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“Aš prisiekiu, kad visas 
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Kanton, Kinija. — Kinų Liaudies Armija jau arti 
slenksčio į Kantoną. Amerikiniai korespondentai sako, 
kantoniečiai laukia atmatuojančių komunistų-liaudinin- 
kų. ■ ■ J

nu-
De-

Pijus Grigaitis 
kytu žmogum.

“Kakaliai.
Taip Mus Vadina Grigaitis 
Kodėl?
Ką Jis Giria ir Ką Peikia., 

Rašo R. MIZARA

tyti į ir nušauti tokius dide
lius ir palyginti •, negreitus 
bombanešius, kaip B-36.

Maskva. — Mahmetas Buzkov, sovietinio Azerbaidža
no valstietis, minėjo 140 metų savo amžiaus sukaktį. Jo 
žmoria yra 117 metų, o vyriausia duktė 100 metų.

New York. — Alben Barkley, Jungtinių Valstijų vice
prezidentas, sakė, jog šaltasis karas prieš Sovietus lė- 
šuoja bilionus dolerių ginklavimuisi ir kitų kraštų rė
mimui prieš Sovietus. ,

gas aukštie- 
, kiek 

rumanas reikalavo.
sekreto-

• Kanton, Kinija. —Jung
tinių .Valstijų ambasado
riaus pavaduotojas išlėkė iš 
kantono į netolimą anglų 
koloniją Hong Kongą.
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Paryžius. —■■ Francijos 
prezidento V. Auriolo įa“ 
kviestas, Jules Moch, so
cialistų vadas, mėgina su-

riui alga didinama nuo 
$14,000 iki $16,000.

— Reikia^ kad Jungti- 
žmonėms; Į n§ms Tautoms priklausan

čios valstybės pristatytų ži-' vietų^Sąjunga turi ją.

binetą vieton . pasitrauku
sio premjero Kiujės (Que- 
uille) kabineto.

tai smerkia Atlanto paktą
— karinį sąryšpprješ 
vietus. V
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Išvadindamos Rojų Mizarą 

 

ir kitus laisviečius 'rakaliais, 
‘Naujienos,’ savo plunksnos 
banditizmu, pralenkė net kle
rikalus ir tautininkus...“ ra
šo dienraštis Vilnis š. m. spa
lio 7 dieną.

“Rakaliais“ Pijus Grigaitis 
mus apkrikštino savo straips
ny j, 'nukreiptame prieš dien
raščio Laisvės jubiliejinį nu
meri.

To buvo laukta ir tikėta.
Būtų buvęs- stebuklas, jei 

p. Grigaitis būtų susilaikęs 
nuo plūdimosi, jei jis 
nors . kaitą žmogiškai 

arba... patylėjęs.
Bet stebūklų šiandien

C. . •

Sovietai Siūlo
Suskaičiifoti
Atomų Bombas
Amerika Priešinasi Savo

' ' • * i • 1

Bombų Skaičiaus Parodymui
Lakę Success, 

Sovietų Sąjungos 
Jakovas MalikasCspal. 12 d. 
davė pasiūlymą Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybai

“o- 
atomįhes 

bombas ir vadinamus /'pa
prastus ginklus. /

Grigaitis surado mūsų jubi
liejiniame editofiale tokią 
priekabę, atsieit klaidą, nu- 

‘krypimą: kadaise rftes rašė 
nre, jog Trockis neblogas 
žmogus, o vėliau ji smerkėme.

Jeigu Naujienų redaktorius prastus gniAiub.
būtų pagalvojęs pirmiau, ne-1 Amerikos delegatas Wdr- 
gu jis tai rašė, jis nebūtų tai | ren Austinas tuojau' pasi

priešino amerikiniu įatom- 
bombų sužiūrėjimui ir nu-- 
kalbėjo, kad Sovietai atokiu 
pasiūlymu norį tik “pwlika 
sukvailinti.”

Sovietų įnešta, rezoliucija

padaręs!
Mes Trockį gyrėme tuomet 

kai jis, mūsą nuomone, būvi 
neblogas, o-smerkėme, kai jis 
patapo liaudies priešu. \ 

Panašiai mes traktuojamu? 
kiekvieną visuomeni n i u o s e^ j 
darbuos veikiantį asmenį: jis | sako 
geras tol, kol ištikimai dirbą i 
liaudžiai. darbo 

‘jei asmuo sugenda, pradeda 
griauti tai, ką statė, išduoda 
priešui liaudies reikalus, tuo
met mes prieš jį kovojame.

Ar ne tarp daro kiekvienas 
padorus žmogus ir kiekvienas 
visuomeninis judėjimas? <

Judesius biiTO neblogas 
apaštalas, kol išdavė Kristų!

Benediktas Arnoldas 
neblogas generolas tol, 
perėjo britų tarnybon, 
šnipas.

Kalbant apie T. Sąjungą 
ir jos priešus, galime tiek pa
sakyti :

Nuo pat Didžiosios Spalio 
revoliucijos mes skelbėme, 
kad ji gyvuos, o Naujienos 
skelbė, būk ji žlugs.

Naujienos skelbė, .būk Nos- 
kė, šeidemanas, Ebertas ku
rią Vokietijoje socializmą, o 
mes-skelbėme, kad jie tą kraš
tą veda į pražūtį. ;

1941 metais Naujienos skel
bė, būk Stalino vadovaujamo
ji vyriausybė įlgiau negyvuos, 
kaip keletą savaičių ar mė
nesių, 'o mes sakėme, 1

Moch Bando Sudaryt Naują 
Francijos Ministrų Kabinetą

Kiujės mjnikh-ii kabine
tas iširo per ginčus dėl dar
bininku reikalavimo pakelti 
algas tiek, kiek valdžia, nu
vertindama francūziškus 
pinigus frankus, pabrangi
no gyvenimo reikmenis.

Moch, buvęs^vidaus rei
kalų ministras Kiuiės kabi
nete, siūlo pridėti $8.50 bo
na (skaitant ' amerikiniais 
pinigais) darbininkams, už
dirbantiems ne daugiau

kad tai kaip $42.50 per mėnesį, 
vvriausybei vadovaujant, Ta- a
rybų Sąjungai yra lemta su-. Skiriama $194,000,000 
mušti hitlerinę Vokietiją.

Va, ka^p buvo!. . .
★ ★ ★

Tamsi Lietuvos davatkėlė, 
nepajėgdama atsikirsti žmo
gui žodžiu, parodo jam liežu
vį arba. . . dar ką kitą.

• Pijus Grigaitis/ negalėda
mas sukritikuoti savo, politi
nio oponento, jį kolioja, plūs-

Skiriama $194,000,000 
Karo Tikslams Alaskoj

Nei.šmanėliui tai gali atro
dyti didelis mokslas, bet iš
mintingam žmogui tai atrodo 
labai žemas laikraštinėje’ eti
koje nupuolimas.

Kadaise panašiais žodžiais 
svaidėsi Aahanojaus 
kauskas.

< Mes atsisakome nuo 
.kovos priemonių!

Kelionių vieton mes 
\ me faktus!

Washington. ■— Kongre
so Atstovu Rūmas beveik 
vienbalsiai užgyrė prez. 

I Trumano reikalavimą i pas
kirt $205,000,000 kariniams 
įrengimams' Alaskoj1 ir O- 
kinawos saloj. . į

194 milionai dolerių iš tos 
sumos Alaskai ginkluoti ir 
armijos trobesiams ten sta-

ACHEŠONAS DVEJOJA, 
AR PRIPAŽINT KINŲ 
LIAUD. RESPUBLIKĄ

i
Washington. — Amerikos 

valstybės sekretorius Dean 
Acheson pareiškė korespon
dentams, jog dar per anks
ti būtu pasakvt, ar ši šalis 
nripažins-Kinijos Liaudies 
Resnublika ar vis dar rems 
Čiang Kai-šekol tautinin
kus.

telektualinių srutų duobės. 1
Dėl to, dienraščio Vilnies 

žodžiais: “Marijonų laikraš
čiui jisai atmieravo pokloną,

skaitosi mo-
Mokyklinių 

žinių jam padėjo įsigyti A- 
merikos, lietuviai darbininkai.

Bet Pijus Grigaitis yra
“smoko” autorius; jis yra au
torius' ir “rakalio.”

Pijus Grigaitis yra jau se
nyvas žmogus — gal tuoj eis 
“ant pensijos,“ deja, metai jo

■ nesurimtino ir nesukultūrino!, žemai, žemai pasitursinęs.
Susibankrūtavęs politiniai, 

jis nebepajėgia išsiristi iš in-

mas, kiąk’jos turi paprastų
jų ginklų, ir .kad sykiu pra
neštų, kiek turi į atominių 
bombų.

Malikas, kalbėk as už 
atominių ginklip^rodymą 

 

ir už ginklavimosi apriboji

 

mą bendrai, pareiškė:

— Sovietų Sąjunga atvi
rai sudeda savo kortas ant 
stalo ir nori teisingai lošti.

Malikas^ vetavo - atmetė- 
pataikaujantį Ame r i k a i 
Franci jos pasiūlymą, km 
ris perša Tiktai paprastas 
ginkluotas jėgas suskai
čiuoti, bet reikalauja nelie
sti atominių bombų.

Malikas priminė, jog ato
mų ynombą jau taipgi pap
rastas ginklas,^-nes ir So-

Iš Teismo prieš 
Komunistų Vadus

New York. — Komunistų 
Partijos sekretorius Eu
gene Dennis kalbėjo į fede- 
ralio teismo . džiūrę, kaip 
pats savo advokatas. Jis 
pareiškė, jog šis teismas 
prieš komunistų-vadus yra 
naciškai suruoštas sąmoks
las, kuris tnojasi įvesti fa
šistinę žna^niū inčių kon
trolę ir šunaikiųti konstitu

 

cines piliečiu 1/isves.

Žymus negrfaš advokatas 
George W. Crockett, Ąiats 
nebūdamas komunistas, saj 
kė: “Komunistų Partija y- 
ra Amerikos sąžinė, ir šis 
teismas bando tą sąžinę pa
smaugti.n į . 1

Kiti advokatai tvirtino, 
jog Trumanas tuo teismu 
keršija komunistams už tai, 
kad jie praeituose prezi
dentiniuose rinkimuose ne
rėmė Trumano. Po rinkimų 
gi Trumano valdžia užvedė 
bylą prieš komunistų va
dus, kad galėtų politikieriš- 
kai pabrėžti, kaip griežtai. 
Trumanas priešingas ko
munistams. ■■

Teisią Amerikoną 
Naciu Propagandistą

Washington. — Federalis 
apskrities teismas tardo 
Herbertą J. Burgmaną, 
kaip Jungtinių Valstijų iš
daviką. Būrgmanas pihn 
karo buvo^merikos amba- 
šados raštininkas Berlyne. 
O karo metu jisai per Ber
lyno radiją skleidė nacių 
propagandą prieš ameriko
nus, anglus ir 
ninkus.

Kaltinamojo 
pasakoja, kad 
“tik pamišėlis, 
šalies išdavikas”.

New York. — Reporteriai užklausė sugrįžusį iš Euro- 
posi kardijiolą Spellmaną, ar tiesa, kad jis andai davė 
Vengrijos kardinolui Mindszenty’ui $30,0.00 kovai prješ 
kairiąją Vengrijos valdžią.

Spellmanas atsakė, jog tai būtų tik “pigi auka grum
tynėms prieš tuos bedievius.” Čia. jau Spellmanas pataisė 
atsakymą, kad tie pinigai1 buvę, girdi, “labdarybei” ski
riami. '

Camden, N. J. — Teismo spreniBmu, tapo į beprotna
mį nusiųstas karo veteranas Howard Unruh, kuris rugs. 
6 d. nušovė T3 savo kaimynų. Unruh buvo fanatiškas bib- 
lijistas.

Žinovai Sako, Jog 
Sovietai Nukirstų 
Atom f Bomjbanešius
Užginčija, būk Amerika Atomų 
Bombomis Laimėtų Karą

300,000 Berlyniečiiv Sveikino
Naująją Vokiečių Respubliką 7

> Berlin. — Bent 300 tūks
tančiu žmonių antradieni 
maršavo gatvėmis rytinėje 
Berlyno dalyje, sveikinda
mi Demokratinę Vokiečių 
Respubliką ir pirmąjį jos 
prezidentą Wilhelma Pie- 
cką. Minioms’ paraduojant, 
buvo laidomos oran spal
vuotos šviesinęs raketos ir 

■ spindėjo galingi švyturiai.
Seimo Liaudies Rūmas ir 

Provincijų - valstijų Rūmas 
(kaip ir senatas) vienbal
siai išrinkto respublikos 
prezidentu, žymu ji komuni
stą Wilhelma Piecką, 73 
metų amžiaus. Abudu lygia
teisiai rūmai bendrai suda
ro seimą.

Provincijų Rūmo pirmi
ninku išrinktas .krikščionis- 
demokratas Reinhold Lo- 
bedanz.

. Liaudies seimas vienbal
siai išrinko savo pirminin
ku socialistą Ottoną Grote
wohl. ♦ d,

Grotewohl ir Piečk vra 
vokiečiu Socialistinės Vie
nybės Partijos (socialistų- 
kųmunistų) pirmininkai.

Kalbėdamas sveikinan
čiai miniai, prezidentas 
Pieck pasižadėjo stiprinti 
demokratin. Vokietijos san
tvarką ir nušluoti demokra
tijos priešus. Prezidentinė
je priesaikoje Pieck pareiš-

Prisiekiu, jog vykdysiu res
publikos rkonstituciją ir į- 
statymus ir teisingai elg
siuosi su visais.”

Sovietų Nutarimas

Washington. — Admiro- < 
las^ Ralph A». Ofstie smer
kė Armijos ir oro jėgų'ge
nerolus, kad jie planuoja 
milžiniškais B-36 bombane- 
šiais siųsti atomines bom
bas ir “žvėriškai, barbariš
kai, urmu žudyti civilinius 
vyrus, moteris ir vaikus.” 
'‘Amirolas Ofstie, liudyda

mas kongresmanų komisi
jai ginklų klausimais, už- 
gįn’čijo generolų pasakas, 
būkWi B-36 bombanešiais 

 

su atominėmis bombomis 
galima būtų lengvai ir pi
giai sumušti Sovietų Sąjun
ga. ; /

Laivyno komandierius 
Eugene Tatom ir kiti žino
vai tvirtino, kad Sovietai 
gali radarais iš toįlo numa-

Socialistai Laimėjo 
Norvegijos Rinkimus

» rinkimuose 
socialistai-darbie-

- čiai laimėjo 86 atstovus, o 
visos kitos partijos tik 64, 
kaip rodo dar nepilnas bal
su skaičiavimas.

» .

Senajame seime komuni
stai turėjo 11 atstovų, o

Oslo, Norvegija. — Nor-
Liaudies Rūmo pirminiu- vegijos seimo 

kas Johannes Dieckmann dešinieji N. ' 
perskaitė jam Sovietų 
jungos pareiškimą:

“Sovietų vyriausybė 
tarė pervesti laikinajai 
mokratinės Vokiečių Res
publikos valdžiai adminis
tracines - vaidinęs pareiga^, 
kurios iki šioĮpr 
rinei Sovietų aSm-rnistraci- 
jai.

“Vieton kūrinės Sovietu v I 
administracijos, bus įsteig
ta sovietinė kontrolės komi
sija, kurios pareiga yra 
vykdyti Potsdamo sutartį 
ir kitus keturių didžiųjų 
talkininkų nutarimus dėl 
Vokietijos.”

Sovietų Sąjunga 
kė, jog naujoji respublika i partijos, plūdo komunistus 
yra vienintelė teisėta Vo- |ypač už tai, kad komunįs- 
kietijos valdžia, pagal Pots
damo konferencijos sutartį.

Tapo suorganizuotas mi-^ 
nistru kabinetas iš įvairiu 
jfartiįų atstovų.

Premjeras - kancleris yra 
Otto Grotewohl, socialistų 
vadas. , • . *

Užsienio reikalų minist
ras — krikščionis demok
ratas Georgas Dertinger; 
vidaus reikalų 
Kari Steinhoff, Socialisti
nės Vienybės Partijos na
rys, ir kt.

stus balsavo daugiau * kaip 
100,000 piliečių, bet “pro- 
porcionaliai” balsavimai 
tąip sutaisyti, kad komuni
stai negaus atitinkamo at
stovu skaičiaus seime, — 
sako New York o Times ko
respondentas. ■ •

Rinkimų kampanijoje so- 
pa.reiš- įcialistai, kaip ir visos kitos

Apgaudinėjimas
Tatom, lėktuvinės amu

nicijos oficierius - žinovas 
pareiškė, jog atominių bom
bų patrijotai Apgaudinėja 
žmones, pasakodami apie 
“begalinę” atominių bombų 
galybę. Tatom sakė: —Jei
gu žmogus stovėtų tik už' 
vienos amerikinės mylios ir 
ketvirtadalio . rfuo at6mų 
bombos sprogimo, tali jis 
nebūtų rimtai sužeistas.

Tatom buvo vienas kari
ninkų, kurie stebėjo bando-1 
mąjį atomineįbombos iš
sprogdinimą tiek Bikini sa
la -1946 m. vasarą.

