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Žmonės Piktinasi.
Naujojoj Anglijoj.
Tenka Atgaivinti.
Gintaro Radijas ir Jo 

Vadovas.
Rašo R. MIZARA

- .
Praėjusį savaitgalį ir man 

teko būti Naujojoje. Anglijo
je drauge su gastroliuojan- 

x čiais mūsų brooklyniškiais ak
toriais.

Kalbėjausi su visa eile žmo
nių. suvykusiu pamatyti dra
mos “Mūsų Gyvenimo žaiz-

Kiekvienas arčiau ir toliau 
nuo komunistinio judėjimo 
stovįs žmogus griežtai smer- 

* kė vienuolikos komunistų va
dovu p'askelbimą kaltais.

Kiekvienas piktinosi teisėjo 
Medinos taktika. i

žmonės yra pasiryžę dėti 
paskutines pastangas, kad 
juo greičiau’ būtu sukelta pi
niginiai fondai. įgalinanti nu- 
smerktuosius apeliuoti į aukš
tesnįjį teismą.

Kiek atsimenu, panašus pa
sipiktinimas žmonėse buvo tik 
Tom Mooney, o vėliau Sacco 
ir Vanzetti bylų sprendimu., 

★ ★ ★ i

jos 
vių

Nemąžai Naujosios Angli- 
veikėjų žadėjo būti Lietu- 
Namo Bęndrovės akcinin- 
s u v a ž i a v i m e, įvyksiančia- 
š. m. lapkričio 27 dieną.me s. m. lapkričio dieną.

1 Richmond Ilill’y.j, N. Y.
- Atvyks mūsų gerų patrio
tų ir i dienraščio Laisves kon
certą, įvyksianti š. m. spalio- 

y * ’
30 dieną Kultūriniame Lietu
vių Centre.

Man rodosi, jog musu pro
gresyviu lietuvių judėjime 
šiuo metu vienybė ir pasiry
žimas darbuotis reiškiasi kur 
kas tvirčiau nei buvo praei
tyj.

Tai yra geras ženklas, tai 
džiuginąs reiškinys!

Tiek Montelloj, tiek Wor
cesteryj žmones gėrėjosi mū
sų aktorių, vadovaujamų Jo- 

ų no Valenčio, darbais ir talen
tu.

’ Tai pasireiškė ypatingai 
Worcesteryj.’

O aš mūsų veikėjams sa
kiau :

—Worcesterio ir Lawrence 
progresyviai lietuviai turėtu 
atgaivinti savo sceninę veiklą, 
turėtu patys pradėti vaidinti 
ir statyti scenon dramas, ko
medijas.

Tai ypatingai galima atlik
ti Worcesteryj. kur gyvena 
senų meno veteranų. Wor- 

» cesteryj, beje, yra ir gabaus 
jaunimo, trokštančio vystyti 
savo aktorinius gabumus'’.

Worcesterieciams šis darbas 
dar ir tuo yra prieinamas, 
kad jie turi gerą savo salę su 
nemenka technikine scenos 
i ruoša.

"Kadaise, atsiminkime, Wor
cesterio, Montello ir Lawren- 
co lietuviai aktoriai - mėgėjai 
savo šviesiais darbais buvo 
plačiai išgarsėję po visą mu
sų kraštą..

Darbo Žmoilių 
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KINIJOS LIAUDININKAI
UŽĖMĖ UOSTAMIESČIUS
AMOY IR SWATOW
Liaudies Armija Užvaldė 2,000 Myliu Kinijos Krauly; 
Ruošiasi Užpulti Formozos Salą, Tautininku Tvirtovę

i Hong Kong.—Kimi Liau
dies Armija 
užėmė svarbų uostamiestį 
Amoy saloje. Liaudininkai 
per mėnesį ptiolė tautinin
kus tame uoste.,Tik likučiai 
tautininkų kariuomenės da- Kantono 
bar ištrūkę į Quemoy sa- kingą ir diplomatiniai Jung. 
liuke, 7^mylios į rytus nuo Valstijų atstovai. ’ T T • i 1 1" X

šturmavo ir
Taigi liaudininkai valdo 

jau beveik visus Kinijos pa
jūrius nuo Korėjos iki 
Hong Kongo, anglų koloni
jos.

Su tautininkų valdžia iš 
perbėgo į Čung-

Vėliausios minios
New York. — Komunistai ir nepartiniai pažangūnai 

Varo vajų sukelti milioną dolerių vienuolikos komunistų 
vadų užstatams ir apeliacijų byloms.

Vien Los Angeles piliečiai pasižadėjo sudaryti $200,- 
000 užstatams.

London. — Susidūrė prekinis anglų laivas su nauju 
kariniu lėktuvnešiu Albion. Pranešama, kad žuvo 21 pre
kinio laivo jūreivis ir tik 3 išgelbėti. Šis laivas plačiai 
prakirto lėktuvnešiui šoną ir pats nuskendo.

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS—5 
ATMETĖ 3 KOMI AISTI.
VADŲ APELIACIJAS

Manoma, jog liaudinin
kai - komunistai planuoja 
iš Amoy užpulti didelę For
mozos salą, čiang Kai-šeko 
tautininkų tvirtovę.

Associated Press prane
ša, jog Liaudies Armija pa
ėmė ir Swatow uostą, į .pie
tų vakavus nuo Amoy. i

United Press rašo, jog 
jog komunistai - liaudinin
kai gerai palaiko' tvarką 
Kantone, kurį jie užėmė 
praeitą savaitę.

Kariniai -tautininku lai
vai bando sulaikyti preki
nius anglų ir kinų laivus, 
plaukiančius iš Hong Kbn- 
go į. Kantoną.

Washington. ~ Oro jėgų sekretorius Symjhgtonas, 
kalbėdamas kongresmanų komisijoj, kritikavo admiro
lus, kurie smerkė didžiuosius bombanešius B-36, kaip 
netikusius karui.

Symingtonas pasakojo, had tai esą geriausi bomba- 
nė'šiai atominėms bomboms gabenti tiesiog iš Jungtinių . 
Valstijų į priešų (Sovietų) šalį.

London. — Anglijos premjeras1 Attlee ateinantį pir
madieni dėstys i'seim’ui, kodėl Anglija kenčia finansinę 
krizę.

Washington.— Aukščiausias Teismas atmetė trijų nu- 
smerktų mirti Mississippi: negrų apeliacijas. Jų advoka
tai nurodė, kad tie negrai buvo įmurtu priversti pasira
šyti kaltės išpažintis.

Teisėjas Medina Juos Įkalino neva už Panieką Teismui, 
Iki Baigsis Byla prieš 11 Komunistą Partijos Vadu 

i 6

Washington— Aukščiau-1pagal Smitho įstatymą, iki 
sias Jungtinių Valstijų Tei-110 metų kalėjimo ir $10,000 
smas 7 balsais prieš 1 atsi- i kiekvienas neva už tai, būk 
sake svarstyti apeliacijas i suokalbiavę skelbti, 
komunistų vadų Henrio Į reikėsią nuverst 
Winstono, Guso Halio iri Valstijų valdžią 
Gilberto Greeno, kuriuos (prievarta, 
federalis apskrities teisėjas i 
Haroldas Medina New Yor- i 
ke įgalino, esą, už “teismo , 
paniekinimą”, iki užsibaigs ! 
byla prieš 11 komunistų va- i 
du.

Byla apskrities teisme 
bus laikoma pabaigta, kada 
Medina paskirs jiems baus-; 
mę ateinanti penktadienį. 
Jie galėtų būti nubausti,

, kad 
Jungtinių 

jėga ir

Už. Winstono, 
i Green apeliacijų 
J balsavo ir du naujai prezi
dento Trumano * paskirti 
Aukščiausio Teismo teisė
jai, Tomas Clark ir Sher- 
manas Minton. Vien teisė
jas Hugo Black stojjy už 
apeliacijų priėmimą svars
tymui.

H^llo ir 
atmetimą

Planupjątna dar Keturi» 

 

Atominiai Fabrikai ' 
/Washington. — Bendroj)

Kongreso atominės jego£ 
komisiją., slaptai svarst 
plana pastatyti dar ketūris 
fabrikinius įrengimus.yyato-' 
mu bomboms gaminti;-.' Ko- 
misiios liudytojas buvo ad
mirolas R. Hillenkoetter, 
centralinės šnipų agentūros 
direktorius.

Anglai Žadą Faktinai 
pažint Kinijos 

dies Respubliką

New York. — Amerikinių fašistų vadas Gerald L. K. 
Smith.’as remia republikoną. Johną F. Dullesą, kaipo 
kandidatą i Jungtinių Valstijų Senatą.

Washington. — Senatas užgyrė prez. Trumano reika
lavimą paskirti $1,314,010,000 europiniams Atlanto kraš
tams ir kitiems Sovietų priešams ginkluoti per 1 metus.

Žvėriška Žmogžudė 
Nace Use Koch 
Tapo Paliuosuota

Mačiau A. Taraška vado
vaujant Lietuvių Gintaro Ra
dijo pusvalandį.

A. Taraška gabiai atlieka 
4anaunserio pareigas, jam pa
deda Violeta, jo maloni žmo
na. Studijoje išvien “veikė” 

4 ir jų dukrelė, atidžiai stebė
dama savo tėvelių darbus.

A. Taraška nesenai pradėjo 
šiam pusvalandžiui vadovauti 
-—po to, kai iš tų pareigų pa
sitraukė prof. Kubilius. Bet 
jam darbas vyksta ir tenka- 

• palinkėti, kad jis jį dirbtų 
ir dirbtų!

Mirė Karinis Sovietų 
Didvyris Tolbuchin

Maskva. — Po ilgos ligos 
mirė Feodoras I. Tolbuchi- 
n’as, Soviet. Sąjungos mar
šalas, vienas garsiausių va
dų kare prieš nacius.

Jis vadovavo armijai, ku
ri drauge su kitais Sovietų 
kariuomenės junginiais ap
supo ir sunaikino šeštąją 
vokiečių armiją Leningrade 
1942 metų žiemą. '

Paskui gen. Tojbuchinas 
iš vien su gen. Rodionu Ma- 
linovskiu komandavo So
vietų armijas pietiniame 
fronte. Tos armijos iššlavė 
nacius iš sovietinės žemės 
ir išlaisvino Rumūniją, Bul
gariją, Vengriją, Jugosla
vija ir Austriją.

Už tuos ir kitus žygius 
Tolbuchinas buvo apdova
notas aukščiausiais karinės 
garbės ženklais — Suvoro- 
vo ir Pergalės ordenais.

_ Praneša
ma, kad diplomatiniai Ang
lijos 
nn 
valdininkais Pekinge 
naujosios respublikos 
pažinimą.

Teigiama, kad anglai 
giasi pripažint faktiną 
publikos vvriausybę tuose 
plotuose, kuriuos ji valdo; 
bet anglai pilnai pripažin
sią Liaudies Respublika tik 
tuomet, kai galutinai žlugs 
tautininku valdžia vakari
nėje Kinijoje.

Liaudininkai reikalauja, 
kad Anglija atšauktų savo 
atstovus iš vietų, kur tauti
ninkai dar laikosi, kad per
vestų liaudininkams tauti
ninkų turtus Hong Konge 
ir kad išduotu karinius tau
tininkų kriminalistus, per
bėgusius į tą anįlų koloni
ją C i į

stovai tarėsi su Ki- 
r Liaudies Respublikos 

apie 
pri

ren- 
res-

Bus Siunčiama Delegacija 
Į^ Jungt. Tautas Protestuot 
Prieš Komunistų Nuteisimų

New York. — Nacionalis 
Nepartinis Komitetas Ko
munistų Vadams . Apginti 
planuoja pasiųsti delegaci
ją į Jungtinių Tautų Žmo
niškumo Teisių Komitetą ir 
įteikti protestą dėl to, jog 
teismas buvo neteisingai ve
damas prieš -11 komunistų 
vadų, ir dėl to, kad teisėjas 
Medina saūvališkai įkalino 
visus komunistų advokatus 
neva už teismo paniekini
mą, t-

Nepartinio Komiteto su
sirinkimas paskyrė didįjį 
negrą ddinininką — artistą 
Paulių Robesoną, kaip pa
siuntinių vadą su skundu 
į Jungtines -Tautas prieš 
vienpusišką teismą, kurio

Washington. — Prezid. idžiūrė paskęlbė kaltais tuos 
Trumanas daro spaudimą, komunistus, 
kad .derybomis būtų baigti ! 
plieno darbininkų ir minkš- i 
tosios angims ...V..L
streikai.

Pranešama, kad jeigu 
streikai .nebus sutaikyti 
šios savaitės pabaidos, 
prezidentas panaudos teis- , 
mų indžionkšinus prieš! anglies ir plieno pramones į! ruošė .komunistų vadams j soje šalyje buVo 27,680 sir- 
streikierius arba perims'valdžios rankas. 1 Itokį teismą.’ • . 'girnų ta liga.

TRUMANAS ĮSIKIŠUS Į 
PLIENO IR ANGLIES 

STREIKUS

.jas.
Fast, komiteto iždinin

kas, pabrėžė, kaip svarbu 
sudaryti užstatus tiem ko
munistų vadam paliuosuoti 
iki apeliacijos teismų.

Kitą^delegaciją. komite
tas ketina siųsti i Washing-

Munich, Vokietija.— Be
laisvių žmogžudė. nacė Ilsė 
Kę.ch tapo paleista iš kari
nio amerikonų kalėjimo tik 
po 4 metų bausmės.

Pradiniai ji buvo nu- 
smerkta mirti už belaisvių 
kankinimą ir žudymą. Bet 
generolas Lucius Clay, a- 
merikonų komandierius Vo
kietijai, pakeitė jai mirties 
bausmę 4- metais kalėjimo.

Vokiečių teismas ketina 
ją t/ąr teisti.

Pirmajame teisme buvo į- 
rodyta, kad Ilse Koch, pati 
Buchenwaldo stovyklos ko- 
mandieriaus, duodavo įsa- 

mirtinai

12,000 Elektrininku 
Išgavo Algos Priedus

New Fork.— 12/10' 
korporacijos darbi 
CIO Elektrininku Unijos 
nariai, išgavo algos pakėli
mą bent 5 centais valandai. 
Unija kartu išsiderėjo jiem 
gyvybės ir sveikatos ap- 
draudą vien tik kompanijos 
lėšomis, taip pąt išgavo ge

 

resnį mokesnį/šventadienių 
darbui ir p gerintas ato
stogas.

■. •>

$15^85^863,948 
Ginklavimuisi

toną pas generalį prokuro-1 kymus šaudyti, mirtinai 
rą McGrathą, kuriam bus 1 mušti ir visaip kankinti be- 
statomas klausimas, ar ko-! laisvius. Jos įsakymais bu- 
munistų vadų nuteisimas i vo sušaudyti bent 24 belais- 
sutmka su konstitucinėmis !viaj jr mirė nesuskaitomas 
amerikiečių, laisvėmis. daugis tų, kurie buvo jos

Pasitraukė Naujasis 
Francijos Premjeras Moch

Paryžius. — Tik 4 dienas 
pabuvęs, pasitraukė nauja
sis Francijozs; premjeras so- 

nepa- 
naujo

amerikiečiu laisvėmis. *•( _ 
Robesonas, tarp kitko, i paliepimais primušti, 

pareiškė: 1 _________
— Teismas prieš Komu--|O(fos Ilse Koch ^gamindavo 

nistų Partijos vadus.rodo, gaubtuvus savo lempom, 
kaip . amerikinis .fašizmas jos vyras mirčia nubaustas 
eina į Hitlerio kelią/ Patai j ^aįp karinis kriminalistas, 
liudija ir ištikimybės prie-!-------- ----------
saikų reikalavimai, progre- Padvigubėjo 'Sirgimai 
šyvių persekiojimai ir faši- Kūdikių Paralyžium 

Nepartinio Komitetų su-jstiniai užpuolimai Peeks-1 * . ,. , ,. _
. . . įsirinkime kalbėjo žymusis | kilio apylinkėje. I Washington. Valdine

mamierių jrašyt0]-as i Howard East, . t a A -i į Sveikatos Tarnyba praneša,
,. i Robesonas ir John Rogge, i r> - V Amenkos jog gįemet antra tiek dan
tie , . . žmones suprastu, iog kas ' . . , _ .iki; buvęs generaho Jungtinių d m k * • |glau susirgo kūdikių para
ki (Valstijų prokuroro padėjo-1 gilauks h, nebuR [ lyžium, negu.pernai tuo pa-

! išsklaidyta isterija, kuri su- 'čiu laikotarpiu. 1948 m. vi-

Washington. — Senator- 
Kongreso Rūmų įgalioti
niai užgyrė siūlymą paskir
ti ginkluotom Jungtinių 
Valstijų jėgom $15,585,863,- 
498 per 12 mėnesių.

