nėra saugi iš oro. Gi? po-to, 
kaip sužinota, kad Sovietai 
turi atominę bombą, tai jie 
atvirai tą pripažįsta. Taip 
pareiškė ir britų karo jėgų 
komandieilius Stefan King- 
Hall... \

Kas liečia Franci ją, tai 
jos reikalai • dar blogesni, 
nes- kontinente ji yra'be
ginklė, ypatingai prieš ato
mų bo'mbą. Eurppoje nie
kas. karė nenori, o Franci- 
ja negali daryti joTių iliu
ziją, kad ji' liktų neoku
puota- ir saugi prieš atomų 
bombas. Po 23 d. rugsėjo, 
kada Triumūnas : paskelbę, 
kad Sovietai Tūri atomine,s 
bombas, visoms iliuzijoms 
galas. Jokia Franci jos ar
mija negali jos išgelbėti.

Jungtinės Valstijos ir su' 
atomų bombomis negali kū- 
ro išlaimėti prieš Sovietų 
Sąjungą,.imant pastarosios 
dydį ir getą pasiruošimą 
gintis iš oro. ’ Taip pat so
vietinės bombos negali karo 
išlaimėt! prieš Jungtines 
Valstijas, turint, mintyje jų 
technikinį pasiruošimą. Bet 
sovietinė bomba yra spren
džiamoji jėga Vakarų Eu
ropoje.- ,
. Planuota iki 1954 metu 
paruošti vakaruose 30 ar
mijos divizijų, pilnai .tinka
mų karui, bet iki to laiko 
Sovietai gal- jau turės šiun 
tus atominiu bombų. - • •

Taigi, paskelbus, kad So
vietai turi "atomų bombą, 
senatorius' George pareiškė, 
kad Sovietus ’ negalima 
įveikti, francūzų generolas 
DeGaulle pasakė, kad kari
nei Šiaurinio Atlanto Są
jungai užduotas 'skaudus 
smūgis, ir profesorius Urue 
sutiko, kad dabar’ vakarine 
Europa yra nuginkluota.

Jungtinėse Valstijos,’ tu
rėdamos atominę bombą, 
negalėjo paklupdyti. Tary
bų Sąjungos, bet Sovietų 
atominė bomba nuima nuo 
svarstyklių Vakarinės Eu
ropos reikšmę, kuri jaU ne
gali būti apsaugota Kuo ato
minių smūgių. \

įas ir karo žinovai turi ato-, 
minę jėgą ir vienoje, ir ant-, 
roję pusėje, tai diplomatų, 
reikalas surasti iš šusideju- 
jusios padėtjes i^gitį-, kad 
atominės A 
pra šai i n^fe.

•ombos

YLA” IR BALF“KAV
Menš e v ikų Naujienos 

(spal. 8 d.) rašo:
Mrs. Rovas-Vileitis, šiomis 

dienomis iš Europos grįžusi 
BALFo atstovė, informavo 
BALFo direktorius apie jo
sios Veiklą ir kiek ilgiau apsi
stojo ties' kavos byla,, kurion 
ji yra įvelta.

! Iš jos pranešimo atrodo, 
kad dar tęsiamas tyrinėjimas, 
bet už tai BALFas. nebuvo 
baustas. Šioje byl\įe Mrs, Ro
vas-Vileitis yra Nepasiryžusi 
imti visą atsakomybę.\

BALFo direktoriai paskyrė 
specialų komitetą josios pra- 
nešimu\pa.tikrinti/ir paruošti 
rekomendacijas. .*

Labai . kvepia garsiąja 
kun. Krupavičiaus partijos 
lašinių skutimo istorija. Ko
dėl visuomenei nepasakoma, 
kokia ta “kavos byla” ir

Tai didelė šlovė ne tik jam,. Pieck’ui, o ir vokiečių tau-, 
tai. • \ . j'- •

Turėdama savo- priešakyj tokį taurų, tokį ryžtingą, 
pilną energijos ir pasišventimo žmogų, kaip Wilhelm 
Pieck, vokiečių tauta gali .tikėtis, jog neužilgo ir jai pra- 
ąjskaidrins padangė ir $vi£ skaisti gyvenimo saulė.

NESUPRANTA
LIETUVOS MOKYKLŲ
Kunigų Draugo bendra

darbis St. Devenis nutarė 
išplūsti Tarybų Lietuvos mi
nistrų pirmininką Gedvilą. 
O visas reikalas eina apie 
mokyklas. Šią vasarą Ged
vilą kalbėjęs švietimo sky
rių vedėjų ir gimnazijų bei 
mokytojų seminarijų direk
torių suvažiavime. Vienus 
mokytojus jis išgyręs, o ki
tus išbaręs. Devenis rašo:

Savo kalboje Gedvilą reika- 
. lavo, kad mokykla turi bū- 
. ti komunistinė. Pirmoje ei

lėje mokytojai mokinius tu
ri .mokyti komunizmo. Kiti 
dalykai turi sekti iš paskos. 
Tūkks.tantis Lietuvos mokyto
jų jau esą, komunistai. Sku-' 

. biai ruo.šihmi naujį mokyto
jai. Vasaros nletii visiems 

mokytojams Organizuojami 
m ark si z m o- lenini zm o k u r-
saį. §iuo metu Lietuvos mo
kyklose yra 3,434 komjau
nuoliai ir 51,783 pionieriai. 
Komunistinis mokytojas tu
rįs auklėti ne tik mokinius, 

.bet ir jų tėvus.- Gedvilą grie
žčiausiai reikalavo, kad įną- 
kytojai- otganizuotų kolcho
zus ir kolchozuose skaitytų 
komunistinės paskaitas. Da
bar Lietuvoje jau esą/4,500 
kolchozų, kurie apjungia 
L44j)()0 buvusių ūkininkų. 
(D.spalio 5d.). j ;

Bėt jeigu į šiuos Gedvilas 
“griebus” ^įgilinsime, tąi 
jie pasidarys [visiškai nebaį; 
sūs. Aiš'kil, Kad kbmuhistil 
nėję šalyje ii; gali būti tifc 
tai komunistinė '/mokyklą^ 
Buržuazinėje, šalyje, pavyz
džiui, pas mus,; Amerikoje, 
yra buržuazin^mokykla. Ar 
čia mokytojai; neverčiami 
mokyti ištikimybės šųai‘san
tvarkai? Tai kodėl8tok? nu
sidėjimas Lietuvos komunis
tinei valdžiai reikalauti, kad 
jos mokytojai mokytų ištiki
mybės tenykštei santvar
kai? Bet kol kas Draugas 
dar nėra pasmerkęs* Aipėri- 
kos valdžios už tai. j.
A^trąs Gedvilos “nusidėji

mai reikąlavimas, had 
jai 'prisidėtų prie

nja 
mo 
švietimo,valstiečių, ypatin
gai padėtų su apš^ieta ko
lektyviniams ūkiarriš. Juli
tai labai geras reikalavi
mas, Ąpšyieta' valstjeAtms- 
reikalipga. Geri, iTwfcWks, 
■paG'iotižki mokytaihįJfteuJ 
Ii nykti už tąiriii/neiM^fcį

REDAKCI
^M. Antanu i, A Miarrli, 
Florida. —* ^‘Hėnlculiškos 
pastangos”, arba “Iręrkuliš- 
ki darbai” reiškia labiąi di
delės, painios, sunkios' 
tangos, sunkūs darbai, už
daviniai. Šis žodis pareina 
nuo senovės Graikijos mito
loginio didvyrio “Herkulio, 
atlikusio A 12 . nepaprastų 
žygdarbių. Todėl ir šian
dien, kai eina kalba apie 
nepaprastai didelius dar
bus, stovinčius kieno norį 
priešakyje, sakoma: jis turi 
atlikti herkuliškus darbus; 
arba: jis atliko herkuliškus, 
didžiulės svarbos darbus.

Vincui žaliui, Kanada.— 
Klausiate, ar, Smetonai bė
gant iš' Lietuvos, ten buvo 
įvesta civilinė metrikacija? 
Ne, nebuvo.. Civilinę metri
kaciją* ąvedė Liaudies vy
riausybė, vadovaujama Pa
leckio ir Gedvilo.

Superior,.. Wisconsin.
Vienas vyras čia areštuo
tas už tai, .kad pavogė įde
da mus-išimamus dirbtinius ’ 
savo žmonos dantis ir 
davė jų 
tus."

“Darbininke” tūlas “Pr. 
Al.,” rašydamas apie ato
mines bombas, sako: “Kai 
jau Stalinas bus tikras, kad 
ir jo atomas neblogiau spir
ginėj k už kapitalistų, Tai— 
vargas tau, pasauli”...

• n 
Ne tik Stalinajs

vietų Sąjungos.atį 
gerai sprogsta, kr|p ir A- 
merikos. Dabar klausimas, 
ką “Darbininko” redakto
riai darys? Juk visa jų vil
tis buvo, tai Amerikos ato
minė bomba. Ar •’ pasauliui 
bus vargas, tai dar nežinia, 
bet Lietuvos “vaduotojams” 
tai jau matosi vargas...

tais.” Tito pradeda eiti Hit
lerio-ir Mussblinio pėdomis. 
Ar jis susilauks jų dviejų 
likimo-, tai ateitis parodys.
GaP istorija ir čia pasikar
tosi. ' •

Ne tik Stalinais, bet ir 
Trumanas tikras, k^u So/ 

.Ras taip

* * -r- \ '
“Naujienos” autoritetin

gai pareiškė, kad Tito nebi
jos Stalino ir kad jis su sa; < 
vo armija galįs prieš Rusi
ją atsilaikyti. Matomai Sta
linas išgirdo tokį “Naujie- " 
nu” pareiškimą .ir taip nu
sigando Tito stiprybės, kad 
tuojau pertraukė . visas 
draugingas ir savitarpinio 
apsigynimb, pirmiau pada
rytas, sutartis. .

Kai kada ir Stalinas “pa- 
klauso” “Naujienų” balso.

¥ ' ¥ ¥
Marijonų organas “Drau

gūs” savo puslapiuose talpi
na Giovanni Papini ’’pa
mokslus”, kuriuos verčia 
Dr. P. Mačiulis. Ir tuose 
“pamoksluose” ve ką ran
dame, pasakyta:

“Iš tiesų sakau jums,- kad . 
iš mūsų Dievas reikalauja, 
.iš mūsų /krikščionių, daug 
daugiau, be galo daug. Aš 
kartoju, kad šita mūsų • 
formos krikščionybė, ‘ įpro-' 
čio ir, patogumo, nėra tikra 
krikščionybė, bet šešėlis, 
kaukė, gemalas, abortas 
krikščionybės, bailių krik
ščionybė, tinginių, drung- ( 
nių, apsimetėlių, pakrikšty
tų farizėjų.”

Pasakyta labai teisingai, 
[tik, veikiausiai mūsų ku
nigėliai neskaito tų Papini 
.pamokslų. Jie krikščiony; 
bei padarė .abortą ir dabar 
tuomi didžiuojasi ne tik 
jie patas, bet ir jų 'galva 
popiežius. , • ••

Ir kuomet kunigužių lei
džiamas “Darbininkas” gė
risi Amerikos atominėmis 
bombomis ir tyčiojasi iš 
Stalino, tai irgi katalikų 
kunigas Franci jo j, prelatas 
Boulier, sako- “Atominė 
bomba yra kriminalinis ag
resijos įrankis.... Aš balsuo
ju už taiką... Aš noriu tai
kos, nes esu kunigas”...'

Mūsų lietuviški prelatai, 
kimiems titulas geriau tik
tų “pilotai”, * Krupavičiai, 
Urbonavičiai,. Balkonai ir 
kiti šaukiasi prie nukryžia
vote j o, kad Amerika kuo- 
daugiausia gamintų atomi
nių bombų ir ...jomis naikin
tų žmones. . Bet ir mūsiškiai 
prelatai šakosi tikį į penk
tą dievo prisakymą ’’neuž
mušk/* 
• Socialistai, kurie jau se- ’ 
niai atvirto prie šventos 
vieros, irgi neatsilieka nuo 
savo dvasiškų • • vadų ir 
“Naujienose” šaukia, kad 
Amerika kuodaugiausia ga
mintų bombų, orlaivių ir 
qubmhrinu, nes, girdi, kas 
turės daugiau' šių ginklų, 
tas viešpataus. O jų, “Nau
jienų” redaktorių protu, tu
rės Amerika. O, kad žus mi- 
lionai žmonių, tai socialis
tai tik tuomi apsidžiaugs, 
jeigu ir patys gįyvi išliks. U

Vytautas Sirvydas, rašy> 
damas “Amerikos Lietuvy
je” džiūgauja, kad “istori
ja žygiuoją^’ Taip/ istorija 
žygiuoja, tik labai gaila, 
kad nei Sirvydas, nei jo 
vienminčiai išstos istorijos 
žygiuotės nei per-nago juo
dimą nepasimokino. Jš e ^ne
žino, kad Rusijos karas su 
Japonija , “pagimdė” 1905 
ųųetų re voliucij ą; pirmas 

ptflmiŠK karas įsteigė še- 
epasąulio dalyje komu- 
Sę\tvarką; antras pa- ' 

karas žymiai tą . .
tyarkli praplatino ir dabar Į ve^nias kosen p 
jau. Veik visa Kinija, virsta .
kom/mtstine. Vadinasi, is-: 2 .............................

