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Labai atsiprašau.
Lai gyvuoja “revoliucija!”
Šluoja ir šluoja...’
Patys muša ir patys rėkia.
Viskas, arba nieko.
Nebepasiveja. \

Rašo A. BIMBA i

Aną di/ną krisluose .kalbė
jau apie 'mūsų gerus senus 
draugus balt/moriečius Oną ir 
Juozą Deltuvos. Sakiau, kad 
pas juos buvo suruošta graži 
pramogėlė musu spaudos nau
dai;

Pasirodo, jog padariau 
klaidą. Pramog/1^ įvyįo pas 
Kitus tokius p 
veikėjus ir\ryd 
gus Deltuvois, 
Juozą, kurie 
Baltimore 
tus, Md/ 
Ona ir 
ve r

•Taipgi, aišku, kad tai “pa-, 
rei” viską aukojo arbutiečiai 
Deltuvai. r

. širdingai jiems dėkui už to
kią, šaunią paramą spaudai, ir 
labai juos atsiprašau 
no padarytą klaidą.

t/ gerus senus 
širdžius ^drau- 

p-as Pr^'nę/ir 
gyvena • šalia 

miestelyje Arbu-
Anie gi Deltuvai, 

uozas, gyvena Ilano- 
Mct.

ma-

Neišsigąskite,' bet 
D/angas tikrai šaukia 
p^ie revoliucijos — baisios h 
hTrst ingos.
/ Tik pasiklausykite:

“Kur išganymas Y’ Kuriuo 
keliu fcįalima ^išvengii visiškoj 
katastrofos, gresiančios palai
doti žmonija krizių sūkuryje? 
Išganymai! kelias tėra vienas. | 
Jis, yra: kalias atgal. Atgal! 
i Dievo Ksn-alystę ir jos tei
sybe. ..Tai vienintelė išeitis. 
Žmonijai, taiką, gerovę’ir ra
mybę gali grąžinti revoliuci- i 
ja. Revoliucija tikra žodžio 
prasme. . 
revoliucija

Darbo Žmonių 
Dienra^tįs 

Kaina $7.00 Metami 
Užsieniuose $9.00 ' 
Brot>klyne $8.00 

KOPIJA 5c
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NAUJOJI VOKIEČIU RESPUBLIKA 
DARBUOJASI TAIKAI, LIAUDIES 
GEROVEI, IR ŪKIO PAKĖLIMUI /
Seimas Užgjtfė Sudėtinį Ministry Kabinetą

Berlin. — Abudu seimo 
rūmai sykiu vienbalsiai už- 
gyrė ministrų kabinetą nau
jajai, Demokratinei - Vokie
čių Respublikai.

Premjeras Otto G ro te
wohl pranešė apie respubli
kos tikslus,- kuriuos seimas 
tuo’jaus užgyrė. O tai toki 
tikslai:

I
i rytinės Vokieti- 
ą su liaudiškais 
pos kraštais ir 

Liaudies Res- 

/ven tojams dau- 
muojamo maisto 
ijimu, kad, suė- 
šiemetinius der

bius, galima bus visai, raci- 
jjonarvimą paViaifcinti 1950 
; metais.

i •

Trumanas Užgyrč Algy 
Pakėlimą Karininkams

Tik krikščioniška i
gali išgelbėti žmo-i Washington. — Prezid. 

(D/tffrggs, spalio D) !Trumanas pasirašė Kong- 
( X Įreso priimtą bilių dėl algų

pakėlimo kariškiams. Algų, 
padidinimui jiems bus /iš
leista 300 ųiilionų dolerių 
per metus, y

Algos daugiausiai kelia
mos oficieriams. Pavyz- 
'clžiuiN generolams pridėta 
ppJH300 per mėnesį; tad mė
nesinė generolo majoro al
ga sieks. $1,146.

> Naujokams kareiviams ir 
jūreiviams pakęrama alga 
nuo dabartinių ’$75 per mė- 
nesį iki $80,. o ištarnavu
siems 6 mėnėsius prideda
ma pustrečio dolerio, taip 
"Kad jie gaus $82.50 mėne
siui.

ir parašyta kle- 
ant nekąlto

Akurat tai 
rikališku juodu 
balto! Ir £ašo ne koks ten 
iš kanapių išlindęs Pilypas, 
ale patsai redaktorius, ir ne 
bile kokioje nežymioje vieto
je, ale vedamajam straipsny
je arba editoriale.

Taigi, per “revoliuciją tikra 
žodžio prasme’’ trauksime 

' atgal linkui “Dievo Karalys
tės,” kuri taip gražiai gyvavo 
v i d u ra m ž i u ose Euro p oj ep'su'

■ Inkvizicija ir pleškančiais 
laužais, kuriuose taip iš
kilmingai/ spirgėjo ir ken? 
mokslo /yrai. Lr

Tain ar atsitiktu, jeigu^stai- 
ga klerikalams išaugtu 
ragai. Mūsų lą)mė, 
kiu . stebūkhi niekas 
lauks.

ilgi 
k aki to
li eb esu-

Francijos Darbininkai 
Išstoja prieš Mochą

Veikti, kad būtų suvieny
ta visa Vokietija, greitai 
padaryta taikos sutartis ir 
ištraukta okupacinė sveti
mųjų kariuomenė.

Vykdyti- naują ’ dvimečio 
planą ūkiui - pramonei pa
kelti pū to, kai dabartinis 
dvimečio planas bus įkūny
tas 1950 metų vasarą.

Stropiai veikti, kad neat- 
4gytų nacizmas, bet, sugrą
žinti pilietybės teises buvu
siems eiliniams nacių parti
jos nariams, jeigu jie nenu
sikaltę kriminaliniais pra
sižengimais; t

Mokėti karinius atpildus 
Sovietų Sąjungai ir kitiems 
rytiniams talkininkams, pa
gal Potsdamo konferenci- 
į o^-nu td iTmą_. ,

Grdtewohl ir kiti, kalbėto
jai smerkė anglus - ameri
konus už vakarines Vokie
tijos atskėlimą, už Nudary
mą ten atskiros neva vals
tybės. j xQ

Kalbėtojai dėkojo Sovie
tų . Sąjungai už savivaldų 
suteikimą. Užsienio reikli 
ministras Georgas Derti 
ger, krikščionis demokra-' 
tas, pareiškė Sovietams y- 
pač gilią padėką už tai, kad 
jie davė Demokratinei Vo
kiečių Respublikai teisę ve
sti savistovią, neprįklauso- 
mingą politiką santykiuose 
su užsienio valstybėmis.

Ministrų kabinete yra 
septyni Socialistinės Vieny
bės Partijos (komunistų- 
socialistų) atstovai,, tartie 
skaičiuje premjeras < 
tewohl; trys liberalai demo
kratai, keturi krikščionys 
demokratai, vienas Valstie
čių Partijos atstovas ir vie
nas nepartinis.

s

Metai XXXIX. Dienraščio XXXI.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Kanton, Kinija. — Kinų Liaudies Armija visomis pu

sėmis apsupo čiang Kai-šeko tautininkus Kantone; sus
muko tautininkų’bandymas apginti Kantoną.

Ketvirtadienio vidudienyj pranešta, jog liaudininkų-* 
komunistų armija apgulė 120,000 tautininkų kariuome
nės Kantone. 5

' ---------T---  ' -

Washington. — Bendroji kongresmanų-se.natorių ko
misija 9 balsais prieš 6 atmetė republikono senatoriaus 
Hickenjooperio skundu, kad valdinės Atomų Jėgos Ko
misijos pirmininkas David E. Lilienthal “baisiai blogai”, 
neatsargiai ir eikvojančiai vadovauja 'atom-bombų dar
bams. . I ' z

.____ __________ /

Washington. — Senato teisių komisija užgyrė pasiūly
mą padidinti priimtinų pabėgėlių (dipukų) skaičių, nuo 
dabartinio 205,000 iki 339,000. .

White Sulphur Springs, Mainig .1 Unijos 
vadai griežtai atmętė ’ minkštųjų angliakasyklų kompa
nijų reikalavimą, kad į busimąją nauj$ sutartį būtų 
šytas uždraudimas streikuoti, iki išsibaigs sutarties 
kotarpis. 2 1

tra
lai-

me-Washington. — Senato komisija atidėjo kitiems 
tams tyrinėjimą 5-procentinių šmugelninkų, kurie už ky
šius iš kompanijų išgavo arba žadėjo išgauti pelningus 
tom kompanijoms karinik valdžios darbų užsakymus.

Washington.—Pranešama,Xąd Amerikos valdžia svar
sto “galimybę pripažinti” Kinijos Liaudies Respubliką.

Washington. — Senatas užgyrė Clintono Andersono 
pasiūlymą, kad valdžia primokėtų farmeriams 75 iki 90. 
nuošimčių vadinamos teisingos kainos už produktus, jei
gu farmeriai negauna rinkoje tokios kainos.

Senato bilms sako: .Kuomet.nėra didelio produktųjzier- 
viršio, pai primokėti farmeriams iki 90 nuošimčių, o ka
da jų per daug, primokėjimus sumažinti iki 75 nuošim
čiu. • -

v ■ '%

Kopgreso Atstovų Rūmas pirmiau priėmė bilių, kuris 
reikalauja remtį farmerių produktus valdiniais primo
kėsimais iki 9 
dabar.

nuošimčių teisingosios kainos, kaip 

. •' —'■).
Chicago. — Viesuįai vidur-vakarinėse valstijose 

24 valandas pražudė 127 žmones.

kad

per

Adm. Halsey Įspėja Nepasitikėti 
Atominiais Bombonešiais: Perša
Skirtingą Karo Planąlemo- . , o z . <

KOMUNISTŲ VADAS DENNIS SAKO, 
JOKI TEISMAI NEGALES PASMAUGT 
TAIKOS IR LAISVES IDEJĮJ
Byla prieš Komunistus Pavedama Džiūrei

New. York.
tų ' apsigynimo advokatai 
trečiadienį baigė savo kal
bas r federalio teismo džiu
rę. Tada valdžios prokuro
ras - kaltintojas John Mc- 
Gohey pradėjo atsišaukimą 
į džiūrę, kad : pripažintų 
kaltais 11 komunistų/ vadų 
neva už sąmokslą nuversti 
Jungtinių Valstijų valdžią 
jėga ir prievarta.

Buvo manoma, kad teisė
jas Haroldas Medina xket
virtadienio pavakarėje jau 
paves bylą džiūrei spręsti.

Denniso Kalba
Komunistų Partijos . sek

retorius Eugene Dennis, 
kuris ginasi kaip pats savo 
advokatas, pasakė paskuti
nę kalbą iš apsigynimo pu
sės į džiūrę. Jis, tarp kitko, 
.pareiškė:

— Valdžia $uo teismu 
mojas! sunaikinti demokra
tines -žodžio, susirinkimų, 
sąžinės ir spaudos laisves, 
kurias užtikrina Jungtinių 
Valstijų Konstitucija. -Val
džia su savo • neteisingais, 
dirbtihiais kaltinimais sie-

Komunis1 V Kąd Browderio vadovau
ta Folitiriė. Komunistų Są
junga buvo perorganizuota 
li945 metais į Komunistų 
Partiją, tatai MvGohey va
dino sąmokslu nuversti 
merikos valdžia jėga ir 
prievarta. „ v

Jis pasakojo, būk komu
nistų vadai planavę padary-, * 
ti perversmą šjioje šalyje
tokiSTš žygiais/ kokiais bu
vo įvykdyta sovietinė re
voliucija Rusfjyj 1917 m.

Prokuroras V kartu 1 rodė • 
džiūrei Markso, Engelso, 
Lenino ir Stalino’ knygas, 
iš kuriųr girdi, Amerikoj 
komunistai imą revoliucinį 
įkvėpimą.

Byla prieš komunistų va
dus tęsiasi nuo sausio 17 . 
d.

Liaudininkai Siekia 
Kantono Priemiesčius

Times 
džiaugiasi .ir teigia, kad nuo 

. dabar prasidėsiąs komunistų 
šlavimas iš darbo unijų. Pir
miausia su jais būsią apsi
dirbta CIO. Paskui paseks 
ir Amerikos Darbo Federaci

ja. -X

The New York

Visko, žinoma, &ali 
Bet ta istorija - nėra t 
Kaip atsimenu, tai per / 
visus paskutinius trisll 
metu kas nors iš kur no' 
šbioia ir šluoja 'tuos l 
nistus. Bet ar jie iššluoti?

Hitleris irvi šlavė. Smetona 
irgi slave, šlavė ir Mussolinis, 
ir tebcšliroia č»ang Kai-šekas. 
Bilijonais ir bilijonais doleriu 
šluoja juos Trumanas ir A- 
chesonas. neatsilieka Bovinas 
su A’tHeo. Čia komunistus 
šluoti iš šios ašąvu pakalnės 
pribuvo net 
Nehru.

Pagaliau ir 
su komunistais
ka jau bokalbėtiyapip mūsiš^ 
kius Krupavičius. Šimučius, 
Tvsliavas. Grigaičius ir Raste- 

Tvius. Jiems suplušo visos 
šluotos bešluoiant. o tie šluo
jamieji kaip laikėsi, taip lai
kosi. ’’ •

(Tąsa 5-tam pusi.)

būti.

Indįjos galva

a
nasimoio 1 

dirbti. O

r kitokiu bū-

Paryžius. —; Darbo unijų 
vadai ketvirtadienį sušau
kė darbininkų demonstra
cijas pri^š socialistą Juk 
Mochą, kurį-Franci jos pre
zidentas Auriol skyrė prem
jeru naujam ministįyjifcabi- 
netui. Sočjiąljstai ir kiti de
šinieji politikieriai kąltina 
komunistu? „už demonstra-

SENATAS ATMETĖ 
LELANDĄ OLDSĄ

Washington. — Senatas 
53 balsais'prieš atmetė 
Lelandą Oldsą, kurį prezi
dentas Trumanas skyrė Fe- 
deralės Elektrinės Jėgos 
l<omisionieriūm trečiam 
tarnybos ’terminui.

Olds atmestas dėl to, kad 
jis esąs “raudonas”. Mat, 
Olds^hdai bendradarbiavo 
Federated Press’ai, darbi
ninkiškų žinių agenturaiu

Kairieji ^'ųnijų vadai nu- 
rodė, jog Mocfias, v būdamas 
VTdausH^ilęalų-rmin^ 
n a jame- \ premjero Kiiyjės
(Queuillė) kabinete, rįaMo^ 
jo policiją ir kariuomenė 
prieš streikieriusr^^

Unijistų dauguomenė 
reikalauja pakelti algas 
tiek, kiek valdžia, numuš- 
dama savo piųįgų frankų 
vertę, pabrangiho pragyve- 
inimą. 1

Moch siūlo duoti tik kele
to dolerių bonus per mėne
sį mažianKĖai uždirban
tiems darbininkams.

Anglai-Amerikonai Bruka 
Šnipus j Sovietų 'Sąjungą

Maskva. — Raudonoji 
žvaigždė, Sovietų armijos 
laikraštis rašo, kad Ameri
kos ir "Anglijos imperialis
tai bruka karinius savo šni
pus į Sovietų Sąjungą.

Raudonoji žvaigždė ragi
na Sovietų piliečius ir val
dininkus nuolat akylai bu
dėti prieš ąnglų-amerikdnų 
šniukštus.

Blaw-KnoxPittsburgh.
ir Pittsburgh Steel and 
Foundry kompanijos past 
basė sutartis stf -Žtreikie- 
rįjais. ) i 1

Nesutinka Pripažint.
Izraeliui JeruzalįL) .' • ”

Lake Success, 'N. Y. X 
Anglijos ir Amerikos atsto
vai ' Jungtinėse pjautose 
priešinasi visos Jeruzalės 
įjungimui į Izraelio valsty
bę, kaip reikalauja žydai.

Washington. — Admiro
las Wm. F. Halsey, buvęs 
Pacifiko laivyno komandie- 
rius kare prieš Japoniją, 
smerkė visų ginkluotų jėgų 
sekretorių Louisą Johnsoną, 
kad jis nukerta lėšas laivy
nui, bet skiria bilioną dole
riu didiesiems atominiams 
bombanešiams B-36.

Halsey, liudydamas kon- 
gresmanų komisijai ginklu 
niais klausimais, sakė: Kly
sta tie generolai ir valdi
ninkai, kurie svajoja,, būk 
milžiniškieji B-36 bomba- 
nešiai atominėmis bombo
mis galėsią sumušti Sovief 
tus. Toki bombanešiai galiu 
tu tiktai miestus užfrontė
je naikinti ir civilinius gy
ventojus masiniai žudyti. 
Degantieji miestai juo la
biau suvienytų žmones ko
von prieš Ameriką, ir galė
tų karą tiktai pratęsti, bet 
ne laimėti.

