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“Pavėlavo.”
Gerai, kad susiprato.
“Kvaili-ir bažnyčioje mu-
Yu-Pin. [ša.”

♦

<

Prieš porą mėnesiu buvo 
spaudoje pranešta, kad Kini
jos komunistai Cantoną pa
ims spalių 10 dieną ir tą pa
čią diena paskelbs Kinijos 
Liaudies Respubliką. Bet jie 
.pasielgė savotiškai: respubli
ką paskelbė keliomis dieno
mis anksčiau, o Cantoną. už
ėmė penktomis dienomis 
liau. /

Kiek-laiko dabar ims čian- 
go kliką iškraustyti iš Chung- 
kingo, kuris randasi už šešių 
šimtų mylių nuo Cąntono?

v ė-

šio to 
inci- 

teroru 
Dabar, jie

Visgi Legiono vadai 
pasimokė iš ^/'Peekskill 
dento. Jie pamatė, kad 
toli nenuvažiuos, 
sako, kad jie ųebeorganizuos 
jokio pikieto ieš Paul Pobe-
soną. Penns anijos Legiono
komandieri ždraudė saviš
kiams trukdyti Robesono mi
tingui.

Gerai, kad žmonės mokosi. 
Gerai, kad Legiono vadai mo
kosi. Tik gaila, kad jie moko
si sunkiai, tik tada, kada na
gus nudega. Jeigu .jiems bū
tų pavykę Peekskillyje. jie 
būtų neleidę Robesonui nie
kur pasirodyti. / l

sakydavo: 
’cioje .muša.” 

tinka kokiam 
popui vardu 

K) žmoną, gerą 
ijįeikė katalikų 
«i vys-kupas.

pakliuvo todėl, 
du ši i ūbu : vieną 

o kita

Lietuvos žmon| 
“Durnių ir bažn^ 
Ta rolė labai 
ten turtingam j 
Obolensky.

.katalikę, 
bažnyčios .a

Jie bedJ 
kad paėni® 
kataliku blžnyčio.iėf 
rusu ortojĮoksą bažnyčioje.

Arkiv^kupas sako, kad 
Obolensjfy jį negražiai apga
vo. N A liaštu prižadėjo tik 
katalikišką šliūbą tęimti,. o 
paskui pVmė ir kitą saVo 
bažnyčioj^. *

Tai dalykew, kuris savaime, 
nevertas nė iBialgyto kiauši
nio. Bet ir ji^^arodo, kdip 
kataliku dvasiniiroii nepripa
žįsta jokios toleraiWios linkui 
jokio kito tikėjimo^knonių.

Jį, ims 
čiang o

Kinijos

Po svietą trankosi 
arkivyskupas Yu-Pin. 
tyt, darban paleido 
Kai-šekas. Jis plūsta 
komunistus.

Yu-Pin meškiškai tJtfAiauja 
Kinijos katalikams. Kinijos 
žmonės pasipiktins kataliką 
galvas darbais ir kreivai pra
dės žiūrėti Į visus ten pasili
kusius kunigus.
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Darbo Žmoniy 
E^nrastis 

Kaina $7.00 Metanti* 
Užsieniuose $9.00 
Rronklyne $8.00 

KOPIJA 5c

Sovietų Gamyba 20 
Nuošimčių Pakilo; 
Derlius Puikiausias

Maskva.^— Sovietų pra
monės gamyba šiemet 20 
nuošimčių pakilo, lyginti su 
tuo paeiti laiku 1948 metais.

Šiemetinis derlius žymiai 
geresnis už pernykščių ir 

| pralenkė net gausingąjį 
1940 metų derlių.

Darbininkų skaičius pra
monėje šiemet pakilo dviem 
milionais.

Sovietų komunistų laik
raštis Pravda dėl to rašo:

— Kuomet Sovietų Są
jungos pramonė ir. žemės 
ūkis taip^sparčiai žygiuoja.

* tai kapitalistinių 
krj^fų pramonė . slenka vis 

yrį ir gilyn į ūkinę kri-

Kinijos Liaudininkai 
įsiveržė j Amoy Salą

Hong Kong. — Kinų liau
dies . kariuomenė įsiveržė į 
sulinkę,- kurioj yra Amoy 
uostamiestis, 100 mylių nuo 
Formozos^ salos, čiang Kai- 
šeko tautininkų tvirtovės. N>

Liaudininkų patrankos 
pvlė ugnį- i tautininku pozi
cijas saliukėje. Tautininkų 
artilerija atsišaudė.

Anglų laivas Anhui plau
kė iš Amoy per kryžiavo 
ugnį, Ijrys laivo įgulos-na
riai, kinai, tapo užmušti ir 
24 kiti sužeisti. Laivas ga
beno bėgančius 
tautininkus.

iš uosto

Pranašauja Darbų Sumažė
jimą del Streikų

Washington. — Prekybos 
sekretorius Charles Sawyer 
pranašavo, kad jeigu plie
no'* darbininkų 
tiois an

ir minkšto- 
mainierių strei- 

i lapkričio J. d., 
tai^LOOOjOOO darbininkų ne- 
teksi^kdarbo dėl anglies ir 

^Kstokos; o jei tie 
H^žtruktų iki gruo- 

i kokį 5,000,000 
^to negalėtų

str
džio 1 d.,^ 
žmonių dė 
dirbti.

* * * Washington.
Mūsų laivyno admiroląį sa- Stabu , galųa ' ge'

vo parodymais kongresinei 
komisijai užpylė šalto van
dens už kalnieriatis tiems, ku
rie buvo su d ar.
vais nulėkti Tarybų Sąjungon 
ir jos septyniasdešimt centrų 
sunaikinti, pašėjant ant 
atominių bombų.

Admirolai sako, jog tai 
protiška svajonė. •

Jie sako tiesą. Bet jie 
norėtų “priešą” taip pat 
naikinti. Skirtumas'tik tam/?, 
kad jie mano, jog' tai reikėt 
padaryti laivyno pagalba.

Visi šaltai ir brutališkai 
kalba apie pasiruoširpą nau
jam karui.

Tai jau gatava šių metų 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos knyga. Ją sudaro labai 
gražios, meistriškai^ Petro 
Cvirkos parašytos apysakos. 
Tikiu, jog Draugijos- nariai 
jas perskaitys su dideliu pa
mėgimu.

As skaičiau jas trejetą kar
tų ir kiekvienu kartu vis la
biau pamėgau.

Greitu laiku knyga bus iš- 
r * siuntinėta. Lapkričio mėnesio 

kuopų susirinkimuose nariai

Karinių 
k Omar 

Bradley tvirtino, kaSkSovie- 
' tų Sąjungą/turi 16,00C 

‘ ‘ 5,0į 
ginkluotų vyrų.

__ s________________ 1

“^Tl/fUnių lėktuvų ir -*ę planus lėktų-1 .L. , \
ari- 
.000.

jų

be

su-

AUGA KOVA PRIEŠ 11 KOMUNISTŲ 
PARTIJOS VADŲ NUTEISIMA 

---------  -a ■ v ■ ■ • • >_______ :  .' ra--------- -------------------------- 
munistų vadus. Jie pareiš: 
kė, jog tas sprendimas yra 
policinės valstybės veiks
mas, siekiąs sutriuškinti a- 
merikiniu mažumu teises ir 
įvesti minčių kontrole.-

Sprendimą pasmerkė.

' i

ja, kadetų Verda Pasipiktinimas AmerikojNew York. - 
plati kampanija, kad 
panaikintas džiūrės spren
dimas, kuris atrado kaltais 
11 komunistų va 
laujama paleist juos 
Įėjimo už vidutini užstatą. 
Ruošiama apeliacija federa- 
liam srities teismui, o jeigu 
tas užgirtų apskrities teis
mo sprendimą, tai bus ape
liuojamą 1 į Aukščiausią 
Jungtinių valstijų Teismą.

Kai tik džiūrė penktadie
nį paskelbė tuos komunis
tus kaltais neva už sąmok
slą skelbti, kad reikia, nu
versti Amerikos valdžią jė
ga ir prievarta, apskrities 
teisėjas Medina tuoj pa
siuntė juos į kalėjimą, pa
naikindamas senuosius už
status, po $5,000 kiekvie
nam., Bausmę jiems teisėjas 
paskirs ateinantį penkta
dieni, u

Fosterio ir Kitų Vadų* 
Pareiškimas

Komunistų Partijos pir
mininkas Wm. Z. Foster, 
partijos komiteto narė Eli
zabeth Gurley Flynn ir par
tinių apskričių vadai išlei
do pareiškimą, 
tą teismą. Pareiškimas, 
tarp kitko, sako:

— Sprendimas prieš 11 
mūsų partijos vadų atidavė 
didelį smūgį amerikinei de-‘ 
mokratijai. Jeigu Amerikos 
žmonės to nesupras, tai bus 
kertami nauji1 ir dar mir
tingesni smūgiai liaudies 
teisėms — smtFgiai prieš 
darbininkų judėjimą, prieš 
negrus, žydus ir sveturgi- 
mius, prieš visus pažangius 
amerikiečius. Šis sprendi
mas paremia pro-fašisti- 
nes jėgas, kurios grūmoja 
taikai ir 
rikoje ir vishme pasaulyje.

Jp tikslas jyra uždrausti L 
Komunistų partiją, laužant 
konstitucinį f Teisių Bilių.

Ir Užsieny! prieš Teismą.’ado kaltais — "-------n j---------- -
biosTs'ka- Nukaitinusį Komunistei Vadus

Tai pirmasis žingsnis link 
naujų ir griežtesnių prie-

nes amerikiečių laisves, link 
didesnių ątakų prieš 
darbininkų reikalus ir link 
vis platesnio ginklavimosi 
karui.

Teismas, kuriame šis i 
sprendimas padarytas, bu
vo suruoštas ir įvykdytas 
dar negirdėtose Amerikos 
istorijoje bauginimų,, prie- 
tarčių ir isterijos sąlygose.

gręsmingą.žingsnį teisti po- Henry Wallace, .buvęs Jung
litinę partiją ii* jos vadus, 
taipgi teisti idėjas, įsitikini
mus ir knygas. Šis žingsnis 
grūmoja visų amerikiečių 
įsitikinimų teisei ir politi
nių nuomonių ir organizaci
jų 'laisvei. . '■

Kiti Sprendimo 
Pasmerkimai

Nekomunistiniai -pažan- 
gūnai, net komunizmo prie
šai, taipgi protestavo ir pa- 

pirmąjį smerkė sprendimą prieš ko-

Vėliausios Žinios
Batavia, Java. — Pasįinaujino mūšiai tarp Indonezijos

respublikiečių ir holandų Javoje ir Sumatroje.

Riverside, Calif. — Sudužo bombanešis, įkliuvęs už 
elektros laido. Žuvo 5 kariniai lakūnai.

Roma. — Čia atsilankęs Jungtinių Valstijų senatorius 
j Pat McCąrran pareiškė, kad fašistinė Ispanija turėtų 

smerkdami I būtPpriimta į Atlanto paktą. .Pasak McCarrano, Ispani
ja būtų svarbi peticija karui prieš Sovietų Sąjungą.

ISydney, Australija. — Tapo nuteistas 3 metus kalėti 
Australijos Komunistu Partijos sekretorius Laurence 
Sharkey už tai, kad jisai įsakęs, jog sveikintų Sovietų 
Armiją, jeigu ji įžengtų Australijon.#

’ ■ i ' • ’ I

Kairo. — Ispanijos kariuomenė apšaudė 500 morok- 
kiečių* keliavusių į Tanžyrą; nukovė 18 žmonių, daug 
kitų sužeidė. ’ - | •' ‘ W

Diplomatiniai Sovietų 
Ir Naujosios Vokiečių 
Respublikos Ryšiai

Berlin. — Sovietų užsie
nio reikalų ministerija pas
kyrė Georgą M. Puškiną 
savo pasiuntinybės.^ vadu 
Demokratinei Vokiečių Re
spublikai, o naujoji respub
lika siunčia Maskvon Ru
dolfą Ąppeltą, kaip vokie
čių pasiuntinybės galvą. 
Tuo hū^u yra daromi žing
sniai rėguliariams diploma
tijos ryšiams sumegsti tarp 
Sovietų Sąjungos ir Demo
kratinės Vokiečių Respub
likos. ' . •

G. ^/Detringer, Vokiečių
vadina skandališku smurtu Respublikos užsienio reika- 
teismą,- kuris atrado kaltais |ų ministras, pareiškė, jog 
11 Amerikos komunistų va
dų ; sako:

— Amerikos valdovams 
į reikėjo mušeikiškos teismo

. i rankos, kad galėtų panai
kinti demokratiją. Taip da
rė Hitleris, ruošdamasis 

, kriminaliniam savo karui. 
Tatai daro ir amerikiniai jo 
įpėdiniai, siekdami to pa
ties tikslo.

Žmonės, kuriuos ameriki
niai fašistai norėjo persta
tyti suokalbininkais ir kri-

Valstijų vice-prezidenta’s;
R. N. Baldwin, Amerikiečiu 
Pilietinių Teisių Sąjungos 
direktorius, ir ilga .eilė* dar
bo unijų ii’ įvairių kitų or
gan i-^Žtj U-

Skandališkas Sprendimas
Maskva. — Sovietų ko-, 

munistų laikraštis PravdaC-

Stalinas, užgirdamaš- ja ir 
sveikindamas, suteikė Vo
kietijos žmonėms tarptauti
nę svarbą europinėje ir pa
saulinėje politikoje.

Pasibaigė Singerio 
Darbininkų Streikas t

.Elizabeth, N. J. — Pasi
baigė Singer siuvamųjų ma
šinų darbininkų streikas,

minalistais, atsistojo pašau- kuris tesėsi 168 dienas. Di- 
' ‘ ‘ ‘ ‘ j džioji 6,500 streikierių dau-

kaip tikrieji Amerikos'liau- guma nutarė grįžti darban .
lio akyse kaip didvyriai, džioji 6,500 streikierių dau-

> Washington.— Bent'trys demokratai kongresmanąi 
pareiškė, kad jie rems daugiau atomin. bombanęšių B-36 
statvmą.^ Sakė, kad tie bombanešiai būtų “nepfivaduo'ja- 
mi” kare prieš Sovietų Sąjungą.

V|sa eilė admirolų pirmiau liudijo, kad B-36 netike ir
• demokratijai Ame- juos galėtų,nukirst pkietiniąi bei radijiniai Sovietų lėk-

tu vai.

Truman Skiria McGo- 
hey Tederaliii Teisėju

e rWashington. —
Trumanas, skirdamas 19 
naujų , federalių apskričių 

 

teisėjų, pirmon viefton pa
statė Johną F. X. M'cGohey, 
p rokū r orą - kaltintoją by-

Prėzid.

Į j [Ji UAlll UI Cį i\cvl U1L1 tu J Ct

Murray Pritaria Bendram^ loję prieš komunistų vadus
Streikų Fondui

Washington. — Mainie-1 
riu Unijos pii:mininka^J 
John L..Lewis siūlė, kacltf 
CIO, Darbo Federaciia iifį 

ainieriu Unija sudarytąjį 
bendrą fondą remti streiA 
uojančius plieno darbinin- I 

kus, angliakasius ir kitus I 
dahar ir ateityje. K

CIO pirmininkas Philip • 
Murray tam pritarė, bet 1 
.Federacijos vadai pasmer- I 
kė Lewiso ųoasjūlymą. 1

New Yorke.
Bylos eigoje Trumanas 

drąsino ' ir gyrė McGohey 
Liž jo pasiryžimą prieš ko
munistus.

knygą jau gaus. Reikętu tuoj 
susirinkimus gerai sušaukti. J

Ir dar.vienas svarbus; daw 
kas: Vis dar randasi kel 
šimtų narių, nepasimokėj 
narines duokles už šiu^J 
tus- žinokite, jog šią gij 
knygą gaus tik tie, kuria 
šimokės duokles. / ■—J

hs 
ių

ziai-

pa-

i Vakariniai Vokiečiai Rei- 
L kalauja Daugiau Savi
ti valdos
I Berlin. — Vakariniai vo- 
I iečiai reikalauja daugiau 
lavivaldos, negu anglai- 
Įmerikonai ir francūzai 
Havė vadinamai vakarinei 
vokiečių valstybei.
į Vakariečiai nurodo’ į So
vietu Sąjungos K suteiktą 
plačią savivalda Demokra
tinei Vokiečių Respublikai 
rytuose.

skva. — šiemetiniai 
iab- Sovietų Sąjungoje 

pralenkė visus derlingumo 
rekordus. ! ’ ',

Chicago. — 1,000 žmonių čia pikietavo. Federadius Rū
mus, protestuodami, kad teismas ^Tew Yorke atrado kal
tais 11 komunistu vadu. ‘ •

4- V

(Tiem komunistam gresia iki 10 metų kalėjimo ir 
$10,000 piniginės baudos kiekvienam.)