. žygiuoja, ' bet fe^ln^r d,p":
■A.; Vienok Šir-

Šimučiai 
dar ire

's 'galima 
VPalai-

m

tori! a new 
ji risčia 
vyriai? r

ijay /i6ri 
WokiencioKaiy.

tik tieję p/s^k, 
dvasiojeminti /ubagai

Kada plieno darbininkai • 
pareikalavo didesnių algų, 
tai tuojaus įsikišo preziden
tas Trumanas ir pasakė; 
kad plieno kompanijos ne
gali kelti algas. Kada buvo 
sumanyta, . kad sulauku
siems 65 metų darbininkam 

-padidinti mokestį iš senat
vės fondo nuo^5 iki 35 do- 
^rių, tai kongresas tą su
manymą pastalėn pakišo ir 
netfhiia ar' kada nors iš
trauks ir padės ant stalo, ar 
jis ten ir sutrūnys neišvy
dęs šviesos. Bet kaip tik 
buvo pakeltas klausimas, 

padidinti/algas Truma- 
no aukštiems pareigūnams, • 
kurie jau ir taip užtektinai ' 
gauna, tai1 teky aus tas sur i 
manymas piaįmtas ir algos 
pakeltos.-1

Ne be ji’eikalcuty 
tarlė sako: “Tūfe

4>uvių- pa
ilgiems ir 
fed”...

Lietuvos ‘ vadavimo komį-

kai laukia naujo karo. L Jie 
sako, kad tik vionąs esįs^ 
kelias Lietuvą atvaduoti, j 
tai karas ir atominė bom
ba. Ir jie toje linkmėje 
darbuojasi. ; '

Bet, daleiskime, kuomet 
Grigaičiai, Šimučiai, Oliai 
dr kiti, pašaukti, bet neiš- 
.rinkti, v^rai nuvyksta Wa
shingtonian ir ten jiems pa
sakytų į Štai, vyrai, jums 
visiems po* atominę bombą, 
važiuokite Lietuvon ir mes
kite, jas į tos valdžios, ku
rios. jūs nekenčiate, įstai
gas ir tuomi ’ išvaduokite 
.LietuvąJ Ar manote, kad jie 
sutįktų ?• Jie' kuogreičiausiai 
dumtų iš Washingtono na
mo, b jau paskui . jieškotų 
“pasišventėlių,” kurie tokį 
jiems “prakilnų” darbą^ at
liktų. ■ V. Paukštys

Bonn, Vokietija 
kiečių “valdžia” Vakarinėje 
Vokietijoje aštriai ‘ nrotes-

pšfrvydaš sa- 
yija žygiuoju 
iu, kad kaip 
kartojasi. Buį.

Kuony 
ko, kacK 
tai aš s; 
(kur istorija?

laikai,'kuomlet mes turė
jome sociąlpatriotus. Vė
liau atsirado \nacional-so- 
cialistaiĄ Tai buyn Hitlerio, 
ir Mussolini^ ^partijos. Da
bar mes jau 
nal - komun- 
to partija. Šią pJi’tiją gar
bina ir aukština visa kapi
talistinė sj^audėK/ją garbi- ’ 
na prelatas Urbonavičius; 
už Tito ir.jo partiją pieštu 
stoja, socialistų dvasinis va
das Grigaitis, jį seka “Ke
leivis” ir tautinė spauda. Ir 
galimas daiktas, kad'.jie,

y

rime nacio- 
tai.Ti

- Vq-

norėdami padaryti 
p<rtiją>galingesne, pasiva 
Uins^inacional - komu n is-

tuoja, kad anglai aVdo -fab 
pikus, ruošdami dirvą 
tavol’ams.

savo
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka> 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Nelengva Gaūti GatvėsO
Kampelį Vaikanis Žaisti

Tūkstančių- mylių plotai 
mūsų šalies žemės guli ne
vartoti, tūli net neapgyven
ti. Tačiau daigeliui mūsų 
šalies piliečių neprieinami 
nei keli šimtai pėdų žemės 
vaikams pabėgioti. Atrody
tų, kaj$ mūsų . gatvės dary
tos ir taisomos vieniems tik 
pasižiūrėti, o kitiems nau
doti, nors abieji moka tak
sus.
Štai su k o k i a i s 

sunkumais susiduria Brook
lyno žmonės pastangose 
gauti vaikams pabėgioti 
vietos, kaip Louise Milton 
aprašo darbininkų spaudo
je apie savo susiedijos pa
stangas gerovei savo vaikų. 
Ji rašo:

trafiko' departmentą. Pirm 
to jos jau buvo gavusios 
paramą -susiedijos įžymių 
žmonių, tarpe tų ministerio, 
rabino ir dekano. American 
Labor Party irgi- su jomis 
dalyvavo. Trafiko depart- 
mento ' viršininkas kapito
nas Shannon nerado rimtos 
priežasties, dėl kurios netu
rėtų skirti.gatvės vaikams 
žaisti. Jisai pasiuntė juos į 
Jaunuoliams Pagalbos Biu
rą gauti aukštesniųjų už
gynimą. . s (

Kita delegaęija lankėsi 
pas minėto biuro viršininką 
leitenantą Koch. Delegaciją 
jis priėmė labai simpat.in-

■w

Unijistui dukrytės, grožės kontesto laimėtojos Passaic, N. J., CIO Joint Labor Board 
pravestame konteste. Iš kairės; J^Cathleen Lasica su savo mptina, audėju unijos na
re, dirbančia Forstmann Woolen Co. šapoje; Merrill Joan Ladika su teta; .Arlene 

Jane Gloede su savo motina. Jos dėde yra audėjų unijos narys.

Amerikos Moterų Kongresas 
Įsteigė “Banką” Už Taiką

mėlynas blankutes,/ 
susilanksto į banko

Keliems vaikams tapus ^’ai- Jis Pripažino, jog su- 
automobilių vie- siedijoje zaismaviecių labaisužeistais, automobilių vie- siedijoje zaismaviecių labai-- 

name bloke praėjusią vasa- stoka, prižadėjo toliau ty-r
' 111 • •• . • "T~\ 1 • • •rą — tame bloke gyvenau- rinėti. Delegaciją jam nuo- 

čios motinos,- daugiausia lat skambino, tačiau leite- 
negrės ir portorikietės, su- nantas Koch vis išvengė na- 
siėjo ir sudarė komitetą ko-Įsikalbėjimų su motinomis, o 
vai už bloką- gatvės vai- galu gale paliko pranešimą, 

kad jo* rekomendacija iteik- svarųZir 
ta inspektoriui John Jones nąu> kad tas reikalinga ūki- 
centralinėje Juvenile Aid j mnkam, kada papjauha gy-; 
raštinėie, 300 Mulberry St., I Yuįb 
New Yorke. Pašaukta^ in
spektorius Jones motinoms 
atsakė; jog leitenantas Koch. 
nepataręs atitverti gatvės 
blokai zaismavietei, nes tu
rimieji patogumai jsusiedi- 
joje būk esą pakankami.

Didžiuma prie to bloko 
' gyvenančių n1?xtinų eina 

dirbti svetur. VaTku^turi

kams žaisti. .Aprašomoji 
.veikla ėjosi ir toliau vyk
doma už bloką So. 1-moš 
tarp , Havemeyer St. ir 
Marcy Ave., Brooklyno sek
cijoje vadinamoj Williams- 
burgu.

Prie tos vienos siauros

mų? Jose visose, bendrai 
Vedasi apie-500 vaikų ket
vertų iki sepiynenū metų 
amžiaus. >■ /

Tai tas pats/blokas, ku
riame policistas nušovė ne
grą William Milton 
metų liepos mėnesį. Tai yra 
tas pats blokas, kuriame 
negro William Samuel bu
tas išdegė praėjusią vašteu 
Jo vaikai buvo išblaškyti 
svetur iki šeima, savo pa
stangose pagelbstima neg
rų ir baltų kaimynų, iš na
mo savininko išreikalavo 
pataisyti butą. ‘

Viska^. ko motinos nori, 
tai gatvės vaikams žaisti, 
vienok labai sunku ir tą iš 
valdininkųMšveržtL 
kusios virš 
peticija, motirios buvo visu 
būriu- nuvykusios į srities

Surin-
00 parašų po

modeliuojapanaitėGražioji 
francūziškosi<>s mados kos 

tiumą maudynėse.

giniininkėins
'' Šį Skyrių Veda E. V.

Kaip Marinavoti šviežią 
.Jautieną*

Čionai paduosiu dėl dan
elio jnėsos — dešimties 

daugiau, nes ma-

56 z svarai valgomosios 
druskos

’ .50 kvortų vandens 
6 svarai saltpeter 
3 ir pusė svaro Y 

kraus.
Kaip Daryti

. Supilk druską į -vandenį 
į variniu dugnu puodą >ir 

(užvirink ant pečiaus. Kada 
palikti gatvėje, auto^iliu /a/du<? verda, .įmesk nu- 
malonei Vietos ewentoiai luP^ buIvę’ JW<plaukia, 
. ’ neskęsta, tai po/biski dapilk
J.rii /’IiHgtiiiwio ittu YinO - r x 1 _ c .

vandens tąj 
tų, bet nA 
šaus, ar įi 
bulvė nųs 
dugno, tai

Supilk druską ir saltpe
ter, leisk ištirpti — skystis 
bus jau gatavas. .Nuimk 
nuo pečiaus 4r tegul gerai 
atvėsta.

Turėk akmeninį ąr moli
ni puodą*? Ant dugno įdėk 
medinę lentukę su skylėmis, 
kad skystis lengvai pereitų, 
nes mėsą padėjus be nieko 
ant puodo dugno, prisi
spaus ir apačia nepermirks.

Reikia išlaikyti apie 8 
dienas, kad gerai įsisūdy-

malonei. Vietos gyventojai, 
kuriais didžiuma yra neg
rai, portorikiečiai, žydai, tą 
užsispyrimą neleisti žais- 
mavietės gatvėje skaito dis
kriminacija.

Mokinos, daį/ar veikia įti
kinti inspektorių Jones, kad 
gatvės blokas žąismavietei 
reikalingas ir jos yra pasi- 
ryžusios tą laimėti. Jos pa
taria visiems, kurie šį’ raštą 
skaitys, parašyti ar ph- 
(skambinti \inspektoriui Jo
nes savo.-pritarimą tą bloką 
paskirti zaismavietei.

* * *
Man ta *gatvė gerai pažįsx 

tama. Tai ta ir gretimosios' 
jai gatvės pirmiausia pasi
puošė ' patrijotinėmis vėliad 
vorais ir išėjusių tarr&uti 
šaliai . sąrašais karo metais. 
Matydavosi po kelis karius 
iš-vienos šeimos. Juos ger-

mjjragpp. Bet jei 
kendo' ir būna ant 

pilk druskos.

Paimk šviežią liežuvį, iiu- 
p j austyk visas netinkamas 
plėves ir gerai padaužyk su 
mediniu pagaliu,paskiau 
subadyk Su yla iš abiejų 
šonų, kad, rauginant, vi
dus nepaliktų neįrūgęs. . ‘

Šiltame.ore reikia saugo
ti nuo sugedimo, dažnai ap
žiūrėti Jei 'jau pasirodo 
abejotina, tai nupilkit skys
tį į virinamą puodą ir užvi
rinki!, y Jei pasikartos, tai 
už dienos kitos ir vėl užvi
rinki t. Jei atvirinant skys-1 
tis sutirštės, galit dapi-Hf 
vandens ir vėl ištirti su/bul- 
ve. . . ■ “

Tyrimo^su bulve nereikė
tų; jeigu vandens rūšis, 
taip pat ir druskos tyru
mas, ir stiprumas būtų vi- 
)sur vienodas. Tačiau, kaip 
žinome, vienui^vdnduo jau 
turi savyje daug druskos, o 
kitur mažai teturi. Dėl to 
vien svoriai ir mieros ne 
visuomet gali nustatyti tik-' 
ruosius kiekius druskos ar 
kitų medžfegų bile kuriame 
panašiame mišinyje..

tinkamumą . daryti tą ir 
taip,, kaip ant pakelio įraše 
rodo.- Kitokiems tikslams —• 
neužtikrinta,. nes ten jau 
įmaišyta kepamieji milte
liai. Jęi iš tokių’miltų pada
rytum lietuviškas “au.siu- 
kęs,” pradėjus kepti kožną 
fiaują kepsnį riebalai urmu 
veržiasi iš puodo laukan 
putomis iki šiek tiek ap
keps. \ •

Ir pyragams kepti kito
kioje kombinuotėje tuose 
miltuose gali būti permažai 
ar perdaug kepamųjų mil
telių (baking powder). I

Pastry flour — blynams, 
kukuliams, makaronėliamd 
ir kitiems lipniems gami
niams.