Halsey reikalavo daugiau 
pinigų skirti kariniams lai
vams - lėktuvnešiams ir lai
vyno lėktuvų skyriui. Jis, 
kaip ir kiti laivyno oficie- 
riai, tvirtino, kad mažesni 
ir smarkesni laivyno lėktu
vai geriau tiktu būsimam Į 
Jjgrui, negu didieji, lėtieji 

banešiai B-36.
alsey sakė, jog iš tolo 

strateginiai reikėtų bom
barduoti tiktai tokius tari
nius, kaip priešų geležinke-

■ ' ■ .

pra-

Er-

liai, vieškeliai ir žibalo 
monės centrai.

Dabartinis laivyno 
mandierius admirolas
nest J. King taip pat įspė
jo, jog-per didelis pasitikė
jimas atominiais bombane- 
šiais B-36 gręsia pavojais 
pačiam Amerikos saugu
mui. Jis pridūrė, jog kadan
gi ir Rusija turi atomines 
bombas, tai gal viena ir ki
ta puse susilaikys nuo tokių 
bombų naudojimo. Adm. 
King priminė, jog Antraja
me pasauliniame kare ir 
vokiečiai ir talkininkai 
i^jo^nuodingas karines 
jas, bet nei vieni nei 
jų nevartojo.

tu- 
du- 
kiti

Admirolas Pripažįsta, kad 
Sovietai Neužpuls Jungtin.

Valstijų.
Washington. — Admiro

las Halsey sakė - kongres- 
manų komisijai, Sovietai 
tiesioginiai neužpuls Jungt. 
Valstijų, bet, esą, jei Rusi
ja pasimotų prieš vakarinės 
Europos kraštus, tai Ameri
ka, pagal Atlanto paktą, 
turėtų kariaut prieš Sovietų 
Sąjungą. .

Washington. — Amerikos 
produktų išgabenimai už
sienin per mėnesį nupuolė 
$16,000,000. ” '

ORAS.—šiltoka giedra.

darbuotis taikai ir visuo
menės pažangai.

Vis tiek, kokį sprendimą 
jūs padarytumėme, mes, ko
munistų vadai, su pasitikė
jimu žiūrime į mūsų parti
jos, mūsų liaudies ir mūsų 
šalies ateitį.

Vienokiu
du mes vis tarnausime tai
kos reikalui, demokratijai 
ir socialei pažangai.

Vienaip ar kitaip mūsų 
idėjos neišvengiamai lai
mės, nes jokia federalė val
džia negali sustabdyti isto- 
-rijos maršavimą pirmyn, 
talkos, žengimą pirmyn. Jo
kia valdžia nepajėgs ^nužu
dyti idėjas nei įkalinti prin
cipus ir įsitikinimus.

Kaltinamai
Prokurora^JlcGohey kal

boje į džiurę ne tiekrtmėsi 
savo “svietkais” (FBn. poli
cijos šnipukais), kiek'pliku 
kaltinimu iš valdžios pusės. 
Girdi,' “taip sako jūsų val
džia.” _ ' |

-Hong Kong.—Kinų Liau
dies ArhTrja įsiveržė j 
Tsungfą/35 mylios" į šiau
rės rytusNmo Kantono, lai
kinosios taūtininkų sosti
nės.

Radijo pranešimai teigia, 
kad liaudininkų - komunistų 
kariuomenė pasiekė Kanto
no priemiesčius.

Vieni tautininkų valdi- . 
ninkai lekia į Čungkingą, 
kiti į Formozos salą, čiang 
Kįft - šėko tvirtovę; išsiga
bena oru ir visą* galimą 
mantą.

Liaudies Armija nesulai
komai žygiuoja vis artyn 
Kantono, pusantro miliono 
gyventojų . miesto ir svar
baus uosto' pietinėje Kini
joje. z *

Susprogo Bombanešis;
Žuvo 12 Aųierikonu

Anglijos Valdžia Atideda 
Rinkimus iki 1950

London, -y^rranešama, 
kad Angliji “^ocialistų” 
valdžia nu 
jus seimo/rinkimus iki kitų 
metų. f X

Konseryatai (toriai) rei
kalavo greitų rinkimų. Jie 
tikėjosi, kad .valdžia prakiš
tų tokius rinkimus todėl, 
kad ji, Nuvertindama angli
škus pinigus .svarus sterlin
gų, pabrangino žmonėms 
gyvenimo reikmenis.

Valdžia šaukia darbinin
kus smarkiau dirbti be al
gos pakėlimo.

Praga. — Čeėhoslovakija 
areštuoja daugiau klerika
linių valdžios priešų.

re atidėti nau-

London. — Kariniuose 
pratimuose Anglijoj suspro
go naujas didelis Amerikos 
bombaneši.s Ė-50. Tai di
džiausias po B-36 ameriki
nis bombanešis.

Nelaimėje žuvo 12, o gal* 
13 jankių lakūnų.

Sprogimas padegė ir arti- . 
mus farmų trobesius. Bom
banešis buvo\)rikiwtas di- - 
džiųjų bombų. Jų eksploži- 
jos buvo girdėt pėr 12 
l'iu. . '

Acheson Smerkia Demokra
tine Vokiečių Respubliką

Washington. — Ameri
kos valstybės sekretorius 
Dean Acheson smerkė De
mokratinę Vokiečjti Res
publiką rytinėje Vokietijo
je; apšaukė ją “neteisėta” 
ir ‘^Sovietų įrankiu.” %

Kartu jis piktai atmetė 
Lenkijos, čechoslovąkijos, 
Vengrijos1 ir Rumunijos 
protestus, kurie smerkė 
anglus - amerikonus už su
darymą atskiros valstybės 
vakarinėje Vokietijoje.

1
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i Baigiasi.
Kai šitie žodžiai skaitytoją pasieks, 12-kos komunistų 

vadovų teismas, besitęsęs 9-nius mėnesius. Niujorke, 
•baigsis. Gal būt penktadienį džiūrė jau turės savo ran
kose visą dalyką ir' gal bus nuosprendį pateikusi.

Kuo teismas baigsis? Kokios bus jo pasekmes?
Šiuo metu nieks negali pasakyti.
Užtenka priminti tai, jog šis teismas —r-istorinis 

kio dar nėra Amerikos istorijoje buvę. °. r
Šis teismas — labai ilgas — tęsėsi devynius mėnesius.
Jo..vyriausioji svarba glūdi tame, kad.tai teisiama po

litinė partija’, teisiamas Markso - Engelso-Lenino mok^-' 
las, teisiama idėja, teisiama sąžinė!

Teismas' buvo 'suruoštas, nepaisant, to fakto, kad ttio 
būdu laužoma šalies konstitucija, garąntuojanti kiekvie
nam žmogui teisę laisvai galvoti, laisvai kalbėti ir laisvai 
savo nuomonę pareikšti, nors toji nuomonojįr nesutiktų 
su daugumo žmonių nuomone.

Teismas buvo suruoštas didžiulėje- isterijoje, paleistoje 
raudonbaubių ir naujo karo provokatorių. .

Teismas atkreiptas ne tik prieš, komunistinę partiją, 
' bet prieš visą liaudį, prieš darbininkų organizacijas.

Teisme vadovaująs teisėjas-(Medina) .‘ dažnai ėjo ir 
prokuroro pareigas, atvirai šališkai palaikydamas pro
kuroro pusę, neigdamas teisiamuosius, juos kalindamas, 
juos persekiodamas.

Teismo metu komercinė spauda
puolė teisiamuosius, nieko kriminaliu' niekad nepapil- 
džiusius, o tik už tai, kad teisiamieji tuni skirtingą pa-

> žiūrą į gyvenimą nuo kapitalistų ir nuo Karo provokato-
* rių pažiūros.

Iš kitos pusės, reikia pripažinti^ teisiamieji elgėsi pa
vyzdingai, korektiškai. # V \ ’ v

Teisiamųjų advokatai taipgi dirbo daug ir dirbo/sąži
ningai. , ’• • ’ i C

/Daugiau k<į nors apie šį teismą šiuo .metu sakyti ne
verta. Turime palaukti ir išgirsti tai, ką pasakys ‘džiū
rė ....

vo prokurorui,

i Pro Medžius Nemato Miško
Po to, kai Rytų Vokietija pasiskelbė demokratine'res

publika, komercinė spauda nesigailėjo-paaukoti savo vie
tos tai respublikai, aišku, paneigti, pažeminti.

300,000 žmonių demonstracija, įvykusi Berlyno gatvė
se spalio 11 d., tai spaudai yra niekas daugiau, kaip “pa
kartojimas hitlerines gįądynė

Demokratinė Vokie|ti’još\ respublika tai spaudai nelai
sva, — 6t, Vakaruos 
tai laisva!
Kuo gi pagrj
Vokietijps

federalinė Vokietijos respublika, 

nia'i, iš tikrųjų, skiriasi Demokratinė 
espublika nuo Fęderalmės Vokietijos Res- 

publikgš^pastarąją sudaro amerikinė, angliškoji ir fran- 
cūziškoji zonos) ?

Jiedvi skiriasi, kaip diena nuo nakties. <
Visųpirmiausiai Demokratinėje Vokietijos Respubli

koje visi didieji fabrikai, visa stamboiji pramonė yra su- 
vsuortieninta. Nebeliko, ten stambaus kapitalo monopoli
jos,. trustų, nebeliko ten visagalinčių fabrikantų — mag
natų, kuriem rūpi‘tik turtai, tik žmonių išnaudojimas, 
tik galybė z

Kas Ką (Rašo ir Sako
KELEIVIUI TITO 
GERESNIS Už FRANKO

IŠ principo Keleivis nep- 
riešingas) Anerikos susitari- 
mųpSTlspanijos diktatoriu- 
m o. Tik, girdi, nėra. 
jolčio-Tšrobavimo, nes Fran
ko nieko turi. Kas kita, 

 

girdi, su Tito. Keleivis sako:

Atsakymą duoda geogra
fija, o ne Tito ar Franko'ge
rumas ar blogumas. Tito 
yra gyva rakštis Maskvos 
imperializmo- pašonėj, o 
p’ranko yra tolima “b'a^ė”; 
Tito yra kyljs į sovietiškos 
imperijos skaudžią vietą, o 
Franko yra bailių užuovėja 
ateities “Europos iš^adavi- 

| muk” Be to, Tito neša į 
bolševizmo pašau 1 j labai 
užkrečiamą ereziją, kurios 
Maskva bijo, kaip, choleros, 
o generolas Franko jau vien 
savo buvimu duoda medžia- 

bolševkų propagandai, 
tru pa
jėgos.

remti, o del susitarimo su 
Franko dar galima palauk
ti. Teikimas finansinės ir 
ginkluotos paramos Ispani
jos diktatoriui tiktai patar
nautų “bolševikų propagan
dai”. Kad Franko yra bude
lis, kad1, jis yra’•
Mussolinio padaras. Kelei
viui pėbeapeina. Jis jam pa- 
^rpčsęs dovanoti visus se
nuosius nusikaltimus.

į Naujais
/ Atžy

Skaitytojais 
ekiiue Jubiliejų

rio ir

g-°S'5 
nepadidindamas nė 
čiupto .demokratijų 
(K.1, spalio 5 d.)
Todėl, Keleivio suprati

mu, mūsų šalis turi visais 
būdais ^tartis su Tito ir jį

JI NESUPRANTANTI
D r. Ant. Juška rašo 

nigų Drauge (spal. 8 d.):
Viena katalikiška veikėja, 

. čikagieiė, čia gimusi ir augu
si dejavo: “Mail sunku su-, 
prasti, kaip ten Lietuvoje bu
vo? Susirinkę tremtiniai vie* 
nas kitą tevadina ponas direk
toriau, ponas generole,' ar ten 
tebuvo tik vadai, eilinių žmo
nių nebuvo? Jie norėtų, kad 
ir čia ‘mes juos ne tik tokiais 
vardais vadintume, bet ir jų 
paklust/un. Jie skelbiasi gerais 
katalikais, bet juos mes re
tai tematom, kad ir . prie Die
vo stalo, _o jų vaikų vardai — 

 

Saulė, Vąkal’ė, Danguolė . . .

ku

Pats vyriausiai jubiliejaus atžymėjimo punktas yra 
gavimas naujų, skaitytojų. Visų • esančiųjų dienraščio 
skaitytojų širdingiausia prašome gauti "nors . po vieną 
naują skaitytoją. Visus buvusius vajininkus kviečiame į 
kontestą gavimui naūjų skaitytojų, atžymėjimui jubilie
jaus naujais skaitytojais.

Taipgi visi susirūpihkim pefkraustymu spaustuvės į 
Kultūrinį Centrą. Perkraustymas ir įrengimas naujoje 
vietoje kainos tarp $5,000 ir $6,000. Milžiniški iškaščiai! 
Todėl prašome pagalbos iš visos Amerikos, tų kaštų pa
dengimui. Kas tik išgalite, prisidėkite finansiniai prie 
persikraustymo. '

Spaustuvės perkraustymo reikalu vienas 
ves patrijotas rūšo sekamai: \

“Gerbiamieji!
Čia rasite čekį $15.00, tai bus už Laisvės 

tą metams $7.00, o likusieji $8.00 lai eina 
perkraustymo fondui. Suprantu, kad turėsite laį>ai dide^ 
les išlaidas persikeldami., . j

Šiemet užsimoku prenumeratą ir paaukoju, kitą"metą 
nežinau kaip bus, nes mano sveikata labai puola. Kartais 
sunku ir karves pamilžti. K»ip greit sustosiu karves 
melžęs, taip greit bus sunku ir dolerį-kitą paaukoti ap- 
švietos reikalams. Pasisamdyti darbininką mažam ūki
ninkui yra sunku, nėra iš ko užmokėti tinkamą algą... 
Kq1 galėsiu," bandysiu užsimokėti ir palaikyti dienraštį 
savo paprastoje bakūžėje.. f i

Visiems Laisvės skaitytojams ir veikėjams^linkiu ge
ros ateities.

maršrū- 
Detroite 
parvežė

v

geras Laiš

prenumera-
spaustuvės

Surado
oldwater, Mich.”

L

i

Po $1: A/ Fryberg, Chi- • 
cago, Ilk, A. ■ Krayauskas, 
Spring Valley, I1L 

. D. M. Šolmskas 
tavo Pittsburghe, 
ir apylinkėje, jis 
aukų nuo:

Po. $5: Vincas Kisielijus, 
Pittsburgh; Jonas Pu r ti
kas, Pittsburgh; Wm. Sta- 
kėnas, Scottville; Jonas 
Puodžiūnai, Scottville; St. 
Taraila, Wilmerding; Jonas 
Urbonas, Pittsburgh; S. ir 
M. Klastow, Scottville; F. 
Mickevičius, Fountain.

Po $3;: Tautietis iš Že-. 
maičių 
Detroit;
St. Leesis, Saginaw; J. Lan
go, Saginaw; Frank Adams, 
.Grand Rapids.

Po $2; A. Yurkus, Sagi
naw.

, Kunigaikštystes,
Onutė, Detroit;

M. Budnikas, 
Pittsburgh; Jurgis Klim, 

rand Rapids ;|L. Levana- 
x^cius, Gr. Rapids; A. Ki
ši 
St.

*

"Dar visai neseniai Wa
shingtono aukštieji ' parei
gūnai kėlė lermą ir siuntė 
Sovietų^-Są jungos valdžiai 
protests, kad negrąžina 
karių, paimtų nelaisvėn. 
Kpfnercinė . spauda liejo 
krokodiliaus 
ten nelaisviai verčiami prie 
sunkiausių darbų, badu 
marinami, visokiais būdais 
kankinami ir tain panašiai. 