London. — Anglijos premjerų pavaduotojas Morriso- 
nas isnėjo, kad dar pasunkės anglams gyvenimas dėl 
angliškų pinigų nuvertinimo:

Praga. — Kuomet Čechoslovakiios vyriausybe areš
tuoja respublikos priešus, tai amerikonu laikraščiai ir 
radijai skelbia, būk čechoslovakų valdžia norinti ūrmyi 
išnaikint vidutinius biznierius. •* ’

New York. — Wall Street Journal taipgi pripažįsta, 
jog Marshall© planas nepajėgia ištraukt vakarinę Euro
pą iš dolerinės krizės. x

Graikų Partizanai Laikinai Sustabdo Mūšius, 
Vengdami Visiško Šalies Sunaikinimo

London.— "Laisvųjų grai
kų radijas pranešė, kad jų 
partiza armija laikinai 

<aro veiksmus, 
vengiant visiško Graikijos 
sunaikinįmo, bet demokra
tinė jų valdžia pasiliko ir 
•neišskirsto savo armijose 

Laisvųjų Graikų radijas 
saike: v .

— Anglų - amerikonų 
imperialistai ir jų agentai,, 
graikų monarcho-fašistai, 
jau pusketvirtų metų vidu
jiniai drasko Graikiją.

Monarcho - fašistai tik

.u

die/ atstovai.
^Paryžius. — Franci jus 
Komunistu Partijos komite
tas pareiškė, jog sprendi
mas prieš Amerikos komu
nistų vadus yra “niekšiš
kas ir skandališkas.” Komi
tetas kartu pasmerkė nepa
prastai aršų pasielgimą tei
sėjo Medinos, kuris sauvališ- 
kai įkalino tų kbmunistų 
advokatus.

Sprendimą taipgi pasmer
kė Anglijos
Partija, Stockholmo švedų 
laikraštis Expressen, l^orto 
Riko komunistai ir progrė- 
sistai, Kūbos Darbo Unijų 
Sąjungos sekretorius Laza
ro Pena ir kt.

Komunistų’ buose.

naujomis sąlygomis, kurias 1 
kompanija pasiūlė. Jie vra 
nariai CIO Elektrininkū, 
Radijo darbininkų ir M'aši- 
nistų Unijos.

Dieniniams darbininkkms 
bus pakelta valandinė aįga 
p<6 2 iki 6 centu. Kompanija 
priversta pasirašyti, k 
laikinai nepaleidinės darbi-. ’ 
ninku daugiau kaip dviem 
dienom. Bus šiek tiek ap-7 
rėžta paskuba tūluose dar-

StreikasAik iš dalies lai- * 
mėtas. Bet elizabethiečiai 
Singerio darbininkai vis 
tiek išgavo .geresnes sąly
gas, negu dešinieji Bridge
port Singerio streiko va\ 
dai. - ’* .

Aliumino Darbininku
Streikas 9 Miestuose

Pittsburgh. — Sustreika
vo 20,000 aliumino darbi
ninku prieš *9. fabrikus 
Pittsburgh o apylinkėje . ir 
kituose miestuose. Jie yra 
CIO Plieno Darbininkų U-' 
ni^'os nariai.

Aliumino streikieriai, 
kaip ir 600,000 plieno strei
kierių, reikalauja įvesti 
sveikatos apdraudą ir sena
tvės pensijas vien tik kom
panijų lėšomis.

ATIDĖTAS DIPUKŲ 
BILIUS

Washington. — Senatas 
36 balsais prieš 30 atidėjo 
iki 1950 metų sausio 25 d. 
pasiūlymą leisti-į Jungtines 
Valstijas 134,000 daugiau . 
pabėgėlių] (dipukų), 
nusako 
mas. *Šis įstatymas leidžia 
tik 205,000 jų priimti.

negu
igšiolinis įstaty-

Liaudininkai Užėmė Dar 
Dvi Kinijos Salas

Hong Kong. — Kinijos 
tautininkai oficialiai pripa
žino* kad kimi liaudininkai- 
komunistai užėmė dar dvi 
Čušan salas, 100 mylių į 
pietus nuo Šanghajaus.

Kantono žmonės džiaug
smingomis demnnstracijo-

VALDŽIOS PARAMA 
FARMŲ PRODUKTAMS

• Washington. — Senato- • 
rių ir kon^resmanų įgalio
tiniai užgyrė bilių, siūlantį, ■

šnejZa apįe bausmių dova
nojimą r politiniams kali
niams, bet jie vis persekio-

demokratinius 
kur tik užtinka.

Graikija dabar 
siuose ir badas, visur siau
tėja. Partizanams gi 'la
biausiai 
žmonių gerovė — duona, 
laisvė ir taika. / I

Bet monarcho , fašistai 
klysta, jeigu jie įsivaizduo
ja, būk mūsų kova pasibai
gus ir būk jau nesą demo- sukilę jūreiviai 
.kratinęs mūsų armijos;

žmones,
;, , , -i, • nA v* *" smingomis ciemonsii acijo-

griuvė- • kad vaIdzta iki 90 nuosiyi-im|s ’sVeikin0 paėmusią tą

rupi Graikijos medvilnės.

čių remtų kainas kviečių, 
“kornu”, ryžių, pynacų ir

/

Washington.
atsisakė padėt

•— Sovietai 
merikai šu
nta pietinei 
anoma, jog 

perplukdė 
jį į šiaurinę Korėją.

Korėjai laivąT

miestą Liaudies. Armiją.
Liaudininkai, vydamiesi 

Čiąng Kai-šeko tautinin
kus, numaršavo 35 mylias į 
vakarus nuo Kantono.

Teigiama, kad jie perskė
lė tautinin armijas vaka- ‘ 
rinėje Kinijoje:

ORAS. — Būsią lietaus.

X X
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Skelbiama-, kad galimu 
e- 

mokratinė .Respublikai ne
trukus padarys ' taikąjsu 
Lenkija, ČechoskAmiaja, 
Tarybų' Sąjunga ir kitomis 
demokratinėmis ’ valstybė
mis. Dėl šio įvykio susirūpi
no vakarinių šalių “demok
ratai,” kurie supranta, kad 
Vokietijoje pakils demokra
tinės liaudies kova už ša
lies vienybę ir demokratinę 
santvarką'

Gražiai formuojasi vajus gavimu? naujų skaitytojų. 
Waterbury jau turėjo gražų susirinkimą, sukėlė spaus
tuvės perkraustymui $55.1)0 ir dm. M. ^Įvinkūnienė bus 
jų oficialė vajininkė. KitiMpasižadėjo jai padėti.

Worcester, Montello ir Waterbury, kaip matome iš pa
skelbiau, surengė perštažymus veikalo “Mūsą Gyvenimo 
Žaizdos,” parašyto Rojaus Mizaros. Tai nepaprastai v.' 
įspūdingą drama iš įvykių Brooklyn© lietuviuose prohi- 
bicijos laikais. Pelnas nuo šių parengimų yra skiriamas 
dienraščiui Laisvei. Kai šjs pranešimas tilps dienraštyje A 
tai Worcesteryje ir Montello parengimai jau bus į|Vykę, 
Waterburyje įvyks spalių 23 d. (Oct. 23rd). Visos kolo
nijos turėtų pasekti aukščiau suminėtąsias, turėtų ruoš* 
ti parengimus, gerai juos išgarsinti ir. tuomi sustiprinti 
dienraštį finansiniai.

Persikėlimas į Kultūrinį Centrą su spaustuve, yra la-

>. . \

Karinio laivyno vadai lą, o Amerikos kapitalis- 
WashingtQne piktai ataka- tams užstatyti Irano alic- 
vo dabartinę Trumano ,ka- jaus šaltinius ir kitu$ ver- 

programą, kuri dau- (ingus plotus. Taip, savo 
laiku darė ir Kinijoj Čiang 
Kai-šekas.

Jugoslavijos t r o c kištai 
vėl gavo Amerikoje iš “Pa
saulio Bahko” $3,000,000 
paskolą.

Šiaurinės Korėjos liau
dies demokratinė vyriausy-

dalykas, jog Vokiečių'

rinę 
giau deda svarbos į staty
bą karinių bombinių lėktu
vų, negu karo laivų. Čia 
eina varžytinės tarpe karo 
lėktuvų ir karo laivų ga
mintojų už pelnus. Bet ad
mirolas R. A*. Ofsite daug 
ir tiesos pasakė, kad labai 
klysta tle,< kurię atominių 
bombų ir karo .bombininku 
pagalba tikisi pasaulį už
valdyti. Jis pasmerkė, kad 
jų planai, tai “brutališkai 
žudyti civilius žmones — 
vyrus, moteris ir vaikus.”

Atominių bombų gamy
bos pirmininkas D. E. Li- 
lienthal sako, kad Sovietų 
Sąjungos pasigamini mas 
atominės jėgos padarys ga
lą mūsų šalyje tam įdūki- 
mui, kuris augo ir plėtėsi, 
“saugojant atominius sek-; 
retus.” Kaip žinia, ’ “saugo
tojai” puolė visus progre- 
syviškesnius mokslo vyrus 
ir piliečius, neva “saugoda
mi atomų bombą.”

Bostone susirinko apie 
1,000 stambių binierių — 
delegatų; į konferenciją ap
tarimui biznio reikalų. Stat
ler viešbutis ’ prisipildė di
džiųjų kompanijų atstovais. 
Ir biznieriai tuojau užreiš- 
kė, kad nori “Good Rela
tions On World Business.” 
Tūli delegatai piktai pasi
sakė prieš Trumano “šaltą
jį karą,” skelbiamą liaudies 
demokratinėms respubli
koms, kurio pasekmėje tų 
šalių biznis iki zero nupuo
lė su Amerikos biznieriais. 
Tūli sakė, kad tai privati
nis kompanijų reikalas, ’su 
kuria šalimi ir kokiomis są
lygomis jos veda biznį, o ne 
V a 1 s t ybės Department©. 
Stambūs biznieriai' , taip 
prakalbėjo todėl, kad au
ganti šalyje ekonominė kri
zė jau stabdo jų fabrikus ir 
mažina pelnus.

Albanijos liaudies demo
kratinė vyriausybė* paskel
bė, kad Jugoslavijos troc- 
kistai nesiliauja provokavę 
ant sienos ir grūmoja Alba
nijos nepriklausomybei. Ai- 

gingiau,/daug aktyviau. Jie šviesis politiniai patys ir i<ad jeigu ne Tarybų 
! Sąjungos užstojimai, tai 
Graikijos fašistai 'ir Jugo
slavijos trockistai jau būtų 
Albaniją^pasidalinę.

Kinijos ambasados nariai 
Francijoj pasinėrkė^/eakci- 
nę Čiang Kai-šeko valdžią 
ir pasisakė, kad jie pereina 
į liaudies pusę. Juoš pasekė 
keli ambasadorių nariai 
Londone ir Maskvoje.

' Rašant, Liaudies Išlais-i^į 
vinim© Armija, jau įžengė į i 
Kantono miestą. Tuo kar
tu desperatas Čiang Kai- Tostone 
šėkas šaukia skelbti karą|Vgpau persikėlė į Brookly- 
ne vien Kinijos liaudies vy/n% 0 nuo 1919 metų regu- 
riausybei, bet ir Tarybų i bariai eina dienraščiu. 
Sąjungai.

Irano (Persijos).valdonai 
vis daugiau' lenda į Wall 
stryto ‘turčių kišenę ir pa
ve 
Jie siekia iš Amerikos gau
ti apie $700,000,000 pasko-

United States, per year 
United States, per 6 months 
Brooklyn, N. Y., per year 
Brooklyn, N. Y. pet 6 months
T

SUBSCRIPTION RATES * . J
$7.00- Canada and Brazil, per year 
$3.75 Canada and Brazil/6 months 
$8.00 Foreign countries, per year 
$4.00 Foreign countries, 6 months

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

Entered as secon(F\class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. V, under the Act of March 3, 1879.

“Apsivalymas“ Japonijoje. ;
New York “Timesed’ korespondentas Tokio mieste, 

Lindsay Parrott, rašo savo laikraščiui apie “valymą” 
’ Japonijos mokyklų ir universitetų.

• Koks gi tas “apsivalymas”? Ką jis reiškia? Nuo ko 
“valomaši”? • ‘ t. j
_ Korespondentas žymi: '

“Apie 1,000 (mokytojų) jau tapo paleista... ir dar ke
letą kartų tiek bus’ paleista. Iš paleistųjų iš vietų-darbų\ 
50 nuoš. yra manoma buvo nariai Komunistų Partijos.”

Kaip matome, iš vieno tūkstančio, apie pusė visų mo-
• kytojų ir profesorių buvo komunistai, o kiti tik šiaip sau
pažangūs žmonės, bet ir jie buvo iššluoti iš darbų, iš 
vietų H ' 4

Bet,, kaip korespondentas nurodo, tai yra tik pradžia. 
.Bus paleisti iš, darbų dar tūkstančiai mokytojų - profe
sorių. Ir jie,bus paleisti vis dėl tos pačios kaltės; \dėl. pa
žangių minčių, kurias jie turi! j. : •

Generolas’ MacArthuras', kurio vadovybėje ’-vįsa tai 
•vyksta, sako, būk jis jau “sudemokratinęs” Japoniją. 
Fašistinė galvoseną, fašistinis “mokslas^ jau panaikin
tas, dabar reikią panaikinti tįk komunistinis mokslas, 
likviduoti komunistai bei šiaip pažangiai galvoją inte
lektualai,’ na, ir bus viskas išspręsta! •
J Bet kiekvienam yra aišku, kad Japonijoje nei įstaigos 
rjeigi valdovai sudemokratinti nėra. Ten viskas palikta 
‘»po senovei.” Tik vienas kitas generolas, vienas kitas 
valdininkas yra paleistas iš vietų, o kiti visi liaudies 
priešių sėdi atsakingose vietose ir valdo Japoniją.

Jeigu Japonijos mokyklose ir universitetuose šiandien 
yra tūkstančiai .intelektualų—mokytojų, profesorių — 
“persiėmusiųjų Markso - Lenino mokslu, tai tas tik pa
rodo, kaip greit dalykai keičiasi toje šalyje, ir jie keičia
si prieš norą Japonijos valdovų, prieš norą generolo 
MacArthur©! . s . *

Netenka nei sakyti, kad Japonijoje žmonės kalėja ir 
tasai požymis pirmiausiai ir ryškiausiai* pasirodo moky
tojuose, profesoriuose, rašytojuose ir bendrai intelektu
alinio darbo darbininkuose. .

Valstiečiuose, kuriems nebuvo leista apie komunizmą 
nieko žinoti, šiandien komunistinę dvasią taipgi pasi
reiškia ir jie, biednieji valstiečiai, tuojau už jos kimba.

Grįžusieji iš Tarybų Sąjungos karo belaisviai parsive
ža pilnus bagažus komunistinių idėjų.

Kinijos revoliucija, nepaisant visko, japonus darbo 
žmones veikia labiau,, negu kurios kitos šalįes’ žmones 
Azijoje. z . . i A

Dabar kyla klausimas:, ar tokiomis represijomis, ku
rias atlieka generolo MacAfUhuro pastatytieji “valdyto
jai” Japonijos valdančioji Masė -ką nors sau laimės?

Mes abejojame!
Pirmiausiai: kas gi atsitiks šu pašalintaisiais mokyto

jais ir profesoriais?> Pavaryti 'iš'vietų dėl idėjų, atsidū
rę bedarbių gretosna, šitie mokytojai ir profesoriai juk 
nesėdės rankas sudėję. Jie veiks. Ir jie veiks daug ener-
I

švies kitus milijonus darbo žmonių. • v '
Ką tuomet su jais^valdovai darys?
Gal kiš į kalėjimus? i '

Bet gi labai dažnai žmogaus žodis, tariamas už kalėji
mo sienų yra daug kartų galingesnis, nei bąlsas, sakytas

* šioje pusėje kalėjimo sienų! ’ .
Tai rodo dar kiekvienam mūsų išgyventa praeitis ki

tuose kraštuose! • ’ / ą
Ne, šitokiomis priemonėmis Japonijosį valdovai, palai

minti mūsiškio generolo MacArthuro, kapitalizmo Japo
nijoje neisge^bės. - .

Seimui protestą prieš reak
cininkų užpuolimus iš Pie
tinės Korėjos. Reakcininkai 
dažnai apšaudo valstiečius 
ir pasienio sargus.