Jie taipgi nutarė padi
dinti oro jėgas iki 58 gru
pių vieton prez. Trumano 
siūlomų 48 grupių.

Iš nukankintų belaisvių

savo lempom.

Washington. — Senatas 
užgyrė bilių. siūlanti sumo
kė! Suomijai $5,500,000 ' už 
12 jos laivų, kuriuos Jungt. 
Valstijos paėmė sau karo* 
metu.

Rašydamas Vilnyj apie vie
nuolikos komunistų vadovų 
teismą, L. Prūseika žymi:

“Tokių teismų, kaip ; New 
Yorke, neįvyko nei Prancū
zijoj, nei Italijoj, nei Angli
joj. !

“Ar iš to negalima pada
ryti išvada, kad ne kur kitur, 
0>et Amerikoj isterija dabar

cialistas Jūl. Moch. 
jėgdamas sudaryti 
ministru/kabineto.

Prezidę/i\as Aurit 
tė vadinamu-—-“Ik 
respubliečių (klerikalų) va
dus suorganizuoti naują ka
binetą. Tie atsisakė.

Komunistai seime turi 
daugiau atstovų, negu bet 
kuri kita pavienė partija, 
bet Auriol nekviečia jų į 
valdžią, j

b buuču.y
/kabineto.

“Bet šios Šalies progresy
viai, komunistai, radikalai ir 
šiaip jau nuoširdūs demokra
tai nepasiduos isterijai.”

Tai tiesa! • ■

aojimai ir tasi- 
jolimai Peeks-

Mundto Bilius Atidėtas 
Washington.

teisių komisija atidėjo 
1950 m. sausio- svarstymą 
prieškomunistįnio Mundto-, 
Fergusono biliųus.

; Senato
iki

SKAITLINGI PROTESTAI PRIEŠ 11 KOMUNISTŲ VADU NUTEISIMĄ
Įjos Angeles, Calif. —Di

delis masinis protesto susi
rinkimas pasmerkė federal} 
teismą New Yorke už ko
munistu vadu nuteisima.

Iš anksto buvo skaičiuo
jama, iog tame susirinkime 
bus sukelta $200,000 užsta
tams už komunistų vadus.

Los Angeles mieste pas
kleista. 100,000 lapeliu, pro
testuojant prieš neteisingą 
teismą.

Laisvės Budėtojų organi
zacijos nariai protestuoda
mi pikietavo vietinį Demok-

ratu Partijos centrą.
Cleveland, Ohio.—Įsikū

rė naują organizacija — 
Ohio Valstijos Teisiu Di
liaus Konferencija— komu
nistų vadams ginti. Steigia
majame jos susirinkime da
lyvavo apie 200 delegatų — 
unijų ir įvairių draugijų at
stovai.

Konferencijoje kalbėjo 
O. John Rogge, buvęs Jung. 
Valstijų generalio prokuro
ro padėjėjas, profesoriai 
Charles Hendley, D. F. Rat
cliff ir kiti žymūs piliečiai

ir įvairių organizacijų at
stovai.

Šimtai protesto telegra
mų iš Cle.velando pasiųsta 
generaliam prokurorui Mc- 
Grathui Washingtone.

Philadelphia.^—-nApie 5,-
ZA/A y-. ^ytropolitan000 žmonių Me 

salėje karštai sveikino dai
nininką Paulą Robesoną, 
kuomet jis pasižadėjo dar
buotis nukaitintų komunis- 
stu vadų paliųosavimuk

Kitame susirinkime 'Ro- 
bėsonas kalbėjo tūkstančiui

žmonių apie komunistų gy
nimo reikalą. Taip pat kal
bėjo CIO unijų vadai ir at
stovai iš įvairiųrPennsylva- 
nijos • miestų. Nusirinkime 
buvo ir kolegiją studentų.

I ■ —-I..I...—.I—II— IĮ

Washington. — Naciona- 
lė Advokatų Gildija ragino 
generalį prokurorą Howar- 
dą McGrathą nevykdyti 
newyorkinio teismo spren
dimo prieš 11 komunistų 
vadų, iki Aukščiausias Tei
smas nuspręs busimąsias jų 
apėliacijas.

Titui Duodama dar 
$2,700,000 ‘Tas

Washington. — 
nų valdomas. 
Bankas davė 
‘paskolos’ Jugoslavijos Tito 
valdžiai ir $2,3 
rhijai medžio pųhmonei iš

 

vystyti tuose kraštuose.

United Pres sako, tos 
paskolos pastiprins Jugo
slaviją ir Suomiją, kaip So
vietų Sąjungos priešinin
kus.

Praeitą mėnesį Jungtines . 
Valstijos paskolino Titui 
$20,000,000 metalų pramo- 
nei pakelti Jugoslavijoj. Ti
to žadėjo atsiteisti Ameri
kai svarbiais kariniais me
talais.

os” /
meriko- 

asaulinis 
2,700,000

000 Suo-

ORAS.—Apsiniaukę, vešu.
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Alfonsas Marma
Skaitytojas jau, be abejo, bus skaitęs telegramą, pri

siųstą Antano Vaivusko iš Montevideo, Uruguajaus, kad 
Sao Paulo policija užmušė-nužudė Alfonsą Marmą.

Brutališkoji. policija nužudė Marmą į š. m. rugsėjo 25 
dieną, bet žinia apie tą įvykį, kaip matome, mus pasie
kė labai vėlai. Ir ne tik mus ji pasiekė vėlai — vėlai gavo 
ją ir Uruguajaus draugai.

Brazilijoje, atsiminkime, viešpatauja fašistinė “demo
kratija.” Siautėja teroras prieš pažangiuosius žmones, 
vyriausiai, aišku, darbininkus. Todėl ir apie šį baisų įvy
kį žinios mes negalėjome gauti anksčiau?

Alfonsas Marma kadaise buvo dažnus Laisvės bendra
darbis. Jis —senas Sao Paulo miesto gyventojasųr veikė
jas. Tai aukštai prasisiekęs, prasilavinęs darbininkas.

Prieš metus laiko jis, drauge su kitais darbininkais, 
buvo įkalintas, bet vėliau iš kalėjimo paleistas. Kada ir 
kaip ji policija suėmė šiuo metu, prieš jo mirtį, mes, aiš
ku, nežinome. Nežinome nei gi tų aplinkybių, kuriose 
Marma buvo nužudytas-užmuštas.

Tiek dabar aišku, jog Alfonso Marinos gyvo jau nebė
ra. Aišku ir tai, kad policija, tarnaudama Brazilijos ir 
užsienio kapitalistams, nužudydama šį draugą savo tiks
lo nepasiekė; ji nesulaikė ir nesulaikys darbininkų, judė
jimo lokomotyvo!

Atžagariai: draugo Marinos nužudymas tik labiau pa- į 
akstins kiekveiną galvojantį darbininką daugiau veikti ; 
ir glaudžiau būti vienybėje, kovoje prieš išnaudotojus.

Gaila draugo, veikėjo, visuomenininko Alfonso. Mar
inos!...

VelioniąAęimai ir draugams mes reiškiame nuoširdžią j 
užuojautą šitoje mums visiems liūdesio valandoje. - ;

/ Kriminalistų Bičiuliai I

Ar Suskaldys CIO Judėjimą?
Spalių 31 dieną Clevelan-į šalininkams. United Farm 

de prasidės Congress of In- Equipment Workers unija 
dustrial Organizations (CI- nutarė susivienyti su Elec- 

Apie ją trical and Machine Work
ers unija. O jai dar pernai 
buvo CIO vadovybės įsaky
ta tuojau prisidėti prie Un
ited Automobile Workers 
unijos. Šis šios kad ir nedi
delės unijos žygis skaito
mas tiesiogiu pasipriešini
mu Murray diktavimui.

Komercinė spauda šį žy- 
.g-į aiškina dar ir taip, jog 
tai esąs įrodymas, kad kai
riosios unijos, žada laikytis 
vienybėje, nepaisant, ką 
prieš jas nutars CIO kon
vencija. Jeigu, girdi, kon
vencija nutars vieną kurią:

O) konvencija.
daug kalbama. Sakoma, 
kad šiomis dienomis Pitts
burgh e CIO prezidentas 
Philip Murray buvo susi
šaukęs savo artimiausius 
pasekėjus ir tarėsi, kaip 
pravesti politiką busimojo
je konvencijoje. Iš Califor- 
nijos praneša, kad tos vals
tijos CIO organizacijos de
šinieji elementai atsiuntė 
Murray reikalavimą su
spenduoti ir perorganizuoti 
visą valstijos organizacijos 
aparatą, išmetant • iš vado
vybės tuos, kurie skaitomi 
kairiaisiais.
šiai Murray
New Yorko miesto CIO or
ganizacija ir pavedė deši
niųjų kontrolėm

Pernai pana- 
pasielgė su

Rugsėjo mėn. Vokietijoj Britų karinis tribunolas teisė 
feldmaršalą Erich von Manšteiną. Per kokią nelaimę jis 
atsisėdo kriminalistų suolan, sunkti pa’sakyti, nes jo ko
legos, sti panašiais pasižymėjimais, jau spėjo atsidurti 
anglų iv amerikonų kariniuose štabuose. Veikiausiai ta 
nelaime jį patiko per neapsižiūrėjimą.

Iš kaltinamojo akto matome, kad jis Sovietų Sąjungoj 
ir Lenkijoj masiniai žudė gyventojus, ypatingai Kryme. 
Kaltinamojo akto daviniais jis nužudė .75,881 gyventojų. 
Kuomet reikėdavo jo armijai eiti per Sovietų Sąjungos 
užminuotus laukus, tai jis įsakydavo priešakyje savo ar
mijos varyti paimtus nelaisvėn kareivius, kuriuos dras
kė tos minos. Jis žudė moteris, kūdikius ir senelius. Sim
feropolio srityje budeliai išžudė dešimtį tūkstančių pi
liečių, o paskui dalinosi nuo jų nuplėštus drabužius ir ki
tus daiktus. Tuomet von Manšteįnas asmeniškai parei
kalavo, kad jam būtų pristatyta 120 piešinių (rankinių) 
laikrodėlių. Į visus kaltinimo punktus jis atsakinėjo ne
sąs kaltas, nes buvęs tik ratelis karinės Hitlerio mašine
rijos. .

Bet užteks apie von Manšteiną. Dabar pažvelgkime į 
tuos, kurie griebėsi jį ginti. Kaip tik išgirdo, kad Manš- 
teinas bus teisiamas, tuojaus subruzdo taip vadinami 
“džentelmanai.” Pirmas susirūpino Churchillio žentas. 
Buvo pasiųstas protestas prieš rengiamą tam žmogžu
džiui teismą. Po protestu pasirašė eilė žymių asmenybių, 
vadinafnčDą save “demokratais”, jų tarpe ir trockinių raš
tų leidėjas Hollans ir poetas Ęlliot. Xada protestas ne
gelbėjo, tai subruzdo aukas rinkti nusamdymui advoka
tų. Ir Čia pirmas ištiesė savo ranką, tą pačią ranką, ku
ria ne taip jau seniai sveikino Staliną, kaipo savo sąjun
gininką, Churchillis ir davė 25 svarus sterlingų, dar ne
numuštos vertės, jį pasekė ir kiti.

Angliškoji valdžia Vokietijoj, norėdama nuraminti su
sirūpinimą tųjponų, kuriems labai brangus karinis kri
minalistas, pasiskubino pranešti, kad jis užlaikomas la
bai gerai, kasdien gauna škotiškos degtinės ir naudojasi 
visais patogumais,

Sudėję nemažą pinigų sumą, nusamdė brangiausi Lon
done advokatą, darbiečių ministro Silkino sūnų ir dar- 
biečių partijos narį, parlamento atstovą.Peidžėtą.

, Čia gal daugelis pasakys; kad akvokatų tokia profesL 
ja-—kas juos samdo, tą ir gina. Taip, su tuomi galima 
sutikti, jeigu darbietis advokatas būtų tik bandęs Manš
teiną ginti, bandęs užginčyti daromus įam kalenimus. 
Bet jis to nepadarė. Jis neužginčino, kad Manšteifžas už
mušėjas moterų, kūdikių ir senelių, jis tvirtino, kad to- 
kis užmušinėjimas esąs legalis, įstatymiškaš dalykas. 
Net tokis laikraštis, kaip “Figaro”, kuris labai toli nuo 
komunizmo, ve kaip išsireiškė:

“Hamburge surprizas. Savotiškas feldmaršalo von 
Manšteino advokatas kaltina Sovietų Sąjungą. Anglijos 
ądvokatas išdėstė savo pažiūras, kurios apstulbino ir 
privedė prie pasigėrėjimo vokiečių žurnalistus. ‘ Šypso
damasis jis išdėstė principus savo originalio gynimo. Jis 
sakė: Negali būti, karinio prasižengimo prieš Sovietų 
Sąjungą. Jis pasirengęs surengti Sovietų Sąjungai teis
mą.” ,

Darbiečių advokatas atsišaukūų buvusius esesiečius ir 
gestapininkus, kviesdamas juos ateiti į teismabutį ir ten 
ne ginti M’anšteiną, bet kaltinti Sovietų ’Sąjungą. Ham
burge leidžiamas laikraštis įdėjo skelbimą, kad “Ieškomi

ODOji sako, kad ji negali pri-| 
imti CIO vadovybės politi-l 
niais reikalais diktavimo, j 
nes toks diktavimas prie-' 
šingas CIO" konstitucijai ir savo 
tradicijai. Kas liečia politi-| Vienaip turi kalbėti, o ki- 

atskiros taip turi daryti. Tą labai 
turėdavo aiškiai parodo šių dienų, 

teisę elgtis....taip, kaip jos’žiu laikų ginčai Jungtinių
geriausiai supranta. CIOjYaytų posėdžiuose, *k u i 
nėra politinė partija. Jame 
priklauso darbininkai viso
kių pažiūrų ir įsitikinimų. 
Tuo tarpu Philip Murray, 
James Carey, Walter Reu
ther ir kiti dešinieji lyde
riai nori visas CIO unijas 
padaryti Trumano ir demo
kratų partijos : Įrankiu.

Todėl su' ■ nekantrumu 
laukiama CIO konvencijos. 
Nuo. jos nutarimų, arba 
nuo joje Murray ir jo grū

Slapta diplomatija yra 
rūšies veidmainyste.

nius klausimus 
unijos visuomet

iš jų išmesti iš CIO, visos'pės užsilaikymo labai daug 
kairiosios unijos pasitrauks! priklausys Am. darbo unijų 
ir sudarys naują federaci-'judėjimą- ateitis. Jeigu va
ją. Tada jau turėtume, vje- 
toje dviejų centrų, net tris 

Cleveland© konferenci jo-1 centrus.

skirtingų tautų atstovai 
vienaip kalba, o kitaip da
ro.

Tas pat yra ir su tautų 
valdžiomis. Valdžių atsa- 
komingi asmenys vienaip 
kalba, o kitaip daro..

Na, paimkim pavyzdžiu 
tų tautų viršininkus, ku- 
rie kalba apie taiką, o ren
giasi visokiais būdais “ap
sigynimui”. Dar to negana.

Įkalba savo paprastiems 
piliečiams ' įsivaizduojamą 
priešą, ir ginkluoja ne tik 
savę, bet ir kitais tautas 
“apsigynimui nuo priešo.”