............... MacArt h u r a s 
įn japonų, 

negrąži- 
; klausimai 

jungoj. Bet

.ašaras, kad

kadlermayo 
paimtų nelaisvėn, 
na. Buvb kbli 
net Tautū 
kada jam sYįrąžino kelis 
tūkstančius nėlaisvių, tub- 
met vėl liepė barabanščikui 
mušti trivogą, nes sugrąžin
tieji eša -užsikrėtę (komunis
tinėmis idėjomis ir su jais 
negalima esą rodą gauti. 
Tai; ir vėl bėda ii’ vėl So
vietų Valdžią kalta, kad 
nelaisvius iš - fašistų per-’ 
auklėjo komunistais. ; •

Bet čia ve ka$‘ įdomiau
sia, kad Sovietų-valdžia, 
versdama nelaisvius ^sun
kiausiai dirbti, kankindama 
ir badu marindama užkre
čia komunistinėmis idėjo
mis. Kaip tą galima supras
ti? Nejaugi koks nors kip
šas vertė nelaisvius persi
imti komunistinėmis' idėjo-

. Antra,^Demokratinėje Vokietijos Respublikoje tipeli- ?*!s’ kuomet juos komums- 
ko dvarponiu. Dvarai ten išdalinti bežemiam^ h- maža^1 -per Vlsą lalH k.ankino.? 
žemiams, - dingo tos dienelės, kada ten viešpatavo ^aug* Ju,°.s Ylsus konluni- 
stambieji žemvaldžiai, ponai/grafai. . | štai apgirdė durnaropėms

Demokratinėje Vokietijos Respublikoje Šiandien-yra11tl“ icie.mo komums- 
darbininkai, darbo valstiečiai, smulkus vertelgos ir dar-1 a iauP‘
bo intelektualai, — visi jie darbo žmonės. ‘ '

•Na, ir šitie darbo žmonės gali gražiai susirasti tarp 
sa\;ęs bendrą kalbą, gali susitaikyti dėl kiekvieno, svar
besnio klausimo, nes nėra didžiulių kliūčių, kurios juos 
dalintų.' ' ’ i

Dėl tyr Demokratines’Vokietijos Respublikos politi
ka yra taikos politika, yrą'politiku stojanti už. (draugiš
ką sugyvenimą su Tarybų Sąjdn^ą, su- liaudiškom^ res
publikomis, su revoliucine Kinija ir,.žinoma, su visu pa
sauliu. . • • ■

Kadangi Demokratinė Vokietijos Respubliką neturi 
fabrikantų ir dvarponių, tai ji ir tegali būti demokratinė 
ir taiki. '* • .. \

- Kitaip yra Federalinėje Vokietijos Respublikoje. Ten
- žemės reforma nepravesta — dvarai pasiliko dvarininkų 

rankose, kaip buvo. r
Fabrikai, didžiulės pramones, tebėra pavienių ka

pitalistų arba trustų rankose.
O turime atsiminti, jog Vokietijos fabrikantai ir dvar

poniai visuomet buvo karo šalininkai, naujų kraštų už? 
kariavimo' šalininkai. Niekas kitas, kaip Vokietijos fab
rikantai ir dvarponiai pastatė viešpatauti Hitlerį ir. 
stūmė jį į karą! ' ,

Fedefalinėje Vokietijos Respublikoje turi, didžiulės 
įtakos klerikalai, kurie taipgi šiandien stoja už karą, 
ųaują karą, naują žmonių skerdynę, baisesnę nei kokia 
kada nors yra buvusi!

Federalinėje Vokietijos Respublikoje turi daug įtakoj 
karo provokatoriai imperialistai iš užsienio. ’

i tines^ idėjas, kaip kad raup- 
i les įčiepija? ( į

O gal tik japonus kanki
nimu ir badu marinimu ga
lima komunistinėmis, idėjo
mis užkrėsti, o kitų šalių 
nelaisviai kaip buvo fašis
tai bei naciai, tokiais -ir su
grįžo? Gal.... :

ADN agentūra praneša 
iš Ulma, Vokietijos, kad a- 
pie 5,000 nelaisvių, sugrįžu
sių iš. Sovietų Sąjungos, lai-]

į komi koncentracijos stovyk
lose, Šiomis dienomis iš ten 
pabėgo 46 buvę nelaisviai, 
kuriuos ten laikė nuo gegu
žės mėnesio.. i

Kaip tik patirta, kad jie 
pabėgo, tuojau amerikinė 
karinė policija sulaikė’, 
dviems valandoms visus, iš 
Ulma išeinančius trauki
nius, apstatė kareiviais vi
sas miesto gatves ir pradė
jo ablayą, daugelyje namų 
dąrė kratas, areštavo tū
lus gyventojus, kuriuos kal
tina, būk jie suteikę bėg
liams pagalbą.

/Tie koncentracijos Joge- 
riai bei stovyklos dieną ir 
naktį saugojamą Amerikos 
ginkluotų kareivių. Dau
gelis buvusių nelaisvių jau 
laikomi ten virš penkių mė
nesių ir nepaleidžiami na
mo. Kokiais sumetimais 
juos laiko? Ar todėl, kad išą 
Sovietijos jie sugrįžo nu
kankinti, išbadėję ir dabar 
Amerikos vadovybė nori 
juos nušerti, atganyti ir 
pasiųsti namo riebius, kaip 
kiaules-peniųkšlės? Juk dėl 
propagandos geniau siųsti 
tokius, kokius gavo.

Kuriuos išleidžia . iš tos 
stovyklos, nuima pirštų ant
spaudas. Jie turi išpildyti 
tam tikras priesaikos blan
kas, kad niekam nieko ne- • 
pasakos, kas dedasi tose 
stovyklose ir kad bėgiu tre
jų metų neapleis ameriki
nės zonos be, Amerikos oku
pacinės valdžiosjeidimo. 
^j/Bet apie. tai, kad nelais
viai ten. laikomi' ir “koši- 
įjuojami”, nei Washingtono 
ponai, nei komercinė spau
da nieko nepraneša. Mat, 
“demokratinė” etika prie to 
nedaleidžia. Ir kąipgį da- 

vieti-bar prasižiosi, 
ja sugrąžino užkrėstus ko
munizmu, tai mes. bandome 
juos laikyti uždarę, kad iš-

. ■ ■ ■ ■ . • ■

Štai, kąme yra skirtumas tarp šitų dviejų vokiškų res
publikų.

Pridėti dar galima ir tai: šiaųdięn Vakarų Vokietijoje 
fabrikus (daugelyje" atsitikimų) valdo tie patys naciai, 
kurie valdė Hitlerio viešpatavimo metu.špatayimo metu.

Naciai Vakarų Vokietijoje siautėja dideliu įkarščiu; 
kapitalistai lobsta, dvarponiai Atsistoja ant kojų”, kle
rikalizmas leidžia savo šaknis į žmonių gyvenimą, o ma
sės darbo žmonių skursta, vargsta, kaip niekad pirmiau.

Tuomet, kai Demokratinėje Vpkietijos Respublikoje 
visas ūkiškas ir politiškas gyvenimas kreipiamas link 
socializmo, tai.Federalinėje Vo/kietij Respublikoje vis
kas kreipiama į sutvirtinimą l\api taktinių trustų, kar
telių, monopolijų!

Kiekvienas asmuo, sverdamas šiandienines dvi Vokie
tijas, privalo šiuos faktus turėti galvoję! t

<
i
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Ūkininkas M. A. Bersėnas labai akuratnai ima spaus

tuvės perkraustymą.. Jis gaspadoriškai aprokuoja išlai
das, h* gražiai prisidėjo prie persikraustymo.

Džiaukimės! Vajauš pradžia graži. Pasiskaitykite re
zultatus pirmos savaitės vajaus:

Punktų 
, ALDLD 20 kp., Moterų Skyn, Binghamton .... 234 
J. Adams, Grand Rapids .... 
Hartford Vajininkai ........\...

S. Kirslis, Bridgewater ..... 
St. Tvarijonas, Detroit 
A. žemaitis, Baltimore ....... .
Philadėlphijos Vajininkai 
P. Bečis, Great Neck ...../.. 
Literatūros Kuopa, Miami 
L. Pruseika, Chicago • •. j . :....

R *
Geo. Shimaitis, Montello 
A. Taraška, .Milton .......
S. Sharkey, Easton ......

Po vįęną skaitytoją pri
siuntė t J. Navalinskienė, 
Binghamton, N. Y., S. Kir- 
slis, Bridgewater, Mass, ir 
L. Žemaitienė, Hartford, 
Conn. . ' .

Aukų pasveikinimui jubi
liejaus ir persikraustymui- 
į naują vietą prisiuntė šie 
asmeny^:

Progresyvių Moterų Klu
bas, Baltimore,, Md. (per 
drg. Stankevičių), $50.

garuotų iš jų tas prakeik
tas dūkas.

Taigi grįžtantiems iš So
vietų Sąjungos nelaisviams 
Amerikos okupacinė valdžia 
surado vietą, uždarė ir ne
leidžia “trepnų.”

V. Paukštys

s te- 
žiaus, 

sukelti

./ill 
kju paralyžiaus sužal 
bebūdamas 8 metų a 
šiymetiniam vajuje
fondą kovai prieš tą ligą sa
vo ratelinėje kėdėj e sėdėda
mas apkeliavo 2,460 mylių. 
Jis^ čia matomas gale savo ke
lionės, įvažiuojant į New 
Yorkt) City Hali. . Tame ilga- 
m
tai jo kėdės ratams padangų

elyje nusidėvėjo trys se-

160
153
140
56

48
28
28
28

28
28
25

LLD 20 kp., (per O. Gir- 
nienę), iBinghamton, N. Y.

George Wareson, Brook-

Po $5: V. Žilinskas; 
Kearny, N. J., A. Mazonas, 
Windsor,. Conn., Juozas Ko
vas, Brooklyn, N.- Y., Po
vilas Papievis, Brooklyn,

Po $3: J. Matui, Dor
chester, Mass., Anna, 
Brooklyn, N. Y., Joe Red- 
mund, Herrin^ HL, Ig. K-as, 
Chicago, Ill., Geo. Mikitas, 
Miami, Fla., Pranas tese
kąs, Marlboro, N. Y., Č. 
Z a m o n, B ridge watery 
Mass., S. Kirslis, Bridgewa
ter, Mass., Fr. Mergiūna^, ’ 
New. City, N./^., 
Aug%fst Gėriui, Hartford, 
CoUn.

. Pra/iiestienė, Detroit,
Mich., $?.50

k>hn Linda, Doug- 
laston, L. D. Mažilis, 
Brooklyn, N. Y., J. Gavė
nas, B’klyn, N. Y., John ir 
Frances Zaleski, B’klyn, 
N. Y., Thomas Sinkevičius,

A. Guotauta, Detroit; 
ąijjonas, Detroit.

Aukomis biudžeto užtik
rinimui sukelta sekamai: 
Baltimore, Md. $50.00 
Brooklyn, N. Y. .... 47.00 
Detroit, Mich.............
Binghamton, N. Y. .. 
Pittsburgh, Pa'.........'.
Chicago, Ill. .............
Hartford, Conn. .... 
Bridge water, Mass. . 
So. Boston, Mass. ... 
Kearny, N. J. ..........
Miami, Fla. ..'_____
Great Neck, N. Y. ..

Graži, džiuginanti 
džia! Baigiant šį raportą 
gavome geroką pluoštą 
naujų labai gražių pasek
mių. Jei taip laikysimės, tai 
tikrai važiuosime į Kultu- • 
rinį Centrą' su 1,000 naujų 
skaitytojų. Tačiau būkime 
atsargūs, perdaug entuziaz
mu nepasigaukime. Gauti 

naujų skaitytojų rei
kia sunkiai padirbėti. Tik 
labai įtemptu darbu, visu 
vajaus laiku, tegalėsime tai 

 

atsiektu Laukiame atsilie
pimų iš visų koloniji^

45.00
40.25
2L.00

8.50-
8.00
6.00
6.00
5.00
3.00
2.00
pra-

■i
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r
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išveš A histracija

Nežiūrint. Amerikos Doleriu. 
Jugoslavija Grimsta Krizėn

Geneva. Nors Jungti
nės Valstijos davė 23 milio- 
nus dolerių “paskolos” Ti
to valdžiai Jugoslavijoj, bet 
Jugoslavija grimsta vis gi
liau į ūkio-prahionės krizę, 
kaip praneša N./Yorko Ti
mes korespondentas Micha- > 
ei Hofman. Sužinota, • kad. 
Tito prašys dar iki 50 mi- 
lionų dolerių paramos iš 
Amerikos.

Ūkinis jugoslavų gyveni
mas nusmuko dėl to, kad 
Sovietų Sąjunga ir jos kai
mynai pertraukė prekybą 
su Jugoslavija, kuomet Ti
to pasirodė tų kraštų prie
šas.-

. . $500.00
. , 100.00
. . 100.00

. 100.00

Lietu vių Kultūrinio Centro 
Rėmėjai. I > J (k • . . .

Sekami musų Kultūro^Centro rėmėjai šiuo metu pa-1 
skolino: t . / •

Pius ir Anna Dennis, Clifton, N. J.
Vincas Kancevičius, Haverhill, Mass.
Charles Blaizes, Greenlawn, N. Y. .
Brooklynietė Julia Gražys, paaukavo .

/Jki šiol jau sukelta $17,670.00v. Dar reikia $17,330.00, 
kad sukelti viso $35,000.00. į (

/Namo pertaisymo reikalams iki šiol išleista $į0,247.00. 
DaĮbar namo pertaisymo fonde turime ^iso $7,428.00.

• Spalio 16 d. reikės kontraktoriui sumokėti nemažiau 
$10,000.00. Tai šiuo metu mums tuojau reikia apie $2,- 
500.00, kad išpildyti antrą kontraktoriui mokėjimą. Tad 
draugai ir draugės kviečiami^ siųsti paskolas ar aukas. 
Nieko nelaukite. 4

Siųsdami čekius ar money orderius, rašykite sekamai: 
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, Inc.

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Spąl. 14, 1949
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MANO VARGŲ. KELIAI ŽINIOS IŠ LIETUVOS i bininkaii
trai ir

Netrukus sueis metai \nuo 
to laiko, kai aš grįžau y Tė
vynę — Tarybų Lietuvių 
Dirbu dabar geležinkely. 
Gyvenu kartu su šeima, tu
mu savo ūkį. Aš esu lai
mingas, kad nelikau Angli
joj. O jums,\nielieji drau
gai, su kuriais kartu vargo- 
,me Haverford - West ir ki
tose stovyklose, norėčiau 
čia išpasakoti^įspūdžius'^ ku
riuos patyriau grįžęs į Tė
vynę.

Vįsų pirma aš turiu pa
sakyti, jog visi tie gandai 
apie repatrijantų persekio
jimą, apie sunku ir nepa
kenčiamą gyvenimą Tarybų 
Sąjungoj tėra tik tušti iš
sigalvojimai, kuriuos tyčia, 
skleidžia priešai, norėdami 
mus sulaikyti nuo grįžimo į 
Lietuvą. Dažniausieji tų 
gandų platintojai yra lietu
vių liaudies priešai, kuriem 

•dėl. padarytų nusikaltimų 
kelias/į Tėvyifį uždarytas.

Ka/ui pasibaigus aš, bū- 
daitfas vadinamajame len
kų korpuse, kuriarfi vado
vavo Ande.rsas, patekau įjjr kitokių prekių gausumo;

stovyklą Kiekvienas kiek tik nori ga-
_  . pabrėžti, H :.y 

kad anglai nelabai maloniai kių. Ir kainuoja 
elgėsi su mumis ir visai ne- ’ brangini,

rūpinasi mumis, 
mums visas galimybes grįž
ti ir tapti pilnateisiais jos 
piliečiais. Visi reikalingi 
dokumentai buvo padaryti 
trumpiausiu laiku. Kelionė
je gavome maistą, mus pri- 
'Ą

teikia

gydytojai. Ir tas vį- 
V) mums teikiama 

nerrįokarhai. w J
.' Prieš išvažiuodami i girio
tąsias vietas, keletą dienu 
pabuvojome Vilniuje. Vaįk- 
štinėjome gatvėmis, stebe- 

jdamiesi, kaip greitai nyks
ta praūžusio karo pėdsakai. 
Mes galutinai įsitikinome, 
kad tie gandai ir plepalai, 
kuriuos taip įkyriai ir nuo
latos stovykloje kalė, j gal
vą, tėra -tik tušti, visiškai 
neturį jokio pagrindo pra
simanymai, šmeižtas ir me
las. '

‘Parduotuvės Vilniuje' ir 
,^kiekviename Tarybų Lietu
vos mieste ir miestelyj per
pildytos visokiausiomis pre
kėmis. Lentynos tiesiog 

’lūžta nuo maisto produktų, 
m anų faktūros, g a 1 a n te r i j o s

Anglijos Sir Stafford Crips paskelbia, kad jo socialistų 
valdžios kpaliecavotas” Mačshallo plano malonei sva
ras nukrypo nuo $4.03 iki $2.80, reiškiant Anglijos 
darbininkams numažėjimą perkamosios galios. Greta 
matomas newyorkietis prekybininkas už.kabinant ąnt 
Anglijoje daryto auto naują kainą. Vieton buvusios 
*$2,150, ' einant numažinta svaro verte, naujoji kaina 

nustatoma $l;650.

DĖDE SAMAS KAIPO LEIDĖJAS
Anglijoj. Turiu

SUPAŽINDINAMI SU 
NACIJA TECHNIKA

VILNIUS, rugp.' 10 
Lietuvos miškų 
vo ir gauna 
respublikų eilę 
elektros stotis, 
k lūs, mašinas 
c h anizmams 
kvalifikuotų 
motu Lietuvoj TSI 
tr popieriaus 
nisteri.ja suorganizavo j se-• 
minarą miškų f pramonės tikiu 
vyresniems inžinieriams. Čia 
jie supažindinami“ su jų kon
strukcija ir -naudoj imu. Semi
nare dalyvauja 17 asmenų. 
Inžinieriai supažindinamL'taip 
pat sūv darpo organizacija.

Po teorinių užsiėmimų 
seminaro klausytojai' i.Švyks\ 
ta į Jašiūnų miško pramo
nės ūkį, praktiniams darbams.