Lenkijoj katalikiška baž
nyčios vadovybė, priešaky
je su arch i vyskupu S. Wys- 
žynski kursto tikinčiuosius 
prieš liaudies demokratinę:yra 250,000 knygynų, ku- 
vyriausybę. Atrodo, kad tie rie turi daugiau, kaip 50Q,- 
ponai ęprašyte prašo, ka,d 000,000 knygų.' Jungtinių 
liaudies vyriausybę juosi Valstijų visuomeniški kny- 
pašauktų prie poterių. |gynai turi veik 45,000,000 

Rumunijoj išeina .Komu-i knygų.
nistų Informacijos Biuro: Jungtinių Tautų Seime 

eina diskusijos. ' Atakos 
prieš Bulgarijos, Rumuni
jos ir Vengrijos liaudies 
santvarką sutiko kietą atrė
mimą iš Tarybų Sąjungos 
ir kitų liaudies demokrati
nių šalių atstovų. Lenkijos 
delegatas priminė, kam ieš
koti kitur .’demokratijos, 
kuęmet Amerikoj komunis-

organas “Už Taiką ir De
mokratiją.” Iki šiol jis buvo 
spausdinamas anglų, ■ fran- 
cūzų, rusų ir vokiečių kal- 
bfrscT Dabar pradėjo jį 
^ausdinti ir kinų kalboje.

Vokietija (Sovietų zo
na):’ Čia susidarė. Vokieti
jos Demokratinė Respubli
ka. Jos parlamento parei
gas eina Vokiečių Kongre
sas, kurį sudaro atstovai iš

_• Ibai rimtas dalykas. Jįuomi turime visi susirūpinti. Kai-
•los . n?a1UC(?noP n uos tarp $5,000 ir- $6,000, Auku perkraustyįmui ateina, •
Žvaigžde , paskelbė, kad ve- Us labaixgražu! Tačiau turime įvairiose sueigose prisi- ‘ 

minti persikraustymo reikalą ir turime paprašyti aukų. 
-■ Naujų skaitytojų gavimas, tai pats svarbiausias punk-( 
tas jubiliejaus atžymėjimui. Darbuokimės visom išga-x 
lems, kad gauti bent 1,000 naujų skaitytojų. Gavome 
pranešimą nuo ilgų metų vajininko ir daugelį kartų ga
vusio pirmas dovanas vajuose, kad jis stoja ir į šį vajų. 
O tas čampijonas yra Antanas Stripeika iš ^Elizabeth, N. . 
J. Jiš rašo, kad Elizabetho vajininkų kapiĮtonu bus K.' 
Čiurlys, taipgi pasižymėjęs vajininkas, o/Bt^p^ika ir 
*Geo. Kudirka bus jo talkininkais.

Bridgeportas taipgi davė pareiškimą, jog stoja,į. vajų. 
Brooklyne lapkėsi Alfonsas’Švėgžda. Jis pridavė vieną v 
naują pranumeratą ir vieną atnaujintą. Vajininkaįs bus 
J. J. Mockaitis ir A. Švėgžda. Abu patyrę ir darbštūs 
vajininkai. '

Įstojo į vajų K. Žukauskienė iš Newark, New Jersey, • 
ji prisiuntė keturias naujas prenumeratas. Žukauskienė 
taipgi yra pirmos dovanos čampijonė.

P. Beeis, Great Neck, N. Y., taipgi nenuilstantkrvuą 
jaus darbuotojas prisiuntė atnaujinimų. X

Brooklyno vajininkams padirbėjo punktų paaukštini- -X 
me F. Reinhardt, R. Mizara ir A. Bimba,'priduodamiZ 
atnaujinimų.

Šiandien kontestantų stovis yra tokis:

lesniu laiku daug suimta' 
užsienio jsnipų, kurie siekė 
slaptai pereiti sieną į So
vietų šąli.”’ P

Dabar Tarybų Sąjungoje

darni į kalėjimus, kuomet 
visos Vokietijos, todėl ši vy- Į gaujos puola Paul Robeso- 
riausybė skelbiasi visos. Vo- no koncertas ir pietuose ne- 
kieti jos vyriausybe. \

Prezidentu išrinktas il
gametis kovotojas William dešimt' Sovietų Sąjungos de- 
Pieck, kuris yra 73 metų;legatų į Jungtinių Tautų1 
amžiaus. Ministrų pirmi- Tolimų Rytų konferenciją, 
ninkas — Otto Grotewohl. britai norėjo tarybinius de-

Tarybų Sąjungos premje- legatus nufotografuoti. Ta
ras Stalinas pasveikino Vo-jrybų delegacija atmetė tą 
kiečių .Demokratinę * Respu-! reikalavimą,, pareikšdama, 
bliką, pareiškė, kad jos su- kad jie nėra joki Anglijos 
siorganizavimasJ yra dide- imperializmo vergai ir jų 
lis įdėlis kovai už taiką ir paveikslų netrauks ir pirš- 
Vokietijos apvienijimą. i tų antspaudų negaus.

grai neturi jokių teisių.
Singapore, kur atvyko

.K. Žukauskiene, N ep ą r 
ALDLD 20 kp„ 
Bridgeport Va j 
J. Adams/ūrMn
Hartford Vajininkai.........
S. Kirsiis, Bridgewater
P. Beeis, Great Neck
Brooklyn© /Vajininkai.......
St. T vari jonas
A. žemaiti^, Baltimore ;.

Idterų Sk^r., Binghamton 
inkai ..../ •........... .
Rapids ... ...........

s, Detroit a . | •
14- • ««/\ 'x-'

Punktu 
.. 7204

153
140
140
120
56
48

Dienraščio laisvės Jubiliejus
Šių metų rugsBįo. 16 die- i kas R,' Mizara prieš 20 me

ną sukanka 30 metų kaip 
pažangiųjų Šiaurės Ameri
kos lietuvių laikraštis ’’Lai
svė”, lanko savo skaitytojus 
kasdien.

■ Dienraštis “Laisvė” yra 
plačiai pažįstamas ne tik Š. 
Amerikos lietuviams, jį 
skaito daugelis ir Tituose 
kraštuose gyvenančių mūsų 
tautiečių, ir Argentinos lie
tuviams jis ne svetimas. Į 
Argentiną “Laisvės”' ateina 
nors nedaug, bet gautieji 
egzemplioriai eina iš rankų 

į į rankas ir godžiai skaito-

Philadelphijos Vajininkai ........ •......
Geo. Shimaitis, Montello ................
A. Tafaška, Milton ...........................
LALDLD 75 Kuopa, Miamų Florida 

L. Pruseika, Chicago, Ill.................
S. Sharkey, Eastbn ..........................

Paskelbti Kaltais!
Praėjusį penktadienį mes,- rašydami apie vienuolikos 

komunistų, vadovų'teismą, jį baigėme šiais žodžiais:
'"‘Daugiau ką nors apie šj teismą šiuo metu sakyti ne

verta. Turime palaukti ir išgirsti tai, ką pasakys džiū-

“Laisvė” pradėjo eiti šio 
šimtmečio pradžioje, 1911 

, savaitraščiu,

/ lyies užbaigėme sakinį daugtaškiu. \
O tai. reiškė, kad mes jautėme, jog džiūrė paskelbs tei

siamuosius kaltais. t\ ■ /
•Tuojau,' kai teismas prasidėjo, ųies rašėme, jog šiame 

/ederaliniame diątrikte džrarę repka pagal ’ tam tikrą 
“sistemą,” kuri turi tarnauti valdančiajai klasei, o ne 
valdomiesiems.^ į

Visa teismo eiga, teisėjo Medinos kalba, sakyta teismo 
pabaigoje, rode, jog džiūrė paskelbs^tnisiamuosius kal
tais. , ) ■ J '

Žodžiu, šis istorinis teismas baigėsi reakcijos laimėji
mu. ■ / " J ■ • - • i..

Buvo pasimota ir pravesta jame tai, kad nieks negali 
kalbėti/^rieš kapitalistinę sistemą. Moksliniam socializ
mui, gyvuojančiam! per šimtą metų, Amerikoje pasiryž
ta uždaryti burna. į

Tenka laukti penktadienio, kai teisėjas 
skelbs teisiamiesiems bausmes.

Tačiau iš anksto galima sakyti, kad jis.niekam pasi
gailėjimo nerodys! Z

Kad visą teismo procesą užbaigti “dl’amatiškai,” teL

ėdi na pa-

jiems ‘“'■'turtus

‘‘Laisvės” darbuotojų ei-z 
lėse' yra daug žymių Ame
rikos lietuvių pažangiojo 
judėjimo figūrų; dienraščio 
priešakyje stovi Rojus Mi
zara. ir Antanas Bimba. 
Rašytojas ir visuomeniniu-

. K 4

sėjas Medina visus penkis advokatus nubaudė nuo 30 
dienų iki šešių mėnesių kalėjiman! .

Komunistų Partijos sekretorius, Eugenijus Dennis, 
kuris pats save gynėsi, nųsmerktas šešiems mėnesiams 
— daugiausiai. O advokatas McCabe, — 30 dienų, ma
žiausiai. ’ . ,

Matyt, teisėjas Medina mano tuo būdu atgrasinti kitus 
advokatus nuo komunistų gynimo.

Teisėjo Medinos teisme vyravo teroristinė tvarka.
$i byla šiame teisn’ie, žinoma, nesibaigė. Ji eis tolyn, 

.jaiJemta pasiekti šalies Aukščiausįjį Teismą.
Ši byla, šis teismas uždavė didžiulį smūgį mūsų kraš

to konstitucijai ir pagrindinėms piliečių teisėms!

tų yra gyvenęs Argentino
je ir daugelis senesniųjų šio 
krašto lietuvių dari jį atsi
mena.

30 metur^paudos darbe y- 
didelis tarpas ir per to

kį ilgą laiką “Laisvė” atliko 
milžinišką kultūrinį darbą. 
Joje talpintų ir plačiai pas
kleistų milžiniškas kiekis 
raštų, informatyvių, moks
linių, grožinės literatūros iiv 
kitokių, per visą tą laiką 
švietė ir auklėjo Š. Ameri
kos lietuvius, iškėlė iš jų 
tarpo, išlavino, apšarvojo 
žinojįnlu — mokslu ,ir pa
ruošė pažangiajam judėji
mui daugelį visuomeninių 
veikėjų. Tai darbas, .kurio 
nagus vaisiai aiškiai paste
bim, tai nuopelnai, kuriais 
šiame jubiliejuje “Laisvė” ir 
visi pažangieji Amerikos 
lietuviai gali džiaugtis ir 
didžiuotis. ( •

Atžymėjimui šio 30 me
tų jubiliejaus rugsėjo 16 d. 
“Laisvė” išeis dvigubai pa
didintai Tame nepaprasta
me leidinyje, apart specia- 
lįarTar ink tų raštų, bus ga
lima matyti ir tas ’ karštas 
pritarimas, kuri teikia 
“Laisvei” Amerikos lietu
vi^, kas pasireikš sveikini
mais,-parama ir t,t.

Tikimės, kad tarpe dau
gelio kitų, “Laisvė’į savo ju
biliejaus proga apturės pa
sveikinimų ir nuo Argenti
nos lietuvių..

Nes tikrai nuoširdaus pa
sveikinimo vertas ši<į) ame-

ra

Aukų sustiprinimui biu- Chicago, Ill............
džeto gavome • nuo sekamu Bridgewater, Mass __ NT T asmenų:

C. ir>J. Anskiai, Brook--

Po $3.00: Mary Sklars- 
kis, Cherry Valley, Mass.; 
Mrs. K. Gabrunas, Dorches
ter, Mass.; K. Genys, Scran
ton, Pa., , (jis prisiuntė ir 
naują prenumeratą).

Po $2.00: Juozas Werbe^ 
Ja, Earlville, N. Y.; John ir 
Frances Zaleski, Brooklyn, 
N. Y.; Violet Adeikienė, 
.Flushing, L. L; Petras 
Zurba, Richmond Hill, N. 
Y.; A. Purickas, Brooklyn, 
N. Y.; ir Rėmėja iš Brook
lyn©.

J. Baltrėnas, Milford, 
Conn., $1.50. x

Po $1.00; A. Gudauskas, 
S p r i n g f ield, Ill.; John 
Rukštelis, Brooklyn, N. Y.; 
ir Vincas Bonkevičius,

Aukomis biudžeto užtik
rinimui sukelta sekamai: 
Brooklyn, N. Y. . . . . 62.00 
Baltimore, Md..........$50.00
Detroit, Mich............... 45.00
Binghamton, N. Y. .. 40.25 
Pittsburgh, Pa. 21.00
So. Boston, Mass*? . . . 12.00 
Hartford, Conn. ...... 9.50

rikiečių lietuvių dienraščio 
per 30 metų nueitas kelias, 
ilgametis jo kultūrinis dar
bas.
— Argentiniečių “Tėvyne.”

8.50 
6.00 
5.00 
4.00 
3.00

KeaTny, N. J. ... 
G relit Neck, N. Y 
Miami, Fla............
Scranton, Pa. . . .

I ■—---------------

Laukiame naujų vajinin- ' 
kų. Taipgi mums i^Kpi tos/ 
kolonijos^išLurių 
ko negirdėjome. N 
kite, dabar

/kulnie/ ; 
eatidėlio- * 

pats gerasis 
laikas, oras gražus, darbuo
kimės.
' • Laisvės Administracija

Vienas Aukščiausiojo Teismo 
teisėjų, William Douglas, įne
šamas St. Elizabeth ligoninėn 
Yakima, Washington© valsti- 
joje.-^Niik 
tas ark 

sula

uo arklio, 
i dar užgulė ir 

e\13 šonkaulių).

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)/-- Antr., Spalių 18, 1949
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MOKSI.O DARBAI AMERIKINĖSE IK SOVIETINĖSE SĄLYGOSEi

/Žinia, kad Sovietų Sąjun- i Manhattano projektas, tai 'vald 
ga jau turi atominius gin-1 jau armija davinėjo jiems !mok

įsakymus.. , tominėsl jėgos- išvystymui j
“Armijos vadai uždraudė'gyvenimo reikalams? Visai 

laisvas diskusijas moksliai ne.
1 Amerikiniu mokslininku 
[organizacijos kartotinai 
.protestavo, kad valdžia už- 
j gniaužia net paprastas ato- 
imines žinias,, neturinčias Į 7
■ karinės, svarbos.

Sakoma, kad civiliniai 
(žmonės kontroliuoja valdi-- 
nę Atomų Jėgos Komisiją. 

■Bet ta komisija klauso ge
nerolų. O generolai įsako 

ir vald

klus, giliai sukratė sniege 
nis laisvojo pelno galvi 
čiams, ir jie vis 
jėgia atsipeikėt 
dvasinio smūgio.

Vienas tokių
Waldemar U
New Yorko Times* moksli
nio skyriaus redakl 
todėl bailiai klausia: '

“Ar mes geriausiai 
dojame mokslinius 
smegenis? Ar sąlygos mok 
siu i šioje šalyje yra palan- * ; 
kesnės,-negu Rusijoje?”

jau duoda 
ūkams darbuotis'a-| styti,

ai- nepa-
nuo to'ninkams net laboratorijose, 

(kur buvj) daromi atominių 
galvočių,J branduolių tyrimai. z Kari- 

K a e m p 1 fert. 1 pinkai' stengėsi vgriežtai at- 
chemikus ir 

nuo kitų, 
negalėtų 

techniniai

( biologus dienūs

nau-
savo

laisvę (ginklinei,atomų jėgai išvy- 
, vartomnt skirtingas 

priemone^f negu iki šiol. 
Aukštieji karininkai įsakė 
eiti tiktai tuo pačiu pra
trintu keliu — vien tik iš 

f

uraniumo ir plutoniumo ga
minti. atomines bombas. .

Tie mokslininkai statė' 
klausimą: O gal kitais bū
dais galima būtų greičiau 
ir plaįiau išvystyti atominę 
jęga? -

Bet, generolų klausyda- 
ma^jvaldžia užgynė moksli
ninkams naujų priemonių 

’Ieškoti.
1 Dabar gi, kuomet paskli
do žinia apie greitus ato
minius Sovietų pasiekimus, 
tūli amerikiniai mokslinin
kai pakartojo panašų klau
simą: O gal Sovietai išrado 
greitesnį ir geresnį atomi
nės gamybos ’ būdą, negu 
Amerikoje?

Mokslinių, žinių komenta,- 
toriai pirm poros savaičių, 
pavyzdžiui, įspėjo, kad So
vietai naudoja skirtingą el
ementą, thoriumą, kaip 
sprogstamąją atominę nie

džiagą.Jr tie komentatoriai |kė prisiekti, kad jie ne ko-^iais marksį^ąu) mokymais.

išeiti 
bomba 
num.
Moksli n i n kų Persėk i 0 j i m a s

Amerikinė “mokslo lais
vė” persekioja i 
kus, kurie iš atominių val- 
džioš projektų pabėgo atgal

teigę, kad iš thoriumo gali'munistai ir nieko bendra j 
smarkesnė z-utominė i su komunistais neturi.

negu iš ųraniumo iprofesoriai laikėsi :
35 ar iš plUipniumo.. laisvės, kurią suteikia 

šalies Konstitucija. Jie 
ikė, tokia priesaika yra as-j štai koc^L Sovietai pasiga- 
iineninis pažeminimas ir pi- mino atmfiį bombą.