Enriched —. gal dar ne 
visi mineralai ir vitaminai 
išvogti, bent neturėtų būti 
išvogti. . • N. Z.

Amerikos Moterų Kon
greso centras New Yorke iš
leido ir išsiuntinėjo savo 
skyriams ir draugingoms 
kitoms moterų organizaci
joms 
kurios
dėžulę. Jos tikslas, kaip są- 
ko “banko” • išleidėjos, pa
sitarnaus įvykinti . mūsų 
troškimus taikos:

“Kiekviena moteris sva^ 
joja apie taiką -— tačiau 
svajonių neužtenka. Iš jūsų 
tos, kurios ne vien tiktai 
svajojote apie taiką, fe. ir 
darbavotes už ją, žinote,' jog 
mūsų viltys, mūsų planai 
mirs nespėję užgimti, jeigu 
jiems nesuteiksime -gyvy
bingumo jūsų nepaliaujan
čia. finansine parama — ne 
tiktai įvykdyti .mūsų jau 
turimus planus, bet leisti 
mums augti , ir plėtotis.

“Iš savųjų patyrimu jūs 
ir kiekviena moteris žinote;

Bile kokį mieromis nusa
kytą receptą i šp i Idant, mil
tus ir kitus sausus produk
tus reikia mieruoti persijo
tus ir nubraukta miera, nes 
juk ‘nei vandens ar pieno 
neųmsi mieros su kaupu. <

Siu Metų Naujausios 
Mados Turi Daug 
Praktiškų Dalykėlių

ant

kaip svarbu yra numatytas 
pajamos, ant kurių galime 
daryti planus. Žinote, kaip 
vargana ir iškaštinga yra- 
bejėgybė planuoti iš anksto' 
dėl nebuvimo ekonominio 
užtikrinimo.” Tad —

Kongrėsistės šaukia visas 
įurėti po ranka tą dėželę ir 
pasižadėti sau į ją padėti 
nors po mažiausia išgalimą 
sumą reguliariai, kaipo duo
klę taikai. Apie savo auką 
pranešti savo' organizacijos 
Centrui (jeigu “tiesioginio 
ryšio su kongresu neturite) 
ir. per jį savo sutaupąs ar 
surinktas aukas pristatinė
ti Amerikos Moterų Kong
reso darbui-už taiką.
Į Dar geriau, sako kongre- 
sistės, . sudominusios savo 
drauges ar draugus, įmesti 
skatikėlį į jūsų turimą 
taikos banka, paraginkime 
jas-juos pačius įsigyti tokį 
bankv^ųkomš — Pennies 
for Peace.

darys ■ savo planus ir for
mas. 'pritaikant prie šyvojo 
aprėdo ir (išvaizdos. • \

Pnmintina tiktai tas. kacb 
jokio drabužio niekad ne
verta darytis, ar pirktis tik 
dėl to, kad su tokiu drabu
žiu atrodė gražiai _ to j i ar 
kita moteris. Kas viena gra
žina, kitą gali gadinti. 
Svarbu gerai apgalvoti, kas 
tinka geriau >mųms ijp ko 
norime tuo drabužiu Atsiek
ti — ilgalaikio mums tar
navimo ar trumpalaikio 
blizgesio. Vienas ir kitas 
atitinkamu momentu ir vie
toje gali lygiai gera> pasi
tarnauti. - N.

žiurstams panašūs 
suknelių visokie “sparnai,” 
platūs diržai, w eilės guzi.kų 
tarnauja ne vien tiktai nau
joviškai išvaizdai. Uždėk 
platų diržą, galėsi tuomi 
pailginti -buvusią. trumpa- 
Hemenės mądos, ;bet dar ge
rą suknelę. Uždėjus ant si
jono jokius gražyluš, pa
slėpsi išaugt o. nedaug 
ankšto sijono nedateklius.

1

Ką jau -bekalbėti anie 
p'uzikus, ar karieliukus, ku
riais galima pridengti įplėš
ta ar neišvalomai plėmuotą 
tašką, įjungti be prisiuvimo 
visokius priedėliui, kad rei
kale vėl galėtum lengvai, 
juos nukabinti, atrodyti, 
būk skirtingai apsirengusi.

Nevisai tą patį turėjo' 
mintyje tų drabužių pla
nuotojai — jiems reikėjo 
sudaryti sąlygas suvartoti 
visokias atkarpas, na, ir

randasi 900 as- 
tebelau- 

egzamino 
i, ar jie liuosi nuo

Brooklyn 
menų, 'nuu birželio 
kiančių sveikatos 
tiksi u pati 
vėžio.Pyragus kepant svarbu 

nustatyti karštį—per karš
tai suimk, išneš aukštyn gu
zais, kaįp atominė' bomba; 
nepakankamu karščiu kepsi 
•—• neiškils. Kartais neiške
lia dėk perviršiaus riebalų 
ar dėl per sunkių, nepritai
kytų reikalui miltų.

Apie Miltus
Seniau miltus žinodavom 

pagal rūšį grūdų, iš kurių 
jie daryti:’ ruginių pirkda
vome duonai, kvietinių py
ragams, miežinių sriuboms, 
blyneliams. Dar būdavo 
stambiai ar smulkiai malti, 
be luobos <ar su vįša luoba.

Dabar miltus' perkame 
po firmų vardais. Kokių jų 
nėra! Ir visos giria, būk jų 
produktas geriausias sviete. 
Greta vardo, dar yra miltai 
baltinti ar nebaltinti, mą-\ 
žiąu ar daugiau išvogtais 
Vitaminais** ir- mineralais, 
sumaišyti ar nemaišyti su 
kepamais milteliais. Dar ki
tos sakosi įdėjusios pud
ruotų kiaušinių, pieno. Jei
gu būtum išėjusi chemįsto 
mdkslą, turėtum tūkstan
čius dolerių įsirengti labo
ratoriją,; galėtum patikrin
ti, ar iš tikro tas svaras 

I miltų turi savyje viską tą, 
earns. yraypro-.gą įrašai ant pakelio pr:’v 
•votojąTūž savo^ da.

L i e'ž u vįz marinavojant 
reikia 7 dienų.
_____________________________________ __________ Ą____________________________’

pinigų ištenka. Tai dėl ko
I t. J * VA V-/ A A V-z A A A A V_z kj • vz vi \_z ‘ • ■« • •

berne,.jais didŽiavomės. Tai pinigų stpkuoti; vai-
dėl ko jų vaikai dabar taip 
atpigo? Ar dėl to, kad da
bar mes nekariaujame?

Kas atydžiai dairydama
sis vaikščiojo ta gatve, tas 

’sutiks su manimi, jog -ten 
žiismavietė reikalinga, nes 
ten gatvė vaikų pilna, taip, 
Kaip būna pripildyti žmo
nėmis daržai ar sales laike 
seknpngų pramogų. Ir galė
tų rasti vietos ne vien tik 
gatvėje, bet terK-yr/ daug 
beverčių ar mažaverčių lūš
nynų, kurias nugriovus, 
nuvalius būtų puikios vietos 
vaikams žaisti.

— Bet tam reikia pinigų, 
— sako pareigūnai. '.

Ar mums pinigų / stoka? 
Marshallo planui, fabri
kantų ir bankierių firmoms 

j išsiversti ir plisti, turtėti

kams, jeigu juos skaitome 
svarbiais. Ir* pinigų būtų, 
jeigu rinkimuose, atsimin
tume balsuoti ir balsuoti už 
darbininkų ir progresyvių 
kandidatus. * Bals uokime 
protingai ir; sau naudingai, 
suteikime progą^mažiešiems 
trumpomis, ^aisvomis^jų 
vaikystės valandomis nors 
gatvėje pažaisti.

Tame ^pačiame . Brookly- 
ne, kur pareigūnai gaili gat
vės bloko vaik( 
ga išrinkti ko' 
reikalus Marcantohi 
joru. Ir išrinkti jan 
talką balsavimu už visus 
esančius su juo American 
Labor Partijos eilėje -d- ei
lėje C. New Yorke šiemet 
^balsuosiw lapkričio 8-ta.

Žmonių sveikas apetitas 
pasako ir ,tyrinėto j ai jau 
pripažino/ jog SU' apetitu 
valgomas maistas virškina- 
si geriau už tą, kurį vos ga
li praryti. Dėl to planuoja
mos, visokių skonių ir iš
vaizdų kombinuotės.;

Žalių trapių lapų ir ben
drai daržovių, vaisių ar uo
gų salads skaniausi bus la
bai šalti. Reikia laikyti šal
dytuve ar ant ledo iki pa
duodant valgyti. j .

1ZŪ-

ma
derą

Žaliavų salads gražiau iš
silaiko dresingą sudėjus 
pirm pat duodant ant stalo. 
Gi virtų daržoįrfų, taipgi 
mėsos, žuvies salads geres
nį skonį įgyja leidus pasi
stovėti sumaišius su cfrfein- 
gu. ' . ■

Visų prižadų tikrumą ga
lime tik spėlioti, (tačiau 
svakbū įsitėmyti bertt svar
biausieji požymiai:

Cake flour—bus puriems 
pyragams, lengvai iškelia
mi, nęlipnūs.

Cake mix — reiškia jų mišinį atskirai.

^.Visokie, kvapsniui ir sko
niui pridėčkai stipriau pa
sireikš juos pirmiau 
sius ' į. dresingą, ne

įmai-

simirsusioš brangumą pra
gyvenimo ir stoką išteklių 
vis viena ^irktūrpiesi nau
jus drabužius. Tačiau nors 
ir netiksliai jie pateikė bie- 
dnuomenei progą atrod/ti 
madniai su pertaisytais se
naisiais drabužiais. >

Naujoviškos skrybėlės, 
kaip ir žieminiai visokie 
drabužiai, turi daug pagra
žinimų kailiukais. Brangių
jų skrybėlaičių tos graznos 
taip • gudriai suplanuotos, 
jog galHankstyti, sukalioti, 
atjungti ir iš vienos.skry
bėlės sudaryti keleriopas 
formas. Kaip- to atsiekti, 
gal būt sunku būtų išaiš
kinti žodžiu, be atitinkamų 
braižinių, kurių mums kol 
kas stoka, tad neverta tam 
nei vietą užimti. Tenkina* 
mes \ padavimu minties, o 
mūsų gabiosios siuvėjos pa

Užsakymą, su 25 centais ir 
pažymėjimu formos 
irMydžio

Dept., £ 
d Bam

"'11............ 1 1 J   11111.....................J* '' ' '*"

3 push—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—

Siųskite: 
^Lorimer 

N.

numerio 
Pattern 
Street,

č., Spalių 12, 1949
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SENATVĖS PENSIJOS
• I ? '

(Tąsa)
es jau buvome apsipažinę su pluk

domųjų tiltų statyba, kai tokį statėme 
per 
dytojiX kadrai, vadovaujami Jakovenkos 

 

iš Blitdęjs, turinčio aukštą “sąperių-pon- 
toninin dalies vado” titulą.. ’•

Kai Kovpakas atvežė Jakovenka savo 
tačanka prie šieno presavimo fabriko, 
tasai ilgai vaikščiojo aplink daržinę, su
sidėjęs rankas už nugaros, sustodamas 
ir kasydamas įvairias vietasi pradedant 
nuo pakaušio žemyn, kurios būtinai tu
ri būti pakasomos tikro kūnu ir krauju 
ukrainiečio sunkiais' jo gyvenimo mo
mentais, ir bandė įtikinti Kovpaką,.kad 
Blitčoje sąlygos buvusios kitokios: pušys 

ir eglės storos, upe mažesnė ir pažįsta
ma. Tačiau senis atkakliai laikėsi savo.

— Upė, sakai, nepažįstama? — .kalbė- 
. jo KoVpakas. — Tai ką gi, tu tiktaijpa-' 

žįstamose vietose manei . kariauti.?* Jei 
jau kartą pąširyžąi — aš juk Tavęs’Jėga 
neverčiau — tai pas mus, brol, discipli
na. . • .

Paskutinysis Kovpako argūmėnžas, 
matyt, įtikino “saperį,” ir. jis, dar kąį'fą 
pasikasęs pakaušį, nutilo. T *•//".
Nors techniš 

galėtas, Jako/e 
griebti taktikas srityje. >

Už kokių /trijų kilometrų nuo. šieno, 
presavimo fhbriko, kitoje upės. pusėje, 
miško tankmėje, slypėjo Teškovo kaimas.

Jau apie savaitę laiko Teškove stovė- 
' jo vokiečių) esesininkų batalionas.