Nejaugi žmonija negalė-

je, sakoma, svarbiausias 
klausimas bus: ką daryti su' 
kairiosiomis unijomis? Jų 
yra vienuolika. Stambiau
sia ir svarbiausia iš jų yra 
United Electrical and Ma
chine Workers unija su še
šiais šimtais tūkstančių 
rių. Toji unija neseniai 
laikė konvencija ir vėl • . i vrinko viršui Inkais tuos 
čius žmones; kurie priešin
gi CIO Pildomosios Tary
bos ir Murray politikai. 
Konvencija taipgi pasmer-Į 
kė/lešiniųjų kišimąsi į kai-1 
riųjų unijų vidinius reika
lus ir kėsinimąsi ant jų vie
nybės.-

Paskutinėmis dienomis 
esame liudytojais dar vieno

Bet ar tokio pasimojimo 
laikysis. CIO vadovybė, tai 
yra, ar ji ištiesų mes lau
kan kairiąsias 
metimas laukan vienuolikos 
unijų reikštų CIO suskaldy
mą. Tai bfįtų skaudus smū
gis visam darbo unijų judė
jimui. Užtenkamai bloga,

Darbo Federacija ir 
susivienyti, o 

i jei dar ir CIO būtų suskal
dytas, pasi da 1 i n i m as visa m! 

’!darbo • unijų judėjin)e dar ■ 
[padidėtų. v

Kas liečia kairiąsias uni-l 
jas, aišku, joms pasirinki
mo nesiranda. Jir vadovybė 
keliais atvejais yra pasa
kius, kad ji nori pasilikti 
CIO eilėse, kad jokiu būdu 

įvykio, kuris baisiai nepa- nesitrauks iš CIO, neves 
tinka Philip Murray ir jo'unijų iš CIO. Bet taip pat

dovybė atsisakys nuo skal-.
dymo politikos ir pripažins j0 pasimokinti iš dviejų pa- 
politiniais reikalais unijoms saulin. karų, kuriuose žuvo 
laisvę, -unijų judėjimas su- į virš 33 milijonai žmonių. Ir 
stiprūs. Bet jeigu išsipildys <Iėl ko? Kam iš to nauda 
komercinės spaudos prana-.buvo?

.. o TV šystej kad Murray pasimo-i unijas? Is- •* 1

na
at
iš-i, ii kad

Pcl“ i CIO. negalij 111 _ i °

>>«•

Nariai CIO United Steelworkers anksti rytą spaliu 1- 
mą išėjo pikietuoti tą dieną užstreikuojamus Carnegie- 
Illinois Steel 1 Corp, fabrikus mieste Homestead, Pa. 
.Apačioje matosi unijistas Harry Esken uždarant di
džiuli pečių Čarrie fabrike. Streiką iššaukė firmoms 
atsisakius mokėti i darbininkų pensijų ir socialio sau
gumo fondą. Firmoms daug smagiau krauti pelną, 
o tie, kurie tąi uždirbo ir pelnus sukrovė, lai badauja 

senatvėje ar ligoje.

do-! Žmonijos gyvenimo isto- 
jasinja yra gana ilga. Tikėji- 

laukan, tai prasidės naujas 
savitarpinių kovų lai kotai- ’ 
pis. O iš to, žinoma, ])asi- tančiai metų 
naudos tiktai samdytojų j Mokslo vyrai, kurie tyrinę- 
klasė. ' Salie'tis.' v^so atsiradimą tam 

: 1 : į' prieštarauja.

sioms unijoms, išmesti

savitarpinių kovų lai kotai
i nurodo, kad Dievas 

viską tvėrė apie šeši tūks- 
tam atgal.

Lietuvių Literatūra kovoje 
prieš klerikalizmą

VILNIUS. Lietuviu Literas- i . *•
j tūros institute .šiomis dienomis 
baigtas ruošti ztr atiduotas 
spaudai rinkinys y‘Lietuvių li
teratūra kovoje prieš klerika
lizmą.” šiame literatūriniame 
-oisnxnSuipnq uąpns oI'A’uoįuį.i 
šieji mūsų rašytojų kūriniai 
ir atskiri jų atsiliepimai, nu- 
kreiti prieš klerikalizmą, reak
cinę kunigiją ir tikybinius

[ prietarus. Rinkinyje, prade- 
i dant S. Daukantu ir baigiant 

.! jaunaisiais mūsų tarybiniais
Į rašytojais/ įdėta 46 rašįtojų 
i keliasdešimt didesnių ir ma
žesnių kūrinių — apsakymų, ■ 
apybraižų, eilėraščių, litera
tūrinės kritikos ir publicisti
kos straipsnių ištisai ar ištrau-

į komis.
Visa rinkinio medžiaga su-' 

i skirstyta trimis skyriais? 1.
Iki Spalio revoliucijos, 2. Bur
žuazinės Lietuvos laikotarpis 
ir 3. Tarybų Lietuvos laiko
tarpis. Visa ši literatūrinė me
džiaga ryškiai ir įtikinamai 
atskleidžia klerikalizmo pra
gaištingumą mūsų tautai viso
je istorinėje raidoje) parodo 
mūsų kunigijos reakcinį vaid
menį ir jos ryšius su išnaudo
tojų klasėmis, jos žvėrišką 
v a r k a i n e a py k a n tą tarybinei 
santvarkai ir socializmui, šiI 
medžiaga taip pat ' akivaiz
džiai parodo, kad daugumas 
žymiųjų mūsų rašytojų buvo 
didesni ar mažesni klerika- 
Irzmo priešai, kovoję prieš jį 
savo raštais.

Rinkinys aprūpintas plačiu 
kritiko B. Pranskaus įvadiniu 
straipsniu, nušviečiančiu anti- 
klerikalinių motyvų raidą mū
sų literatūroje, o taip pat ati
tinkamais bibliografiniais pa
aiškinimais.

Rinkinio dydis — apie !20

žinojus.

Jie nurodo, 
kad jau milijonai metu vi
sata esanti. Na, ir supran
tama, taip gentka r tesamo 
gentkarčių keičiasi, vysto
si, mokinasi, kad daugiau 
supratus, daugiau
Bet tam -viskam, turbūt, 
aiškiausiai pritiktų anglų ’ 
kalboj sakiniai: “You are, 
what you eat.” — Tu esi tas 
(fiziniai), ką valgai. Na, o 
protiniai:. “You are, what 
you read.” — Tu esi (toks, 
ką skaitai.

Tai, štai, mūsų gyvenimo 
laikotarpy, g y v e n ančios 
gentkartės laikotarpy, įvy
ko du pasauliniai karai, 
kuriuose bilijonai kertės 
turtu išnaikinta ir virš 33 
milijonai žmonių išžudyta!

Tą viską jau suprato tie 
i]( žmones, kurie labiausiai 

nukentėjo tose žmonijos ko
vose. Po Pirmo pasaulinio 
karo įvyko daugelyje šalių 
revoliucijos. Buvo bandoma 
jos numalšinti; tai diplo
matijos būdu, tai spėka.

Rusijoj buvo bandoma 
sulaikyti spėka, bet nebuvo 
pajėgta. Ten įsisteigė skir
tinga ekonominė ir politinė 
'sistema. \

Kitose taurose buvo nu
malšinta reVoliucijinis ju
dėjimas jėga ir diplomati
niais veiksmais.

ti/to buvo sunaikinta Eu
ropoj, Afrikoj, Azijoj?
* To dar iki šiol nebuvo 
paskelbta svietui. Gal nėra 
nei bandoma surinkti skait
linės.

Bet štai po praeito karo 
kyla vėl revoliucijos, dau
giausiai tose tautosė, kurių 
gyventojai buvo baisiai iš
naudojami, apgaudinėjami 
ir žudomi, pavyzdžiui . Kini
joj ir kitose šalyse. A

Ten įsisteigė liaudiškos 
valdžius, naujos valdžios, 
jos paėmė ekonominį pa
vyzdį — paterną, ne iš 
mūs ekonominio gyvenimo, 
bet — ,iš Sovietų Sąjungos.

Kodėl taip ? s
Todėl, kad mūs ekonomių 

nis patvarkymas yra seno
biškas, kuris negal apsieiti 
be kovos, konkurencijos už 
pasauly esančius gamtos 

[turtus, už marketus, ku- 
Į ris ir vėl su laiku gręsia 
: žmonijai karu dėl tų gam
tos turtų ir marke tų.

Dabar aiškiai yra, kad 
pasauly turtingieji ieško 
mūs šalies užtarimo, mūs 
šalies pagalbos kovose su 
savo žmonėmis, ; o tų visų 
šalių kylanti, išnaudojama 
liaudis ima pavyzdį iš So
vietų Sąjungos. į

Mūsų šalies /viršininkai 
duoda pagalbą tiems, kurie 
visko turi, užtat tų šalių1 
biednuomenė priešinas tam 
ir kovoja.

Mūsų šalies viršininkai ii\ 
spauda pyksta už 
są bėda verčia ar

. Sąjungos.
Bet buvo laikai, kad kitų 

tautų valdonai /baisiai pyko 
ant Gborge M’ashingtono, 
Jeffersono ir kit. mūsų tau
tos garbingų vyrų, kurie 
drįso sukilti prieš jo majes
totą Anglijos karalių.
! Tai taip dalykai dabar 
stovi. Pasaulis pasidalinęs į 
dvi skirtingas mąstymo 
grupes.

Čia ir. pritinka pasaky
mas? “You are what you 
read!”

u ir vi- 
Sovietų

i

Dabar noriu išreikšti min
tį kitu klausimu. Prie LDS 
organizacijos yra daug čia 
gimusių vyrų ir moterų. 
LDS organizacija yra ap- 
draudos ir pašalpos. Bet 
tuom pačiu kartu prie jos 
yra sporto skyriai. Tarpe 
sporto skyrių daugiausiai 
organizacijoj čiagimių yraf 
bowling skyriuj. Bolinin- 
kų skyrius yra vienas iš 
stipriausių. Daug XtymuS^ 
randasi Chicagoj, Cleveland 
de, Detroite, Rockforde, 
Brooklyne ir dar gal kitur.

Aš nesu čia gimęs. Ir 
jau ne jaunulis, visai abti 
60 metelių. O betgi jau tiV

įvyksta Antras pasauli
nis karas, kuris išžudė virš
23 milijonus žmonių. O kiek j žiemą su Detroito sky- 
----------------------------------- - rium raitau bolę.
autorinių lankų. Rinkinį pa-' Nors kartais ir pusėtinai 
ruošė Lietuvių literatūros in- įšildo tas sportas, bet yra 
stituto moksl. bendr. B. Prans- 
kus, redagavo LTSR Mokslų 
akademijos tikrasis narys prf.
K. Karsokas, leidžia — Valst. 
grožinės literatūros leidyklą.

liūdininkdi prieš Sovietų Sąjungą.” Darbietis advokatai 
šaukia: “Leiskite man surinkti žinias, kas dabar dedasi 
už geležinės uždangos Sovietų Sąjungoj.”4 Karo krimina
listas turi būt teisus, nes jis žūdė moteris, kūdikius ir 
senelius Sovietų Sąjungos, piliečius, o ne kokius ten jan
kius ar anglikus. Jis kaltina ir rengia teismą Sovietų 
Sąjungai, nes to reikalauja Churchillis, to reikalauja ka
rališkieji Anglijos socialistai, to reikalauja tie, kurie 
laike pastarojo karo šaukė, kad Sovietų Sąjunga yra jų 
sąjungininkė, kad kariauja ne tik už savo šalį, bet ir už 
Anglijos ir Amerikos šalis. O dabar jau šaukia, kad ją 
reikia teisti, bausti ir atominėmis bombomis nušluoti 
nuo paviršiaus .žemės. Jie elgiasi, kaip tie; kurie verbų 
sekmadienį šaukė:. Hosanna ant aukštybių! o už kelių 
dienų vėl šaukė: nukryžiavoti jį, užmušti jį!—Tai bjau
resnių sutvėrimų negalima rasti.

V. Paukštys.

Smetoninio Lietuvai “kon-; 
tinuiteto” riteriai’ turi nau
ją varžovą! Tūlas Francū
zijos gluša.^į Francois Pons, 
pasiskelbė r esąs “Lietuvos j 
karalium”. Jisai net apsirū-' 
pino reikiamais “dokumen
tais”, rodančiais jį esant 
ainiu Burb’finų kunigaikš
čio,' kuriam būk tai Fran
cūzijos karalius Liudvikas 
XV pažadėjęs Lietuvos sos
tą. Šitas “tikrasai,. nors ir 
nepripažintas, Lietuvos ka-

Tautų sekretorių Trygve 
Lie su prašymu, kad jis “su
sitartų su- Rusija ir pada-

gana smagu ir malonu pra
leisti keletą valandą su čia. 
gimusiais mūs progresyvių 
tėvu sūnais ir dukterimis, k 

. Turiu^ garbę pareikšti, 
kad jie yra tikri džentel-K 
manai ir good ladies. Bar
nių visai jų tarpe nėra. Jie ' 
žino kaip sportiškai apsiei
ti.

Gal ir pasitaiko, kad ku- 
laikinai—gali nurimti, nes jbonkutę alaus perdaug 
Francūzijos valdžia viešpa
tį Ponsą įkišo dviem me
tam kalėjiman už valstybi
nes metrikos sukoneveiki- 
mą ir oficialių dokumentų 
šuklastavimą: Išėjęs iš ka
lėjimo, Francois Pons gali 
būti Lozoraičiui, Smetonu- 
kui, Gabriui, prelatui Kru
pavičiui ir kitiems ambicin
giems viešpačiams pavojin
gas konkurentas!

. M—s.

rytų jį Lietuvos karalium.” 
Tačiau visi į Lietuvos dik

tatorius aspirantai — bent

išgeria, bet tai jo yra daly
kas. .Kiekvienas turi iš
mokti, kaip reikia tinka; 
miau gyventi. Su laiku ir 
jie išmoks.

Biskutį jie yra nepaten
kinti su prizais dėl įvykusio 
Tournament Clevelande. Jie 
laukia iš LDS Centro dova
nų, o iki šiol dar nėra jo
kios žinios.

LDS turėtų tuomi susi
rūpinti. Pranas.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Tree., Spalių 19, 1949



Ten Buvo Elzbieta

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

Kas nor iš mums mielų žęnonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Teisėjui Medinai, New. •
Yorke, » })askelbus, kad jis negali paduoti apeliacijos, 
siunčia kalėjiman darbiniu-j kainuos $50,000. Įkalintie- 
kų vadus komunistus ir siems kaucijos; kelionės ir 
kad jis taip pat pasielgia su sugaištys gynėjams — visa 

• 40 gynėjais - advokatais, tą|tai kainuos milžiniškas su- 
gėdingą mūsų demokratijai imas pinigų. Ji sakė: 
valandą galėjai pamąstyti, 
jog visiškai atėjo sutemos

mo rekordo (užrašų), be ko 
i apeliacijos,

mano; Vardan įkalintų
draugų — Amerikos liau
dies drąsiausių ir geriausių 

. jčampijonų prieš karą ir fa
šizmą, atsišaukiu .į jus fon-f Galėtų ateiti, jeigu nesu

rastų tokiu žmonių, I 
Elizabeth Gurley Flynn.

Apt i nusiomis kojom is,
daugiau viduramžio mote
ris, nuolatinių nuovargių ir | 
rūpesčių darbuose visuome
nės gerovei jau gerokai r" 

t vagotu veidu, Elzbieta vi
suomet randasi ten, kur 
sunkiausia ,ir svarbiausia.

Kas galėtų užmiršti kart
kartėmis kryžiavai ir įstri-1 
žai perkeliautą mūsų šalį! 
su darbais persekiojamiem | 
ginti? Kas galėtų užmiršti 
kalnakasių, y audėjų,' Sacco 
ar Vanzetti, sveturgimių ir 

♦ kitas bylas, kuriose ji mo
bilizavo finansinę ir gyvąją 
pagalbą? Ne. Amerika, tik
roji Amerika, daijbo žmonių 

^Amerika to niej/ad neuž
mirš. '

Apsupta priešiškos darbo 
žmonėms spaudos reporte
rių, kliksėjantiems foto 
aparatams žybčiojant, Eli
zabeth pareiškė savo, savo
sios partijos ir visų klasi
niai sąmoningų darbo žmo
nių mintį, kuomet ji pasa
kė, jog komunistai apeliuos 
ta “Pearl Harbor nuospren
di prieš demokratiją” aukš^

4 šiaušiame mūsų šalies teis
me — apeliuos j Amerikos 

r liaudį.
Ji stipriai 

polyje girdimai ir įtikinau- i 
Čiai pareiškė, jog:

“Milijonai Amerikos žmo- > 
niu susivienvs remti tas ko- 
vas, už kurias i' 
mieji yra įkalinami...”