1 teisiu paniekini- 1 UTZ., , J ,.• 1 ! Kitas dalykas— tai sek-
į universiVetuV tikėdamiesi Įgi^aį^t’^a ’laukan | *'erlŽsutelkimas Rusijoj 
___• r __ j?___ __ 1'. I . i 1 . I rum rikrnm tikę 111 naciokri

moksliniu- lietinių 
m as.

Kremlius (Sovietų vy- 
Tie ' riausyįjės centras), šiaip ar 

sąžinės Itaip, yra praktiškas. Ir jis 
, šios iki šiol marksizmu nevaržė 

Jie sa-; atominės jėgos išvystymo. • 
d^l < Sovietai pasiga- 

bomba.

gabiuosius profesorius ir įam PaSYj''
studentus, laikomus neišti- S,s dalykas, daug prisideda 

Komitetas Rimais šaltajam Trumano p?\e ’saiskin.nw, kodėl So- 
J ; vietams pavyko atominėje

Toki tai žygiai ameriki- ,To,kia milžiniška
■ “mokslo laisvės?’ kuria orgarnzaftija

ramiai profesoriauti.
Kongresmanų Neameri- 

kinės Veiklos T' 
varo per šerengą atomistus, | karui, 
kuriuos nužiūri kai]) šalto-! r“ 
jo ki/ro priešininkus arba ngs

i duoti ar gauti 
i svarbios žinios.

[vyko susikirtimas tarp
prcj- 1‘fneeikvoti” laiko . ir v.ald- 

džios pinigų bandymams iš- 
vie-į vystyti atomų jėgą civili- 
dir-iniams reikalams. Jie liepia 

iš-Įdėti visas pastangas tik a-

vad i namo j o ‘mokslinio

DršSLęonas Szilard, 
nas syai'biYaąių fizikų 

niekuomet nesitikėjo, kad i busiu atominei

galvas ir kitiems, komerci-1 
nės spaudos rašytojams. Jie į 
1
Sovietų mokslininkai taip' vystyti, ąngreso atominiams ginklams dau-
greitai išvystytų atominės! Atstovų Rūmo komisijai (ginti ir tobulinti.' 
jėgos' naudojimą. kariniais . klausimais 19451 Iš mokslininkų protestų,

— Sovietinis mokslas ap-. • metų spalių mėnesį, 
vertė amerikonų stalus, — “Szilard sakė kongresma- 
kaip pastebėjo brooklvnie- nų komisijai: — )Mes ture
lis A-domas Dagis pasikal
bėjime su [vairumų vedėju.

Priešsovietinis Times ra
šytojas Kaempffert tvirti
na, kad amerikinė laisvė ge
riau tarpauja mokslo pa
žangai. Jis pasakoja, kad 
Sovietų vyriausybė varžan
ti savo mokslininkų pastan- 
gas.

Tuojaus pamatysime, 
kaip Kaempffert pats sau 
prieštarauja.

Prieštaravimai

ijome pasirinkti vieną iš 
; dviejų — neklausyti (neti- 
•kusių) armijos įsakymų ir 
(sabotažuoti darbą .arba.
naudoti savo protą, apei

siant tuos įsakymus.
j “Taigi atominiai fizikai
i iite^kęmikai ir laužė armijos
Į įsakytas taisykles. t.

“Kai tiktai tapo iššau-
(tas paskutinis karo šovinys, 
i jie tuoj, išbėgiojo (iš atomi
niu valdžios darbų) ir.su
grįžo į universitetus” (pro- 

uu fesoriauti).

Iš mokslininkų protestų, 
(paskelbtu žurnale “Science 
|News^ Letter” ir pačiame 
Now Yorko Times, matė
me, kaip karininkai varžo 
mokslo pažangą.

Mokslininkai piktinosi, 
kad generolai uždraudė da
ryti naujus bandymus net

9 d. š. m., jis rašo:
“Pirma negu buvo prade-į 

s atominei bombai j 
mūsų moksliniu- ,S

laisve karinėje
“mokslo 
valdžios

bandymus kalbėti. Bet kai 
tik-tapo įsteigtas atominis i

Kur Mokslo Laisve 
Dabar?

Alėtų Skaičius ir Tikrasis
Organizmo Amžius

Pats metų skaičius tikrais proteinų -
1 nepasako, ar žmogaus or- daugiausia 

ganizmas jaunas ar • senas. I kiaušiniuose, žuvyje'ir pie-
45 metų asmens kūnas, pa

baltymų, kurių 
yra mėsoje,

niniuose valgiuose. Protei
nų yra ir augaliniuose mai
sto produktuose. Bet pro- 

ei-
niai labiau nusenęs ar nusi
dėvėjęs, negu 60 metų žmo- teinai valgiuose būtinai 
gaus. Gydytojai nuolat pa- kalingi augimui ir kūno or- 
stebi, jog kalendorius ne vi» ganų panaujinimui. Be jų 
S.iomet teisingai liudija a* žmogus negalėtų gyventi, 
pie amžių. • • 1

Californijos Universiteto > 
mokslininkai pastaruoju ■ 
laiku atrado naują bandy
mą, kiek organizmas iš tik
rųjų pasenęs, 
kadi jeigu kūnas

w nes nioKbio laisves, Kiniai,.] . v , . _y.įįtaria kaip “raudonuosius” garbina Kaempffert,'kartu ga1* pasekti laimėję _ i_____ _____ x_ 1__________ . . L. . rnn noiiHmomo
tikram uždaviniui ^išrišti.”' vaiuzia, girai, pagal uia- T. ' *

lektinį Markso materializ- ' Tokius ąpvietinio

ar komunistų pažįstamus..
Garsiojo atominio žinovo 

J. Roberto Oppenheimerio 
brolis, taip pat atomistas, 
buvo išėstas iš profesoriaus 
vietos Minnesotos Universi
tete todėl, kad atsilakė duo-, 
ti atsakymą į Neamerikiniol 
Komiteto klausimą: — Ai1 
esi ar buvai komunistas?

Washingtono llniversite- 
to v^ddyba-Jšmetė visą eilę 
profesorių todėl, jie atsisa-

pasakodamas, kad. Sovietų 
valdžia, girdi, pagal “dia-

mų, kuomet naudojama tam\

DIDYSIS RVSU FIZIOLOęAS~~P^LOVASt
Rugsėjo 27 d. šiemet su- !

ėjo 100 metų nuo didžiausio smegenų refleksai

vano Pavlovo gimimo die- psichologinis 
dvasinis) 

; klauso nuo išorinių aplin- 
kybių įtakos, kuri veikia 

gyvybės kaipo įvairūs jautimo orga- 
'nų d irgi n tojai.
! . Tai buvo : labai drąsus 
tais laikais tvirtinimas.

nos.
(Fiziologija yra mokslas 

apie gyvųjų kūnų veiksmus) 
ir bendrai apie 
reiškiniup.)

Pavlovas gimė 1849 m. 
rugsėjo 27 d. Įliazanėje, ru-1 
sų kunigo šeimoje. Viduri
nį mokslą jis išėjo Riaza- gas, 
nes kunigų seminarijoje, .raumenų -ir kitų organų at- 
Tačiau jo neviliojo kunigą- silieųimas į paerzinimus ar- 

įba dirgins.)
Ta Siečenovo knyga buvo 

punktas, nuo kurio Pavlo
vas toliau pirmyn eidamas 
išvystė mokslą apie aukš
čiausią nervų veiklą. O tai 
mokslas, kuris išgarsino 
Pavlovą visame pasaulyje.

Laboratorijoje P av 1 o v as 
per 20. metų nagrinėjo ypač 
klausimus,, kaip nervai sa
vaimingai tvarko kraujo a- 
pytaką, kaip veikia' maisto

j vimas.
Dar seminarijoje būda- 

įmas, Pavlovas skaitė kny- 
įgas . žymiųjų rusų gamt- 
imokslininkų, kurio medžia
giniai, o ne “dieviškai” aiš
kino gyvybę ir kitus gam
tos reiškinius.

Savo gyvenimo aprašyme

vas rašė:
“60-tųjų metų literatūra

Idarė mums tokiosA įtakos,
. N 4 '

Nuo nenaudingųjų nitro- 
jgeno dujų kūnas geriausiai 
iliuosuojasi ilsėdamasis, y-, 
pači miegant. Tų dujų paša
linimas iš kūno labiausiai 

vei-;
šir-

Jie patyrė, , 1. .■ crroiAu] Paklauso nuo to, kaip> įį.1 vlClclu t -

pasiliuosuoja nuo esahjų T.1 
jame 'tingių, nenaudingų 
nitrogeno (azoto) dujų, /ai j 
jis gamtiniai jaunesnis; o ’nyksta iš kūno per tam ti- 
jei kūnas lėčiau pašalina i kVą laiką, tatai buvo išmie- 
tas dujas, tai Žmogaus or-irudta, naudojant skirtingą, 
ganizmas senesnis. i dirbtinę nitrogeno rūšį/(iso-

Kraujyje ir kituose kūno | topą),»pagamintą atomįnė- 
skysčiuose dieną vidutinis“se laboratorijose. į

. žmogus’turi kvortą palaido, Pasirodė, kati tūlų jau- 
nereikalingo nitrogeno ele- Inesnių žmonių organizmas 
mento; Organizmas nuolat lėčiau 'išvalo nereikalingą- 
veikia, k^jl pašalintų' berg-jsias nitrogeno dujas,' negu 
ždziąsias nitrogeno dujas. tsenesniųjų. Tatai buvo įro- 

Sveiki 15 metų jaupuo- Idymas, kad nors jaunešnie- 
liai per kelias minutes pa-i ji turėjo mažiau metų, bet 
siliuosuoja nuo pusės tų. !,jų organizmas labiau 
dujų. Per keletą sekamų ' nęs, nęgii turinčiųjų 
minučių pranyksta ir liku-'giau amžiaus.
sio's nitrogeno dujos. * į Tas atradimas yra‘tik

riausias iki šiol būdas pa
tirti, kiek žmogaus kūnas 
jaunas Sr senas, nežiūrint 
metų skaičiaus/ sakė Cali
fornijos Universiteto pro
fesorius dr. John L. Law
rence, ’ kaĮbėdamas • New 
Yorko Medicinos Akademi
joj praeitą savaitę. N. M.

kia kraujo -apytaka ir

Kiek nitrogeno dujų pra-

nusė
dan

Savo veikale “Galvos!suteikė įrankį ir kovai 
Sieče- [prieš gręsianti pamišima.

kad vi«asj Pavyzdžiai 
orotimai-

gyve^nas^Nųri-1 Kaip atsiranda^sąlyginiai 
■.kūno refleksai - atsiliepi
amai į išorinius padirgini- 
:mus, naj’ ė bandym

ti) senesniems reikia iki 
penkių valandų, kol iš krau
jo ir kitų kūno skysčių pa
sišalina pusė tų. dujų. Kitai 
jų pusei išbadyti vėl sugaiš
tama kelios valandos.

Nitrogeno dujos atsiran
da iš kūno organų dėvėji- 
mosi ir iš nesimaudojamų

1 mofeuo 
faktus, pripažinęs, KempfJV" 
fert klausia:

“Kaip tad amerikinis 
mokslas gali laimėti atomi
nes lenktynes su rusu niek
siu?” 
’ čia Kaempffert vėl apsi
verčia ragožium ir sako:

“Aš manau, kad atsaky
mas į tą klausimą Įglūdi iš
laikyme dabartinės laisvės 
(Amerikoje) tyrinėti ir dis- 
kusuoti kartu su didesniu 
sutartinūmo darbu ir pa- • 
matinių tyrinėjimu, plana- \ 
vimu.”

Ką gi tas Times’o rašy
tojas išaiškino, pakerdamas 

“■Sovietinis mokslas yra saują mllriotų žodžių, kaip 
laimėjęs didelių pasisekimų atsakymą'’ į savo pąties 
daugelyje sričių, nepaisant, 
marksizmo. Reikia tačiaus, 

š/suprasti, kad Sovietų val- 
: džia duoda dikčiai laisvės 

okslininkams tūlose mok- 
, kurios neturi 

tiesioginio ryšio su sočia-

mą varžo mokslinių tyrimų 
laisvę.
Priverstas Pripažint Sovie
tinio Mokslo Pasiekimus
Dabar pamatysime, kaip 

tas. N. Y. Tjmeso galvočius 
\ra priverstas praryti pir- 
mesnius savo žodžius, nega
lėdamas užslėpti sovietinio 
mokslo nuopelnų. Tame pa
čiame straipsnyje todėl, jis 
rašo': , ’

“Ar tai reiškia, kad rusų 
mokslas negali pasivyti 
laisvojo mokslo vakariniuo
se kraštuose? Tai sunkus 
atsakyti klausimas.

ant klausimą? Visai -nieko.
Panašiai raitosi ir kiti 

toki galvočiai, kentėdami . 
“katės palago mūkas,” *kad 
nepajėgia užginčyti sovieti
nio mokslo laimėjimų. x

Suskamba, skambaliu 
Ar po 

(Refleksas yra savaimin- mėsos.
pakartojus, toliau, kai 
šuj/i sk/imbutį išgirsta, 
jau kuopiasi seilės jo 1 
noj ir pradeda vii-škinamie- 
ii syvai į skilvį plaukti? — 
Skilvio syvams -stebėti, buvo 
prapjauta skylė.

Jeigu šuva keliais 
skambinimais Būna suviltas 

 

negauna (Asti, toliau 

 

skambutis jau ripsūžadina 

 

nei seilių nei virškinamųjų 
ęvvn niaukime.

Kitame bandyme buvo iš
imta šuniui mastančioji 
smegenų dalis; Rankomis 
nąmosuoiama ir tuoj po to 
duodamą ėsti. Kelis sykius 
pakartojus šėrimą ■ no pa- 
mosavimo, taip pat šuniui 
tvinko seilės' į bu'rną ir 
niaukė virškinamieji syvai į 
skilvi, nors be tos smegenų, 
dalies jis negalėjo galvoti.

Kitas gyvulys žiema buvo 
laikomas šiltame kambary
je, bet po sutriūbiiimo per
vedamas i šalto kambarį. 

 

Keletą, kart?! taife padarius, 
^toliau gyvumo ’ ervai pa
ruošdavo ii šalčiui, kai tik 
jis išgirsdavo triūbelės gar
są. Po to**garso nervai su- 
di purindavo skvlntes odoie, 
suverždavo paviršines krau/ 
iagvsles: tokiu būdu suv^ 
rvdnvo daugiau kram’n i vi
dujinius organus, šilumai 
taunvti, nors gvvulvs dar 
būdavo neneryęstas iš šilto 
kambario į šaltąjį.

Nuoširdus Tiesos Ieškoto
jas ir Skleidėjas

Pavlovas buvo uolus tie
sos (ieškotojas ir niekuomet 
nebilėpė savo surastų nauju 
mėšlinių žinių. Jis noriai 
^dalijosi tomis žiniomis su 
kitais, pritraukdamas prie 
savo darbo vis naujas bend
radarbių eiles.

Gausūs Pavlovo mokiniai 
(Tąsa ant 4 pusi.)

nesąmoningas kūno

:o duodama šuni
Kelis sykius tat/ii

/slo sakose,1

su-

kad protiniai mūsų' intere
sai nusikreipė link gamtos 
mokslo.”

Baigęs bendro lavinimosi 
kursą -seminarijoje, todėl 
Pavlovas . vyksta į Petra
pilį ir įstoja į universiteto 
gamtinių mokslų skyrių.

Universitete jis ypatin
gai susidomėjo gyvulių fi
ziologija ir pradėjo tiria- Bet ypatingos 
mąjį darbą toje srityje. Jąu įgijo , . • • — • • I 1 •tuomet jis pasižymėjo mei
striškais gabumais kaip 
mokslinis tyrinėtojas.

Baigęs universitetą^ Pav
lovas įstoja į Karinę Medi
cinos Akademiją, manyda
mas, kad negalima būti pil
naverčiu" fiziologu, neišėjus 
medicinos mokslo.

Akademijoj Pavlovas su
sitiko su garsiuoju rusų gy
dytoju, profesorium S. Bot- 
kinu. Botkinas pasiūlė stu
dentui Pavlovui suorgani
zuoti fiziologinę laborato
riją sveikiems ir ligotiems 
kūno reiškiniams tyrinėti.

Tai tyrimų ištaigai Pav
lovas ir paskui vadovavo 
per eilę metų. Savo tyrinė
jimus jis rišo su praktiniais 
gyvenimo reiRąlavimais.

Prie mokslinių Pavlovo 
pažiūrų nustatymo daug 
prisidėjo “rusų fiziologijos 
tėvas” Ivanas Siečenovas.

įvairūs vaistai atsiliepia- į 
tuos kūno veiksmus.