Išsfderėjęš apie pusantros paros laiko 
plukdomajam tiltui pastatyti, Jakoven
ka tiesiai paklausė: '

— O ar leis mums teškoviškiai pasta
tyti tiltą? V

— Tai, ne* tavo reikalas. Tiltą statysi- , 
me krūmuose, už pylimo, dalimis. Per 

naktį, sujungsime į vieną liniją ir rytą

eterevo upę; atsirado jau ir pluk-

•klausimų srityje-’nu 
tačiau pabandė -ąjįi

•’tyrimas, jau virtusiejį. > kanonu? s rodė 
mums, kad gynybą reikia .įtaisyti\ bū
tent čia, išilgai miško pakraščio. Laimei 
Tutučenkos' štabinėjė skrynutėje atsira- 

is. Rud- 
skries-

Tutučenkos stabmeje skrynęibjf 
do tos vietovės smulkus^ženplaj 
niovas ilgai jį studijavo A tikri 
t u vu ir žymėjo kažką pještųkį-i. Viena 

 

valanda prieš., saulėleidį Jis p/dĄke 
jmą vadovauti Jižtvari 
ėmė su savim ryšininjlu^ 
Kulbaką, Anisimovą .ii 
dūfriėme kaimo link.

' paskui jį, nesupra.sdą 
. bėjo.

; Pietrytiniame kaįĄio * pak\ąšty, į kurį 
mes- atjojome šuoliai 
mokšniais apaugusi

i- 
s, pasi- 

oicechovičių, 
ir visi iru- 

spėjome 
jftaip sku-

, buv'ų JJidęlė, kru
na, lėkštai ‘ ' V- - ir^ 7kylanti į viršų. Jos viršūnėje juodavo 

pušynas. Kai meą užlekėine ant . aukštu
mos, saulė jau leidosi. Vos mes pasuko
me arklius į šiaurės vakąrus, mums iš
kart paaiškėjo, ko taip skubėjo Rudnio- 
va§. /. ‘? .

Prieš mus plytėjo rytdienos mūšio lau- 
'kas.

Netardamas nė žodžio, Rudniovas tik- 
' tai parodė mums plačią lygumą, įstrižu 

kanlvu krypstančią ą kaimą, supamą’ iš 
dešines upelio, perkertančio Tulgovičius-. 

; jpusiau, iš kairės -— vieškelio jš Jurovi- 
,čių bei Pripetės?

use komisaras/ 
* Išskyrus Rifdniovą, čį?a nebuvo nė vie-k 
no -karinio prbfešionalo. Kolektyvininka-sif' 
MatiuščpnkA, kooperatininkas Kulbaka? 
tiekėjas ( Anisimova's ir aš, nuolankus*7 
mūzų tarnas" — nė vienas iš mūsų nę 
karto gyveninį nebuvo išklausę nė vie
nos, paskaitos nei iš topografijos, nei iš 
taktikos. Bet jeigu mes bent ką nors su
vokėme žodžiu “pozicija,” tai čia buvo 
jinai. ,.

—- Štai čia ryt stosime į mūšį, — pa
sakė Rudnio'vas ir nusėdo nuo arklio.

Mes buvome betraukiu kojas iš balno .
Jakovenka buvo jau bekelaąs ran 

prie pakaušio, bet nepasiekė jp ir gūžte- 
rėjo petim: -
'' —- Na, tai iš mano > pusės jokių prieš
taravimų nėra.. J,

— Taip jau seniai reikėjo. Bet tiktai : . .. Tr. . , . . , f .
atsimink, pas- mus yra taip: nedavęs T

vaiwvcjunxv S^n^° Šešėliai
pozicljon ‘teUM?pimojdVVtetaUono‘ku^ npo'. lentos, tryne kalnelius, kati-

būrius, daubas ir upelius. Nuo Pripetės 
.•kilo rūkas, virš Tulgovičiu; iš-dmntrau- 

( .lqų veržėsi namų ruošos dūmai.
xQvtc v v* ______ • T^Matiuščenka bus’kairiajame flange,

buvo du pėstininkų pulkai ir astuoni tan- dešiniajame. Susipažinkite
kai. Tačiau, be jų, mums "reikėjo turėti" » Sava/ruožais, o ta»p pat ir su kaimys- 
omeny dar. dtr pulkus slovakų, kurie lig. ir įžeistuosius paslėp-
šiol pagal susitarimų su papulkininkiu’,'. S?
Jozefu Gusaru,. buvo’ laikęsi neutraliai, 
bet, pasirodžius stambioms vokiečių^ jė- 
gofns, ir jie galėjo būti mesti pt’ieš/ n

žodžiu — tVirtėk, o davęs — tesėk.
Jakovenka gavo savo* techniškoj on dis-

pas, ir statyba prasidėjo.
Bet iš šiaurės, nuo Arevicių pusės,4 

jau priartėjo vokiečių daliniai, kurie^ 
pradėjo varyti mus į maišą. Kol kas 'tai1 ■

- Šiuo t kfausimu šiandien' 
užsiima visi. Apie tai nė 
kalbos nebūtų, jeigu nebūtų 
ant šio pasaulio šalies, kuri 
tą klausimą jau seniai yra 
išrišus, ir toliau , nė vieno 
krašto; išnaudotojai nebega
li beslėpti. Aš turiu mintyje 
Tarybinę Respubliką.

Šis klausimas • jau pradė
jo smarkiai keltis 1932-3 
metų nedarbo laikais.

Pasekmė — Wagnerio 
Aktas. Nors jį gerokai ap
draskė, bet pradžia buvo 
gana gerą padaryta. Pasi- 
dėkavojant „ senatoriui A. 
Vandenbergui iš Michigan 
valstijos ta taip vadinama 
“Social 'Security” dar dau
giau Tikusi apkramtyta lai
ke karo. Jis, mat, įnešė re
zoliuciją užšaldyt taksa- 
vimą ir, būdamas ubli-
konu ir ats.tovaudamasNjm 
sufance kompanijas, Wag-j 
nerio A>ktą sudarkė. (J,

žinojo, kad Tarybų Sąjun
ga jau. turėjo atomines 
bombas 3 metai atgal.

Ska-is.

Montello, Mass
Serga J. Kukaitis, buvo li

goninėje, jam padaryta opera
cija. Dabar jau yra namie ii; 
randasi žmonos priežiūroje.

Taipgi sunkiai bujb susirgus 
Ona Vaitekunienė, Dabar yra

namie savo draugo priežiūro
je. . . ' ...

II. Žilinskas gavo “shock” 
pradžioj liepos mėnesio. lįgą 
laiką gulėjo ligoninėje. Dabar/ 
randasi namie, jau pradęjo 
vaikštinėti, prižiūrimas žmo
nos ir podukros.

S^nas Laisvės skaitytojas 
J. Mikėnas gavo “shock”. Il
gai gulėjo ligoninėje. Vėliau 
ir jo brolis Petras susirgo ta 
pat liga. Abu gulėjo ligoninėje 
gretimai viens kito. Dabar jau 
abu yra namie ir jų sveikata 
povaliai taisosi. t .

Visiems ligoniams vėlinu 
greitai pasveikti. Žolynas.

Minersville, Pa.
Susirgo šilkaitienė, Kaži- 

mieroAilkaičio žmona. Jai 
padaryti sunki operacija Sa- 
maritonų ligoninėje. Ligonė 

"dar vis randasi ligoninėje, nes 
nors po operacijos eina geryn, 
bet lėtai.

Linkiu ligonei greitai pasvei
kti ir gristi j namus.

V. Ramanauskas.

Laisvėje telpa daugiau
siai ir tiksliausių žinių iš 
Lietuvos,, - skaitykit jas;

V A J U S

Atžymėkime saVo dienraščio jubiliej<hgavimu naujų skaityto
jų! Pasiryžusiai stokime į darbą visi\ir v^sur! Dirbkime ne tik 
apginti dienraštį nuo infliacijos vilko, bet dar labiau jį sustip
rinti! « \ ? 1 *

R

Gavimui Laisvei 
Naujų Skaitytojųviai ir ctarmninkai buvo 

aptaksuojahji, ir leidus jam 
pilnai Us sutrukdymo veik
ti, kiekvienas senatvėje bū
tų galėjęs gauti apie 150 
dol. į mėnesį. Bet didysis 
kapitalas buvo tam p.riešin- 
sasL.. '■
/ Dabar dalykai pasirodo 
kitoje medalio pusėje. Uni
jų yadai, spiriami/sav^b ei
linių narių, yra priverstš-ta 
klausimą imti ant savo diet 
notvarkio, kaipo pirmaeilę 
klausimą.

iKur tik jis kylė tai eili 
nialį įtariai kuone') vie 

.giai stoja už strei ggavr- 
nuiUšenatvės apsaugos.

Bet dešinioji pačiai par
duoda eilinių' naijų pagei

 

davimą, priinįdūmi daug 
mažesnę sum; n$gų origi- 
naįis Wagner id (tas būtų 
suteikęs.

Šiandien tuo klausimu pra
deda susirūpinti. ir didysis 
biznis. Buvo laikas, kada 
didysis biznis ėjo prieš “So
čią! Security,” bet šiandien,, 
kada unijos per savo nubal- 
sąvimus rengiasi jų įmones 
sūtabjyti, jau" ir jie, prade
da kitaip apie tą “Social Se-. 
cūrity” protauti.

Skirtumas , pašidaro ‘ta
me, kad pagal “Social Se
curity,” kapitalas ir darbi
ninkai yra taksuojami, o 
pdgal dabartinius unijų 
rejkalavimus,. tai /vien iš 
kapitalo tik imarna/Tas tai 
jiems ir nepatinka.

Wallace F. Benson, pre
zidentas National Manu
facturers Ass-ri, kalinėda
mas Book - Cadilac viešbu
tyje. į susirinkusius Michi
gan valstijos išdirbėjusį pa
reiškė: “Mes jau* priėmėm 
tą pensijų .klausimą. Prieš 
mumis guli klausimas, kas 
turės mokėti į tą pensijų 
jondą — kompanijos, arba 
nr darbininkai turės prie ju 
prisidėti?”

Q tie streikai ir balsavi- 
n/ai už streikus kaip: tik 
yįęmdėk to, kad darbininkai 
užtūri nieko, mokėtino tik 
/kompanijos. 77/

jahkime 1000 Naiiju Skaitytojų!

Ikime Fondą Nors iš $10.1)00!

Užtikrinkime' o dienraščiui 1950 metams biudžetą sąVo 
jįlarbu baigdami šiuos metus. Jei gausime 1,000 naujų skaitytojų 
ir jei sūkelsįme $10,000.00 aukomis ir parengimais per tris mė
nesius šių metų, tai, turėsime gražų biudžetą pradžiai sekamųjų • 
metų. m

■‘•Na kur gi? —- sulaikė mus Rudnio- 
važ’— Naudokitės progai. Jūs neturėsi
te kitps progos.pamatyti’> šią poziciją iš-, 
tisai, tad .įsidėmėkite, ją dabar. Ištirkim 
Je kiekvieną tos. vietovėj daubą, krūmą“

v’lSąulė jau nusileido.'; I^uo upės iAmiš- 
jir, lyg kempinė

kuopa, kuri buvo pasilikusi už geležin
kelio. Karpenka patvirtino didelių jėgų 
Sutelkimą šiaurėje. Gomelio — Choinikų 

; vieškeliu — jis pats tai matė — beveik 
visą naktį judėjo automobiliai, tanketės, Į 
šarvuotos mašinos ir artilerija.

Kovpakas pats pasiėmė rūpintis tilto 
pastatymu. Rudniovas turėjo sulaikyti> 
priešą ir neleisti jam prasiveržti.. Mes 
viską pastatėm rizikom Kol kas, kaip ir 
anksčiau, iniciatyva buvo mūsų ranko
se. Bet jeigu vokiečiams pavyks pralaužy
ti mūsų gynybą, arba jei Kpvpakas už- 
tęs tilto pastatymą, ar teškoviškiai ste

 

bėtojai atspės mūsų persikJJfimo vietą ;ir 
tašką, — mums bus riesta*:

Į pirmos dienos pabaigą prasidėjo mū-
• šis. Susirėmimas buvo avangardiniu 
kautynių pobūdžio. 'Užtvaros, sumušu- 
sios priešakinius vokiečių dalinius, tuoj 
pat traukėsi į mišką. Tiesa, ant vienos

- užtvaros užgriuvo trys tankai, ir jos pa
sitraukimas buvo labiau panašus į bai-

s mes apimtųjų bėgimą. Išgelbėjp mininin
kai, susprogdinę priešakinį tanką siau-

• rame miško kelyje. L
Iš tankų pasirodymo tame-j’uože mes 

sprendėme, jog kaip tik čia numatomas 
' pagrindinis vokiečių smūgis į vieškelį,' 

išilgai kairiojo Pripetės kranto, pietų , 
kryptimi. Vokiečiai vykdė žvalgybą.kau- 
damiesi, tačiau žvalgėme ir mes. P-asida- / 
re aišku, kad rytdieną priešas ruošia di- 

. ;delį,‘triuškinamą puolimą.
Partizaninės taktikos

.dės ir pa

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

Baigsis su Sausio-Jan. 1 Diena.