Tatom pabrėžė, jog B-36 
bombanešiaųriš 40,000 pėdų 
aukščio negali bombų nu
taikyti į karinius taikinius.

Admirolas Wm. Blltndy 
sakė kongresmanams, kad 
Louis Johnson, visų gink
luotų jėgų sekretorius, pa
siryžo bergždžiai išeikvoti 
bilionus^dolerių tokiem ne
tikusiems karo ’ įrankiam, 
kaip bombanešiai B-36. 
Blandy smerkė John so na, 
Lad jis, antra Įvertus, mpja- 
si nupuldyti laivyno^brlai- 
vių skyrių, kuHĮacr lėktuvai 
mažesni, bet esą daug tin
kamesni kovai. -

Kongresmanų komitetas 
trečiadienį šaukė liudyt i 
vokietį Riddelį, išrądėj
smarkiausių naciškų rakię 
tu - lėktuvų V-2.

Riddelis iš anksto parej§- 
kė, jog Sovietai turi toįdus 

s " ir radijiįiius 
lėktuvus, kurie gali pasilik 
ti ir sunaikirfti B-36 bom- 
banešius. Radijiniai lėk
tuvai be žmogaus juose ga
li patys džklupti ir nukirsti 
priešo lėktuvą.

Kongresmanų komitetas 
trečiadienį pašaukė liudyti 
ir admirolą Halsėy, buvusį 
vyriausią amerikinio, laivy
no komandierim kare prieš 
Japoniją.

Kinų Liaudininkai \ 
Artėja prie Kantono

Indijos Premjeras Nehru 'Smarkiai Keliamos Algos 
Pas Prezidentą Trumaną Aukštiesiem Valdininkam

Washington. J— Atlėkė 
Indijos premjeras • Jawa
harlal Nehru, > vadinamas 
socialistai Jis iš Londono 
atskrido prezidento Truma
no paskolintu lėktuvu “In- 
denendence.”

■ Prez. Trumanas, valsty
bės sekretorius Achesonas 
ir kiti aukšti valdininkai 
pagarbiai pasitiko Nehru 
lėktuvų aikštėje.

Nehru žada 3 savaites 
viešėti Jungtinėse Valstijo
se. Suprantama, prašys 
naujos “paskolos” Indijai.

Washington. :— Senato 
Kongreso Atstovų Rūmo 

 

galiotihiąK susibarė beveik 
tiek pakelti 
tiems valdininkams, 
prez.

Dėpartmentų 

 

riamę ministrams), metinė 

 

alga keliama nuo dabarti
nių $15,000 iki $22,500; se
kretorių pavaduotojam nuo 
$10,330 iki $15,000 per me
tus; dviem šimtam kitų val
dininkų — iki $14,0Q0.

Slaptosios .FBI policijos 
vadui J. Edgarui Hoove-

Kanton, Kinija. — Kinų 
Liaudies Armija užėmė 
Tsingyun miestą, tik 40 my
lių į šiaurę nuo laikinosios 
tautininku “sostinės” Kan
tono didmiesčio, svarbaus 
uosto. Amerikiniai kores
pondentai sako, liaudinin
kai, šluodami tautininkų 
kariuomenę, maršuoja vis 
artyn Kantono, j

Associated Press teigia, 
kad tautininkų diktato
riaus - prezidento Čiang 
Kai-šeko pavaduotojas gen. 
Li Tsung-jen jau išlėkė ar
ba tuojau išlėks iš Kantono 
į Čungkingą, kaip, kitą lai
kinę savo sostinę. Daugu
mas tautininkų valdininku 
jau pabėgo į Čungkingą.

Plieno Streikieriai Laimės, 
Sako CIO Pirmininkas

Youngtown, Ohio.-— Phi
lip Murray, CIO Plieno 
Darbininkų Unijos: pirmi
ninkas, pareiškė- masiniame 
jų susirinkime, jog • plieno 
darbininkai tol streiktTos, i* 
ki priyers kompanijas savo 
lėšomis įvesti sveikatos ąp- 
draudą ir senatvės • pensi
jas. Murray taip pat yra. 
CIO unijų centro pirminin
kas.

(Valdžios tarpininkai 
Washingtone daro spaudi
mą plieno streiko vadams 
ir kompanijonts. kad grei-’ 
tai susitaikytų.j?

Rhode Island/ valstijos 
valdžia ^išbaigė” pinigus 
bedarbiams šelpti. Žada pa
skolos ieškoti.

/
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Havajiečiai Laimėjo!
Havajų laivakrovių streikas, besitęsęs apie pusę metų, 

baigėsi. Jis. baigėsi streikieriu laimėjimu. Laivakroviai 
gaus padidinimą algų — 21 centų per valandą daugiau,' 
negu gavo ligi šiol. . ‘

Dėl šito havajiečių streiko komercinėje spaudoje buvo 
sukeltas didelis skandalas. Girdi, kairieji vadovai, su 
Harry Bridges’ll priešakyj, išvedę darbininkus streikan, 
norį palaužti komercinę prekybą Havajų salose! Girdi, 
tai Maskvos darbas! . , ,

Buvo dėta visokių pastangų šiam streikui sulaužyti. 
Bet vis nevyko. Streikieriai laikėsi tvirtai,- kaip granito 
siena. Jokia pajėga jų negalėjo paveikti. -

Ką gi visa tai parodo? • '
Tai parodo, jog darbininkai, turėdami gerą vadovybę,- 

kovodami, gali laimėti savo teisingus reikalavimus, iš
statytus samdytojams. j

Tai pavyzdys kitiems darbininkams.

Kada Viskas Atvira ir Aišku!
x Šiuo metu Jungtinių Valstijų Kongreso Armed Ser
vices Committee (Komitetas Ginklavimosi Reikalams 
Pridaboti) nariai tęsia įdomius .tyrinėjimus dėl mūsų 
krašto apsiginklavimo. i .

Kaip žinoma, ja\i seniai Kongresas priėmė prezidento 
Trumano pasiūlymą, kad mūsų krašto gyn^bos-^ia jėgos 
būtų sukonsoliduojtos į vieną kūną, po viena vadovybe.

Kadaise"Amerikoje buvo dvi gynybos pajėgos: kariuo
menė ir laivynas. Tačiau, bekylant, besiplečiant aviaci
jai, atsistojo ant kojų ir. trečioji pajėgą — aviacija, — 
vaidinusi praėjusiame kare didžiulį vaidmenį.

Pirmiau kariuomenė ir laivynas turėjo savo ministrą-' 
sekretorių, iš kurių kiekvienas buvo atsakomingas. tik 
prieš krašto prezidentą, kaip vyriausią vi§ų krašto kari
nių - ginkluotų pajėgų vadovą.

Po karo kilo mintis visas tris, — įskaitant aviaciją, — 
gynybos dalis apvienyti, glaudžiau, sukonsoliduoti. Tam 
visam planas sudarytas toks: kiekviena iš trijų gynybos 
dalių turės savo ministrą - sekretorių, bet virš jų bus 
krašto apsigynimo ministras - sekretorius, vadovaująs 
visoms trims gynybos dalims.

Pirmutiniu apsigynimo sekretorium buvo . Forestall, 
žmogus, einant savo pareigas susirgęs proto liga ir vė
liau, iš jos pasitraukus, nusižudęs. Po to prezidentas 
Trumanas paskyrė Mr. Johnsoną, dabartinį apsigynimo 
sekretorių toms pajėgoms eiti.

Tačiau, nors oficialiai apsivienįjimas buvo pravestas, 
neoficialiai, slaptai ėjo trynimasis tarp žymių ginkluotų 
pajėgų vadų. Apsivieųijimo dar vis nėra. Laivyno vado
vai, admirolai, pasirodo, labai nepasitenkihę, kad po to, 
kai apsivienijimas oficialiai buvo pravestas, kariuomenės 
ir aviacijos vadovai pasiryžo tvirtinti c kariuorrieųę ir 
aviaciją laivyno lėšomis. . ’ l

Šarvuotlaivis, kuris buvo pradėtas statyti, tapo sulai
kytas, o kiti šarvuotlaiviai, jūrų milžinai, buvo sužlug
dyti dar braižiniuose.. j

Laivyno admirolai, taigi, pradėjo kelti skandalą, rei
kalaujant, kad jų balsas būtų išgirstate visuomenes. Na,;' 
ir jie dabar tą progą gavo. Jie buvo-buvo pašaukti pate’ 
paminėtąjį Kongreso komitetą, kad galėtų tarti savo žo- 
dį. i

Mes nesame jokie ginkluotųjų pajėgų ekspertai ir ne
žinome, pa v., kas būsimame kare bus reikalingesnis: 
laivynas ar aviacija, kariuomenė ar laivynas? Todėl 
mes ir nesikišame į tuos reikalus — lai sprendžia tas, 
kas gerai ginklą ir kitokias karo priemones pažįsta ir 
supranta. • . , r

Mum* svarbu pažymėti visai kas kita.' Svarbu, kas šių 
tyrinėjimų eigoje buvo pasakyta “netiesiogiai.”

O Čia pasakyta buvo tokių žiaurių, tokių agresyviškų, 
tokįų tiesiog nežmoniškų kalbų! r *

Laivyno šalininkai kritikuoja mūsų apsigynimo sekrčK 
torių, kam šis per daug pasitiki atomo bomba ir lėktu
vais- milžinais, B-36 vadinamais, kuriefns lemta atomo 
bamba nunešti ant Tarybų Sąjungos ir mesti ant jos 
miestų! . . ' . f •

Šitose kalbose atvirai dėstoma tai, jog visi mūsų gin
klai, visi mūsų kariniai pabūklai daromi ir taikomi Ta
rybų Sąjungai užpulti!...

Nei vienas kalbėjęs nepriminė to fakto, jog tokia poli
tika, užpuolimo ant* kitos šalies politika, yra bloga, pa
vojinga ne kam kitam, kaip tik mūsų pačių kraštuTir jo 
žmonėms. ' . ’ ' ,

Ne! Kiekvienas kalbėjęs, teigė tik tai, kad priemones, 
taikomos užpuolimui ant Tarybų Sąjungos miestų, nėra 
užtenkamai geros. , -

Girdi, mūsų didieji lėktuvai galį būti nušauki — Tary
bų Sąjunga turi radarą, turi greituosius kovūnus lėktu
vus, kuriais gali nušauti mūsiškius oro milžinus. .

Atomo bombos, jie teigia, neužtenka: ji nepakanka
mai gali sunaikinti žmonių, jei ir būtį numesta “ant tai
kiklio.” Girdi, tik per vieną mylią atomo bomba tegalinti 
sunaikinti. iTiestą ir žmonės...

Laivyno vadovai turį geresnes priemones Tarybų Są-
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Gąsdino Jungtinių Vals
tijų Kongreso narius “So
vietų Sąjungos karine ga
lia”,’kad pravaryki ginklą-* 
vimą karinės Šiaurinio At
lanto Sąjungos narių. Tas 
prezidentui Trumanui ir jo 
šalininkams pavyko. Už 
ginklavimą , mokėsime visi 
piliečiai dar didesniais tak
sais.
” Amerikos karo laivynas 
vėl daro manevrus Green- 
landijos srityj, tai yra šiau
rių vandenyse; Nereikia 
aiškinti, kad tie manevrai 
yra taikomi gąsdinimui Ta
rybų Sąjungos.

Washingtone skelbia, kad 
Europoj kaž-kur dingo du 
broliai Herman ir Noel 
Field’ąi-. Abu jie buvo ilgų 
metų patyrę slapti agentai. 
Neseniai atsibuvo \ Vengri
joj'teismas pri|š suokalbi
ninkus. Jame buvo įvardin
tas Noel Field, kaiįo ame
rikinės agentūros žmogus, 
kuris veikė su tais asmeni
mis, kurie planavo nuversti 
liaudies ' demokratinę vy-‘ 
riausybę. ’ ,

Ką reiškia turčių spaudai 
kapitalistų riebiai apmoka
mi skelbimai, parodo tik šis 
vienas įvykis. Pradžioje 
spalių mėnesio, Jamaica, 
New Yorko miesto dalyje, 
biznieriai, turėjo “Jamaica* 
Day.” Vietos busai pirki- 
kus veltui vežė, gi vietinis 
dienraštis “Long. Island 
Press” rašė, kaip pakelti 
biznį. Sekamą dieną tas 
dienraštis paskelbė, kad 
jeigu visus jo puslapius bū
tų suklijavę, kurių, buvo 98 
iš 165,000 kopijų laidos, tai 
būtų susidarius 6,132 mylių 
ilgio juosta. Šiai laidai po- 
pieros sunaudojo 123 tonus, 
kuris kainavo $13,635.25. 
Suprantama,1 išlaidas pa
dengė riebiai apmokami 
skelbimai. Darbini nkų 
spauda tokių skelbimų be
galina, o tūlų ir negalėtų 
talpintjįnes jie ,yra bldfiš- 
ki- į, '

Arabų valstybės Sirija, 
Arabija, Irakas, Transjor- 
danas, Egiptas ir Lebano- 
nas tariasi apie sudarymą 
bendros federacijoj. Visos 
jos tikrumoje yr^Anglijos' 
kolonijos, tai .. ųir pasielgs 
taip, kaip įritai norės. Tie-/ 
sa, pastaruoju laiku ten e^ 
na smarki' kova, tarpe Ang? 
lijos ir Jungta Valstijų im
perialistų už\ prkmęnybę.

Bulgarijos liaudies demo
kratinė vyriausybė panaiki
no draugiškumo ir bendro 

"Apsigynimo, sutartį su Ju
goslavijos trockistais, nes 
pasirodė, kad Jugoslavijos 
valdonai eina išvien su ag
resyviais imperialistais.

Čechoslovakijoje suimta 
daug s u o k a i b i n i n- 

' k ų, kurie su užsie
nio imperialistų pagalba 
planavo nuversti liaudies 

^demokratinęvyriausybę. 
Vyriausybė jau nuo seniai 
buvo susekus tą šaiką^ bet 
ilgai laukė, kol daugiau 
priešų susekė. Matyti, kad

užsienio imperialistai ir Va
tikano popiežius buvo tikrų 
kad suokalbininkams pa
vyks, todėl - jie taip daug 
trukšmavo^ prieš liaudies 
vyriausybę. Bet ir čia jie 
skaudžiai apsigavo,

Čechoslovakijos vyriau
sybė panaikino draugišku
mo sutartį su dabartiniais 
Jugoslavijos valdonais, nes 
laike teismo Vengrijoje pa
aiškėjo, kad Tito ir jo 
vienminčiai yra imperializ
mo agentai. . *■
• Kinijoj Liaudies Išlaisvi
nimo Armija 'artėja prie 
Kantono. Kol liaudies ar-’ 
mija ruošėsi prie naujų žy
gių, tai reakciriinkai gyrė
si ’ “pergalėmis”. Bet kaip 
tik liaudies armija pasiju
dino, tai miestas po miesto, 
provincija po provincijos 
patenka į jos .rankas, Re
akcininkai savo valdžią jau 
.perkėlė' iš Kantono į 'Čun- 
kingą (Chungking), bet ir 
ten heilgai jie ’bus.

Francijoj sugriuvo kata-, 
likųį socialistų : ir radikalų 
Henri Kiūje (Queuille) val
džia.? Prie jos griuvimo pri
sidėjo numušimas Francijos 
pinigų/ kurių dabartinis 
kursas yra 350 frankų už 
vieną Amerikos dolerį.

Graikijoj monarcho-fašis- 
tai gyrėsi .didelėmis perga
lėmis, bet kada ruduo’ pri
artėjo, tai jie šaukiasi j 
Wall štrytą, kad jiems duo*' 
£ų daugiau ginklų ir pinigų, 
nes, girdi, “yra dar didelis 
komuilistų pavojus.” Reiš
kia, liaudis veda kovą už 
savo laisvę.

Pietų Korėjoj reakciniai 
valdonai nusigando, kada 
Kinijos liaudis sudarė cent
ralizuotą demokratinę vy
riausybę. Jie supranta, kad 
kvietinėje Korėjoj liaudis 
dabą r dar daugiau pasidrą
sins; į kovą už savo ..šalies ir 
savo laisvu. /.■

Rumunijos liaudies 
mokratinė vyriausybė pra
nešė Jungtinių Tautų 
dybai, kad ji griežtai 
testuoja prieš iškeliamus 
jai apkaltinimus, būk Ru
munijoj paneigiamos liau
dies teisės. Ęumunija sako, 

/kad tie apkaltinimai, tai 
yra Rumunijos liaudies lai
svių įžeidimai. Ji sako, ‘kad 
ji areštavo ir teisė fašistus 
ir užsienio imperialistų . a- 
gentus, . liaudies priešus, 
kaip nusako taikos punktai.

Taikos reikalai sutvirtė
jo, kada karo kurstytojai į- 
įitikino, kad; Sovietų Są
junga* turi atominius gink- > 
kis, kaip paprastai sako — 
bombas. ' Tie,; kurie pirmiau 

, tik ir svajojo apie mėtymą 
atominių bombų ant Tary
bų Sąjungos **miestųx apie 
išžudymą 50,000,000 • rusų, 
dabar turi prikąsti liežuvį.