Už tokius tyrimus ir at
radimus buvo suteikta Pav
lovui tarptautinė Nobelio 
dovana (apie 40 tūkstan
čių dolerių). J

Sąlyginiai Refleksai
reikšmės

1 Pavlovo ištyrimai, 
kaip susidaro ir veikia va
dinamieji sąlyginiai reflek
sai. Šiuo darbu jis užsiėmė 
daugiau kaip tris dešimtis 
metų — nuo 1903 iki 1936 
m.
* {Truputį žemiau paduosi
me porą pavyzdžių, kaip 
buvo daromi sąlyginių ref
leksų tyrimai.) i •

Tais) tyrimais , Pavlovas 
sukūrė tikrąją didžiųjų gal
vos smegenų veikimo fizio
logiją. Jis atrado vadinamų
jų “dvasinių” - psichinių.' 
reiškinių prigimtį ir paga
mino taisykles, kaip tokius 
reiškinius ištirti. į

Tokiu būdu Pavlovasfat-/ 
vėrė duris platesniems ty?\ 
rinėjimams, dėl kokių prie-J 
žasčių nervai susergaj 
nurodė būdus, kaip pastoti 
kelią nervų ligų priežastims 
ir kaipęjtas ligas gydyti.

• Tais darbais Pavlovas*

Karo Veteranai Gerai
Pasižymi Kaip Studentai i

Laikraštininkai apklausi-Iniškai ir protiškai. To ne
nėjo 60 amerikinių univer- 'paisant, jie moksle pralen- 
sitetu ir kolegijų: Kaip pa- kia daugelį kitų, 
sirodė, karo veteranai, ku
rie sugrįžo arba įstojo į 
tas mokslo įstaigas? Ar 
veteranai geresni ar pras
tesni studentai už kitus, 
kurie nebuvo karinėje tar
nyboje? Ar sumažėjo pro
tiniai veteranų - studentų 
gabumai dėl vyresnio jų 
amžiaus?

Yale, Minnesotos ir kitų 
universitetų bei kolegijų 
viršininkai atsakė:

Karo veteranai, bendrai 
imant, geriau mokosi už ki
tus studentus. Jie rimtesni, 
labiau pasiryžę ir laimi 
aukštesnius laipsnius. Kas 
liečia amžių, tai net 30, 40 
ir senesni veteranai', gerai 
pasižymi moksle.

Patys profesoriai pasi
mokina iš veteranų nuomo
nių ir patyrimų. .

Veteranai studentai ne
kenčia, kad. profesorius 
bergždžiai šnekėtų ar “šiau
dus maltų.” Jie reikalauja 
dalykus aiškiai,
kai” išdėstyti. Veteranai 
drąsiau stato klausimus, ir 
jų. klausimai geriau apgal
voti. Todėl jie daugiau pasi
naudoja iš profesorių atsa
kymų, negu jaunesnieji, ne
buvę karinėje tarnyboje 
studentai.

Keletas metų karinės 
tarnybos nuvargino dauge-

Vedusieji, ypač vaikų, tu
rintieji, veteranai,- daugume 
atsitikimų geriau mokosi 
už pavienius veteranus.

Veteranai studentai ma
žiau laiko eikvoja spor-. 
tams ir nelabai kreipia dė
mesio į “s kyšt aujančias” 
kitų studentų pramogas.

Kolegijų ir universitetų 
profesoriai negali elgtis su 
veteranais, kaip sli viduri
nių mokyklų (high schoo- 
lių) berniukais. Veteranai 
tvirčiau stovi ant savo ko
jų; reikalauja, kad profe
soriai i^gtųsi su jais kaip 
vyrais, ryškįai aiškintų da-- 
Tykus ir nemėgintų “šokdint

praleisti. Bet 
nuošimtis.-

praktiš-

lį veteranų - studentų kū-'miesi ateičiai.

Yra tam tikras nuošimtis 
veteranų, kurie, naudoda
miesi valdiška parama, at
ėjo į kolegijas - universite
tus tik 
mažas'4’

Daugelis šiaip studentų 
įstoja į aukštąsias mokslo 
įstaigas todėl, kad juos te-* 
vai verčia; dėl garbės, kad 
galėtų pasigirti, x jog-lankę 
kolegiją, ir dėl pažinčių su 
vadinamos “aukštesnės” 
klasės studentais, kad per 
tokias pažintis paskui galė
tų greičiau pakilti bizniuo
se bei profesijose.

Veteranaį gi studentai 
ra plačiau matę gyvenimą 
ir rimčiau mokosi, rengda-

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—- Antr., Spalių 18, 1949
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gai Stankaičiai naujutėliu au- 
tomobiliumi nuvežė j Scottvil- 
]ę. apie 100 jpylių į šiaurę nuo

pasigėrėti 
Michigano 
kaip nute

Levitt (dešinėje) sveiki-
2 metus buvusiu Read ingo AFL vir- 

Greta jo stovi naujasis

Pennsylvanijos Darbo Federacijos prezidc 
naši su kongresmanu George M; Rhodes, 
šininku ir tos organizacijos laikraščio NeV Era redaktoriumi.

, redaktorius Robert Gerhardt.

ŠAUNUS BALIUS
RENGIA L.D.S. 5-ta KUOPA \

ŽINĖS ŽMONĖS
Vertė N. ŽIBERTAITL

ušimis

lionieriu

milioni</rių

u bus)

Parašė P. VĘRŠIGORA
5-26-49

J , •

Tegu, man skaitytojas aa t 1 ė i s, jei 
aš atskleisiu jam tas mūsū svajones. Dar 
tuomet, prieš kautynės ties Kursko lan
ku, turėdami miglotas žinias iš žmonių, 
perėjusių puse pasaulio, pasprukusių iš 
mirties stoYvklu, perėjusiu išilgai ir 
skersai kniūbščiom parblokštą Europą, • 
mes galėjome spręsti apie* duslią paverg
tų tautų pogrindžio kovą. Mus traukė į 
save Lenkija. Mes svajojome paklaidžio
ti po priešo užnugarius Besarabijoje, 
Rumunijoje ir Čekoslovakijoje/ Galvojo- 

‘ me (viskas yra. galima!) prasigauti ir į 
Vokietiją. Taip pamažu mes sugalvojo
me planą organizuoti partizanu dalinį iš 
trijų, keturių šimtų žmonių. Jisai turė
tų savo darbui naudoti mašinas, staigiai 
pasirodyti ir taip pat. staigiai išnykti. 
Mes turėjome sudarę visas Apyskaitas ir 
sąmatas ir netgi etatų apmatus^ Korobo
vas, pasiėmęs visą tą medžiagą, išskri
do.

Mūsų idėją pavadino avantiūra. Bet 
aš ir šiandien dar tebesu įsitikinęs, kad 
tai buvo įmanoma, ir iki šiai dienai gai
liuosi, kad kaprizingas kaip likimas ne-1 
padarė manęs tos pavojingos avantiūros 
yadovū'.

Aš galvojau, užtrukti dar kokią savai
tę Maskvoje. Korobovas gavo bilietus į 
Didįjį teatrą.; . •. . •

Bet trečią dieną mane iškvietė genero
las, mano viršininkas, ir padavė siauru
tį popieriaus lapelį. x

— Jums ... Skaitykite.
, Tai buvo Rudniovo radiograma. Jis, 
kvietė į dalinį. Naujas reidas prasidėjo 
anksčiau, negu buvo tikėtasi. 1

— Šiandien yra atliekamas ‘lėktuvas. 
Galime visą jį prikraūti jums būtinai 
reikalingu kroviniu. Paimkite radijistus 
ir radijo maistą. Amuniciją numesime 
žvalgams. Skrisite? Pagalvokite ir pa- 

. sakykite po pusvalandžio. Ligi vakaro 
dar suspėsite pabūti valandėlę šeimoje...

Žinoma, susitikimas su šeima buvo 
džiaugsmingas, ir norėjosi, kad jis truk
tų ko ilgiausiai. Tačiau buvo dar ir ki
ta šeima, didesnė, kovinė. Jinai šaukė, 
atkakliai reikalavo pas save tuo siauru
čiu radiogramos lapeliu: ‘Perduoti Ver-čiu radiogramos lapeliu: 
šigorai: dvyliktą dieną iš nname į reidą. 
Jei galvoji eiti su mumis, ajtskrfekme vė
liau kaip tryliktą. Pasivysi. Aerodforpe 
palieku tavęs pasitikti Gąponenkos būrį. . 
Rudniovas.” j ; •

Vadinasi, aš buvau tam žmogui labai 
reikalingas. ' •

Po pusvalandžio generolas spaudė 
man ranką atsisveikinant ir kalbėjo:

— Linkiu jums Įsėkmėįs; Linkiu jums 
tapti tarybiniu Lourensuį . X* -

“Ne, ne Lourenso laurAi ir ne busi
mieji apdovanojimai šaukia mane tąip 
nesulaikomai,” —•’ norėjosi atsakyti ge
nerolui.

“Eime su mumis,” —• šaukė^ Rudnio
vas, komisaras. “Eimė,” — reikalavo 
ukrainietės mergaitės Vokietijos pože
miuose. “Iš dangaus žvaigždė nupuolė ir 
sudužo krisdama.” “Skubėk,” reikala
vo draugai, gyvi ir žuvusieji. Volodios

- šišovo, Kolkos Išmintirįgpjo, Djacenkos 
atsiminimas neleido pasilikti čia. “Ma
myte! jeigu aš žūsiu, tu nedrįsk verkti! 
Tu manimi didžiuokis!”

Jau aerodrome aš papasakojau žmo-
• , nai apie Kostią.

— Žiūrėk, jeigu, kas atsitiktų; išau-
• gink šunų ir, kai galės, jau suprasti, pa
sakyk jam šiuos žodžius. Atminsi? “Ne
drįsk verkti! Tu manimi didžiuokis!”

— Kaip tu gali žūti? Juk šiandien 
birželio tryliktoji!

— O’aš ir užmiršau. Lygiai metai. 
Jelecąs, šaša Maslovas ir Briansko miš
kai. . ’

— Ženka jau ištaria “paltizanai,” — 
ramino mane žmona, pati ašarotomis 
akimis.

Sukaukė motorai, ir vėjas nupūtė aša-
r. r'4-— Vis dėlto nepamiršk tų žrųogaus 

vertų Kostios Djačenkos žodžių. ' •
Lėktuvas pašoko ir pakilo. Pro spar

ną šmėstelėjo Maskva ir pasiliko užpa
kaly. Žerhėje temo. Danguje buvo dar 
diena. Ikj fronto liko daugiau 'kaip va
landa laiko. Kol'pasieksime tikslą, ’ ir

danguje bus jau naktis. Naktis iš 1943 
metų birželio mėnesio tryliktosios į. ketu
rioliktąjį dieną.

Aš buvau besutinkąs savo metinį par
tizano jubiliejų.

“Iš 'dangaus žvaigždė nupuolė ir su
dužo krisdama.. .”

Aš atsiminiau (komisarą. Kartą jis iš
vyko į pasitarimą ir nebuvo daliny pus
antros dienos, o kai sugrįžo, greįt^r-per- 
ėjo per stovykla, įsitaisiusią po 
prie pelkės, neramiai apžvelgdami as vis
ką aplinkui. Pąskui priėjo -pri$ tabo ir 
palengvėjusia širdimi tai;ė Bažiihai:

— iFi-ų . .. Viskas tvarkoj. GpJž^siil- 

 

gau as...

— Šeima, gimtoji šeima, — nusišypso
jo surasdamas Grigorijus Jakovlevičius.

Toksai pat jausmas apėmė ir mane; 
kai lėktuvas skrido per frontą. Pankui 
jį pakeitė nerami^: “O kai pasibaigs ka
ras, ;tada kaip? O juk kada nors jis pa
sibars. Kaip, mes palj 
sias stepes, pušisį tr

mie tas gimta- 
as ir žmones drau-. 

gus?. .;” Ir skaudžiai suspaudė širdį. O, 

 

gal būt, visa tai/buvo tik todėl, kad lėk

 

tuvas skrido t/ijų tūkstančių septynių 

 

šimtų pietrų ankštyje? Truputį šalo ir 

 

užimdavo kvapį... Po kokių keturių va

 

landų žymiai atšilo. Apačioje buvo ma
tyti laužai. Prie 
raketų siūlai ir signalinėj ugnys.. .

iNusileidžiame.
Dar po minutės keli švelnūs 

jimai ir lėktuvas sutormozavo> 
kutiniuoju laužu. ..

Štai mes ir namie. Paspėsiu, 
spėsiu?

stuktelė- 
ties pas-v

XXXIX
I

Dienoti lėktuvas nusiyrė į mišką. Vą- 
’ sąrą nakties neužtekdavo grįžti atgal per 
frontą, ir Saburovo aerodrome buvo su
organizuota, dienojimo vipta. Vieną ųak- 
tį lėktuvas ‘atskrisdavo pas mus, o grįž
davo atgal — antrą. : į

Mane pasitiko Gaponenka, Volodia 
Lapinas ir tryliktosios kuopos kovotojai. 
Pasirodo, dalinys į>uVo išėjęs dar vakar, 
ir Rudniovas pasiuntė žvalgų būrį ma
nęs pasitikti.

“Vis dėlto komisaras buvo tikras, kad 
» aš atvyksiu,” — džiaugdapiasis pagalvo
jau aš.

— Kur einame? — paklausiau Volo
dia.

— Nežinome. *
Kovpakininkų tradicijos — niekuomet 

neklausinėti,* kur ir ko einame M buvo 
šventai laikomasi.

— O'kur pasivysime dalinį?
• — Komisaras įsakė: pasitikite papul

kininkį ir eikite pėdsakais — tiesiai į

Po kokios valandos, sukrovę į du veži
mus krovinį ir tris atsivežtus iš Mask- 

. vos radijistus, mes pajudėjome į pietus. 
Dalinį mes pasivijome į trečią parą ties- 
partianų krašto riba. Tą naktį buvo ruo
šiamasi forsuoti kautynėse Sarnų-Koros- 
tenio geležinkelį. #

Ir kai juk aš įvažiavau į ąžuolyną ant 
upės krąrįto, kur po medžiais buvo apsi
stojusios stovyklauti kuopos, širdyje pa
sidarė lengva ir džiugu. Aikštelėje ganė
si arkliai, po vežimais ilsėjosi po žygio 
kovotojai, daugelis maudėsi upėje.

Štabas įsitaisė žaliai nudažyto para
šiuto palapinėje.

— Laišką atvežei? — paklausė Rud
niovas.

— Ne, neatvežiau. Nesuspėjau.
Nuliūdęs, jis nuėjo į šalį. Aš taip ir 

nebuvau suspėjęs pasimatyti su Rudnio
vo šeima. • (
• Mane apstojo partizanai. Visiems no
rėjosi išgirsti apie Maskvą.

Bazima sėdėjo ant žolės, pasilenkęs 
ant žemėlapio, greta jo įsitaisė VoicČCho- 
Vičius, pyškindamas mašinėle kažkokį 
įsakymą. •

Netoli nuo palapinės po išsikerojusiu 
ąžuolu sėdėjo generolo uniforma, turkiš
kai parietęs kojas, Kočpakas ir niūnia
vo dainą. Generolo antpečiai blykčiojo
saulėje. Ii ■

Aš priėjau prie senio pasisveikinti.
Merkdamasis nuo saulės, jis tylėdamas
-linktelęjo^ųian ir padavė ranką su dviem 
nesilankstančiais pirštais. I Paškui tęsė 
tyliu falcetu:

(Bus daugiau)

t

D. M. Šolomskas

Po’Michigano Valstiją
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 10-tos apskrities organi
zatorius A. Dapšis, iš Detroit? 
užkvietė atlikti Michigan vals
tijoj prakalbų maršrutą, pirm 
negu prasidės žiema. Mat, 
Hart ir Scottville srityse yra 
apsčiai lietuvių farme'rių ir ten 
gyvuoja LLD kuopos. ***

Maršrutą pradėjau 22 dj 
rugsėjo, pirmiausiai pakeliui 
apsistojau Pittsburgh©, toje 
plieno karalystėje. Pittsburgh^ 
ir apylinkės draugai ir drauj 
ges susirinko į LDS 142

i kambarius. Padariau

šiaurės supa garsusis Superior 
ežeras.

Enciklopedija skelbia, kad 
pirmasis baltasis žmogus į. Mi
chigan© valstiją atvyko fran- 
cūzas minykas Jean Nicolet 
1634 metais, ten, kur dabar 
yra Seult de Ste Marie mies
tas. Michigano valstija turi 
1,620 mylių vandens (ežerų) 
pakraščių.

Hchigano valstijoj yra grą
žomės ūkių, taipgi sodų, 

<ur auga daug vyšnių, obuo
lių, vynuogių ir kitų vaisių, 
žemdirbystėje yra 5,000,000 

! akrų žemės, o miškai dar den
gia 10,000,0()0 akrų. Gelžke- 

1 mylių, o 
Lekavičius, I vieškeliai 10,000 mylių.