Apeliaciją į - aukštesnį 
valdinį teismą tebefuošiant, 
Elizabeth Gurley Ftynn at
sikreipė į mūsų šalies liau- 

,* dj, sakydama:
“Duokite Tiek, Kiek Jūsų
Pačių l!aisvė Yra Verta!”

Tuomi ji priminė, jog|ir gyvy 
mobilizacija veiksmų i ____ _ __
teisingą teismą darbo i ties bereikalingame kare už 
žmonių vadams atsieis ! saujos pelnagrobių ir impe- 
flaug darbo ir pinigų. Vien rialistų godžius mierius. 
tiktai -atspausdinimas teisei ' A-a.

kaip Q i juo lun-
1 do apsigynimo kovai vesti

pirmyn. Sukeikime pakan
kamą sumą pirm penkta
dienio, kuomet jie sugrįš 

1 I teisman teisėjui Medinai, iš- 
' i nešti prieš'juos nuosprendį.

i Pasakykime tierąs nar
siems 11-kai — jūs esate te
nai už mus. Mes čionai sto
jame už jus.

Milijonai Jau Vienijasi'

Šimtai padoresnių laik
raščių, pritariančių ar ne
pritariančių komunistų idė
joms, pasisakė prieš nutei
sima.

Tūkstančiai unijų ir kitų 
masinių organizacijų vadų 
pasmerkė nuteisimą.

Vos spėjus paskelbti nuo
sprendį, kad baudžiami ir 
tų nuteistųjų gynėjai - ad
vokatai, už kelių minučių 
subėgo ten pat gretimuose’ 
teismabučiuosę buvusieji 25 
advokatai. Jie norėjo žinotįi, 
kuo jie galėtų padėti drau
gams advokatams apsigin
ti.

Milijonai darbo žmonių 
pikietų linijose maršuoda- 

zmi jau reikalauja to, už ką 
jau nuteisti komunistai, bū
tent:

Trumpesnių darbo valan- 
, v i j dų ir geresnes mokesties;•-kozname kam-l ųSau®ltm() dirbti hi gyven. 

Iti; .<
Laisves mintyti savaip) 

savo gerovei ir teisės tą 
mintį pasakyti kitiems, tam 

šie kaltina'| tikslui steigtis organizaci- 
jas, spaudą, kalbėti, rašyti 
(tą mūsų protėviai ga
rantavo mums mūsų šhliek 
Konstitucijoje ir Teisių Bo
liuje, bet tą teisę teisėjas 
Medina su savo i ___ 
neigė);

Laisvės^ saugoti sveikatą 
bę savo jaunimo, 

už teisės juos ginti nuo pražū-

Chicagietė Joan Stelp (kabėje) ir Mamcy Harvey iš 
Maywoocį, Iii., palygina unijistų atspausdintą po 
streiko naujĄ laikrašti su išleistuoju su streiklaužiais 
streiko laiku, Unijistų išleistasis joms ne tiktai gra

žesnis, bet ir malonesnis.

Jubiliejinis Numeris
Taip seniai lauktas Lais-'nai tinka 

vės jubiliejinis 
sulauktas. Pilnas 
mų ir paveikslų./j

Šiandiena nėra v

Šeimininkėms
Šį Slajriu Veda Ei V.

Saugokimės nuo Užsikrėti
mo Trichinoze

Statistikos . parodo, kad 
Amerikos gyventojų 30 
nuošimčiu kada nors užsi
krečia trichinosis nuo kiau
lienos. Žinoma, ne visa 
kiauliena būna užkrėsta, bet 
daugelis 
krėstos, 
gintojai 
prižiūri,

u z-

visiems mūsų 
numeris darbams. Tačiau visuome- 
sveikini- nišRb mokslo srityje, kaip 

130 metų atgal reikėjo ap- 
gyvųjų švietos mums, taip mūsų

tarpe jau daug mūsų drau-l jaunimui reikia dabar gerų 
gų, kurie tiek daug dirbo laikraščių ir knygų, 
laikraščiui išlaikyti, didinti. 
Ir aišku, visų ne tik pa
veikslai neigi aprašymai 
apie tuos didelius draugų ir 
draugių pasiaukojimus ne
būtų tilpę.

me prie lietuviškos spau
dos.

Kaip kitataučių pažangi 
spauda, taip ir Mes, lietu
viai, labai daug padėjome 
ir padedame mūsų jauni
mui. Tad svarbiausias mū
sų, senosios kartos darbas, 
dirbti kiek dar galime, stip
rinti mūsų pažangiąją 
spaudą ir visas mūsų orga
nizacijas. Užrašykime jau
nimui savo dienraščius. 
Perduokime jiems savo or
ganizacinius patyrimus. Ir 
būkime pilni vilties, kad 
Amerikos darbo klasė, ku
rios vadovybę jaunimas jau 
perima į savo rankas, ne
pasiduos piniguočių užma
čioms sukurti naują karą, 
nesileis išmetama iš dirbtu
vių badauti. Tad—

Baigdama, veliju Laisvei 
dar‘ilgai gyvuoti ir juo di- 

’ “į sargybai 
reikalų dabar, 

kuomet klasių kova yra 
daug aštresnę, negu buvo 
tada, kada Laisvė kūrėsi.

K. Abekienė.

Šiuos žodžius rašau tik 
po atsibuvusios'taikos kon
ferencijos CHicagoje, di
džiulėje Ashland Auditori
joje. Auditorija buvo uzsi- 
pildžiusi delegatais iš visos

Atydžiai perskaičiau šalies, daugiausia nuo uni- 
kiekvięną eilutę, visus 18 jųnr kultūrinių organizaci- 
puslapių. ^Atsiminimai jų. Visi jauni žmonės. Pa- 
draugų, kurie pirmieji pra- galvojau sau — štai mūsų 
dėjo darbą išleisti- Laisvę, jaunimas. Čia gimę ir augę, 
yra labai įdomūs ir pamoki- balti ir juodspalviai vienin- 
nanti. igai -ir pasiryžusiai suvažia-

Kiti raštai, kurių auto- vo prieš unijų aukštųjų Vir- 
riai kalba apie tai, kaip jie šininkų valią, kad išsaugoti 
pasidarė pažangūs ' ir nau- taika. Tas jaunimas, didis , desnės stiprybės 
dingi darbo- žmonių klasei, skaičius jo, — mūsų ateivių darbininkų 
skaitydami Laisvę ir kitą tėvų vaikai, susilieję 'į ben- 
pažangią spaudą, tai visų ------
susipratusių ^žmonių tokia 
pat . susipratimo pradžia. 
Kas nors mus pakalbino už
sirašyti pažangų ' laikraštį

— arba įdavė gerą knygą. Tik 
tokiu būdu mes pajėgėme iš
augti į galingas organizaci
jas ir net turėti du dienraš- 

Ičius, kaip Laisves kad yra 
gios rūšies kiauliena. O ke-1 rytuose, taip Vilnis vaka- 
pant vėl skubina, kad tik-'ruošė, 
tai greičiau, apspragina 
tik paviršių, o vidus -kartais 
liekasi nei neįkaitęs. ■ * *

Pyragai Obuoliais
Obuolių šiemet yra ne

mažai ir kainos ne aukš-

drą amerikietiškąjį pažan
gų judėjimą.

Ir štai mes ir vėl grįžta

Sesutės, Pabuskime!
Ar dar mes negirdime to, sas, dalis pasaulinės mote- 

kas dieną kartojamo prayru orgarįzacijos, kuri jau 
turi 81 milijoną narių. Jos 
šaukia mus įstoti, kad ne-

Dažnai pasigirsta piktas 
užmetimas, kad mūsų jau
nimas ne gana įeina į mūsų 
judėjimą. Tiesa, suskaičius 
tik vienų ' pažangiųjų vai
kus, jeigu jie visi būtų su 
mumis, turėtume didelę ar- 

ęiausios. Greta keptų obuo- miją mūsų judėjime. Bet, | 
lių, soso ir pajų, yra eilė, kaip mes, kada buvom jau-'na vaitoja 
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keikto balso, kurstančio į
karą, apie atomines bom
bas. Vis ta pati “daina” be liktų nei vienos šalies, tau- 
permainos; girdhūa per ra- tos ar moters neįtrauktos į 
diją, matoma laikraščiuose ją. ,
ir paveiksluose kenkia mū
sų senesnių žmonių sveika-

kitų gerų receptų, šeimose 
vartojamų per laikus.

Su obuoliais kepami keL 
kai, ypač tie sų daug rie
balų, yra sunkiau iškelia
mi, tad svarbu saugoti ke
pamųjų miltelių mieras, 
nes per mažai įdėjus, rei-

Šių metų gegužės 6 ir 7 
dienomis, New Yorke, įvy- 

, kur buvo 
atvykusios ir Europos mote
rų atstovės. Jos karštai ra
gino delegates sugrįžus į 
savo miestus veikti, bet dar 
daug darbo liekasi nenu
dirbto.

Clevelknde. 16 lietuvių 
įsirašė. Būtų- malonu, kad 
ir kitos įstotų į šią organi
zaciją, užsimokant 1» dole
ri metams. Padėkime tame 
darbe toms moterims, ku
rios stovi mūsų priešakyje, 
eina pirmyn veiksniuose 
prieš karą, už demokratiją, 
už visų žmonių laisvę.

Eva Simans.

tai, o jauniem piotą gadi- konferencįįa -• z-v r< i > I T- I •» Lv ri Z"X VA 1 ( 5 I r 1 1 lna, juos aukli be žmoniškų1 
jausmų.

i Šiandieną ne viena moti- 
l, kad jos sūnus 

ar duktė papildė pr&sikals- 
tamus darbus. Jaunuoliais 
užkimšti1 kalėjimai ir pa
taisų namai. O kas jų lau
kia, kada jie iš ten grįžta? 
Vėl tas pats nedarbas, ne- 
datekliai, skurdas. Vėl tas 
pats akstinimas į žiauru
mus. ' 1

Kiekvienas kūdikis, atė
jęs į pasaulį šypsosi lygiai 
ir verkia lygiai, būtų jis 
turtingos motinos ar ver
gės. Kiekvienas kūdikis my
li žmogų, kuris jį kalbina. 
Jam visi geri, Tik kada jis 
paauga, sąlygos jį pakrei
pia vienur ar kitur. Tūlas 
pamėgsta neapykantą ki
tam žmogui, godumą, tik 
dėl to, kad jis taip moko
mas. Kitame 
apykantą rasės, tautos, iš 
to nekalto 
žvėrelį.

Darbo žmonių vaikams 
patekus į blogus darbus už 
menkus prasikaltimus, grę- 
sia kalėjimas, pražūtis, bet 
tiems, kurie surengia ka
rus, išžudo milijonus žmo
nių tikslu užgrobti kitas 
kalis ir pavergti tautas, ne
ginsią bausmės. Su jais 
dievai ir dvasiškiai.

Kodėl mes, moterys, ku
rios tiek daug kenčiame 
nuo karo už savo žuvusius 
vaikus, arba liejame ašaras 
jiems blogdarybėn patekus, 
nieko neveikiame jų gero
vei? Juk mes savo gyvastį 
atiduotume, kad tiktai vai
kai būtų laimingi, bet tū
los iš mūsų neduoda nei 
darbo dėl to, kad nepajėgia 
pamatyti, iš kur tas pavo
jus mūsų vaikams ateina.

Amerikoje yra įsikūręs 
Amerikos Moterų Kongre-

ni, taip ir jie, užaugę kapi
talistinėje sistemoje, net 
prieš pačių tėvų norą, palai
ko šią sistemą. Tą prieš sa
vęs paties gerovę nuomonę 
jie įgavo lankydami mokyk
las ir skaitydami komerciji- 
nę spaudą. Tad mums rei
kia daugiau kantrumo ir 
darbo su jaunimu. Jame — 
vienintelis šaltinis papildy
mui mūsų senų kadrų ir iš
laikymui mūsų* spaudos.

Su jaunimu reikia gra
žiai ir atsargiai diskusuoti 
ir padėti jiems jų organiza
ciniame darbe. .Jie bendra
me moksle (jeigu ir ne so
cialiame) yra daugiau pa
siekę, kytresni, negu .buvo
me mes jauni būdami. 
Daug mūsų jaunimo lankė 
vidurines ir aukštesnes mo
kyklas ir technikiniai pil-

kiaulių yra 
Katrie kiaulių au- 
kiaulių gerai ne- 
išmatomis peni, jų 
kiaulių turi ta li

gą. Liga yra bjauri ir įky
ri, tad visuomet geriau ap
sisaugo! nuo tTŽsįk^’ėtimo, 
negu paskiau gydytis.

Gaminant kiaulieną žiū
rėk, kad būtų gerai išviru
si ar iškepusi, geriau, kad,|ęjamaj neiškeis 
ir daugiau pavirs, negu per| 
mažai — ne jmažiau valan
dos laiko.

Kada imat malta jautie-
;

kiaulienos, tąi jau nepa
mirškit, kad beužtenka tik
tai biskį pakepti, kaip kad 
kepat vien tik jautieną.

Daug kartų mėsininkas, 
maldamas mėsą, baigdamas 
malti, .įdeda šmotelį kiau
lienos iš malamosios maši
nos greičiau išvaryti pirkė
jos perkamąją maltą jautie
ną, ko jis neturėtų daryti.

Valgant pigiuose restau- 
rantuose visokius hambur- 
gerius taip pat reikia labai 
apsižiūrėti, reikalauti, kad 
nors gerai iškeptų. Dauge
lyje tokių vietų ne vien kad 
pigios jautienos naudoja, 
bet dą|* daugelis vartoja 
per pusę sumaišyta su pi- skystį. Gerai išplak ir su-
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Mano Įspūdžiai Iš Onos 
Mockus Laidotuvių .

Šiandien, 12 d. spalių, 
Rochesteryje įvyko laidotu
vės Onos Mockus, po tė- 

*vais Kučihskaitės.
Sužinojęs-, kad kaip 2 va

landą po pietų, iš George 
Savage šermeninės, išlydės 
Onytę į kapinyną, gana 
skubi naus, bet pribuvęs ra
dau šermenine su kaupu 
pilną, man prisiėjo pasiten- 
kint pabuvimu kitame kam
baryje.

Už keliolikos minutų du
ryse pasirodė Jonas Žemai- 

Tai vienin-
mieste lietuvis 

Mano

piano

tis su smuiką.
telis mūsų
artistas smuikorius.
širdis smarkiai suplakė, ta
pau sau: tai smuiką, jos 
stygos pasieks giliausius 
mūsų jausmus. Įeina ir^ki- 

rtas muzikantas, jaunas vai
kinas, piąnistas. Už kelių

minutų pasigirdo 
balsas. Jis skambino nepa
prastai, tik mano nelaimė, 
kad aš piano kalbos nesu
prantu, su nekantrumu lau
kiu smuikos.

Suvirpėjo ir smuikos sty
gos.-Smuiką, kad rauda, tai 
rauda. Ji pasako, kaip 
brangi mums buvo Onytė, 
kaip giliai mes gailimės jos. 
berandu žodžių atsidėka- 
vot Jonui Žemaičiui už jo 
tokį. aukštą pasitarnavimą.

Muzikai ^nutilus, pasigir
do kalbėtojas. Tai buvo vi
sų gerbiamas mūsų drau
gas Chernauskas. Jis kalbė
jo, apsakinėdamas Onytės 
biografiją.

. Užsibaigus kalbai, prasi
deda susigrupavimas'mote
rų klubo narių. Stoja į dvi 
eiles, visos pasipuošimos

¥ ¥ ¥

Obuolių. Soso Pyragas 
pusė puoduko riebalų 
puodukas cukraus - 
kiaušinis 
puodukas gerai sutrinto, 

nesaldinto obuolių soso
2 puodukai išsijotų miltų 
pusė šaukštuko baking 

soda
2 šaukštukai' baking pow

der .
pusė šaukštuko cĮruskos 
pusė šaukštuko ' cinamo

no
ketvirtadalis šaukštuko 

nutmeg
pusė šaukštuko cloves.