Tiesa; jie dabar kalba a- 
;'pie “atominį blitzkrigą”, tai 
yra, pulti iš. pasalų, numesti 
kiek galima daugiau bom
bų ir “taip laimėti karą”. 
Tai bailių ir desperatų kal-

de*

val- 
pro-

^Elizabeth, N. J. 
j'io siuvamų mašin _ 
yarbininkai streikuoją jau 
šeštas mėnuo.

Šešetas mėnesių išbūti e- 
konominiam kovos lauke ir- 
Qar pirmu sykiu singeriečių 

s yra gana ilgas

ba. Jie nepasimokino iš 
Hitlerio panašaus užpuoli
mo ant Sovietą Sąjungos ir 
Japonijos imperialistų '.už- 
puolimo Pertų Užlajoje ant istorijoje 
Amerikos karo laivyno. Ne- procesas, 
paisant, kiek tokis slaptas ~ 
užpuolimas būtų suplanuo- i randa silpnos valios išdavi-

!. -y Singe- talikų St. Michael bažny- 
imį įmonės čios.kunigas W. U. Heim- 

buch. Visi jie “gailisi”' Sin
gerio streikieriu, kaip jie 
“skriaudžiami”, kaip jie 
“badauja.” * [)

Viskas tas yra neteisybė. 
Štai ką faktai rodo. Pffts, 
Elizabetho miesto meras 
James Kirk pagyrė U. K 
CIQ lokalo 401 vadovybę ir 
visą lokalą, kad unija paė
mė atsakomybėn šelpti sa
vo streikierius, tuo • būdu 
atimdami naštą nuo miesto 
pašalpos biuro. ♦

Visi žino, kad i Singerio 
fabriko* streikieriai neba- 
dauja. Nesj U. E. CIO loka
lo pašalpos komitetas aprū
pina valgiais 3,000 streikie
riu šeimynas kas savaitę.
Apart to, singeriečiai gau

na už dyką legalę pagalbą, 
veltui įvairių drabužių, a-

* " i gyventojų, 
piliečių paramai, dykai nu- 
sikirpt plaukus; čeverykus, 
“car fare” važinėjimui pi- 
kietan bei gaso tam p 
tikslui.

• Singerio U. E.' CĮJ 
lokalo vadai negauna 
kalo jokios algos 
streiko, 
laidų.

’ O kunigui W. C. Heim- 
Singerio darbininkai'taip buch patartina nesikišt į ne 

neap'kėnčia Standard siste-. savo reikalus ir įjitėmyti 
mos; kaip visos šalies darbo 1 jam- vieno Singerio streikie- 
žmonės neapkenčia. Taft- į rio duotą atsakymą, būtent, 
Hartley įstatymo. kad dar negirdėta, kad Ro-

Reikia suprasti prasmė j mos klerikalams reikėtų 
randų problemo- 

,kad jiems būtų Į-

Per tą, ilgą procesą atsi- 

kų, demoralizatoivių i/ kito
kių kenkėjų.

“Laisvė” jau pranešė 5 d. 
spalio laidoj pirmaią pusla
pyje apie Biądgeporto, 
Conn., U. E., CIO lokalo 227 
dešiniųjų vadų išdavystę.

Dešinysis U. Ė. CIO lo
kalo vadas Tom Williams, 
tarpininkaujant tenaitiniam 
socialistui merui McLevy, 
iš anksto sudarydami savo 
kliką, pravarė savo lokale 
2 d. spalio užgyrimą kont
rakto su Singerio kompani- čiu apylinkės 
ja.

Tai • buvo kapituliacija 
viviuvixiciviiiv [gingėrio kompanijai, dau- ? sudarė ministru | . v

tas, niekados jis negali pa- 
klupdyti 
bės.

Karo 
Werner 
kada Sovietai turi atomi
nius ginklus, tai netenka 
svarbos, ir karinė Atlanto 
Sąjunga.

Vokietija (Sovietų zo
na). Vokiečių Liaudies*Kon
gresas, kurį sudaro atsto
vai, Sovietų Sąjungoj vie
kai išrinkti ir vakarų zono
se slaptai,, pasiskelbė, kai
po visos Vokietijos laikino
ji liaudies demokratinė yy- j 
riąusybė ir ■___________ .
kabinetą. K

z Anglijos, Francijos ir 
[Jungtinių Valstijų politikai 
ir‘spauda labai neramūs. 
Be,t faktas yra, kad Angli
ja, Franeija ir ^Jungtinės 
Valstijos pirmosios pasirin
ko kelią “be Rusijos”, jos 
sudarė Trizonijos arba Bo- 
nno trijų zonų vokiečių vy
riausybę ir tuo sulaužė 
Krymo ir Potsdamo šutai-

galingos valsty-

rašo,

■ giau . niekas. Nes tapo pri-1 
> pažinta Singerio kompani
jai teisė palikti įvestą dar
ban tą pačią didžiai neap
kęstą “Standard” (pasku
bos) sistemą, dėl kurios 
singeriečiai faktinai k išėjo 
streikai!.

čiam

r40i 
iš lo- 
laike 

apart Raštinės iš-

jungai užpulti ir jos miestams griauti h žmonėms nai
kinti. .r , j j ■ . ..

Šitokie balsai pareikšti Kongreso komiteto posėdyje.. 
Šitokie užsimojimai atvirai “lukštenami” mūsų spaudoje 
ir mūsų karinių pajėgų vadovų posėdžiuose.

Ligi šiol, rodosi, nei jokios šalies, nei jokios valstybės, 
taikos metu, atsakingieji pareigūnai niekad nėra atvirai 
planavę prieš kitą šalį tokių žygių, kokius.planuoja ir 
kalba mūsų pareigūnai prieš Tarybų Sąjungą.

Va, kur kyšoja mūsų kraštai didžiulis pavojus!
_Va, kur, mūsų nuomone, glūdi pats svarbiausias daly-, 

kasY> , • •
Mūsų ginkluotų pajėgų viršininkai atvirai, nedvipras

miškai ruošiasi užpulti kitą kraštą, kuris mums nieko 
nėra padaręs, kuris, praėjusio karo metu, buvo mūsų 
patsai tvirčiausias talkininkas!

Kaip tą visą išaiškinti?

* 4^ Nuo dabar bus.dvi Vokie
tijos, vieną sudaro anglų, 
francūzų ir amerikiečių zo
nos, o kitą — Sovietų zona 
ir atstovai iš vakarinių Vo
kietijos'' dalių.

Vokietijos ^Demokratinės , 
Respublikos vyriausybė iš
leido manifestą iš 20 punk
tų. Reikalauja taikos“ Kry
mo ir Potsdamo ‘sutarčių 
pagrindais. Suprantama, 
šios vyriausybės* obalsiai 
ras tarpe demokratinių, ir 
darbo žmonių vokiečių pri
tarimo. -Todėl yra dėl ko 
susirūpinti tiems, kurie pla
navo Vokietiją padaryti ne 
vien savo rinka, bet ir ka
ro įrankių prieš liaudies 
demokratines respublikas.

Pranešama, kad Tarybų 
Sąjung’oj spauda ir liaudis 
nesijaudina dėl prezidento 
Trumano paskelbimo, kad 
ir Sovietai .turi atominį 
ginklą. Spaudą prL 
mena tik tai, ką Molotovas 
dar 1947 metais sakė* kad 
klysta Amerikoj tie, hul’ie 
mano, jog til£ jie vieni turi 
atominius ginklus. Tada 
Molotovas reikalavo užr 
drausti atominiiis ginklus. 
Jis sakė, kad/eįgu Ameri
koj bus gaminamos atomi- 
.nės bombos, tai ir. Sdvietų 
Sąjunga ' turėįs atomines 
bombas, ir dar kaip ką dau
giau.

Sovietų Sąjunga, Lenkija 
ir Vengrija nutraukė dau- 
giškumo sutartį, su Jugos
lavijos ‘ tr čekistais. Pas
kelbė, kad Kinijoj buvusi 
Čiang Kai-šekokvyriausybė, 
susmuko, tai jos pripažino 
Kinijos Liaudies:-Demokra
tinę Respubliką, kuriai va
dovauja komunistai.

Jungtinių Tautų Seimas 
New Yorke eina priblokš
toj dvasioj. Mažesnių valą-į 
tybių ir kolonijų atstovai/ 
kurie pirmiau besąlyginiai 
rėmė Ameriką ir Angliją,^ 
nes manė, kad tik šios ša-1 
lys turi atomines bombas,' 
dabar jau pradeda apsimis- 
lyti. Tūli iš jų net pradeda 
Įkalbėti, kad peikia priimti 
Sovietų Sąjungos siūlomą 
planą uždrausti atomines 
bombas. Supraptama,' ths 
nepatinka tiems, kurie pir
miau jodinėjo ant atominio 
arkliuko.

į ap- j rūpinti^ 
o____  __ ______ savai-, imis, ,bei\_____ v___  __ v t
čių buvo laikyta pasekmin- ■ vesta “Standard” paskubos 
ga visos New Jersey valsti- sisįema ąrba masinis atlei- 
jos darbo unijų konferenci-# dūlėjimas iš darbo. ęjD

pilnos dešiniųjų vadų 
gaulės. Prieš keletą savai

Nepaisant tos - išdavystes 
ir visų (įemoralizatorių,

ja paramai Singerio strei
kieriu. Joje dalyvavo, ir 
Bridgeport U. E. CIO loka- [ singeriečiai gana stipriai 
lo prezidentas Tom Wil
liams ir prižadėjo šimtu 
nuošimčių savo vienybę ne- 
sitarti su Singerio kompa
nija atskirai be žinios U. E. 
CIO 401, lokalo vadovybės.

Prie demoralizavimo to 
taip ilgo streiko ir pylimo 
pamazgų ant U. E. CIO lo
kalo' 401 kovingos vadovy
bės prisidėjo visos apylin
kės kapitalo organai kaip 
“.Newark Star Ledger” ir 
“Elizabeth Daily Journal”, 
pasamdyta net specialūs e- 
ditorialų rašytojai, anoni
miški laišk. rašytojai su ste
bėtinai vienodu stilium bei 
tono argumentais skundi
mosi, pasirašant “Mother”, 
“Wife”, “Impartial”. .Prisi
dėjo ir vietinis Romos ka-

laikosi vienybėje. Tą paro
dė jų rytinis’masinis mitin
gas spalio 7.-dieną, kuriame 
pilnai apsvarstyta Bridge* 
porto dešiniųjų Vadų'išda
vystė.

Tą pačią dieną Newarl{e 
vėl atsinaujino derybos dėl 
naujo kontrakto tarp Sin
gerio kompanijos ir U. E. 
€IO 401 lokalo vadovybes 
be jokių tarpininkų.

Būkite stiprūs savo rei
kalavime, Singerio ė 
žmonės, o laimėjimas 
jūsų, tą parodė Hawaii) 
lorigšormanai.

Laisvės Reporteris.

arbo

New York. *— Kūdikių 
paralyžius a čia pasmaugė 
šiemet jau 167 asmenis.

International Longshoremen’s & Warehousemen’s lini
jos (CIO) nariai pikietuoja The Dalles, Oregon valsti
joje, prieplauką pastangose -neleisti firmoms su nenni- 
jistais iškrauti iš Hawaju atvežtus ananasus (pineap
ples). Ten laivakroviai streikuoji. Anie darbininkai 
Hawajuose taip pat yra; nariais tos pa| unijos, va
dovaujamos Bridges’©. Šiomis dienomis Harry Bri
dges paskelbė, jog firmos galy gale sutiko su dar
bininkais susitarti, bent didžiumoje išpildyti jų rei
kalavimus. Bridges paraginęs darbihinkus paskiap- 

siūs firmų pasiūlymus priitiilL"**^—r------ •

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Spalių 13, 1949



Darbo Liąiidis .ir Mokslmin- 
kai Kovoje Del Taikos

Kai šiandien kalbame apie atominę energiją ir atomi
nę bombą, kiekvieno galvoje iškyla mintis apie mokslo ir 
moksliųinkų vaidmęnį. • Atrodom kad visi mokslininkai 
yra pakinkyti j karo kurstytoji^ vežimą. Bet yra moks
lininkų, kurie nepamiršta saypT t\l<rojo pašaukimo iri 
energingai kovo ja dėl taikos/Išlaikymo., Kur nebėra ka-1 
pitalo viešpatavimo, kur pąt>^ darbo žmonės valdo šalį, 
ten ir mokslininkai tarnauja liaudies būvio pagerinimui, 

* jos medžiaginio ir kultūrino lygio pakėliinin. Apie tokius 
mokslininkus kalba akademikas Aleksandras Opayinas. 
Jis rašo apie tarybinius mokslininkus.

ž Rašo ALEKSANDRAS OPARINAS.
^Aš turėjau- garbę atstu- platus tinklas apsuptas kas- 

vauti Tarybų Sąjungos 'dieniniu vyriausybės dėme
siu ir rūpinimosi. Ir jauni
mas, baigęs aukštąsias mo-j

I kyklas ‘ ir-, bedirbąs moksli-1 
niuose institutuose, atiduo
da liaudžiai visas <tas ži
nias, kurias jis Įgijo vado-

Šitie pvaujamas stambiausiu ta- 
įtikinamai j- i rybinių mokslininkų. Tokiu 

rodė, kad JAV yra nemaža būdu vyksta atfcFMnga^ nie- 
žmonių, pasiruošusių akty- kados anksčiau , nematytas 
viai kovoti dėl taikos pries Tarybinės šalies moKslinių 
/žmoni ų neapkenčiamus ; ka 
\naujo pasaulinio ka^o knr- 
itytlSjus. Ir tai visai, aišku, 
nes tikram mokslininkui, 
karštai nusistačiusiąm ^ko
votojui dėl mokslo, skirivin- 
čiam jau v i Va gyveni nisHi 
talentą, — galutinis tikslas 
reiškia visuomeninė gero-

• mokslininkus JAV mokslo’ ■ 
ir kultūros veikėjų ko n g re-i 
se, sušauktam progresyvi
nių veikėjų taikai apginti. 
Niujorke aš susitikdavau 
su daugeliu pažangiųjų A- 
merikos inteligentų, 
pasimatymai

Teisėtumąs ir nusistaty
mas, geležinis nuoseklumas 
kovoje dėl taikos, kurie 
reiškėsi tarybinių delegatų !

Dr. Conrad Adenauer (antrasis iš kairės), amerikiečių 
ir kitų vakarines Vokietijos dabartinių gaspadorių pa- 
ga11/a ir kontrolėje pravestuose rinkimuose tapęs iš
rinktas kancleriu, pasitaria su savo komandieriais—J. 
V. komisijonieriumi John J. McCloy, Britanijos mili- 

tarišku gubernatoriumi generolu Sir Brian Robertson, ir 
Francijos aukštuoju komisijonieriumi Andre Francois- 
Poncet. Jo vyriausias tikslas bus padaryti tą, ko ne

galėjo padaryti Hitleris, išsaiigoti Vakarų Europą 
nuo komunizmo. .

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Nauji eksponatai A. Baranau
sko etnografiniame muziejuje

ANYKŠČIAI, rugp. 10 d.— 
A. Baranausko etnografinis 
muziejus Anykščiuose nese
niai įsigijo keletą naujų 
eksponatų. Jalmininkų kaime 

kolūkietį Pavilonį ras- 
Baranausko smuikas ir 
portretas balto beržo 

pat a py Ii n-
A. Barąnausko 

1846 m. išleista ųyildų knyga, 
1863 m. namų darbo bau
džiauninkų - sukilėlių kardai, 
ietis, namų apyvokos daiktai 
ir kt. Visi minėti eksponatai 
perduoti muziejui'.

Muziejų šiais metais ap
lankė apie, 3.000 žmonių.

Br. Lazaraitis

pas
tas
jo
rėmuose. Toje
kėie rasta

mokslo
pradinė

Baigti
žmarių

metus Kertauninkų 
mokykla.
remonto darbai žie- 
pradinėje mokyklo

je. Tvarkant mokyklą ^ak
tyviai dalyvavo pionierių ir 
komjaunimo organizacijos.

Pasiruošimo naujiems mok- 
j metamą darbai baigia- 

ir kitose valsčiaus mo
kiose. N. Balsys,

liucijos 32-ųjų metinių.
Per likusius siu metu 5 

mėnesius sutaupyti įvairių 
medžiagų 125 metrus, gami
nių savikainą sumažinti 0,2 
procento, darbo našumą pa
kelti 5 procentais palyginti 
su šių metų pirmojo pus
mečio'' darbo ‘našumu ir dar 
daugiau pakelti gaminių ko
kybę.'

“Laisvės”’ 
tyvas jau 
gamybinių
šių metų šešis 
taupyta vilnonių,

kolek- 
gražių
/ Per

fabriko 
pasiekė 
laimėjimų.

mėnesius su 
., šilko

kitu medžiagų už 42 lūks- 
tančius rublių. Liepos mė
nesį pirmosios rūšieš gami
nių duota 92,2 procento, 

,kai pagal planą nustatyta 
duoti 79.5 procento..