Gryžę į darbovietęs, vyres
nieji^ inžinieriai perteiks sa
vo /žinias ^kitiems miškų 
pramones ūkio darbuotojams.

d.—rugp.
pramonė ga

mechanizmu : 
elektros piū- 
ir k t. Me- 

įsisavinfi reikia
specialistų, šiuo 

Miško 
pramonės mi- 

suorganizavo j

bai r Kisieliaus — “Partizanėj, 
Bogdano — “PuslN^o ląjJ- 
tas”, Andrikio —%^rt!Fti- 
zanai” ir kt. x

lytos įvairios 
Dėmesį kreipia 
Vitkausk o 
sargyboje” 
Keramikai 
tautiniais
tų ‘ vazų ir kt. Tekstilės 
skyriuje eksponuota eilė pro
jektų bei kilimų.

J. Bernotas

juje išsta- 
iliustracijos. 
diplomanto 

plakatai “Taikos
ir “Atstatymas”, 
pateikė daugel] 

ornamentais išpuoš- 
ir

PAVYZDINGAI PASIRUOŠĖ 
NAUJIEMS MOKSLO 
METAMS

VILKAVIŠKIS, rugp. 9 d.— 
Visb 15 Pilviškių valsčiaus mo
kyklų

Tos na 
/V pač / 
\G aitrių

fabriko 
tiek, 
motais, galėtif duoti 3 kart 
daugiau gaminių, 
mot. Fabrike jau 
mai įrengiama 40 
ginamųjų lentų, 
stovai,, kailių lyginimo 
lai. G r e i t k u 
pradėti ( kai Iių\ 
pnjiplatininm darbus. > Be to, 
kailių siuvhMio leuche visi 
gamybos procWH mlektrifi- 
kupjami. Iki i/fciūT dar užsi
likusius fabrikoUrankų darbo 
piSvesus numatyta iki metų 
pabaigos mechanizuoti.

Fabriko padidėjusio pajė
gumo dėka vien tik per lie- 

CViesį įmohės kolek- 
ų\šum plane? pagami- 

moteriškų - kailinių 
230 vaikiškų paltų, 

190 kailiu-

inžinieriai, meis- 
taynautojai pasiža- 
šių metų pabaigos 

pajėgumą padidinti
kad sakančiais, 1950 

U > i a 11 /->< i . Q V «J vj 

negu šie- 
papildo- 

kailių /ly- 
ma.Šinoms 

sta
ll u matyta 

džiovyklos

no i
paltu, 
1,890 apykaklių
kų ir 621 kailinę kepurę.

.. MAŽEIKIAI., rugp. 12 d.— 
Akmenės valsčiaus koopera
tyvas, siekdamas aptarnau
ti valsčiaus* kolūkiečius bū
tiniausiomis prekėmis, organi
zavo kilnojamas parduotu
vėles. Parduotuvės aplankė 
“* Akmenupio ”, J. žemaitės 
vardo ir kitus • kolūkius. I I

X—x H. Srnilgys

pavyzdingai paruoš
tiems mokslo metams.
gerai atremontuota 

pradinė mokyklą 
drg. Gružinskaitė).

čia perdengtas stogas, įstik
linti langai ir išbaltintos 
sienos. / Visos mokyklos jau 
aprūpintos kuru ir inven
toriumi. Tokios mokyklos, 
kaip ž. Gudelių, čačkų ir 
Stainiškės, sudarė pakanka
mas kuro^ atsargas. Vals
čiaus švietimo skyriaus ve
rtėjos drg. Buragaitės ini
ciatyva or^uiizuoti moky
tojų pasitobulinimo kursai. 
Kursus lankė 4 0 mokytojų..

J. Krocaitė.
★ ★

Daugiau viršplaninių gaminių 
VILNIUS, rugpjūčio 5 d.— 

Ryšium, su pramonės įmo
nių darbuotojų kreipimusi 
į visus fabrikų kolektyvus, 
Vilniaus Vitenbergo vardo 
kailių siuvimo fabriko dar

DAILĖS INSTITUTO 
STUDENTŲ DARBŲ

PARODA
KAUNAS, / rugp. 10 d.— 

Dailės institute atidaryta 
studentų darbų paroda. Jo
je išstatyti studentų ^Marbai 
iš skulptūros, tapylj 
kos, • keramikos beį 
sričių. N

Tapybos skyriuje 
dijinių kompozicinių bei dip
lominių darbų eksponuojami 

vasaros praktikos metu
■ ūkių

i por-

500 asmenų1. ' Užsakymus 
reikia siųsti paštu, pride
dant . čekį, piniglaiškį arba 
pašto notą: Superintendent 
of Documents,. ’Government 
Pricing Office, Washipg-

United ■ States Govern
ment Printing Office aprū
pina.' amerikiečius įvairiau- 
siąis raštais, kurie 
net 70 tūkstančių įvairių 
dalykų, nuo kūdikių 
žiūros ligi suradimo 
nium,” .svarbia 
nes- energijos 
Superintendent 
ments, 
Valdžios 

i parduoda apie 40 milijontf120 000 000. ’

nusipirkti bet kurių pre- 
. gana ne

palyginus su už- 
rbiu. Kiekvienas . darbo 

i pra- 
uždarbio, 

bet ir įsigyti rūbų, ayaly- 
1949 m.

liečia

dar neseniai kartu ' liejome > žmogus gali ne tiktai 
kraują, kovodami su bend-■/ gryventi iš savo 
.... “Sąjungininkai j _ • ; y -
mums paruošė tikrą Mėą- nėS) baldų,'' indų. ___  ..
....... » lyg kokie koVO mėnesį kainos visiem

j maisto produktams ir prr. 
meninėms prekėms su*

i dar sumažintos -20—30%
i Jos kasmet sistemingai ma-j knygų ir pamfletų kasmet 
žinamos, o-prekių gamina- žemomis ' ’ ’ ‘

imaxvis daugiau, jos nuolat | . cĮar
gerėja ir įvairėja.

k Karo padarytieji sunaiki- 
būtu nimai ūkyje jau beveik vi-

į siškai likviduoti. Neseniai nys yra 126 puslapių kr 
už Vyriaus^’ ’

_ gyvulininkystei, iš- ki0 Priežiūra). Daugiau ne- 
vvstyti. Jo dėka žemės ’ū- Q-u 24 milijonai kopijų išda- 
kis mus respublikoj pasieks 1)er pereitus

ru priešu. “Sąjungininkai

mo režimą. Mes, 1 
belaisviai, buvom- z aptverti • 

‘spygliuota viela. Išeiti iš 
stovyklos ribų buvo griežtai 
draudžiama.

Tiesa, galėjo ‘‘‘pagerėti” 
gyvenimo sąlygos, jei būtu
me pasirašę sutartį, kad 
tarnausime anglų kariuo
menėje. Mūsų tarife neatsi
rado tokių, kuriuos 
suviliojusi anglų duona', nes 

/nematėme tikslo kovoti už 
vr*ui sv 
rijos inT^fesus. Anglai, ver
sdavo. dirbti . sunkiausią 
darbą. Bet ir tokios sunkios 
gyvenimo sąlygos mūsų ne
palaužė. Ieškojome būdų,

imps mums impe- ’planą

KJ grSfi- 
umstilės

^ra
ju v o

■ ■! leidiniu.

e priėmė trimeti

Nepasakosiu čia apie 
-kliūtis, k/l’ias mums teko 
nugalėti. Vieną paminėsiu,

tą mums leido tik po ilgo

Pasikalbėję su tarybiniu 
konsulu, mes tuojau paju
tom, kad Tarybų Sąjunga

re-
ido-
i su
du-

prie
ita

is atomi- 
inis. Per 
f Docu- 

Washington, D. C.
Printing Office

kainomis. Išsiun- 
kitus 5 milijonus; 
viešiems knygy-

nams.
Pop u I i a r i šk i au s i as lei d i-

mite “Infant Care

ligi šiol nematyto lygio. Ši-1 
tam ]Mane tarp kito yra nu
matyta mechanizuoti ir el
ektrifikuoti visa eile sun
kių žemes ūkio darbų, apie 
ką Smetonos laiku valstie
tis net sapnuoti nesapnavo.

Auga pramonė, vystosi 
tarybinė prekyba, plečiasi 
mokyklų,. bibliotekų,- klubų- 
skaityklų tinklas. į

Atvažiavę į Vilnių mes' 
gavome piniginę pašalpą, 
daiktų. Pašalpos duodamos 
kiekvienam sugrįžusiam į 
Tėvynę, kad jis^galėtų pra- 
gvventi, kol susiras darbo. 
Net nesuspėjome išleisti tų 
pinigų,, nes kiekvienas 
gal specialybę tuojau 
<(urado darbą.1 v

Mes, kaip -pilnateisiai

; 34 nletus 
visose Jungt. Valstijose/ir 
50 kitų šalių. Per tą laiką 
knygutė perrašyta kelis 
kartus, kad įtraukti' 
jausiąs žinias anie dajyteJ

pat

tebe-

Common Couvcil.

Ann Arbor, Mich.— Mi
ch igano Universitetas čia 
statys Medikalį Centrą už

kolektyvinių 
bej kolūkiečių

ir 
nutapyti. 
vaizdai 
tretai.

Skulptūros s k y r i u j e 
rovą patraukia studentų

Z1U-
dar-

Įvykdė metinį durpių 
gamybos planą

TELŠIAI, rugp. 16 d. — 
Telšių apylinkės durpynų 
kontoros darbininkų ir tar
nautojų kolektyvas , sėkmin
gai pradėjęs šių metų dur
pių gamybos sezoną, metini 
gamybos planą įvykdė *8 die
nomis anksčiau prieš planinį, 
laiką. Durpės gaminamos 

^viršum plano. Jt Rakštys

Montello ir Worcester Alvdai!
Laisves Dienraščio 30 Mėtį Jubiliejui Atžymėti

pataria, kaip pagąmihU- 
I.įvairius daiktus ir ką pada
ryti. k. t. “Care and Repair 
of the House,” “Basic Pho- 

” “Growing Veg
etables in Towpl and City,’’ 
“Manual for Winterizing 
the Home.”. Beveik 9 šimtai 
tūkstančių amerikiečių nu
sipirko knygutę .“Establi
shing and Operating Your 
OaVij Business.”

Apart spausdinimo mili- 
ijonų .knygų ir pamfletų,

tographv,’

ADELĖ RAINIENĖ
Teklės Kukutienės rolėje.

Stato scenon
' t ■

\ R. Mizaros
\ . Keturių veiksmų dramą (

"Mūsų
Gyvenimo
Žaizdos

Režisierius Jonas Valentis
, <■ *

Vaidinime dalyvauja Brooklyno 
Liaudies Teatro aktoriai-megejai.

lieka visokius .kitus darbus 
valdžios įvairiems depart- 
mentams, kaip spausdinimą 
pašto kortelių,' piniglaiškių, 
vokų, plakatėlių, 
patentų, prekybos ženklų,

, i teismų

lakštų,

opinijų,

sa- 
lies piliečiai, aktyviai įsi- 
iųn.gėnfe į kūrybinį darbą. 
Kiekvienas iš mūsų ‘ dirba 

1 nagai pamėgimą ir specia
lybę darbą, kuris suteikia 
jam galimybę gyventi pasi
turinčiai. laimingai.

Broliai lietuviai,
vargstantieji Anglijos ir ki
tu šalių istovyklose. Imkitės 
visu žy/gių, kad greičiau 
grižtinyėte i Tėvynę. Ten, 
kur Jus dabar esate, Jus 
slegia vargas ir skurdas, o 
čia Jūsų’ laukia geras ir lai
mingas gyvenimas.

, Justinas KazanauskaS 
Švenčionių apsk., Ignalinos 
valse., Kalvesėlių kaimas. :

GEROVĖS PRANAŠAS...
v

Washington, i— Jungt 
Valstijų iždo sekretorius 
John Snyder pranašavo, jog. 
kai pasibaigs plieno darbi- 

i strei-

Mūsų tikrųjų, pirmųjų ameri
kiečių* ainė Mrs. Mary 
press, Seminole indijorxu 
zervaeijos Clewiston, FM1 
Je> gyventoja, raudą kark' 
verkiančia savo 2 meti*
kryte Lydia, susirgusia užkre
čiama epidemine liga, dėl ku- 
rios Sugarland ligoninė jau i ninku ir mąinierių 
perpildyta ligoniais, kuriems, kai, tai prasėdėsią “didŽiaU- 
kaip ir jos dukrytei, nebėda- si gerovės laikai” .ŠIOS Šalies 
spėjama reikiamos pagalbos. | istorijoj.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—PenlįL, Spal. 14, 1949

raportų,
Kongreso * Komiteto išklau
symus ir. pan. Didžiausias 
darbai yra- spausdinimas 
Congressional Record, kas
dieninis žodis'žodin rapor
tas Kongreso posėdžių. Ti
ražas 40,00.0.

Superintendent of Docu
ments, Washington, D. C. 
pristato sąrašus leidinių 
nemokamai. Kur', kainos 
duotos, reiškia, kad tie lei
diniai pardavimui. Jeigu 
kainos neduotos, reiškia, 
galima gauti nemokamai, 
reikia tik pareikalauti. ■ *

Abrahomas Lincoln’as įs
teigė Government Printing 
Office 1861 m.^r Tada*, tik 
300 vyrų ir moterų apsidir
bo su valdžios leidiniais. 
Šiandien Government Prin-

Office turj/Tns dide- 
pastatus ir samdo 7,-

ting 
liūs

Monfello, Mass.
, Įvyks šeštadienį

Spalio 15 October 
Liet. Tautiško Namo Saleje 

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

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

" Rengia ALDLD 6-ta Kp.

POVILAS ALEKNA
Igno rolėje. & <

JONAS KUŠINS
Juozo Avižos ro

Worcester, Mass.
Įvyks Sekmadienį

Spalio 16 October 
Lietuvių Svetainėje

29 Endicott Street 
Pradžia 2:30 vai. po pietų 

Įžanga $1.00 Asmeniui 
(taksai įskaityti)

Rengia ALDLD 11 ir 155 Kuopos

JONAS VALENTIS 
Tarno Gulbio rolėje

LILIJA KAVALIAUSKAITĖ
Lucės Vilkienės rolėje

šis veikalas sukurtas iš įvykių Brooklyno lietuvių tarpe, prohibicijos laiku, t^dėl Montello ir apy
linkės lietuviai būtinai atsilankykite pamatyti, kaip mūsų gabūs artistai, vadovybėje visiems žinomo 
Jono Valenčio, atvaizduos tuos laikus su įvykusiomis tragedijomis. 
DĖSIME NUSKIRTU LAIKU!<» z

A L Z

NEVĖLUOKITE — PRA-



GRYNOS SĄŽINES ŽMONES
' . Parašė P. VERŠIGORĄ

5-26-49

te N. ZIBERTAITĖ -.-105-^ l

KURIE MASKVOS
. VALSTYBES

ARBA SVETIMOS 
AGENTAI?

Praėję ne daugiau kaip savaitė, o aš 
jau nebegalėjau iš karto atsiminti, Įkas 
tai‘buvo. “Tuomet, saulėje, šviežias 
kraujas taip ryškiai raudonavo, o dabar 
tik neaiškios, sklidžios rūdžių dėmės po
pieriuje!” — bandžiau aš pats sau pasi
teisinti. .Bet save patį yra sunku apgąu- 
ti. • A . r

Pradėjau skaityti. Laiškas motinai. 
Paprastas kareivio laiškas. Jame &uvo 
linkėjimai giminėms, sveikinimai drau- 

• gams, naivūs savo karinių žygių pasako
jimai. Bet laiško pabaigoje —į ryškiu 
spinduliu —< gilus,- pergyventas - ir nuo 
visų slepiamas, • nedrąsus jausmas. . . 
Mane apstulbino paskutinieji • laiško žo
džiai. Kostia rašė: “Mamyte! Išvyksta
me dideliems žygiams. Visaip-^li atsi-^ 
tikti... Bet jeigu aš žūsiu, nedrįsk verk-’ 
ti! Tu manimi didžiuokis’”

. Aš atidėjau laišką į šalį ir susimas-: 
čiau, atsimintam ris Djačenką.
kaip ir iš kur
me ir stačiokiškame pažiūrėti vaikine,at
sirado Švelnūs, kupini- žmogiškosios ver- 

' tės žodžiai?
Ilgai žiūrėjau aš į tas. eilutes ir kelis- 

sykius kartojau šmėkščiojančius akyse 
žodžius: “Mamyte! jeigu aš žūsiu, tu 
nedrįsk verkti!... Tu manimi didžiuo
kis....” ~ \ .

Jeigu mano^ūnums butų taip pat lem
ta su ginklų rankose, ginti gimtosios že
mės garbę ir laisvę, tai brangiausias .at
lyginimas būtų'man kokios pat^jm min
tys. Teiškylie jos iš pačių tyros jaunat
viškos kareivio sielos gelmių!

Aš papildžiau Kostios laišką motinai 
keliais savo žodžiais. Parašyti jai apie, 
sūnaus mirtį man pritrūko jėgų.

Įdėjęs, laišką į voką ir užrašęs antra-1
• šą, aš nusiunčiau jį į aerodromą.