Kviečiame į Konlestą GaKti Naujų 
Skaitytojų! Gražios Pinigines Dovanos 

Paskirtos Kontestantams:

šyne, ?— komisaras parodė įTy- 
Krūmuose^—baterija. Amsimo^ 

,/Vąs šaipys iŠ uždarų pozįcijų. Šioje vie- 
j/^oįįė/ — stebėjimo punktas.

Tkį ‘Šiol mūsų partįzanai buvo papra- 
ktį afba žygiuoti, ^ba miegoti. Šir 
Wj i/gi naktis apvertė aukštyn kojom w 
sus/mūsų įprastus to paros laiko vaim- 

Nuo aukštumos mes nusileidpm^.

- $75.00
- $50.00 

3-čia — $35.00
$30.00 
$25.00

į 1-ma
2-ra

4-ta
z 5-ta

6- ta>
7- ta
8- ta 
9^la

10-ta

20.00
$15.00
$12.00

— $10.00
— $5.00

m-
žejnyn ir Rudniovo. paYįnktose bei nuro-, 
dytose vietose visą naktį ? kašėme pilno 
profilio apkasus. Didelė mūsų eilinio są
stato dahš buvo susipažinusi su primity-- 
vines fomfikacij/js darbais. Daugelis bu
vo tarnavę jaunesniaisiais vadais armi-/ 
•joje, pasprukę pas mus iš apsupimo ir 
nelaisvės; bet vis dėlto reikėjo nemaža? 
vargo, kol privertėme žmones sąžiningai^ 
atlikti apkasų darbus. Nepaisant to, iki 
auštant prieigas prie Tulgovičių perkir
to gilūs grioviai, buvo iškastos pavie’nios 
landos kovotojams, kulkosvaidžiams, šar- 
vomušiams; nuo jų — jungiamosios per
ėjos prie ' upės ir daubų, žodžiu, šešti 
valandą ryto priešas pradęjo puolimą 
kelis kilometrus toliau į šiaurę nuo mū
šų tikrosios tolimiausios kraštinės ribos? 
Atjikęs reikiamą pasiruošimą, įėjo’ į, miš
ką, bet nieko ten neaptiko. Pasiruošjįnasf 
pasirodė, buvo bergždžias. Dalį dienos 
mes laimėjome be šūvio. , • .

Milto.’ keliai buvo mūsų iš anksto už
minuoti,-ir juos/ susprogb vienas tankas 
bei' kelioš automašinos. Vokiečiai ūio miš
ku grandinėmis, jį valydami. Tiktai dvy- 
liktą<,valandą jie susitelkė pietmhjjnc 
miško pakrašty,, atliko žvalgybą ir tub 
apie antrą valandą pradėjo pulti Tųlgę 
vičius.' ' ‘

(Bus daugiau)

T Bet, būdamas reakcijo- 
nięrium, p. .Benson parodo 

 

sąVo kailį ir savo hipokri- 
' tiznfą, pasakydamas, kad: 
“Taipgi, nekurie . jaučiasi, 

 

kąd jie turi teisę tarti ar 
jie nori tų pensijų. Jie jau
čiasi, kad jie negali nusi
pirkti apsaugos. Daugelis iš 
mūsų manėme, kad mes tu
rime apsaugą šiame krašte, 
bet pagal praeito /penkta
dienio žinias, Rusiją apver
tė aukštyn kojomis mūsą iš- 
rokąvimus”":

Ant tiek; jis žioplas, kad 
iki praeito penktadienio neT

r

Ttiojail stokite į kontestą ir gaukite nors vie*nąz iš aukščiau 
nurodytų garbės dovanų. Parodykime, jog ir šiandien mes tebe
dirbame tokiu pat pasiryžimu, kaip dirbome prieš 30 metų, kai 
pradėjome Laisvę leisti dienraščiu. Gražiausia Atžymėsime ju

biliejų, jei gausime 1,000 naujų skaitytojų. Bus-mūsų didžiau
sias džiaugsmas, jei sukelsime $10,00& aukdmis ir pelnais nuo 
parengimų ir tuomi užtikrinsime dienraščiui Laisvei gyvavimą 
1950 metais. (

Stokime visi j darbą ir dirbkime kaip bites šiam 
/ gražiam apšvietos tikslui! Tuojau .

/ •. užsiregistruokite į kontestą.

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

Visais vajaus reikalais kreipkitės:

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

—* \
4 pusi.—Laisve (Li th. Daily) — Treč., Spaliu 12, 1949



Laisvoji Sakykla
Nesibijokime Savo « vardo!,

Draugelis ' iš darbininkų 
luomo ir iš kitų profesijų 
žmonių, kurie iš širdies, ko
voja (jei darbininkų teisių 
įgyvendinimo pasaulyje, dažį 
nai vengia savo tikro vardo 
“proletaras”. Vieni vengia jo 
dėl to, kad šis žodis reiškia 
“paniekintą—prolet”; kiti ven
gia jo, bijodami nustoti malo
nės pas tuos, kurie su šiuo žo
džiu kovoja ir jo nekenčia.

Proletaro vardas buvo jau 
žinomas senojoje t Romoje, 
kur tokie piliečiai, kurie 
negalėdavo valstybei mokesj 
čių užsimokėti ir tik savo 

šiąi vals- 
naudingi, turė.jp ben- 

vardą - proletarijatas.
Karl. Marx’o komunis- 
manifesto 1818 metais 

vardai buvo . perimtas 
turk) Jrarbininki^ 

prizmėje p robo
tas individas, Ip- 
savo dispozicijoje 

įrankių, nei 
galimumų ’ir ' tik

užsimokėti ir 
palikuonimis buvo 
tybei

*>$ i

.4- <

albi, nesikreipk j mane 
visko ištardamas ‘Sir’!”

. . . ir 'kuomet 
kitaip, kaip tikt

v j 
:>>: 

(91 .'i?

&& Ljt i

A. L. D. L. D. REIKALAI kitus dalyvius išsireikšti.
Iškviesti pakalbėti' buvo 

A. Pagiegala, J. Mačius, J. 
M*. Bučinskas, ir J. Vaičekau- . 
skas. Visi kalbėjo, apie velio
nio nuoširdumą ir nuveiktus 
darbus liaudies geroVei. Vai
čekauskas išreiškė mintį, kad 
geresniam velionio darbų at- 
žymėjimui butų gerai parinkti 
aukų paramai dienraščio Lai
svės, kurį skaitė velionis. Da'-^- 
lyviamš sutinkat^ ir buvo t’am 
reikalui parinkta aukų.t

Aukavo sekamai: Onutė 
Be_į?rytė $10. Po $2 aukavo: 
J. ir K. Vaičekauskai, J. ir O. 
Kirąiliai. J. ir H. Viežiai $1.- 
50. . s

Po $1 aukavo: P. Mačiukas, 
II. BlenkeįjiiihDė, P. Bručas, 
O. Mikai 
nę, P. Mik 
aitis, O. Gi 
A. Pagiegal 
nė, V. Peta 
mąičiaį, J. 
nė ir' Čh. Staniulis.

Po 50 centų aukavo: S. Eva
ns, H. 4>agįe.gali(jįnp, A. Tvari- 
jonienė, N. Barzdevičienė, P. 
Mainionis, J. Liužinas, St. 
Čharno, J. Kaski, V. Kamins
kienė, M. ir J. Čeponytės, J. 
Meškunas ir J. I^rasauskas. 
Kiti po maw. Viso aukų su
rinkta $38.25. Visiems auka
vusiems tariame ačiū!

Aleksandrui ir Onutei reiš
kiame didelę užuojautą jų nu
budimo valandoje, s \

Aukų rinkėjos S. Evans ir- 
O. Gimienė.

Delegatai renkami, 'arba 
skiriami, šiaip: vienas nuo vi
sos kuopos ir vienas'nuo kiek
vienų penkių kuopos narių*. 
Kuopa, turi FT0'~Tm.rių;; gali 
siųsti 3 delegatus.

NaujAsųm mai reikalin
gi. AtvykstaniP'delegatai kon- 
jferencijon tukętų ’gerokai ap
mąstyti mūsų organizacijos 
reikalus^abelnai, kas būtinai 
turi būti vykdoma gyvenimai! 
mūsų organizacijoje dėl mūs 
pačių organizacijos gerovės/ 
taipgi ir dėl darbininkiškos 
visuomenės labo.- Gerai pri
sirengę iš anksto, gerų darnų 
atliksime pačioje konferenci
joje.,/

Kuopų valdybos^ftipgi pri
valo pasirūpinta įteikti dele
gatams. duokles pasimokėji- 
mui į apskritį — 5 centus nuo 
kiekvieną kuopos nario.

Labai pageidautina, kad 
delegatai atvyktų' konferenci- 
jon paskirtu laiku, tuomet ir 
konferepcija bus užbaigta ne
suvėlintai.

• A^GILMANAS,
ALDLD 2 Ąpskr. pirito.

ALDLD 2-ros Apskrities , 
Konferencija

ALDLD 2-ros Apskrities 
metinė konferencija įvyks at
einantį sekmadienį, spalių 
(October) 16 d., 1949, Liber
ty Auditorium,, Atlantic Av^y 
ir UOth ’St., Richmond Hill, 
N. Y. Pradžia-—10:30 vai. 
vyto-

Delegatais apsiėmusieji 
draugai būtinai turėtų atvykti 
į konferenciją. 'Visi gerieji 
tarimai priklauso nuo skait- 
lingumo konferencijos, tas 
aišku. Juo daugiau dalyvau
sime, tuo daugiau ./minčių, 
daugiau sumanymų iš kur 
yra ko ^pasirinkti tinkamiau
sių sumanymų dėl / naudos 
mūs apskrities ir darbininkiš
kos visuomenės. \ J

Jeigu dar k u rr^mūsHipskrL 
ties kuopa, dėl kokios nors 
priežasties neturi į konferen
ciją išrinktų delegatų, tai to
kios kuopos valdyba privalo 
pasirūpinti pasiųsti tinkamą 
ir reikalingą įkaičių deleghtų 
į šią konferenciją.

Vietoje to stenkimės geriau 
pagal galimybę patys lavin

 

tis ir (^vienytis, kad tuo bįįdų 
aukšči 
tariato

riau ginti jo teises. Ko
pei* ilgus amžius turėjome, 

vergauti? Todėl, kad valdan
čioji klasė stengėsi visuomet 
duoti kuo mažiau galimy
bių proletarijatui šviestis. Jie 
puikiai supranta tą pavojų,, 
savo kišenei iš susipratusios 
ir apsišvietusios darbo masės.

Didžiausias pavojus nupro- 
letarizuoti yra jaunimui, 

kuris yra stengiamasi už
bovyti įvairiais blizgučiais, 
kaip,- pav., perdėtas sporto 
naudojimas ir jp didelė pro
paganda, įvairus kouboiški 
kiniai, romanai, ir tt. Įfana- 
lintas sporto entuzijąstas 
afba nuotikinių filmų .lanky
tojas nebeturi laiko pagalvo
ti, kas jis. yra ir už ką 
jis. turi tikrumoje savo ener
giją aukoti. Jis ■ lieka atsi
likęs nuo realaus gyvenimo 
ir tiktai vėliau, kuomet 
galbūt tau per vėlu, pastebi 
savo darytas klaidas.

Spauda irgi prisideda sa^ 
vo sensacijomis, sporto rung
tynių.
tolinti 
trlįni 
t-eisiųgumo 
gi amasi 
arba 
kur.

e

ro 
tin i o 
šis 
neturinčios
jos. Ūkinėje 
taras yra 
ris neturi 
nei > gamybos 
gamybos 
savo darbo pasiūla darbo bir
žoje užsidirba sau duoną. Į 
Politinėje prasmėje prole- ; 
taro vardas reiškia susipra
tusį kovotoją del darbininko 
teisių su buržuazija.

Trumpai susipažinę su pro
letaro definicija matome, 
kad šis vardas yra priim
tiniausias pačiai darbininki
jai ir visiems kitiems, kurie 
kartu kovoja už jos ’ politi
nį bei socialinį progresą:^

Tačiau įvairūs 
kijai priešingo 
žmones bei jų 
pačios darbo 
(tokių, gaila 
primeta 
kurjas 
vardas—proletaras ant savęs 
anot jų, 
niausiai, 
metama 
sikaltimai 

amžinas

’keltu m ėmė proje>*- 
arda ir galėtumėme * I

5RV

AT* l

s 
b
J M. Luzinie- 

s,*P. Juo^ap- 
S. Jasilionis, 
<apičauskie-

treblys, H. žukie-

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J. 
BANKETAS ill ŠOKIAI

LDS 3-Čios' Apskrities Banketas 
įvyks šeštadienį, » spalio (October) 
15-tą."“'pradžia 6-tą vai. vakare, 408 
Court St'. Tai LDS veikėjų, pagerbi
mui banketas. Apart geros vakarie
nės bus ir .graži’ dainų programa. 
D^lyvaukite visi.. Komisija.