Mokyklos paruoštos

AKMRNe, rugpiūčio 14 d.— 
Valsčiuy^^baigiami mokyk
lų paruošimo naujiems mok
slo metams darbai. Remon
to darbai jau baigti Vulo- 
šių, Alkiškių ir Menčių pra- 
dinėse mokyklose. Valsčiaus 
mokykloms pagaminta 150 
suolų, 10 rašomųjų lentų. 
Klasėse pertvarkyta 20 kros
nių.

Mokyklų paruošimo • dar
buose aktyviai talkininkavo 
Julijos žemaitės vardo, žda- 
novo vardo, “Vienybės” ir 
kiti kolūkiai^ Didelę pagalbą 
mokykloms suteikė apylin
kių tarybos vežant kurą, 
parūpinta ftrūkstami/ staty
binių medžiagų. '

T. Ban

Plfečiama kolūkiu pastatų 
statyba

KALNAS, rugp. 12 d.— 
Eilė apskrities kolūkių vyk
do pastatų statybą. “Pirmyn” 
kolūkio (Raudondvario val
sčiuje) valstiečiai užbaigė
150 tonų tsflpos klėties sta
tybą. Klėtin *jau pilami, nau
jo derliaus grūdai, 
vardo (Lapių valse.) 
kis pastatė vištidę. 
Vos valse, kolūkio 
i komunizmą 
vykdo statybą karvidžių, ku
riose 
suvežta 
miaūsiomi 
pradedam 
dėl i o statyba, 
žėlos * yard o 
valse.) kolūkiečiai 
gai vykdo 60 raguočių • tal
pos 
ruošė 
statybai, 
pradėta 
statybą 
ūkiai.

PLEČIAMAS MOKYKLŲ 
TINKLAS

Kaišiadoriai, rugp. 11 d.— 
Nuo naujų mokslo metų 
žymiai išplečiamas mokyk
lų tinklas 
krityje. Naujai 
3- gimnazijos ir 
nazijos. Naujoms 
išskirtos patalpos, 
metu baigiamas 
paruošiamas mokyklinis inven
torius. J. Kublickas

naujų
išplečiamas

Kaišiadorių aps- 
Įsteigiamos 
7 progim- 
mokykloms 

kuriose šiuo 
remontas,

Stalino 
kolū-

G ari i a-.
“Kelias 

valstiečiai

čechdslpvakija Protestuoja 
prieš kakarines Vokietijos 

' A'tskelima

liui kelti, tarybiniai moks
lininkai nė'mato ribų. Toje 
vietoje, kurioje anksčiau 
augo viena vaf’pa, dabar 
auga ne dvi, kaip apie tai 
svajojo Svifto Gulivgras, o

; varpų. Dabar, 
mūsų mokslininkų ir agro-

tų augimas.
et' Tarybų Sąjungoje 

mokslo kūryboje dalyvauja 
netarpiškai ne vien tik mok
slininkai. Tarybinis moks
las iš institutu, 
ir universitetų išėjo į lau
kus, fabrikus, kasyklas. Jis nomu dėka įsišakoją liau
nus to j o. buvęs išrinktųjų jos veislės kviečiai jau au- 
privilegija ir_ tapo paprastų ga mūsų tarybiniuose lau-

ų, žemės ūkio ir pra-. į<uose. Gyva gamta slepia

Praga. — Čechoslovakija 
užprotestavo Jungtinėm^ 
Val-stijomsr^ Anglijai ir 
Francijai, kad jos ■ atskėlė 
vakarinę Vokietiją ir įstei
gė ten neva valstybę, atski-. 
irai nuo Sovietu kontroliuo
jamos rytinės Vokietijos.

Prieš tokį Vokietijoj 
skaldymą jau pirrųiau už- 

. i galima bus patenkinti viso protestavo Sovietu Sąjun- 
žemės rutulio gyventojų po-,ga, Vengrija, Lenkija, Al- 

| reikiūs net tada, kai jų banija, Rumunija ir Bulga-

akademijų dešimtys

' žmonių, : v z _

menės gamybos praktikų savyje tokių galimybių, ku
lbei ųovątorių nuosavybe, i irįas mokančiai išnaudojant

is

Iki
tilps 84 galvijai. Jau 

medžiaga 
s dienomis 
a ir

Penkmečio planą Įvykdys 
lapkričio 7 dienos 

^VILNIUS, rugpjūčio 5 d.— 
Svarstydamas respublikos pra
monės darbinipkų, meistrų, 
inžinierių jr tarnautojų krei
pimąsi 
planą 
Vilniaus “Laisvės’’ siuvimo 
fabriko kolektyvas Įsiparei
gojo penkmetinĮ gamybos už
davinį Įvykdyt’ iki Didžio
sios Spalio socialistinės revo-

ir arti-
Čia bus 

grūdų san- 
Ifarolio Po- 
(Karmėlavos ' 

energin-

Pasiruošė naujiems 
mokslo metams

KĄIŠTADORIAI, rugp. 4 cR 
Kaišiadorių apskr. 
rių progimnazija 
tis naujiems mokslo 
Atremontuotos 
raštinė, 
irieji

žiežmą- 
baigė ruoš- 

metams.
klasės, 

gyvena- 
baigia- 
apsirū- 

pa-

Įvykdyti penkmetinĮ 
per ketverius metus, 

Laisves’’
tvartų statybą ir pa- 

medžiagą kiaulidžių 
kuri šį mėnesį bus 
vykdyti. ^Trobesių 

pradeda ir kiti kol-

visos 
mokytojų 

butai. Be to,
mas dengti stogas,

kuru. Taip pat 
sutikti naujuosius

mokslo platus 
jo 

įas 
alina

p panaudo-

viso kongreso ir milijonų .demokratiškumas, 
ras visaliaudišku 
pats savaime^ p^ 
kokią gal i myk 
jimui agresyvianVs, žmonių 
neapkenčiamiems tikslams. 
Tarybinės šalies mokslinin
ku siekimai, 
mūsų tautos, nukreipti'tam, 
kaiį visa žmonių gyveninąą 

;yti -geresnį, linksmes- 
įmingesnį.

wlna iš svarbiausiu ‘ ta
pybinio mokslo ypatybių y- 
ra jo visiškas aiškumas fi- 

ilosofinės pasaulėžiūros at- 
| žvilgiu. Tarybiniai moksli
ninkai cĮažnai

Amerikos paprastų žmonių 
dėmesį.

Mokslas dabar įgavo nie
kados anksčiau nematytą 
reikšmę dėl visos -žmonijos.

1‘skaičiUs padidės du arba

žmonių gyvenimo 
los sritis. Tikrai 
niai šių laikų mokslo laimė-J 
iimai kalba anie beveik be- J

fantasti
P<

I . *alimybes žmogaus Į nį 
sugebančio reikia 
jėgų įtempime iš-

proto, 
mame 
spręsti bet kuriuos, stovin
čius prieš ji, uždavinius.

Bet pati mokslo kūryba 
'reikalau ja taikingos padė
tiems Tikram mokslininkui 
taikingos sąlygos reikalin
gos. Ir ka/tu su tuo moks
lininkų vaidmuo kovoje dėl 
taikos yra milžiniškas. Mok
slas turi ‘ nuostabių jėgų ir 
galimybių, ypatingą, jėgą. 
Ir dėl to sąžiningas moks
lininkas negali be skirtumo

visos

. • tarp savęs 
veda įvairias, kartais ašt
rias. atskirų problemų dis- 

i kusijas. Bet pagrindiniais 
! pasaulėžiūros klausimais 
įmes visiškai monolitus, 
i tvirtai įsitikinę, kad tik 
; materialistinės pažiūros su- 
įgeba išvesti mokslą į teisin- 
i gą kelią.

Tarybinių. mokslinmkų 
pasaulėžiūra ' tąi.dialek- 
t i nisdhFT^įorin i s ma terial i z- 
hubs. Mes tikirpej pasaulio 
objektyviu realizmu ir jo 
epaliaujamu < ir progresy-

kuriam tikslui tarnauja ši
tie laimėjimai, į kuriuos jis 
įdeda savo pfotą ir savo 
turtingas mokslines žinias.

Mokslas — stipriausias 
ginklas. Ii paieinamai ouo/^yĮu vystymtisE Dėl to mes 

itai-n optimistiniai žiūrime į, 
ateiti, dėl to mes su visu 
ryžtingumu ir būdingu ais
tringumu atmetame mende- 
listų bei morganistų kon
cepciją, vaizduojančią gy
venimą kaip kažką sustin
gusio, nejudamo.

Su visu ryžtingumu mes 
atmetame maltuzianizmą, 
nykstančio derlingumo te- 

lOrija ir 1.1,, pasakas, kurių 
dtai priveda prie tiksiąs glūdi tame, kad pa-

" ♦ i Y VA Į/CVI^A UUVU.XJI U k

larybinis mokslas tay- }<ad jis negalį tikėtis 
nauja darbo liaudžiai.

to, kieno rankose yra šitas i 
ginklas, jis gali tarnauta 
arba žmonių laimėj ir gero
vei, arba jų pražučiah^/

zMokslo uždavinys —tar
navimas žmonijai, ir jei jis 
priklauso liaudžiai, jis sėk
mingai vykdo šitą-uždavinį. 
Bet jeigu mokslas randasi 
rankose saujelės savanau
džių žmonių, apsėstų pasi
pelnymo ir valdžios sieki-:

• ; mu, tai š‘
naikinančiu rezultatu. rodyti paprastam žmogui, 

; savo 
■ materialinės padėties page- 

rvbų šalyje, kur valdžia pri- rėiimu, kad visas jo išsigel- 
klauso darbo žmonėms, bėjimas/glūdi ribotame vai- 
mokslas tapo galinga prie- kų gimdyme ir panašiose 
mone liaudies gerbūviui ir į tamsiose nesąmonėse, 
jos kultūrai pakelti. Tary
binis mokslas tvirtai suriš
tas su savo liaudimi. Pa
grindinė mūsų mokslo dar
buotojų masė kilusi iš liau- • 
dies. Tarybų valstybė su
daro .visas sąlygas tam, 
kad žmonės iš liaudies-' galė
tu pasiekti mokslinių žinių 
viršūnių. Aukštųjų mokyk-

tris kartus.
Bet jau ir dabar žmogaus 

genijus atranda ir sukuria 
vis naujų ir naujų neišse
miamų resursų šaltinius. 
Fizika aprūpina’ žmogų be
ribėmis atomo energijos at
sargomis, chemija sukuria 
medžiagas, papildančias ir 
pakeičiančias gyvos gamtos 
kūrinius -— gyvulininkys
tės ir augalininkystės kil
mes rppoęluktus. Ir nebetoli
ma .ta 'diena, kada pats fo
tosintezės, krakmolo sinte
zėj cūkraų’s fir baltymų 
procesas nustos buvęs žalių 
augalų i monopolija ir bus 
vykdomas netarpiškai žmo
gaus bet kokiame, jam rei
kalingame maste.

Tarybiniai mokslininkai 
kategoriškai neigia teisę 
biologijos kovoje dėl gyve
nimo Įstatymų mechaniška 
perkėlimą į žmogaus sodali- 
nius santykius. Formulė 
“žmogus žmogui — vilkas” 
mums, yra principiaįiai ne
priimtina ir mes tikime į 
visu žmonių draugystę ir 
brolybe. Štai kodėl antimok- 
slinis. žiaurus rasizmas, sie
kias'Įrodyti atskirų tautų 
nelygiavėrtiškumą. .žmoni
jos paskirstymą į “ponų ra
sę” ir “vergų rasę”, tarybi
niu mokslininkų asmenyje 
sutikdavo ir dabar tebesu- 
tinka nepajudinamus, įsi
tikinusius priešus.

Viso pasaulio tautos, 
šimtai milijonų žmonių lau
kia taikos. Bet taika neat
eina pati savaime. Reikia 
išnaudoti visą mokslo galia, 
kad stoti nepraeinama kliū
timi žmonių neapkenčia
miems naujo karo kurstyto
jams kelyje.

banija, Rumunija ir Bulga-
• • •rija.

pinta 
siruošusi

Montello ir Worcester Atydai!
Laisves Dienraščio 30 Metų Jubiliejui Atžymėti

ADELE RAINIENE
Teklės Kukutlenės rolėje..

Stato scenon

R. Mizaros 
keturių veiksmų dramų 

"Mūsų
gyvenimo
Žaizdos*1

1

Režisierius Jonas Valentis
\ .

Vaidinime dalyvauja Brooklyno
Liaudies Teatro aktoriai-mėgėjai.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Spalių 13, 1949
* ’ i

Mes 
tvirtai įsitikinę, kad kiek
vienam, žmogui ne tik atsi
jas vip.a po saule, bet ir 
visokHiūtinos materialinės 
sąlygos, kad jis. galėtų gė
rėtis gyvenimu, pilnaver
čiai vystydamasis.; fiziniai 
ir dvasiniai. ' ! , 

Šitoms galimybėms, ku
rias turi mokslas ir darbas

mokslinių institutų 1 nepertraukiamam pertek

Aptarnauja kolūkiečius
JURBARKAS., rugp. 12 d. 

Kolęktyviniams ūkiams ap
rūpinti plataus vartojimo 
prekėmis organizuotas Rau
donės valsčiuje kilnojamosios 
parduotuvės. Jos jau aplan
kė “ Raudonojo Spalio ”, 
“ Tiesos ”, “ Tarybinės vė
liavos ” ir kitus kolūkius, ap- 
rūpindamos kolūkiečius mui
lu, degtukais, siūlais, žibalu 
ir kitomis būtinomis prekėmis.

J A. GaTĮbuogis

Montello, Mass. 
Įvyks šeštadienį

Spalio 15 October 
Liet. Tautiško Namo Saleje 

Vine ir Main Streets
«• Pradžia 7 vai. vakare *

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

Rengia ALDLD 6-ta Kp.

<«

POVILAS ALEKNA 
Igno rolėje.

JONAS RUČINSKAS 
Juozo Avižos rolėje.

Worcester, Mass. 
Įvyks Sekmadieni

Spalio 16 October 
Lietuviui Svetainėje^

\ 29 Ėndicott Streetv 
Pradžia 2:30 vai. po pietų k 

Įžanga $1100 Asmeniui 
(taksai įskaityti)

Rengia ALDLD 11 ir 155 Kuopos

JONAS VALENTIS 
Taino Gulbio rolėje

LILIJA KAVALIAUSKAITE 
Lucės šilkienės rolėje

Šis veikalas sukurtas iš įvykių Brooklyno lietuvių tarpe, prohibicijos laiku, todėl Montello ir apy
linkes lietuviai būtinai atsilankykite pamatyti, kaip mūsų gabūs artistai, vadovybėje visiems žinomo 
Jono Valenčio, atvaizduos tuos laikus su įvykusiomis tragedijomis. — NEVĖLUOKITE — PRA
DĖSIME NUSKIRTU LAIKU! /
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(Tąsa) . /
Ne mažiau kaip du pėstininkų pulkai 

ir penkiolika tankų puolė mus ir buvo 
atmušti su dideliais nuostoliai dviejų 
mūsų batalionų. Anisimovo patrankėlės 

? taip pat neblogai pasidarbavo.
Žinoma, tai nėra taip paprasta —. at

mušti kad/ir vieną vokiečių ataką. O mes 
atmušėme jas tris kartus tą dieną.

Mūšyje dėl Tulgovičių ir Kožuškų aš 
galutinai supratau Rudniovą. Koksai va
das! Šviesus prqtas, vado tefhperamen- 
tas, sugebėjimas vienu laiku matyti vi
sus mūšio etapus bei fazes ir jo vysty
musi bei kulminacinį punktą. Ne-par|i- 
zariij vadeiva, o rikmotinės kariuomenės 
generolas. Kaip gaila, kad jam teko-eik
voti savo gabumus, vadovaujant kelioms’ 
patrankėlėms ir dviem batalionarfis, ku
riuose iš viso buvo priskaitoma ne dau
giau kąip trys šimtai žmonių, o tuo tar
pu jis pilnai sugebėtų vadovauti dešim
tims tūkstančių kovotojų.

Mūšio įkarštyje, pildydamas atskirus 
Rudniovo nurodymus, sekdamas susiža
vėjęs jo darbą, ašgėrėjausi juo ir lygi-

me, iš • vienos. pusės Pavlęvskis, iš kitos, 
— ašį ir ėmėme vilkti '’prie persikėlimo 

•. Tuoj pat 
tku&dzes kuopa, 

ėgiojo vie-

LIETUVIU KNYGOS REIKALINGOS 
PIETŲ AMERIKOJE

Svarbiausia šiame mūšyje buvo tai, 
kad pozicija, parinkta Rudniovo ir paro
dyta mums tos dienos išvakarėse besilei
džiančios saulės apšviesta, garantavo še- 
šiakilometrinio mūsų gynybos ruožo 
flangų saugumą.