Trys maršai į vakarus, 
me- į partizanų valdomų 
Tai buvo tas pats, mūsų apniktas bei nu
kariautas gruodžio mėnesį\ drauge su^>a- 
burovu, partizanų kraštas.- Me^ perkėlė
me jį iš Briansko miškų į Čia; į Lelčicų, 
Sloviečno, Barnų rajoną. '

Dabar sunku bepažinti tas vietas: kai 
kurie kaimai sudeginti; gyvi išlikę gy- , 
ventojai išėjo į miškus; visi, kas tik pa
jėgė pakelti ginklus, vaikščiojo su jais; 
miškuose išaugdavo naujos sodybos 
partizanų žeminės bei .stovyklos. Šimtai 
dalinių — ukrainiečių,4 baltarusių, len
kų — įsitaisydavo Čia. Daugelis veikė 
savarankiškai, bet daugumas susijungė 
— vieni vadovybėje Saburovo, (>pasilikm 
šio čia nuo ^gruodžio mėnesio, kiti. — 

» ^Bpgmos ir atskridusių į mūsų ledinį ae- 
r rodromą Malikovo, Grabčako-Buino ir 

' kįtų.y Čia pat organizavosi ir moldavų 
partizanai.. Fiodorovas patraukė toliau 
į vakarus, prie Koveiio. ę\

Šiuo metu svarbiausias Mužda vinys 
buvo šiuos susivienijimus *p®tūmėti į 
pietus, į bekiiskes Ukrainos Jritis. Jos 
buvo jau ištirtos: žiemą — Naumovo ir 
pavasarį — Kovpako.

Mes suvesdinijome santraukas rei
do; ką tik užsibaigusio flotilijos sutriuš
kinimu ir “šlapitnmaišu.”

Jis buvo -su protarpiais ir vykdomas 
žygiuojant, tačiau, žvilgterėjus į žemė
lapį, buvo matyti, kad šis mūsų reidas 
lyg apibrėždavo ribas tos srities, kur š 
po mėnesio ar dviejų visur knibždėte, 
knibždėjo partizanų. Šimtai dalinių, gar
sių ir nežymių, didelių ir mažų, veikė 
mūsų praeitamįe ruože. Partizanų kraš
tas plėtėsi šimtais kilometrų. Bet vis dė]:^ < 

’ to manyje.- neišnyko ..nepasitenkinimo x 
jausmas. Ė, reikėjo eiti prie Kijevo ir 
supurtinti kaip'reikiant vokietyną. “Gal 
būt/ sutrukdė naktis ties Korosteniu, 
kurią teko apmokėti devintosios .kuopos 
vado gyvybe? — graužė abejonės kirmė- - 
lė. — $ gal drąsos>pri%rūko? Sunku pa-

- sakyti....” I '
• Ar suprato tai Kovpakas? Rodos, su
prato, Atsimenu, aš kartą kažkaip pra
si tariai^. Kalbėdamas apie vieną iš par
tizanų vadų, aš blerbtelėjau:

— Strateginės drąsos pritruki), — la
bai miglotai pats vaizduodamasis anuo 
Rjfctu ’strategijos esmę, vaidmenį ir už
davinį.

— Kaip, kaip? paklausė Kovpa
kas, visuomet jautriaPsutikdamas viską, 
kas nauju neįprastu būdu padėdavo jam

Kąme,. 
ame atžariame, nekalbi a-

mes įžengė-

įsisąmoninti savo karinį kelią.
Aš pakartojau ne visai tvjrtai, bijo

damas, kad miklus senis nepagautų ma-
• nęs painiame' žodyje. ’A, ( :

Bet Kovpakui patiko toji mintis.1 ę
— O tai tu gerai'.. . Štai dar per aną 

karą, atsimenu: yra narsus žmogus, vi
sus keturi jegorijus nusipelnė sąžinin
gai, žygiu, prakaitu, krauju. O paskui 
užkabins jam antpečius, —- žiū, o už vi
są būrį x ar kuopą galvoti — pritrūksta 
žmogių ,tos pačios “strategines drąsos/’ 
Vis^taiko pats sau. Ir žūna, patrūksta. 
O kitam antpečiai net kariauti kliudo: 
gaila, mat, žmogui pačiam savęs daro*, 
si.... •

O man kartais atrodydavo,Head pa
čiam Kovpkkųi ii’ūko drąsos smogti Ki
jevu! iš užpakalio, kaj/Raudon. Armija 
pirmą kartą buvo Įrėmusi Charkovą ir 
išėjo į Kursko kinko: liniją.

“O, gal būt^^si^eliude generolo antpe
čiai?” — šventvagiškai juokaudavau aš. 
Žet tada jų dar nebuvo-ant to stambaus 
kario pečių. Tikriausia bus tai, kad, tu
pėdami ant Kunigaikščio-ežero, mes pra-' 
žiopsojom^ patį geriausi Ihiką smūgiui 
— žiemą! Tik.reido pradžioje mes nau
dojomės rogių. keliu, po to užėjo ilgas 
Poliesės pavasaris. Dargana gynė mus 
nuo vokiečių persekiojimo, ir dėl,to row 
das praėjo beveik be nuostolių. Bet ji-., 
nai taip pat. ir sukaustydavo, sulaikyda
vo dalinio judėjimą, neleisdama žaibiš-

• kaj_xtriuškįnti priešo. Mes priartėjome 
evo tada, kai priešas buvo jau'

Visi užkietėję .Tarybų Lietu-Į 
vos priešai, ypač ^klerikalai, 
kartoja ir kartoja vis tą patį 
posakį: ■ “Maskvos agentai,” 
o netiesioginiai, tai “svetimos 
valstybės agentai,” kas reiš
kia tą patį.

Šitą posakį jau jie kartoja 
nuo pat pradžios rusų revo
liucijos. Kaip tik Rusijos liau-. 
dis nuvertė savo engėjų gau
ją su caru Mike priešakyje, 
4r vėliau išdavikas A; Kerenš- 
iOs. išnešė savo kudašių į Pa
ryžių,’ — nuo tada ir 'gimė 
posakis “Maskvos agentai.”

prie 
kiek Atsigavęs po Stalingrado sutriuški
nimo, kai frontas, jau stabilizavosi.

Ė, kad taip Kovpakas būtų nuvykęs 
prie Kijevo mėnesiu anksčiau! Bet taip 
neatsitiko. Ar tai neatsitiko todėl, kad 
pritrūko “strateginės drąsos,” ar ’todėl, 

y kad ir partizanų veikloje nežinia iš kur 
atsirado valdininkystė. bei verteivystė.

Yra žmonių, nors jie būtų paprasti 
darbininkai, kolektyvinio ūkio valstie
čiai, bet supjantančių savo daubą kaip 
dalelę bendrojo, nęt jeigu jis būtų ir 
mažytė smiltelė grandioziniame valsty
bės darbe. Tačiau yra taip paf žmonių, 
galvojančių rajono, kvartalo mastu,, iš 
savo ’ varpinės. Jiems nerūpi-tai, kas 
neįeina į jų tiesioginių pareigų ratą. 
“Aš atsakau už kolektyvinį ūkį, cechą, 
įstaigą, pulką, diviziją, atlieku savo dar
bą teisingai, o toliau — tegu gauna ga
lą!” Nežinau, kaip yra taikiame gyve
nime, bet kare, o ypač partizaniniame, 
kare, toksai kvartalo mastu galvojimas 
yra pražūtis.

Dar 'ir kita, nsįptis ateidavo man į gal
vą. Galimas daiktas, kad atsiųstieji par
tizanų štabams sutvirtinti draugai ka
riškiai- mechaniškai perkeldavo į mūsų 
veiklą grynai karinių operacijų patyri
mą. Sugebėjimas sudaryti, pranašumą 
jėgų- reikiamu momentu ir reikiamoje 
vietoje — štai karinio meistriškumo rak
tas. Bet žmonės paprastai galvoja galį 
pasiekti jį aritmetiniu būdu — durtuvų, 
automatų ir buožių apskaičiavimo keliu. 
Jie užmiršta tai, jb’g kartais vienas ka
reivis gali sunaikinti dešimtis priešo ka-. 
reivių, jog armijos dvasia 'kartais stovi 
aukščiau už šimtus sudėtingų mašinų, 
jog vado žinios, nuojauta ir sugebėjimas 
pagauti progą, momentą, akimirką — 
jog tai yra lygiaverčiai dalykai su pa-' 
traukomis ir, tankais. Jėgų^pranašumas 
— tai yra technika, žmonės, plius karve
džio talentas.

žodžiu, aš esu už karo algebrą ir prieš 
tuos žmones, kurie bukaprotiškai pakei
čia ją aritmetika. Kai kurių žmonių pa- ? 
linkimai.į aritmetiką atsiėjo mums ne
maža kraujo. .

Aš kažkaip apie tai pasikalbėjau su 
draugu Demjanu. ..

— Kareivis rizikuoja viską, gyvybę ... 
O vadas dar ir „prestižą, -— įsikarščiavęs . 
spyriausi *as^

Demjanas rimtai į mane pasižiū
rėjo. Paskui tarė: . v z

— Q arjdaug yra pasaulyje žmonių, 
kuriems prestižas yra brangesnis mž gy
vybę? ’ ; _•

• — Nelabai daug, bet tokių yra. Ir ne 
taip ,jau mažai, karštai tarė Rudnio- 
vas. -r

Demjanas atsisuko į jį -ir.atidžiai 
įsižiūrinėjo į Semiono VasiljevičiaUs vei-

šio posakio iniciatoriai patys 
svetiihos , valstybes agentai! 
Nes jau arti du tūkstančiai 
meti), kaip visame pasaulyje 
krikščionys - katalikai, neatsi- 
žvetĮfiant, kokios šalies bei 
tautos /jie bebūtų, visi, kaip 
vienas,, ištikimai tarnauja ir 
gerbia savo vyriausią . bosą 
■— popiežių. O kaip istorija 
rodė, tai tik vienas popiežius 
buvo ne italas. Kiti visi buvo A
italų tautos.

I>u tūkstančiai metų, tai ne 
viena dienelė, ne vieni metai, 
kai krikščionys tarnauja, sve
timai valstybei Romai. Du 
tūkstančiai metų, kai viso pa
saulio katalikai, sumoka mil
žiniškas' sumas pinigą^vadina- 
mam sAvo šventam tėvui — 
svetimai valstybei.

Du tūkstančiai metų, kai 
visi krikščionių kunigai, vys
kupai,

•'šventam 
visi yra 
agentai.

Du tūkstančiai metų, kai į 
Romą plaukia auksas ir kiti 
turtai iš visų kampui žemės 
rutulio.. Na,. o kur afieros? 
Visokį pjlgrimai šventam tė
vui ^udeda milijoną kartoj 
daugiau, negu'jis gauna iš ti
kinčių tiesioginėmis . dilelė
mis. / •. . j

Tai, rodosi, šiandien Itali
ja turėtų būtį turtingiausia 
šalis pasaulyje, daug turtin
gesnė už' Ameriką. Rodosi, 
dabar Italijoj žmonės tuėtų 
gyventi taip, kaip pasakišk'a- 

Tne rojuje. Visi italai turėtų 
būti turtįngesni už vi\ų kitų 
šalių žmones. \

O ar taip šiandien yra šven
toj Italijoj ? Ne, nieko pana
šaus! šiandien Italijos žmo
ni') gyvenimo būklė 
apverktina. Prieš ir 
trojo karo, Italijos, 
skurdas toli pralenkė
tų šalių žmonių skurdą? Ne
paisant .nei to/ kaVT vardan 
dievo į Vatikaną upeliais 
pla'ukia pinigai iš,visų pasaliu 
lio kampu.' Bet Italijos' liau! 
dis tų milijonų nematė ir nė- 

Jūs sakysite: Tai tik 
tėvo “biznis.

kardinolai tarnauja 
tėvui, italijoniiM. Ir 
svetimos valstybės 
Ar ne. tiesa ?

po an- 
žmonių 
visų ki

mato. 
švento 
šventas tėvas šiandien ir yra 
visa Italija. 3o agentai kle
rikalai savo rankose turi visą 
valdžios aparatą'. O toji val
džia/ iš Marsh alio plano irgi 
jau 
ir 1 
dar 
retų 
lijos' 
Tą visą

gavo 
Stųs. 
gaus.

Bet

šimtus milijoną
Išimtus milijonų 
Tai, rodos, 

užtekti visiems 
žmonėms. Bt^ 

turtą su doroj a

- (Bus daugiau)

tu- 
Ita- 

n e !
tik

popiežius su savo kardinolais, 
ir gal desėtkas kitas jiems' ar- 

Jie vist bi- 
Tuos . milijonus, 

, kai- * « . • ; ■ ’ šuoliais marsuoja link komu
nizmo, jie perkrausto 
šalis ir deda į bankus.
vo žmonėms — nieko; .. 
štai dėl 4<o 
taip skursta, 
ilgai negalės.

Visi Amerikos kareiviai, ku
riems teko būti daugelyje šau
lių, su kuriais tik teko kal
bėtis, sakė : niekur jie nema
tė tiek skurdo ir purvinai 
gyvenančių žmonių, kaip Ita
lijoje. Net ir Afrikos juod- 
veidžiai nepalyginamai šva
riau gyvena, geriau apsirengę, 
negu italai!

Tai, štai jums šyentoji že
me. . , su šventuoju tėvu. ■

.Kad geriau prirodyti, kaip 
nuoširdžiai katalikai afięrą-

timų giminaičių.
lijonięriai

įypač šiuo laiku, Italija

j kitas
O sa

rai 
Italijoj liaudis

Bet 'taip tęstis

voja šventam tėvai, tai skai
tykit šitą anekdotą. 1896 me
tais Suvalkų, Kalvarijoje buvo 
dideli atlaidai, atpuskai, ro
dosi, ražan.cavos. ■> O svieto 
privažiavo iš kitų parapijų- 
daugybė, kad ne tik nemaža 
bažnyčia tą dieną buvo pilnu
tėlė, bet ir ant šventoriaus 
aplinkui bažnyčią visur buvo 
pilna. Aš tuomet buvau vai
kutis, apie 8-9 metų. Bet 
tuose atlaiduose ir man teko 
dalyvauti ir viską paikiai at
menu. Pamokslą • tą sekma
dienį užsilipo sakyti pats de
kanas žĮliau'skas.

Na, ir sakė jis, ir rėkė ir 
graudino žmonelius, kad jie 
per daug griešina. Kirsdamas 
kumšiu į koželnyčios - saky
klos briauną, sakė: Visi vel
niai džiaugiasi, kad jūs savo 
sielas baigiate pražudyti! Jūs 
gailitės duoti ant afierų, 
gailitęs užpirkti mišias šven
tas, ekzėkvijas! Eisit, eisit, 
neprieteliai, pažiūrėti, kaip 
Kristus guli nukryžiavotas! O 
per ką? Per jūs, nepriete
liai!”

Ir kada jau visus žmones 
sugraudino iki pat gilumos 
Širdies, kad jau vėrke-ūžė. vi- 

bažnyčia,. ne tik moterys-, 
bet ir vyrai, ypač davatkos, 
tada jis baigė; paskui nosine 
apsišluostė, veidą, nuo kurio 
čiurkšlėmis bėgo prakaitas, po 
geros pauzosv pakėlė ranką 
ir, kiek patylėjęs, visai jau 
žemu balsu, pradėjo: “Dabar 
bus renkamos afieros — šven
tam tėvui. Visi krikščionys 
katalikai, kas mylit Dievą — 
negailėkit rublių, pusrubliu ir 
skatikų! Išdykę pagonai Va
lakai (faip tuomet vadino 
Italiją) sukilo prieš šventą tė
vą! Uždarė Vatikane ir lai
ko, kaip kalinį. Jjįs ten pusiau 
badauja!”

Tuoj po dekano pamokslo, 
keturi kunigai su nemažomis 
karbonkomis pasileido rinkti 
“badaujančiam” šventam tė
vui pinigus. žmonės dąvė 
gausiai.

Kiek suripko tą sekmadie
nį, tai nepaskaitė, ir nesvar
bu. Bet man ve kas labai, 
labai buvo svaVbu. Man mo
tulė tą dieną-^yuvo davus dvi 
kapeikas, kad po atlaidų nu
sipirkčiau pyrago. \ Bet. . . 
va, jau kunigėlis netoli, o visi 
žmonės tik meta ir meta, o 

i 

kunigas kiekvienam atsako, 
ar meta, rublį ar varinį -— 
Dievas užmokės1! Kai tik ku
nigas prisiartino, tai ir’ ąs 
—p a šmakšt, savo keturskati- 
kį įmečiau karabonkon! Ku
nigėliu ir man atsakė: “Die
vas užmokės!

Argi -galima paisyti sayęs, 
kuomet šventas tėvas badau-, 

•>ja, samprotavau aš?!.
O dalykas buvo tame, kad 

italai jau .^bepajėgė toliau 
vilkti sunlhos gyvenimo naš

tos. Išalkusios minios veržė
si į gatves, šaukdamos duonos 
ir darbo! Kad ir pragaras at
sivers po mūs kojom, mes tu
rim gauti duonos, kurios Va
tikane yra pilni aruodai!