• Ištrink riebalus, cukrų ir 
prieskonius kartu. Pridėk 
suplaktą kiaušinį, paskiau 
obuolių 'sosą. Turėk persijo
tus kartu su miltais sodą, 
druską ir pudrą ir sudėk į

Today’s Pattern

išaugina ne-

kudikelio aukli

----------------------------------- pilk į pateptą blėtą. Pato- 
gėlėmis. Per vidurį neša giai tokio dydžio pyragui 
Onytės karstą. Daug kartų Į tiks 6x9 pločio ir 2 colių gi- 
buvau laidotuvėse, bet nesupumo blėta. 
matęs graboriaus 
me i panašaus talentingo 
žmogau^ kokiu yra George1 
Savage. Jo sumanumas ir| 
mandagumas priverčia žiū
rovus žavėtis.

Už trumpo laiko leido
mės kelionėn. Rodosi, lydė
jo apie 30 automobilių. Prie 
kapo vėl kalbėjo d. Cher- 
nauskas. Jis priminė, kad 
ši diena 'yra istoriška, nes 
tą pačią dieną šio mėnesio 

(Tąsa 5-tam pusi.)

gėlėmis.

užsiemi-

apdėstyti ant viršaus
1 suplaktas kiaušinis 
pusė puoduko pieno
3 vidutinio dydžio obuo

liai
pusė šaukštuko cinamono
2 šaukštai lengvo syrupo. 
Sumaišyk,

tus su trim šaukštais cuk-1 
rąus, pudra ir druska. 
Įtrink pfeiliu ar .tešlos mai
šytuvu , trečdalį puoduko 
riebalų. Sumaišyk, kiaušinį 
su pienu. Sudėk sausus pro
duktus. ’ Išmaišyk. Pilk į 
patektą lėkštą bletą. Apdės- 
tyk nuluptais /ir griežinė

 

liais sj/p j austytais obuo-

ožną uždedant kraš- 
eliu ant kito. Likusį cuk
rų sumaišyk su cinamonu ir 
apibarstyk obuolių paviršių. 
Uždėstyk kruopelėmis liku
sių riebalų. Kepk 375 F 
apie 40-45 matutes. Išėmus 

viršų tuo

Kept vidutiniu karščiu 
(350 F) 40 iki 45 minučių.* * *
Kitoks Obuolinis Pyragas

puodukas ir pusė persijo
tų miltų

trečdalis puoduko cu
rąus

2 šaukštukai baking^iow-
der

3 ketvirtadaliai šaukštu
ko druskos

trečdalis puoduko rieba- iš pečiaus^ap' 
lų ubšlon ir , pora šaukštų syrupū.

persijok md-

IBM

Užsakymą, s 
pažymėjimu fo 
ir dydžio, siųskite':

Dept., 427 Lorimer
Brooklyn 6, N.

9144 
SIZES 
10-16

25 centais ir
os numerio

Pattern 
treet,

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Spalių 19, 1949
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* (Pabaiga)
Karpatai aukštieji, 
Vėl matau aš jus, — 
Čia draugai narsieji 
Krito per mūšius ...

ir, šauniai švilptelėjęs pro naujus dagtis, 
balsiai užtraukė:

4 — Lė-ech, Karpatai aukštieji...
Aš priėjau prie komisaro. Rudniovas 

M tylėjo, nežiūrėdamas į mane.
“Gal būt. jisai pvksta. kad neatve

žiau jam laiškų?T Aš laukiau. Po kelių 
minučių jis/namoio mąne į šalį nuo štabo 
palapinės‘ir tyliai tarė:

— Klausyk, Verši^ora!
— Aš klausau, drauge.generole majo

re !
— Ka, dėl tavęs dar man reikia kai

tinti akis? • /
Nieko nesuprasdamas, aš nustebęs žiū

rėjau i komisarą. y
— Gavau velnių nuo Demjano Sergie- 

jevičiaus. Supranti?
— Nesuprantu.. .
— Nesuprantu! — pamėgdžiojo jisai.

— Štai tau publika. Ko tu čia nesupran
tąs apsimeti? A? Pareiškimą ..rašysi,., ar

. ne? 'Ka, vėl man dėl tavęs reiks akis
kaitinti?! .. 1 ' >

Man lyg koks kalnas nuo ’pečių nu
slinko. Aš net šyptelėjau.

—Drauge generole majore, Semionai 
Vasiljevičiau, štai pareiškimas. <.

’ v
Bazima pritariamai linktelėjo man - ir 

pasišalino su žemėlapiu į miško gilumą.
' — Žinai? — paklausė jis reikšmingai.

— Nujaučiu... " '
. — Kovpakas tiesiog veržiasi į mūšį.

Vis BrusilcA’ą prisimena..
—- TegįP! Jam sekasi kare. Jei senio 

laimė bus — nueisime. 1 ( . •
, — O kaip Semionas Vasiljevięius?

— Jis taip pat sako — nueisim. Tik
Bielgorodu, tuose kraštuose 
dešimti mėnesiu me 
nį reidą, baigėsi giį 
siruošimas mūšiui.

O mes ėjome perkirsti priešo venų ir 
arterijų, kad visomis jėgomis padėtume 
Raudonajai' Armijai jos titaninėje kovo
je. Paskui mus ir kiti Ukrainos partiza
nų susivienijimai turėjo traukti į pietus.

194p metų birželio mėnesį, Kovpako ir 
Rudniovo vadovaujamas, prasidėjo par
tizanų reidas į Karpatus. Jis prasidėjo 
vasarą, kai fronte buvo tylu, mėnesiu 
prieš mūšį ties Kursko lanku.

— Taigi. Tai ir yra strateginė drąsa, 
jei nori jau žinoti 'mano nuomonę. x

— Ar beprotybė? — gudriai žvilgte
lėjo jis į mane virš akinių.

— Tai juk jos — tikros seserys.
— Na, jeigu taip: drąsuolių beproty- • 

bei mes dainuojam Šlovę, — Bazimos 
akyse spindėjo jaunuoliškas atžarumas. 
— Eime, seni besmegeni! Parašysiu lai-

Temo.
Žmonės 

jai iširu 
patys ii 
\ Rikiavosi kuopos, zujo ryšininkai.

— Signalizuotojų būrys, į kolonos 
priekį! — komandavo Gorkunovas. 1 •

Greitu žingsniu praėjo signalizuotojai. 

 

Miško takai ir skynimai didojia^ie pu

 

šyne knibždėjo žmonėmis. Iš fyj/elių ri
kiavosi didžiulė, vingri kolono: upė ir, 
priėjusi prie vieškelio', sustingoMKoman
dos vėjas ją siūbtelėjo, ir paskutiniuose 
saulės spinduliuose ji sumarguliavo ke
purių bangavimu, arklių galvomis ir 
blankiu juodinto plileno blizgesiu.

Žyginiu maršu Rudniovas linksmai, 
ėjo priešaky su žvalgų kuopa. Apsisku
tęs, pasitempęs, nauja palaidine su ge
nerolo antpečiais — jis buvo gražus.- 
Greta ėjo Karpenka, kaip visuomet, ’ už- 
dėjęsvabi rankas ant trofėjinio automa
to, kabančio Jam ant ’krūtinės. Būtent 
tada, žiūrėdamas į komisarą, einantį 
trečiosios kuopos žvalgų ir automatinin
kų priešaky, aš prisiminiau Gorkio Dan-

j ilsė jo per dieną. Važiuoto- 
a.rkbus upėje, nusiprausė 

■ dabar plušėjo-prie vežimų.

“Ne, kol jis yra su mumis, mes nepa- 
klysime ir griebsime kad ir velnią už 
ragų,” — rodos, sakė išdidūs trr ryžtin
gų vyrų veidai.

Toli rytuose,

D. M. šolomskas

Po Michigano Valstiją
(Tąsa)

MICHIGANO “NIAGARA”

Pernakvojau pas Frank Žu
ką ir jo žmoną gerai įrengta
me jų name Ludingtone. Jau 
iš vakaro-ž u k ai pavažinėjo au
tomobiliu Lud’ingtono srityj 
ir Michigano pakraščiais. Pa
sirodo, kad ir baltasis smėlis 
tapo naudingu, nes iš jo che
mišku būdu gamina stiprų

Vienos upės tekėjime pada
ryta ū anka — Michigano 
“Niagara”, na ir jos pagalba 
upėje vanduo pakilo, išsiplėtė

vasarotojų. Gražūs miškai da
ro dar įdomesnę vietą.

Sutikome žveju (meškerio
toju). iu tarne ir lietuviu, čia 
pastebėjau ir j u “išradimą”, 
žvejas* įmeta meškerę. ant 
kranto paguldo jos koteli su 
krieliu, ant kurio yra susukta 
va launū ir rateliu, kuri, su
kant; traukia žuvį. Ratelis yra 
į viršų, ant jo uždeda lengvą 
pagalii’ka. Kaip tik žuvis įsi
kabina į kriukeli — patraukia 
valaunę. tai ratelis pasisuka 
ir pagaliukas nusirita, žvejas, 
kuris iki šiol “tinginiavo”, ar 
dairėsi, tuojau ima meškerės 
kotą, suka už račiuko

štai vienas imetes 
nuo “Niagaros” tilto, 
tebėjo, kad jau turi

ir yelka 
i

meškerę 
Jis pas- 
įk i busią

žuvį. Jis suka račiuką, traukia 
su, ta tamposi, pur- 
T.škėlęs. iškabino jai 
< ai) liuką, p a s i ž i u re j o 
numetė ja atgal.

--Kodėl ?—klausiau jo.

losi ore.

HART ir MUSKIGAN
Pernakvojau pas ;Wm. Sta- 

kenus. Vų ūkis, kaip ir Leono 
didelis ir gerai įrengtas. Apj 
lankėme ir trečią jų brolį, kui 
ris taip p4t turi ūkį. , K

Wm. Stakenas ir jo draugė 
turėjo reikalą Muskigan’e. 
Pakeliui jie gražiame *automo- 
biliuje davė ir man “raidą”. 
Vykome pro J. Puodžiumi ūkį 
ir aliejaus svirtis, kurių jau 
veikia keturios.

Muskigan miestas turi apie 
80.000 gyventoju. Bet lietuvių 
yra nedaug. Gyvuoja ten LLP 
83 kuopelė, bet ji neskaitlin
ga Apsilankėme pas kuopos 
sekretorių P.B. Kaupa. Nuošir
džiai pasikalbėjome, čia nebu
vo galima šiuo m i kartu suren
gti susirinkimą.

Grįžome atgal į Hart, šis 
miestelis nedidelis. Jo apylin
kei yra lietuvių ūkininkų. A p- 
sistojęs buvau pas Blažienę ir 
Višniauską. Apsilankiau ir pas 
Joną Kraus, kuris Hart mies
telio pašonėje patsai pasista
tė namą su automobiliaus ga
ražu. Statė nuo darbo liekamu 
laiku, tai daug sunkaus darbo 
turėjo. Jis nori parduoti namą 
ir vykti gyventi į Floridą, kut- 
rioj buvo pora žiemų ir jam 
patiko. Česniai taip pat ren
giasi vykti į Floridą. Tas, reiš
kia, daugiau sumažins Harto 
lietuvių koloniją..

Apsistojimo vietoj įvyko ir 
susirinkimas. Platokai padis-

kilsavome pasaulinius ir ame-į tęs laisvėj pasidarė kitas. Mu- 
rikinius reikalus. Daugiau du su Wm. Stakėnu ILK 
patyriau ūkininkų vargų, štai 
Blažienės ir Višniausko dide
lis laukas geltonuoja—-4iw
agurkų. Gal bus pusė mylios 
ilgio. Kiek čia jų guli — pa
likti supuvimui. Nebuvo gali
mybės visus nurinkti. Michie 
ganė gerai užderėjo agurkai, 
tai visur matėsi geltoni lau
kai nuo jų, kaip Hart, taip 
ir Scottville srityj. Tas patsai 
ir Su obuoliais. Supirkimo vie
toj labai pigiai moka, tai daug 
jų liks nenuskinta. Tą matyda
mas prisiminiau, kad Tarybų 
Sąjupgoj vyriausybė mobili
zuoja dešimtis tūkstančių stu>- 
dentų miestuose ir siunčia juos 
ūkininkams į pagalbą. Skai
čiau laikraščiuose, kad ir ar
mijos vyrai padeda v.......
kams nuvalyti javus ir vaisius. 
Bet, čia Amerika. Mažiau mie
ste bus obuolių, brangiau mie
sto gyventojai mokės ir stam
būs vertelgos daugiau 
darys pelno.

J. Prekšas- skundėsi, 
turėjo daug nustolių ant 
Jis atsinaujino dienraščio Vil
nies prenumeratą ir jo reika
lams paaukavo $3; nors žmo
gui ir pačiam nekaip pavyko.

Čia būdamas patyriau ir tai, 
kodėl buliui į nosį įverta gran
dis. Gražus bulius, sako, apie 
1,300 svarų, ganėsi pievoj. 
Višniauskui ir jo darbininkui į 
beraginant bulių (patraukianti 
už virvės, kuri buvo pririšta 
prie grandies), bulius moste
lėjo galva ir grandis trūko.

> Iki tol, kaip atrodė, buvęs 
ramus gyvulys, dabar pasiju-

1 in do
me j automobilių. Višniąuskas 
su pagelbininku vis vien bulių

ūkiniu- i gyventojų

pasi-

kad 
ūkės.

kaip prieiti, kaip naują rinkę 
jam įverti j nosį? Tik sekan
čia dieną jie vartodami visokį 
gudrumą tą padarė. Išvedė . 
bulių ir vėl pririšo pievoj. Bet 
jis vartė akis, vaikštinėjo, tai 
išdidžiai stovinėjo ir vis bau- 
be. Matyti, gailėjosi, kad vėl 
neteko laisvės. Gailėjosi, kaip 
kapitalistai gailisi, netekę savo 
valios liaudies demokratinėse a 
šalyse.

FLINT ir SAGINAW
Flint miestas stovi ant di

delių kelių. Jis turi 160,000 
tai gan didelis ir •

gražus .miestas. Lietuviu ten 
gyvena nedaug.

Saginaw miestas yra netoli 
Bay City užlajos, ant Saginaw 
upės. Jis turi apie 100,000 gy
ventojų. šiaur-rytinėje Michi
gano valstijos dalyje, tai di
džiausias mieštas. Gan gražus, 
turi daug didelių pastatų.

Lietuvių yra nedaug. Gy- • 
vuoja SLLD 131 kuopa, dar
buojasi eilė pažangių lietuvių. 
Dienraštį Vilnį atsinaujino A. 
Kapušaitienė ir jo reikalams 
paaukavo $1.

Dienraštis Laisvė čia turi 
gražų būrelį skaitytojų ir rė
mėju. Laisvės reikalams pa
aukavo A. Genotis $2. J. Lan
go ir St.. Leesis po $3. Taipgi 
po $2 aukavo A. Yurkus ir 
Arminas. Pastarasis užlaiko 
kriaučiaus amato įstaigą.

(Daugiau bus.)

<kiek jaudinasi* •
— Šeimos ilgisi. O aš ir laiškų neatve

žiau. ’ .
, —- Ė, tu! Jis, kai buvo dptariarijas
. .maršrutas, pasakė: “Nueiti nueisintė.” 

O paskui pridūrė: “Prieš įeidamas į tą 
vienuolyną? pagalvok, kaip iš jo išeiti.” 

Bazima sakė tai šypsodamasis, di
džiuodamasis savo vadais.

— O kur draugas Demjanas?
— Vakar palydėjo mus ir išvyko pas 

Saburovąį; Atsisveikinome kaip su savo 
žmogumi. Ne tiek daug' laiko — du mė
nesiai, o prisirišome. Ir jis taip pat. Net 
apsiašarojo. ‘Norėjo tave matvti. Su ko
misaru kažką jiedu anie tave kalbėjo.

— Vadinasi, mes daugiau su juo ne
besusitiksime?