O .senis sėdėjo tuo-metu šieno presavi
mo fabrike, gal būt, ir stikliuką išgerda- . 
m as po pačia esesininkų bataliono nosi
mi. Jis statė krūviuose filtą, per kurį pa- , 
ryčiu turėjo pėrkeldinti visą savo armi
ją, o tai vis dėlto —• pusantro tūkstančįp 
žmonių, du 76-milimetriniai ir aštuoni 
45-milimetriniai pabūklai, dešimtys to
nų krovinio, šimtai vežimų bei tačankų, 
— todėl niekis jam buvo ir frontas, ir 
užnugaris, ir flangai.

Gal būt, todėl būtent čia, ant Pripetės 
kranto, prieš auštant, kai Jakovenka ir 
Bakradzė su savo devintąja kuopa buvo 
jau beveik nutiesę tiltą per upę, vadas ii’ 
komisaras aršiai susiginčijo dėl kažko
kio menkniekio. Tą dieną kiekvienas, jų 
kuo ryškiausiai parodė savo gabumus.

'Nebeatsimenu, dėl ko tarp jų buvo ki
lęs tasai ginčas, bet nesutarimo scena 
buvo labai komiška. Bent man.. ' /

Vakaruose leidžiasi purpurinis mėnuo,/ 
skersai upės Supasi ant bangų svirus, 
pastatytas ant “snarglių” iŠ supuvusių 
bei aptrūnijusių rąstų medinis tiltas. Il
ga angimi sustojo gurguolė, artinosi kuo
pos, atšauktos i§ gynybos, zuja iki juos
tos nuogi kovotojai, — jie brenda iki . 
kaklo ’į vandenį, įniršusiai keikdamiesi 
pašnibždom. Ir staiga du žmonės, po jų 
padėtų neįtikėtinų pąstangų tam, ^kad 

('pabaigtų šį prakeiktą persikėlimą, kim
ba vienas antram 'už krūtų ir, atrodę, 
jau jau skels kits kitam antausį.

Ir, kaip visuomet tokiais, atvejais, ma
ne apima ne laiku ir ne vietoje iš kažkur 
kyląs nesuvaldomas juokas^ ir aš nubė
gu į krūmus; iš ten matau: tarpe gene
rolų atsistojo draugo Dėmjano figūra, 
ir girdžiu, kaip jis pasipiktinęs sako: '

— Ką jūs, iš proto išėjote, ar ką? 
Marš į savo vietas!...

Ir, lyg nu&tktiltę berniūkščiai, du ge
nerolai nueina kiekvienas sau, šniokš
taudami ir tyliai keikdamiesi.

Auštant Atėjo kritiškasis momentas,. 
Valtimis ir iš dalies plukdydami, mes. 
permetėme dvi kuopas į aną krantą ap
sisaugoti nuo Teškovo pusės, tačiau pa
grindinės mūsų jėgų masės negalima bu
vo pradėti kelti. Jakovenka klaidingai 
apskaičiavo ir pastatė tiltą kokja dvide
šimčia metrų per trumpą. Reikėjo jį pri
durti, bet trūko medžiagos ir žmonių. 
Kelias naktis nemiegojusius vyrus jau 
apėmė visiškas nuovargis.'

Priešas pasitraukė vakar su dideliais 
nuostoliais. Gynybą mes atšaukėme ir. 
sutraukėme visas jėgas prie upės. Bet 
šiandien vokiečiai turėjo pradėti puoli
mą su nauju nuožmumu.

■ Pasilikęs Tulgovičiuose raitelių būrys 
per visą naktį svaidė į dangų įvairių 
spalvų raketas, imituodamas pasilikusią^ 
savo ’ vietoję gynybą. Reikėjb skubėti. 
Bet žmorfes buvo visiškai nusivarę.

Ir štai, kai jaujjeveik visai buvo pra
švitę, į vandenį įbrido su savo chromo 

> odos batais ir gūninėmis bridži draugai 
Demjanas. Drauge su juo į upę įbrido-

vietos! rąstus, žabus, žolę... 
prie mūsų p 
įkvėpta savo . „ ____ _ _
nomis apatinėmis kelnėmis, pąnašūs į 

 

didžiulį paskenduolį, šaukdama^ visiškai 

 

nesuprantamus gruziniškai rusiškai uk- 
rainietiškus žodžius. Pagaliau, askuti- 
nięji dvidešimt metrų- tilto seklioje smė

 

lėtoje pakrantėje buvo vargais negalais 
pastatyti. Tiksliau kalbant, čia buvo su
versta > krūva lentų, rąstų, supusių kel
mų ir visa tai apipilta smėliu, Apdengta 
meldais,„šakomis ir galiąusiai iš viršaus 
apiberta žemėmis.'Mes ir patys nebūtu
me galėję tiksliai nusakyti, kas gi. būtent 
tai buvo, bet dabar buvo jau bent šioks 
toks grunto pavidalas po kojomis, o tai 
buvo svarbiausia. Laimei, upė iš mūsų 
pusės buvo negili.

Į saulės* tekėjimą dalinys pradėjo kel- 
tię. Tuo pačiu laiku priešakinės kuopos, 
persikėlusios valtimis, pradėjo mūšį.

Teškove pabudo ir pastebėjo mus.
Bet per rtTttt^jaxi-d^go seniai, mergi

nos, vaikėzai su šovinių dėžėmis ant pe
čių, nešdami karinę medžiagą.

Kuopa/paskui .ku'opą bežygiuodamos»

Javidas

Aname krante, šalia/ šimtamečio^au- 
dros nulaužto medžio prie ’kurio buvo 
pririštas laikantis tiltą trosas, stovėjo 
Rudniovas ir draugas Demjanas. Jude
siais, žodžiai $is jie drąsino bė- 

' gančius kovotojus.
Perkėlę dalį ku$fų, mes sulaikėme du 

batalionus anan krante Įr pradėjome 
kelti gurguolę, et labiausiai mes.bijojo
me dėl artilerijos. Neįmanoma buvo per
kelti- patrankų su arkliais įsvyruojančiu 
ir skylėtu tiltu, besisupančiu netgi nuo 
žmogaus sunkumo. Patrankas vėžė at
skirai, be užtaisomųjų dėžių, rankomis. 
Jos pasinerdavo į vandehį, ir jas vilko 
panirusias. Viena pakrypo ir vos nenu
krito į vandenį, tačiau ją laiku nutvėrė 
žmonės; jie patys krito į vandenį, plauk
davo, įsikibę į trosus, rąstus, ir vis stū
mė, sunkią patranką pirmyn. Kai perkė
lė artileriją, mes jau patikėjome, kad til
tas gali išlaikyti viso dalinio sunkumą/

Kėlimasis truko ' daugiau kaip pusę 
dienos. Aš nežinau, kas darėsi ten to
liau. Perkėlus patrankas, ’ aš tuojau, 
Rudniovo įsakytas, nuėjau miškan, kur 
.kovėsi; kuopa ir antrasis Kulbakos bata
lionas.

Pradžioje mes tik sulai kine jome spau
dimą bataliono, puolančio nuo Teškovo 
pusės. Priešas atsipeikėjo ir norėjo at- 

. stumti mus atgal prie vandens, bet, ati
tempę minosvaidžius, o paskui ir patrun
kąs, mes patys ėmėme pulti ik tos dienos 
popietį įsiveržėme į Teškovą iš pietų.

• Kaimas degė, tūkstančiais šūvių traš
kėjo* šaudmenų . sandėlis. Retkarčiais

proginėje granatos. Įvairiaspalviais fe
jerverkais ištrykšdavo į visars pusės ra7 
ketos. < 
nugaros,
Vokiečiai, bėgusieji centrine kaimo gat- 

' ve, numetė daugiau kaip du šimtus mi
linių ir ne mažiau kaip šimtą mundierių. 
Tai būvo naujos

' mėlynos gelumbės’ su Šilkiniu pamušalu, 
ir tokie pat mundieriai. Jie tai, beje, Įr 
išgelbėjo trisdešimt devintojo esesininkų 
bataliono dalį.

Gal būt, tik minutei sustojo mūsų ko
votojai, apžiūrinėdami keistas, ligi šiol 
nematytas milines,xbet tos minutės Wip 

 

tik ir pakako priešūi^Dalis vokiečių spė 
jo pa 
vienos tanketės ugnimi, likusieji tiesiai 
dūmė per lauką į krūmus ir mišką.

• Vakare Kovpako daliniai patraukė va
karų kryptimi. ' . . į

XXXVIII į
Forsavę Pripetę penktą kartą, dali

niai išlindo iš “šlapio maišo.”
Antrųjų paganų, metu aš ėmiausi tik

rinti savo planšetės turinį. Ji ištino,, ir 
reikėjo ją ištuštinti naujiems praneši
mams, pastaboms ir dokumentams.. Tarp 
įvairių popięrgalių aš aptikau voką, ap

trauktą didelėmis parūdijusiomis dėmė
mis, ir kelias sekundes vartaliojau jį 
rankose, kol pagaliau supratau, iš kur 
jis pas mane atsirado. Tai buvo tasai 
laiškas, kurį konvulsingai buvo sugniau
žusi ir užspaudusi raitojo žvalgo Kostios 
'Djačenkos:ranka jo mirties valandą.

i * \

Gatvės gale raibuliavo bėgančių 
, ir visas kelias buvo mėlynas:

esįninkų milines, iš

mašinomis prisidengdami

Daugelis Lietuvių Literatū
ros Draugijos narių ir taip 
progresyvių lietuvių sako, 
kad jie nemažai Ipygų iš se
nesnių laidų gali atiduoti.

Į Pietų Ameriką laike Sme
tonos viešpatavimo Lietuvoj 
ir po karo iš Vokietijos (DP) 
daug, lietuvių suvažiavo. Da
bar ^Argentinoj, Brazilijoj ir 
Urugvajuje gyvena a^ie 100,- 
000 lietuvių. Jie gyvena bai
siose sąlygose — darbai sun
kūs, uždarbiai maži. Iki šiol 
«ten neišleista ikfi vienos di
desnės • knygos, VJJL jie nori 
lietuvių knygų, nori skaityti, 
nori lavintis. Mūsų Draugija 
nemažai padeda, pašiurdama 
knygų, bet galėtų tame padė
ti ir |kuopos ir tie lietuviai, 
kurie turi atliekamų knygų.

Dabar į Pietų Ameriką yra 
knygų nupigintas persiun
timas ir gan patogios sąlygos, 
kad galima siųsti * viename 
punde iki 22 svarų, mokant 
tik po 5 centus ant svaro. 
Reiškia, pundas knygų 10 
svarų i galima pasiųsti už 50 
centų, o 20 svarų už $1.

• Siunčiant reikia surištu kny
gas tvirtai, užrašyti s^ivo ant
rašą ir antrašą to, kuriam 
siunčiate, žiūrėti, kad pundas 
nebūtų sunkesnis, kaip 22 
svarai ir nunešti į paštą. Mes 
turime nemažai antrašų žmo
nių, kurie nori gauti knygų ir 
jų galėtų kitiems^;lietuviams 
perduoti, štai jų^fntrašai:

J. Baltušn i kas
Calle Catamarca 1618 
Dep. 3

1 Avellaneda, F. C. 
Buenos Aires 
Argentina

/ Antonio Kisielius 
Casilla de Correo 
Buenos Aires 
Argentina

“Darbas”
Casilla de Correo 
Montevideo
Uruguay

A. Vaivuskas
Casilla de Correo 
Montevideo
Uruguay . 

' Sr. Wit. Svuecz
Poste Restante Gerai

* Porto Alegre . 
Brazil

Jonas Butkus
Agencia de Coreio
Vila Prudente
Sao. Paulo '
Brazil , . ' • ■

Julė Gruodienė
; ■ Agencia de’ Coreio 

Vila Prudente
. Sao Paulo
4 Brazil

Bronius Slivinskas
Rua Guarahy 352 
Sao Paulo 
Brazil

Jonas Vajavodškas- 
Agencia de Coreio

> Vila Prudente 
Sao Paulo

t Brazil
Alfonsas Kučinskas ' 

Alfonco Bakas 
Rua Lituania 597 
Alto da Mooca 
Sao Paulo 
Brazil

Magdalena Valentien 
Alto da Mooca

’ Sao Paulo
i Brazil
Donato Kurcis

į. Rua Rui Martins 97
Alto da Mooca 
Sao Paulo

\\ Brazil
Julė Ankvdavičięnė

Rua Franca Carvalho 
Alto da Mooca .
Sao Paulo 
Brazil

Juozas Ažuolionis * 
' Rua 24 de 

1-o s. 8 
Sao Paulo 
Brazil

Juozas Kežys
* Rua Guarany 352 

Bomretiro 
Sao Paulo

• Brazil /
Juozas Ramanauskas

Rua d a Graca 
Bomretiro

Sao Paulo .
Brazil ’

Julius Dobilas
I. Šinkūnas Agenda 
de Coreio Vila Anastacio 
Sao Paulo 
Brazil

Juozas Niaura
Juozas Kiavėhas

Rua Cayovaa 531’ ;
Vila Pomeia

. Sao Paulo 
Brazil

A. 2okas
Rua da Mooca 2027
Sao Paulo
Brazil

Linas Vilbasys
Caixa Postą 5446 
Sao Paulo
Brazil

Sr.‘ Gerasimas Klebonas
Rua Jose Paulino 635 
Sao Paulo 
Brazil

O. Rimkus
Rua Lituania 597 
Alto de Moiea 
Sao Paulo 7 
Brazil

• Marc. Grigaitis 
j Rua Tabajaras 536

Mooca
Sao Paulo

I Brazil
' Sr. Jurgos Janiavičius 

Agencia do Correio 
da Lapa

• Sao Paulo 
Brazil

Jose Vanevičius
Comite Cultural
Ukrainiono Y B'ielo-Ruso 
Inguisider No. 515 
Habana 
Cuba

! Ą. žaliaduonis
f Calle Acasta 411
l Habana ;
/ Cuba
šį paskelbimą prašome

si kirpti ir progai esant pa
siųsti atliekamų knygų į Pie
tų Ameriką, už ką jums te
nykščiai lietuviai bus dėkingi.

i D. M. Šolomskas.

iš-

NEW JERSEY ŽINIOS
RIDGEFIELD PARK

3676

:865

865

25

Maio 233

252

Padarykite kasdien
"SUN’day

Jau virš du menesiai, kai 
Coūtinęntal Paper Co. - darbi
ninkai, priklausą prie CIO 
unijos lokalo 299, grumiasi 
streike su fabrikantų spėko
mis dėl atnaujinimo kontrak
to. Fabrikantai su miesto ir 
pavieto valdžių pagalba bjau
riausiomis provokacijomis te
rorizuoja tuos vargšus strei- 
kierius.

Nuo ' pat pradžios streiko 
streikierių užsilaikymas žy
mėtinai tvarkingas ir .pavyz
dingas. Fabrikantai krimina
liais. kėsinimais bando strei- 
kierius išprovokuoti.

Vieną dieną, kai streikieriai 
susirinko prie Industrial -Ave
nue laikyti susirinkimą atvi
rame ore, tai minėto fabriko 
superintendentas Alferd pa

 

leido visu^smarkumu savo au
tomobilių 
mė, kad telikto ve j o policijos 
saržentas, tai\ tą įdūkėlį su
laikė. P< totyje pasi

aiškino ir rastas “nekaltu.” 
Po to, kompanija paskelbė, 
kad fabrikas iškraustomas 
kur tai į Pietų Ameriką, o 
budinkai išnuomuojami dėl 
sukrovimo įvairių dalykų 
(warehouse). Streikierius ir 
šisai baugingas nenugązdino. , 
Pagaliau, prie dirbtuvės var-' 
tųz stovi medinė šėtra, kurioje 
darbininkai turi įspausti įėji
mo ir išėjimo laiką iš dirbtu-
Toje šėtroje kokiu tai

ofiso 
prie

susirinkusius. Lai-

vės.
būdu užsidegė popieriai,' bet 
šėtra nesudegė.
tėmijos netoli nuo tos šėtros 
stovintį automobilį ir areštavo 
du unijos narius, stovinčius 
prie nįįnėto automobiliaus, 
Pagal prokuroro Winne reko
mendaciją, teisėjas DęL Mar 
skyrė kauciją, streikie- 
riui Kane $25,000 o antram, 
taipgi strfeikierįui, $10,000. .

Prieš šią provokaciją unija 
atspausdino lapelius, išaiški
nant streikieriams ir šio mie

 

sto gyventojams šį7 biaurų te
rorą iš policijos /r fabrikantų 

• streikierius.

Policija pa-

prieš nekaltus 
Kai unijos delegatas A. A- 
damo nuėjo į policijos stotį 
gauti leidimą 
paskleisti, tai 
tas, o fabriko 
tas patiekė net 
mus prieš 
Čia ir vėl paga 
rekomendaciją udijos delega
tas padėtas po $20,000 kauci
jos. Jau deąėtkai visokių ]$ro- 
vokatorišllų skymų buvo klaš- 
tuojama prieš streikierius, bet 
streikieriai kenčia ir solidarin- 
gai laikoši streiko lauke.