. ' (22(1-228)

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

įvyks Laisvės skaitytojų ir bendrai 
visų apšvietą branginančių žmonių 
susirinkimas pasitarimui dėl Lais
vės yajaus ir kinais apšvietos reika
lais. Bus P. Buknys iš Brooklynb, 
paaiškins apie dienraščio padėtį ir 
apie kitus apšvietos reikalus. Malo
nėkite visi būtį šiame svarbiame 
susirinkime. Vieta: 103 Green' St., 
pradžia 7:30' vai. vakare.

:___________ l

-HARTFORD, CONN.
Laisves Choras rengia koncertą 
, teatrą, “Mirties Lažybos,’.* vieno 

veiksmo komediją, jvyks sekmadie

 

nį, \spalio (Oct.) 16, pradžia 2:30 
vai po pietų, klubo salėje, 227 
Lawrence St. Įžanga 75c.

Hartfordo ir apylinkės lietuviai 
malonėkite • dalyvauti, nes tai bus 
puikus sezono parengimas. — Kon- 
(225-226)

Binghamton, N. Y

Miami, Fla A. Bekerio Laidotuvės
Spalių 1 H.* popietyje palai

dotas ilgametis mūsų -miesto 
gyventojas Antanas Bekeris į 
Glenwood kapines. Į« kapus 
velionį palydėjo’ geras būrys 
jo draugų ir draugių. Karstą 
puošė daugybė gėlių vainikų.

Velionis paliko • nuliūdime 
sūnų Aleksandrą ir dukrą/ 
Onytę. Nuo kapų palydovai 

’buvo pakviesti į Lietuvių Sve
tainę, kur jiems suteikta už
kandžių. Baigiant 'pietauti 
d. St. Jasilionis pasakė trum
pą prakalbėlę ir pakvietė

rezultatais ir 1.1, ati- 
proletarijatą nūo jo 
uždavinių. Socialinio 

klausimai sten- 
visiškai negvildenti 

jeigu liesti, ^ai 'tiktai 
nors tolimose užkam- 

' Savaime suprantama, 
pačiam nesusi prantap t 

proletariat©
Liekas iš valdančiųjų 
stengs to padaryti, 
gai, jie . stengsis ir 
šiomis priemonėmis 
rijatą užmigdyti, 
ir dukros, aišku, 
ja . šiomis. 
užbovyti institucijomis, 
turi 
tus 
tam 
rios 
prieinamos. '

Dažnas iš tikinčiųjų dar
bininkų bijo šio vardo, lies, 
girdi, jis esąs ateistinis—-prieš
taraująs Dievo mokslui. Bet 
ar pav. Kristus nębuvd vie
nas iš pirmųjų proietarija
to pijonierių ? Kas kaltas, 
eigų daugelis vėlesnių popie

žių šį y 
netob 

n\e, bet-.
U \ įrankiu valdančiosios Ii 
sės pąlaikymui ir vergų k 
sėš
Jie patys kalti ir 
jau ^dabar pradeda 
negailestingai bausti, 
liekame proletarais — 
siais Kristaus pasekėjais ir 
gal tik šitame punkte ne
visiškai sutinkame: gavę į 
vieną žandą, nebeatšuksime 
dar ir antro. * Manau, kad 
tai vis del to~^rXį)uvo pačio 
Kristaus pasakyta, bet grei
čiausiai kokio nors šv. Nigdo 
XIII sugalvota. Tikras pro- 
letaras-katalikas tiki į tikrą 
Kristų, bet ne į visokius 
savanaudžius “įpėdinius,” nes 
tik tuomet jis bus ne tik dan
guje, bet 
tas I Aš 
pasmerkti 
mokslo skelbėjų, 
yra taipogi ir tokių tikrų 
pašauktųjų, bet, gaila, daug 
mažiau negu pirmųjų.

Kaip matome, proletaro 
vardo jokiu būdu negalima 
gėdytis ir. jo išsižadėti, bet 
visokiais būdais reikia dėl 
jo kovoti ir tuo būdu išlai
kyti > jo ■ tikrąją prasmę ir 
garbę. Mums nesvarbu, ko
kioje bažnyčioje kas sus
kamba, bet * svarbu, kadi 
mes būtumėme objektyvūs 

. ir suprasUųnėme, kas mums 
padeda proletaro vardą mo
derninti ir negryžti prie . šio 
vardo prasmės, kurią jis tu
rėjo senojoje Romoje.

Prolet’as

kad
darbinin-Ji kelti

nusistatymo 
pakalikai iš 

klasės tarpo 
yra labai daug)

įvairias “kaltes”, 
> mums švtyitas

užsitraukia. Daž- 
žinoma, \tuojau pri- 
Sov. Sajų gos “nu- 

prieš žmonišku
mą, amžinas kultūras, Smd-' 
tonines klikas ir t.t. ir 1.1.” 
Aš „šį kartą nenorėčiau nei 
ginti * nei. pulti šių 
kaltinių”, \lel '• kurių 
Jis” ponaičių turėjo 
įvairias 
būrius avelių, kurių, 
jas buvo jiems toksai sal
dus ir kurios bjaurybės taip 
“sužvėrėjo”, kad net kdktį 
pradėjo, nes tai jai/ šiuo 
■mažuose rėmuose' per 
vestų. Be to, pažįstu glerai 
tuos ” garbingus oponentas”, 
kurių nervai ir taip jau voš, 
vos besilaiko, paskui gali 
būti dar tokia 
stipri ir nebeišlaikyti 

. ta proga 
priminti 
rizacija”, 
naudinga 
šiems 
rizacija 
iš 
gų luomą ”, arba< moksliškai) 
išsireiškiant — nustojimas ga
mybas įrankių hei gamybos 
galimumų dispozicijos ir per
ėjimas į /darbo 
galimumą darbo

“nusi- 
dauge- 
pa likti 

šiltas vietelei bei 
avelių, kurių, krau-

♦.

paskui 
doza ‘per

Tiesa, 
dar norėčiau čia 

terminą “proleta- 
nes 
žinoti 

ponaičiams.' 
tai . yra 

ponų luomo”

tai. yra irgi 
mums bei

Proleta- 
perėjimas 

i “ubą-

pasiūlos 
biržoje. 

’Mums čia "reiktų tiktai apsi
žiūrėti ar kraujo spalva šiame 
procese pasikeičia ar palieka 
vis mėlina...Tikru proletaru 
gali būti tik raudonkraujis, 
o kraujo spalva, mano many
mu, vargiai ar keičiasi...žino
ma, išimčių gyvenime yra 
dažnai.

Daugelis iš mūsų užmirš
ta savo tikrą vardą, jeigu 
jam pavyksta įsitaisyti koks 

arba namukas (šiuo 
turiu omenyje 
bet ne

Ame- 
Luxenburgą 

ir 
dar

car^s.
kartu 
riką, 
arba kitą ‘ kurią, šalį),
ypatingai tada, jeigu 
patenka toksai į kokią “aukš
tesnę draugiją 
ko gero, 
laiku ir riebiai

kurioj, 
galbūt, kad jis 

savo pri
gulėjimą-* tenai apsimoka, tokį
kaipo sau lygų traktuoja. 
Neužmirškime,, kad mes to
kiems “ nemirtingiesiems ” 
esame toliai lygūs, kol esa
me jiems naudingi. Tikru
moje * jie : vistiek mus laikys 
kažkuo žemesniu ir dar 

' prie progos nusišypsos, vie
ną durnių 'daugiau atradę.

vardąv 
i nesi- 
Priešin- 

toliau 
proleta

rų sūnūs 
nesinaudo- 

“mirtingiesiėms” 
Jie 
ki- 
ir 

ku-

dažniausiai visiškai 
auklėjimo metodus
tikslui institucijas, 
proletarui yra sunkiai

ilnų i Kristaus moks- 
ulino_ socialine pras- 
priešingai — padarė 

la-

vpaklusnumo 
pajbys 
_^cfabar

kėlimui ?
Dievas 

juos 
Mes 

tikrai-

ir žemėje išgany- 
tuo nenAriu . čia
visų Kristaus

Tarpe jų

eEauzninkų Laimėjimai
Po ilgo CIO werauzninku 

streiko spalio 1 d. liko pa
daryta sutartis dėl algų pa
kėlimo. O svarbiausias skau
dulys buvo darbdaviams, kad 
turėjo priimti, naują kontrak
tą CIO. unijos, ir dar su 
priedu. ĮCaip vyram, taip 
ir moterims bus ’ pakeltos 
algos po 10 c. į vai. Dabar 
vyrai gaus į valandą po $1.47 
ir moterys į valandą po $1.30.

Nuo pradžios streiko, ko
mercinė spauda labai šaipė
si iš streikierių, kad būk 
tie žmonės nežiną, ko i jie 
nori, ir kadį streikas bū
siąs pralaimėtas. Taipgi kas 
savaitė paduodavo atskaitas, 
kiek darbininkai pralaimėjo, 
būdami streiko lauke, ir kad 

I } 4*

unija mokinanti arbininkus 
“ tinginiauti ”, ir^t^L Bet po 
virš trijų mėnesių, treikas 
liko laimėtas, ir darbininkai 
nenusiminę, kad jiems -be
buvo mokama' bedarbės ap 
'drauda. Jie pergalėjo Visus 
šmeižtus ir panieką nuo darb
davių ir reakciniųzlaikraščių/ 

^Kadangi Kalifornija turi ne- 
ųjaprastai platų . pakrantį dėl 
prieplaukos, tai streikas pa
lietė virš 8,000 darbininkų, 
kurie buvo susirišę su we- 
rauzmenų streiku. Todėl ne 
tik darbininkų šeimos iGstrei- 
kieriai 
vargti, 
kentėjo 
rias werzauninku unijos na
riai pataikydavo, kaip val
gyklos, ir tam panašios įs
taigos. • . I

Epidemija"* Tarpe 
Scminola Gentes

turėjo gerokai pa- 
bet taipgi daug nu- 

tos pramdhės, 'ku-

DARBAI PAGERĖJO
žiūrint abelnai į šio,mies

to industrijų darbus, tai per 
praeitą mėnesį darbai ^pa
daugėjo. Nežinia, kaip ‘ilgai, 
bet laikinai vis . geriau, ne
gu per įraeitą vasarą. Dar
bininkai, kurie buvo atleisti 
iš darbų neaprubežiuotam 
laikui, dabar veik visi pa
šaukti į darbą, ir kolei kas 
apie paleidimą nekalbama.

Kalifornijos. politikieriai 
buvo labai susirūpinę, kad 
lapkričio mėnesį ateifia rin
kimai. Daugelis norės šiek 
tiek pasigirti savo darbais 
del ‘‘ prosperity ”. O kada 
darbai mažėja, tai jie netu
ri kuom didžiuotis. Todėl 
gal šį -laiką industrijos šiek 
tiek gyv/au veiks.

Dai-
reporteriaį paduo-

Spalių 3 dieną “Miami 
ly News 
,da datįg žinių iš Big Cypress 
ŠėminoĮa kilmės indi jonų pa
lapinių, nes ten tarpe vaikų, 
pasireiškiabaisi ligos epide
mija — streptococcio karšt- 
lingė. 24 vaikai pasiųsti į 
CĮeveston ligoninę, kiti gelbs- 
timi namie. Laikraštyje įtal
pinta koks tuzinas fotografijų 
su aprašymais. (

Seminolų gyvenįmas tikrai 
primityviškai ihdijoniškas. 
Vienas tiktai pastatas moky
kla, bet ir ta uždaryta, nes 
jau trys, mokytojai atsisakė 
ten važiuoti dėlei lai)ai prasr 
to kelio. Iš tos priežasties.. 
daug vaikų nesupranta anglų ,/cert0 Komisija.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 3 šeimų namas, atski

ra krautuvė, 
65x365, visas i 
$2,400, į mętus, 
lysas pas i 
$18,000.
2-18^4., Ar

Alfonse 
Lane, Great

3

as, 24 Pottersaranau!

aradžiai, . lotas 
ndavotas, įplaukos 
krautuvė užimta,

gs už 2^2 metų, kaina
pįefonuokite: Great Neck 

rašykite: .

kalbos.
šiaip visos palapinės, ku

rias amerikiečiai vadina kem
pėmis, subudavotos iš papras
tų storų pagalių ir storai už
dengtos laukinių paimu šako-
jmis. Aišku, kaip ant delno, 
kad toki stogai ne tik pilni 

 

epidemijosyperų, bet ir skor- 

 

pijonų*- tjarakonų. Paląpinė- 

 

.se n-ema^yįtS jokių žmoniškų 
rakand*ų\ to padlagų. j Stalas 
sukaltas iš prastų lentų. Vie
nas sėdi ant kaladukės, o ki
tas ant kreivos taburetės. Ant 
kito suolo netvarkingai pri
krauta visokių pUodų ir kenų. 
Atrodo daug prasčiau, negu 
būdavo Lietuvos kaimuose 
caro laikais. - •

Ant kelio uždėta kvaran- 
tina, nevalia niekam įvažiuo
ti, nei medžioti, nei degtinės

Big Cypress rezervacijos 
Seminola indijonai nusiskun
džia reporteriam ir valdinin
kam, kad jie neturi nei jo
kios, nors mažytės ligoninės 
nei slaugės ir nei jdkios medi- 
'kališkos pagalbos, neigi pini- 
gy< . i .■

Mūsų kapitalistiniai demo
kratiškas kraštas yra bago- 
čiausias pasaulyje (\šskiriant 
Sovietų Sąjunąą). Mūsų val
džia turi užtenkamai pinigų 
ginkluoti daug kraštų prieš 
komunizmą, leisti ir eikvoti 
bilijonus dolerių gerinimui 
atominių bombų ir kitokių 
pragaištingų ginklų, nepa
mirštant nei Čiang Kai-šeko. 
Bet ji neturi nei ce 
pra vedimo vieškelio

DETROIT, MICH.
Lietuvių Apšviestos Klubo pamo

kos jvyks ketvirtadienį, sjpalio 
(Oct.) 13 d., pradžia 7-tąA vai. va
kare, Draugijų svetainėje, 4097 Por-, 
.ter St. Draugės, šios paskaitos bus ■ 
skirtingesnės nuo kitų. Pereitą kėt- j 
virtadi.ebį buvo nutarta turėti susi
rinkimą pirm pamokų. Todėl visos 
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, prašomo 
grįžti vėl į chorą.