Nors nuo to laiko jau buvo 
praėję daugiau pora desėt- 
kų metų, kai iš švento t^yo 
buvo atimta svietiškoji va
džia,. bet vyskupai ir kunigą? 
dar ir tuomet vardan švento 
tėvo apgavinėjo ^žmones.- Aš 
išėjęs iš bažnyčios į rinką 
prieinu prie būdukių, kur žy
dės pyragus pardavinėjo. O 
baronkų stovį stirtos ir taip 
baisiai aš jąs mėgau, bet dvie
ju kapeikų nebeturiu jom nu
sipirkti! Afieras šventam tė
vui sudėjau! į »t

Ve, kur tikri agentai sve
timos valstybės.

Susninku Jurgis.

Detroit Mich.
A--------- Į • .<-*

Nors neskaitlingas buvo 
Lietuvių 'Kliubo susirinkimas, 
bet apsvarstyta onė reikalų. 
Dėl tam tikrų Mausimų ^bus 
šaukiamas speciaJis susirinki
mas kliubo narių? Sako, kad 
tas susirinkim’as* bus laikomas 
nedėlioj, 16 d. spalių, 2 vai. 
po pietų, Draugijų Svetainė
je. Bus svarstomas reikalas 
naujo namo, statymo. Nariai 
privalo dalyvauti.

Detroito Lietusių Kliubas 
minės savo 25-kių metų su
kaktį. Valdyba .įviliota pa
sidarbuoti paruošti jubiliejaus 
parengimą, kuriame dalyvaus' 
ūariai,ir jų žmonos. Teko su-, 
žinoti, kad valdyba paskyrus 
5 d.« lapkričio tam parengi
mui. Įžanga į jubiliejaus ban- 
kietą bus $1.50 porai.

, Spalių 1 ir 2 dd. LLD 10- 
tos apskrities pastangomis 
buvo surengtą du parengimai. 
Spalių . 1 dieną, subatoje, LLD 
52 .ii’ 188 kp. rengė bankietą, 
kuriame dalyvavo ir Liet. ‘LiU 
teratūros Draugijos CK Se
kretorius D. M. šolomskas. 
Skaniai pasivalgę visi šneku
čiavosi įvairiomis temomis ir 
gražiai laik^ leido.

Se k m a d i e n h--4>o pietyje, 11 i s- 
panų Svetainėje, šo
lomskas kalbėjo dviemis te- 
momis^^Rh-mom kalbėjo apie 
Lietuvos taiymnę santvarką, 
o' antroje tarptautiniais klaup
simais \įr Trumam) politiką. 
Publikos sekmadienį buvo 
permažai, nes diena bovcr^il-^ 
ta, graži, tai daUgMis išva
žiavo į farmas ir miškus gry? 
liauti. Padengimui • lėšų ir 

/paramai darbininkų^ reikalų 
/ūkų surinkta virš $50.

Prakalbose kalbėjo ir mo
teris Annf Ganįey svarbiais 
reikalais, kurią reakcija nori 
deportuoti į Lenkiją. Ji yra 
vedusi/turi vyrą ir 11 metų 
dukrą. Ska-is.

• Fort Williamy Kanada.— 
Bekasant gįhrsulinį, dujos 
užtroškino- Josephą Cliffor- 
dą ir jo 15 metų sūnų.

pon
v/ears an
Adoni

su ADAM patrauk
site visų akis šį Rudenį!- 
Rankomis padaryta i.š 
importuotų vilnų .. . ma

ldingai daili, sunkiai pri
laikomiems.

Klausykite DREW PEARSON 
Adam Hat Radio Progi'amoj 
Kiekvieną Sekmadienio 
Vakarą. \

Matykite telefonų knygoje 
vardą J č i a u s i o jtWs 
ADAJ\T'M!rybėlių pardam^ 
nėtęjo:

. Lawrence, Mass.
Merrimac Mill Čo. skolinga 

įplaukų taksų $38,257. Ne
mokėjo už 1914-1946 metus. 
E i n a j os i ž d i n i n k o ty r i m as.

Į bažnytines mjokyklas lan
kosi 6,597» mokiniai. Aukš
tesnę mokykla lanko 704 stu
dentai.

d. buvo bedarbių 
miestą vo j svetai-

Bedarbių 
Kalbėtojai

Spalių 1 
prakalbos 
nė j. ant Oliver St. 
susirinko daug,
kvietė bedarbius organizuotai 
verkti. Ragino ir kitus pilie
čius) -rūpintis bedarbių rei
kalais, nes bei vienas nesame 
užtikrinti nuo bedarbės.

' Svarbios prakalbos atsibus 
šeštadienį, spalių 22 d., 2:30 
vai. po pietų. Kalbės žymus 
Daily Workerio tarptautinių 
žinių kolumnistas J. Starobin.

Spalių 23 d., nedėlioj, įvyks 
LLD 37 kuopos susirinkimas 
Maple Parke, kaip 2 vai. po 
pietų. .Susirinkimas bus svar
bus, nes turime daug svarbių 
reikalų. Yra Ritėję referendu
mo ir CK balsavimų blankos. į 
Visi ir visos na\ai prašomi 
dalyvauti ir naujų narių atsi
vesti įrašyti. . (

S., Penkauskas.

Suraizgyti, pajuodę, matosi Toronto. įlankoje, Kanadoje, griaučiai ekskursinio Irfivo 
Noronic sekama rytą po gaisro, kuriame suspirgėjo iki mirties virš 
didžiumoje, vykusių šiaip sau pasivadinėti ant ežero, laive praleisti Šone^

matosi paveikslas lai vo pirm tos nelainYes. \ X
---------------- : ..-r.----------------- --------------- --- »------- - ---------- ---------------- ------------------------------------- --------
4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pcnkt., Spal. 14, 1949
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Grupė Yankiu tymo žaidžiu susigineb^ 
niečiais Red So*c, abieji

vengė nenumatyto litu

T®

iprforirialumus su savo konkurentais bosto- 
gfreit isjkišę nepaliestieji ginčo žaidėjai is- 

k.to programos užbaigai

Moralis CCF Nusiginsią vintas

so apie
atgal, pilniausiai nu-

nusiginklavimo, p r a- 
vadovybės visoj

ra i, kaip kad 
CCF valdžios.

” Pusėtinai aišku, kad na- 
cionalė CCF,tai$ba nori duo
ti suprasti Kanados kapita
listams tą zfakt1£ kad ‘ Brita
nijos kapitalistąi gavo dau- 

I giau nuomomis, palūkanomis 
ir pelnais prie darbieČių val
džios, negu kada nors pir-“ 
miau. Jie pasidarė $700,000,- 
000 daugiau 1948 metais, ne
gu kad 1947 metais. CCF 
kalbėtojas neužsiminė . apie

TORONTO. Kanada — 
Nacionali$ Darbo . Progre- 
syvės Partijos lyderis Tim 
Buck rašo Tribūnoj, kad CCF 
(Canadian Commonwealth Fe
deration) atsižada socializmo. | 
Jis savo straipsntde sako:

.‘‘ Pranešimas sp^j 
tas CCF naciona.lio’ 
savaitę
šviečia procesą moralio ir po
litinio 
vedamą jos 
partijoj.

‘‘ Pranešimas s^atyįai susi 
dėjo iš parinktų ištraukų iš Į 
kalbos, x pasakytos nacionalio 
lyderio, pono Coldwell, CCF 
vasarinei mokyklai. Ištrau
kos kalba" grynai apie7 CCF 
atsinešima linkui klasių ko-1 f * ' • ' y • • ivos, kapitalizmo ir socializ- 1 
mo i

“ Kadangi tai buvo - atsar
giai prirengta lekcija oficia- 
lei CCF mokyklai,, tai verta 
pastudijuoti tą pelitinę pozi
ciją, -perstatytą studentams, ! 
tais trim i ( labai svarbiais : 
klausimais.

“ Kas* liečia pirmąjį, kla
sių kovą, pono Coldvvčll•po
zicini tiesiog kategoriška — 
ji visai nereikalinga. Pagal 
tai, ką jis pasakė tiems stu-. 
dentams, idėja, kad klasių 
kova neišvengiamai išauga iš 
antagonistinių interesų, yra 

- klaidinga; dar bl(\giau, ji yra 
išrasta 
remiasi ‘ 
kantos ir 
stinktu”. 
konflikto „ 
well, todėl 
lizuotomis 
ros valios

komunitfių, kurie 
‘primityviu neap>> 

antagonizmo in- 
Tikro reikalo del 
nėra, aiškino Cold- 

CCF remiasi “civi- 
toleranėijos ir. ge- 

doromis”.
tikrumoje n c* būtų 
Coldwellip kalyba

kad jis ' niekad ne
ap ie John Manyme 

korporaciją ir jos 
Asbestos mies- 

provincijoj,
Kanados Garlaivių 

ai* Du plėšio Spynos 
, . ąr apie Makenzio 
konfliktą sų lordu

sektųsi prre

Montello, Mass
Paskutinis Pakvietimas

Jei . dar 
ir apylinkės 
žinoma, tai 
dieni, spalio 
vių Tautiško 
j ė, Montello,
bai Įdomus p a r e-n g i m a s . 
Brook lyno

. Jono
naują,; iš
gyveninio, 4-rių, veiksmų

“Mūsų Gyvenimo Žaiz-
Stato scenon ALDLD 6- 

Pelnas nuo šio 
dienraščiui 

jo 30 metų

kuriems Brocktono 
lietuviams nėra 

žinokite: šešja- 
15 dieną, Lietur 
Namo Svetainė- 
Mąss., įvyks la-

| tą baisų faktą, bet nėra abe-. 
[jonės, kad jis. turėjo jį min
tyje,' .' kuomet * jis pasakojo 
studentams, kad prie CCF 
•socializmo ‘didelė dalis in
dustrijos galėtų būti' palikta j

I privatinei nuosavybei • ir ini-' 
i ciatyvai’. Jis pradėjo dar aiš
kesnę antisoeialistinę mintį, 
pareikšdamas, kad CCF so- 

i cializmas ‘išlaisvins daugelį 
privatiniindustrijų iš. ne
saugumo’. \

“Tiems studentams, 
"buvo užtektinai -budrūs 
bejoti, ar galima tokiu 
nugalėti finansinį kapitalą ir 
jo monopolius, ponas' Cold
well turėjo gatčlvą atsakymą. 
‘Jo pasisekimas’; pabrėžė- jis> 
‘priklausys nuo to, kaip pri
vatinis biznis atsineš

/ąvo 
S ‘ > 
apie

interesų.’ 1
Ką' porRTsTTold well 

socializmą ?
JLs išaiškino CCF

kurie 
sua- 

būdu

linkui

sakė

yado- 
atsinešimą linkui so- 

uformui 
kulis leido 

poziciją

aktoriai, vado-vy- 
Valenčio, . stĮatys 

Amerikos lietu-čia 
yių 
dramą 
dos.”
toji- kuopa, 
parongim o 
Laisvei, atžymint

Drama Įdomi, Įspūdinga ii'

ten. ir šen ir vėl jos pilnos 
rankos darbo. Jų namas la
bai švarus, nes žmonės susi
pratę ir kultūrišku bet dar
bo daug. > šiemet ruduo’ gra
žus; tai ūkininkams galima 
atlikti daugiau darbo..

Padaviau Janulienei Mote
rų Kongreso Konstituciją/ 
perskaito ir’ prisirašė ' prie 
šios moterų organizacijos. Ji 
supranta reikalą.

Nuo Janulių nuvykome pas 
Rubus. Radome Rubienę dien
raštį Vilnį beskaitančią. Sa
kė, kad Vilnis patinka, nes 
daug žinių pateikia. Pasikal
bėjome apie moterų organiza
ciją,’* apie Pasaulinį Moterų 
Kongresą, kuriamo 81,000,000 

♦moterų buvo atstovauta. Lu
bienė .taipgi įsirašė iF užsimo
kėjo $1 už visus metus.

, Iš čia nuvykome pas Da- 
makauskus. Radome juos abu

- nialkas bogaminant 
Damakauskienė yra 

kiti-
zliAtuviai ūki- 
paivdirbą, bet 

palaikyti i r 
kuopą, paremti pro-

darbo žmonių j'u- 
Garbė jiems ir arau-

miške - 
žiemai,. 
LLD narė, kaip -ii 
šios apylinkės ( 
ninka i. Jie su n 
suranda laiko 
L L D 
gresyvį 
dėjimą.
gėms# moterims, kad jos su
pranta organizacijos 
gresyvių reikalus. ’•

Eva Simans.

ir pror

Scottville, Mich.
D. M. Šolomsko Prakalbos 
Pavyko

Rugsėjo 25 d. Ūkininkų sve
tainėje žmonių susirinko gra
žus būrys ir ramiai išklausė 
dr: D. M. šolomsko prakalbą. 
Jis kalbėjo paprasta kalba ir 
vengė nesuprantamų žodžių?

Wilkes-Barre, Pa
Plymopth’o Lietuvių Tautiš

kų Kapinių Bendrovės 35 me
tų sukaktuvių vakarienė įvyks 
sekmadienį, spalio 16 d.,
1949, Lietuvių Tautiškos baž
nyčios .svetainėj*, 206 Parrish 
St. Prasidės 4 vai.- po pietų. 
Mūsų gaspadinėg. jau prisiren
gė su skanią;! vakariene. ' Ma- 

kad nesigailėsite ątsi-nome, 
lankę Į šį parengimą. Bus 
gėrimo ir muzikos šokiams.
, Taipgi dalyvaus progra
moj Antapas Bimba.' ‘

Žinios iš Lietuvos
FABRIKO MECHANIZACIJA

VILNIUS, . rugp.' 10 d.—• 
Daug kas pasikeitė po re
monto Vilniaus‘Marytes Mel- 
nikaitės vardo konditerijos 
fabrike, 
kinio 
čia dirba karamelės 
kuri Įgalina gaminių 
ti beveik 3 kaltus daugiau. 
Pastatyti du katilai, kurie 
gliancuoja 
kią saldainių rūšĮ. 
šis darbas* 
atliekamas i

vardo
Vietoje buvusio ran- 

gamybos būdo dabar 
linija, 
išleis-

i katilai, 
žirnelius kito-

Anksčiau, 
buvo Ataip pat 
rankorms:'

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-^no nusTJ

Kas gi pradėjo Vokietiją 
skaldyti? Pradėjo'tie, kurie 
suorganizavo vakarinėje Vo
kietijoje iš amerikiečių, anglų 
ir francūzų zonų vokiečių 
valstybę.

Rytinei zonai nebeliko kitos - 
išeities, kaip tik susiorgani
zuoti Į valstybę. Taip ir pa
daryta šiomis dieno

ir ai aso mūsų ko 
spaudoje! • /

is. Bet 
h'iukšmo 
lercinęje

| vienas,, atsilankęs ’ šin vaka
ran. džiaugeis-.-**

Kviečiir visus Montello-^ 
I/rocktono lietuvius, ’taipgi 
apylinkes miesteliu .ir xBosto- 

,no lietuvius- dųlyvautr. šiame į 
nepaprastame vąkare.

Vaidini m ąs p rasi d£s 
vakaro.

V Vienas Komisijos

7

Narių.

Antanas

šis parengimas! yra rengia
mas dėl 
kad būtų 
aptaisyti 
me j ką 
grožėtis.

Už sveikų vaikų išauklėjimą
ŠAKIAI, rugpjūčio 11 d.— 

Gelgaudiškio 
sc 
randa 
tėvų 
vaikai

vaikų namuo- 
prieglaudą su

metu žuvusių 
‘ '. Kad

būtų išauginti sveiki, 
atatinkamas 
p i amas Į 
kalavimų 
lat tikrinama auklėtinių 
sveikata. Paskutiniu- laiku 
visi auklėtiniaį buvo patikrin
ti apskrities rentgeno kabi
nete. .

tėvišką
karo

vailjcai-našlaičiai.

dėmesys k rei
sai! itąrinių rei- 

įgyvendinimą. Nup- 
tikrinania

J. Ambrazaitis

KELMĖ, rugp. 16 d. — 
Vaiguvos tarybiniame ūkyje 
sukurta * raguočių farma, ku
rioje yra 88 melžiamoms kar
dės, 
liai 
liu 
86
motininės.

Tarybinis ūkis 
pakankamu

Numatomą išplėsti karpių
ųkį. šiuo metu 
m i tvenkiniai, 
dens plotas sieks

o taip pat 56 verše- 
prieauglio. Išplėstas kiau- 

ūkis. šiuo 
kiaulės,' jų

metu 
tarpę

yra
8 —

Sunku suprasti mūsų -diplo
matus.''^Jungtinėse Tautose
jie sako?XVisi suskaitykime/ 
ir paskelbkime^visus savo Jca- 
ro pabūklus, ya'part atominių. > 
Atominiai ginkraCturi p’asilB/ 
ti slaptybėje.