Dabar kompanija'padavė 
prašymą 
Grimshaw1
(injunction) *pikietuoti. Nėra 
nė abejonės, kad fabrikantų 
prašymas bus išpildytas.
ENGLEWOOD

Watson Elevator Co. xlarbi- 
ninkai priklauso Unitęd Elec
trical CIO unijai lokąlui 423, 
bet' iki šiol ofiso darbininkai 
nepriklausė unijai. Dabar

i

■*! *

ir. jie nusitarė prigulėti prie 
minėto lokalo. Kompanija 
griežtai pasipriešino 
darbininkų prigulėjimui 
unijos. z Tad dėlei to ofiso
darbininkai išėjo streikdn.

Kadangi fabriko darbinin
kai yra pasirašę kontraktą 
nestreikuoti iki pasibaigs kon
traktas, t. y. iki T d. balan
džio sekamų metų, tai lie nė 
neprisidėjo prie streiko.

• Kompanija tuojau nusisam
dę ’ ginkluotus vaktuotojus ir 
visaip pradėjo bauginti strei- 
kierius. Baltkalnieriai ofiso 
darbininkai nepaiso tų baugi
nimų ir laikosi streike solida- 
ringai.
EDGEWATER

Spencer Kellog Co., kurioje 
gamina įvairius aliejinius pro
duktus, del atnaujinimo kon| 
trakto ramiai susitaikyta ir be 
streiko, šios dirbtuvės darbi
ninkai priklauso CIO unijai. 
Pagal naują kontraktą darbi-* 
ninkai laimėjo šiuos pagerini
mus :

Išdirbęš~^ioje dirbtuvėje iš
tisai 25 metus laiko ir dagy- 
venęš 65 metus amžiaus gaus 
senatvės pašalpos $10(Į/į ė- 
riesį. Taipgi nuo p įrašymo 
,kontrakto, darbininkams pa

 

kelta 6 centai už darbo va
landą. Pagerinta ir daugiau 
smulkesnių darbo sąlygose pa
tvarkymų, i

Liver Brothers Co. šiais me
tais žymiai padidino savo 
dirbtuvę su dabudavojimu 
didelio budinko . Dabar ne
trukus vėl prie esančios dirb
tuvės šalį River Road, būda
vęs $3,000,000 vertės labora
toriją. Apart to, architekto- 
riai jau turi pagaminę planus 
moderniniam ofisui, kurį bu- 
davos ant Park Ave., prie 
53’rd St., New Yorke.

šios dirbtuvės darbininkai 
priklauso prie AFL unijos, s -
NEWARK

Pagarsėjęs geresnės rūšies 
alaus gaminimo bravoras An
heuser-Busch, Ine., iš St. Lou
is, Mo'., nupirko 51 akro' že
mės plotą ir budavos $20,000,-

tuos lapelius
buvo areštuo-hOOO vertės alaus bravorą. Ta

jKuperintenden- 
; tris apk'altini- 

delegatą Adamo.
prokuroro

pavieto teisėjui 
dėl uždraudimo

A

1,600 dar-

pristatinė-

vieta randasi priešais orlaivių 
stotį ir prie kelio Nr. 25.

Pagal architektų ir inžinie
rių apskaitliavimą, pabudavo- 
jimas užims metus laiko. Sa-> 
koma, bus pagaminama metų 
laiku 1,250,000 bačkų alaus. 
Bravore dirbs virš 
bininkų.
HACKENSACK

,Čia šalygatvėse
ta tam tikros dėžutės, į ku
rias-reikia įmesti nikelį už 
pasistatymą autombbiliaus. 
pastaruoju laiku iš tų. vadi
namų “parking meters” nike
liai taip sumažėjo, kad no- 
roms nenoroms valdininkai 
turėjo pradėti tyrinėjimus, 
p/aiškėjo, kad metų bėgyje 
iš “parking meters” dingo

Nors vasara praėjo, jūs vis ga
lite teikti ‘ “saulę” “'Savo vai
kams kiekvieną dieną!

Kaip? su sauliniu vitaminu 
Borden’s Homogenized D Mill^. 
Tik viena kvorta suteikia vai
kui 400 vienetų saulinio Vita
mino D—visos dienos reikalui.

Taigi padarykite .kiekvieną 
dieną “Sun” day jiems.’ Užsisa
kykite Borden’s nuo savo pie
niaus .. . arba gaukite jo iš 
maisto krautuvės, pradedant 
-šiandie^! ' '

TŠorden’s
<š=> i

homogenized
r

VITAMIN

MUK
{ Centas centan, 

geriausias Jūsų maisto pirkinys
1 yra pienas!

virš- $50,000. Buvo apklausi
nėjami gatvėšHfviai ir kiti pa
prasti miesto darbininkai, bet 
žmonės sako, kad tikrieji 
keliniai” nebuvo ir vargu 
klausinėjami.
TRENTON , .

“ni- 
bus

gu-Šių metų rinkimuose į 
bernatoriaus urėdą nuo Pro
gresyvių Partijos kanduįatu 
yra James Imbrje. Republi- 
konų kandidatu yra A. E. 
Driscoll, o demokratų E. H. 
Vene. -

Buvo manyta, kad ir nuo 
Komunistų Partijos kandida
tuos įawrence ;Mahon. Da
bar pranešta, kad L. Mah^ 
ištraukė savo kandidatūrą ir 
rinkimuose rems Progresyvių 
Partijos kandidatą James Im-' 
brie.

Progresyviai žmonės jau da
bar pradeda rikiuotis darby? 
už James Imhrie ir kitus Ijrov- 
gresyvių Partijos kandidatus.

Kazys Darbininkas.

stogą,

$AVO PASTANGOMIS
KURŠĖNAI, rugp.. 9 d.— 

Papilės valsčiuje Šiaudinės 
apylinkės darbo . valstiečiai 
savo jėgomis atremontavo 
mokyklą: aptvarkė
grindis, duris ir t.t. šiais 
metais čia pradės veikti 
septynmetė mokykla. Darbo 
valstiečių pastangomis pa
ruošta medžiaga suolams ir 
pradedama jų gamyba.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv.f Spalių 13, 1949
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So. Boston, Mass
vALDLD 7-tos Apskrities 

Konferencija

Konferencija įvyks lapkri
čio (Nov.) 13 dieną, 11 vai. 
ry|o, 318 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

Mes žinom svarbumą šios 
konferencijos — mūsų.-metinis 
veikimas priklausys nuo jo." 
tarimų bei pageidavimų. T< 
dėl Apskrities komitetas kvie- 

, čia ir ragina visas kuopas iš
rinkti skaitlingą atstovybę 
konferenciją.

D. LUKIENĖ,
Apskr. Sekr.

dieniais negali vykti į paren
gimus, į pramogas. Tokie yra 
kviečiami sekmadienį vykti 
Worcesterin.

Tai taikau ne tik Bostono 
meno- mylėtojams, o ir apy
linkių miestų lietuviams: 
Norwood©, Lawrence, Lowel- 
lio, Hudson^, Cambridge’iaus, 
Brighton©, Gardnerio, Stough
ton© ir kitų vietų.

Atsiminkime, jei šia proga
^"nepasinaudosime, tai kitos to- 

kios neturėsime, nes aktoriai
šią dramą vaidins tik pami
nėtose dviejose vietose.'

Bostonietis.

Cl .EV I T . INDO ŽINIOS
X

J DETROIT, MICH
Ohio .JKonf esencija

gąsdinimais, 
diskriminacijos 
deportavimais 

ir tiesiog, atemi- 
teisių, kurias

Boston, Mass
BOSTONO IR APYLINKĖS 

LIETUVIAMS
Kaip jau žinoma, šeštadie-j 

nį, spalio 15 dieną, Montel- j 
lyj-Brocktone įvyks svarbus 
pastatymas. Brooklyn© akto- 

. riai-mėgėjai; vadovaujami re
žisieriaus Jo^ Valenčio, su
vaidins keturių veiksmų dra
ma “Mūsų Gyvenimo žaiz
dos.” Drama vaizduoja Ame
rikos lietuvių gyvenimą.

Brook ivniečiai 
kaip girdėti, šią 
sėkmingai
pavasarį Brooklyne 
Haven, Conn, 
vyksta 
retas 
proga 
viarns

aktoriai, 
dramą pa- 

suvaidino praėjusį 
New 

Dabar jie at- 
į mūsų apylinkę — tai 
atsitikimas, th i reta 

Massachusetts lictli- 
pamatyti gerą Veikalą

Parengimas rięxšihmas dien
raščio Laisvės naudai, atžy
mint dienraščio 30 metų ju
biliejų.

Aš nuo savęs raginu visus 
Bostono ir apylinkės lietuvius 
teatro mylėtojus spalio 15-tą 
dieną nuvykti į Montello ir ■ 
pamatyti šį vaidinimą. Vai
dinimas įvyks Lietuvių Tau
tiško Namo salėje. Prasidės 
lygiai- 7:30 vai. vakaro.

O kurie
• matyti šią
tai patai iu, padaryti tai sek
madienį.
16 dieną 
pietų, Ii v 
vaidins

negalėtumėt pa
il ramų šeštadienį,

Sekmadienį, spalio 
, Lygiai 2:30 v. po 
• patys aktoriai su- 

“ Mūs 11 Gyvenimo
vVorcestcryj, Mass., 

Stelėje, 29 EndicottLietuviu
St.

Ten taip pat nu© parengimo 
pelnas eis dienraščiui Laisvei, 

žinau, daug žmonių šešta-

Detroit, Mi
Drau

gas ge
li a u, i ų 

vis

Lietuvių Literatui’ 
gijos 188 kuopos veil 
ras. šiemet nemažai ii 
narių'I kuopą įrašėme |ir 
įrašome. Turėjome du išvažia
vimus. Vienas buvo skaudos 
naudai, tai nemažai sukelta 
finansų. Daug pasidarbavo dr. 
S. Tvaijbnas.

-Dabar jau ruošiajrnės prie 
parengimų svetinėje. Bus nu
rengta šokiai su muzikale pro
grama'. ir tai paramai dienraš
čio Vilnies, tai geram tikslui. 
Svetainė paranki, privažiavi
mas iš visur geras, atsibus 
2Q34 Yemens St.MIamtramck, 
visai arti prie Jos Čampau, 
ant rusų restorano, 15 d. spa
lių. Pradžia 7 vai. vakare. Vi
sus ir visas kviečiame atsilan-

Sekančją dieną, tai yra, 16 
d. spalių, IT valandą ryto tu
rėsime LLD 188 k p. susirinki
mą 3014 Yemens St., didžioj 
svetainėj/ kur ir visada laiko
me susirinkimus. Visi nariai 
prašomi1 atsilankyti ir atsives
ti naujų narių j kuopą.

. LLD N arys

Worcester, Mass

M.. Geibis, Ke- 
Stripėika ir J. 
centų: P. Bau- 
ir A. Dočkus;

25 centus;
Viso 22.-

Raulušaitienė, 
seliauskas, J. 
žebrys; po 50 
ža, V. Young 
V. Juozaponis
smulkiais 90 centų. 
75, iš kurių, padengus prakal
bų lėšas, $10 pasiųsta Civilių 
Teisių -^Gynimo Kongresui. 
Aukavusiems, varde LLD 15- 
tos Apskrities komiteto, tariu 
širdingą adių. J. N. Sfmans.

Atydai 52 Kuopos

a
Dėl 

sąlygų 
raturos

tam tikrų'Kada kapitalistinė sistema 
pasijunta esanti kiek dides
niame pavojuje, tai pirmu-* 
čiaūsiai griebiasi^ pastoti ke
lią progresyviam judėjimui— 
užpuldinėjimais, 
padidinimu 
mažumoms, 
sveturgimių 
mu civilių
rantuoja teisių bilius. «

Po pirmo pasaulinio kabę 
viso pasaulio kapitalistai per
sitikrino, jog negalės sutriuš
kinti Rusijos liaudies revoliu
cinių laimėjimų, ir kada Ame
rikos darbininkai, sužavėti 
Rusijos žmonių laimėjimais, 
pradėjo daugiau veikti, rody
dami-, vis daugiau simpatijos 
pirmutinei darbininkų valsty
bei, b už vis labiausiai Ame
rikos valdančioji klasė išsi
gando *1919 metų pirmos, ge
gužes apvaikščiojimo milži- 

d ar b i n i n k ų i šsto j i m ų 
visuose J.- A. V. didmiesčiu©-

New Haven, Conn.

Visu LLD
Narių

susidėjusių
pranešu visiems Lite-

Draugijos nariams, 
kad susirinkimas atsibus ne- 
dėldienyje, 16 dieną spalio, 
10 vai. ryto.

Tikiuos, kad visi ir visos at
kreipsite atydą į šį pranešimą 
ir dalyvausite susirinkime vir
šuj nurodytu laiku, nes ran
dasi nekurie svarbūs reikalai 
atlikimui ant greitųjų.

J. DANTA, Fin. Rašt.

rengimų. Subatoj, 15 d. spa
lių, 2934 Yemans St., virš ru
sų "kooperatyvio restauranto 
bus^ šokių ir muzikos vakaras. 
Girdėjau, kad tame parengi
me lankysis svečias iš Chica- 
gos, tai J. Mažeika.

Moterų Pažangos Kliubas 
rengia šaunią vakarienę, ne- 
dėlioj, 23 d,, spalių, Draugijų 
Svetainėje. . » Rep.

_____ t_______ L

So. Boston, Mass.

niškii

prasidėjo reakcija.xse, Jai t| v jKaip da' pamename, Clęve- 
lande prieš tą milžinišką ra
miai maršuojančių minią pa
naudojo visą Cleveland© pės
tininkų ir raitelių policiją, su
organizuotų smogikų gaujas 
irŪiet kąjriniųs tankus. Pana
šūs užpuolimai buvo padaryti 
Bostone ir .kituose miestuose. 
O. 1920 metais tuolaikinis ša
lies prokuroras Palmer, pasi
naudodamas išleistu 1790 me
tais Alien and Sedition įsta
tymu, suvaržė v^są Amerikos 
pažangu judėjimą, tūkstan
čiais areštavo svoturgimius ir 

išdeportavo.
po kariniais 

kada Jau viso pasau- 
išnaudojimo

Mūsų) Kolonijos Naujienos

LLD , 32 k p. susirinkime nu
tarta surengti vakarienė, nuo 
kurios pelnais bus skiriamas 
dienraščio Laisvės paramai 
proga 30 metų sukakties. Va
karienė atsibus l&pkričio 6 d. 
Lietuvių Bendrovės Svetainėje, 
243 N. Front St. Tikieto kaina 
ypatai tik $2. Visus ir visas 
kviečiame atsilankyti ir pa
remti dienraštį Laisvę.

LDS 16 kuopa laikė susirin
kimą. Susirinkimas buvo ger
as. Greta kuopos reikalais pa
daryta ir kitų gerų tarimų. 
Nutarta stoti į pagalbą LLD 
32 kuopai surengime vakarie
nes paramai dienraščio Lais
vės.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
J.J. Mockaičio iš Bridgeport^ 
kviečiant prisidėti prie golfo 
turnamento. Laiškas* aptartas, 
bet kuopoje 'neturime lošėjų.

Stanley Mūšiai iš St. Louis 
Cardinals tymo * pasiruošęs 
tvoti ir galis sužaisti viduti
niai po 330, gerai pastiprino 
savo tymą, tačiau nesukibto 
brooklyniečių - newyotkieciu, 
taipgi kitų tūlų tymų, buvusių 
užsilikusių paskiausiais persi
imti su brooklyniečiais už vi- 

sašališkąją pirmenybę.

MŪSŲ NUOTIKIAI 

randasi apie 300 
kliubų. Lietuviai 
du kliubus^Fl5©-

Detroite 
privatinių 
dabar turi 
licija tvirtina, kad yraŪdiubų,
kur kortomis lošia iš pinigų. 
Bet ji negali įeiti ten, kur 
yra ant durų 
“Members Only,
naują įstatymą, pagal 
policija 'galės lankytis 
kilis kliubus.

pažymėta: 
Ruošia 

kurį 
į to-

kad

roga.

IŠMINTINGAS ŽMOGUS, 
KURIS IŠ ANKSTO APSI
RŪPINA PATS SAVO IR 

ŠEIMYNOS SVEIKATA 
Tėmykite atydžiai. Nelaukite kol 

apsirgsite ir reikės gulėti lovoje 
arba eiti ligoninėn. Taš jums atsi
eitų labai brangiai. Bet tą galima 
išvengti, jeigu iš anksto apsisau
gosi, naudodami Miracle Ointment 
(Mostis). Tai geriausias ginklas 
prieš įvairias ligas. Yra 5-kių rūšių 
vaistų. ’Prašome pasiskaityti.

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

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

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

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

No. 5—M. j. S. New Discovery j 
. Salve for Piles. Relieves burning 

pains and soreness; fights infection, 
promotes healing.

Ši mostis prašalina Piles į trum- 
pą laiką, varvančias ar ne, užsenė- 

I jusias ar naujas, pagelbės be pjaus
tymo, jei dar neišsivystė vėžio ligq. 
Nurodymai kaip 
kyti pridėti prie 
Kaina $2.50.

Siųsdami užs; 
siųskite mone. 
čiant C.O.D.,

BALSUOTOJŲ ATYDAI

šiemet pirmąsyk mūsų 
miesto istorijoje naujoviški 
rinkimai miesto valdybos, taip 
vadinamas Plan E bepartiji- 
niai balotai arba Proporciona- 
lė Reprezentacija (PR).