Choras priėmė užkviotimą dai
nuoti LLD 188 kuopai spalio 15-tą, 
Hamtramck. Taipgi LDS -21 kp., 
LLD 52 kp. ir Moterų Klubas turės 
gražų koncertą lapkričio 13-tą, bu
vusioje Lietuvių salėje. Yra į daug 
dalykų apdiskusavirhui ir po susi
rinkimo kliūbietės turės arbatėlės 
ir užkandžių, tad būkite visos. — 
Marytė Smalstis. - (225-226)

BALTIMORE, MD.
’ Lietuvių progresyvių Klubo susi
rinkimas įvyks penktadienį,, spalio 
(Oct.) 14, pradžia 8-tą vai. vak. 
vieta 2108 Penrose Aye. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti. .— S. Ray
mond,: sekry (225-226)

ELIZABETH, N. J.
alio įvyks L. D. Susiv. 33 
brinkimas / po num. 408 
8 vai. vak.

dąlyvaukite, turėsime 
ika apsvarstymui. Ture* 

>S III Apskr. Aka-

12 
kuopos s 
Court St 
^Nariai 

svarbių 
sime aptarti LDS 
rienę, kuri įvyks 15 d. spalio. 
Kviečia Valdyba.

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

Newark 4, N. J.-
HUmboldt 2-7964

Berlin. — Sovietinė vy
riausybė jau . paleido du a- 
merikorlus, kurie be leidimo 
važinėjo dviračiais po So
vietų kontroliuojama rytinę 
Vokietiją. *'• .

MIESTO GATVĖSE DARBAI
Praeitą pavasarį, kada 

bedarbių minia didėjo, pra
monės darbininkai buvo vis 
atleidžiami, tai miestas suma
nė pagerinti gatves ir nuo 
gatvių atimti gatvekarių bė
gius, nes dabar San Francis
co mieste visai mažas nuo
šimtis gatvekarių liko prie 
patarnavimo, veik visur ope-

dėl 
tiem 

vargšam Seminolam, tjkjriem, 

 

šimtaprocentiniam am^riko- 

 

,11am! V. J. Stankus

MATTHEW A. 
BUYUS

Tegyvuoja dienraštis Lai
sve dar ilgiausius metus!

ruoja busai, ,motoriniai ir 
elektriniai. Tdaėl" A a b a-v 
dirba' šimtai a^hįmnkų prie 
gerinimo gatvių, ir vieškelių.

Alvinas

Laidotuvių. Direktorius

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172 
.r ■>■ ’■ •

m'> 11|||| ■ rii UI...................

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

gražiai mo- 
mūsų 

patar- 
būsite

CHARLES J. ROMAN

eck, ;n. y.
9)

Lindėsiu/balandoj kreipki
tės pTie manęs dieną ay 
naktį, gkeit suteiksime 
modernišką" patarnavimą. 
Patogiai ir
dernišk&i įruošta 
šermeninė. Mūsų * 
navimu in kainomis 
patenkinti. * /

1113 Mt. Vernon.St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

JOSEPH BALTAITIS 
bar&griLl

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

. Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms
TELEVISION

SHUFFLE BOARD

* \
Telefonas
EVergreen 4-9407

oniiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiioiiiiiiiil

TELEPHONE 
STAGO 2-5043 i

RES. TEL.
HY. 7-3631

mu i n Hininru i in mini 11 hihih uiuunuimv x

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIU8 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Latent uotas Bal sain uoto Jas)
Liūdėsio valandoje kreipkitėą pas mus

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

Mylimiems Pašarvoti Do vapai >
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily )w—Tree., Spalių 12, 1949.

tur%25c4%2597.jp


NwYorfa)^/žzWa7lnl(ii
Rekordiniai Sušilome

(Spalių 10-tos- popietį jautei
si tingiai šilta, bet kas galėjo 
kaltinti oro temperatūrą ru
dens metu — kaltinome pir
madienį. Tačiau būta tikro
sios šilimos net 88 laipsniai. 
Su \ tiek laipsnių ir vidurvasa
riu diena skaitoma karštoka. 
Spalių 11-tos vytas tebebuvo 
karštas.

Pirmesnė rekordiniai karš
čiausioj i 10-ta spalių buvusi 
86.4 laipsniai, 1939 metais, 
šalčiausioj i 10-ta buvo 34.8 
laipsniai, 1925 metais.

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

Susivienijimo 1-ma 
turėjo* labai skaitlingą 
susirinkimą. . Taip pat 
ir vienas naujas narys

Spalių 6 d. Lietuvių Darbi
ninkų 
kuopa 
nariais 
gautas 
kuopai.

Susirinkimą, kaip ir visados, 
atidarė kuopos prezidentas A. 
Velička. Nepribuvus užrašų 
sekretoriui, jo vieton buvo pa
skirta K. Pėtrikienė. Fin. 
sękr. Gilmąn pranešė, kad iš
mokėjus .visas bilas ižde lie
ka $10.08. Iždininkas Kapic- 
kas sutiko su pranešimu.

Buvo labai karštos kalbos, 
kad mūsų 1-mą kuopa turi su
rengti vakarienę kuopos iž
dui atpildyti. Kalbėjo A. Gil
man, J. Siurba ir kiti kuopos 
nariai. .Prieita pyie išvados, 
kad vakarienė bns rengta 

it bus ga-

Mūsų kuopos /daug narių 
rengiasi dalyvauti 3 apskri
ties vakarienėje pagarbai žy-’ 
miai pasidarbavusių kuopose 
narių. Ji įvyks šį šeštadienį, 
spaliu 15-tą, Russian Hall, 
408 
Draugas J. Grubis, mūsų kuo
pos žymusis naujų narių įra
šinėtoj as, norėjo atsisakyti 
nuo tos garbės, bet narių bu
vo pastebėta, kad turi daly
vauti mūsų kuopos garbės at
stovu, tad jis prisižadėjo būti.

Laiškas iš Trečiosios Ap
skrities kvietė kuopą išrinkti 
.delegatus į apskrities suva
žiavimą, kuris įvyks 6 d. lap
kričio, Liberty. Hali, 340 
Mitchell Ave., Linden, N. J. 
Pradžia 10 vai. ryto. Kvieti
mas priimtas ir išrinkti 4 de
legatai : Petrikienė, Siurba, 
Waresonas ir Gilmanas.

Įš Dariaus ir Girėno susirin
kimo raportavo Gilmanas, S. 
Petkienė.

. . Kuopa turi vieną ligonę, tai 
d. Simanavičienę. Linkiu drau
gei greit pasveikti.

Finansų sekretorius prane
šė, kad vis dar randasi ne
užsimokėjusių narių, tūli jau 
suspenduoti. Draugai, greit 
atsiteiskite organizacijai.

Kitas kuopos susirinkimas 
įvyks lapkričio 3 d. 8 vai., 
toj ė pačioje vietoje, 419 Lo
rimer st; ' ‘

Kuopos Korespondentė.

taip greitai, kaip g 
Įima gaut svetainę.

Visus ir Visas Kviečiame I Nupjgins<Pienh
* • • 1 Iv

Į Bankietą
LDS kuopų darbuotojų ban

kietas įvyks šį šeštadienį, 15- 
,tą 'dieną spalių. Į bankietą 
kviečiami visų LDS /kuopų ria- 
riai-narės ir mūsų LDS prita
rėjai. Atvykdami ir dalyvau
dami baiikiete suteiksite drą- 

LDS 
kurie

sos, pasiryžimo; tiems 
kuopų darbuotojams, 
dirba organizacijai.

“Yes,” mes visi priklauso
me prie LDS. Tačiau ne visi 
esame aktyvūs, ne visi mes 
prisidedame prie auklėjimo 
organizacijos. Tik maža mū
sų dalis ima aktyvą ir pasi
šventusiai, paaukodami . savo 
laiką ir iškaščius, skleidžia 
organizacijos obalsį ir ją au
gina.

Ta< 
me x 
duokį 
kurie
ne tik su savos kolonijos LDS 
auklėtojais, bet ir su kitų ko
lonijų kuopų darbuotojais.

šį bankietą rengia LDS Tre-

čios Apskrities komitetas. 
Bankietas įvyks rusų svetai
nėje, 408 Court St., Elizabeths 
port, N. J.. Bankieto pradžia 
6-tą vai. vakare. Laike ban
kieto bus ir- konceftinė pro
grama. Muzika. A. Pavidžio. 
Bankieto1 gerumas ir laiko 
linksmai praleidimas visiems 
yra užtikrintas. Nesi vėluoki
te, prašome būti laiku. ■ Bet 
tie, kurie atvyks ir vėliau, 
ypatingai biznieriai/ gaus’ val
gyti, jeigu ir hesuspėš būti 
laiku. • .

kurie priklauso- 
mokėdami' .savo 
gerbkime tuos, 
^Susipažinkime

Kelrodis
Iš Nėw .Yorko, Liberty ir 

Cortland Šts., traukiniai išei
na sekamomis valandomis: 
5:07, 5:30, 6-:00, „6:30, 7:00 
ir 7 :30. Traukiniai reikia im
ti
į Elizab.eth'port, klau skite 
Fourth St., ir eikite iki Court 
St. kokius penkis blokus, te
nai rasite rusų svetainę.

Kviečia Rengėjai.

Sheffield flfma' paskelbė 
numušanti į namus atvežamo 
pieno kainą nuo pusantrd iki 
2 ir pusės centų nuo kvortos. 
Sealtest, approved kainuos 21. 
c., Sealtest homogenized—22 
c.,» Sealect homogenized-—23 

, centai. t . ■ ’ *'
Borden’s paskelbė neatsi- 

liksią nuų Sheffield’s. Naujo
sios kainos įeis galion 13-tą.

Krautuvėse pard uod amo 
pieno nupiginimų dar negir
dėti. Tačian tūlos mažosios 
firmos jau parduoda dvi 
kvortas už 37 centus. Borden 
ir Sheffield firmų pieną tebe- 
parduoda po 21 centą kvor
tą, dvi už 44 c.J

Sąryšyje, su /palaikomomis 
aukštomis pieno 
kad nuneigti tiw5
duoda pigiau, Bordeno -firma 
ant savo vežimo įkandžiai 
skelbiasi, kad jos pienas gau
namas “geresnėse t krautuvė
se,’’ netiesioginiai skleidžiant 
mintį, būk parduodančiosios 
pigesnį pieną krautuvės—ne
geros. ‘ • V—a.

Liūdi bodgeriy
Netoli Laisvės įstaigos esan

čiame susiedijos Ndūbelyje, 
taipgi kitur po( Brooklyną 
matyti karstelio formos kala
dė aprėdyta^Įupdais godulio 
kaspinais -r- tab ge d ės i s 
brooklyniečių ba^ebolės ,tymo 
Dodgers karūnos. Ir visa tai 
įvyko po tokio iškilmingo pa
rado už Dodgers, kaipo lain 
mėtojus.’ .Visa bėda, tame, kad 
paradas įvyko pirm laimėji
mo.

Daugeliui tas liūdėsis . yra 
giįiai priyatiškas — jie lažy
bose užjDodgerius pralošė po 
geroką sumelę^. Lašinusieji už 
newyorMecius Yankees išlošė.

Pęnkerias žaismes lankė- 
(bendrai) 236,710 publikos, 
kuri įžangomis sumokėjo $1,- 
129,627.88..

Pilieti, jfeo balsą stebi visas pasaulis, ar užsiregistravai 
balsuoti?' Tam laikas baigsis spaliu 15-tą.- Valandos: nuo 
5 iki 10:30 kas vakarą, o šeštadieni nuo 7. ryto.