— Su kuo? *
— Su draugu Demjanu. Būtų gera 

> pasikalbėti.
—Kai grįši iš reido — pasikalbėsi. Ta

da viskas bus kitaip. i
Mes nutilome, susimąstę . kiekvienas

L Oriolu, Kursku ir 
iš kur prieš 

pakilome į štai mi
ltinių armijų pa-

) ūšies žuvį trumpesnę 
coliu.
mane

»

imti šios
, kaip 10 

paimčiau ir 
ai už ją nu-

—Bet, tai būtų bent skani, 
u vis,— paerzinau jį.
NUSKENDO TRAKTORIUS

sau. Į ' .
— O žinai, jis pasakė iiįums, štabis- 

tams, atsisveikinant: “Saugokite vadus. 
Jie įsismagina. Negalvokite, kad jūs jau 
tokie nenugalimi; vokiečiai tiesiog nė listo Zenono 
karto dar jūsų neapkūlė kaip reikiant.”

— Va, taip jau seniai reikėjo. Ieško
kis dviejų laiduotojų. Tretysis — aš. • 
Prašyk Kovpaką ir Bazimą. Dar šian
dien apiforminsime kandidatu, nes r’ęido 
metu nebus kada. — Ir jau nuoširdžiau: 
— Geras akademikas. Na, ir. išmaudėi gi 
tu mane! * | • '

Rudniovas pakėlė palapinės kraštą ir 
įėjo į štabą. .

Aš šyptelėjau. Taip gyvai priminė 
man Bazima tą žmogų, kuris per trum
pą savo buvimo laiką daug ko mus išmo
kė. į

Prasidėjo naujas Kovpako dalinių rei
das — nepaprastas, pavojingas, o todėl 

’ įdomus ir viliojantis.
t .Aš paprašiau Bazimą duoti man lai
duojamą raštą į partiją. Jis teigiamai 
linktelėjo galva ir tęsė, susimąstęs trauk
damas minties siūlą:1

— Taip, gal būt, tu buyai. teisus, se
ni besmegeni! Dėl Kijevo reido. Kaip ten 
su tavim? “Strateginės drąsos pritrū
ko.” Bet dabar, brol, to nebepasakysi.

“Mat, kaip įgėlė jus tuomet, — pagal
vojau aš. — Ar ne apie tai ir bus kalbė
jęs draugas Demjanas su generolais;

Bazima tęsė:
— Dabar, brol. taip nebepasakysi. ne!

n

A KA DEM INI AI KO N CERT A1 
VILNIAUS VALSTYBINĖJE

KONS ERVATORIJ O J E
Vilnius. — yilniaus Valst. Konserva

torijos salėje apie mėnesį laiko tęsėsi pe
dagogų ir studentų 1948—1949 mokslo 
metu 
ceratai 
kurio 
prof.

itaskaitiniai - akademiniai kon- 
Jie pasidėjo sonatų vakaru, 

programą išpildė violončelistas 
k-idelis ir LTSR nusipeln. meno 

veikėja N. Dukstulskaitė. Toliau sekė: 
lietuvių kompozitorių kūrinių koncertas, 
'atliktas smuikininko doc. A. Livonto, so- 
__  _____ j Paulausko , ir akom. O. 
Šteinbergaitės, išpildant dvi 
siūuikui —- J. Gruodžio d-moll ir J. Ka
roso F-dur ir keletą lietuvių 
dainų..Vėliau įvyko studentų-diploman- 
tų koncertas, kuriame pasirodė doc. Z. 
Aleksandravičiaus vargopų klasės ’diplo
mantai Juozas Dieninis 
čiulis ir Jeronimas Petkevičius, 
nais pagroję Bacho, Męndelsono,

i kof jevo, Boėllmono ir Pasūuini kūrinius; 
prof. A. Kačanaųsko klasės solistai Vla
das Kavoliūnas ir Valerijonas Indriko- 
nis, padainavo Čaikovskio, Ručini, Aren- 
skio, Napravniko, Gerčiko, Kačanaųsko 
ir Tabačnikovo. kūrinius. Diplomantės 
solistės Stasė Macevičiūtė, Magdalena 
Morozaite ir Vlada Mikštaitė koncerte 
pasirodė su St. 'Šimkaus, Rimskio-Kor- 
šakovo, Ipolitovo, RiHprišteino, Ručini, 
Novikovo, Listoį Kaoąnąusko ir kt. kūn

iniais.
Vilniaus Valst. Konservatorijoj smui

ko koncertą suruošė Maskvos Valst. 
Konservatorijos studentas, visasąjungi
nio ir tarptautinio konkurso laureatas 
smuikininkas J. Sitkoveckis, išpildęs 
Eranko 4 dalių sonatą, Sibeliams 3 dalių 
koncertą i^ Paganini, Smetarįos, Rim- 
skio-Korsakovo, Chačaturiano ir kit. au
torių kūrinius.

sonatas

liaudies

Bronius Šiau- 
vargo-

lietuvių farm erių. Fountain
srityje lietuviai įsitaisę net 
•sūriu gaminimo fabriką. Jie 
gamina . lietuviškus sūrius ir 
siunčia j Chicagą, 
Clevelandą ir dtus 
šis jų
i'iai įrengtas. Pagautas r 'etilo 
nusipirkau net du lietuviškus _ X . į . v .surius ir pasiunčiau į namus, 
Už pusantros savaitės parvy
kęs radau dar vieną cielą sū
rį ir valgydamas jį prisiminiau 
M i c Ii iga no ūkininkus.

Leonas Stakenas turi gražų 
1 ūkį, apie 250 akrų. Namai 
stovi ant kalnelio. Gyvenna- 
mis įrengtas, kaip mieste — 
švariai ir su visąis^patogumaiįs. 
Kiti pastatai tik\žiba, stogai 
—ai u mino, arba tos spalvos 
dažais. Turi daug galvijų, rei
kalingas darbui mašinas.

Skaniai pasivalgę besikal
bėjome, bet štai sujudo Leonas 
Stakenas ir F. Žukas.

—-Jau pareina pėsčias... Reiš
kia, nuskaMdino traktorių! - 
kas tai pasakė. Leonas atsi
prašė ir greitai išskubėjo. 
Tuojau pribuvo ir Stakenięnės 
sūnus. Jie pasikinkė sunkve
žimį ir įsidėję reikalingų prie
taisų vyksta gelbėti traktorių.

Man, kaipo miesto gyvento
jui, nebuvo suprantama, kaip 
“traktorius nuskendo”. Paaiš
kino Žukas, kuris ilgai ūkinin
kavę. Įvažiavus beariant į šla- 
pesiię vietą traktorius .sustoja, 
juo daugiau jo ratai sukasi, 
juo giliau jis j žemę lenda. 
Ir jau-tik kitos mašinos pagal
ba galima jį išvilkti.

Gavau ūpą važiuoti pažiū
rėti ii1 pagelbėti. Bet Žukas 
pareiškė, kad ne su mūsų ru
bais ten darbas, o tik ' žiūrėti, 
kaip kiti dirba, nėra reikalo.

Išvykome ir aplankėme dar 
visą eilę ūkininkų. Apsilankė
me ir pas F. Mickevičių, Fotui* 
tain^miestelyje, kuris turi ga
zoliui stotį ir įvairių ūkinin
kams' reikalingų daiktų krau
tuvę. Pasikalbėjome. Jis Lais
vės dienraščio reikalus, parėmė 
aukodamas $5. B

Detroitą, 
miestus, 

fabrikas grazfaLJr švą-

o

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Spalių 19, 1949

oiko 
elis

C O N S O L I D A T E DE DIS ONS YS T M 
' ■ ’ Yuur'best b^y^le^’tr^j't^nd.gas ■ .

JŪS GALITE 
ir patogiai ilsėtis po 
blanketu, ir elektra 

apie 2c l)cr naktį.

ŠILTAI 
elektriniu 
vidutiniai

lėšuos

1 
H

xU
 
1

1

— VK

KIEK ELEKTROS SUNAU
DOJA KAVOS GAMINIMAS? 
5c apmoka už vidutinės šeimos ££ 

vartojimą elektrinio kavos 
virtuvo per

VISĄ SAVAITĘ... daugiau 
kaip 5() puodukų kavos.

CON EDISON turi 45,000 
gatvėmis. Dar daug daugiau myįių yra pridedama ir da 

 

yra pakeičiama stambesniais laibais, patenkinant nuolat didė
jantį elektros pareikalavimą. Viį tai dalis dabar vykdomos 
435 milionų dolerių Con Edisono plėtimo programos... kad 

 

suteikti New Yorkui daugiau elektros ir gaso žemomis 
kainomis šiandien... ir rytoj.

lyhas laidų po Nevy



a

CLEVELANDO ŽINIOS
Menininkų Susirinkimas

z
gerą pradžią jo politinei kar-

Kaip jau žinoma, lapkri
čio mėn. pabaigoj Clevelan- 
de įvyks Meno Sąjungos su
važiavimas. Suprantama, vie
tiniams nkenininkams prisieis 
šiek-tiek prisidėti su darbu-;— 
priimti svečius ir .pasirūpinti 
visais suvažiavimo ir koncer
to reikalais. Todėl yra šau
kiamas praplėstas visų meni
ninkų susirinkimas minėtiems 
reikalams apkalbėti. Susirin
kimas Įvyks trečiadienio va
kare, spalių 26 d.., LDS Kliu- 
be. Visi meno mėgėjai kvie
čiami atsilankyti. .

★
Meno Sąjungos Suvažiavimas

Suvažiavimo sesijos įvyks 
šeštadieni, lapkričio • 26 d.,
Sachsenheim svetainėj, 1406 
E. 55th St. Kiek matosi iš 
įvairių pranešimų, tai koloni
jose jau renkami delegatai. 
Todėl pranešame, jog jau tu
rime komisiją, kuri žada de
legatams parūpinti nakvynes- 
pas draugus. Todėl delega
tai, kuriems bus reikalingos 
nakvynės, iŠ kalno praneškite 
komisijos pirmininkui J. že- 
brys, 14639 Coit Rd.. Cleve
land 10, Ohio. Kurie pasi
rinksite nakvoti koteliuose,

jerai. Būtinai reikia jaunes
nio kraujo mūsų politikierių 
tarpe. Neabejoju, kad tie 
sukempėję seniai politikieriai 
daug ko turėtų pasimokyti iš 
šio ir Jam panašių jaunuolių..

LLD 190 Kp. Susirinkimas
Atėjus iš Centro balsavimo 

blankoms ir kaptu duoklių 
klausimo, referendumui, kurie 
turi Mt i sugrąžinti su lapkri
čio 30. d., tai valdyba, pasi
tarus, \ šaukia kuopos susirin
kimą trečiadienį, lapkričio 23 
d., pas dd. Kripus, 13611 
Earlwood Rd. ?

šis susirink i masNW kaipo 
metinis. Jame ne tik atliksi
me balsavimus, bet išrinksi
me ir valdybą 1950 metams. 
Be to, kaip jau kuopos na
riams yra žinoma, mūsų me
tiniai susirinkimai būna su 
vaišėms,, tai yra, su karšta' 
“arbatėle”. ir užkandžiais. 
Todėl kviečiami visi nariai 
Wlyvauti. 'J\ Žebrys. ;
♦ /f*,'. I

ClTffsid/Vj. I
Pasakyk man, mama, kuo aš turėčiau būti, 

kuomet užaugsiu?”

siekia išleisti 
rūšies gaminius 
žaliavų. Svies- 
skyriaus darbi-

Elizabeth, N. J.

Iš LDS 115-tos Kuopos 
Susirinkimo '

kolektyvas 
aukščiausios 
ir sutaupyti' 
to gamybos
ninkai jau pasiekė žymių lai
mėjimų. Pagal normatyvą 
liesame piene leidžiama pa
likti 0.08 procento riebalų, o 
pasukose — 0.35 procento; 
Kauno gi pienininkai liesame• 
piene riebalų palieka ne dau
giau kaip 0.02 procento, o pa
šukose— 0.33 procento. Tai 
duoda galimumą iš pieno gau
ti sviesto žymiai daugiau, ne
gu normatyvu nustatyta. Be 
to, žymiai pakelta sviesto ko
kybė. Aukščiausios rūšies 
sviesto pagaminama 60 pro
centų, o visas kitas—pirmos 
rūšies.

Įsipareigoję įvykdyti metinį 
gamybos planą ligi lapkričio 
7 th, koklių-keramikos fabri
ko darbininkai’ išdirbio ^nor
mą. kasdien įvykdo 150-160 
procentų. Palyginti su pir
muoju ketvirčiu, gaminių sa
vikaina sumažinta 30 procen
tų .

tai dabar be vargo gausite 
kambarius, be jokių rezerva
cijų. į . ♦

Suvažiavimo koncertas įvyks 
ant rytojaus, tai yra, lapkri
čio 27, toj pačioj svetainėj, 
pradžia.2:30 po pietų. Pro
gramos dalyviai bus ne tik vi
si vietiniai dainininkai, bet ir- 
visi žymiausieji solistai iš ki
tų kolonijų.

Kadang tokie žymūs kon
certai yra retenybė, todėl 
kviečiame ne tik vietinius, bet 
ir apylinkės lietuvius atsilan
kyti. Po koncerto tęsis šo
kiai iki vėlumos.

LDS Bazaras
Visos trys vietinės LDS 

kuopos bendrai rengia baza- 
rą, kurio visas pelnas eis 
LDS Klfubo pagražinimams. 
Bazaras įvyks lapkričio 6 d., 
Mlynko’s svetainėj, 911 E. 
79th St., kantas E. 79th St. 
ir St. Clair Ave. Pradžia ba- 
zaro 2-rą vai. po pietų, šokių 
pradžia 6 vai. vakare. Kas 
turite ką nors, paaukoti minė
tam reikalui, priduokite ko
misijai arba atneškite į LDS 
Kliuba, 9305 St. ClaiF- Avi*. S

- ★
Miesto Rinkimai

Praeitame LDS 115 k'u opos 
susirinkime paaukota dien-' 
raščio Vilnies stiprinimo fon
dui'$11. Aukojo: LDS 115 
kp. $5; Geo. Stasiukaitis $2; 
po $1: J. Bakūnas, Ki Deran
čius, K. Steponavičius ir B. 
Naudžiūnas.

Išrinkta du delegatai į 3- 
čios apskrities konferenciją, 
įvyksiančią 6 d. .lapkričio, 
Linden, N. J. Delegatai: K. 
Derančius ir Geo. Stasiukai
tis. Plačiai kalbėta apie to
limesnį veikimą. . Galutinam 
nuosprendžiui atidėta iki šė
le an č i a m susirinkimui.

ALDLD 77 kuopos susirin
kimas įvyks penktadienį, 28 
d. spalio (Oct.),8 vai. vaka
re, Steponavičiaus name: 346 
Palisade Ave. Kviečiame vi
sus narius pribūti.

Bus balsavimas už Centro 
Komitetą ir turėsime nubal
suoti Centro1 Komiteto pasiū
lymą duoklių pakėlime. Po 
susirinkimo bus draugiškos 
vaišės, i ,

šiuom laiku jau ir pas mus 
į apsigyveno keletas šeimų di- Į 
. pūkų. Tik bėda, kad “dievu
lis” .apdovanojo mus su bai-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Daržovių sėklos auginamos 

vietoje

VILNIUS, rugp. '16 d. — 
Respublikoje orgaijizuotos 4 
tarpapskritinės daržovių veis
linių sėklų kontoros (Vil
niuje, Kaune, Šiauliuose ir 
Panevėžyje), kurias aukš
tos 14 o k y b ės sėklomis a p r ū - 
pina sąjungos selekcinės sto
tys. šias daržovių sėklas 
kontoros išskirsto kolekty
viniams ir tarybiniams ūkiams 
bei žemės ūkio 
m am s, 
metus

dirb- 
“Mū- 

Buvusi

Lž savaitės >kitos įvyks 
miesto valdybos rinkimai. Bu
vo statomi befti 6 Progresy
vus Partijos itandidatai į 
kaunsilmanus, b\t tik vienas, 
būtent, Mario D.'Augeli, 26 
ward e, laimėjo nominacijas. 
Šis jaunuolis dar tik baigęs 
kolegiją, pilnąs . energijos ir 
progresą mylintis vaikinas. 
Jis ant baloto bus padėtas 
kaipo demokratas,, o jo opo
nentas—republikonas Taylor. 
26-tame varde gyvena daug 
lietuvių — patartina visiems 
balsuoti už'šį darbštų jaunuo
lį, o tuomi mes* duosime jam

Pats streiku buvo vedamas 
puikiai organizuotas. Tą pri
pažįsta net unijos priešai. 
Viskas buvo puikiai vedama: 
šalpos skyrius, medikalis sky- 
riusi pikieto skyrius ir taip 
toliau.