' Worcester!© miesto balsuo
tojai lapkričio 8 d., 1949 m., 
išsirinksime 2-jų metų laiko
tarpiui 9-nius kaunsilmanūs iš 
152 kandidatų ir 6-šius mo
kyklų Lomitetnariųs iš 36 
kandidatų. . Devyni .kaunsiį 
manai- išsirinks iš savo tarpo 
majorą, kuris, pirmininkaus 
kaunsilmanams ir mokyklų 
komitetui. Jie valdys miestą, 
darys įstatymus, 
kompetenti^ką
(manager), kuris tvarkys vi
sus rniesto reikalus, taip, kaip 
ii- dirbtuvės; superintenden
tas, jei jis bus netikęs—paleis 
ir -kitą samdys. „

Tačiau be galo yra svarbu 
išsirinkti nors vieną tikrai pa
žangų kaunsilmaną; tokiu yra 
kandidatų sąraše Progresyvių 
Partijos pirmininkė Cornelia 
M. Andersen, 118 
St. - Balsuodami 
No. 1 palei jos 
gausite balotą su 
sąrašu, susiraskite
neš kiekvienam balote vardai 
bus skirtingoje vietojo, nepai
sant, kad alfabetiškai surašy
ta, jie bus mainomai sustaty
ta, kad kiekvienas kandidates 
turėtų progą būti viršuje, tįii 
yra, “Rotated.”

^Galima balsuoti
tik nori, padedant numerius 

-1, 2, 3, 4, 5, 6.
Vienok žinokite, kad ' tik 

už tinkamiausį Ihindidatą žy
mėkite No. 1. Balsuok už 
Cornelia M. Anderson

J ii stoja už : 
didesnę pašalpą 

biams,
pabudaVojimą namų 

mis rendomis,
galutiną prašalinimą rasių 

ir mažumas -grupių dis
kriminacijos,

pigesnę transpoitacija ir 
geresnį patarnavimu

Balsuodami už j.ą, padėsime 
moterims įeiti į veikimą visuo
se reikaluose. ' Į'

Lietuvių Progresyvių 
Balsuotojų Klubas.

pasamdys 
gaspadoriu

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

Pastaraisiais 
metais, 
Ik) kapitalistinė 
sistema pradėjo visai braškė
ti^ tai mūsų šalies valdančioji 
klasė pasikėsino suvaržyti vi
są pažangųjį judėjimą įvai
riais gązdinimais, areštais, de- 
portavimlais sveturgimių, pa
didinta diskriminacija ir atė
mimu civiliu teisių niekuo 
neprasikaltusįems apries šalies 
įstatymus.

Todėl, kad pastojus kelią 
tam visam, pakol dar neper- 
vėlu, it 
šalies teisiu 
konferencija 
New Yęrke, ir todėl 
yra šaukdama visos Ohio vals
tijos koijferencija^ apgynimui 
civilių teisių. Konferencija 
įvyks sekantį šeštadienį ir 
sekmadienį, spalio 15 ir 16 
dienomis, Towne Kliube, 2612 
Prospect Ave, Konferenciją 
prasidės 10-tą valandą. š( 
dieni© rytą.

Prie šios konferencijos 
rengimo prisidėjo 21 
rius iš įvairių Ohio valstijb 
universitetą^ 9 kunigai ir dau
gelis kitų profesionalų bei 
darbo unijų viršininkų. %

Lietuviai irgi privalo daly
vauti šioje konferencijoje.

•Bedarbė mūsų miestb dide
lė. Miesto sode visi suolai pilni 
besėdinčių žmonių. Kurio tik
tai paklausi, tai gauni atsaky
mą, kad jau 5 ar O mėnesiai, 
kaip nedirba.

Federacijos Vadai Mojasi 
Ardyt CIO Laivakrovių

Uniją Hawajuo.se
St., Paul, Minu. — Ame

rikos Darbo Federacijos su
važiavimas užgyrė vadų pai 
siūlymą išvystyt Hawajuo
se federacinę laivakrovių 
uniją prieš CIO dokininkų 
uniją.

Vadų raportas pasakojo, 
kad CIO Laivakrovių Unija 
esanti komunistinė.

Reakcija viską daro, 
pažangus pilietis Stanley No
wak nebūtų 
to tarybą.
pastatė kiti

išrinktas pjnies- 
Viena, reakcija 
asmenį tokiu pat 

balsuotojus su- 
ntra — uždraudė 

y Nowak var- 
kad buvęs 

rečįa—leidžia

klaidmus;
dėti prie Sta 
do paaiškinimą 
senatorius; ir ( <paskalas, kad jam atims pilie
tybę. Taip dūksta!
jų “demokratija.”

Tokia

SVARBUS PRANEŠIMĄS

So. Bostono ir apylinkės vi
sų Laisvės skaitytojų prašo
me kreipti atydos. Visi dien
raščio skaitytojai, , kurie * per 
mus atsinaujins, ir kuNe nau
ji užsirašys, tai gaus dovanu. 
Senas skaitytojas, atsinauji
nęs per mus, gaus 50 centų, 
o naujas $1 vertės dovanų. 
Pasinaudokite šia

Dienraščio Laisvas 30 metų 
sukako jubiliejusf jo vajus už 
naujus skaitytojus ir senų at
naujinimą prenumeratų prasi
dėjo.su 1 d. spalių. ’Mielai 
visiems patarnausiu, kaip at
naujinime prenumeratos, taip 
ir naujai užrašyme. i

šeštadieniais nuo’ 6 vai. iki 
10 vai. vakarę, o 4 sekmadie
niais’ nuo 1 vai. pH^)ietų iki 
8 vai. vakaro galite mane ma
tyti L. A. P. Kliube, 318 W. 
Broadway, 
rasas

Feet, boils, pimples, 
ir tt. . Ši mostis

burns, 
visuo-

naudoti ir užsilai 
dėžės.

buvo sušaukta visos ’f rb i liaus gynimo
16 - 17.Jiepos, 

dabar

Providence 
parašykite 
vardą, kai 
kandidatų 
j ės vardą,

už kiek

Kas del pragyvenimo reik
menų, tai kainos nepinga, o 
kaip kurie dalykai dar pab
rango, lyginant su 1948 metų 
kainomis.

Girdėjau, kad bažnytinis 
jaunimas nusipirko namą ir 
jau įrenginėja del kliubo. Su
prantama, bus daug darbo ir 
nelengva išlaikyti. Vienas, jau
nas vyrukas sakė, jie moka 

good
vyrukas sakė, 

reikalus tvarkyti. Na, 
luck, boys’

Daug vagysčių papykio jau
ni vaikezai tarpe 11 ir 14 me
tų amžiaus. Sako, kad po 9 
valandos vakaro bus vaikai 
sulaikomi gatvėse. ‘"Gal būti 
vagystės, tai rezultajįai nedar
bo.

J. S. K.

onn

i Meade, Kans. — Nuvir
tus traukiniui nuo bėgių, 4 
žmonės tapo užmušti ir 75 
sužeisti. . Smarkus lietus, 
sakoma,, buvo išgraužus že
mę iš po bėgių.

Nieko negirdėti apie De
troito Sąryšio valdybos paren
gimus. Reikėtų parengimai 
gąrsinti. Reporteris ir tele
foną paskelbė, kad jam apie 
parengimus praneštų. *

Šužinojau, kad bus eile pa-

Mūsų namų ant- 
yra sekamas:

A. Dambyauskas,
184 1 St.,
So. Boston, Mass.

Amerikos lietuviu darbi
ninkų spauda yra klasiniai 

. duona ir druska, — remkit 
I savo spaudą!

« CHARLES J. ROMAN

((cymus, kartu ir pri- 
orderį ’ūr čekj. Siun- 
relkia prisiųst 30c 

ekstra pašto /ženklelių (stamps) 
orderiu. Adresuokite.

M. J. ŠVILPA, 
O. Box 78, Sta. A 
Hartford, Conn.

^/vietiniai galite gauti vaistinėje 
po 158 Park St., Hartforde.

su

No. 1.

bedar-

zemo-

Šolomsko Prakalbos pavyko 
^'Šblomskas kalbėjo diviejo- 
mis temomis. Pirma kalbėjo 
apie Tarybų Lietuvos ūkio ir 
apšvietos kilimą,’ paskui, apie 
pasaulinius įvykius, kurie pur
to kapitalistinę išnaudojimo 
sistemą visame pasaulyje. Pu
blikos buvo susirinkę, kaip 
Cleveląnde, vidutiniai.

Antras kalbėtojas — Pro
gresyvių Partijos direktorius— 
Hugh DeLacy ragino' visus bal
suoti prieš miesto’ čarterį, ku
rio tikslas esąs pervesti. Cle
veland© transportacijos siste
mą į bankierių. rankas, ragino 
siųsti delegatus į civilių tei
sių gyąimo konferenciją ir 
taipgi kvietė masiniai daly
vauti. Progresyvių Partijos 
Cuyahoga apskrities konfe-» 
rencijoje, kuri įvyks • spalio 
22, 1899 W. 25th St. Kon
ferencija ^prasidės 10-tą va
landą ryte.

Lėšų, padengiami suaūkavo 
sekamai: po $21: S. Kazelio-' 
nis ir M. KaršoRienė; po $1: 
M. Gedeminskienė, O. Gen- 
drėnigjRė, Jur. Gertdrėnaš, J. 
Palton, A. Jesiūnas/ P. Kuru- 
lis, J. N. Simans, K: Plauša, 
A. Rodgers-, J. Vėbra, M.

$2,4^

veiksmų dramą “Mūsų Gy- 
Žaizdos,” kurią parašė R.

Įvyks šeštadienio vakare, 
(Oct.) ,15. Lietuvių Taut.

London. — Anglijds val
džia apstatė detektyvais, ir 
policininkais čionaitinę Ki
nijos tautininkų ambasadą, 
esą,. “saugoti jai ųuo riau
šininkų.”

PARDAVIMAI
Parsiduoda. 3 šeimų namas, atski

ra krautuvė, 3 garadžiai, lotas 
65x365,jyįsas išrandavotas, įplaukos 
$2,4yi)p^ metus, krautuvė užimta, 
lysas pasibaigs už 2’/a metų, kaina 
$18,000. Telefonuokite: Great Neck 
2-1864. Arba rašykite: 1

| Alfonse Varanauskas, 24 Potters 
Lane, Great N.cck, N.' Y.

(255-259)

ir I
1S

po

' Draugai J. ir L. žemaičiai, 
• 2į;d. spalių sako, važiuokime 
atlankyti drg. A. žvingilą į 
Jewett City, matėme “Laisvė
je” kad serga. Drg. A. žvingi- 
ląs geras “Laisvės” dienraščio 
patrijotas ir rėmėjas. Kaip . da 
jisai buvo drūtesnis; tai abu
du su savo drauge gau-siai 
paaukodavo dėl ‘‘Laisvės,” ir 
abelnai remdavo dbrbihinkiš- 
ką judėjimą. Dabar jam gal 
bus daugiau metai, kaip svei
kata visai pakriko.

Mes keturi nuvažiavome 
jį radome namie—parėjės 
ligononės, jau vaikštinėja
biskį. Anot jo, sako1, jau mir
tis buvo prie durų, bet dr. pa
tarė eiti į. ligoninę ant opera
cijos ir- po operacijai už dvie
jų savaičių sugrįžo naipd.

Jis jaučiasi neblogai. Drau
gai žvingilai abudu1 labai 
draugiški, da jis papasakojo 
iš praeities darbininkų kovų su 
kapitalistais. Aš patariau,, kad 
parašytų į “Laisvę”,. Jis sakė 
jau ranka netikus. Jie gyvena 
ant ūkės, sykiu duktė, žentas, 
sūnusMr marti. Mes sakėme, 
kad į Hartfordą atyažiuoš iš 
Brooklyn© artistai sulos 
(Gyvenimo žaizdos), lapkri
čio 6 d.

Jaunuoliai sako ir mes atva
žiuosime, sako, mes ant spau
dos pikniko atvažiuojame, tai 
ir dabar busime.. -

Mes linkime draugui žvin- 
gilui gerai sustiprėti.

J. Murgaitis

, MASS.
Atžymejimui Laisves 30 m. su

kakties, ALDLD 6 1<4^. stato scenon 
keturių 
venimo 
Mizara.
Spalio
Namo Svetainėj, 8 Vine St., Mon- 

’tello, Mass. Pradžia lygiai 7 valan
dą vakare. Įžanga. $1.00 ir $1.50.— 
Rengimo Komitetas. t (227-228)

ELIZABETH, N. J.
Banketas m šokiai

LDS 3-cjoS Apskrities Banketas 
įvyks šeštadienj, spalio (October) 

J5-tą. Pradžia 6-tą vai. vakaro, 408 
Court St. Tai LDS veikėjų pagerbi
mui banketas. Apart geroš vakarje- 
nos bus ir graži 'dainų programa. 
Dalyvaukite visi. -- Komisija.

(226-228)
■ ............................ .............. .i U U, .... m. ...................

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

MATTHEW L 
BUTUS

(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-6172
4=»

ft

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsi© (valandoj kreipki-, 
I tęs pri® manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patai’-/ 
navimu ir kainomis būsite' 
patenkinti.

1113 Md Vernon St.
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

nllAgĄHAgĄlI

cnnmmniiinmmmmninnniiniinnmni®

a

TELEPHONfc

STAGG 2-5(141) i
* RES. tel. 

hy. i-mi

tminniinninniinininiiiiiminiiiiJiiiininnm
Mmnnwssmutinunai*

MATTHEW P. BALLAS
J (BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIU8

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Lalsniuotas Balsamjjotojas)

LiMėsio valandoje kreipkite pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, buodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

6160 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

aisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Spaliu 13, 1949

Hawajuo.se
prasid%25c4%2597jo.su


Pagerbkime Mūsų 
LDS Augintojus

Kuo būtų pažangusis lie-i 
tuvių judėjimas, jeigu neturė
tume 1
•zaciju, kaip Lietuvių Darbi- ■ terntti,.os Draugi jos 
ninku Susivienijimas arba i , M_
Lietuvių Literatūros Draugi

i Visi LLD Nariai. Kviečiami 
'Konferencijos Svečiais

Marcantonijus 
Brooklyne

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

Liberty Auditorijoje

Šimtams gyvenančių Brook- 
tokių didžiulių organi-į lyne _ New Yorke Lietuvių Li- 

> narių šį 
sekmadienį, 16-tą, bus proga 
pamanyti visus šios apylinkės 
vaizdą raportuose iš ‘miestų 
ir svarstyme ’ organ i /racijos 
problemų. i ,

LLD k u o p ų, veiki o j e, d i d ž in - 
moję, atsispindi tos kolonijos 
lietuvių gyvenimo vaizdas. Iš 
tų kuopų išeina daug planų 
vietos lietuvių gerovei, jose

Kuo būtų tos organizacijos, ! 
jeigu ne gerieji vajininkai, 
joms narių įrašinėtojai ?

v
Abiej^JŽftttų — visi būtume 

—nykštukais, kaip kąd yra 
kito.^ tūloš srovės, kurios ne-! 
pajėgia suorganizuoti, išau-, 
k lėti sayfijo masinio judėjimo. ■

VA m ū s ų išaugimą p a d ė k a 
pnklauso ne vien tiktai na- 
cionalei vadovybei, kuri suge
bėjo pateikti liaudišką pro- 

bet- ir visiems tiems, 
išaugino tą 
bendrą yisų 

kurie

susidaro aparatai tuos planus 
vykdyti. Tad kuopų atstovų 
suvažiavimuose įdomu pabu
voti ir svečiams, o jie visuo
met kviečiami.

LLD 2 Apskrities konferen
cija įvyks šį sekmadienį, 16- 
tą, spalių, Liberty Apditorijo^ 
patalpose, kampas HOth St. 
ir Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y. Pradžia 10:30 
ryto. Komitetas ragina dele
gatus atvykti, laiku, in kvie
čia visus narius1 svečiais. ; -

Spalių 13-tog, vakarą, 8:30, 
kongresmanas Vito Marcanto- 
nio, American Labor Partijos j 
kandidatas 
to majorą, 
sekcijoje, f 
sonhurst. 
m as.

į’ New York o mies- 
kalbės Brooklyn^ 

vadinamoje Ben- 
Įėjimas nemoka- 

Vieta—r-lmperial 
sion, 1657 78th St.

Aido Choras

Man-

gramą, 
kurie 
mą ii 
Visiems tiems, 
Rojusiai dirbo organizacijoms 
auginti.

Vertas didelio kredito LDS 
3 Apskrities Komitetas už 
sumanymą bankieto tiems žy
miausiems' kuopų darbuoto
jams pagerbti ir visiems pa
sistiprinti ateifiSS\ žygiams.