* K(ir čia logika*—Nėra jo
kios., Kas gi gali, apart pa- • 
stumdėlių, už tokią programą* 
balsuoti? .

Jeigu skaityti ir skelbti gin
klus, tai reikli imti visus be 

Kiek zijjxfiia, 
ya^pa^igamin- 

turi pasigaminusios ato-
bęmbų, atseit, JungtK' 

ės ir TaryJjir^Są- 
gir- Sovietai su tin-

jokios išifnties. 
tik dvi šalyse 
ti. ir 
minių 
nes Vaistu 
junga, Jei 
k a visam svietui-parodytr/l^ą 
jie turi pasigaminę, tai ko 
bijoti Amerikai?

' priešingai, 
rodytų, 
girdėjo 
Asbestos
darbininkus 
tolyje, - Kvebeko 
ai- apie 
Linijas, 
įstatymą, 
Kingo konfliktą sų 
Byngu, kas liečia rinkėjų au
toritetą versus karaliaus au
toritetą. Bet, žinant, kad po
nas Cold well girdėjo .apie 
tuos ir daugelį kftų pavyz
džių, kaip klasių £ova auga 
iš kontradikcinių klasinių in
teresų ir siekių, • Kanados

• darbininkai turi t(^iūu ieško
ti atsakymo, kokia CCF ofi- . 
cialė ‘ pozicija antru kl&usi- * 
mu — kapitalizmo klausimu.

“ Kas liečia kapitalizmą, 
Coldwell nebuvo toks kate
goriškas, k am kad klasių 
vos klausimų. Faktinai 
nei 
prastu 
naudojo 
nuosavybė”, 

z siėmimas,’’ 
ir “valdytojai,’ 
neminėja 
sistemos. Ji) 
kad ČCF nepHešinga 
lįstų peniams. Ištikro, jis

cializmo atsargiai 
Iii otų nurodymu, 
jam nušviesti savo 
be išsistatymo Į pavojų bū
ti apkaltintu, kad jis. net ne
kalbėjo apii^ji. Jis .nurodė į 
vienintelę ’ socialistinę drau
giją pasauly, kur .nėra kapi
talistinio pelno, kapitalistų 
klasės, kapitalistinio išnau-. 
dojimo, . kaip Į ‘Stalino vals
tybinį kapitalizmą.’ Svarbu 
dar pažymėti, kad jis neuž
siminė apie karo pavojų. Jis 
daugiausia kalbėjo prieš ko
munizmą ir Tarybų Sąjungą.

“ Tenka pąstatyti klausimą 
labai rimtai, kiekvienam dar
bininkui-, kuris mato 
darbininkams vienytis 
mui unijinių teisių, 
mo standarto, ’ darbų
vienam darbininkui ir 
rinės klasės žmogui, 
pritaria veikimui dėl 
išlaikymo, kiekvienam

• piečiui,....................
cializmo ’idealą: ‘Ai’ gali ši 
sistematinė kampanija nugink
lavimui darbininkų klasės 
judėjimo moraliai, ir politi
niai likti be atsakymo? ’

‘‘ Atsakymas turi būti Ne ’ 
! J tai reikia atsakyti kiekvie- 
I noje Įmonėje, kiekviename 
[susirinkime — kur tik Ka
nados darbininkai susitinka.”

Ncpamirškite' Sekmadienio 
Popiečio!

Nei vienas Worcesterio lie
tuvis neprivalo jpanliršti, kad 
sekmadĮenĮ, sspalioJ 16 - dieną, 
pas m u?
toriai, vadovaujami Jono Va- 
lenčio, ir suvaidins 
gražią dramą “Mūsų 
mo Žaizdos.”

Vaidinimas įvyks
Svetainėje, 29

atvyks Brook lyno ak-

Įdomia, 
G y veni-

vyru 
bus

Lietuvių 
Endicott St. 

Pradžia 2:30-vai. po pietų.
Pastatymą? religia ĄLDLD 

ir moterų kuopojs. Tai 
at žy m ė j imas d iėli rašei o 
šs 30 metų jubiliejaus.

Ragintu kiekvieną worceste- 
rietį, taipgi apylinkės lietu
vius meno mėgėjus ‘dalyvauti. 
Tai reta mums -proga bus pa
matyti tokį vaidinimą.

Nesivelti o kite!
Koregp,

reikalą 
gyni- 

gyveni- 
kiek- 
vidu- 
kuris 

taikos 
kana- 

,• kuris tiki. į didįjį so-

Cleveland, Ohio ■

klausimu.
karto liuesuminėįo jo 

i storintu vardu.
terminus

‘individualus už-? 
pi i viltu s biznis’*, 

beį niekacr 
apitalizmo ar pelno 

tvirtai pabrėžė,
kapita- 

pa- 
nc- 
im- 
jis 
jų

ge-

Jis 
pa- 
Jis 

privati

l.ABAI GRAŽUS
Miesto 'žmonės 

žinoti'pas lietuvius

simą ir iš Vokietijos atvykusių 
lietuvių elgimąsi.

Jis sakė, kad nekurie iš jų 
pradeda atsikvoščt ir pama
tyt, kad jie to rbjauts, kurio 
jiieke, včia neranda, y prisieina 
įiekuriems sunkiai dirbti už 
kasdieninę duona.

Draugas 
aiškino 
šaltąjį karą, kad tas ‘ ka- 
grąmzdiną šalį į- skolas 

... neveda’ prie.gero; šalies 
! ekonomija^ ima bašlytįi, '^be
darbė /didėja, fabrikantai ne
nori savo pelnų sumažinti, o 
'dar stengiasi didinti skubos 
pagalba ir tokiu būdu darbo 
žmonių, perkamoji galia - dar 
daugiau ' mažėja. Darbo žmo- 
nes turės ieškoti išeities iš tos 
padėties 
shallo 
A me r i k os 
krizio.

Paprašius aukų lėšų pa-z 
I dengimui, surinkta $17. Drau
gas šolomskas gavo iš atskirų 
draugų dienraščiui “Laisvei” 
Juibiliejauš pasveikinimui $25.

Rugsėjo! 26 d. turėjome 
draugišką' vakarienę->pas dr. 
Klastauskus, kur su d.jsolomsr 
ku pasikalbėjome ir atsisvei
kinome. Drg. šolomskui labai 
patiko mūsų apylinkę ir priža
dėjo, jei galės, ateinantį metą 
atvažiuoti pasilsėti kolęią sa
vaitę prie Michigan ežero. 
Lauksime draugo išpildant 
savo pažadą.

Oftas buvo labai gražus, tai 
Mr. Žolomską pa vėžio jom po 
pi^nĮ \įpylifikę, parodėm ir 
mftuviškų sūrių dirbtuvę, kur 
pasipirko du sū.rius ir- pasiun
tė dr. šalomskienei į Brookly- 
ną. ' 1 '’ į j

tY.

čia i 
lies 
ras

as pla-
ąpi.e \musų

ir rįh’u!naiio-Mar- 
planai neišgelbės 

nuo- ekonominio

F. Žukas;

kuriem kapitalistam —
> y plikacija buvo aiškiu kad 

turėjo —Pi i lity j e daugybę 
—šiandien nesiseka taip

. PARDAVIMAI
Parsiduoda 3 šeimų namas, atski

ra krautuvė, 3 gaidžiai, lotas 
65x365, visaip išrandavotas, įplaukęs 
$2,400, į metus, krautuvė užimta, 

metų, kaina 
Great Neck

lysas pasibaigs už 2’/i 
$18,000. Telefonuokite: 
2-1864. Arba rašykite:

Alfonse Varanauskas, 
tane, Great Neck, N. Y.

, (255-259)

24 Potters

•sukėlimo' finansų, 
galima padailinti ir 

kapines, kad turėtu- 
nors. pasižiūrėti *— 
Kai bus finansų, tai

ir' bus galima -palaikyti darbi
ninką, kuris prižiūrės žemę.

Tad, draugai ir draugės, 
dėkime pastangas dalyvauti 
parengiihe, kad būtų pasek- 

geros organizacijos
PLTK B«Ld rovės 

Komitetas.

apsirūpino 
kiekiu pašarų.

m i ngas 
naudai.

remontuoja-- 
kuriu van- 
apie 3^ ha.
J. Stohys

Kinijos ‘ komunistai turi 
daug vai'go pasivyti čiango 
režimo likučius. Buvo many
ta, kad jie bus sučiupti Can-

Bet iš ten ųau paspru*- 
už šešių . 

k Cantoho.‘v ...prisieis
k medžioti.

tone. L-......... — u-
ko Į ChungkingąA 
šimtų mylių nuo \
Dabar komunistanįs 
traukti ten ir

geležinkelininkų 
vaikams

Tarybinio ūkio vyr.
' agronomas

Per 30 metų daug, pasi
keitė — žymiai pagei^jo ir 
mūsų dienraščio turiny^.

, DRUSKININKAI, rug 4 d. 
Gefezinkelininkų Dieną Drus
kininkų kurorte atidaryta’’’sa
natorija Lietuvos geležinkelių 
darbuotojų vaikams, čia bus 

Jodomi vaikai, sergantieji 
SuJIdies bei kraujo indų, reu
matizmo ir. kt. ligomis.

, ' Sanatoriją, pastatyta gražia- • 
me pyai/ parke.’

^Sanatoriją veiks ištisus me
tu s.

RĄS1AIN1AI. Čia' baigtas 
remoiįtuoti ’ stmbiausias aps
kriti estgrū d ų sandėlis. Patal
pose ^liktadfezinfekcija, pa
tikrintas svarstyklių ūkis. 
Prie sandėlio yra prityręs la
borantas ir sandelninkai.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Atžymėjimui Laisvės 30 m. 
kakties, 
keturių 
venimo 
Mizara. 
Spalio 
Namų Svetainėj, 8 Vine St./ Mon
tello, Mass. Pradžia lygiai -7 valan
dą va*kare. Įžanga $1.00 ir- $1.50.— 
Rengimo Komitetas. (227-228)

su- 
ALDLD 6 kp. stato scenon 
veiksmų dramą “Mūsų Gy- 
Žaizdos',’’ kurią/* parašė R.

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

ELIZABETH, N. J.
BANKETAS IR ŠOKIAI

LI}S 3-čios Apskrities Banketas 
įvyks seštadienj, spalio (October) 
15-t^.. Pradžia 6-tą vai. vakare, 408 
Court St. Tai LDS veikėjų pagerbi
mui banketas. Apart geros vakarie
nės bus ir graži dainų programa; 
Dalyvaukite visi. Komisija.

' (226-228)'

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas *
EVerg^een 4-9407

RUDUO 
myli va- 

ūkininkus, 
kur gali gauti skanesn/o ir
sveikesnių maisto, kaip mies
te. Tiesa, mes, miestiečiai, 
negalime suprasti ūkininkų 
gyvenimo. x Nuvažiavę pasi
džiaugiame Avietkomis, galvi
jais ir kitais gyvūnais, tas 
mums patinka. Bet neleng
vas ūkininkų gyvenimas.

Spalio 6 d. mos aplankėme 
kelis kaimynus ūkininkus. Tie 

nei valandų 
sun- 
jos 
rei-

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

mMimniniiiiimiiiniiiiiiinnnniimm

TELEPHONE
STAGG 2-5043

BES. TEL.
HY 7-368)

baigė gimnaziją. Vi- 
toliau mokysiįs <auik-, 

mokyklose
duktė G e r

kolūkio 
Vizgi

žmonės nežino 
savo darbe. Ypatingai 
kiai dirba moterys, 
turi lauko dirbti 
kalus atlikti.

Sustojome pas 
rie netoli Rūbų
nulienė lauko bulves kasę, o 
vyras stubą taisė. Moteris 
parėjus name vėl puldinėja

nės 
ir namu

Janulius, 
gyvena.

Kolūkiečių vaikai stoja 
į aukštąsias mokyklas f

TELŠIAI, rugp. 9 <1.—
Daugelis “Naujo gyvenimo” 
artelės kolūkiečių vaikų jsiais 
bilietais 
si jie 
štosiose 
kalvio
daitė stoja į . Vilniauš peda
goginį institutą.(cStasę Jaka- 
vičiūtė nori taptkJdantii tech
niku. Komjaunuolis Vladas 
Jonušas važiuos mokytis į 
Klaipėdą.

Iš viso naujaisiais mokslo 
metais aukštosiose mokyk
lose mokysis 10 žmonių i^ 
šio . kolūkio.

MATTHEW A,
BUYUS '

f )
(BUYAUSKAS) 1

□
Laidotuvių Direktorius

□ □ □

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

f

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIU8

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

Į (Laisniuotas B ai narnu o to J as)
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

j ‘ Patarnavimai bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
/ Puikiai Vengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

i Mylimiems PaSarvotl Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
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NOwYorim^/a^Zlniqs
Žmones Myli Komunis- > 
tą Kaunsilmaną

sės: i Marcantonio
I Aplankė Maspethą

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

a

Kodėl Nesurengė 
Prakalbų?

Įvyks Gražus Pobūvis;
70 

įvyko

JCarbe Jin Patekti
Per vieną socialistą sužino- • .» 

jau, kad šiomis dienomis New į 
Yorke lankėsi Pijus Grigaitis, 
Naujienų redaktorius.’ šioje 
apylinkėje jis išbėvo keletą 
dienų. Tuojau mano galvoje 
įskilo klausimas, kodėl vįetos

• socialistai; nebesurengė jam 
prakalbų? Juk pirmiau nie
kados tokios progos Vmūsų 
menševikai n e pražiopsodavo.

valandžiukę mylimų
apie to ma-

• pasimaišys, įjauAi.r ‘rengia jam 
prakalbas ir šaukia brūkly-' 
niečiuš pasiklausyti Chicagos 
orakulo sapaliojimų prieš pa
saulio “raudonuosius.”

leist
dr^iįgų būrelyje 
lonumą kalbama, rašoma, dai
nuojama. O tam “gyvąją” 
progą turės kiekvienas, kas 
šio šeštadienio vakąrą;, 15-tą 
(rytoj), galės nuvykti į Eliza- 
bethport, N. J., 408 Court St.; 
kur įvyks gražus . (ir Ąsočiai 
vaišingas) bankielas pagerb
ti, visos šios apylinkės LDS 
kuopų geriausius darbuoto
jus. •

Garbė teks ne vien tiktai

kuopų paskirtiems /^garbės 
svečiais, bet .ir, visiems, ku
riems teks su jais »p;vbuvoti, 
išgirsti pranešimus. tų geriau
siųjų darbuotojų, juos pa
sveikinti.

Visosę Didžiojo New York o 
ir artimosios New Jersey 
miestų kuopose buvo iš anks
to parduodami tikietąi, iš vi
sur tikimasi bankietan atvyks
tančių svečių. 'Brooklynier 
čiams kelrodis tilpo Laisvėje 
spalių 12-tos laidoje.

Minėtas informatorius, bū
damas* eiliniu žmogeliu, nega
lėjo paaiškinti', kas ■ pasidarė. 
Jis tik davė suprasti, kad da
bar vietinėje Socialistų .kuo
poje eina didelės, rietenos. 
Daugiausia nesusipratimo esą 
su J. Buivydu. Veikiausiai 
tik toclėl ir -nebuvo galima su- 

» sitarti dėl pasitikimo ^tvečio” 
nęt iš tolimos Chicagos.

Grigaitis, suprantama,
grįžo Chicagon labai nepasi
tenkinęs tokia JBrooklyno 
menševikų elgsena. Jis ne
gali suprasti, kaip išdrįso jo 
ideologiniai augintiniai jį ig
noruoti. ' Rep.

SU

Pasiilgęs Namiškių
New Yorke, Queens apskri

tyje, stojo teisman Anson. G. 
Purchase, 54 m., patsai pasi
sakęs, kad jis prieš 1'3 su virš 
metii prasišalinęs su $8,000 

•svetimų pinigų, su > jais pabė
gęs į Kansas City ir ten su 
jais versle įsigijęs nuosavo 
turto. Spėjama, kad jis iš- i 
sisuks nuo bausmės.

♦ Klausinėjamas, kodėl jis 
čionai grįžo, Purchase Sakėsi, 
kad nerami .sąžinė ir noras 
pasimatyti su čia buvusia pa
likta žmona ir vaikais prie to 
privedė.