Tik Bridgeporto dešiniųjų • 
vadų išdavystė šiek tiek įnešė . 
demora tarpe strei- /

Singerio Streikas Pasibaigė
Kol ši žinia/pasieks Laisvės1 : 

skaitytojus, tai ilgiausias New 
Jersey Valstijoj (apart Pater- 
sono šilko audėjų 1913 m.) į . 
streikas bus baigtas.

Singerio 
dirbtuvės 
Workers, 
prezidentas Robert 
ir biznio agentas Louis Schu
mann 
gėrio 
naujo

Be 
Singerio 
savo šauktame Elizabeth Ar- 
mo.ry masiniame mitinge.

Kol kas trūksta tikrų šal
tinių, kokiomis sąlygomis Siu- 

'91 •gėrio darbininkai grįš darban.
Apskaičiuojama, kad pir

madienį grįš dirbti nuo 2,000 
ligi 3,000 darbininkų. Visi 
kiti darbininkai grįš darban 
vėliau.

Per visą laikotarpį streiko 
derybose su U. E. CIO lokalu 
101 ir Singerio 
dalyvavo net 26 
mediatoriai. Tas 
gėrio kompanijos 
nesitaikyti.. (

Apskaičiuojama, kad Singe
rio kompanija dėl priežasties 
streiko neteko $24,000,000 
produkcijos gaminių, o strei- 
kieriai algomis — $10,000,- 
000.

siuvamų mašinų 
United Ęlectl’ical 

CIO, 401 lokalo 
Brennan

pranešė, kad jie su Sin- 
kompanija susitarė dėl 
kontrakto. ♦
abejo, naują kontraktą 

darbininkai ūžgirs

Apart t6, tai buvo iš tikrųjų 
vienybės streikas.

i Laisves Reporteris.

Mano (snūdžiai iš

Laidotuviiy
(Tąsa nuo S-čfo pusi.) 

Kristupas Kolumbus atra
do Ameriką* tik gaila, kad 
mes praradome Onytę. Dar • . 
kitas žmogus kalbėjo trum
pai. Pavardės nesužinojau, 
nes ’ 
Pasku 
meldė v__
mo kartu su juomį pasaky

 

ti Onytei paskutinį sudiev.

Laidotuvių Dalyvis.

PRANEŠIMAI
DETRO

Lietuvių Mot0r 
ir Choras rengi 
sekmadieni, spalių • 
Draugijų Salėje, 4097 

Vakarienė 
bus duodama 5:30 
(sharp). Kviečiame visus ir 
riname. 
gera \akariene ir smagiaia pasišok
site.—Kviečia Klubo ir Choro val
dyba ir komisija -- Onutė Dcms— 
kienū ir -Matyrė Smalsi. (230-231)

niekas jo neperstatė; 
žodžiais jis 
čtojų sąj£us-

kompanijos 
tarpininkai- 
parodo Sin- 
užsispyrimą

“Drobės” fabrike visų bri
gadų kolektyvai įsįijungė į 
socialistines lenktynes Didžio
jo Spalio XXXII metinių gar
bei. Monkaičio ir Beresnevi
čiaus vadovaujančios briga
dos įsipareigojo išleisti tik 
pirmos rūšies gaminius. Dro- 
biečiai įsipareigojo metinį 
gamybos planą įvykdyti ligi 
Konstitucijos dienos, pirmos 
rūšies gaminių duoti ne ma
žiau kaip 90 procentų, sutau
pyti 700 kilogramų žaliavos 
ir duoti 220 tūkstančių ru
blių pelno. Gamybą plečiant, 
bust papildomai paleista kam- 
garjio vėrpykla su 720 verps
čių/ 4 komplektai karštuvų, 2 
veilpimo aparatai t po 700 
verpsčių ir vilnos pabirų per
dirbimo mašina.

MICH.
i%lgos Klubas 

akariene, įvyks 
(Oct.) 23 d., 

Porter St. 
bus viena iš puikiausių, 

duodama 5:30 vai. vakare 
užtik- 

jog visi būsite patenkinti

U. E. CIO 401 lokalas iš 
pradžios .streiko išleisdavo 
kas savaitė dėl pašalpos $20,- 
000, o pabaigoj po $30,000 
dėl šio paties tikslo .

žinoma, šią milžinišką sumą 
pinigų dėl pašalpos Singerio 
streikierių sukeldavo kitos 
broliškos unijos.

Visas tęsinys streiko buvo 
ramus, nes buvo palaikyta ge
ra disciplina tarpe streikiemi.

—........  ,r

J. J. Kaškiaučius,)M. D 
530 Summer A 

Newark 4, 
FJTTmbnldt 2-79

Rekonstruojami{ ir kapi
taliniai atremontuojami sos
tinės kino teatrai — “Spa
lis”, “Maskva”, “Aušra”, j 

Visiškai pasikeičia 
tuvės, esančios prie 
zos” kino teatro,
amatininkiška dirbtuvėlė taps 
mechanizuota respublikine 
kino aparatūros remonto ba
ze. Įrengiami atskiri šalt
kalvių, tekinimo ir kitokie 
cechai. Iš .broliškųjų respub
likų dirbtuvei gautos 2 grę
žimo, tekinimo - sraigtų pio- 

cšvfuJ vimo staklės, universaliniai uL 1 CIO j
j^> kontroliniai matavimo prie

taisai; šaltkalvių įrankių kom
plektai ir kt ši naujoji re
monto bazė taisys 
publikos 

Be 
teatrų 
j am i ii' 
kaimų vietovių kino teatrai. 
Štai 
žeikių 
teatrai. 

Minis i 
išskirtos 
lutės, 
Plungės, 
ii i U

technik li
pe r dvejus 
jau ; 
superka

išaugina 
kontoros

a u g i n-t o j’ ų ir a p r ū p i n a 
publikos •valstiečius.

Vilniaus ' daržovių ’ * 
sėklų kontoros 
Vilniaus,

šiai sufanatizėjusiais plepe- 
riais. • Meluoti ir didžiuotis,’ 
tai jie, tikri ekspertai, o lo
giškumo tai nė už dvylekį. 
Bet. ne visi yra blevyzgomis 
tie dievo paukšteliai. Turėjo
me progą susitikti apsi.švietu- i 
siu ir logiškų attvykėlių.

Per savaitę laiko čia vie
šėjo J. Bakūnų giminės su 
visa šeima. Su šiais žmonė
mis buvo daug žingeidumo 
pasikalbėti. Pasimatom daž
nai su Steponavičių giminė
mis. Tai irgi logiški bei ,ap- 

, sišvietę žmonės ir ne mela- 
i giai. C. Derenčius.

PHILADELPHIA, PA. 
: & ------

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

įvyks

Šeštadienį, Spalio 22 October 
Rube Hall, 414 Green St.

GERA MUZIKA ŠOKIAMS
Pradžia 8-tą vai. vakare.

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

skaniais valgiais ir gėrimais.

Įžanga tik 75c. Taksai įskaityti.
ūą

Taipgi dalyvaus ir Lyros Choras su 
nd u jomis dainomis.

, i

daržovių«■

veislių 
žinioje — 
ir

pasėlius
gyvenimo” 

minos į valse.) k oi ūk
2 * kaktus 
tarpyągiai, 
ravėta ir'

Širvintų 
veislinių 
prižiūri 
(•Ruda

is. čia
išpurenti pasėlių 
keletą kartų 
papildomai 
kis 5,84 ha

nu- 
pat-

rūšies 
morkas, 

runke- 
veislinių

te 
veislines 
kopūstus, 
liūs ir 
d aržovių
niachovskio 
činės \{asč.) 
bai gerą pašarinių 
morkų .derlių augina
binis ūkis “Anoviljs”, 
dras /ūkio veislinių 
pasėlių plotas siekia 

Tarybinis ūkis 
mečių veislinių 
metais išaugino 
runkelių sėklų) 
tus veislines 

sėklų 
taip 

ūkio

visus res- 
kino aparatus.

respublikinio . masto
remonto, reriiontuo- 

eiles apskričių bei

jau atremontuoti Ma- 
rRokiškio ir kt. kino 

šiuo metu kapita- 
remontas vyksta bei 

remontui
P a g ė g i ų , 

Jurbarko,
J b n i š k i o , 
kino teatrams. 
j j e šių ' teatrų

baldai, Šiaulių 
sutvarkomas 

apšildymas, pertvarko-

VYKDOMI NUTARIMAI
KĄtšlADORYS, rugp. 17 d. 

— Žiežmarių valsčiaus ' Stali
no vardo kolūkiečiai visuoti
niame susirinkime nutarė dar 
šiais metais pastatyti grūdams 
supilti svirną ir erdvius tvar
tus visuomeninei gyvulininkys- 

’ tei. Statybininkų brigada šiuos 
nutarimus pasiryžusi laiku 
įvykdyti. Jau pastatyta 35 to
nų talpos siloso raugykla, vyk
sta svirno statyba, pradėti 
tvartų statybos parengiamieji 
darbai.

lėšos ši- 
Prienų, 
Kedai-'l

Švenčio- 
D a u - 

kei- 
‘Per- 
cent-

C CHARLES J.'ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit 
modernišką 
Patogiai ir 
derniškai 
šermeninė, 
na v imu ir 
patenkinti.

suteiksime 
patarnavimą, 
gražiai mo- 

į ruošta mūsų
Mūsų patar- 

kainomis būsite
Sparčiai dirba Kaišiadorių 

valsčiaus Dzeržinskio vardo j 
kolūkio statybininkų brigada, i 
čia atremontuota daržinės pa
šarams ir javams, statomi 2 
grūdų sandėliai, baigtas patal
pų įrengimas kolūkio klubui- 
staaityklai.

Dėka sąžiningo kolektyvinio 
darbo, įvykdomi visi priimti 
nutarimai, kolūkiai stiprėja, 
kyla kolūkiečių materialinis ir 
kultūrinis gyvenimo lygis.

Ch. Radys

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
g u m 
čiami 
galėjo 
rinis
ma salė.

■ Kultu ros 
J e į j’ "■
teatras. Baigus 
aparatinę, bus 
stacionari aparatūra, 
stacionari tarybinė 
na pasiųsta ir 
Lazdijų ir Kuršėnų 
atruose.

Kitais metais visą . užsie- 
I niiię kino aparatūrą numa- 
I tomą pakeisti žymiaix geres
ne bei tobulesne — tarybine.

i namuose Kelme- 
įrengiamas pastovus kino 

remontuoti 
įmontuota 

Nauja 
aparatū- 

bus įrengta 
kino te

ZIMBULIO STATYBININKŲ 
BRIGADA

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS ‘

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

UKMERGĖ, rugp. 17 d.— 
Sparčiai vyksta visuomeninių 
pastatų * statyba Siesikų var
čiaus “Naujojo gyvenimo” ko
lektyviniame, ūkyje, čia jau 
pastatyta didelė karvidė ir 
grūdų sandėlis. Darbuose pa
sižymi drg. Zimbulio statybi
ninkų brigada.

Siesikų valsčiaus “Naujojo 
gyvenimo” kolūkiečiai dar 
šiais metais nūmato pradėti 
gyvenvietės, statybą^ Tam rei
kalui vežama statybinė me
džiaga; ■

įaugina ankstos 
valgomas 
pašarinius 

k t. 2/74 ha
plotą prižiūri Čeil- 

Vardo (Nemen- 
kolūkiečiai. La- 

veislinių 
tary- 
Ben-

daržovių 
ha.

be pirma- 
pašelių šiais 
ir. pašarinių 
Antrus nie-

daržoves augi- 
šiais metais 

pat Vilniaus, 
technikumas.
metais daržo- 
sėklų kontoros 

kolek- 
ūkius

vietinėmis

na ir 
paruoš 
žemės

Jau . 1951
vių veislinių 

respublikos 
ir tarybinius

numato 
tyvinius 
pilnai ; 
sėklomis.

i<3

5 milijonai rublių kino 
teatro statybai ir remontui 
VILNIUS, rugpiūčio 7 d.— 

Kino 
taip 
kino
metais asignuota 5 milijo
nai rublių.. Sparčiais tem
pais kyla didžiulio kino tea
tro “Pergalės” sienos Vil
niuje. ^Statybai 
šiais metais 
naudotos ir-

teatrų statyboms, o 
pat kapitaliniam dilės 
teatrų remontui šiais 

asignuota 5
rublių.. Sparčiais

lėšos 
metinis 

jau

sienos
asignuotos 

jau su
staty
me tušiuo

įvykdytas.
Naujas 300 

teatras statomas 
Taip pat vyksta 
čio (Šilutės ; 
teatro statyba,
ti numatyta šiais

kinovietų
Pasvalyje, 

ž. Naumies- 
ikr. ) kino

Statybą baig-

KAUNO JMONĖSE

KAUNAS, rugp. 17 d.— 
“Neries” fabriko liejikai J. 
Raila, P. Pacevičius, S. Veri- 
kas, S. Juozapavičius; mecha
nikai — E. Makarevičius, J. 
Gutauskas, M. Vyšniauskas ir 
kiti. Spalio XXXII ' metinių 
garbei, lenktyniaudami, savo 
gamybinius uždavinius nuo
lat įvykdo iki 200 procentų.

Kolektyvo našaus.darbo dė
ka įmonė liepos mėn. viršum 
plano pagamino 67 kątiluis, 
2.100 kultivatoriams’noragėlių 
ir daug įvairių detalių maši
noms.

“Neries” fabriko kolektyvas 
Didžiojo Spalio XXXII meti
nėms prisiėmė naujus įsiparei
gojimus.

Vykdydamas įsipareigoji- 
musK prisiimtus Didžiojo Spa
lio garbei, Kauno pieninės

Telefonas
■ EVergrcen 4-9407

ĮĮ^ll^ll

TELEPHONE
STAGG 2-504,1 I

BES. TEL.
UY 1-MV

MATTHEW A.
BUTUS

(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. .1.

MArket *2-5172

b

fe fe U 1
Kp

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

, FUNERAL HOME
ALBERT J, BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisnluotas Balsaniuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

/ Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
( Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios,, Duodamos
\ Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRATED ST. BROOKLYN, N. Y.

...........................................   ■ _ . į
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NeKVtriffl^^fe'Zlnioj
Virš 5,000/frartiogos
PublikosPasisakė
Už Davisa

Kas Tas Davis, Kurį Nori 
Išėsti Iš Miesto Tarybos?

Moterys Pasitiks Mus! 
Su Pietumis ir su 
Nauda Auditorijai

Padėka Laisvei už 
Talką Visuomenės 
Gerovei

Žodžiai, Kuriuos Išgirs į i 
Ir Atsimins Visas 
Pasaulis

prieš

/virš penki tūkstančiai as
menų, eiliniai darbo žmenes ir 
inteligentija, susirinko j Rock
land Palace, .Harleme, ' praė
jusį penktadienį. Suėjo į te
nai rengtą Ben Daviso pagar
bai ir jam- iš naujo išrinkti 
paramai surengtą balių.

Davis’o . (kėvotojo už žmo
niškus namus, už rendų kon
trolę. prieš policijos brutališ- 
kumą darbininkams ir tauti
nėms 
mą

Antruoju
1945 metais,

kartu
veikia .jį ii

da- 
En- 
k'ad 
tre--

mažumoms, pries ia^iz- 
ir prieš karą) nuteisimą 

ši publika pasitiko ne su aša
romis^ bet su nauju ryžtu 
vesti bylą iki pergalės, 
tuziastiškai pasisakė, 
Davis turi būti išrinktas
čiam terminui New Yorko 
Miesto Tarybon, kurioje, jis 
taip sugabiai ir uoliai gina 
liaudies reikalus.