Ta^gražus ir Ji.Ugms, kurie 
ten iiuvyks, smagus pobūvis 
įvyks jau šį šeštadienį, spalių 
15-tą, rusų svetainėje, 408 
Court St., Elizabeth port, N. J. 
Detališkas kelrodis tilpo va
kar dienos Laisvėje, išsikirp- 
kite. Nuvykite ten .pabuvoti 
su tais kuopų goriausiais.

progra- 
reik ala. 
pasiau-

So. Brooklyn, N. Y
Ketvirtadienį, spalių. 6 d., 

White Eagle svetainėje, LDS 
50 k p. Įvyko susirinkimas.
Narių dalyvavo nemažai. Pro
tokolas iš praėjusio susirinki
mo ir kuopos komiteto rapor
tas priimti be apkalbėjimo. 
Finansų raštininkas pranešė 
apie iždo 
du nariai 
davimo.

• Draugė 
♦kad LDS 
sų kuopą priimti surengimui 
J. Juškos parašytos komedi
jos “Trilypė Pora.“

Vaidinimas ivvks 4 diena 
f 4 ” .

gruodžio, Kultūriniame Cen
tre. Richmond Hill. Plačiau 
apie tai bus pranešta sek an-4 
čiame suvirinkime.

Skaitytas laiškas nuo 3 ap
skrities komiteto reikale kon
ferencijos, kuri įvyks 6 dieną 
lapkričio, 1949. Lioerty Hali, 
340 Mitchell Ave., Linden, 
N. J. Delegatais bus š 
nė. KulikienėiT Weiss.

Ligonių randasi-trys: 
panauskas, 
dy.
geras kuopietis 
d a s.
kiek sutvirtėjus, bet dąč toli 
nuo galutino pasveikimo. Drg.. 
R. serga jau apie treji metai. 
Linkiu visiem greitai pasveik
ti.

Mūsų organizatoriai- verba
vimui naujų narių dar vis nieJ 
ko neveikia. Jau vajus įpu
sėjo, o naujų narių dar' nei 
vieno. Reikėtų tuojau, be 
atidėliojimo, imtis už dąrbo. 
Vajininkai ir visi kuopieciai 
pagalvokite. Dedant dideles 
pastangas būtų galima bent 
keletas naujų harių gauti.

Koresp.

Wallace Stojo Kampaiti j on 
Išrinkti Marcantonijy

Henry ! A. Wallace, • Pro
gressive Partijos kandidatas į 
prezidentus 1948 metų rinki
muose/ spalių 
į e prakalboje 
stoties . WJZ 
pasisakė už

lldą pasakyto- 
per radiją iš 

n esvyruoj ančiai 
Marcantonio į 

New Yorko miesto majorą.

linijose įspėdamas ir kovoda
mas prieš iškilimą naujo fa
šizmo.

“Tik praėjusią savaitę 
Marcantonijus įteikė kongre
sui rezoliuciją, reikalaujančią

.Re’guliaAės chorų praktikos 
Įvyks šį penktadienį, spalių 
14.-tą, 8 vai., Liberty Audi-, 
torijoje, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill,

Svarbu visiems nariams at
vykti, nes mes esame pasiža
dėję dainuoti Laisvės koncer
te 30-ta šio mėnesio. Mums *• • \ r
liekasi tik trys savaitės Įsidai
nuoti ten dainuosimas dainas.

Chorui dar vis labai trūks
ta tūlų naujų balsų,. ypatin
gai sopranų. Tad visi, kurie 
susidomėję dainavimu, ragi
nami

buojasi atgimdyti Vokietijoje 
fašizmą,” pareiškė Wallace.1

Wallace’as minėjo daugelį 
daiykN naminės ir užrūb.eži- 
nės pciytikds reikalais, nuro- 
d y d am as, jog * M are antoh i j a u s 
ir LaGuareV#^ politiku visuo
met buve^/trpt pati — taikos 
pasaulkii, gerovės ! žmonėms 
namie.t Jis sake, .jog stodamas 
New Yorko miesto majoru—

“Marcantonijus atsinęš į 
majoro darbą visas tasj jihcias 
kvalifikacijas* kokias « turėj’o

stoti j' chorą dabar.’
A. Burba, prez.

Kliubiečių Žinios
Spalių 7- d. įvykusiame Lie

tuvių Amerikos Piliečių Kliu
bo susirinkime narių Mejo ne 
dauginusia, bet susirinkimas 

! buvo gyvas ir entuziastiškas.
Po^ligonių lankytojų praneši
mo, buvo skaitymas laiškų. 
Vienas iš tų buvo vietinio At
letų Kliubo, su,. 10 jų rengia
mos vakarienės tikietų. Ti- 
kietai visi nupirkta. Antras 
laiškas buvo nuo. kokios, tai 
politinės ponių, organizacijos, 
irgi su tikintais. Laiškas' ta
po priimtas, bet tikintus nu
tarta sugrąžinti atgal, kadan
gi kliubas, kaipo , pašalinis, 
nieko boffikrą su politinėmis 
organizacijomis- .neturi. Jis 
tikintus perki tiktai tų vieti
nių kliubų, Kurie perka, kliu
bo tikietus.

Dėl Tų tikietų įvyko karštos 
diskusijos. Socialistai, paly
ginamai, plaukus rovėsi nuo 
galvos už nupirkimą tų .tikin
tų, bet r\ 
čiai nuroč 
reikalo į politines organizaci
jas kištis.

Gal būt nėra didesnių veid
mainių už socialistus. Kai 
ateina klausimas .' Idiube ką

nors pagerinti, kad užeiga at
rodytų gražesnė, tai socialis
tai surinka visa burna, kad 
blogi laikai, esą reikalas pi
nigus taupyti. Bet kuomet jų 
politiniai’ bendrai atsišaukia, 
tai jie gatavi atiduoti “ visą 
kliubą, ir laikai jiems 
ro puikiausi.

Auditorijos restaurantas, ši 
sekmadienį veiks visą dieną, 
pradedant su karšta kava at
vykstantiems į LLD konferen
ciją, iki vėlaus vakaro aprū
pins svečius' su kopūstais ir 
kitais paprastais lietuviškais 
valgiais.

asida-

iečiųLiet’uvių Amerikos 1 
Rliubas jau rengiasi prie sa
vo metinio bankieto — pasi
tikti Naujuosius Metus. Ro
dosi, tam būtų anksti, tačiau 
didžiuma šio susirinkimo da
lyvių pasisakė, kad anksčiau 
prisirengusiam būna geresnės 
pasekmės, tad ant vietos liko
si išrinkta didelė komisija.

'jai kliurbie-
mums nėra

Jau baigiasi laikas priėmi
mui į kliuba .senesnio amžiaus 
narių, iki 45 metų amžiaus. 
Beliko tik 2 mėnesiai laiko, 
kuriuomi senyvo amžiaus lie
tuviams dar yra proga tapti 
kliubo dalininkais. Taigi, lie
tuviai, pasinaudokite šia pro
ga per porą mėnesių. J

• J. Stakvilevičius.

Prasilošęs, Suplanavo 
Pavojingą Melą.,

James G. Stratton, 49 me
tų, 32 metusjštąrnayęs laivy
ne, užbaigai parodymu visa
pusiškai silpno savo pobūdžio, 
kuomet jis ąnf^jl'kliukų pra£ 
lošė savo sutaupąs ir dar vi
suomenei pavojingu būdu ap- 
simelavo. Jis prisistatė poli
cijai apiplėštu “tamsaūs vy
riškio“ subway traukinyje.

Dėl tokių pasakų nevienas 
“tamsus“ vyriškis — negras 
—yra buvę policijos nušauti 
gaudant įtartąjį apiplėšime.

Prispirtas, Stratton kvotime 
prisipažino, kad jis melą > su
planavo po to, kuomet jis su
taupąs pralošė ant arkliukų, 
o 'žmona spyrėsi pirkti namą. 
/ Kaipo “žymus” pilietis, jis 

/bausmės negaus — jam už
teksią “žmonos botago.“

stovį ir sakė, kad 
eina prie susispen- 
Ra portas priimtas. 
Kulikienė pranešė, 

46 kp. sutinka mū-

Ste- 
Petronienė, Brea- 

Dar vis tebeserga mūsų 
drg. Reivy-

Girdėjau, kąd sveikata

Šilima Vėl Viršijo 
Savo Rekordus

. Wallace, tebeatstovaująs 
veli^nies Roosevelto geriau
sias tradicijas (kuomet dau
gelis kitu sušoko ant švel-į 
iriau pakeptų liaudies priešų 
ratų), savo kalboje iškėlė la
bai svarbų dąlyką-, prisimin
tiną visiems piliečiams, 
sakė, jog-— V)/
. Marcantonijus “yra tuo as
meniu/ kurte išsilaikė ištikimu 
LaGuardijos principals.” Jog 
tai “jisai tebeveikia < fronto-

, Jis

LaGuardia7 buvo visojo ša
lyje ir pasaulyje žinomas ir 
gerbiamas už jo liberališkai- 
proliaudiškus veiksmus, už jo 
pastangas leisti ir darbo žmo
gui naudotis politinėmis teisė
mis ir žmoniškai pragyventi. 
Minių minios jo gedėjo japr 
mirus, 
pažangesnieji 
publikonuo 
mokratuosė 
remdavo prieš s: 
tūzų valią, ir >ų- 

■zai dabar bando 
LaGuardijos geru 
mi pridengti nuo 
savo prastas programas, 

"ti LaGuardijos idėjoms 
priešiškus kandidatus.

! MIRĖ
Anna šermukšnes, 59 

amžiaus, gyvenusi Jorsey Ci
ty, N- J-, mirė spalių 3 d., 
namie. Pašarvota buvo Mat
thew i P. Ballas koplyčioje,’ 
'660 Grand St., Brooklyne, 
Palaidota spalių 11 i d>, Alyvų 
kalnelio kapinėse. x ■

1 Paliko nuliūdusius apie 10 
ajiūkų i)- 2 pusseseres, brook- 
Jynietes . Mrs. Adams ir Mary 
Chesnes, kuri rūpinoR pusse
serės laidotuvėmis.

metų SUSIRINKIMAI .
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1-mos kuopos svarbus 
susirinkimas įvyks' ketvirtadienį, 
^spalių 13-tą, 7:30 vakaro, Laisves 
'salėje, 419 Lorimer St., Brooklyne. 
Visi nariai ir narės būtinai turite 
dalyvauti, nes turime išrinkti dele
gatus į Liet. Literatūros Draugijos 
2-ros apskrities konferenciją, kuri 
įvyks’ 16 d: spalių (Oct). yTaipgi 
nariaį, kurie dar nepasimokeję, at
eikite pasimokėti mejinę duokle už 
1949 metus. Visi-prašomi irpaujų 
narių atsivesti'. -- Kp. piryffj/Wv. 
Thomson. v ,

Gryno Lino Staltieses, Grožiškai Padarytos 
Pagamintos Sovietų Sąjungoj 

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

Baltos ................. ...........................................
Su 6 napkinais ..... ...................... . ...............

Spalvuotos ............................ ................ .

No. 1. 54x54

No. 2. 54x68

$2.75 .
$4.25
$3.60
$5.25

. $4.25No. 3. 54x83
No. 4.' 60x83 Baltos su spalvuotais kraštais, su 6 napkinais .... $6.

Reikalaukite pilno surašo su kainomis. Užsisakykite pagal numerį.
Siųskite apmokėjimą (pridedant 25c paštaženkliais) j:

• ’ / ■ LINLAND ’
1123 Broadway, Room 411

Tik/ dėl to, kad tūli 
elementai ro

se, kaip kad ir de- 
JLaGuardią pa

po -partijų 
^irtįjų 

(W\įgt 
vardu/f? 
svieto

Stanislaw Malinowski, 40 
metų amžiaus, gyvenęs 190 
Middleton St., Brooklyne, mi
rė spalių 8 d., namie. . Pa
šarvotas buvo Bieliausko ko
plyčioje. Palaidotas spalių 
N d.M šv. Jono’ kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Rose, 2 dukreles, moti
ną, brolį, seserį ir kitus gi
mines; ‘ ,

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST., ’
Cor, Hewes St.

BROOKLYN, N. Y.

Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, {vairūs daik
teliai. ligoniu kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

ha^ių 
ipirš- 
visai

Tik "Trys Dienos Beliko N. Y.- 
Piliečia Užsiregistruoti

ne 
me 
L ir 
:1a- 
’ er
ule-

N e w.Spalių 11-tą šilima
Yorke pasiekė naujo rekordo 
—85.1 laipsnių. Pirmesnė ži
noma šilčiausioj i 11-ta buvo 
81 laipsnis, 1883 metais. Gi 
šalčiausia 11-ta buvo 34 
laipsniai, 1925 m.

Trečiadienio rytą tebebuvo 
šiltą. Oro pranašai sakė, jog 
dar nenumatoma pakaitų.

Šią savaitę sprehltžf 
vien tiktai tas, ką 
New Yorko miesto-viw 
įstatymdavystėn./ Spi 
ma ir, kiekvieno! pilie< 
tingūmas. PagaN^tą,
gistruosi ar ne, ^ti^kla/tiso, 
kuo skaitysies — žmogumi 

.piliečiu, ar šiaudiniu piliečitų
Tiktai šiaudu galėtum^TSJ' 

kuoti tokį. pilietį, kūrinusiais 
nepaprastos svarbos laikais 
tiek nepaisytų saVo miesto ir 
s^ivo šalies reikalų, jog neuž- 
siregistruotų. Nuo 'to, kokią 
turime valdžią, kokius turime 
įstatymų leidėjas ir įstaty
mams vykdyti organus, pri- 
klAuso net tas, kas bus pa-, 
šaulyje .— taika ar ’* karas. 
Priklauso mūsų vaikų ir anū
kų. gyvybė. Priklauso praė-! 
ii/siame kare daug paaukoju
sių veteranų ir jų šeimų atei
tis.

Piliečių registracijai visame-, 
Brooklyne - New Yorke va
landos nuo 5 iki 10:30 . kas 
vakarą, šeštadienį, spalių 15- 
tą, paskutinę dienį^valandos 
nuo 7 ryto.

Neatsidėkite paskutinei die- 
^ral/paskutinei valandai. Ga
li ištikti liga ar koks staigus 
pąšaukimas netikėtai, neati
dedami išvykai, liksiesi neuž
siregistravęs.

šiemet piliečiai bendrai ro
do didesnio susidomėjimo rin-

285,447 piliečiai, 
majoro rinki- 
metais, pirmą 

užsiregistravę 
atsiminus,

kimais, jeigu galima spręsti iš 
ręgistracijos' pirmosios dienos 
pasekmių? pirmadienį užsire
gistravo
Praėjusiuose 
muosė, 1945 
dieną buvo 
239,569. Tačiau 
kad tuomet veik visas vyriš
kasis jautienas tebebuvo sve
tur, karinėje tarnyboje, šie
metinis pirmosios dienos, prie
das nėra didelis.

Už Jį Kaltina
Brooklynietis Robert M. 

Kilgo.re, 25 metų, veteranas, 
įtapo nugabentas į ligoninę 
jam pradėjus savo bute gręk- 
mingai lermuoti. Jauna 
žmona sako, kad kare pažeis
tų nervų nesveikata pastaruo
ju laiku pradėjo jam pasikar
toti. . .

Greta šios nelaimės, juos 
abu kaltina už turėjimą bute 
šaunamų įrankių, kurięms 
j u o U u /tietu r ė j o leidimo.'. Re - 
Vjpįyerius veteranas buvo par- 
Šiyejžęs iš karo ir laikėsi juos 
^turinčiai 
zįįtfjusi.

yra įsakyta, taipgi grą- 
valdžiai arba išsiimti

o žmona’apie juos 
Tuos atmintinius,

iĄt, 

jibįrt

William Kenney, '51 metų .z 
amžiaus, gyvenęs 73 Bush
wick Ave., Brooklyne, mirė 
spalių 9 d., St. Catherine’s li
goninėje. Pašarvotas Bieliaus
ko koplyčioje. Laidos .^i.Al i ų 
13 d., 10 vai. ryto, Šv. Jono 
Kapinėse. \

Paliko nuliūdime žmoną, 
sūnų, dukterį, brolį ir tolimes
nius gimines.

Visomis šįbmis laidotuvėmis 
rūpinasi direktorius 
kas ir jo įstaigos ved 
bert J. Baltron-Baltrinas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. ĖVergreen 7-6288

Bielįaus- 
e.jas Al-

SHALINS:
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
■ v84-02 Jamaica Ave.,

(at Forest Parkway Station)
Woodhaven, N. Y.

c/ae3
Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Laidotuvių Direktoriai:

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

Joseph Garszva
Undertaker & Ei lmer

ROT

E Y
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 
1—2 dienom 

’6—8 vakarais
Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas ĖVergreen 4-0203

Valandos:

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342. -

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų kpietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savipinkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Nante 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos; 
mėsos valgiai. Taipgi dar- ■; 

žovių ir pieninių valgių • 
gražus pasirinkimas.
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PALAIKO

BAR & GRILL

DEGTINĖS, VYNAI :
IR ALUS'

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

A

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ ĘARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, J>. Y.

Tel. ĖVergreen 7-6868
< . (9—12 ryte
/' 1 1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valand

'71 TDD’G PAI)111 GRAND STREET Lt U r 1 O DAR BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI -(ALUS .

TELEVISIONTelefonas
ĖVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETt/s SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dreną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ’7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Tel. r.Verrreen 4-9*1$

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