_____ ■ - - --I- - - -    ». I —II.. ■■■■■—-I

Brooklyno Moterys Šaukia 
Nepaprastų Susirinkimų 

-------------* ...... \

\ / k y
diją, Italiją, Angliją. Z 

Florence Nixon ir MuiGel 
Rogers raportuos iš viso šiau
rių Amerikos Kontinento 
Kongreso, už Pasaulinę Tai-

Jersey Centrai. Atvykę

■kainomis, 
, kurie par-

•Mrs. Pilar Morelli, 44 metų, 
dainininko žmona, apsiskun- 
dė, kad jinai parėjusi' namo 

■ antradienio priešpietį radusi 
buto duris atdaras ir ten at
rastas nežinomas, jaunas vy
ras ją išprievartavęs ir api
plėšęs, grąsindamas nužudyti, 
jeigu jinai šauktųsi pagalbos. 
Ji gyvena E. 56fh St., New 
Yorke.

Raportai apie veiksmus už 
taiką kitose pasaulio šalyse 
teikia mums patiems įžvalgą, 
kur mes jau gerai veikiame- 
talkoje už taiką, o kur dar 
atsilikę, kur privalome pakeis
ti savo žingsnius ar paskubėti.

Apie .tai, kas veikiama ki
tur, raportuos Amerikos Mo
terų Kongreso narės, parvy
kusios iš kitų šalių, kur jos 
lankėsi tenykščiuose taikos 
kongresuose ar šiaip pamaty
ti, ’apžyelgtj taikos4jfrontą.

Masinis reitingas (įvyks spa
lių 12-tos Vakarą (šiandien), 
trečiadienį, 8:30, Trinity 
Club, 157 ' Montague St., ne
toli nuo Borough Hallr Brook
lyne. Auka mitingo sušauki
mo lėšoms 25 c. Tikietų turi 
ir lietuvės - kongresistes.

Alice l.am kalbės apie Ki- 
nij<T«

Mary Jane Melish — apie 
Meksiką.

ką. šis kongresas įvyko Me
xico, City. f

Visiems, o ypačiai mote
rims, svarbu ten būti, nes, 
kaip karas, taip ir taika ne-, 
ateina savaime,- kas. nors, juos 
surengia. Taiką reikia reng
ti, už ją darbuokis, agituoti, 
kovoti. Tai kovai amunicijos 
(faktų) ir naujos stiprybės 
suteikia žinios iš kitų taikos 
frontų. Tokiomis žiniomis kaip 
tik bus turtingas . šis masinis 
mitingas. Ateikite t

Kongresistė.

Mary Miller — apie Šve- prieš

Mrs. Valerie Čayne, 48 mel 
tų, ^užsimušė iškritusi ar iš| 
šokifsi iš savo buto 6-irm 
aukšte, Forest Hills. Jos vy
ras, mokytojas, buvo miręs 

trejetą savaičių.

ini j os Komunistų V ei i a vos 
New Yorko Mieste

ourt St., Elizabeth, N. J: 
•ac .T UrnhiQ miisui kno- ' *

V <
Tik už kelių blokų nuo pa

saulio aukso ir reakcijos sos
tinės Wall -Stryto suplasdeno 
(Kinijos 
vėliava 
spaudą 
si būtų 
bomba;

1 Vėliavą neatnešė iš Kinjjos-į 
—pasidarė ją New* Yorko 
Chinatown?žmonės, nes po ja 
iškovota tėvynei Kinijai lais
vė ir' nauja viltis, sako jie.

Buvęs Kinijos, O dabar tik-
i čiang Kai-šeko konsulas 
:andidatas,į vištų konsulą), j 

—---------------;—_<------ p------------

komunistų raudonoji 
ir Wall Stryta, jo 

b'aisiai išgązdino, tar- 
būvusi kokia atominė

pareikalavo sustabdyti raudo
nosios vėliavos rodymą. Kaip, 
girdi, prieš jo valią taip gali
ma leisti. Vietos policija at
sakė jam, jog ji nieko negali 
veikti, nes greta raudonosios 
vėliavos pastatyta ir mūsų 
žvaigždėtoji. Įstatymiškai leis
ta tuo būdu ’vartoti bile ku
rios šalies ?ar organizacijos 
v^įjavą ar papartį.

Chinatown gyventojai, kinų

mes surengė minėti 38-sius 
Kinijos respublikos metus.

T—as.

Kalbėsime, Dainuosime, 

 

Vaidinsime, Šoksime, 
Skambinsime!

Iki šiol, praeitus du šeštadie
nius, LKM veiksmai* buvo apri
boti vien tik pokalbiais-plana- 
vimais ir tautinių šokių prati
mais.. Bet ateinantį šeštadienį, 
spalių (Oct.) 15 d., jau bus ir 
lietuvių kalbos pamokos. . 

• - '
Jau buvo šioje vietoj pirmiau 

minėta, kad LKM užsibrėžusi 
šį sezoną turėti penkių veiki
mo punktų programą:

Lietuvių kalbos pamokos; 
Tautinių šokių pamoko.?; 

 

Veikimas dramos srityje Į 
Dainavimo pamokos; i 
Bus mėginama at 
LKM atėjusį “V

2

MIRE
John Powell (Povilaitis), 

54 m. amžiaus, gyvenęs 74-38 
88th Ave., Woodhaven, N. Y., 
mirė spalių 9 d., namie. Pa

šarvotas F. W. Shalins-Šalins- 
ko koplyčioje, 84-02 Jamaica 
Ave., Woodhaven. Laidos*spa
lių 13 d., šv. Jono kapinėse. 
Laidotuvių apeigomis rūpinasi 
F. W. Shalins įstaiga. ' Velio
nis paliko nuliūdime žmoną 

■Anna ir brolį George.

Giosue Senese, 76 m. am
žiaus, yvenęs 87-22 , 78th 

oodhaven, mirė spalių 
Queens .General ligoni

nėje. Pašarvotas Šulinsko šer
meninėje. Laidos spalių 13 
d., ŠV. Jono kapinėse. Pali
ko 2 anūku ir 4 anūkes. '

10 <

RANKS

radėjas)

Iškilmingai Atsidaro Šiandien 
Amerikinė Premjera!

Puikiausias New Yorke 
Technicolor Veikalas 
Frederick March 
Florence Eldridge 
J. ARTHURCHRISTOPHER 
colu: 
(Amerikoj

Univers^P^—' International 
Kūrinys

Paruošė FRANK BUNDY ) 
Nufilmuota tikrovinėse West 
Indijos sąlygose ir Carribean 

Jūros srityse
Vaidina tūkstančiai, jų tarpe tikri 

Indijonai ir kiti vietiniai 
, gyventojai ' 

Vienas didžiausių, įdomiausių 
judžių ateiviams Amerikos 

gyventojams
, VICTORIA

B’WAY IR 46th- STREET

4.
5. 

prie 
stygų orchestra;

Lietuvių (kalbos pamokas ir 
šiais metąįs teikia Juozas By- 
ronasigi^

TautiYių šokių mokina Ruth 
Bell.

Dainų pamokas pasižadėjo 
duoti tarp lietuvių išgarsėjusi 
muzikė Aldona Anderson-žilins- 
kaitė. /

Tik dramos veiklai ir “Vytu
rėliui” dar reikės talkos A- ne
turime iktešįol mokytojo.- Būtų 
gerai, kad pats yturėlio” or

 

ganizatorius - įsteigėjas Rojus 
židžiūnas ir vėl paimtų “Vytu
rėlį” vadovauti. Ką ąakai, Ro
jau? ...

O dramai reikia sekamos tal
kos: pirmiausiai reikia tinka
mo scenoj veikaliuko, kurį ga
lėtų LKM perstatyti. Kurie tu
rite kokių veikaliukų, prašomi 
atsiliepti 
nes jau dabar yra laikas pra
dėti veikaliuką mokytis, jei no
rėsime pavasarį jį scenon pa
statyti.

Taipgi būtų labai gerai, jei 
koks nors geraširdis režisierius

iv/int
e

atsiliepkit greitai,

Bronx detektyvai skelbia 
susekę krautuvės laiški/ vagį 
pasiuntimu krautuvei pudruo
tų laiškų. Paskui jie egza
minavę nužiūrėtų asmenų 
rankas. Tam vartota pudra, 
kuri matoma tik prie atitin
kamai pritaikytos šviesos, 
pats laiškųA ėmėjas nematė 
esąs išsipudravusiu.

Eidami iš pamaldų, senukai 
Reichbach, 85 iiy67 metų, ta
po automobiliauŠ užmušti prie 
Division ir. Bedford Avės.,
Brooklyne.-

Gryno Lino Staltieses,. Grožiškai Padarytos, 
Pagamintos Sovietų Sąjungoj 

Tyrai baltos arba su spalvuotais krantais .......... 
Sū 4 napkinais (tik baltais) ./.....

Baltos ..........................................................................
Su 6 napkinais .......1.......................................... .
Spalvuotos ..............♦....................  :.......
Baltos su spalvuotais kraštais, su 6 napkinais ....

No. 1. 54x54

No. 2. 54x68

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

No. 3. 54x83
No. 4. 60x83

Reikalaukite pilno surašo su kainomis. Užsakykite pagal numeri. 
Siųskite apmokėjimą (pridedant 25c'įaštaženkliais) į:

LINLAND
1123 Broadway, Room‘411

New York'10. .V Y. Tel. CH. 3-896

pasiimtų sau pareigą veįkaliu- 
ką sumokinti.

Bet svaigiausia iki šiol buvo 

 

■ir dabar | yra Lietuvių Ka'bos 

 

Mokyklėlėj problema, tai gauti 

 

juo daugia\i mokinių. LKM na
riu tapti sąlygos yra labai leng

 

vos: pagrindinė sąlyga yra 

 

noras bent Viename įš nužymė

 

tų penkių veikimo punktų imti 

 

dalyvumą. Sakysime, vienas no

 

ri mokytis lietuvių kalbos ir ra
šybos, antras gal nori dalyvau
ti vien tik tautinių šokių pamo
kose, o kita veikla neužsiimti; 
ir vienas ir kitas, dalyvauda
mas viename* iš tų veikimo 
punktų, tampa LKM nariu. 
Atsiranda ir takių, kurie da
lyvauja visoje; LKM veikimo 
programoje. r •

Visas LKM veikimas vyksta 
šeštadienių popiečiais 2 vai. p. 
p., Liberty Auditorijoj, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill,

. Šį-šeštadienį tikimės pasima
tyti su visais esamais LKM na
riais, taipgi laukiame daug ir, 
naujų kandidatų į LKM.

' Veiksnys.

Anthony Maglione, vedėjas 
apartfhentinio namo Bronxe, 
patrauktas teisman kaltinin- 
mu, ; kad jis perkainuotomis 
rendpmis surinkęs $1,300. Ne- 
sakbį ar jis juos rinkosi sau, 
ar kaipo boso įgaliotinis rin
ko tuos . perviršius jam. Už 
abiejus būdus teisia, tik baus
mė gali būti skirtinga. ■■;

Bronx gyventojai vijosi d ui 
blokus ir gerokai apkūlė 36 
metų vyriškį, įtartą pasikėsi
nime ant 4 metų mergaitės. 
Tapo areštuotas.

v Anna Moesky, 44 metų, 
gyvenusi 60-80 56th St., Mas- 
peth, L. L, N. Y., mirė spalių 
7-tą, palaidota spalių 11-tą. 
Paliko vyrą Charles ir brolį 
Stanley &aranowskį. Laido
tuves prižiūrėjo direktorius J. 
Garšva. . • • 4

, Antanas Vaičikauskas, 
metų, gyvenęs 90 Ross 
Brooklyne, mirė spalių 10-tą, 
Kings County ligoninėje. II- 
sisi J. Garšvos šermeninėje, 
231 Bedford Avė. Laidos spa
lių 13-tą, Kalvarijos kapinė
se. Paliko dvi dukteris.

SHALINS

59 
St.,

(Shalinskas)
FUNERAL HOME

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

Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčias suteikiam nemokamai • 

visose dalyse miesto.

Laidotiivių Direktoriai:

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

U

i

231 Bedford Avenue 
Brooklyn.il, N. Y.

Tel. EVergreen 8 9770

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

r BROOKLYN, N. Y.
;; Visokiausi vaistai, kosmetikai kū-;; 

dikiam reikmenys, Įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme-; 
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVertrreen 7-62JM

iHmįiiiHiniuimiiiiiimuiiiiu «»»»»»»««>»«»»»«

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
.... (1—2 dienomValandos: j g-g vakarais •

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203
J »*!*»«» H »«««»» »»!«»»»«»»»«»«« •» »»««««

............................................................................................;.........■•--
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Egzaminuojant Akis,
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842 1

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

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

DEGTINES, VYNAI
IR ALUS

Petras Kapiskas
PALAIKO i

BAR & GRILL *

M

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAB 

Savininkas

306 UNION AVENUEi
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

, DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— B vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

'/T TDD‘Q DID 411 GRAND STREET £AJi1 o D Alt , BROOKLYN', N. Y,

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO' VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Akustine & Frank Šąnko x

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIEN

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS 8AV

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių va

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Teft. /'.Vergreen 4-W12

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Spalių 12, 1949

Brooklyn.il