Balsavimai įvyks lapkričio 
8-tą. Davis renkamas iš 21 
senatorinio distrikto, apiman
čio 7, 11, 13 assemblio dis- • 
triktus Manhattan^.

Kaunsilmanas Davis pilie
čių jau buvo du kartus iš
rinktas atstovauti juos New 
Yorko Miesto Taryboje (City 
Council). 
renkant,
rinkb su 63,498 balsais, 
buvo antras daugiausia balsų 

Į gavęs kandidatas visame 
Manhaftane.^

Dabar Daviš vėl kandida
tuoja. Nežiūrint darbininkų 
priešų riksmo, ji^ yra ant A- 
merican Labor Party baloto ir 
ant komunisU.i baloto. Jis, 
tarsi koks piliorius. žmonių 
akyse stovi stipresnis už sa
vo oponentus, kuriuos remia 
milijonierių partijos — Tam- 
manės demokratai ir republi- 
konai. !.

\ Davisas turi simpatijų liau-i

kad tammanietis’ 
demokratas” Quinn 
tarybai rezoliuciją 

tarybos,
?arty iššau- 

prie City 
popieti (1 

kuomet ten
tarybos posė-

Kas Turite Atliekamą 
Patefoną?-

dyje daugiau už bosų kandi
datus dėl to, kad už jo pečsų j 
stovi darbininkų 
liaudies gerovei 
darbai. Kitų 
datą i tokių 
džiai neturi.
no, tad yra galimybės iš nau
jo išrinkti Davidą’, nežiūrint 
darbininkų priešų riksmo.

Visos priešdarbininkišikos

ir bendrai
nuveikti jo

partijų kandi-
nuopelnų liau-
Piliečiai tai ži-.šu

spėkos veikia prieš Davisą, 
nori jį prašalinti iš Miesto 
Tarybos. Ir visos prodarbi- 
ninkiškos spėkos
kartu savo teises apginti, 
girdus, 
Queens 
įteiksiąs
Davisą prašalinti iš 
American Labrr 
kė demonstraci, 
Hali spalių 18- 
iki 5 valandos, 
įvyksta tos 
džiai).

Darbininkai ypatingai daug 
darbuojasi už Benjamin J. 
Davisą. Jie sako: “Turi bū
ti kas nors gero tame dar
bininkų vadove, . kurio taip 
neapkenčia darbininkų prie
šai.”

Darbo Partijos vadai pabrė
žia, kad vien tiktai gero su
pratimo padėties neužtenka, 
nors geras supratimas yra pa
mate visko. Reikia norėti ir 
mokėti mobilizuotis į protes
tus, nes tik veiksmu — vie- 

parodymu s'ąvo- susiprati- 
— tebus galima darbinin- 
atstovo Daviso ir visų dar- 
žmoniu teises apginti.

D. R.

Tikriausia jūs dar atsime
nate, kaip visi gyrė Moterų 
Apšvietus Klubo pietus praė
jusį ' sezoną. Ir visi žinome, 
kaip džiaugiasi svietas to ba
liaus Teinu nupirktais puo
dais, kurie dapildė atskirų 
asmenų sudovanotą rinkinį.. O 
jie labai naudingi dažnai 
įvykstančioms Liberty Audito
rijoje lietuvių 

, vestuvėms i 
banknotams.

—‘Niekur 
puodų ir 
virtuves, 
šimtus bankietų, 
salių, 
Karušaitiėnė, 
čių vestuvėse.

—Niekad nepavai/gsiu nuo 
valgydinimo žmonių tokioje 
vietoje, kur yra visi patogu
mai žmoniškai pagaminti ir 
paduoti valgį, — sako vestu
vėms ir organizacijoms! ban- 
kietų žymi gaspadinė J. Au-

Visašališkoji kovai 
vaikų paralyžių įstaiga—The 
National Foundation for In
fantile Paralysis, Inc., — ku
rios įsteigėju buvo velionis 
Rooseveltas, į o dabar prezi
dentu yra Basil O’Connor, at
siuntė dienraščiui Laisvei se
kamą laišką:/

- v^/October 
Mr. Roy Mizara ' 
The Laisve
46 ‘Ten Eyck St.

1949

i ir kitataučių 
ir organizacijų

neradau tokių 
patogios, 

nors esu
švarios 
rengusi 

daugybėje 
pareiškė gaspadinė A.

dirbusi. Pranai-

m o 
"kų 
b o

darbi-
Work-

Joje

išnešti nuo-

pranašingi
Mediną at- 

paskutiniai zo- 
jisai pareiškė

op-this 
the Polio

Dear Mr. M i žara •
I want to take 

portunity, now that 
Epidemic Emergency Drive is
over, to express my sincere 
gratitude and th at our or
ganization as a whoOfcpr the 
cooperation given W* your 
newspaper in bringing the 
new? of the financial emerg
ency caused by the infantile 
paralysis epidemic to your 
readers.

Nusipirkau anglišką 
ninku dienrašti Daily 
er, spalių 18-tos Laidą, 
išspausdinta reikšminga Den-
niso kalbos sutrauka d žiūrei 
pirm jai einant 
sprendi.

Neužmirštamai 
jo į pati teisėją 
sikreipimo 
'džiai, kuriais
maždaug taip:

Jums, gerbiamasai, turiu pa
sakyti, nacių Vokietijoje, 
Mussolinio Italijoje, asmenys 
taipgi sėdėjo aukštuosiuose 
tribunoluose, dėvėjo juodoihis 
jupomis ir taip pat davinėjo 
profašistinius nuosprendžius; 
tačiau norėčiau priminti tei
sėjui, kad liaudis tas bausmes

»r tuos nuosprendžius at- 
keitė taip, kaip kad ir mū< 
su liaudis atkeis šios bylos 
nuosprendžius ir bausmes, o 
liaudies nuosprendis bus už 
taiką, už demokratiją ir už 
sociali progresą.

Patarčiau visiems įsigyti .tą 
laikrašti su viso pareiškimo 
sutrauka ir pasistudijuoti. Jūs 
atrasite, jog tai yra xlarbo 
žmogaus katekizmas, kuris 
kada nors bus saugomas greta 
Teisiu 
padės 
ninku 
teisti, s 
ant vifc 
Brookh

Biliaus. Pareiškimas 
suprastų už ką darbi- 
v/dai komunistai nu- 
< Laikraštis gaunamas 
yu žymesniąją standų 
yne-N.ew York c.
J Skaitęs.

Lapkričio 28-tos savaitę mo- 
kyklosė bus renkami drabu
žiai Save The Children Fede
racijai, kuri sakosi ’ šelpianti 
drabužiais vaikus r ę-ionai ir 
užjūriuose.

Dienraščio Laisves

Dabartiniu laiku daugelis 
įsigyja televizijos priimtuvą 
ir buvę radiophonograph pri
imtuvai pasidaro nebereika
lingi. Kaip šioje vietoje bu
vo rašyta, kad šiais metais 
LKM jaunimas ruošiasi labai 
dideliems veiksmams, ir no
rint, kad jie laisvai galėtų 
veikti, reikalinga, kad jie tu
rėtų savo puosavą elektrikinį 
rekordų grojimo instrumentą 
(patefoną). Gali būti su ra
diju ar be radijo.

Kadangi LKM jaunuoliai 
dar nelabai turtingi, tai jie 
atsišaukia j visuomenę: Kas, 
įsigiję televizijos priimtuvą, 

• tu rife jums jau nenaudingą 
radijo - patefoną arba vien 
tik elektrikinį patefoną, pra
šomi padovanoti jį mūsų LKM 
jaunuoliams. Jie už tai jums 
bus amžinai dėkingi.

Priduokite bile kada Liber
ty Auditorijos prižiūrėtojams 
arba šeštadienių^ popiečiais, 
nuo antros valandos, patiems 
LKM jaunuoliams. LKM pla
nuoja kiekvieną mėnesį. po 
savo mėnesinio susirinkimo, 
turėti programą, kurion bus 
kviečiama dalyvauti ir publi
ka : Publika galės kartu su 
jaunuoliais dainuoti, jaunuo
liai jus pamokins tautinių šo
kių, kokių jie yra išmokę, bus 

; žąidimų ir ktZ Taigi gerieji 
ėjai, dovanoję mums pa-

’tefripą, galės teisėtai pasidi
džiuoti, kad jie padarė tokias 
programas galimomis.

l

d

Keleivių Globos Draugija 
pasišovusi savo metiniam bu- 
džetui aukomis sukelti $350,- 
000.

Švaros Darbininkai Pikietavo
Majoro Raštinę

Tūkstančiai mūsų miestavo- 
jo Sanitation Departmepto 
darbininkų buvo “susirgę” 
nuo darbo praėjusį pirmadie
nį ir milžiniška pikieto lini
ja apjuosę ’City Hali. Savo 
demonstracijoje jie pareiškė 
majorui O’Dwyer, kad jų 
kantrybė išseko per ketverius 
metus laukiant ir nesulau
kiant pagerinimo darbo sąly
gų ir kitko, kas jiems teisėtai 
turėtų priklausyti.

Darbininkai ypatingai pikti
nasi nedavimu jiems 40 va
landų ,darbo savaitės,, kurią 
didžiumos industrijų darbi
ninkai jau seniai turi, o kai 
kur dirba ir trumpesnes va
landas. Mūsų darbas nėra 
toks-specifiškas, kad jam ne
galėtų gauti atitinkamų žmo
nių. Ilgi sąrašai laukia pa
šaukimo darban. Jau dirban
tiesiems nėra prasmės už
grobti kitų darbus dirbimu 48 
valandų savaitę, sako jie.

Majoras, tačiau, nenorėjo 
atvirai pažvelgti į jų reika
lavimus, * juos - pripažinti. Jis, 
spaudai pareiškė, kad ši de- 

• mo.nstračija esanti “komunis
tų kontroliuojama, patarta ir 
vesta per ilgą laiką pirm 
kampanijos.”

Un Ristai, CIO United 
blic Workers Sanitation 
kalo 333-čion nariai, 
kad tas majoro tepimas jų I 
raudonai nepakeičia jų reika- j 
lavimo 40 valandų savaitės; 1 
tej^čs derėtis per savo atsto- i

vus, algos ligos metu, _ atitin
kamos ąlgų skalės ir tokio pat 
kiekio šventadienių, kaip tai 
turi kitų , miesto departmentų 
darbininkai.

Darbininkų neįtUcino 
tas majoro parciškinm^. 
čia esąs “ne darbininkų, 
politinis” veiksmas, nes kuo
met O’Dwyei^o policija ne
leido delegacijos įeiti pas ma
jorą, jie. siuntė delegaciją 

į politinį majoro 
bet 
yra

jie.
; ne 

tarnautoją, 
d y, nes tai 
simas.”

šios

Pu-
Lo- 

sako,

ir Richard Conte, žvaigždės filmosValentina Cortesa
< “Thieves Highway.

nei 
būk 
-'bet

pas O Gra
li arb o klau-

Delegacijoje pas nrajorą. 
ėjo unijos direktorius šioje 
srityje Jack Bigei, vietinio 
lokalo 333-čio prezidentas 
James G riesi, lokalo general is 
vedėjas Michael Garramone.

R.

Stoka Buto
Užmušė Šeima

Taip kalba ir visos organi
zacijų narus, kurioms kada 
nors prisiėjo balius, bankietus 
rengti Liberty Auditorijoje.

Tačiau naujos pertaisos 
gimnastų salės, reikalas nau
jų pagerinimų visuose Lietu
vių Kultūrinio Centro, sky
riuose naujai įsikūrusią įstai
gą tebeslegia skolomis,' tebe- 
sulaikinėja nuo daug ko nori
mo ir reikalingo ' dar įsigyti. 
Tad—

Spalių 23-čią dieną, 2 va
landą (pietų laiku) ivyksian- 
tieji moterų rengiamieji pie
tūs ne tiktai paliuosuos jūęų 
šeimininkę nuo- gaminimo pie
tų namie, bet ir ateis talkon 
mūsų visų Įstaigai, nes pel
nas skiriamas to centro rei- 
.kalams.. Kviečiame ateiti. 
Prašome iš anksto įsigyti ti
ki etą. Jo kairia $2.

Klubietė.

It is gratifying to know 
that you realized the obliga
tion of the National Found
ation to inform the public of 
the grim facts of record in
cidence and overwhelming 
costs, and your assistance 
helped make it possible f}>r 
us to fulfil that obligation.

Financial results of the 
drive are not yet available, 
but of course will be publicly 
announced as soon as report
ing is complete. i

Thank you sincerely for 
what you have done.

Yours cordially, 
DOROTHY DUCAS,

i Acting Public 
Relations Director.

PETST LANE
DRUGS. Inc.

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

BROOKLYN. M’V

KONCERTAS
Spalio - October 30

V

LIBERTY
AUDITORIUM

110-06 Atlantic, Avenue, 
Richmond HilJ^N. Y.

New Yorko miesto gaisra- 
gesyba kainuojanti po 59 mi
lijonus dolerių metams—tiek 
kainavusi pernai.

Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, jvairūs daik
teliai. ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas

SUSIRINKIMAI

RECEPTU SPECIALISTAI

MAX PETST. Ph G..
EDWIN T ANE. Ph G

Ta] EV^rerrAAn 7-R28H

Petras Kapiskas

3? Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

DANTŲ GYDYTOJ^

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

PALAIKO

BAR & gril:
degtines, vyn

IR ALUS

BROOKLYN, N. Y.
Šį ketvirtadienį, spalio (Oct.) 

Liberty Auditorium įvyks Moterų 
Apšvietos Klubo sv/rbus susirinki
mas. Visos narės yra prašomos da
lyvauti šiame susiriikime, nes turi
me prisirengti prie pietų, kuriuos 
rengiame. Liberty Audtiorijos nau
dai, šį sekmadienį, spalio (Oct.) 23 
d. Apart pietų turėsime ir kitų rei
kalų aptarimui, —r Klubo Valdyba.

(230-232)

20,
GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0208

Valandos:

TONY’S A
UP-TO-DATE -^<3

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:
Kuri jauna žmona norėtų 

gyventi už šimtų mylių nuo 
savo vyro? Tačiau Mrs. Ma
rion Gibbs Keppel su dviemis 
mažamečiais sūneliais praė

jusį piiTnadienį iš New Yorko 
j išvyko lėktuvu į Province- , 
I town, Mass., apsigyventi pas 
į motiną. Priežastis: stoka 
buto, šeima gyveno vie
name kambarėlyje penktame 
aukšte prie Lexington Ave., 
New Yorke.

Lėktuvas nukrito jūron, 
Mrs.' Keppel su kūdikiais ir 
kiti du asmenys žuvo.

Kožna liuosa nuo darbo va
landą per šešerius^ metus 
klampinejęs po miestą ieško
ti tinkamesnio buto,& bet jo 
negalėjęs rasti, apviltas, da
bar praradęs brangiausi sa-> 
vo turtą, Harold Keppel, laik
raščio darbininkas, išskrido 
atsiimti žmonos lavoną. Kū
dikių lavonėliai tebebuvo ne
atrasti.

—-Dabar man nebereikia 
didelio buto, visi pražuvo,— 
pareiškė įskaudintas vyras' 
siūlantiesiems jam dabar at
eiti talkon spaudos reporte
riams.

SHALINS
(Shalinska$)

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave.,

(ęit^Forest Parkway Station)
Woodhaven, N. Y. ’

*36*
Suteikiam garbingas laidotuves.

O

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse mlęsto.

Laidotuvių Direktoriai:

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Rkinias

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N% Y. 

Tel. ST. 2-8342

r7TTI?I?*’Q o Ai? 411 grand,street£AJrr o DAli BROOKLYNrNTr-

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVIS1OTelefonas
EVergreen 4-7729

Washington. — Prezid. 
Trumanas ketina vėl šaukt 
plieno kompanijas ir CIO 
uniją į derybas streikui 
baigti.

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TeL EVergreen 8-9770

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street?

Laisvės Name 
Brooklyn, ‘N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

LITUANICA SQUARE

R E S T A U RANT
Catherine Augustine & Frank Sankof

SAVININKAI . (
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną di.ęną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y
TeA. /įVergTeen 4-9°12
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