Įdomus Motery Mitingas ir 
Svarbūs Darbai Taikai

Amerikos Moterų Kongreso 
Brooklyno skyrius trečiadie
nio vakarą buvo sušaukęs sa
vo kuopų atstovų susirinkimą, 
į kurį buvo kviestos ir prisi
dėjusios organizacijos, taipgi 

.viešnios*- svečiai. Tai buvo 
neva eilinis skyriaus susirin
kimas) tačiau jo. programa 
savo įdomumu atitiko aukš
tos skalės masinio -mitingo 

: programai.
|. Programai pagrindą suda
rė panų skyriaus narių ra
portai iš taikos^konferencijos 
Meksikoje, iš, lankymosi kito- 

šalyse apžvelgti, kaip ten 
einasi darbas taikai išlaikyti, 
.ir -iš kitų svarbių veiksmų, 
kaip delegacijos į' Albany 
prieš ragangaudystę moky
klose, • pikieto ant Foley Sq., 
Peekskill, ir kitų, . kur sky- A , • * i ».
riaus pirmininkė Mary Jane 

1 Melish ar> kitos dalyvavo.
Nepaprastai gražų palygi- 

i riimą pafdarė'ir jautrų įspūdį 
paliko Rose Thaler primini
mu, kokį neužmirštiną įspū
dį joje paliko Budapešte įvy
kusioji žavinga žibintų para
do demonstracija už taiką, 

į Ir kaip graži ir jaudinančiai

LDS Bowling League Standings
Lost

1949
Won Losi

INCLįJDING GAMES

Won

OF October 4,

TEAM No. 3 9 6 TEAM No. 2 7 8
TEAM No. 4 9 6 TEAM No. 1 7 8
TEAM No* 6 8 7 TEAM No. | 5 5 • 10

1949GAMEsJbOWLED OCTOBER 4,
3 Totals
91

120
211
156

OF
2 

126 
120 
125

1
132

• 82
176

Team No. 2 
Geo Norkus 
Ch: Balchunas 
Chas: Jankaitis
Gene Sadauskas 172

1
165
120
147
156 156

126
80

154
177'

RESULTS
Team No. 4
Pop Navikas •
Joe Krupski 
Geo Prenrtis 
Ed De pluki

382
360
483
468

Blind 140 140 140 , 420 Viri. Chepulis 110 98
Net . 728 667 718 2113' . Net 672 635
Handicap : 26 26 26 78 Handicap 37' 37
Gross 754 693 744 2191 Gross ff. 709 '672

Team. No. 1 1 ”2 . ’3 ‘Totals Team No. 5 •1 2
Al Sherry 112 112 112 336 N Steve Vechkys 133 122
Mike Grigas .91 94 120 305 Chas" Sipowitz 72 112
Vito Gogas 110 110 110 330 Wm. Skodis 118 121
Al Dobinas
Blind 5

196 166 .166 528 Chas Young 157’ 132,
. 140 140 J40 420 Blind 14(V 140

Net 649 622 648 1919 Net 620 627
Handicap 50 . 5Q 50 150 Handicap 66 66
Gross ' 699 672 698 2069 Gross 689 693

143
101
148
133
140
665

66
731

Totais 
431' 
290 

: 472 
536 
306

173
128
142
187

98
728 2035

37 109
765 2144

Team No. 6 
Joe Nevins 
Stan Nevins 
Robert Feifer 
Al Nevins 
Blind 

Net * 
Handicap 
Gross

108
124
137
165
140
674
48

722

INDIVIDUAL AVERAGES

2.
102
138
136

140
659

48
707

414

3 Totals
108 ..318
109 371
141
135 '443
140 420
633 1966

48 144 
681’2110 ’

Team No. 3 
Paul, Rainys 
Carl* Bender ’
Joe Paltan 
Tony Navikas 
J. Surba

Net 5 
Handicap 
Gross

N45 
1163z 
,1132
So 

716 
25 

741

2 .
172
165
132 
187V 
139 
795

25
820

1.
2.

Games 
15

Deptula 12
Sadauskas 15 
Navikas 
Preritis 
Bender

Al Dobinas
Ecfc- 
-Gene

/4. Tony
y 5.. Geo

6. Carl
7. Al Nevins
8. Geo Norkus
9. Robert Feifer

10. Young
11. JB’oe Paltan
12zPaul Rainys
13. Joe Krupski
14. J. Surba >
15. Chas. Janlyiitis
16. Wm. Skodfc
17. Stan Nevin.«F

»18. C. Balchunas
19. Steve Vechkys
20. Al Sherry
21. Vito Gogas
22. Joe Nevins
23. Pop Navikas 

Chas. Sipovvitz
Vincent Chepulis 3 
Mike Grigas 9

24.
25.
26.

- 15
G2
6

12
7
3

15

12
15
15
15
15

9
12
15
12 <

'12

Pins
2563
1909
2488
2435
2343'
2204
1744

. 871
1731
1013
428

2033
390

• 391
1559
1949 .
1933
1862
1843
1103
1447 ^12<
1782
1376
1372

306
' 901

Adv. 
170* 
166 
165 
162 
156 
146 
145 
145 
144 
144 
142 

<H35

•a 

1^9 
-1121: 

126

‘ ‘ |2‘ 
_20 
118 
J14

102 
• 100

High 
Game 

2'13 
193 
204 
202 
211 
171 
172 
173 

'213 
157 
169 
183 
161 • 
140 
177 
175 
189 
176 
143 
163 
154 
151 
165 
164 
110 
120

Praėjusi pirmadienį No. 
mokyklos" auditorijoj 
Amerikos-Darbo Partijos pra
kalbos. Tarp eilės kitų kal
bėtojų- pribuvo ir V. Marcan
tonio, kandidatas i miesto m a- J . ' ■ ■ ‘ i.1 orus.

i Jis ramiai, gražiai išdėstė 
savo programą, kurin įeina 5 
centų fėras, taksavimas stam
bių bud inkų, vieton mažųjų 
nąmelių ir biednų darbinin
kų: laisvė streikieriams pi- 
kietuoti garbingai, o ne kaip 
dal>ar su paneigimu nuo mū- . 
sų valdininkų, ,įr eilė kitų 
gerinimų mūsų miesto gy1 
tojams, ypač biędniems I 
prižadėjo nuvalyti dulkėms 
velionius LaGuardia puil 
plano, l^ip pasitikti užėjusjM 
nedarboj^erizę ir kaip veikti!’ 
k ad kuo mažiausia n u k e ntętu 
iš darbo paleisti darbininkai 
ir jų šeimos. ’ y

Ge^’a programa. Kiekvie
nas pilietis; norįs gero.saii ir 
savo bendram,” tuYėtų nepa
miršti užsiregistruoti šią sa
vaitę ir atėjus rinkimams bal- 
suoti už Amerikos Darbo 
Partijos kandidatus.

Gėda pažymėti, kad šiame 
mitinge mūsų lietu-vių buvo 
visai mažai. Negalima pa
teisinti tokios apatijos. Kur 
mūsų progresyviai žmonės? 
Toks svarbus, asmuo atlanko 
jūsų koloniją, o jūs ignoruo
jate! Viešnia.

Reason, Legend, Judgement
was the the chorus, as so great a 

j reason. AiLoperetta performed group needs all the help you 
| by Aido Chorus, October 9, i can give and support by joir^- 
1949. ing them.”»

“Paparčio žiedas

A legend of country folks 
knowing nothing better than 
simple life.

pa
eit
ai is

I1UO

I’ve seen dramas, operettas, Į 
and plays studied' And per-1 
formed by various people of 
our' organizations. It is un
derstood . that no amateur at
tains perfection, yet this 
simple play seemed to have 
gone through tits stages, of 
performance without falter
ing, 
have 
day.

Action, smoothness we i 
not seen for -many a '
Bravo!

a brief interval Mr.

I looked around 'into the 
i hall and as though a gray 
' mist seemed to greet my eyes,

I thought, to my judgement, 
Mr. Bimba’s urge should have 
been not to t|iese great peo
ple, their Xvorks and deeds’ 
are slowly coming to- an end 
as. all' good things have a 
way of doing. ‘ Yes! The 
chords could stand a lot 
more memb 
people,. but 
Levs wh-Qse 
and onei-kY 
f.orw ard.

• Y e s I
stand

not of these 
if their youngs- 
youth, vitality, 
has yet .to go

At
Bimba wa<s asked to speak to 
the public and 1 quote: “As 
I gaze into the audience I 
notice at least about two do
zen people that did and 1 
could once again belong' to j

So to those youngsters who 
are still lacking there. Why 
not? Sing, dance, act, and be 
merry with the youngsters

—------- -
didinga buvo tų 
nių demonstracija, taip 
už taiką, Peekskille.

“Privalesnę x suprasti,” sakė 
ji, “jog h<^va už teisių išsau
gojimą yra pąts pamatas ko
vos išsaugoti taiką, nes nete
kus teisių ir laisvių liekasi 
nebeįmanoma gynyba taikos.” 

Tą jos^asakytą tiesą' atsi
mena kiekvienas, ’kuris'supra
to ir atsimena, kas atsitiko 
Vokietijoje atėhlfis teises ko
munistams, tautinėms mažu
moms, unijoms ir visiems ę-r-' 
įvyko karas.. . , <.

Vos galėdama suvaldyti 
ašaras, pertraukiančia^ kal
bą, ji. pareiškė savo, ,kartiL ir 
musų dėkingumą tam buliui 
žmonių, kurie .savaimi laiNT 
apsupę Paul Robesoną,- kad 
pagautų- jam taikytą kulką 
savo kūnu, o dainos ii” negrų 
liaudies milžimas lai dainuo
ja. 'Taip pat su didžia pagar
ba ji reiškė savo ir., visų de
mokratijos gynėjų padėką 
tiems 1,500 vyrų sargyboje ir 
visiems suvykusiems 25-kiems 
tūkstančiams.

Trumpai kalbėjo Ada Jack- 
son, brooklyniečių Darbo 
Partijos kandidate. In kalbė
jo ..jauna viešnia Alice L3hp, 

'iš Kinijos.
Ada. Jackson pastebėjo, 

kad nors Amerikos. Moterų 
Kongresas yra < veikliausia, 
žymiausia moterų organizaci
ja Amerikoje, tačiau daugelis 
iš mūsų dar nesuprantame, 
kaip svarbu yra veikti dau
giau, greičiau. Kad mūsų lai
kais nebeužtenką nueiti į su
sirinkimą' ar duoti auką. 
“Pinigai taip pat reikalingi, 
jie svarbu, tačiau lengviausia 
yra duoti pinigų, jeigu jų dar 
turi. Doleriai nebūtų užva- 

žmonių minios 
Peekskille,” sU?kė kalbėtoja.

Galop,5 moteris, pasidalino 
-“bankučius” rinkti aukas tai
kai išsaugoti ir išleido dqVa-. 
nas, kuriiy viena atiteko mū
sų klubietei. Tei? buvusios 
klubietės tą jos'dovaną par
vežė 'ir ją atiduos Moterų 
Apšvietos Klubo, susirinkime 
20-tos vakarą, Liberty Audi
torijoje. Taigi, vienai klu
bietei susirinkimo teks malo
nus surprizas. D—e.

3 Totals'* dav? 25’°

398 
285 
3871 
422 

S42d 
1912

198 
2110

3 Totals
124
150
132
171
112
689

441
478 

'396 
494 
391 

2200
75

714 2275

High

56!*'

536 
549 
521 
478 
458 
440 
498 • 
456
428 
470/ 
39tr 
391 
472 
467 

.451'
441 
398 
398 
402 
401 
391 
420
306
309.

5,000 zmo-
pat

Maria Judzent.
susirin-

pažįšta

Koviilgiausiu, darbingiausiu, 
naudingiausiu eiliniam žmo
gui nariu Didžiojo New Yor- 
ko Miesto Taryboje new'yor- 
kiečiai darbo žmonės ’skaito 
kaunsiįmaną Benjamin J. 
Davis. Kame priežastis? •

Išrinktas tarybon Davišas 
jaučią&i, statosi ne Savo rin
kėjų pmni, kaip tai daro de
mokratų^ ir republikonų kan
didatai. Jis jaučiasi ir atsi
neša į. žmones kaipo jų atsto
vas taryboje, tarnas susiėdi- 
jai. Jis užlaiko raštinę, ku
rioje kas savaitė paskirtą va
karą jisai laukia žmonių su 
reikalais miesto valdžion. Ten 
užeina tūkstančiai žm/mių, su 
j u o" p as įkalba, j a m pas i sk u n - 
džia. '

Likusiomis ketuyiomfc dar
bo dienomis jis eina įstaigos- 
na, rašo .joms, veikia žmonių 
prašymus įteikti tarn atitinka
moms įstaigoms. kO 6-tą ir 7- 
tą dienomis lanko jų 
kimus, pramogas.

Ar matė kas, ar
susidičjos gyventojai, ar l<al- 
bįėjosi asmeniškai bent su vie
nu kitu kaunšilmanu ? Taip, 
matydavosi su velioniu yCac- 
chione, bet ir jis b u v o ko
munistas.

•• .Atsimokėdami Davisui . už 
•jo dYaugingumą ir veiklą, 
ne\vyorkiečiai kas metai su
rengia balių, vadinamą Ben 
TJavis Bali. Garbė jam, nau
da jiems patiems, nes tie pi- 
nigAfi,eina išlaikyti tą raštinę, 

įišleistr spaudą, mobilizuoti 
^veiksmus. . Į tuos balius susi
trenka tūkstančiu žmonių,

.šiemcUnis balius' įvyks spa- 
,lių 14-j(\s vakarą, Rockland 
Palace, ’ kampas 155th St. ji 
$th AVc., New Yorke, šiemet 
tikisi dar daugiau ^pųbjllkos, 
nes tas jų mylimas Ną^Mvas 
D avi s yra vienu iš teisimųjų 
ant Foley Square; ir- yra per
renkamas. Prieš *jį’susivieni
jo visi liaudies priešai .šiuo
se 
so a 
■darbuojasi laimėti — 
išrinkti savo atstovu h 
8-ta įvyksiančiuose /rinki

. K.

Marcantonio Kritikavo 
Majorą dėl Menkų 
Algų Darbininkams

Amerikos Darbo Partijos 
miesto ' majorą

JOHN YUSKA
f SumcLicdL k

Kuršiu THt AKM/į'

Nepaprastoji ekstra vasara 
baigiasi, trečiadienį tempera
tūra buvo 79.8 laipsniai. Nak
tį oras visiškai atvėso.
4 1

; PFISIL\XE : 
DRUGS. Ine.

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

BROOKLYN. N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, Jvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas;

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PE1ST. Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EVergreen 7-6288

linkimuose. Tačiau* Davi- 
susiedija '> tikisi laimėti, 
** ’ ■ jį vėl

Jričio 
itnuo-

LED Kuopų Delegatams
Lie tu v i ų Li t er at ū r o s\D r au - 

gijos kuopų išrinkti delega
tais į LLD 2 Apskrities^ kon
ferenciją prašomi įsitvmyti, 
kaęl ji įv.vks .iau šį sekmadie
nį, \ spalių 16-tą, 10:30 ryto, 
Liberty: Auditorijoje,/kampas 
UOth St. ir Atlantic Avė., 
Richmond Hill,i N. Y.

A. Gdmanas, pirm.

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave.,

(at Forest Parkway Station)

Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.

Laidotuvių) Direktoriai:

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undęrtaker

231 Bedford Avenue .
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

.kandidatas į 
kongresmenas Vito Marcan
tonio praėjusį
radijo stoties WMCA pasaky
to j e k a 1 b o j e k' riti Pa vo m a j o rą 
O’Dwyerj dėl nepakeltų mies
to darbininkams algų.

Marcąntoni.Kus sakė, kad 
majoras delsia pridėti .miesto 
eiliniams tarnautojams mo- 
kestie>s,. kuris pridėčkas" labai 
reikalingas dėl pabrangusio 
pragyvenimo. • Ir kad jis 
‘ ‘ d oubl e-črossed ’ \ transporti- 
riinkų darbininkų v reikalavi
mus daugiau algos, Kongres- 
manas pateikė įdomių skait
linių, savo kalboje iškeltiems 
majorui kaltinimams paremti./

trečiadienį iš

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D.
/ a

223 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

1—2 dienom 
6.-8 vakarais

tr Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

Valandos:

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

.394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342
4» 4* 4* 4* 4* 4* 4» 4* 4» 4* 4* 4* 4» 4*

GERI PIETŪS!
Kada norite geru pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitiš

Savininkąs
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių
- gražus pasirinkimas.

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

Mes laikome didžiausios batų išdirbystės SUNDIAL SHOE 
COMPANY, tikrai skūrinius batus dėl kiekvieno nario šei
mynoj, ir parduodame su mažu uždarbiu. Taigi pas mus\ 
pirkdami, ^niekad neąpsigausit. . ■ *

Krautuvė tik 3 blokai nuo BMT lllth Street stoties ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad praSome užeiti.

i PALAIKO

BAR & GRILI

DEGTINĖS, vynai
JR ALUS

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N.* Y.
Telefonas: EVer^reen 4-8174

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

DANTŲ gydytojas

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 
j BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

9—12 ryte
8) vakare

Penktadieniais uždaryta •

Valandos:

71 TDU’Q DAD 411 GRAND STREET 
<J r T O I_> VIA , BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

^DEGTINĖS - VYNAI - ALUS ' ; •

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

LITU^NlCA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI ‘

PUIKI’AUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE\

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENTTE BROOKLYN, N. Y
Tt*. r.VerrrMB 4^oeig ■

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Penki., Spal. 14, 1949