Industriniai, automobilių ga
myba yra galingiausia, nes 
visoj va.........
J80 fabrikų, kurių suprantama 
daugiaušjaį yra ^Detroite ir jo 
apylinkėj, su 250,000 darbi
ninkų. Aukščiausias kiekis au
tomobilių vienais metais buvo 
pagaminta 6,250,000.

Michigano Universitetas da
bar yra Ann Arbor mieste, bet 
jis 1817 metais buvo įsteigtas 
Detroite, o į Anif Arbor 1837 
metais perkeltas. Jo moderniš-

>1
;arp4-

j tautiniais ir amerikiniais klau- j al<
| simais pranešimą. Nuoširdžiai i gia «
padiskusavome’svarbius reika-j liai sudaro 7,500 
lis. Drg. D.

I nuolatinis dienraščio Laisvės 
l?orespondentas, nors metais 
nejaunas, bet rašinėja ir ketih 
no rašinėti. Kaip kada pa
rašo J. Miliauskas, J. Mazuk- 
na ir kiti. •

Eilė Laisvės skaitytojų atsi
naujino prenumeratą ir kelej- 
tas paaukavo Laisveh\30-mt 
metų jubiliejaus proga.. M. 
Budnikas aukavo Laisvei $1 
ir civilių teisių gynimo reika
lams' $1. St. Taraila, iš Wilme
rding paaukavo po $.5 Laisvdi 
ir civilių teisių gynimo reika- ki pastatai įkainuojamu$60,- 
lams. Vincas Kisielius, J. Pur- 000,000. 1943 metais ten lan- 
tikas ir Jonas Urbonas auka-. kė 11,700 studentų ir studen- 
vo Laisvei po $5. J. Purtikaš čių, o universiteto knygynas 
paaukavo ir Vilnies reikalams ! turi 1,000-,000 knygų-. 
$5. Gi St, Orda aukavo LLD 
knygų fondui $5.
'Reiškia, draugai parodę 

nuoširdaus, prijautimo. Kiti 
ketino aukoti LLD 4-tos aps
krities konferencijoj, kuri tu
rėjo įvykti. sekamą sekmadie-

Kadangi, jau sekamos 
nos vakare turėjau prakalbą 
sakyti Grand Rapids, Michį- 
gane, tai teko naktį ir išvykti 
į tolimesne/kelionę. Drg. lm- 
brosai parsivežė į namus, ska
niai priėmė ir apie 1 vai. nak
ties pristatė į gelžkelio stotį.

MICHIGANĖ
Pilnai prašvitus jau -buvau 

Detroite, didžiausiame 'Michi
gan© valstijos mieste iš kurio 
leidausi į vakarus, skersai Mi
chigan© valstiją, linkui Grand 
Rąpids.

Michigan užima. 57,980 ket
virtainių mylių, tai stambios 
industrijos, žemdirbystės ir 
žvejybos valstija. Michigan© 
valstija yra apsupta iš trijų 
pusių did ž i ų j ų e ž e r ų : va k a r ų 
pusėje Michigan© ežeras, ke
lių šimtų myliųdlgio ir 60 my
lių pločio. Iš rytų pusės ją su
pa didieji Huron ir Eric eže
rai ir taip pat stambusis St. 
Clair ežeras, prie kurio kraš
to. yra garsusis automobilių 
gaminimo Detroito miestas. 
Michigan ir Huron ežerai 
šiaurėje susieina, kaip už ran
kų pasiima ir tokiu būdu ati
dalina apie ketvirtą dalį Mi
chigan© valstijos, kurią vėl iš

Stankaičiai, mat, yra gyve- 
• nę Scottville srityje ir ūkinin

kavę. Jie nuspreųcįę aplankyti 
’savo senus pažįstamus. Dabar 
jie gyvena Grand Rapids mie
ste, gražiai įsitaisę, turi du su- 

i augusius sūnus.
Kelionė buvo’ labai maloni, 

diena pasitaikė graži, gamtos 
vaizdai taip pat. Besikalbant 
—jau ir Scottville apylinkėj.

i Stankaičiai pradėjo nurodinė
ti lietuvių1 ūkininkų sodybas. .

Pirmiausiai nuvykome pas 
( Praną Žuką į Ludingfoną, ant 
! Michigan o ežero kranto. 
Frank žuk(as su žmona apsigy

 

veno miestelyje, seniau buvo 
ės ūkininlčai.stambūs žd

ScottvillėjeAprakalbos\ įvyko 

 

Lietuvių ūkinihkų Svetainėje, 
čia yra daug lietuvių farme- 
rių. Vietos progresyviai skaito 
dienraštį Vilnį', nes Vilnis juos 

• ‘ pasiekia tos pat dienos. Diėn- 
; raščio Laisvės skaitytojų yra 
nedaug, bet patrijotų nema
žai. Prakalbose, Klastauskui 
paprašius, dienraštį Laisvę pa- 

 

sveikino^iiKdtĮami po $5 se

 

kami' fikininkaiXWm. Stakė- 
nas, ’ Leon Stakėiįas, . Jonas 
Puodžiūnas, S. ii Į. Klastow. 
čia pat man p statė Joną 
Puodžiūną, kai “Lietuvį mi-

—(/erai abai gerai,—sakau, 
—kad tu/inie nors vieną lietuvį 

ir kas svarbiau
siai, k/id progresyvi. Paaiškė

 

jo, k/d J. Puodžiuno žemėje 
surasią aliejaus ir jau veikia 
kdturi šū

(l)auf

Laisvėje telpa daugiau
siai ir tiksliausių žinių iš 
Lietuvos, — skaitykit jas.

< O spalvos — varsos tų me
džių, tai tartum kokio gabiaCN 
šio artisto-mūta^ytos. Medtiūl 
lapai raudoni, geltoni, kiti dhr 
žali, štai visas kalnelis apau
gęs gražiu miškeliu, medžiai 
dar žaliais labais, o jų viršų- 
nės jau raudonos. Laukuose 
augą pavieniai medžiai visi 
geltoni,' kaip vaškas^Arčiau 
miške-, kitame medyje /gali 
matyti net kelias spalvas, ta
rytum artistas tą medį nuda
bino.

Ir štai graži giraitė, medžių 
viršūnės, jau paraudonavusios, 
o jų lap'ai dar tamsiai žali. 
Priešakyje, kaip koki trys sar
gai, stovi šalutiniai du geltoni, DIDYSIS RUSŲ FIZIOŲO- 
o vidurinis — ąžuolas rūudo- *GAS PAVLOVAS 
nas.

Taigi, * matosi 
gamtos “darbas, 
vantojui yra kuo 
ir pasidžiauįfr. Gi 
valstijoj kalneliai, 

. ... . . , . .kinti. Jie laipsniškai pakyla,alstijoj priskaito apie , . . .. .......•u., i’./k.:.. .............. L.; ir ve* nusileidžia.
Prakalbos buvo pasakytos 

Lietuvos Sūnų ir f 
Draugystės Svetainėj. Ten pat . 
sekantį vakarą turėjau pasita
rimą su ' vietos veikėjais. 
Laisvės dienraščio geras būrys 
skaitytojų atsinaujino prenu
meratas ir keletas net paau
kavo dienraščio reikalams. Po 
$1 aukavo J. Klim, L. Levana- 
vičius ir A. Kissiel, o Frank 
Adams, kuris ’užlaiko kriau- 
čiaus įstaigą, aukavo $3'. Pra
kalbose buvo renkamos aukos, 
išlaidų padengimui, o kas liks, 
tai Laisvės paramai. Skai
tytojus aplankyti galėjau dėka 
drg. Gasparo, kuris savo auto- 
mobilium pavežiojo, pas Gas
parus birvau a.psistojes. Paste- nas, kalbėdamas yfcaro me- 
biu, kad' nedarbas jau palietė tais apie didžiąją, rusų tau- 
ir fcrančŲRapids darbininkus, tą, paminėjo Pavlovo vardą

Į SCOTTVILLĘ
Sekmadienį, rugsėjo 25 d. geriausių Josios atstovų^ 

man gerai pavyko, nes drau-'

GAS PAVLOVAS
(Tąsa nuo S-čio pusi.) 

gražus bei pasekėjai įvairiuose Ta- 
Miesto gy- rybų Sąjungos miestuose 

dabar vis plačiau išvysto jo 
mokslą apie nervų sistemj 
apie sme nu veikimą 
si vystymą, api 
žmogąus įgimtų

Dnktoru I elg‘mosi bŪduS> if ‘ 
Ten nat Simtl. įgyti. poelgiai ben-

is
io ir 

i•įgytų
ip p

GRAND RAPIDS
Pirmas prakalbas pasakiau 

Grand Rapids mieste, kuris 
pastatytas ant Grand .upės 
krantą, kur seniau buvo indi- 
jonų kaimelis.

Grand Rapids įkorporuotas 
raipo įmestas 1850 metais. 

Karo pradžioj jis turėjo 165,- 
000 gyv; bjų, o dabar apie 
200,00(4, Yra įvairių išdirbys- 
čių, bei; rakaįylų gamyba gar
siausia,\ kurioj dirba apie 16 

 

000 darbininkų. Miesto apy
linkėj yra žibalo šaltiniai Jir 
nemažai žemės ūkių.

Iš 'Detroit į, Grand Rapids 
važiavau Pere'Marquette trau
kiniu. Kiek tai skirtumo nuo 
buvusių 10 metų atgal vago
nų. Kėdės mink|tutėlės, pa
togios, besilankstančios, kaip 
keliauninkas nori — sėdėti ar 
atsilošęs pusiau gulėti, takai 
ištiesti kilimais.

Pravažiavome ir valstijos 
sostinę — Dansingą, kuri yra 
nedidelė, bet, kaip ir kitos 
sostinės, turi apsčiai gražių 
valdiškų namų ir viešbučių. į

Įdomiausia buvo pati gam-' 
ta. Rudens ranka jau palietė 
medžius ii’ augmenis. Tiesa; 
dar gaustai žydėjo geltoni ir 
mėlyni rudeniniai žiedai vįsu 
pakeliu. Soduose raudoni, o 
vietomis geltoni obuoliai len
kė žemutines šakas iki pat že
mės. Vėliau patyriau, kad šie 
metai Michigane labai derlin
gi obuoliais. * Gružių matėsi 
daug mažiau. (

dradarbiauja arba suveikia.
Teįneš Mylėtojas

Ivanas Pavlovas ne kartų 
kalbėjo, kad visus savo 
mokslinius tyrinėjimus ji
sai jungia su mintimis apie, 
tėvyne, su siekimu dar auk
ščiau iškelti rusų mokslą 
įgyti savo tautai vis didės* 
nes garbės. '

Geniališkojo gamtos tyri
nėtojo Pavlovo vardas, jo 
mokslas- yra rusų mokslo 
pasididžiavimas.

Todėl ir premjeras Stali-

Sekmadienį, Spalio 22 October
Rube Hall, 414 Green St. x
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GERA MUZIKA ŠOKIAMS
Pradžia 8-tą vai. vakare, t

Baliui yra viskas gerai priruošta, atsilankę turėsite gerus 
laikui. Smagiai pasišoksite ir pasivaišinsite 

skaniais valgiais ir gėrimais.
Įžanga tik 75^'. Taksai įskaityti.

Taipgi dalyvaus ir Lyros Choras su 
naujomis dainomis.



SKAITYTOJI, balsai
Apie “Laisvės” Jubiliejaus 
Laidą ir Sukakti ALDLD 
Gyvavimo

Trijose dalyse, 18 puslapių 
pripildytas sveikinimais ir ori
ginaliais straipsniai!. tikrai 
gražus “Laisvės” jubiliejinis 
leuTtn.vs. Ko ne visi straips
niai rašyti senų iš Lietuvos 
atvykusių pionierių. Tie bruo
žai atsiminimų ir sudarė vie
ną ryškią istoriją iš praeities 
kovų ir darbuotės. Dėl td, 
dienraštis “Vilnis” rašydama 
peržvalgą “Laisvėj” . jubilie
jinėj laidos pradėjo sekamais 
žodžiais:

“Laisvės”* jubiliejinė laida, 
kovų, progreso » ir pergalės 
simbolis.”

Teisingai pavadinta, nes to- 
laidoje buvo atžymėta per

gyventos kovos; tie intensy
vūs nudirbti darbai již pa
žangą ir stiprinimą darbinin
kiško fronto.

Garbingai atžymėję dien
raščio “Laisvės” jubiliejų, ne
delsdami pradėkime rengtis 
vėl prie labai žvarbios sukak
ties prie naiijo jubiliejaus.*

Sekamais 1950 metais mi
nėsime 35 metų gyvavimą 
Amerikos Lietuviu Darbinin
kų Literatūros Draugijos.

Aš pasivelipu’ teisę patarti 
Centro Komitetui, kad atžy-

vienani Centro Komitetui at
likti būtų neįmanoma. čia 
reiktų talkos visų kuopų dar
buotojų ir kuopų sekretorių. 
Pavarčius protokolų knygas 
galima sudaryti raportą iš 
kuopos darbavimosi. Dadejus 
savo atsiminimus, tai ir bus 
ta kuopos graži istorija. Mes 
turime kuopų arti 200. Uo
liai pasidarbavus^ būtų nau
dos “Laisvei,” AldiA).Jr vi
sam lietuvių pažangos darbui. 
Būtų ir LLD istorija.

Kazys Steponavičius.

Braddock, Pa.
APIE STREIKĄ

• Jau7 30 metų praėjo nuo di
džiojo plieno darbininkų strei
ko. Jį prisimena ir po šiai die
nai braddokiečiai, ypatingai 
lietuviai. Nors 1919 metais 
lietuvių proporcionaliai mažai 
dirbo plieno industrijoj, bet jų 
daug nukentėjo, nes jų tarpe 
veikė šnipai, o Palmerio reak
cija siautė.

Tik prasidėjo organizavima
sis į A D F. Antrame mėnesyje 
streiko buvo sušauktas masinis 
susirinkimas Lietuvių Svetai
nėje, nes didesnių svetainių 

Į streikieriams nerandavojo. J 
susirinkimą susirinko apie 300

Pirmininkas parašo atsišau
kimą į Laisvę, taipgi į tik pra
dėjusią eiti Vilnį, taipgi į Tė
vynę ir Keleivi. Sekamame ko
miteto susirinkime pirmininkas 
perskaitė atsišaukimą, tilpusj 
Laisv.ėje ir Vilnyje skamba 
gražiai. Streikieriai priima su 
dideliu entuziazmu.

O štai atsakymai nuo Nauv 
j i e n u, i K e 1 ei v i o ir Tėvynės -re
dakcijų. Jie ’’pareiškia, kad\ie- 
gali streikierių pareiškimo tal
pinti. Kodėl, “negalį”, taf nei 
nepasako. Kaip žinau, nuo tada 
Naujienų ir Keleivio, skaityto
jų kiekis pradėjo pulti. Jaunu-’1 
tis dienraštis Laisvė. kuris 
tovėjo streikieriiĘ^yusėj, tapo 
mylimas. Laisvė rašė už strei
kierių reikalus, už darbininkų 
rej kalus.

Streikas po trijų mėnesių 
kovos buvo pralaimėtas. Daug 
pažangesnių lietuvių jau ne
galėjo čia gauti darbo, turėjo 
važiuoti j kitus miestus. Tai 
buvo sunkus streikas.

1'919 metų streiką lyginant 
su 1949 metų yra didelis skir
tumas. šiam, streikui beartė- 
j’ant plieno kompanijos suga
beno i dirbtuves lovų, šaldy
tuvų, blanketų ir maisto dau
gybę. [skalno paskirta 200 
“supervaizerių,” kurie pa
likti dirbtuvėse, kurie nieko 
nedirba, tik valgo ir kortomis 
lošia. Kiek girdėti, tai kompa
nija jiems dubeltavai moka, 
nors jie jokio naudingo darbo

I

“...dar vienas dalykėlis, ponas J. Q. reikalauja, kad 
samdiniai visuomet būtu' ant kojų.”

ŽINIOS IŠ
Sparčiai statosi trobesius

ŠAKIAI, rugpjūčio 16 d.— 
Apskrities kolūkiuose vyks
ta spartus persitvarkymas.. 
Darbo valstiečiai, būdami 
kolūkiuose, nebenori gyven
ti senoviškai. Sudalomi ko
lūkių gyvenviečių planai, tro
besių projektai ir sparčiai 
statomi, gyvenamieji ir ūkiš
kieji trobesiai.

ls 133 apskrities kolek
tyvinių ' ūkių gyvenvietės 
parinktos 41 kolūkyje. Tro-
besiu statybai vykdyti su
siorganizavo 73 statybos bri
gados, kuriose dirba apie 
300 žmonių, šiemet kolū
kiuose jau pastatyta ir nau-
jai pritaikyta 88 tvartai kar-

LIETUVOS
Pakels Darbo Našumą 15%

UKMERGĖ, rugp. 17 d.— 
Medžio pramonės kombinato 
kolektyvas prisiėmė įsiparei
gojimą pokarinio penkmečio 
planą įvykdyti iki Spalio re
voliucijos XXXII metinių. Savo 
pažadus kombinato kolekty
vas sąžiningai vykdo. Pirmo
jo pusmečio gamybos planą 
medžio pramonės kombinatas 
žymiai viršijo. Gaminių sa
vikaina sumažinjta'5%, darbo 
našumas pakilo 25% palygin
ti su pereitų metų antruoju
pusmečiu.

Medžio pramonės kombina
to darbininkai ir tarnautojai 
iki Spalio revoliucijos XXXII 
metinių pasiryžo pasiekti dar

.daugiau. Atsiliepiant į pra-

mėjimui minlėtos sukakties 
“Laisvė”! būtų’ išleista padi
dint alaida ir-bent 21 pusla
pių. Jei Centro Komitetas 
pritars mano patarimui, tai 
jaū dabar privalome ’pradėti 
ruoštis — daryti planus at- 
žymėjimui paminėtos ‘sukak
ties.

“Laisvė” buvo Draugijos or
ganu nuo jos įsikūrimo. 
ALDLD ir “Ląisvė” buvo įv
yra itin vienas veikiantis kū
nas. Daug sv/iikių darbų per 
kuopas yra nudirbta. Daug 
apšvietus lietuviuose paskleis
ta, o tas viskas būtų galima 
atžymėti jubiliejinėje laidoje.

Draugija turi ; kuopas ne 
vien JAV, bet Kanadoj ii’ ki
tur. Mes turėjome ALDLD 
kuopą pirmojo pasaulinių ka-

stfeikierių. Kalbėtojai ragino 
laikytis vieningai, solidariai 
ir streikaę bus laimėtas. Sti'ei- 

’ko obalsis buvo 8 darbų va
landos į dieną su ta pat hedi- 
^4el.e?alga, o apieAakacijas su 
užmokesčiu niekas nei nepri- 

, siminė. Tuok reikalavimus su 
dabartinėmis darbininkų sąly
gomis lyginant, tai jie buvo 
labai maži.

'"(Į Streikas tęsėsi* Daugelis ko- 
diingų streikierių šeimų pradė
jo skųstis, kad ne vien juos iš 
pastogės savininkas ketina me
sti laukan, , bet ir mėsininkas, 
grosernikas atsisako kreditan, 
duoti jiems maisto. Iš unijos 
jokios pagalbos nebuvo. Kas’ 
streikieriams daryti?

APLA 14 kuopos susirinki
me nutarta kviesti visas lieti

ne dirba.
Streikieriai pikietuoja fab

rikus .keturiomis pakaitomis 
po 6 valandas. Pikietininkams 
unija teikia maisto, kaip tai 
sriubos ir sanvicių bei kavos. 
Streiklaužių nesiranda, išski
riant tik kompanijos forma
lius, kurie atlieka tam tikrus 
specialius darbus.' Streikierių 
ūpas geras, niekas juos nemu
ša ir nešaudo, kaip buvo 1919 
metais. 1,919 metais ir lietuvis 
Vincas Lapinskas buvo peršau
tas.

Girdėtis, kad ir Westing
house darbininkai ketina eiti | 
i streiką. Naktinės pakaitos 
darbininkai jau išėjo į streiką. 

,, Pamatysime, kaip toliau bus.
G. U. .

MONTREAL CANADA

vėms ir arkliams, 21 kiauli
dė, 80 sandėlių grūdams, 
64 daržinės ir kelios de
šimtys kitų įvairių trobe
sių. Dideliu darbo spartu
mu pasižymi “Komjaunuo
lio” kolūkio drg. Bartkaus 
statybos brigada. šios bri
gados statybininkai pastatė 
190 tonų .talpos sandėlį 
grūdams, daržinę, kalvę, ar
klidę , ir stalių dirbtuvę.

Dabar “Komjaunuolio” kolū
kio statybos brigada pradėjo 
hidroelektrinės statybą. Tokią 
pat. jėgainę ruošiasi staty
tis ir kitas šakių apskrities 
kolektyvinis ūkis — “ Nauja
sis kelias”.

monėSf darbuotojų kvietimą, 
priimtas įsipareigojimas iki 
lapkričio 7 d. valstybei duo
ti dar 2 milijonus rublių pel
no, pradėti naujo tipo stan
dartinių namų gamybą, pro
dukcijos savikainą sumažinti 
10%;/darbo Našumą pakelti 
15%. Dar šį mėnesį siekia
ma paleisti į darbą nauji gaC 
teriai. Pastatytos kelios obliai 
vimo mašinos.

A. Marcišauskas.

Philadelphia, Pa.c\
LDS 5 kuopa rengia pasi

linksminimo vakarą, kuris 
įvyks šeštadienį, 22 d. spalių.

ro laiku kareivių stovyklose. 
Palmerinės reakcijos laikais j 
desėtkais ALDLD narių buvo • 
sugrūsti kalėjimuose ii” “aša- ' 
rų saloje.” Su jais Centro | 
Komitetas turėjo susįsieki- Į 
mus ir, reikalui esant, teikė į 
paramą. . Draugijos vardas : 
plačjai buvo ir yra žinomas i 
Lietuvos žmonėms bei visur, 
kur tik lietuviai gyvena. 
ALDLD kuopos tūkstančius 
dolerių yra surinkę ir paau
koję • apšvietos reikalams. Tas 
darbo ir apšvietos milžinas 
sekamais metais atžymės 35 
metų gyvavimą. Draugijos 
gyvavimo istorija būtų tikru 
simboliu iš praeities ‘ nuveik
tų darbų.

Suprantama, tokį darbą

vių draugijas į susirinkimą, 
kad sudarius bendrą komitetą 
apsaugai lietuvių streikierių 
šeimų nuo išmetimo iš namų. 
Susirinkime išrinktas komite
tas iš J.U., A.B., A.L. ir A.U. 
Na ir komiteto pasidarbavimu 
pakviesta SLRKA, SLA, ŠP P., 
ALDLD ir šv. K. Parapijos 
komitetai f pasitarimą. Tame 
susirinkime ^dalyvauja SLA 
152 kp/, ARęA 14 kp. ir A.L.- 
L.D. 121 kp. atstovai. Klerika
lų kontroliuojamų draugijų 
atstovai atsisakė dalyvauti, sa
kydami: “Mes ne ubagai aukų 
prašyti”.

Kas daryti? Nutarta rinkti 
streikierių pagalbai aukos. Su
darytas tam reikalui komite
tas: Pirmininkas J. U., Šekr.— 
A. U. ir Iždininkas—A.B. Nu-

Bronxe įvedami trigubos 
Veikmės signalai trafikui. Jie 
dažniau • keisis rytais ir vaka
rais paskubos valandomis, su- j 
grįš normalėn veikmėn praė
jus paskubai, skirs lygią nor
mą laiko motoristams ir pės
tininkams.

IŠMINTINGAS ŽMOGUS, 
KURIS IŠ ANKSTO APSIįr 
RŪPINA PATS SAVO Iii 

ŠEIMYNOS SVEIKATA 
Tėmykitė atydžiai. Nelaukite kbl 

apsirgsite ii' reikės gulėti lovoje 
arba eiti ligoninėn. Tas jums atsi
eitų labai brangiai. Bet tų galima 
išvengti, jeigu iš anksto apsisau
gosi, naudodami Miracle Ointment 
(Mosti/). Tai .geriausias ginklas 
prieš įvairias ligas.. Yra 5-kių rūšių 
vaistų. Prašome, pasiskaityti.

No. 1—Nuo dantų [gulimo ir. dan
tų smegenų nesveikumo. Kartais

\----------
PIRMA VAKARIENĖ

Pažangūs šios kolonijos 
lietuviai jau pradeda savo 
veikimą salėse. Pirma jų ren
giama vakariene įvyks šeš- 
taditenj, spalių 22 d., rytinia
me. d-istrikte, t. y. visiems ži
nomoj Bovet svetainėje, 2571 
Ontario\St. E., kampas Fron
tenac St\_>—

Vakarienės pradžia 8 v.; v.
Rengėjai kviečia visus- lie

tuvius skaitlinga/ dalyvauti.

PRADEDA U B. VAJŲ
Nors L.B.* vajus oficialiai 

prasidės su 15 d. . spalių 
mėn., bet mūsų vajaus komi
tetas darbą jau pradeda. Jau 
koncertui salė paimta, vhji- 
ninkės ieškomos, programa 
k o n c e rt ui o i ’g a n i z u o j a m a T i- 
imasi, kad ne tik buvusios 
vajininkės sutiks gražiai pa
sidarbuoti, kaip, kad praeity
je darbavosi, bet Jr nauju 
darbuotojų numatoma gauti. 
Daug ištvermės, ir pasiryži
mo komitetui organizuojant 
vajaus darbą, vaj'inžnloėms ir 
vajininkams! j

★ /
“LAISVĖS” VAJUS JAU

' niečiai lhb/i. baliavoja. Nėra 
I to -šeštadienio-sekmadienio, 
i kad nevyktų - kokios nors 
i partijos. *•

Korespondentas

į MIRĖ į

Raphael J. Puzen,' 56 me
tų amžiaus, mirė spalių 16-tą, 
išsirgęs apie vienerius ’metus. 
Mirė nuo ' antrojo “stroke.” 
Pirmasis buvo jį, suparalyžia
vęs," nuo to-laiko sveikatos ne
bebuvo atgavęs. ..

Liko liūdesyje žmona Mary, ! 
dukterys Dorothy . Karpaviųjį, | 
Gladys Zimmer, ir Helen, 
brolis Antanas, taipgi 4 metų 

j anūkas Ronald, Eddie ir Do
rothy . Karpavičių sūnelis.

Velionis pašarvotas Unioi)/ 
City, N. J., prie Hudson Blvd, 
ir 22nd. Laidos antradienį, 
spalių 18-tą, Madonna kapi
nėse, Fort Lee, N. J.

žinią pranešė brooklynietė 
Konstancija Karpavičienė.

Tegyvuoja dienraštis Lai
sve daĮ’ ilgiausius metus!

Kolektyvinių ūkių vals
tiečiai naujus trobesius nori 
statytis iš plytų. Apskrityje 
atstatomos plytinės ir pra
dedama degti plytas. Jau 
atstatė karo metu sugriautą 
plytinę ir* gaminasi . degtų 
plytų Salomėjos Nėries vardo 
kolūkis. Atstato plytinę ir 
“Liaudies žiedo” kolektyvinis 
ūkis.

Rube Hall, 414 Green St. Du- i 
rys bus atidaros nuo 7 vai. ( 
vakare, o koncertas prasidės

i'8 valandą.
Lyros Choras 

[ šęs palinksminti 
i naujomis ir gražiomis 
'mis. Visus ir visas kviečiame 
atsilankyti, nes tai /bus gie
žus susitikimas.

P. Walenti

yra

Compliments~of

Paul’s Men’s
Shop

456 BROADWAY
So. Boston, 

Mass.

tarta per lietuvių laikraščius 
j atsisaukt į Amerikos lietuvių 
! visuomenę, kad teiktų pagalbą
Braddock lietuviams streikie- z
riams. Atsišaukimo darbas pa
vestas aukų rinkimo pirminin
kui pagaminti. Jis sako, 1<ad 
'skaidau Laisvę, Naujienas, Ke
leivį, tai patalpins, o- Tėvynė 
yra SLA organas, taipgi neat
sisakys, nes SLA nariai yra t 

j streiko lauke.

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

No. 2—-M. J. S. Salve for Exter
nal pains. Mostis, kuri maloniai šil
do ir prašalina įvairius. skausmus, 
kaip'tai: kojų, rankų, pusiau spran
do, mėšlungumų,« traukymą, tirpi
mą, nesveikumą sąnarių (muselės), 
nuo Užsišaldymo ir aštraus kosūlio 
ir nuo peršalimo. Kaina $1.25.

No. 3—M. J. S. Miracle Salve for 
į Skin Irritation. Rash, Sinus, Ath- 
1 lete’s Feet, boils, pimples, burns,

Sveikinu DienraštĮ Laisvę jo 30 metų jubiliejum
’ ir linkiu Laistei ir visiems jos darbuotojams

• kuogeriausy) pasisekimo 
■FRANK NAKAS.

OLD TIMERS INN
FRANK NAKAS, featininkas

5726 W. Warred Ave. 
Detroit, Mich.

BEER - WINE<- LIQUORS - LUNCHES

Telefonai:
Bus. TYler 4-9707 Res. Hogarth 4621

r -■ .......—.——A ... r.

sores, ir tt. Ši mostis i • visuo
met pagelbsti. Gelbsti, jeigu kojos 
kaista, nuo nesveikumo nosies ar 
burnos ir dėl kitų įvairių odos ligų. 
Kaina $1.25.

No. 4—'M. J. S. New Discovery 
Salve for Itching Skin ar Poison 
Ivy. Šita mostis naujai Išrasta, ga
lima prašalinti niežėjimus odos, 
Poison Ivy, rash, išbėrimus, nušaši- 
mus. Kaina $1.25.
4 No. 5—M. J. S. New Discovery 

Salve for Piles. Relieves burning 
pains and soreness; fights infection, 
promotes healing.

Ši mostis prašalina Piles į trum
pą laiką, varvančias ar ne, užsenę- 
jusias ar naujas, pagelbės be pjaus
tymo, jei dar neišsivystę vėžio liga. 
Nurodymai kaip naudoti Ir užsilai
kyti pridėti prie dėžės.
Kaina $2.50.

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

M. J. ŠVILPA,
!•. O. Box 73, SU. A 

Hartford, Conn.
Vietiniai galite gauti vaistinėje 

ro 158 Park St., Hartforde.

PRASIDĖJO
Su pirma diena spalių pra

sidėjo dienraščio Laisvės; va
jus. Vajaus laiku stengiama* 
si ; netik gauti naujų skaity
tojų, bet ir senus atnaujinti. 
Mūsų • kolonijoj' nemažas 
skaičius yra Laisvės skaity
tojų. Lai būna šis primini
mas mūsų skaitytojams ne
tik savo prenumeratas atsi
naujinti, bet fcasistengti gau
ti ir naujų skaitytojų. Atsi
naujinime jums patarnaus 
drg. E. Morkevičienė-Juškevi- 
čaitė ir kiti draugai bei drau
gės. 1 ,

LIGONIAI
Kinis laikas atgal, drg. S. 

Volungevičiui buvo padąryta 
kojos operacija. Tikiu, kad 

•kai' šiluos žodžius skaitysite, 
tai ligonis bus jau pasveikęs.

Spalių 10 d. Viktoria ligo
ninėn atsigulė Emilija Ma- 
čionienė, del operacijos.

Linkiu greitai pasveikti.

PAMINĖJO GIMTADIENĮ

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Šaunų balių rengia LDS 5-tą 
kuopa, šeštadienį, spalio (Oct.) 22 
d., Rūbe Hali, 414 Green St., pra
džia 8-tą vai. vakare. Dainuos Ly
ros Choras ir gera muzika šokiams. 
Valgiai ir gėrimai. — Rengėjai.

. (229-230)

j DETROIT, MICH.
Lietuvių Moterų Pažalgos Klubas 

ir Charas rengia vakarienę, įvyks 
sekmadienį, spalių (Oct.) 23 d., 
Draugijų Salėje, 4097 Porter St. 
Vakarienė bus viena iš puikiausių, 
bus duodama. 5:30 vai. vakare 
(sharp). Kviečiąme visus ir užtik
riname, jog visi būsite patenkinti 
gera vakariene ir smagiaia pasišok
site.—-Kviečia Klubo ir Choro val
dyba ir komisija — Onutė Dems- 
kiene ir Matyrč Smalst. (230-231)

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

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

mo
dusų 
atar
ėsite

1113 ML VerAon S 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

'g Ii 'hlAtllAllL

JOSEPH BALTAITI
BAR & GRILL

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

DEGTINĖMS, VYNAI IR ALUS

Atskilas Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Spalių 1 d. drg. J. Kukenis 
išvežė drg. It. Karalcvičių 
grybauti. Parvykęs iš miško, 
savo namuose rado tikrą “re
voliuciją”. Mat drg. M. Ka- 
ralcvičienė bdvo surengus 
jam surpryzo gimtadienio at- 
žymėjimą.

Svečiai buvo labai gražiai 
priimti ir pavaišinti, o drg. 
R. Karalevici.us apdovanotas 
gražiomis dovanomis.

Reikia pažymėti ir tas fak
tas, kad šiais metais verdu-

MATTHEW 1. 
BUYUS

(BUYAUSKAS)
□ ,

Laidotuvių Direktorius
□ □ □

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Telefonas
EVergreen 4-9407

mnmwMrnnniinDniimw

TELEPHONE
STADO 2-5043

RE8. TEL.*
HY. 7-303

660 GRAND ST.

5 dusI.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—- Ai: tr. Spaliu 18 1949
• i

tnnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinminiiniiA

MATTHEW P. BAL
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABOR

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

Patarnavimas bus 'užtikrintas ir uz prieinamą kainą
Puiklifi Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
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rimo valgiu nors vieną' dieno

ti žsi

tebė

ra etų

Dienraščio Laisves
2,000 fGatviy Švarintoje Serga

1S

KONCERTAS
SUSIRINKIMAI

Spalio - October 30

LIBERTYJaunuolis Nusišovė

AUDITORIUM

110-06 Atlantic Avenuetikrai gudri politi
ka ! Richmond Hill, N. Y

MIRĖ

me-

už pronaciškus ponus

UP-TO-DATE

Valandos

GERAI PATYRĘ BARBERIAITelefonas EVergreen 4-0208

SHALINS

Z?

A

SVEIKINAME DIENRAŠTĮ LAISVĘ
ir

ILGUS METUS!

AIDO CHORAS
BROOKLYN, N.. Y.

nuliūdimep*Jiko
231 Bedford Avenue

30 METŲ SUKAKTIĘS PROGA

LINKIMAJAM GYVUOTI

dalyko: 
anksto, 

jums ir

u z 
už

apeigomis 
P. Ballas

metų
pagu

metų'
Du- 

mirė

“išlyginti einamąjį 
ginčą, kurį majoro 

vilkina jau virš treji

bus
N. Y.,
19 d.

išvežtas į 
spalių" 18 
įvyks lai-

daly-
mies-

Vito
New

išgarsintas, 
mums balsuoti prieš 
kandidatą Marcan-

raš-
me-

dar- 
nser- 
sau-

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

59 m.
Stan- 
mirė

600 iš 9,800. Jis užtikrino, 
kad darbininkai ištikrųjų. ser-

visokiaus! vaistai kosmetikai kū
dikiam reikmenys jvairūs daik- 
Miai ligoniu kambariui -reikme- 
nvs už griežtai žemas kainas

tikietus iš 
bus geriau 
labiausia mūsų Kul-

Centrui, nes jo

prie 66 
orke. Jis 

kj/rto sakė, 
bet paskiau

būk pąšišovimas įvy-

George Uolų b 
amžiaus, gyvenęs 
pont St.,

Manager

JOHN A. PAULEY
, Licensed Undertaker

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

.Savininkas

306 UNION AVENUE

nesi svarbos už dabartinius, 
nes tbu'vo renkamas guberna
torius ir senatorius. Tuomet 
užsiregistravusių buvo 2- 
362,748. i i (

Olivia de Haviland ir Montgomery Clift, žvaigždei 
filmoje “The Heiress,” rodomoje Radio City Music 
Hall, New Yorke. Greta filmos, teatye visuomet yra 

scenoje muzikos, dainos, šokių ir klinikos aklai.

, Benediktas Ramoška, 
amžiaus, gyveno 
Sope St., 
spaliu
r gorinėję.

Keliolika tūkstančių asmenų 
maršavo metiniame Kolumbų Į 
Dienok parade, kuriame 
vavo, arba jį stebėjo Jr 
to valciininkai.

412
Brooklyne, 

15 d., Wyckoff Hts.
Pašarvotas F. W.

Sralins^- Šulinsko koplyčioje, 
84G2 Jamaicri. Ave., Woodha
ven.

Jo kūnas
Amsterdam, 
d., o 'spai.m 
d otų vės.

Velionis
žmoną Rose, sūnų Edward ir 
trųs pusbrolius, Jehn ir Clem 
Ramoškas ir Matthew Schultz.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi F. W. Shalins įstaiga.

g BROOKLYN
!LABOR LYCEUM
w DARBININKŲ ĮSTAIGA
g Šaltis dėl Balių, Koncertų, Ban- 
Skietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.
g Puikus steičius stf-naujausiais
a įtaisymais. \
| KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

S Kainos Prieinamos.
S 949-959 Willoughby Ave.
g Tel. STagg 2-8842 §

Madison Square
veiki ąs rodeo pirmadienio po
pietį teikė nemokamą progra- į partmento darbininkų 
mą vaikams, sugabentiems, iš 
miesto Įstaigų ir ligoninių.

RECEPTŲ SPECIALISTAI

MAX PETST. Ph. G., 
EDWIN LANE. Ph. G.

Tel EVerrreen 7-8288
•J* W T, T>^^**X**W'

Darbininkų Harlemas Ne Kartą Liktume Be Pietų, 
Registravosi Masiniai Jeigu Ne Šeimininke

Darbininkiškasis, biednuo- i 
menės, apgyventas (didžiumo- i sos 
je) Harlemas - New York as, 
jo piliečiai, masiniai registra
vosi balsavimams. Ir niekam 
nepaslaptis žmonių intenci
jos. . . i

Pavj zdžiui: 16-me assemblio 
distrikte, žinomame kaipo 
Marcantonijaus distriktu, vie
ną paskutinę registracijų die
ną užsiregistravo 12,381 bal
suotojas.’ 1945 metų rinki
muose distrikte per visą sa
vaitę buvo užsiregistravę tik
tai 19,518.

Šiemet visasavaitinė skait
linė tame distribute pasiekė 
nn 953 5

American . Labok Party ta
me distrikte .smarkiai darba
vosi paraginti piliečius užsi
registruoti. <

Imant apskHtfirhis, pilie- |
sekBronxė Ųž Geresnes Sąlygas 

559,021, Manhattane 683,115, 1
Queense 538,635/Richmonde ■ kenčiarhas 
(Staten Island) 64,549. Vi 
sur užsiregistravo po daugiau 
negu buvo 1945 ii* 1947 me 
tais. Visa tai rodo atbiin 
dančią pilietinę sąmonę.

Paul Cąmpold, 18 metų, 
rastas pasišovęs save sėdėda
mas savo mašinoj^ 
W. 181st St., New 
mirė. Policija iš 
kad jis nusižudė, 
skelbė, 
kės netvčia.

gražią dieną vi- 
šeimininkės su- 
atsisakytų 7-tą 
gaminti, dauge- 

O 
iie-

Jeigu vieną 
moterys 

st i*e i k uotų, 
dieną valgių 
lis šeimų liktųsi be pietum 
ar jūs manote, kad joms 
įkyri gaminti pietus be jokios 
pakaitos visas 365 dienas per 
metus? Tačiau teoretiškai vi
sa tai sunku išspręsti. Aiš
kiau būtų, jeigu kiekvienas, 
kuris nešeimininkaujame, pa- 

viene- 
Kas

imtum (s..Aeim i n i n k y stę 
riems ištisiems metams, 
atsitiktų? )

Nereikia) nei aiškinti, 
tuomet sužinotume apie kož- 
nus Moterų Apšvietos Klubo 
rengiamus visuomeniškus pie
tus, pats-pati eitume ir savo 
šeimininkėlę atsivestume. Ją 
atsivestume su . džiaugsmu, 
kad, pasiliuosuotume nuo vi-

Protestuodami prieš nepa- 
darbo sąlygas, 

• New Yorko miestavojo šva
ros* department© darbininkai 
nutarė susirgti nuo 9 valan
dos spalių 17-tos ryto.

Jie nutarė raportuotis 
i ban, bet pranešti, jog 
i ga,” ir ■ išeiti tą ' dieną
! goti savo fizinės ir dvasinės
i sveikatos, žiūrėti, .kad nerei
kėtų visuomet persidirbti ir 
k(ad priešai neatimtų laisvių, 
nepažeistų unijos.

Nuosprendį jie išnešė vien
balsiai įvykusiame CIO Unit
ed Public Workers 333-čio 
Lokalo narių susirinkime Ir- 

i ving Plaza Hall, New Yorko.
Ldkalo prezidentas James 

Gardene Griesi sako, kad lokale pri
klauso didžiuma švarus de-

Tad dėl ko nepadaryti taip 
nors retkarčiais, kuomet jinai 
šeimininkauja? šį sekmadie
nį, spalių 23-čią, tam geriau
sia proga, nes Moterų Apšvie
tos Klubas rengia kalakutie
nos ir kitų gerų valgių pietus 
pietų, laiku, 2 valandą, Li
berty Auditorijos patalpose, 
kampas Atlantic Avė. ir . 110 

| St., Richmond Hill.

Tikietas pietums ir • visam 
popietiniam pobūviui

Jūsų prašome vien© 
įsigykite 
nes taip 
mums, o 

l tūriniam 
i naudai tą pramogą rengiame.

Klubiete.

ga, sakydamas:
“ši yra ligos veikla. Ti

kriausia miestas negali atimti 
savo darbininkams teisės 
sirgti? Jų sąlygos yra tokios, 
jog nuo j u bile kas susirgtų.”

Ligos veikla paliečia ketu-- 
rias didžiausias , miesto ap
skritis — neliečia tik Staten 
Inland. i

Ne visi apleido darbą — 
strategiškose vietose, kur su
sidarytų pavojus žmonių svei
katai, unijistai palaikys dar
be sumažintą štabą.

Darbininkai reikalauja 40 
valandų savaitės vieton dabar 
dirbamųjų 48. ’Taipgi reika
lauja 
algų 
tinę 
tai.

Paul K.. Roschenko, 67
tų amžiaus, gyvenęs 28 Mor
rell St., įBrooklyne, mirė spa
lių 13 d. Pašarvotas buvo 
Matthew P. B'allas koplyčioje, 
660 Grand St., Brooklyne. 
Palaidotas■ spalių 15 d., Aly- 
vųVKalnelio kapinėse. Velio
nis \ paliko nuliūdime žmoną 
ir kitus gimines.

Konstante Stachewsky, 57 
metu amžiaus, gyvenęs 146 
McKibben St., Brooklyne, mi
rė spalių 13 d. Pašarvotas 
buvo Matthew P. Ballas ko
plyčioje. * Palaidotas spalių 
15 d., Alyvų. Kalnelio kapi
nėse. Paliko nuliūdime žmo
ną, dukterį ir tolimesnius gi
mines.

Abiejų laidotuvių 
rūpinosi Matthew 
laidotuvių įstaiga.

•66 
161 

Brooklyne, 
sekmadiiMft, spalių 16-tą, na
mie. Pašarvotas Garšvos ko
plyčioje, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Laidos trečiadie
nį, spalių 19-tą, Šv. Jono ka
pinėse. Laidotuves prižiūri 
graborius Juozas Garšva, 

Velionis paliko žmoną, 
sūnus, 1 dukterį, 2 anūkus 
2 brolius. ■ ' *

N. Y. Ponai Pasikvietė 

Iš Svetur Poną Prieš 

Marcantoni jų
Išsigandę, k;^l Wcigiami, 

skurdinami Didžiajame N e w 
Yorke gyvenantieji portori- 
kiečiai neprisidėtų išrinkti 
darbininkų ii* vargdienių už
tarė j ą k o n gresrri an ą
M a i *c a n t o n i o m a j oru,
Yorko ponai politikieriai da
bar naudoja Puerto Rico gu
bernatorių poną Luis Munoz- 
Marin . agituoti prieš Marcan
tonijų.

^asivaizduokite sau, ką sa
kytų mūsų spauda, jeigu 
darbiečįai būtų atsikvietę iš 
kitur, kad ir iš to paties Pu
erto Rico, 'darbininkų agitato
rių kalbėti už Marcantonijų ?

Ponas Munoz-Marin, žino
ma, grasino portorikiečiams 
New Yorke raudonbaubizmu, 
jeigu jie išdrįstų balsuoti 
liaudies vadą, kovotoją 
taiką Marcantonijų.

Dabar jau aišku, ko tas 
nąs buvo pakviestas

po- 
New 

Yorką, visur vežiojamas kai
no miesto svečias ir net mies
to departmental mobilizuoja
mi jį pasitikti. O mes, mies
to gyventojai, pakeltu fėru ir 
pakeltais taksais ant pirkinių 
jiems už tą sugaišuotą laiką 
užmokėjome. Ponas buvęs 
aukštinamas’tam, kad jis da
bar, kaipo gerai 
pasiūlytų 
darbiečių 
tonijų.

Rengtame Pulaskiui minėti 
parade lenkai reakcininkai 
New Yorkan iš visur suvežė 
laisvosios Lenkijos priešus. 
Dėl to organizacijose numa
toma didelių ginčų, nes dau
gelis lenkų organizacijų na
rių buvo nubalsavę dalyvauti 
parade nežinodami, kad pa-

PEIST LANE
DRUGS. Inr

105 SO. 4th ST. <
Cor Hewes St.

RROOKLYN. N Y

(Shalinskas) 
FUNERAL HOME 

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

Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokan'iai 

visose dalyse miesto.
'-DU'3 

Laidotuvių Direktoriai: .

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Pasirūkymas 

Kainavo Gyvybę

Anthony Constantino, 
metų, prisirūkė iki mirties. 
Kuomet jis užmigo rūkyda
mas savo vieno kambario bu
te 7801 Fourth Ave., Brook
lyne, užsidegė "jo lova.

. . . _

Būrys policijos pribuvo prie 
National City Bank, kuris 
randasi prie 34th St. ir 7th 
Ave., New Yorke. Atskubėjo 
jie iššaukti mechaniško nuo 
plėšikų apsaugos alarm o. Ta
čiau plėšikų nerado. Kritęs 
iš ,gretimo aukšto namo ma
žas ventiliatorius pataikė į 
stoginį langą ir į signalų sis
temą.

Rosario Alessi, 22 
pravažiavęs pro raudonas tra- 
fiko šviesas; buvo policijos 
vejamas ir tapo\ 
Brooklyne. Pasirodė 
važiavęs vogtu auto.

BROOKLYN, N. Y.
Šį ketvirtadieni, spalio (Oct.) 20, 

Liberty • Auditorium jvyks Moterų 
Apšvietos Klubo svarbus susirinki
mas. Visos nares yra prašomos da
lyvauti šiame susiriikime, nes turi
me prisirengti prie pietų, kuriuos 
rengiame Liberty Audi iori jos nau
dai, šį sekmadienį, spalio (Oct.) 23 
d. Apart pietų turėsime ir kitų rei
kalų aptarimui, — Klubo Valdyba-.

(230-232)

. BROOKLYN, N. Y.
(Ridgewood sekcija)

LLD 55 kuopos susirinkimas 
įvyks antradieni, spalio (Oct.) 18, 
pradžia 8-tą vai. vakare, šapolo- 
Vaiginio salėje, 147 Thames St. Vi
si nariai dalyvaukite, nes šiame su
sirinkime turėsime balsuoti už cen
tro komitetą sekančiam dviejų me
tų terminui ir jau sparčiai turime 
rengtis prie vakarienės, kuri jvyks 
lapkričio 19-tą. — P. Babarskas, 
sekr? (229-230)

GYDYTOJAS
S. S. Lockett, M. D

223 South 4th Street
BROOKLYN. N. Y 

1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į
Lorimer Coffee Shop 

Frank Domikaitis 
Savininkas 

417 Lorimer Street 
Laisvės Name 

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 

mėsos valgiai. Taipgi dar
žovių ir pieninių valgių 

gražus pasirinkimas.

Registracija Majoriniams
Rinkimam s Rekordui e

Praėjusią savaitę piliečių 
registracijoje ma j oriniams 
rinkimams susiregistravo 2,- 
783,308 Didžiojo New Yorko 
piliečiai. Niekad tiek nebuvo 
susiregistr.avę majoro rinki
mams. 1945 metais buvo už- 
s i r e g i str a v ę 2,202,158.

Tačiau registracija visgi at
siliko nuo pernykščios regis
tracijos prezidentiniams rin
kimams, įvykusioms 1948 me
tų rudenį, kuomet buvo 
registravę 3,315,829.

Kadangi 1945 metai 
buvo karo metai, vien remian
tis tų metų registracija sunku 
būtų spręsti padaugėjimą 
balsuotojų. Tad atsižvelgia- i 
ma ir į 1947-tus metus, kuo-į 
met kariai jau radosi namie, o į
rinkimai skaitėsi ne menkes- i šus policijai.

TONY’S

*71TDWG1 PAD 411 grand street/AJI I 0 D Ait BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop

NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN
DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas 
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE J 

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI 
J

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITfcJE

282 UNION AVENUE u BROOKLYN, N. Y

Berniukas Praleido 

Pusdienį Rynoje

John Murphy, 15 
newyo.rk ietis, norėjo 
dravoti ir patyrinėti, kaip at
rodo ryno.s gelmė. .Jis drabu
žiams džiauti virve leidosi ry
ti on. Bet virvė nutrūko ir
jis ten pasiliko tupėti 4 su 
virš valandas iki policija jį iš 
ten ištraukė praeiviams išgir
dus jo balsą ir apie tai prane-

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: IS“12.
, i t— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta




