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Cincinnati, Ohio. —- Per gaisra apartmentiniame na
me žuvo 6 žmonės.
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tiek 
dar

Haga, Holandija.— Indo
nezijos atstovai susitarė su 
Holandija, kad Indonezijos

tai sakė, turėtų 
$10,000 kiekvien 

i vadui

'nejos salos paliktas neišriš-
1 tu. ----

Bet iš anksto sudarytas 
daugu-

Sheet 
plieno 

sutarti

r San Francisco. — Gaisrais pleška 100,000 akrų miškų 
Californijoj. Holandija pasižadėjo iš

traukt savo armiją iš Indo
nezijos .per 6 mėnesius, 
šinieji Indonezijos

Washington. — Kai kurie Kongreso nariai reikalauja, 
kad kariniams lėktuvams būtų uždrausta skraidyti kelei
vinių lėktuvų keliais. Nurodo, kaip karinis Bolivijos lėk
tuvas Washingtone- antradieni sudaužė keleivinį lėktu
vą, su kuriuo žuvo 55 asmenys.

Washington. — Tapo prisaikdintas naujas karinio lai
vyno veiksmų, vadas admirolas F. Sherman. Jis užgyrė 
didžiųjų atominių bombonešių B-36 dauginimą ir visus 
kitus valdžios planus.

su pa-
Kana-

tame krastė/In- 
atstovmLondon. — Jugoslavijos valdovas Tito prašo iš Angli

jos $22,400,000 paskolos;| už tai žada padaryt palankią 
anglam prekybos sutartį! su Jugoslavija.

Frankfurt, Vokietija.— Čia atvykęs demokratas Jung
tinių Valstijų senatorius Dennis Chavez pareiškė, jog 
Amerika privalo kariniaji ir piniginiai remti Ispanijos 
Franko fašistu valdžia, i t. t-

i be, bet/bus laikpmaj sudėti
ne Holandijaimperijos da
lim. Respublika vadinsis 
Jungtinėmis I n d o n ezijos

Viršutinis paveikslas parodo Čiang Kai-šeko armijas 
išmaršuojant iš Cantono. Po to tuojau Įmaršavusias 
Liaudiškos Kinijos armijas vietiniai gyventojai pasiti
ko su didžiu džiaugsmu ir audringomis ovacijomis. 
Paskiausiais šešiais ..mėnesiais Canton buvo griūvan
čios naci jonalistų valdžios kapitoliumi. Dabar bari

kados prašalinamos ir gyvenimas mieste pradeda 
! i atgyti, normalėja.

Ponui Shapiro nebeliko ar
gumentų. Ar galima žmones 
pūdyti kalėjime, kuomet prieš 
žemesnio teismo nuosprendį 
duodama apeliacija į aukštes
nįjį teismą? Ar teisinga ir 
žmoniška taip daryti? 

nei

darban 80,000

Vienas prokuroro pagelbi- 
ninko argumentas buvo labai 
įdomus. Jis sakė: Ar galima 
paleisti juos iš kalėjimo, kuo
met jie pasakė, kad jie, išėję 
po bėla. varys tą pačią agi
taciją, už kurią jie tapo nu
teisti? Girdi, ta agitacija pri
pažinta kriminališka.

Čia įsimaišė su labai
biu klausimu pirmininkaująs 
teisėjas Hand. Bet jeigu, jis 
sakė, ta agitacija nėra krimi
nališka? Juk tai turės iš
spręsti tik Aukščiausias Teis
mas.

Cleveland, Ohio.—Praneša- 
: ma, kad Jones and 
įlin, Youngstown

Ne, nei teisinga,

Be jokio saiko.
Sveikas klausimas.
Pamatėme ir nesidžiaugė-
Visi prašomi. [me.
Darbas ir kaštai.

Rašo A. BIMBA

Antradienį Jungtinių Vals
tijų Circuit teisme buvo 
smarkių argumentų. Valsty
bės prokuroro McGrath pa- 
gelbininkas Shapiro argumen
tavo, kad nereikėtų komunis
tų vadus paleisti po bėla. O 
jeigu jau paleisti, tai paleisti 
po tokia kaucija, kurios fak- 
tinai jie negalėtų užsistatyti. 
Jis reikalavo už visus vienuo
lika nuteistųjų milijono 
rių kaucijos!

Komunistų advokatai 
dinėjo, kad tokia bėla 
nežmoniška, žiauri, neteisin
ga. Jie kalbėjo, kad tas įsta
tymas, pagal kurį komunistai 
buvo įkaitinti ir nuteisti, prie
šingas šalies Konstitucijai.

Darbo Žmonių 
DienraBtis

Kaina $7.00 Metami
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $^.00 
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REIKALAUJA MILIŪNO DOL. UŽSTATŲ UŽ 11 KOMUNISTU
CIO Dešinieji Uždraudžia 
Unijoms Rinkti Savo 
Atstovus i Centrą

Cleveland, Ohio. — CIO : Progresyviai elektrinin- 
unijų suvažiavime dešinieji ;kų ir ■kitų unijų atstovai 
dideliu daugumu balsų nu- į reikalavo pTipažinti unijom 
tarė taip “pataisyti” CIO | savivaldybę ir pilną rinki- 
konstituciją, kad kairiųjų įmu teisę, 
vadovaujamoms u n i joms
būtu užginta išsirinkti ir dešiniųjų delegatų 
turėti savo atstovus vykdo- mas atmetė tuos reįkalavi- 
mojoje CIO taryboje. Nuta-jmus ir įgalino centro virši- 
rimas taipgi įgalina centro! ninkus pašalinti tokias uni- 
vadus pašalinti iš CIO or- ' jas.bei jų vadus, kurie visa- 
ganizacijos unijas, kurias |me kame nesutiks su deši- 
tie vadai atras “komunisti- i niaia centro politika, 
nėmis.” į Elektrininkų Unija, tu-

Atakoms prieš kairiuo- i rinti 450.000 narių, pareiš- 
sius bei komunistus vado- kė, kad ji daugiau nemokės 
vavo CIO centro pirminiu- centrui duoklių. Deši 
kas Philin' Murray, sekreto- jau iš anksto planavo
rius - iždininkas Joe Cur- unija išbraukt kaip “komu- 
ran ir kiti panašūs.

mums vieną numerį 
ba Commonwealth’’ 
staba: “Pamatykite 
dos socialistų — C. C. F. idė
jas.”

Pamatėme, bet neapsidžiau
gėme. Tiesa, laikraštis pil- ] 
nas pasigyrimų. Sudėta net 
aštuoniasdešimt trys punktai, 
kuriuos Saskatchewan provin
cijos socialistinė valdžia pra
vedąs gyvenimam Nieko prieš 
tuos punktus neturime.

Bet didžiausias faktas pa
silieka faktu, būtent, kad toje į 
Kanados provincijoje, kaip ir 
visoje Kanadoje, tebeviešpa
tauja kapitalas ir kapitalistai, 
išnaudojimas ir pavergimas. 
Darbininkai pasilieka darbi
ninkais, samdytojai • 
d y to j ai s. i

Jokio socializmo nė su ži- ! 
buriu ieškodamas nesurastum.

Pereito sekmadienio Laisvės 
koncerte padaryta gera pra
džia dienraščio perkrausty-
mui į naujas patalpas. Bet 
tai tik pradžia. Keletu šim
tų dolerių dienraščio 
kraustysime. Reikės 
penketo tūkstančių!

Todėl visi laisviečiai
mi pasiskubinti su aukomis.

Reikia žinoti, kad dienraš
čio spaustuvės perkraustymas 
yra didelis ir sunkus darbas.

žinome, kad tolimesnį ko
lonijų draugai su darbu pri
sidėti negalės . Brūklyniečiai 
bus kviečiami talkon, kai pri
sieis spaustuvės rakandus per
kraustyti. Bet už tai tolimes
nių kolonijų prieteliai neturė
tų atsilikti su aukomis per- 
kraustymo kaštų padengimui.

Jau pasirašyta sutartis dėl 
perkraustymo didžiųjų ma
šinų. Vien tik už jų per- 
kraustymą reikės sumokėti 
tris tūkstančius ir keturis šim
tus dolerių !

Bet aš tvirtai tikiu, kad 
mūsų draugai supras reikalą 
ir sudės pakankamai aukų 
padengimui visų perkrausty
mo kaštų.

Plieno Kompanijos 
Tariasi su Unija

Kinijos Liaudininkai 
Laimi Naujas Pergales

kompanijos darys 
su CIO Plieno Darbininku 
Unija. Sutartis bus panaši, 
kaip Bethlehemo plieno 
kompanijos.

Bethlehemo kompanija 
sutiko vien savo lėšomis i- 
vesti ir palaikyti senatvės 
nensija darbininkams, su
laukusiems 65 metų am
žiaus ir išdirbusiems jai i- 

i ki 25 metų. Toki gaus po 
į 100 dolerių per mėnesį, į- 
skaitant ir valdine senat
vės pensiją (Social Securi
ty). Trumpesnį laikotarpi 
dirbusieji šiai kompanijai, 
bet sulaukusieji tokio am- 

mažiau pensi-
JOS.

Bethlehem plieno kompa
nija ir darbininkai, lygiais 
įmokėjimais po pustrečio 
cento nuo darbo valandos 
iš vienos ir antros pusės, 
palaikys gyvybės ir sveika
tos apdraudos fondą.

Tokiomis sąlygomis jau 
sugrįžo
Bethlehem kompan. strei- 
kierių.

Teismas Užęyrė $91,000 
Atpildu už Pačios “Cnatą”

/
Detroit. — Jungt. Valsti

jų taksų agentas Clarence 
Kitchen apskundė federa- 
Ha’m teismui dr. Bernardą 
F. Gariepy, kuris nesumo
kėjo taksų už $91,800.

Gariepv sakė, kad jis tuos 
pinigus išmokėjo kaip at
pildus vienam vyrui už tai, 
kad jo pačios dorą sulaužė, 
o už atpildus jis neprivalo 
valdžiai taksu mokėti.

T •

Valdžios agentas reikala
vo pasakyti jos vyro varda. 
Bet teisėjas Pickard’as už
draudė jo vardą išduoti.

Bet teismai siunčia kalė
jiman progresyvius žino-

Hong Kong. — Kinų 
Liaudies Armija išvijo tau
tininkų kariuomenę iš Vu- 
čov miesto, upės uosto į 
vakarus nuo Kantono.

Liaudininkai varo ofen- 
syvą prieš tautininkus va
karinėse Kvangsi ir Kvan- 
tungo provincijose; gresia 
atkirst tautininkam pasku
tinius jūros uostus, Kvang- 
čovaną ir Pakhoi.

Liaudies kariuomenė jau 
įsiveržė į šiaurvakar i n ę 
Siankiango provinciją.

Liaudiški partizanai, 
veikdami nuo Indo-Kinos, 
francūzų -kolonijos, pasie
nio, išmušė tautininkus iš 
pozicijų Kvangsi provinci
joj, Pingsiango ir Lungčo- 
vo miestų apylinkėse, 25 iki 
35 mylių į šiaurę nuo 
kolonijos rubežiaus.

Naujas Laivyno Vadas 
—Admirolas Sherman

Washington. — Prezid. 
Trumanas paskyrė vice-ad- 
mirolą F. P. Shermaną ka
rinio laivyno veiksmų gal
va vieton pavaryto iš tos 
vietos admirolo Louiso Den- 
feldo.

Adm. Denfeldas pašalin
tas dėl to, kad jis liudijo 
kongresmanų k o m i s i jai 
prieš valdžios planus. Den
feldas sakė: Valdžia per 
mažai lėšų skiria laivynui, 
o per daug pinigų eikvoja 
atominiams B-36 bombane- 
šiams.

Jis kritikavo valdžios pa
sitikėjimą, būk B-36 su ato
minėmis bombomis galėtų 
greitai sumušti Sovietų Są
jungą.

Athenai. — Nusižudė Ar
gentinos atstovas Graikijai, 
Ernesto Diehl.

nes, kuomet jie atsisako iš
davinėti kitų pažangūnų 
vardus.

so milio- paleisti tuos kor 
Užstatus ir kiek užstatų

u re-

Komunistų Advokatė 
Per Aukšti Užstatai-

.New York. — Jung/imų 
Valstijų teisingumo 
mentas siūlė atmesti prašy
mą paleisti nuteistus IĮ ko
munistų vadų už užstatus, 
bet sakė federaliam siitUos 
teismui: Jeigu jie būtų iš 
kalėjimo -paliuosuojami iki 
apeliacijų aukštesniuos 
teismuose, tai už ju 
tų būti užstatyta 
nas dolerių — po 100 tūks
tančiu doleriu septyniems i T. 4 . . ., .A- i.-] Z "- ji • I Jie nuteisti iki 10 metu ir po 7d tūkstančius doleriu . .... . a-iAann
keturiems kitiems. ‘ kalėjimo ir po $10.000 p>-

Komunistu advokatai nu- ,ni^n- baudos neva _uz tai, 
rodė, jog tai būtu nežmo- kad skelb?’. buk, mkesl« 'c‘: 
uiškai per aukšti'užstatai. "“'^ti
Toki užstatai laužytų Jung. I Ju^t‘nlų,,V:dsUjų . VilW^‘ 
Valstijų Konstituciją, kuri

epart

Dar Pusšešto Biliono 
Doleriy Nepritekliaus

Washington. — Prezid. 
Trumanas pranašauja, kad. j 
Jungtinių Valstijų iždas' 
per 12 mėnesių nukentės 
dar 5 bilionus ir 500 milio- 
nų dolerių nepritekliaus.! 
Prezidentas todėl ragins] 
Kongresą pakelti taksus.

Šalies iždas ■ susilauks 
faktinai tiek nepritekliaus, 
kiek valdžia paskyrė pinigų 
Marshallo planui vakarinė
je Europoj ir Atlanto kraš
tams ginkluoti prieš komu
nizmą. Marshalliniai vaka
ru Europos kraštai gausį 
$4,100,000,000, o Atlanto ' 
šalys $1,314,010,000 per 
tu s.

Jungt. Valstijų ižde 
12 mėnesių susidarys 
nepritekliaus, kad išeis 
po 36 dolerius ir 60 centu 
skolos kiekvienam ameri
kiečiui — vyrui, moteriai ir 
kūdikiui.

Apeliacijų teismas atidė
jo iki gruodžio 12 d. baus
mės vykdymą šešiems ko
munistų advokatams. Fede- . 
ralis apskrities teisėjas Me
dina juos siuntė kalėjiman, 

teismo paniekini-
na.

ų ' “-----<
Holandijos Sutartis

55 Žmones Užmušti Lėktuvų 
Susidūrime Washington e

Washington. — Karinis i lėktuvas. Bet Bridoux pir- 
Bolivijos lėktuvas pusiau ma tūpęs žemyn, taip ir 
perkirto ore amerikinį ke- smogęs amerikinį lėktuvą, 
leivinį Eastern Air Livijų kuris tuo pačiu laiku leido- 

lėktųvui'si aikštėn.
Ką kita sako Bridoux, 

Bolivijos civilinės orllaįvijos 
direktorius, 28 metų amž. 
Jis kaltina aikštės tvarky
tojus; tvirtina, kad jie klai
dingai davė ženklą dėl nu
sileidimo. Bridoux suprato, 
kad jie patvarkę jo lėktu
vui pirma nusileisti žemvn.

Nelaimėje, tarp kitų, žu
vo republikonas kongres- 
manas George Bates; buvęs 
demokratas kongresmanas 
ir New Yorko Tammany 
Hall vadas Michael J. Ken
nedy; garsi piešėja Helena 
Hopkinson ir kt. .

lėktuvą. Su šiuo 
žuvo visi 55 keleiviai ir į-! 
gūlos nariai. Nelaimė įvyko 
tiktai 300 pėdų nuo žemės. 
Sudužo ir Bolivijos lėktu
vas, bet jo vairuotojas Eric 
Rios Bridoux išliko gyvas, 
tik sunkiai sužeistas.

Karinis Bolivijos lėktu
vas buvo iš Amerikos pirk
tas.

Amerikonai kaltina Bri
doux, kad jis nepaisęs duo
to nuo žemės ženklo. Ženk
las sakęs, kad keleivinis a- 
merikonų lėktuvas turi pir
ma nusileisti aikštėn, o po 
jo galės nusileisti Bolivijos

e-
a-

pirmenybt 
pramonet 
dpijezijos 
išmokėtRHolandij 
ną, 132 milionu 

j “atlyginimo” už holandų
neva pasitraukimą iš Indo-

Visuotinas Streikas prieš 
Šaudymą Italu Valstiečiu

Lake Success, N. Y. — 
Anglų - amerikonų blokas 
politiniame Jungtiniu Tau
tu seimo komitete kaltino 
Bulg-ariją ir Albaniją, kad 
jos ginklavo graiku parti- ! v
zanus kare prieš Graikijos Italijos Darbo
monarcho-fašistu valdžia. ! Konfederacm (unijų sąj

Andrius Višinskis, Sovie- \un?a) Pa^elbė visuotimį 
tų užsienio reikalu minis-|dvyhkos yalandų sti emą, 

 

tras, atsakydamas kaltinto-! Pi’otestuojdnt, Uid policija 
noroičho- nušovė' du bedarbius, beze-

jam, jjai vinixc. , ■ v, . • v • i-
— Jūs, kalbėdami prieš/^4^^^^^^^ i^JZCide— 

Albaniją ir Bulgariją, ..
užmirštate, kad daugiau-{^yuTdzia pasiuntė policiją 
šiai ginklų partizanam įga-j valstiečius pietinėje/ 
beno ir pardavė amerikinio ! Italijoje, kur jie megjno smjrt 
Marshallo plano remiami „^kraustyta į 
kraštai, ypač Francija, Ita-;
liia ir Turkija. Šį faktą jūs U “°L . . _
užtylite ir gudraudami šne-12?.™ A °R vaKarinfs 
kate apie kitus dalykus. , tij^s (žemėje, .amerikonų 

--- imtam rjaozte,
Hong Kong. — Smarkėja į sprogstamdšios atominės i 

ir platėja partizanų kova | raniumo medžiagos, 
prieš kinų tautininkus Hai-1___________
nan saloie, 12 mylių į pie- . ORAS. — Vėjuota nied 
tus nuo Kinijos sausžemio. ra, šalčiau.

atras
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Negerai, Ponas 0’Dwyer!
Einant rinkiminei kampanijai prie galo, tūli kandi

datai į valdvietes, mums atrodo, eina iš lygsvaros. Pa
imkime patį miesto majorą William O’Dwyerj. Norėda
mas būti išrinktu dar vienam terminui, ponas majoras 
savo kalbose naudoja netinkamą, žalingą taktiką.

Dėl blogos padėties miesto važiuotėje (transportaeijo
je) p. O’Dwyeris ieško kaltininkų ne savo administraci
joje, bet...- kapinėse. Jis visą kaltę dėl važiuotėje ne
tvarkos primeta buvusiajam miesto majorui, liaudies 
gerbiamam La Guardijai.

Nesakome, kad prie La Guardijos važiuotės klausimai 
buvo išspręsti. Ne! Buvo joje trūkumų, bet reikia atsi
minti, jog tik La Guardijai esant majoru buvo suvisuo
meninta vyriausios važiuotės šakos požeminiai trauki- 

\ niai.
Esant La Guardijai miesto majoru, žmonės galėjo va

žinėtis už 5 centų fėrą.
Kas gi atsitiko prie p. O’Dwyerio? Buvo pakeltas fė- 

ras— du kart tiek pakeltas. Kai jis kėlė važiuotės fėrą, 
p. O’Dwyeris sakėj jog tai išspręs visus trūkumus va
žiuotės sistemoje. Ar išsprendė? Žinoma, ne!

Tuos trūkumus rimtai žada ištaisyti Amerikos Darbo- 
Partijos kandidatas miesto majoro vietai, Vito Marcan- 
tonio. Jis taipgi žada grąžinti penkių centų fėrą, kai bus 
miesto majoru išrinktas.
• Mums rodosi, jog p. O’Dwyerio priekabiavimas prie 
mirusiojo La Guardijos, buvusiojo Marcantonio bičiulio 
ir draugo, yra nerimta priemone sau balsams žvejoti.

Kitas dalykas. Štai, p. O’Dwyeris pareiškia, būk, gir
di, miesto šalpos (Welfare) departments valdo komunis
tai ir jis, p. majoras, ligi šiol negalėjo jų iš ten pašalin
ti- v 4 /

Argi tai tiesa?
Žinoma, ne!
Ponas O’Dwyeris žino, jog tai nėra tiesa, bet jis* čia 

komunizmą naudoja anti-komunistiniams balsams pasi- 
gauti.I ■ * ■

Majoras jaučiasi blogai. Jis mato, kad didmiesčio pi
liečiai rengiasi balsuoti už Marcantonio. Dėl to jis, 
O’Dwyeris, ir griebiasi nerimtų “argumentų” savo opo
nentui “nuriąkinti.” Bet tos priemones labai prastos, ne
rimtos! ‘

VALDININKAI 
t NEVYKDO PAŽADŲ

Čikagos klerikalų Drau-j 
gas rašo: ,

i

Lede ra Ii ne valdžią ir jps vi- 
( sas dalis turi savo rankoje po- 
i litikai. Retas kuris iš jų yra 
i pakankamai išmokslintas ir 
1 įsigijęš patyrimo vadovauti, 

kurti, gaminti, /ų specialus 
tikslas yra gaudyti balsus rin
kimų metu. Todėl reikia girtis 
ir kięrk galint daugiau pažadų 
duoti. Nors ir nedidelę pažadų 
dalį po rinkimų tegali išdildy
ti, bet ką duoda, duoda ne už- 
dyką. Už tai užmoka balsuo
tojai,-visuomenė. Iš vienų kiše
nės išimama, į kitų įdedama. 
Balansą suvedus, pasidaro tas 
pats. Nėra tokio dalyko, kaip 
mokslas uždyką, nemokama 
medicina, arba kas kita. Už 
tai kas nors užmoka. Tikriau
siai — užmokame mes patys.1

Kaip matome, Marijonų 
brganas pasakė biskelį tie
sos apie buržuazinius val
dininkus. Tiesa yra tame, 
kad jie, rinkimų metu, pa
žada visuomenei viskį, o, 
kai tampa išrinkti, savo pa
žadus tuojau pamiršta, jų 
nevykdo gyvenimam Taip 
yra su republikonais ir su 
demokratais.

'’Kokia gi iš to išvada?
Išvada plaukia 

darbininkai 
savo klasės 
vietos ir į 

| įstaigas, — Kongresą, vals
tijų seimelius, miestų tary- 
į bas.

Šiemet, lapkričio 8 dieną, 
balsuotojai . turėtų balsuoti 
už pažangiuosius žmones į 

: valdvietes, kur jie kandida
tuoja. Pavyzdžiui, Niujorke 
jie turėtų balsuoti už tokius 
vyrus, r kaip Vito Marcanto
nio, majoro vietai, Benja
min J. Davisą, miesto tary
bos nario vietai. Kitais žo
džiais: jie privalo balsuoti 
\iž visus Amerikos Darbo 
Partijos kandidatus. Šitie, 
kai bus išrinkti, tikrai vyk
dys tai, ką jie žada rinki
minėje kampanijoje.

Jungtinių Valstijų reakcio
nieriai su teisėju Medina prie
šakyje pakėlė savo geležįnę 
kumštį prieš komunistų lyde
rius. ir juos gynusius advoka
tus. Teisėjas Medina ne (ik 
dėjo visas pastangas apsunkin
ti gynimą komunistų lyderių, 
bet dar, teismui pasibaigus, 
diktatoriškai pasiuntė į kalėji_ 
mą advokatus, kurie gyhė. 
Tur būt. pirmu kartu istorijoj 
toks atsitikimas. Didžiausių 
žmogžudžių advokatai nebuvo 
baudžiami. Net fašistinių'šąliu 
teismai nebaudė tokių advo 
t ir, kurie gynė komunistų ly 
rius.

Taipgi reikia pažymėti, kad 
na 
1U-

<a- 
le-

teismas, su teisėju Med 
priešakyje, nusmerkė kor 
nistų lyderius ne už papildy
tus nusižengimus, o už idėj
Jis nusmerkė marksistines idė
jas, kurios šiandien visai ne 

Jas įsisavina širątai 
įas 
la

ki biro vkn-

as.

in

naujos.| 
milijonų žmonių. Uždary 
kelių marksistų yra lygus 
sėmimui iš jūros 
dens ir užkorkavimui jo b t
lyje. Marksistinės idėjos p! 
ta ištisuos kontinentuos it gai
sras ir įkalinimai lyderių jų 
nesulaikys, kaip kibiras van
dens negali užgesinti gaiš
Teismas parodė ne tų idėjų

teki a: 
privalo statyti 
žmones i valei- 
įstatymdavystės

žalingumą, o reakcijos baimę.
Teisme buvo primygtinai 

kalama, kad komunistai suo
kai biavo nuversti valdžią, bet 
tie kaltinimai buvo remiami 
daugiausiai citatorbis iš mark
sistinių raštų. O Marksas ir 
Engelsas savo raštuose jokių 
suokalbių nedarė. Jie tiktai 
išdėstė įstatus, kuriais remiasi 
visuomenė; jie tiktai nušvietė, 
kaip visuomenė Progresavo, 
progresuoja ir progresuos. Tai 
socialis- mokslas. Jis nieko ne
išranda, tik faktais užfiksuoja 
tai, kas yra, kas buvo, kas bus. 
Jis nesukuria klasių kovos, 
bet nušviečia, kodėl ta kova

Kalbant apie revoliucijas, 
perversmus, galima pažymėti, 
kad Jugtinės Valstijos gimė 
revoliucijoj. Jei ne pilietinis 
karas, tai šiandien Jungtinės 
Valstijos veikiausiai būtų kaip 
kad Indija yra, kokia nors do
minija. Ir tą revoliuciją ame
rikiečiai garbina. Ir niekas ne
būtų jos sulaikęs, nes ji gimė 

į sąlygose, kurios tuomet egzis
tavo Jugtinėso Valstijose, arba 
britų kolonijoj.

Teisėjas Medina ir kiti gali 
būti tikri, kad jų žygiai gy
venimo nesulaikys.

ra.

DARBININ1
J. J. KASK 

1 530 Summer Ave.
Tel. Hi
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Newark, N. J 
unboldt 2-7964

Išėmė
Buvo

Elizabeth© Vajininkai.......
M. Svinkūniene, Waterbury
Hartfordo Vajininkai ....
Philadelphijos Vajininkai .
K. Žukauskiene, Newark ........... .. .................... 748
ALDLD 20 kp., Moterų Skyr., Binghamton . . . 650

588
379 
304 
96

1746
1069

-ZN993

t*. Beeis — F. Klaston, Great Neck
J. Davidoniš, Worcester .............y
A. žemaitis, Baltimore 
Brooklyn© Vajininkai .
V. Ramanauskas, Mineršville ....
E. Kasparicnė, Wilkes-Barre ..
Bridgeporto Vajininkai ..?......... ,

Adams, Grand Rapids .......
Pruseika, Chicago ...............
Kuzmickas, Shenandoah ..... 171
Kirslis, Bridgewater .
Sauka, Brockton .......
Anderson-L. Bekis, Rochester
K. Urban, Hudson ..............
Sharkey, Easton ..................
P. Dambrauskas, Haverhill
Puidokas, Rumford ............
Šlekaitis, Scranton ...............
Valinčius, Pittston ...............

Vajininkai'iš Elizabeth, N: J., įžengė į laimėtojų lente
lę ir užėmė pirmą vietą. Gražiai pasidarbavo to miesto 
vajaus kapitonas K. Čiurlis, prisiųsdamas pluoštą atnau
jinimų. O nuo Antano ir Jurgio, elizabethiečiai, kurie 
taipgi gražiai darbuojasi vajuje, gavome astuonias nau
jas prenumeratas ir atnaujinimų.

M. Svinkūniene, iš Waterbury, Conn., taipgi gražiai 
pasidarbavo, ji jau antroje vietoje.

L. Žemaitienė, veikli vajininkė iš Hartford, Conn., 
prisiuntė dvi naujas prenumeratas. Taipgi įžengė į lai
mėtojų skyriuje. O. Girnis, prisiuntė atnaujinimų. J.

Motferų kuopa', Binghamton, N. Y., tvirtai l^il^'i lai
mėtoją skyriuje. O. Girnis, prisiuntė atnaujinimų; J .
K. Nayalinskienė, prisiuntė naują prenumeratą ir at
naujinamų. Ji rašo,i kad jau tris naujus skaitytojtfs pri
siuntė ir, jei sveikata daleis, darbuosis daugiau avim 
naujų skaitytojų. Už tai bravo!

Pasirodo, kad šį sykį moterys viršija šiame S: 
Apart virš minėtų draugių, dar gavome neblogų rez 
tų nuo E. Kasparienės, iš Wilkes-Barre, Pa., 
Jacobs, Oakland, Calif., ir nuo H. Žukienos^. 
hamton, N. Y.

L. Pruseika, Chicago, Ill., prisiuntė naują prenumera
tą ir atnaujinimų. Nepaisant to, kad jis užimtas visokiais 
darbais su Vilnies reikalais, jis vis vieh nepamiršta ir 
dienraštį Laisvę. Stojo į vajų ir darbuojasi energingai.

S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa., mums visiems gerai 
žinomas dainininkas, taipgi prisiuntė naują prenumera
tą ir atnaujinimų. Tikimės, sulaukti gerų rezultatų nuo 
Stasio.

J. Didjun, New Haven, Conn., prisiuntė atnaujinimų. 
Jam dirva New Havene maža, bet, rodosi, kad apylinkė
je draugai galėtų jam pagelbėti. Artinasi dėkavonės die
na — jums labai dėkingi būtų jūsų draugas ir kaimynas, 
jeigu tai dienai, kaipo dovaną uži*ašytumėt dienraštį 
Laisvę. Pamėginkite!

286 : P. Šlajus, Eddystone ..........
.. 266 j S. Penkauskas, Lawrence .. 
.. 260 Į Helen Jacobs, Oakland .
. 216 
.. 210

s.
S.
A.

c.
s.
s.
p.

..' 140
140
112
112
106
106
104
96

. 84

J. Simutis, Nashua ...............
H. Žukicnė, Binghamton .....
Geo. Shimaitis, Montello ..... 
\LDLD 4-ta Apskr.
J. Bimba, Paterson ............
St. Tvari jonas, Detroit ......
J. Žcbrys, Cleveland ........
A. Bcrnot, Los Angeles .....
LLD 77 kp., Cliffside .......
J. Didjun, New Haven .....
A. Taraška, Milton ...........
LLD 75 kp., Miami ...........

84
84

. 78 
72 

. 56
Pittsburgh 56

56
56
56
56

. 56

■’8
28

tojas leisdavo moteriškus hor
monus.

Kaip ten nebuvę, bet kele
tas bendrų taisyklių Jums iš
eis geram Dieta: nevartoki! 
visai jokių riebalų ir taukų i ■ 
aliejų, jokių riebiai užtaisytu 
valgių. Labai mažai miltiniu 
krakmolinių valgių, gardėsii 
iš nebegyvų ------------- -------
tu ir užmūštų baįltųjų miltų. 
Labai mažai druskos ir smar
kiųjų rūkščių ir deginančių 
prievalgių : acto, pipirų, gars-> 
vyčių, muštardos, smarkių pa-

i chemiškai baltini

ŠIRDIS IR KITI G^LAI ;
Drauge gydytojau, žinau 

žmonių, kurie džiaugiasi jū
sų patarimais. Ir aš taip no
rėčiau.' Man jau sukako 58 
m. Vis sverdavau 150 sv., o 
dabar, per vienerius metus 
užaugo man net 30 sv.: sve
riu apie 180 sv.

Prieš keliolika metų turėjau 
operaciją ant vidurių, 
mano gimdymo namus. 

/ pradėjęs augt navikas.
kiauį pasitaisiau, bet ūmai su
sirgo, mano vyras, sirgo 3 me
tus ir numirė. Jau 11 metų, 
kaip likau našlė ir gyvenu su 
va i k a is.

Jau trečias metas, kaip ei
nu pas gydytoją. Silpna esu, 
greit pavargstu. Gydytojas 
sako, kad turiu prastą širdį ir 
kepenis ir mažai kraujo. Jis 
leidžia man gyduolių į ranką 
ir duoda tablečių, po 1 tris 
kartus i dieną, 
ir vyno, po pusę 
valgio, tai nuo to 
dėjau tukt.

Liepė būt ant 
gyt viską, bet aš.
'mėgstu sūrius ir pūkščius' val
gius. Nebuvau girtuokle, bet 
didelė kavos gėrike. Apeti
tą turiu gerą. Viduriai labai 
gerai dirba. Miegot mažai 
miegu, bet gydytojas neduoda 
miegui vaistų. Sako — gulėk, 
kad ir nemiegi. I

Kai kada širdis ima šoki-, 
net nugarą skauda.

būtų gerai, tik ta mano 
— viską sugadina.

ATSAKYMAS

Jei Jums kraujas silpnas 
(taipgi ir širdis), tai varto
kite dažniau kepenų, 1 ar 2 
minutes virtų vandeny. Po 
gerą riekutę sušveiskite kad 
ir kasdien ari kas pora dienų. 
Ir tą vandenuką nuo kepenų 
išgerkite. Reikia ir šiaip val
gių, negadintą perdaug viso
kiais virinimais, Lepinimais, 
prezervavimais.

Ir būtinai, būtinai vitaminų. 
Daugmeningų, mišrių vitami
nų — “multiple vitamins.” 
Imkite po 2, po 3 piliules lai
ko valgymo. lodino po 1 lašą 
kas diena, su pienu ar van
deniu, per visą gyvenimą, 
kaip ir vitaminų.

Jums pravartu, ir. moteriš
kieji hormonai, 
monai.
recepto jų negausite. Taip 
tik ant popierėlio išsirašiusi 
jų vardą, nieko nelaimėsite. 
Jūsų gydytojas gal Jums ir 
duoda hormonų. Paklauskite. 
Jei neduoda, paprašykite, kad 
prirašytų Jums hormonų: 
“estrogenic hormone.”

Būkite dažniau ore, vaikš- 
tinėkite, po truputį dirbinėki
te, bet nenusivarginkite. Pa
gulėkite kada dieną pogulio, 
snustelkite.
kite,] kad jos
perdaug kokia 
čiu, rūpesčiais, 
mu.'

Detroit, Mich............ 45.00
Binghamton, N. Y. .. 41.25 
Bridgeport, Conn. . 
Pittsburgh, Pa. ... 
Bayonne, N. J. ... 
Hartford, Conn. .. 
Philadelphia, Pa. . 
So. Boston, Mass. 
Seattle, Wash.........
Hillside, N. J.........
Kearny, N. J.........
Elizabeth, N. J. ... 
Wilkes-Barre, Pa. 
New Kensington, Pa 
Paterson, N. J..........
Lawrence, Mass. ... 
Bridgewater, Mass. . 
Easton, Pa................
Schenectady, N. Y. ... 5.00 
Scranton, Pa............ .. 5.00
Great Neck, N. Y. ... 4. 
Grand Rapids, Mi 00
Miami, Fla..........- - -
Rochester, N. Y.......... 3.00
Los Angeles, Cal. 3.00

Biudžeto sustiprinimui 
1950 metams — persikėli
mui ir pasveikinimui dien
raščio 30 pietų jubiliejų, 
aukų gavome sekamai:

M. ir B. Kirkai, Chicago, 
Ill., $10.

M. J. Švilpa, Hartford, 
Conn., $5.

Po $3: K. Abekienė, Chi
cago, Ill., E. Strasnitskas, 
Waterbury, Conn., V. Rugi
nis, Waterbury, Conn., 
John J. Gerdis, New Bri
tain, Conn., J. Stanulisį, 
Torrington, Conn., J. Maliį 
nauskas, New 
Conn., K. ir H. 
Pittsburgh, Pa., 
dauskas, New 
Conn., John Marks, Berke
ley, Calif., Adomas Zaikus, 
Metuchen, N. J., F. Jonai
tis, Gardner, Mass., Geo. 
Mack, Frankfort, N. Y., K. 
Matukaitis, Chicago, Ill., S. 
Pečiulis, Milwaukee, Wis.

A. Šupienė,

i KAIP KATALIKŲ . 
HIERARCHIJA 
GUDRAVOJA

Dienraštis Vilnis rašo:
Chicagos vyskupas Bernard 

Sheil pasakė neblogą kalbą 
East Chicagos streikuojan
tiems plieno darbininkams. Jo 
kalbos klausėsi 4,000 plieno 
darbininkų.

Vyskupas Sheil pasakė ne
maža karčios teisybės žodžių 
plieno kompanijoms. Jis kal
tino jas piktomis užmačiomis 
ir pasisakė už tokią pensijų 

j sistemą, kurion patys darbi- 
; ninkai nemokėtų indėlių. Jei 
! korųpaniją gaspadoriai gauna 
pensijas, be savo asmeninių 
indėlių, kodėl ne darbininkai?

Dėl vyskupo Sheil pasirody
mo ant scenos reikia tiek pa
sakyti : katalikų bažnyčios 
hierarchija jį panaudoja, kai
po spoksmaną, kuomet jai 
Veikia pademonštruot savo li
beralizmą. Jis gal vienatinis 
aukštas dvasiškis, kuris, pro
tarpiais, bando kalbėti už dar
bininkus.

Bet vyskupo Sheilo kalba 
jokiu būdu nėra kalba visos 
aukštosios dvasiškuos. Plieno 
darbininkų streike kaip ir ki
tuose streikuose męs nematom, 
kad katalikų bažnyčia, kaipo 
tokia, užimtų aiškią prodarbi- 
ninkišką poziciją. . r . .

Vyskupas Sheil yra tik so
listas. Daugiabalsio bažnytinio 
chpro nėra. Nėra jokių veiks
mų, jokios bent kiek platesnės 
akcijos. *

.. 40.75
.. 36.00
.. 33.50
.. 24.50

. 21.0
. 15.00

.. 15.00

.. 15.00

/

Rasistai Veikia

Bayonne,

13.00
11.79
11.00

6.00
6.00Britain] 

Bogušiai;
P. Gar-
Britain,

saulės, val- 
labiausiai

Patarė dar 
stiklo pirm 

vyno ir pra

net, 
šiaip

kasdien pirm valgio 
pusę geros taurės iš- 
Jis nebūtų leidęs ir 
labai rūkšeių valgių, 
viso to Jūs darotės

kanadiečiai apie 
KOMUNISTŲ VADOVŲ 
NUSMERKIMĄ

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo: >

Nuotaikos žiūi’ė- 
nesu drumsčias 

baime, pyk- 
pavyduliavi-

Po $1: Chas.
Apollo, Pa., P.

lytiniai hor-
Tik keblumas: be

/

“Valys” CIO.
Philip Murray, CIO prezidentas, pateikė CIO suvažia

vimui, vykstančiam Clevelande, pranešimą.
Jame Mr. Murray smarkiai puolė kairiuosius CIO va

dovus ir grašino, jog/šis suvažiavimas turėsiąs juos, 
kairiuosius, “išvalyti” iš CIO.

Komercinė spauda rašo, jog dauguma suvažiavimo da
lyvių stosią už “valymą.”

Pirm‘negu suvažiavimas^ prasidėjo, Harry Bridges, 
kairiųjų vadas, turėjo pasitarimą su Murray. Bridges, 

' sako pranešimai, smerkė Murray politiką; jis patarė pre
zidentui atmesti “valymdsi” užsimojimą, bet Murray at
sisakė Bridgeso patarimu klausyti.

Mes jau ne kartą sakėme: jeigu šis CIO suvažiavimas 
klausys dešiniųjų politikos ir pradės “valymąsi”, tai jis 
pakenks ne kairiesiems, o visam CIO, visam Amerikos 
darbininkų judėjiniui.

Mes manome, jog CIO nėra politinė partija ir šitoje 
organizacijoje turėtų būti vietos visokių pažiūrų darbi- 

• ninkams.

Niujorko rinkiminėje kampanijoje šiemet kelia galvą 
rasistai. Tai žmonės, kurie neapkenčia žydų, negrų, ita
lų, puertorikiečių ir ateivių. \

Senatorius Dulles, republikonų kandidatas senatoriaus 
vietai, — tasai Šaltojo karo ritieris,.— savo kalbose rodo 
pirštu į Niujorko žmones grūmojančiai ir pažeminau- v • •ciai.

Skleidžiami lapeliai, nukreipti prieš žydus, negrus, ita
lus ir bendrai ateivius. ,

Hearsto spauda pradėjo bjaurią kampaniją prieš pu- 
ertorikiečius, matyt, todėl, kad daug jų žada balsuoti už 
Marcantonio miesto majoro vietai, taipgi už Benjaminą 
J. Davisą, miesto tarybos nario vietai.

Amerikos Darbo Partijos veikėjai, kuriem tenka eiti 
iš namo į namą su literatūra ir rinkimine propaganda, 
sako, rasistams jau pavyko daug žmonių užnuodinti.

Prieš tokią rasistų taktiką, aišku, privalo kovoti kiek
vienas amerikietis, kuriam rūpi mūsų krašto laisvė ir 
žmonių gerbūvis. • i-

Rasistai - fašistai, pildami savo anti-negrišką, anti
žydišką, anti-ateivišką smalą .į žmonių galvas, atlieka 
baisų darbą.

Gal Jums ir yra kas šir
džiai, tačiau abejoju, ar Jums 
būtu kokia, organinė širdies 
liga.. Gydytojas Jums nebū
tų leidęs tiek daug ir siste
mingai, 
vyno po 
tvonyt, 
sūrių ir 
nes nuo
riebi ir ,sunki, o tai iš to di
desnis ir širdžiai darbas.

Kad gydytojas Jums lei
džia vaistų su adata ir table-' 
čių duoda, tai gali būti krau
jui sūstiprint. žmogus, mat, 
gali būti riebus ir tuo pačiu 
kartu mažakraujis. Naviko 
išėmimas gal buvo būtinas, 
jei jis Jums gadino gimtuvę. 

,Jūs neminėjot, ar Jums tuo
met išėmė ir kiaušides. Nu
stoti gimtuvės netaip jau svar
bu, bet n u stot kiaušidžių — 
tai jau didelė skriauda orga
nizmui. O j gal Jūms gydy-

STATYBOS DARBAI 
KOLŪKYJE

UKMERGE, rugsėjo 3 d.— 
Pagirio valsčiaus “Socializmo 
keliu” kolūkyje' vyksta visuo- 

Mneninių pastatų statyba. Jau 
užbaigtas statyti pastatas, ku
liam e bus įrengtas malūnas 
ir elektros jėgainė. Jėgainė 
teiks šviesą apylinkės kolū
kiams ir Pagirio miesteliui. 
Dab&r statybininkų brigada 
pradėjo statyti klojimą. Staty
bininkai pasižadėjo užbaigti 
darbą, per 10 dienų.

Pleskaitis, 
Kutėnis, 

Waterbury, Conn., Alex Pi
ktinas, Connerton, Pa., B. 
Kaluses, W. Fitchburg, 
Mass., J. Sholunas, Hazard
ville, Conn., V. Beckas, 
West Haven, Coijn.

Berkeley, Calif. T* - .'*00
Gardner, Mass........ 3.00
Milwaukee, Wis....... 3.00
NewaTk, N. J. --------  1.00
Shenandoah, Pa........1.00
Haverhill, Mass......  1.00
New Haven, Conn. ... 1.00

Brooklyn, N. Y. ... $118.00 
Waterbury, Conn. ... 79.00 
Brockton, Mass.........63.00
Worcester, Mass. ... 56.00 
Chicago, Ill................ 54.50
Baltimore, Md. ..... 53.00 
2—Naujais skaitytojais

Dėkojame visiems va j i 
ninkama už puikų^jiasidar 
bavimą prenumeratųrerka^ 
le ir aukų. Taipgi aukoto
jams už gražią paramą. 
Norime atkreipti dėmėsi —. 
žinokite, kad ir už aukas 
punktai skiriami. Bus pri- 
skaityti vajaus pabaigoje. 
Tad vajininkai — dėmesio 
— ir už aukas gausite . 
punktų.

j Laisvės Administracija

2 Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., Lapkr. 3, 1949



JUOZAS VALATKA
f;

Rašo ST. JASIUONIS
(Atsiminimai)

šių metų lapkričio 7 d. 
bus metinė sukaktis nuo 
Juozo Valatkos mirties. Šia 
proga tenka parašyti žiups
nelį atsiminimų.

Su Juozu Valatka, jo 
žmona ir dukteria teko su
sipažinti 1918 metais, o Juo
zo vardas prisimenamas 
nuo 1911 metų, kai jis su 
kitais buvusiais Keleivio 
raidžių rinkėjais pradėjo 
leisti laikraštį Laisvę. Lais
vės įsteigėjais buvo J. Va
latka, J. Neviackas, A. Ne- 
viackas, J. Undžius, M. Mi- 
zara ir P. Naudžius.

Jie įsteigė laikraštį tik 
su keliais šimtais dolerių 
kapitalo. Patys, sakoma, 
gaudavę algos po $7 savai
tėje. Pradžia buvo gana 
sunki. Bet laikraštis rado 
dirvą plėstis. 1914 metais iš 
So. Bostono, Mass., Laisvė 
buvo perkelta į Brooklyną.

Juozas, rodos, kurį tai 
laikotarpį (dėl susiIpnėju
stos sveikatos) buvo pasi
traukęs nuo Laisvės, bet 
paskiau ir vėl grįžo į ją. Jis 
buvo įsigilinęs į spaustuvės 
darbininko amatą ir buvo 
Laisvei labai reikalingas. 
Kai Laisvė įsigijo moder
niškas mašinas raidėms 
rinkti (linotype), Juozas 
patapo tų mašinų mechani
ku. Jei kitam darbiųinkui 
pasitaikydavo sugadinti ma
šina, tai Juozas turėdavo 
taisyti, nežiūrint nei darbo 
valandų skaičiaus, nei rei
kiamo poilsio.

Asmeninė mūsų pažintis 
greitai susimezgė į artimą 
bičiulystę ir mudu su žmo
na būdavome dažnus Va
latkų svečiai, kai gyvenome 
Brooklyno. Vasaros metu

•Juozo gabumus, įsitraukė jį 
savitarpiu ir pasistatė suf- 
liorium. Būdavo dažni at
sitikimai, kad veltui žmona 
lauks savo Juozelio su va
kariene. Jis ar tai spaustu
vės darbuose, ar tai meni
ninkų ratelyje, užkliūdavo 
ir — neprilauksi.. .

Juozas išdirbo Laisvėje 
23 metus. Buvo laikotarpis, 
kad jam teko ne tik spaus
tuvės darbais rūpintis, bet 
eiti ir biznio vedėjo parei
gas. Laike garsiųjų Palme- 
rio ablavų 1920 metais Juo
zas buvo Laisvės adminis
tratorius. Valdžios agentai 
tada dalinai suvertė ir išve
žė Laisvės archyvus ir buvo 
areštavę Valatką. Laisvė, 
minėdama šį įvykį savo si
dabrinio jubiliejaus sukak
tyje, pasakė apie Juozą, jog 
jis “patyręs ir gabus tech
nikas. Tai plieninis žmogus 
darbe. Dienęmis ir vaka
rais, dirbamą ir šventą jis 
Laisvėje. Dirba, rūpinasi 
Laisvės reikalais, nerokuo- 
damas jokių viršlaikinių 
mokesčių.”

Ne man spręsti Valatkų 
šeimyninio gyvenimo santy
kius, kai aš atsidūriau to
li nuo jų ir nebesueidavau. 
Tiek žinome kad Juozas 
1938 metais išvyko iš 
Brooklyno, palikęs žmoną 
Beatričę ir dukterį Eunicę. 
Žmonos patiektomis žinio
mis man, jis išvyko nė neat
sisveikinęs, tik palikęs raš
teliu pranešimą, jog vyks
tąs pas gimines. O tuo tar
pu nuvyko į Chicagą ir sto
jo dirbti Vilnies spaustu
vėm Vienerius metus siun
tinėjo žmonai paramą, bet 
vėliau tą paramą nutraukė 
ir susituokė Chicagoje su

Busimųjų Amerikoj Farmerių konvencijoje pasisveiki
na Robert S. Stevens, Jr., iš Lynchburg, Va.; Kenneth 
England iš Chandler, Arizona; John Castroginni iš 
Montrose, Pa.; Jack H. King iŠ Dadeville, Mo. Du 
yra 19 metų amžiaus, trečiasis 22, ketvirtasis 20. En
gland išrinktas kaipo numatomas būsiant tarpe žy
miausiųjų ateities farmerių. Nesakoma, ar jie atstova
vo dirbančiuosius farmerius ar daugtūkstantinių akrų 

savininkus.

asmens simena Juozą ne kartą sa
kiusį, kad jo palaikai būtų 
sudeginti ir pelenai vėjais 
paleisti, taipgi kad laidotu
vės nebūtų iškaštingos, — 
jei liktų sutaupų, tebūna 
skirta spaudos palaikymui. 

Lietuvių Tautiškos Kapi
nės Chicagoje gaubia Juozo 
palaikus. Toji vietovė gau
bia palaikus daugelio asme
nų, turėjusių kilnią sielą, 
— turėjusių geismus dabin-

dažnai vykdavome į Far kita mpteria.
Rockaway pajūrio pliažą,' — Likau tartum apkerė- 
kur didžiųjų bangų supami tas — pasisakė jis dukte- 
maudydavomės. Iriai Ėunicei, kai toji su mo-

Anuo metu Brooklyno tina nuvyko Chicagon pasi- 
pažangieji lietuviai juto matytą su juo.
reikalą lavintis, siektisl Juozo šeimos ryšiai su 
aukštesnio supratimo politi- pirmąja žmona nutrūko, 
kos klausimais ir podraug Tačiau, kaip žmona, taip 
lavintis lietuvių kalbos ra-'duktė, nekaltina jo. Gyve- 
šybos. Juozui Valatkai ne nimas pilnas pinklių ir pin- 
vienus metus sekmadienių klės užkliudė Juozą...
lytais teko būti lietuvių kal-l Jau keletas metų kaip 
bos mokytoju. Šias pareigas žmona su dukteria yra ap- 
jis ėjo visu nuoširdumu ir sigyvenusios Los Angeles, 
painius klausimus ryškin-|Cal. Žmona per eilę metų 
davo gana pasekmingai. jaučiasi palaužta sveikata.

Brooklyniečiai dažnai su-Į Kaliforųijos klimatas tei
si burdavo į vaidybos rate- kia jai daugiau susiramini- 
lius ir vaidindavo scenos mo. Vyro ir tėvo atminimui 
veikalus. (ĮJabar šioje me- jiedvi pasodino puikų rau- 
no šakoje veikia vaidintojų donų rožių krūmą, pasodi- 
grupė Liaudies Teatro va r- no tą dieną, kai Juozas bil
du.) ivo laidojamas... Tolima

Vaidybos rateliai, patyrę kelionė neleido jiedviem da-

Admirolas Arthur W. Radford (kairėje) laivyno vir
šininko admirolo William F. Halsey paplojamas per 

petį abiejų mintims supuolus apie tai, kaip geriau 
rengti karą.
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4 J'umpuolkin. 
riūsė meistr/s 
gk iodjjiių pri- 
Su nuovargiu 
riikalų pan 

donavusiomfsArankomis tri 
senasis meistras. Keisdavo 
chemikalų sudėtį.

Meistro Laime
Meistras A. Geniškis atsikė

lė anksti, susitvarkė ir iš san
dėliuko išsitraukė dulkėtą 
maišelį su šaltkalvio įrankiais, 
štai viskas, kas jam likb po 20 
metų šaltkalviavimo! Iš krū
tinės išsprūdo gilus atodūsis. 
Nuo jaunų, dienų jis pradėjo 
dirbti. Jis dirbo gražiausias 
statulėles, liustras — metalas 
jo rankose virsdavo dailiausiu 
papuošalu. Tačiau veltui jis 
mėgindavo išbristi iš skurdo.

Apiy •vmiil/bill iunugū ū 
vą n/wsisM<usių bandymų 
liekanų. RH meistras n/pasi-

lyvauti brangaus 
laidotuvėse.

Juozo Valatkos veikla 
pažangiųjų Amerikos lietu
vių gyvenime paliko sukaup
tą žymę. Tvirtą pažangioji 
spauda — Vilnis, Laisvė, 
šviesa ir Tiesa — taip pat 
organizacijos ir jų įstaigos 
turi ne mažą įnašą iš Juozo 
darbų. Nors jis, kaip ty
kaus būdo asmuo, nevaidino 
vadovaujančios rolės, kurio
je visi jį būtų galėję maty- ti pasaulį gražesnėmis spal-j 
ti, bet jis dirbo svarbų dar- vomis, išsagstyti žmonijos 
bą užscenyje, darbą, kuris 
jungia jėgas sukūrimui gra
žesnio gyvenimo plačiai vi- liko nebaigti. Te kiti juos1 
suomenei, darbo liaudžiai.

Beatrice Valatkiene pri-

‘šiam padėjėjui 
Daug su juo

: ame--r4i^ihinhx 
: pildytą A'onią-A 

vičius pradėjo dirbti modelius. | vej(|e> che 
Prie jų kasdien būdavo meis
tras Geniškis. Nei mažiausias 
modelio trūkumas nepraėjo 
pro pastabias šaltkalvio akis. 
Pagaliau dešimtys modelių 
buvo paruošta. Meistras kartu 
su liejiku Sidabru atformavo 
dėžėse smulkias detales. Už
kūrė bronza pakrautą lydymo 
krosnį. Kasdien atsirasdavo vis 
naujos detalės. Praėjusios per

• Geniškio ir jo padėjėjo Pum-
Stambiausios Kauno firmos puolio ir kitas rankas, jos virs- 
įvairiausius menkniekius užsa
kydavo užsienyje, kad tik bū
tų ženklas, jog gaminta sve
tur, gi vietiniai meistrai vers
davosi kaip įmanydami. Sena
miestyje skurdžioje dirbtuvėje 
vargo ir Geniškis, vos uždirb
damas savo šeimai kąsnį duo
nos. Tris kartus už skolas už
darė jo mažą .dirbtuvėlę. 
Skausmas nudiegdavo krūtinę, 
kai teismo antstolis išnešdavo 
paskutinius įrankius, o patalpų 
savininkas ant tuščios dirbtu
vėlės durų pakabindavo spy
ną. Tada jis su savo sūnumis, 
pasiėmęs įrankių krepšelį, iš
eidavo į kaimą. .Čia ji* taisy
davo žiebtuvėlius, puodus, 
pelnydavo sau pragyvenimui.

— Tai kur? Vėl į kaimą? 
— pamačiusi dėliojant) įran
kius savo vyrą, paklausė žmo
na.

— Ne. Eisiu į artelę, į dar
bą, — su krepšeliu rankose 
jau tarpduryje atsakė jai vy
ras.

vomis, išsagstyti žmonijos 
takus laimės žiedais. Bet jų 
kelionė baigta, o darbai pa

baigia.
Ramybė jiems!

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
PIRMOJI NAUJŲ MOKSLO 

METŲ DIENA KAUNE

KAUNAS, rugsėjo 1 d. — 
Miesto ir apskrities pradinės, 
vidurinės ir aukštosios mokyk
los sėkmingai pradėjo naujuo
sius mokslo metus. Valstybi
niame universitete -pradėjo 
darbą 500 naujų studentu, ku
rių daugumą sudaro kolūkie
čių vaikai. Daugiau kaip 100 
jaunuoliu pradėjo mokytis Kū
no kultūros institute, šimtai 
tarybinių jaunuolių pradėjo 
mokytis technikumuose, dailės 
ir muzikos mokyklose.

Pradinėse ir vidurinėse mo
kyklose šiemet pradėjo darbą 
anie 24 tūkstančiai mokiniu, 
iš kurių daugiau kaip 3,000 
atėjo į mokyklos suolą pirmuo
sius metus.

Daugiau kaip 1,500 klausy
toju mokysis vidurinėse suau
gusių mokyklose, 400 jaunuo
lių lanko vidurines darbo jau
nimo mokyklas.

Pereinant prie septynerių 
metu privalomo apmokymo ei
lė pradiniu mokyklų perfor-i 
muotns j - nepilnas vidurines 
mokyklas. į

Iškilmingai pradėjo naujuo
sius mokslo metus visos mies
to ir apskrities mokyklos.

NAUJI PASIEKIMAI
Kaunas, rugp. 31 d. — 
“Zefiro” fabriko kolektyvas 

šiemet jnu sutaupė 1,000 kilo
gramu tabako, daugiau1 kaip 
900 kvadratinių metru gilzi
nio ir 200 kilogramu kandik- 
linio popieriaus, žymiai išau
go įmonės pajėgumas, šiemet 
zefiriečiai pagamino 108 mili
jonus papirosu daugiau, negu 
pereitais metais.

šulinys. įmonės mechani-i 
garo katilą I

PLEČIAMOS ĮMONĖS
ŠILUTĖ, rugs. 3 d. — Kintų 

ir Šilutės sviesto-sūriu gamy
bos įmonės, didina savo gamy
bini pajėgumą. Šilutės sviesto- 
sūriu gamvbos imonėje įreng
tas naujas šaldytuvas, artezi
nis
kas drg. Mažuolis 
pritaikė pigiam kurui — mc- i 
džio pjuvenoms, šiomis''dieno
mis čia atiduota eksploataci
jon naujas kompresorius ir di
delis skaičius pagrindiniai at
remontuotu separatorių,

Kintu įmonėje neseniai bai- 
nasteri gateriai 

va-
■ <rti remontuoti
iv katilas. Sutvarkyti 
rikliai ir kompresorius.

SUMANŪS DARBININKŲ 
PASIŪLYMAI

KAZLŲ RŪDA. rugs. 1 d.— 
Medžio apdirbimo kombinate 
iki šiol visos atliekos buvo su
naudojamos kurui. Jaunas 
darbininkas drg. Bakaitis pa

siūlė atliekas surūšiuoti ir iš. 
ju gaminti dėžes vinims. Pa
siūlymas buvo priimtas. Už 
dėžes vinims. pagamintas iš 
atliekų, fabrikas kas mėnesį 
gauna 1,500—2,000 rublių pa
jamų.

Kombinato kieme ilgą laiką 
gulėjo nenaudojama krovinių 
drezina. Meistras J. Barkaus
kas drezinai įrengė automobi
lio variklį ir paleido į darbą? 
Kombinatas su drezinos pagal
ba į geležinkelio stotį miško 
medžiagos išveža pusantro 
karto daugiau.

S. Budžiūnas

gaivus rugpjūčio ry- 
ryšulėliais ant pečių, 
į Kauną grįžo jo gy-

Buvo 
tas. Su 
dulkini 
ventojai. Jie stabtelėdavo prie
sveikų išlikusių savo namų ir, 
palengvėjusia širdimi, žengda
vo į juos. Tarybinės Armijos 
vejami rudieji grobikai nespė
jo čia prikišti savo niekšiškų 
nagų. Po miestą nuaidėdavo 
vėl stojusiu j rikiuotę fabrikų 
sirenos, skelbdamos, kad vėl 
prasideda gyvenimas. Sena
miestyje, prie vieno iš namų, 
Geniškis jau rado eilę drąugų, 
su1 kuriais buvo Sutaręs susidė
ti i artelę. Tuščioje patalpoje 
išdėstė jie savo atsineštus įran
kius. Prasidėjo darbas. Kas
dien didėjo artelės narių skai
čius, įvairėjo užsakymai. Ar
telė tvirtėjo: nuo smulkių pa
taisymų ji perėjo prie naujos 
produkcijos — vaikų vežimė
lių, aliumininių indų gamy
bos. Kasdien vis buvo gaunama 
papildomų Įrengimų. Geniš
kis pasijuto nauju žmogumi. 
Jam atsivėrė plačios galimy
bės kulti ką nors nauja. Ilgai 
vakarais po darbo 
metalus. Turtinga 
tirtis čia buvo jam 
pagalbininkas.

Gamybinės 'kooperacijos 
valdyboje Geniškį paklausė, 
ar jis galėtų padaryti sietynus 
naujam pastatui Vilniuje. Jis 
kartu su valdybos tarnauto
jais nuėjo į statybą. Susipaži
no su statybos vykdytoju ar
chitektu Spelciu.

i žiūrėjo,į šaltkalvį 
jo, ar anas galės 
sudėtingą darbą. 
Geniškis kalbėjo
itikinpmai. ir architektas suti
ko. Kelias dienas juodu kaitų 
darė brėžinius. Tai buvo ne
lengvas darbas. Sietynas ir 
lempos turi derintis prie sie
nų ir lubu ornamentu, sudary
ti viena ištisai išbaigta archi
tektūrini kūrinį. Popieriuje 
gimė tautine ornamentika at
pūsti brėžiniai. Su pilnu poit- ’ 
febu brėžiniu sugrįžo į Kauną 
šaltkalvis. Jis smulkiai viską 
papasakojo “Ratelio” artelės 
pirmininkui žiauridai. šaltkal
vio žodžiai uždegė pirminin
ką. bet pastarojo balse vis dar 
aidėjo abejonės.

— Bet ar tikrai tau pavyks ? 
Juk kitu atveju visa artelė 
patenka į keblią padėtį.

Tačiau tvirtas šaltkalvio 
balsas nuramino žiauridą. Juk 
Geniškis jau 20 metų dirba su 
metalu!

Meistras nuo pat pirmos 
dienos griebėsi darbo atkak
liai, dažnai net užmiršdamas 
aplinką. “Dailės” kombinato 
skulptoriai Laurinkus ir Vilke-1

dav0 blizgančia didžiojo me
ninio kūrinio dalimi. Praslinko 
geras laiko tarpas, ant darbo 
stalu sugulė gražiai nušlifuo
tu blizgančių detalių krūvos. 
Ta dieną Geniškis sfFsavo pa-s 
dėjėjais vakare nėjo namo. 
Jie pradėjo sustatinėti šias 
dalis. Rytą atėję darbininkai 
rado viduryje cecho ant štai/ 
didžiuli ligi galo užbaigtą( 
spinduliuojantį sietyną. Po jo 
gimė dar kitas ir kelios dešim
tys prie sienų pritvirtintų Jtnn. 
pų.

Viskas buvo paruošta. Geni
škis su savo kūriniais išvyko 
i Vilnių, čia jis juos įmontavo. 
Jo rankų darbo sietynai elek
tros šviesa nušvietė puikią sa
le. Malonus darbu pelnytas 
džiaugsmas užpildė šaltkalvio 
krūtinę. Pirma kartą gyvenime$ 
jis gavo progą parodyti, ką 
gali paprastas šaltkalvis.

Nuo šviesos prisimerkusiomis 
akimis jis pamatė prie i o pri
einanti architektą Spelčių.

— Puikiai padaryta, meist
rai !—Ir nuoširdžiai, su džiaug
smu' pakratė kietą šaltkaK'io 
ranka...

Artelė gaudavo vis naujus 
užsakymus padaryti sietynus.

Artelės valdybos posetį^^’ 
meistras pasiūlė:

— Pradėkime m

tyrinėdavo 
darbo pa- 
didžiausias

šis pasi- 
ir paabejo- 
atlikti toki 
Įsišnekėjo, 
paprastai.

j Jis dar kartą pakeitė Vkie- 
linį, tęsė bandymus. Pasisekė!

< PraŲeKO 
rT-nblai, si

kelios rąi mitės. 
rkiai .plakančia 

skis ištrauk ė \me- 
Tala /iš skiedinio, i ALiuminfĮus 
lygiai.
aįptn uk 
lė, ow 
/i: broiizžč nikelį, nors

visur ^vienodai 
:as rausVa 
, vario jaurtle)1

buvo 
žievei \

ir pa- 
tT'"flT'ksA. | Pamėgino įrankiu : 
žievčlė ųįikosi tvirtai, priau
go prie\4it\uminijaus. Per vi
sas dirbtuyęs, iš.

rėjo Ms”a

srfikh Xi’an- 
įųigiNzmia pe- 
rfijaus ^gabalas.

as lygus 
meistrui

as žiaurida.
'auksu? —A k a 1 b ė//> 
a ivoles pirrhim

Atqjo gaipybinės koopera
cijos 
diegia

lar 
*' A 

giia^u pin 
ėmė^TŲS 
Visus ja^ 
o pasiūgi
kęliu, antrą'^

ąfbtojų suvažiavimo 
rūtelės nariai padarė 
kat;K Geniškis pa

gilinęs lempas, 
iš pradžių oksidavo, 

padengė ni- 
bronza. trečią 

s visas tris vie- 
^bino prie pla- 

oilė.ie — tris
noie eiTėie pri 
kate, o Tūtoje 
lempas, nulietas ištisai iš tų 
pat metalų/ ------

Suvažiavimo dieną/ Kaune 
susirinko gamybinės kboner^ 
ciios darbųfotojai'— inžinie
riai, m e istr a i A— st a c in
kai. visų dėijjAerr*^patrAukė 
plakaU«<TTar nebuvo girdėta, 

būtų galima^mcsiduoti 
^perlydinta aliuminiu, bot nie-

nę JU 
gamybą. Tai duos artelei daug 
pelno.

Visi jam pritarė, šalia kitų 
cechu atsirado dar vienas nau
jas skyrius, kurio vedėju tapo 
Geniškis.

Artelė gavo didžiulį kiekį 
1 perlydyto aliumini j aus. ! Jis 
buvo naudojamas papras
tiems, antraeiliams liejiniams. 
Buvo iš jo daromi vaikų veži
mėliu ratukai ir pan. Pabandė 
gaminti sienines , lempas. Jos 
atrodė grubios, nesidavė šli
fuojamos, neblizgėjo...

Geniškis ilgai suko galvą, 
kaip iš šio metalo pagaminti 
gražius gaminius. Kelias die
nas vaikščiojo susimastęs. 
Vakarais namie skaitė apie 
metalų technologiją, apie jų 
apdirbimo būdus, išvertė visą 
savo gausią biblioteką ir per
skaitė viską, kas buvo apie 
ai i ūmini jų. Bet čia ne papras
tas aliuminijus, o perlydytas 
metalas.

— O vis tik mes pamėgin
sime jį oksiduoti, — kartą 
prasitarė meistras savo geriau-1 linti kitus vyrus.

o kuri iš 
Anisingio. 
s'

įS&LMum i n: j aus, 
•oirzos ar 

, Meistras 
ąi naųąsf
liAąA
d&a p\t/r

lym\ orįęaiftz^ofi šio, 
/i.josAęechą 
to T ąrtelėje.

Ūmai š/a

zažiavime pla- 
N apie savo i.š-

c latras gavo pasiū- 
nroduk- 

ilniuič “Bakeli- 
■ąbai/jau ruošia

mi įrengimai s tarn cechui. Ja
me bus gaminama gražios sie
ninės lempos, sietynai, įvairios 
statulėlės, nelpmnės 
dyto aliumijnjaus. 
gaus nikei 
metalo mi

Kuklus, paprastas eilinis 
šaltkalvis parodė, kokią dide
lę kūrybinę jėgą turi mūsų 
liaudis, o šią jėga išlaisvino, 
davė jai pasireikšti tarybine 
santvarka.

iš perly- 
Dirbhpak 

, bronzos ar Tito 
4tnčią dangą, 
paprastas

Toledo, 0. J. A. Hard
ing. 67 metu biznierius. už
mušė savo na čia MH duoda. 
4(Lmiįbt. ir ios motina to
dėl. kad nati pasisakė my-

GRUP’NUT SODYBŲ 
PROJEKTAI

SAKIAI, rūgščio 3A1. —Že
mės rkin aknderm’ius moksli
niai dnrbiio+niąi na/lpdą kolū
kiečiais sunroioktuoti grupi
nes sodvbns Mokomoio ner- 
sonąln n^ri” gmmė vadovan- 
ianna doc. Sveiikos. nuvyku
si i ^p-funinmn Kidulių valsčių 
(§akių apskr.), sunroiektavo 
o-rnuines sndvbas “Komiau- 
nuob’o”. Sudąro-o”, Salomė- 
ios Neries vardo ir kitoms že- 
»uės nk’io artelėms. Ju nariai 
rnnažinclinti su narroštais nro- 
iektais visnodniuose susirinki
muose. Dauguma kolūkiečiu 
rengiasi tuojau pradėti staty
ba pagal paruoštuosius projek
tus. “Komjaunuolio” kolūkyje 
jau padaryta upelio užtvan
ka, baigiama statyti turbina, 
kurios varomas elektros gene
ratorius aprūpins grupines so
dybas elektros energija.

M. Lukošius

Gedemino Draugystė§Ųubiliejrtis

Banketas ir Koncertas
Paminėjimas Geįeftuno Draugystes 45 metų 

gyvavimo sukakties
Bus gražus koncertas, indikų (Turkey) vakariene 

ir jokiai

šeštadienį, Lapkričio 5 1WL 1949

Gedemino Drąugystė^Salėje ' 
575 Joseph Avenue, O j N. Y.

Senieji Gedemino Draugystes; nariai sakys prakalbas, 
trumpai perbėgs draugijos istoriją fr apibudins jos dabar
tinį stovį.

Duodama gera proga kiekvienam lengvom sąlygom įstoti j 
į draugiją; kviečiame be atidėliojimo įsirašyti.į Gedemino I 
Draugystę. Nupigintas įs 
be jokio įstojimo (veltui) ;
įstojimą; nuo 40 iki 45 —

Širdingai kviečiame narius h\svečius į šią gražią . 
iškilmę, pasigėrėti puikiu koncertuTr skaniai pava
karieniauti. - RENGĖJAI.

!o)jmas:/nuo 16 iįi)30 metų — 
nuoyįO iki 40 metų — tik pusė 

r pagąl ^onstityiciją.



ROJUS MIZARA

velias | Laimę
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SKYRIUS PIRMAS
I.

Vandenmiestyj man teko ilgėliau užtrukti atsi
tiktinai. Važinėjau aš tuomet sakydamas prakal
bas, bet šio miesto veikėjai anksčiau buvo pranešę, 
jog jie man prakalbų nerengia ir prie maršrutinės 
mano kelionės lėšų padengimo neprisidės. Prakal
bos įvykti negalėjo dėl to, kad skirta vandenmies- 
tiečiams vakarą jų mieste salės buvo užimtos, iš- 
nuomuotos, — nebuvo kur susirinkti.

Sustojau čia persėdimui kitan traukiniu, einan
čiai! į miestą N, bet, pasiekęs Vandeniniesčio gele
žinkelio stotį, atradau, jog į N. traukinys jau buvo 
išėjęs, nesulaukęs maniškio, pavėlavusio arti ištisą 
valanda.

Buvo jau vakaras — ankstyvo rudens vakaras, 
— tamsoka. Iš geležinkelio stoties aš nuskubėjau į, 
autobusų stotį, manydamas, jog neužilgo išeis į N. 
busas. Deja, ten man buvo paaiškinta, jog, sekamas 
busas teišeis tik už keturių valandų. Išskaičiavau 
tai}): jeigu aš ir pasieksiu N., tai tik kada nors apie 
4-tą valandą ryto.. Kur tuomet aš dėsiuos? Eiti pas. 
pažįstamus, juos žadinti iš miego, nenorėjau, ieš
koti ten kambario viešbutyj — klausimas, ar tokiu 
laiku jį gausiu?

Nusitariau pernakvoti Vandenmiestyj.
Užkandęs kafeterijoj vakarienės, išėjau pasi

vaikščioti ir atsidūriau nedideliame, bet darniame, 
miesto centre esančiame, parkelyje.

Vakaras buvo tykus ir jaukus. Medžių šakos jau 
buvo veik apnuogintos. Takeliai pilni lapų, — su
džiūvusių, nenugrabotų, nenušluotų — todėl, vaikš
čiojant, susidarė keistas šiuršėjimas, lyg ką negerą 
buriąs. Parkelis buvo tuščiutėlis, niekur jokio žmo
gaus.

Sėdausi po nykia lempos šviesa suoleliu ir galvo
jau: kas daryt? Eiti ieškotis kambario viešbutin, ar 
medžioti jo kur nors pas pažįstamus, pas draugus?

Man krito galvon mintis, jog pirm visko tu riti 
nuvykti pas Petrą Balandį, kurio namų adresą tu-į 
rėjau, ir pasikalbėti su juo apie bendrą žmonių bū
vį Vandenmiestyj. Petras Balandis, žinojau, — be
ne patsai seniausias lietuvis gyventojas šiame mies
te, — pasižymėjęs darbuotojas, mėgstąs literatūrą 
ir bendrai apšvietą žmogus. Galimas daiktas, ma
niau sau, Balandžiai pakvies mane pas save per
nakvoti, o tai reikš pasilikimą mano kišenėje poros 
ar trijų dolerių. Tačiau, galvojau, jei* Balandžiai 
nesusipras to padaryti, tuomet grįšiu centran ir 
bandysiu įlįsti kur nors hoteliukin.

Balandžiai gyveno miesto pakraštyj, turėjo savo 
nuosavą jaukų namelį ir geroką rinkinį senų kny
gų, kurias Petras visuomet labai gerbė ir jomis di
džiuodavosi.

Už pusvalandžio aš jau buvau ten.
Deja, šeimininko neradau. Namie buvo tik Ba- 

landienė, sūnus, marfi ir kokių gal trejų metų am
žiaus anūkas, — gražus, blondinas berniukas, 
tamsių akučių ir truputėlį pariestos nosytės.

Balandienė sėdėjo minkštoje kėdėje, skaitydama 
laikraštį, — žmonelė žilagalvelė, susitraukusi, it 
sausos pinties šmotas, bet melsvos jos akys dar bu
vo gyvos, ir malonūs, motiniški žodžiai iš burnos 
plaukė laisvai. Nedidelė, pilno veido, juodų akių 
jauna marti sėdėjo prie singerio; kažin ką siuvo; 
šūnus, — stambus, aukštas, atletiškas vyras, — pa
sirėmęs ant stalo, varlinėjo vakarinį laikraštį, nuo
lat traukdamas pypkę, o Balandžių anūkas, netu
rėdamas jokio užsiėmimo, visiems kliudė.

Kai aš įėjau į butą, tuoj visi savo užsiėmimus 
padėjo į šalį ir nedirbti nu mandagumu atkreipė sa
vo dėmesį į mane.

— Tamstos manęs, be abejojimo, nepažįstate, — 
tariau aš po to, kai pasisveikinome. — Su draugu 
Balandžiu tai ne kartą esame suėję ir plačiai kal
bėjęsi ... Aš esu . ..

— Kodėl gi aš tamstos nepažinsiu! — pertrauk
dama mane, maloniai tarė senutė. — Keletą kartų 
girdėjau tamstą prakalbas sakant... Vaikai, tai 
turbūt nepažįsta, nes jie mažai kur tarp lietuvių 
tedalyvauja; sūnus neseka tėvo pėdomis ... Prašau 
sėstis.

Atsisėdęs, apsidairiau. Butas buvo švarus ir tei
kiąs noro jame būti. Antienų kabojo keletas man 
nepažįstamų žmonių portretų, — matyt, namiškių 
giminaičių. Kabojo Simano ^Daukanto, Markso, Le
nino ir Kapsuko atvaizdai Pastarojo mažytis, iš 
laikraščio iškirptas, bet įdėtas į rėmelius.

— Petras turbūt tamstai pranešė, jog mūsų mies
te šį vakarą prakalbų neous, — negalėjo, sako, sa
lės gauti, — aiškino senoji Balandienė po to, kai 
pasiklausinėjome vieni kitų apie sveikatą.

— Tai]), tai jau žinau! Vandenmiestyj sustojau 
atsitiktinai ir užėjau pasikalbėti su draugu Balan
džiu apie bendrąją padėtį. Kas, jo namie nėra?

— Išvyko į šermenis, — pasiskubino sūnus. z — 
Jis ten bus ligi vėlumos.

— Į šermenis? Kas gi mirė?
—E, čia toks keistas žmogus! Nei vežtas nei neš

tas !...
> — Žmogus, kaip žmogus, — įsikišo senė. — Jis 
nebuvo keistesnis už kitus. —7 Laikraščiuose apie 
jį nemažai rašo. Tamsta, drauge, neskaitėte?

— Ne!
— Juozai, parodyk svečiui tą rašinį.
Sūnus padavė man vakarinį laikraštį su žinia, jo 

apibraukta raudonu paišeliu. Tai buvo pusantros 
skilties išpūstas rašinys, kuris galima atpasakoti 
keletu sakinių: Šį rytą mysteriškai, stebuklingai 
mirė Mykolas Kilpa, buvęs žymus visuomenininkas 
ir turtingas Vandenmiesčio biznierius. Jo kūnas 
rastas šaligatvyj ties butu, kuriame Kilpa gyveno. 
Policija negali suprasti: ar velionis pats iššoko pro 
langą,' ar jį kas nors išmetė, išstūmė. Vedami tyri
nėjimai. Ieškomi įtariamieji.

Žinios gale buvo smulkiau parašyta apie Kilpos 
pralobimą, jo iškilimą į viršūnes ir kai kuriuos, 
atsieit, spalvingesnius jo gyvenimo prietykius. Bet 
manęs tai nesuįdomino ir aš, permetęs akimis, to
liau neskaičiau.

—■ Kas gi jis, tas Kilpa, — tamstų giminaitis?
Balandienė, žvilgterėjusi į sūnų ir marčią, ryžosi 

kažin ką sakyti, bet marti greičiau įsiterpė:
— Nebuvo jis joks mūsų giminaitis, o tik papras

tas bomas, latras, niekam tikęs gaivalas!
— Bomas?! — stebėjausi.
— Kilpa — bomas, bomas! — nepaisančiai brai

žydamas paišeliu baltą popieriaus šmotą, kartojo 
berniukas, Balandžių anūkas, — dažnai savo aku
tėmis varstydamas mane ir šypsodamasis kūdikiš
ka šypsena, kuri žmogų maloniai nuteikia.

— Šitaip, vaikai, negražu! — draudė senė. — 
Kilpa nebuvo joks bomas nei valkata. Jis buvo toks 
pat, kai]) visi žmonės. Mes jį gerai žinome, ypač 
Petras. Taip, tamsta! Daug kalbėti, mažai klausy
ti, sako žmonės. Kilpa mirė netikėtai, bet jis, anks
tokai prieš mirsiant, paliko testamentą, įpareigo
jantį Petrą rūpintis jo laidotuvėmis.

—Ir skolomis!—šaižiai nusišypsojo marti.
—Dorute!—suriko vyras.—Aš su Kilpos nuomo

ne niekad nesutikau,, bet tu jau perdaug toli eini. 
Tėvas, gerai daro, gerbdamas savo jaunų dienų 
draugą.

—Tu, Dorute,—Įsikišo ir vėl senė,—komažiausiai 
turėtum apie Kilpą blogai kalbėti... Tu nieko apie 
jį nežinai... Nieko!... Aš tau pasakysiu: tu tu
rėtum apie jį kogražiausiai kalbėti!. . .

—Bet į jo šermenis aš savo kojos nekelsiu!—vėl 
piktu tonu atšovė jaunoji Balandienė, kurios plau
kai ir akys buvo juodos, kaip anglis, o apskritas vei
das baltas, kaip pienas.

—Į šermenis neisiu ir aš,—šaltai kalbėjo Juozas, 
—bet argi reikia apie mirusį žmogų tik, blogai kal
bėti, ypatingai apie tokį, kuris tau nėra nieko blo
ga padaręs? Aš nedrįsčiau!

—O aš drįsau ir drįsiu, nes aš žinau!.. .
—Tu nieko nežinai!—pikčiau suriko senė.—Ge

riau patylėtum. Nieko nežinai!
Kilo aštrokas ginčas.
Aš pasijutau ne kaip. Supratau, jog čia jau pir

miau būta dėl Kilpos barnių ir ergelių, o dabar, tai 
temai vėl iškilus, buvo tęsiamas tas piktas ginčas 
mano akivaizdoje. Visa tai mane nervino ir aš troš
kau Neveikiausiai nešdintis lauk.

Buvo aišku, jog Balandžiuos nenakvosiu. Koks 
gali būti malonumas nakvoti ten, kur verda šeimy
ninė nesantaika,—lai ji bus ir menkareikšmė, o vis 
tik nesantaika! Pagaliau, jie manęs nei nekvietė 
pasilikti. Matyt, nebuvo ten man nakvynei vietos.

Pasikalbėję apie orą, apie kai kuriuos kitus maž- 
niekius, visi aptilome. Berniukas užsimanė miego 
ir motina jį ruošė lovai*. Senutė rūpinosi savo vyru, 
kad tik jam gerai pavyktų šermenyse šeimininkau
ti. Sūnus,—arti šešių pėdų aukštumo vyras,—skun
dėsi, jog fabrike, kur jis dirba, sąlygos sparčiai blo
gėja; paskubos sistema darbe iš žmogaus čiulpia 
Sveikatą regimai. Unijos suorganizuoti dar vis ne
galima, nes kompanija turi prisisamdžiusi gaujas 
šnipų: kai tik kuris darbininkas drąsiau ima kal
bėti apie uniją, šnipai praneša samdytojams ir pa
starieji tokį drąsuolį be jokių ceremonijų veja iš fa
briko laukan. Tačiau, nurodė jis, visuomet taip ne
bus.

Atsisveikinęs su visais, taipgi palinkėjęs Petrui 
Balandžiui sveikatos, aš vykau savais keliais-r-ieš- 
kotis mieste nakvynės.

(Bus daugiau)

CIO United Steel Workers Lokalo 1557-to nariai Clair
ton, Pa., turi savo laivuką, kuriuo pikietuoja tenykštės 
Carnegie-Illinois Steel firmos fabrikus. Laivuke yra 
Įrengti, garsiakalbiai, kuriais unijos viršininkai gali 

perduoti unijos žinias piketuojantiems ant 
sausženi.io nariams.

v
j Spalio 12 d. teko užsukti) 
Hillsidėn ir užeiti pas U. Ja
nus. Su drauge Janus besikal
bant apie sveikatą ir šiaip jau 
kasdieninius reikalėlius, užsi
minta ir apie dienraštį Laisvę 
ir jos 30 metų gyvavimą dien
raščiu. Uršulė Janus sako, gal 
dar nevėlu pasveikinti Laisvę? 
Aš sakau, niekuomet nebus 
pervėlu. Na, tai še 5 doleriai, 
ji sako o štai, ve ir M. Lazaus
kienės 5 doleriai, ji man per
davė irgi tam pačiam tikslui— 
pasveikinti dienraštį Laisvę!'

Toliau susitariame aplanky
ti Viktoriją Kisevičienę. Drau
gę Viktoriją randame lovoj 
gulinčią, — skundžiasi nesi- 
jaučianti gerai.

Drg, V. Kisevičienė guli lo
voj, o šalia jos krūva laikraš
čių — “Laisvė” ir “Draugas”. 
Tai, sakau dar skaityti gali, 
kad ir serganti? Na, taip, dar 
pajėgiu.Tik tas Draugas, tiek 
daug nesąmonių jame prira
šyta. Pamisimu, kažin, ar tie 
Draugo redaktoriai dar visai 
nesubrendę ir jie mano, kad ir 
jo skaitytojai tokiais yra, ar 
gal jie jau pasenę ii’ perbren- 
dę ir nepajėgia nieko geres
nio sukurti?

Toliau Kisevičienė sako: 
čia tokia katalikė moteris 
ateina mane atlankyti ir vis 
atneša man šį laikraštį, matyt, 
ii nori man jį įpiršti; bet ji 
nabagėlė turi klaidą, jau ji 
man to šlamšto neįpirš.

Dar vis eina sveikinimai dienraščio 
Laisvės 30 metų sukakties proga

! Lowell, Mass.-^
ŠIŲ METŲ KLUBO METINIS 

i BANKIETAS BUS VISKUOM1

Kadangi drg. Kisevičienė 
yra serganti, tai nesinorėjo 
man prisiminti apie tikslą, su 
kuriuo aš čia esu. Bet ji tuo- 
jaus pati priminė apie dienraš
čio Laisvės 30 metinę sukaktį. 
Ji sako: jau kad aš ir esu ser
ganti ir biedna našlelė, bet ir 
turtinga jau nebūsiu, o dien
raštis Laisvė turi gyvuoti, tai 
še penkis dolerius. Ir linkiu 
dienraščiui Laisvei gyvuoti 
.daug, daug metų. Nes ji neša 
šviesą į dar tamsius lietuviškus 
kampelius, kurių dar nemažai 
yra Amerikoje.

Kearny’ė j užėjau pas Jurgį 
Kairį, kuris užlaiko valymo, 
taisymo ir pasiuvimo drabu
žių vietą. Prisiminus apie 
dienraščio Laisvės 30 metinę 
sukaktį, Jurgis Kairys tuojau 
padavė penkinę ir palinkėjo: 
Lai dienraštis Laisvė gyvuoja 
šimtus metų!

Taip pat ir pas M. Vitkaus
kienę, užėjus ir prisiminus 
apie dienraščio Laisvės 30 me-

PU4KESNIS

Taip pai’eSlce’ Klubo prra^ 
dentas draugas Stasys Pa u len
ką ir išrinktoji komrąįja, kuri 
jau rūpinasi bankieto surengi
mu.

Tai bus jau trečiametinis 
bankietas paminėjimui nuosa
vo namo įsigijimo ir biznio ati
darymo.

Bankietas į v y k s s ę k m a d i c n į. 
lapkričio 20 d. 3 vai. po pie
tų. Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje, 14 Tyler Str.. Lowell.

Turime dar tris sZyaites ge
ram prisiruošimui, Kad tikrai 
surengti visapu^&ai gerą 

' bankietą. Gaspadinės yra šios 
draugės darbuotojos: A. Pau- 
lenkienė, U. Daugirdienė, B. 

Į Chuladienė, M. Chuladienė, 
M. Palubinskienė^Z M. Arba- 

| čauskienė, Z. Janauskienė ir 
1 veikiausia kitos pagelbės ga- 
; minti skanios kalakutienos ir 
j kitokio skanaus maisto.

Prašome kaimyninių koloni- 
tinę sukaktį, be jokių ceremo
nijų padavė penkis dolerius ir 
pareiškė: Kas reik, tai reik, 
Laisvę visi turime remti, nes 
ji mūsų paramos užsipelnius.

Taigi, tik reikia kiek galint 
pasidarbuoti, o dienraščiui 
Laisvei rėmėjų surasime.

V. Žilinskas

I-jų tą dieną—lapk^ipio 20,— 
nieko nerengti, kad galėtumėt 
pas mus dalyvauti.

Kviečiame oal^iuti mūsų 
puikiame bankieto draugišku
mo dėlei.

Jūsų Kaimynas

Hollywood. — Patsč Ro- 
jj^ers, 25 metų, nufcove savo 

I “mylėtini” H. Lfer Pidesą, 
‘kailiu biznierių, 71 metu. C. C 7 I

Tegyvuoja dienraštis Lai
sve dar ilgiausius metus!

tipišku naudojimu butuose.Prietaisų veikimo lėšos paremtos
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4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Kctv., Lapkr. 3, 1949

ANGLIES kasimas pačiame New Y orko mieste
Con Edison sudarė $18,000,000 nepaprastą anglies 
atsargą. Kai tik nutrūko anglies pristatymai, tai 
mes ir kasame ją iš tos atsargos, kad suteikt var
totojams elektrą, gasą ir garą. Naudodami žibalą 

ir dervą vieton anglies, kur tik galima, mes 
galime dar apie 60 dienų tatai pratęsti.

Kaip Giliai galite pasiekti^ 
Giliausia New Yorke vieta, kur žmogus 
gali Įeiti, yra Con Edison’s Astoria tunelis 
po Hell Gate, 260 PĖDŲ ŽEMIAU ‘ 
JŪROS LYGIO.

JŪS GALIT KAS
DIEN APSISKUS- 
TI PER 4 METUS 
elektriniu skustu
vu už apie 5c 

elektros lesu. DŽIOVINIMAS ELEKTRA 
ma'žai lėšuoja . .. jūs tatai •• 

te padaryti X kartus vidu
ti naminiu plaukų džiovin
ti tiktai už 5c elektros lesu.



Duokite jiem 
“SAULES ŠVIESOS” 

net kada lyja!

Boston, Mass.
“AMBERLAND” RĖMĖJŲ 

KONFERENCIJA

Jūs žinote, kokio paniūraus 
oro nuo šiol galima toliau tikė
tis— daugiau lietaus, daiiyiau 
apsiniaukimų — ii- Didžiau sau
lės šviesos!

Bet jūsų vaikai, taip pat ir 
jūs vis dar galite gauti svar
biojo saulinio Vitamino D, ku
rio jiem reikia kiekvieną mė
nesio dieną.

Štai kaip: Dvok'ih jiems 
P>ord< n's Homoį/enizcd Vita
min D Pieno.

Tik viena šio puikaus pieno 
kvorta duoda 100 vienetu Vi
tamino D — pilnai, kiek reikia 
per dieną.

Jūsų vaikams’ labai patiks 
Borden’s. Jis taip stebėtinai 
turininkas ir smetoningas . . . 
toks gardus! Užsisakykite nuo 
savo pieniaus arba gaukite mai
sto krautuvėse. i

Tforden’s

© T. <_;.

Centas ccntan, 
geriausias jūsų maisto pirkinys 

yra pienas!

PRANEŠIMAI
NEW HAVEN, CONN. 

Vakariene ir šokiai
Rengia ALDLD 32 kuopa ai žymė

jimui dienraščio Laisvės Jubiliejaus, 
{vyks sekmadienį, lapkr.-Nov. 6-1ą, 
prasidės 4-tą vai. po pietų. Lietuvių 
Salėjo, 243 Front St.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
atsilankyti ir paremti dienraštį Lais
vę. Taipgi ir patys būsite gerai pa
vaišinti ir linksmai laiką praleisite. 
Komisija. (242-243)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Literal.’ros Draugijos 

6-tos kuopos ‘susirinkimas įvyks 
pirmadienį, lapkričio- (Nov. 7-tą, 
Liet. Tautiško Namo kambariuose, 
8 Vine St., pradžia 7:30 vai. vaka
re. Visi nariai esate prašomi daly
vauti šiame susirinkime, nes yra 
labai daug svarbių reikalų aptari
mui. Bus balsavimas centro valdy
bos ir yra leidžiama referendumui 
pakėlimas Liet. Literatūros Draugi
jos metinių duoklių ar suretinimas 
knygų leidimo. Dabar metinė duok
lė yra $1.50 metams, proponuojama 
pakelti iki $2.00. - Geo. Shimaitis, 
fin. rašt. (241-242)

WORCESTER, MASS.
Prieš-rinkiminis lietuvių mitingas. 

Kodėl turime išrinkti kouncilmenu 
Cornelia M. Anderson? Kaip bal
suoti pagal Plano E? Ir kiloki ne
aiškumai rinkimų reikale. Ateikite 
visi į prieš-rinkiminį milingą lap
kričio 6 d.. 5 vai. po pietų. 29 En
dicott St. Moterys ruošia ganėtinai 
užkandžių, pavaišinti atsilankiusius. 
Kalbėtojai išaiškint visus klausi
mus, surištus su šiais istoriniais 
rinkimais. Rengėjai L. P. P>. 
Klubas. (241-242)
HARRISON-KEARNY, N. J. Į

LLD 1Ž6 kuopos seusirinkimas 
įvyks lapkričio 6 d.. 2:30 vai. po 
pietų, toj pačioj vietoj. Gerbiamieji 
kuopos nariai, malonėkite visi būt i j 
šiame susii inkime, nes tur ėsime ap
kalbėti apie mūsų organizacijos fi
nansine padėtį. Nuo Centro gausi
me du ar tris pasiūlymus, kuriuos 
turėsime apkalbėti ii’ balsuoti, nes

Centras atiduoda visos organizaci
jos narių valiai. Todėl prašomi visi 

būti šiame susirinkime. — V. Z.

Spalio 23 d. įvyko “Amber- 
land” radio programos rėmėjų 
konferencija. Mes turėjome 
keletą konferencijų praeityje 
radio programos reikaluose, 
bet nei viena iš jų nebuvo to
kia ūpinga ir gyva, kaip ši. 
Delegatų turėjom 37 ir visi 
norėjo kalbėti, išsireikšti, pa
tarti. Visi pilni naujų sumany
mų, naujų vilčių. Net ir mūsų 
senas revoliucionierius Simo
nas Janulis, kuris, buvo prie
šingas radio programai, turė
jo kapituliuoti prieš bangą 
entuziazmo. Tik vieną, ką jis 
išsiderėjo ir gavo prižadą, kad 
Ignas Kubiliūnas turės dainuo
ti radio programose.

Vienas iš svarbiausių konfe
rencijos nutarimų yra: kad 
kiekvienas Massachusetts val
stijos lietuviška kolonija, tu
rinti meninių spėkų ir kitų ta
lentų, turės programos pildy
me iš eilės savo dieną.

Tai yra: programos vedėjas 
paskirs kiekvienai kolonijai 
diena iš kalno, kada ji turės 
pildyti programą, ir ta koloni
ja turės prisirengti ir atva
žiuoti paskirtą dieną į radio 
stotį su savo meninėm spėkom, 
garsinimais ir pranešėju, jei 
turės, ir išpildyti tos dienos 
programą. Tai bus tos koloni
jos diena. Tas duos kiekvienai 
kolonijai progą pilnai išnaudo
ti ir demonstruoti savo meni
nes spėkas ir talentus.

Tad menininkai, seni ir jau
ni, pabuskite iš saldaus miego 
ir imkitės už darbo. Konferen
cija užgyrė vedimą programos 
kultūrine kryptimi, bet taipgi 
pageidauja ir daugiau žinių iš 
Lietuvos. Visi pasitenkinę A. 
Taraškos programos vedimu ir 
linki jam ištvermės.

Konferencija patvarkė, kad 
nuo dabar nariais-rėmėjais 
Gintarų programos patampa ! 
visi, pasimokėdami narines 
duokles, vieną dolerį į metus. 
Bet tie nariai, kurie pasimoka 
$3.00 ar daugiau, gauna teisę 
vieną sykį į metus pasveikinti 
su bile sukakčia ar paminėji
mu savo gimines ai- draugus 
Gintarų radio programoje 
veltui.

Perrinkta valdyba sekan
tiems metams. Išrinkti: Pirmi
ninku S. Zavis, Vice-Pirminin- 
ku Jievutė Niaura, Užrašų-Ra- 
štininke Marie Zavis, finansų 
raštininku J. Grybas, Iždinin
ku A. Dambrauskas. Progra
mos vedėjas ir pranešėjas A. 
Taraška, vertėjas V. Taraškic. 
nė.

Konferenciją sveikino drau
gijos ir pavieniai asmenys, 
prisiųsdami iki $60. Sarašą tu
ri finansų raštininkas. Po ne
kuriu smulkių pasitarimų ir 
rekomendacijų konferencija 
užsidarė.

Konferencijai pasibaigus, 
Gintarietės moterys pavaišino 
delegatus skaniais pietais, o 
kadangi tarpe delegatų radosi 
eilė gerų dainininkų, kaip tai: 
Ona Mineikaitė, Ignas Kubi
liūnas, Stasys Paura, Robert 
Niaura ir keletas gerų pagel- 
bininkų, tai po pietų, kad Jau 
įsismagino dainuoti solus, due
tus i? masiniai liaudiškas dai
nas, jog pasidarė tikras dainų 
festivalis. Nieks nebenori na
mo važiuoti, tik visi nori dau
giau ir daugiau dainuoti. O, 
rodos, po dienos darbo jau bu_ 
vo visi ganėtinai pavargę.-

Robert Niaura, ūpo pagau
tas, sugalvojo išnaudoti progą 
labdaringiems darbams. Jis 
pasiūlė delegatams, kad jeigu 
jie nori, kad jis jiems dainuo
tų, tai turi jam į kepurę su-' 
mesti užtektinai smulkių at- 
njauiinimui prenumeratų ka- 
nądi&kių Liaudies Balso Brazi
lijos darugams!

Pasėkoj to, jis balsieciams 
padarė biznio, 0 brazilieciams, 
kuriems lietuviška spayda sun
ku gauti, moralinę pagalbą.

Nuo dabar prašome visus 
Gintarų radio programos pa- 
trijotus įsitemyti ir siųsti gar
sinimus, sveikinimus, pinigi
nius atlyginimus, narių mokes
čius ir aukas tiesiog pas prog
ramos vedėja A. Taraška,

Jersey City, N. J.
ŠIRDINGAS AČIŪ!

Dėkoju visiems tiems, kurie 
man rašė atvirutes, kuomet 
buvau ligoninėje. Turiu džiau
gsmo tame, kad galiu jau pats 
parašyti padėkos žodį visiems, 
kurie man ligoje suteikė linkė
jimus greit pasveikti. Tad pra
nešu draugams ir draugėms, 
kad jau galiu paeiti be kriu
kio.

Juozas Kačergis

Cleveland, Ohio
TAUTYBIŲ KOMITETAS 

Už FINDLEY
Lapkričio 8-tą, Clevelando 

piliečiai galės suteikti daug 
gero demčkratijai, išrinkdami 
Ralph Findley į Clevelando 
Apšvietos Boardą. Jo išrinki
mas įstatytų vieną negrą į tą 
svarbią įstaigą, kurios priežiū
roje mokinasi 100,000 vaikų 
mūsų’ mieste, sako komitetas. 
Negro išrinkimas į šią apšvie
tos įstaigą įneštų daugiau 
energijos išrišimui diskrimina
cijos problemų mūsų mokyk
lose, kas dabar yra vengiama 
ii- .faktinai pastumiama į šalį 
per dabartinę vien iš baltų 
žmonių susidedančią Apšvietos 
Tarybą. Išrinkimhs Findley 
palies ne vien negrų rasę. Jis 
pataps veikiančiu faktorium ir 
tarpe visų demokratiniai mąs
tančiu žmonių.

Tai yra pamatinis tikslas, 
dėl kurio susiorganizavo šis 
komitetas iš 12-kos skirtingų 
tautų ir nusitarė daryti viską 
komiteto galioj, kad išrinktu
me Findley į Clevelando Ap
švietos Tarybą (Cleveland 
Board, of Education). Tautinės 
grupės supranta iš patyrimų, 
kad kova prieš mažumų dis
kriminaciją yra kova už demo
kratiją visų Amerikos žmonių. 
Todėl visų pasiryžimas priva
lo būti, kad išvyti diskrimina
ciją, kur tik ji pasirodytų.

Bet su gėda reikia prisipa
žinti, sako Tautybių Komite
tas, kad diskriminacijos prak
tikavimas tęsiasi, žemindamas 
Clevelando mokyklų sistemą, 
ir jeigu tas bus tęsiama ir to
liau, bus pavojų Amerikos žmo
nėms, o pirmutiniame laipsny
je sveturgimiams. Todėl Išrin
kimas Ralph Findley yra svar
bi kovos dalis prašalinimui 
diskriminacijos, ne vien prieš 
negrus, bet ir prieš visas ma
žumų grupes.

Todėl mes atsišaukiame . į 
visus Clevelando balsuotojus 
daryti vi^ką, kas galima, kad 
R. Findley būtų išrinktas į 
Clevelando Apšvietos Tarybą.

Tautybių Komitetas už Fin
dley.

jų visos valstijos plotme už su
rinkimą 600,000 parašų, kad 
uždėjus Progresyvių Partiją 
ant Ohio valstijos baloto pas
toviai. Konvencija paskyrė 
Cuyahogos apskričiai kvotą 
150,000 parašų.

Naujai išrinktas apskrities 
pirmininkas Louis Hahn atsi
šaukė į tautines grupes vieny
tis, prisiunčiant delegatus į 
apskrities centralinį komitetą, 
pasikviečiant iš centralinio 
komiteto kalbėtojus į savo or- 
gariizacijų mitingus, rekrutuo
ti naujus narius iš tarpo savo 
grupių į Progresyvių Partiją, 
kad tokiu būdu sudarius Pro
gresyvių Partijoje bendrą 
tarptautinį veikimą ir tuomi 
sustiprinus Amerikos žmonių 
atsparą prieš fašizmą ir karą, 

’ sakė pirm. Hahn. »
Apart pirmininko Hahn, 

dar tapio vienbalsiai išrinkti 
Reynold Dennis ir W. L. Mar
tindale i vice-pirmininkais, ir 
Blanche Livingstone—sekreto
rė. J. N. S.

b j

New Britain, Conji.
1 VAŽIUOSIM PAMATYTI 

“MŪSŲ GYVENIMO
ŽAIZDOS”, VAIDINIMO
Vietos draugų,. rodos, viso 

tik trys Waterburio mieste 
pasigrožėję “Mūsų Gyvenimo 
žaizdų” perstatymu, sugrįžę 
negalėjo iškęsti nepaskleidę 
minties, jog . labai būtų verta 
ir kitiems pamatyti tasai gra
žus pastatymas. Pasklidęs žo
dis žmonėse prigijo; girdėtis, 
jig grupėmis newbritainiečių 
važiuos į Hartfordą tiesiai į 
Piliečių Klubo salę sekmadie
nį lapkr. 6 d. antrą vai. po 
pietų pamatyti tą patį pasta
tymą — matyti gabius Brook
lyn© aktorius vaidinant vaiz
dus iš netolimos praeities lie
tuvių gyvenimo nuotikių, gra
žiai supinto ir užvardinto 
“Mūsų Gyvenimo žaizdos”. 
Graži ,proga m u m s i r 
plačiai apiclinkei pamatyti, 
kaip bruklyniečiai gabiai vai
dina, režisuojant Jonui Va- 
lenčiui. Vaidinimas sujaudina 
taip, kad protarpiais žiūro
vams būna gardaus juoko, o 
kartais nenoroms išspaudžia
ma iš akių ir gailios ašaros.

Nors pas tūlus hartfordie- 
čius buvo kilęs kaip ir koks 
tai' užvydas, kad Šis pastaty
mas pirmiau įvyko Waterpury- 
je, bet dabar iš viso atžvilgio 
matosi, jog hartfordiečiam iš
eis ant naudos. Draugai, drau
gės, iš kitų kolonijų, matę ta 
gražų pastatymą, padeda iš
garsinti jiems, ir žada vėl da
lyvauti ii* dar sykį pasigrožėt 
vaidinimu Hartforde.

Nuo parengimo pelnas ro
dos eis dienraščio Laisvės nau
dai.

San Francisco, Cal, i
ŠIRDINGA PADĖKA 
Už SIMPATIJĄ

Dešimt savaičių praslinko, 
kolei susveikau po sunkios ir 
skaudžios operacijos. Tam 
laikotarpyj prisėjo perleisti 
daug visokių nesmagumų dėl 
ligos priežasties. Bet tuo tar
pu jau visus sav0 nesmagu
mus praleidau ir jau bandysiu 
vėl darbuotis sykiu su svei
kais. 1

Aš manau, jog kiekvienam 
yra malonu, kada . sergantį 
kas nors atjaučia ir paguodo- 
ja. Taip ir aš jaučiuosi ne
paprastai .užganėdinta ir dė
kinga visiems, kurie mane 
taip širdingai atjautė i)' su-
ramino arba suteikė daug ge
rų linkėjimų . Aplaikiau ne
paprastai didelį skaičių už
uojautos atviručių, laiškų, ir 
draugės bei draugai skaitlin
gai lankė ne tik ligoninėj, bet 
ir namuose. Labai džiaugiuo
si, kada Los Angeles Mix
masters lošėjų grupė atvykę 
į San Francisco su lošimo rei
kalais veik visi atvyko mane 
aplankyti ir su didele paguo
da išreiškė gorus linkėjimus
man su s veikti.

Apart laiškų ir atviručių, 
gavau daug įvairių dovanelių, 
gyvų gėlių, nuo grupių ir pa
vienių man finansinės para
mos. .Visiems širdingai ačiui.

Dabar džiaugiuosi, kad ma
ne gydytojas leidžia kasdieni
nį darbą dirbti, bet daugiau
sia, kad jūs, draugai ir drau
ges, mane taip atjautė!.

M. Alvinienė
630 Hamilton St.
San Francisco 21, Cal.

Pa įieško jimai
Paieškau Kazimiero Balčikonio,: 

arba Charles Balkau, seniaus gyveno 
Gardner, Mass. Turiu svarbų reikalą 
su juom susisiekti. Iš Lietuvos Ka
zimieras Balčikonis paeina: Panevė
žio Apskrities, Karsakiškiu parapijos. 
Jis pats ar kas apie jį žinote atsi
šaukite šiuom antrašu: Alee Rainis, 
415 W. Broadway, Gardner, Mass.

Aš pajieškau sau gyvenimo drau-" 
ges nuo 30 motų iki 40 metų am
žiaus. Aš esu 40/ metų, nevedęs vy
ras, laisvų pažiūrų, negirtuokliauju 
ir nerūkau; visuomet dirbu. Norė
čiau susirasti šaut laisvą ir rimtą 
moterį ar merginą, kuri mylėtų rim
tą ir švarų gyvenimą turėti. Mano 
adresas: Laisvės Skaitytojas. 3161 
E. Jefferson, Apt. 103 A, Detroit, 
Mich. (242-243)

MIČIURININKAI

New Jersey vyriausiojo teis
mo apeliacinė divizija pa
skelbė nekonstitucingu, ne- 
vykdytinu reikalavimą kandi
datams į valdininkus ar vals
tijos samdiniams prisiegauti 
“ištikimybę.” Prieš tą “lo
yalty oath” nuosprendį išne
šė to pareikalavus čia mato
majam James Imbrie, progre
syvių kandidatui i guberna

torių.

JAUNIEJI
KOLŪKIUOSE

RASEINIAI, rugs. 
Vasaros atostogų mei 
gimnazijos jaunieji m i čiūri įlin
kai aplankė valsčiaus “Pirmū
no’ ” i’’ “Pažangos”

:. čia jaunieji mičiuri- 
ninkai/skaitė savo paruoštu^ 
refėrdtus _ paskaitas temomis"" 
“Mičiurino gyvenimas tr jo 
veikla”, “žmogaus kilmė” ir.

kolūki its

d. —- 
ffl uvos

Jaunieji Mičiurino pasekė
jai kolūkiuose susipažino su 
naujai auginamomis kultūro
mis. talkininkavo nuimant 
derlių.

J. Šimeliūnas

Kilnojamą kalvę padovanok 
jo Kupiškio apskr. Viešintų 
valse. “Raudonosios vėliavos”
kolūkiui šefai — žemės ūkio 
mašinų ,fabril\xTžagrės” dar
bininkai. Šefai atvežė kolūkiui 
taip 6 ZIG-ZAG akėčias 
ir daug kitų žemės ūkio Įran
kių. F. Morkūnas

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

. Newark 4. N. J.
v HUmholdt 2-7964

MATTHEW L 
BUYUS

(BUVAUSKAS) 
O

Laidotuvių Direktorių?
□ □ □

426 Lafayette St. 
Newark 5. N. J.
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M • ■ J_ J, JL J* J* Ja 3-4, .f.J. Ja A. ala J* * I• J" *r *r V VTF V “ mr9r *r "F

gĘJST LANE 
niWUiic.

4or>xso. 4:
Oor. nčwe* Sv

BROOKLYN^ Y
b Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemask4jainas

RECEPTŲ SPECIALIST Al

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

Tel EVerkriu?.n V.

IŠTRAUKOS Iš P. P.
KONVENCIJOS NUTARIMŲ

Progresyvių Partijos Cuya
hoga Apskrities Konvencija, 
įvykusi spalio 22 d., reikalavo 
padaryti galą deportacijai to
kių žymių žmonių, kaip Geor
ge Pirinsky, David Schlossberg 
ir kitų, ir pasibrėžė sau už ne
svyruojantį tikslą suvienyti vi
sus geros valios žmones iš visų 
tautų, rasių, religijų ir užsi
ėmimų už taiką, ekonominį 
saugumą visiems lygiai, už 
demokratiją ir progresą.

Konvencija pageidavo, kad 
tautinės grupės, fraternalės 
organizacijos ir Wardų Klubai 
prisiųstų savo delegatus į Ap
skrities Centralinį Komitetą ir 
tuomi susivienytų visų žmonių 
kovai prieš nuolatinį mėtymą 
bilijonų dolerių per senąsias 
partijas, karo tikslams bei 
prieš statymą šalies į karo pa
vojų.

Konvencija griežtai pasmer
kė administracijos hipokritiš- 
ką* naikinimą žmonių laisvių 
vardif kovojimo prieš komu
nizmą, pakol tuom patim kar
tu atsisako panaikinti negrų 
linčiavimą, atsisako panaikin
ti Taft-Hartley įstatymą, pa
kol ji skubinasi išdeportuoti 
šimtus sveturgimių kovotojų 
už taiką ir demokratiją.

Nutarta pradėti peticijų va-

37 Brooks ltd., Milton, Mass.
Pirm. S. Žavia

30 d. spalių, Peoples Parti
jos rudens piknikas praėjo 
sėkmingai. Nors nepalankus 
oras drėkino žemę per visą 
dieną, tačiau erdviose dvejose 
salėse, kad ir susigrūdusiai 
publikai, pažmonys gyvai pra
ėjo. Buvo daug jaunimo, ir 
profesionalų žmonių. Visų 
nuostabai, atvykęs piknikai! 
Henry A. Wallace sakė kalbą, 
kas buvo nežadėta, i

Platesnis aprašymas tilps 
vėliau.

Gynimui darbininkų vadų i 
komunistų aukos plaukia 
gražiai, šiam fondui gausiai 
aukoja ir lietuviai, kiti skolina 
užstatui.

Tai įrodymas, jog vadams 
teks išsiliuosuoti.

Vikutis

IŠMINTINGAS ŽMOGUS, 
KURIS Iš ANKSTO APSI- i 
RŪPINA PATS SAVO IR

ŠEIMYNOS SVEIKATA
Tėmykite atydžiai. Nelaukite kol 

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

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

No. 2—M. J. S. Salve for Exter
nal pains. Mostis, kuri maloniai šil
do ir prašalina įvairius skausmus, 
kaip tai: kojų; rankų, pusiau spran
do, mėšlungumą, traukymą, tirpi
mą, nesveikumą sąnarių, (museles), 
nuo užsišaldymo ir aštraus kosulio 
ir nuo peršalimo. Kaina $1.25.

No. 3—M. J. S. Miracle Salve for 
Skin Irritation. Rash, Sinus, Ath
lete’s Feet, boils, pimples, burns, 
sores, ir tt. Ši mostis visuo

NAI IR ALUS

JOSEPH BALT
BAR & GRILl!

518 Grand Street
Geri Valgiai lauki

DEGTINĖ

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Telefonas
EVergreen 4-9407

UŽBAIGTA HIDROELEK
TRINĖS STATYBA

LAZDIJAi, rugsėjo 3 d.— 
Lazdijų miesto darbo žmonės 
dar pavasarį įsipareigojo ant 
Lazdijų upelio pastatyti hid
roelektros stotį. Šie įsipareigo
jimai jau įvykdyti.. Artimiau
siomis dienomis elektrinė pra
dės tiekti elektros srovę Laz
dijų miestui ir aplinkiniams 
kolūkiams.

Hidroelektrinės statybos 
darbuose aktyviai talkininkavo 
Lazdijų miesto gyventojai ir 
Salomėjos Nėries vardo bei 
“Aušros” k o 1 ū k i e č i a i.

met pagelbsti. Gelbsti, jeigu kojos 
kaista, nuo nesveikumo nosies ar 
burnos ię dėl kitų įvairių odos ligų. 
Kaina $1.25.

No. 4—'M. J. S. New Discovery 
Salve for/Itching Skin ar Poison 
IvyAšita (mostis naujai išrasta, ga
lima prasklinti niežėjimus odos, 
Poison- Ivy, rash, išbėrimus, nušaši- 
mus. Kaina $1.25.

No. 5—M. J. S. New Discovery 
Salve for Piles. Relieves burning 
pains and soreness; fights infection, 
promotes healing.

Si mostis prašalina Piles į trum
pą laiką, varvančias ar ne, užsenč- 
jusias ar naujas, pagelbės be pjaus
tymo, jei dar neišsivystė vėžio liga. 
Nurodymai kaip naudoti ir užsilai
kyti pridėti prįe dėžės.
fcaina $2.50.

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

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Sta. A 

Hartford, Conn.
Vietiniai galite gauti vaistinėje 

lio 158 Park St., llartlordc.

TELEVISION
SCUFFLE BOARD
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RES. TELTELEPHONIC
fTV 7-lWW)«4TAGO 2-504J

miiiiiiiiiiiiiiiiiniiinninnnnini'iiii'iwwin-

BALLASMATTHEW P
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORH’w

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojaa)
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Kctv,, Lapkr. 3. 1940
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New\trto^<M^fo7lni()s
Amerikos Motery
Kongresas Rems 
Darbiečiy Kandidatus

Darbininkams Priimtini 
Kandidatai

Amalgameitai Suėjo 
Pasiklausyti Vito 
Marcantonio Kalbos

Literatūros, Duokit Lapeliy!
Šaukia Darbiečiai

Viso Brook lyno ir Queens 
kuopų atstovų susirinkime, 
įvykusiame praėjusio pirma
dienio vakarą, Amerikos Mo
terų Kongreso brooklynietis 
skyrius nutarė paraginti savo 
visas nares darbuotis ir bal
suoti išrinkti tuos kandida
tus, kurių praeities darbai 
parodė, jog jų programa su
tinka su moterų organizacijos 
programa.

Moterų 
riausiais ;

Išsaugoti
Išsaugoti 

teises;
Išsaugoti 

gerinimus žmonėms ir 
dargiau progreso ir gerovės.

Specialiuose narėms laiš
kuose bus suminėti visi kandi
datai, kurie verti moterų bal
so. Iš jų tūli yra tiktai ant 
ALP baloto, o kiti ir ant kitų 
partijų baloto.

Tarpe įžymiausiųjų Brook
lyne, kuriuos moterys norėtų 
išrinkti (greta visame mieste 
esamųjų Marcantonijaus ir 
Paul Boss), yra brooklyivetės 
Minneola Ingersoll. Ada B. 
Jackson, Helen Phillips, 
Blanche K. Katz.

i organizacijos vy- 
siekiais yra :

taiką:
žmonėms civilines

jau iškovotus pa
siekti

Darbietės Motinos
Eis pas Prokurorą

American Labor Partijos 
Motinų Komitetas siunčia mo
tinų delegaciją pas Brooklj’- 
no (Kings apskrities) proku
rorą protestuoti prieš vietos 
policijos blogą atsinešimą į 
Bedford - 1 
ir jaunimą.

Demonstracija įvyks lapkri
čio 3-čią per pietus, 11:30 iki 
1, prie Court ir Joralemon 
Sts., Brook lyne.

Apgyventoje biednuomene 
sekcijoje, skundžiasi tėvai, 
policija vaikus ir jaunuolius 
traktuoja tarsi jie būtų kokie 
prasikaltėliai arba tarsi jau iš 
anksto jie žinotų, kad tie vai
kai kada nors būsią krimina
listais. k:

sų žmonės trumpomis nuo 
darbo nuliekamomis valando
mis gali apeiti namų per va- 

! karą, kuomet reikia visk^shi- 
*rtaj kada 
piliečiams 

prime- 
aiškinti

užėję į mjwnus 
■a^vhiawgfus punktus 
na, o smulkmeningai 
palieka literatūros.

Išėjau iš ten su

Praėjusį antradienį nuėjau 
į savo susiedijos , American 
Labor Party (ALP) klubą 
gauti lapelių, literatūros apie 
ALP programą bendrai, ir 
ypatingai apie atskirus kan
didatus.

Norėčiau gauti po kopiją vi
sos jūsų išleistos literatūros.

—Turime šį lapelį, ką tik 
dabąr atvožė iš spaustuvės.

-— Tik tiek išleidote? — 
klausiau jos. Man atrodė 
nuostabu matyti tame rinki
mų įkarštyje tik vieną lapelį.

jau priešpaskutiniu 
programos klausimu.

vieną išleisime. Išleido- 
visais kitais klausimais, 
darbuotojai išnešė į žmo-

Turime tik po kopiją

mintimi, 
jog mes, lietuviai, kurie sen^ 
telėjome. mažiau beprisidejfay 
me su darbu, turėtume berilį 
su finansine parama prisiiNK 
ti “iš pilno ir iš tikro,” kad 
tie einantieji po namus ar 
mitinguose gatvėse galė|A)_iLp- 
teikti literatūra norinčius iš
girsti apie darbininkų kandi
datus. D. P.

lapkricio 8- 
miesto val- 
New York o

tą
Nuėję balsuoti 
įvyksiančiuose 

džios rinkimuose 
piliečiai ras didelį pasirinki-

I mą kandidatų. Darbininkams 
• šiemet taipgi neteks skųstis, 
į būk nesą už ką balsuoti, dėl 
to turėję balsuoti už savo 
priešus.

Kiekvienas esantis darbinin
ku eilėje C (balsuojant sker
sai mašiną, iš kairės į dešinę) 
kandidatas savo gabumais nė 
tik prilygsta, bet toli pralen
kia kožnos kitos partijos kan
didatą į tą urėdą. Kas 
pranta, kad balsavimu 
d a rb i n i n k ų k an d i d a t u s
suoja už savo gerovę, tas 
suos eilėje C.

Visame mieste ant baloto 
darbininkų eilėje bus trys tie 
patys kandidatai. Tai tie, 
kurie renkami viso miesto 
pareigūnais. Jais yra:

Vito Marcantonio i majorą.
Paul L. Ross Į iždininką 

(com ptroller).
Minneola Ingersoll i Mies

to Tarvbos (City Council) 
prezidentą.

V isi minėt ie i i bus 
loto visose penkiose 
apskrityse — Bronx, 
Manhattan, Queens, 
mond (Staten Island).
Brooklyno (Kinds') Apskrities 

Kandidatai
Sekami bus randami ant ba

loto tik Brooklyne. Queens ir 
kitų apskričių darbiečiai, o 
taip pat ir visos kitos parti
jos, stato savo apskrities žmo
nes.

Ada B. Jackson į Brookly
no prezidentą.
• Edmund H. II. ;Caddy (re- 
publikonas) į distrikto proku-

Kuris iš jų yra jūsų dis- 
triktas, galite iš anksto susiži
noti pas vietinį policistą ar ar
timiausioje mokykloje, kurion 
einate balsuoti.

Milton
Helen

K o ss, 8-m e.
Fichlenbaum, 9-me 
Wishnofsky, 10-me 
L. Tyler, 11-mo 

12-m e
Alcott
Blanche K. Katz
Vincent J. Longhi, 13-me

Shapiro, 14-me
Phillips, 15-me
Rosenbaum, 16-mo

New Yorko taip vadina
mame adatos centre, prie 
15th St. ir 5th Avė., darbo 
pertraukoje pietums, buvo su
ruoštos American Labor Par
tijos kandidatui į majorą'kon
gresui an u i 
prakalbos, 
kriaučių.

Mitingo
aiškiai pritarė Marcantonijui, 
kuomet jis, kritikuodaams 
dabartinio majoro O’Dwyer 
nedraugingą atsinešimą į dar
bininkus, kaltino jį padėjime 
firmoms laužyti streiką.

1 N. K.

Klubo patalpose, tarsi bi-

Helen

su
it ž

miesto
Kind's.

Stuyvesant vaikus 1rorą (district attorney).
Charles 

mo kratas)
W. Froessel (de- 

i apeliacijų teismo

X. Giacone 
į vyriausio 

distrikto teisėją.
paduotus

(repu
te ismo

Vandens Tebetrūksta
Vandens tiekimo miestui 

komisijonierius Stephen J. 
Carney sako, kad gale praė
jusios savaitės biskelj palijęs 
lietus neprašalino stokos van
dens, kad vandenį reikia la
bai taupyti norint išvengti vi
suotinos stokos.

Francis 
blikonas) 
2-jo 
tuos virš paduotus keturis 
bus balsuojama visoje Kings 
apskrityje.)

Max Torch in į kongresma- 
ną 10-me kongresiniame 
trik te.

| Miesto Tarybą:
Tarybos (City Council) 

riai šiemet renkami ne visos 
apskrities plote^ Po panaiki
nimo proporcionalės atstovy
bės balsavimų sistemos bal
suojama valstijos senatorinių 
d įstrik tų ribose. Apie tuos 
distriktus, jų ribų nustatymą, 
savaime yra įdomi istorija, 
bet tam šiame rašte nėra vie
tos. Tad paduodu tik dis
trikto numerį ir kandidatą.

na-

Didžiojo New Yorko Švaros Depart- 
sirgi-

Du tūkstančiai 
mento darbininkų buvo paskelbę 5 valandoms 
mą.” Demonstracijoje šaukiamuose ir plakatuose pa
rodomuose Šūkiuose pareiškė, jog jie “serga nuo įgri
simo ilgų darbo valandų ir žemų algų.’” Jie reika
lauja 40 valandų, vieton dabar dirbamų 48 valandų 
savaitės, ir kitu pagerinimų. “Ligą” skelbė dėl to, 
kad valstijinis Condon-Wadlin įstatymas uždraudžia 

valdinių įstaigų darbininkams streikuoti.

Vito Marcantonio
Susirinko daug

dalyviai plojimu

. Skambina telefonas vi- 
pra.šy-

Vienas darbuotojų var

Šiltas Spalis

visados dar- 
prieteliai iš 
apsispręstų 

žmonių
suma-

Teisėjai yra savo rūšies ca
rai, jeigu jais patenka žmonių 
priešai. Kas iš darbininkų ne
žino teisėjų žiaurumo streikie- 
riams, sveturgimiams, darbi
ninkų organizatoriams ir or
ganizacijoms. ar liaudies jau
nimui, norinčiam pradėti su
vysto viai veikti.

Jei kartą ant 
b o žmonės ir jų 
v’‘dūrinės klasės
balsuoti už darbo 
kandidatus į teisėjus, 
žūtų areštai, nes Wall Stry
kui tie areštai neapsimokėtu, 
ioigu nebūtu kas nuteisia ka- 
’ėt; darbininkus ir jų vadus.

Brooklyno darbininkai į tei
sėtus miestavosios teisdaiystės 
dist.rikti’ose (Municipal Dis
tricts) stato šiuos kandidatus:

Samuel Banzer ir Louis S. 
Flagg, Ju., 2-me.

Julius Reinlieb ir Samuel 
Rosenthal. 3-me.

Michael Wollin, 
Jos. C. Navarro

Bloom, 5-me.
Mildred RotlY 6-me.

Apie Du Kandidatus, Kurių 
Nerasite Eilėje C

Visi čia minėti kandidatai, 
veiti darbininkų balso, Ame
rican Labor Partijos ir kitų 
liaudiškų organizacijų užgir- 
ti, bus randami ant balsavi
mų mašinos eilėje C, išsky
rus du. Tais dviemis, kurių 
nerasite eilėje C, yra:

Edmund II. H. Caddy, re
pu blikonas, kandidatas į pro
kurorą, Brooklyne, ir

Charles W. Froessel, demo
kratas,
ei jų teismo

Jie nebus 
dėl to, kad 
nybė jiems

Šių metų spalių mėnuo bu
vo antras šilčiausias iš visų 
žinomų New Yorko mieste. 
Vidutinė temperatūra — 62.9 
laipsniai, 6.6 laipsniai virš 
normališkos, tiktai trimis de
šimtosiomis laipsnio žemiau 
visų laikų šilčiausio spalių 
mėnesio, 1947 ' metais, šil
čiausia būyo 10-ta, 88 laips
niai, vėsiausia 28-ta, 41 laips
nis.

čių avilyje, darbas virte ver
da
sokius paklausimus, 
mus.
giai spėja atsitraukti nuo te
lefono. Vieni išeina nešini 
literatūra, vėliavomis, pasto
liais, plakatais, kiti atbėga tų Į 
pačių dalykų prašyti. Vieni ■ 
eina po namus gauti pažadų į 
balsuoti už Marcantonio, už 
kitus ALP kandidatus, teikti 
namie būnantiems informaci- 

jjas. Kiti eina ruošti mitin
gus ant gatvių kampų, saky
ti prakalbas. Dar kiti dis- 
kusuoja originalus būsimiems 
lapeliams, prakalboms, radijo 
pranešimams. skelbimams 
spaudoje. Mašinėlės kaukši 
gaminant stensiliuš. Vietoje 
mimeografais spausdina tūlus

, lapelius, ar laiškus.
Prisvaiginanti galybė darbo 

čia vyksta. Balsai už darbi- j 
ninku kandidatus neateina sa
vaime. Darbininkai turi žino
ti apie kandidatus, apie jų 

' programą. Jie turi gauti ne

—šis 
ALP . 
Dar 
me 
bet 
nes.
savo veiklos rekordui, tų ne
galimo atiduoti. Klauskite 
apskrities" raštinėje, gal ten 
dar turi likusių.

Nudūmiau į apskrities raš
tinę. 
Visa 
tėra 
dien „ „ _
pelio, rytoj gal galėsiu gautij<^ylaivius, 
dar poros pastoviaisiais pro- I ” " +
gramos klausimais lapelių i 
kopijas ir, jei kiltų kokių no- ■ 
numatytų atakų ant kandida- j 
tu, tą pat dieną išleistų lape-! 
liūs atmušti melams.

— Ateikite pažiūrėti! —■ 
kvietė raštinės vedėja.

—Dėl ko taip mažai iš-: 
leidžiate? ♦

Į
—Išleidžiame daugiau, negu 

kada nors išleisdavome, bet 
vis pritrūkstame. Norėtume

Radau tą pačią istoriją, 
pirmiau išleista litera- 
paskleista sviete. šian- 
galiu gauti tik vieno la7

alčiuke 
i Jamaica Bay, trys Rithmond 
Hill jaunuoliai praėjusį sek
madienį minose pakl/do už 
dviejų m}Jių nuo kimšto, jų 
valtis įklimpo mažytes saliu- 
kės dumblan. Migloms pra- 

, ^pirmadienio rytą 
j jbos atrado drebančius nuo 
j šalčio, pusėtinai išsigandusius 
| ir alkanus/

Išplaukę motorine

New

Atidarė Milžinišką

4-me. 
ir Max

kandidatas į 
teisėjus.
ant ALP 
jų partijų 
uždraudė

majorui O’- 
miesto 
Yorko

Dalyvaujant
Dwycriui ir kitiems 
pareigūnams, New 
downtown sekcijoje, arti uos
to prekyvietės, tik už keturių 
blokų nuo Holland- Tunelio, 
atidaryta miestavoji sunkve
žimiams pastatyti stotis.

Tūkstančio pėdų plotas ran
dasi tarp Spring, Houston, 
Greenwich ii’ Washington

baloto 
virše- 
“susi- 

i tepti” buvimu ant darbininkų 
ir bendrai liaudies partijos 
baloto. Tad norintieji už juos 
pabalsuoti darbiečiai turės iš
eiti iš savo linijos ribų, bal
suoti už Caddy po republiko- 
nų emblema, o už Froessel po 
demokratų emblema.

Balsuokite Eilėje C 
Pirmiausia

Nežiūrint svarbos paremti 
tuos du 
mirškite pirmiausia nubalsuo- liudytojams, 
ti eilėje 
'■'Šančius

Balsuoti eilėje C pirmiausia 
svarbu dėl to, kad beieško
damas kitose eilėse tu dviejų, 
gali per klaidą nubalsuoti to- 

, se svetimose eilėse kitus 
! nanašjomis i 
didatus. 
esančiųjų 
kandidatu 
suoti, nes 
sudarytos.
tam urėdui nubalsavus, maši 
na nebeveiks balsuoti už 
ta kb'idos nebepataisysi.

Svarbu gauti darbininkų 
Įėję C kiekvieno darbiečio 
pritarėjo balsą, nes 
bus daug tokių artimų balsa
vimų, kad keli balsai nusvers 
vieno ar kito laimėjimą. Tam 
reikia ir jūsų ryžtingos agi
tacijos . Išsikirpkite šį sąrašą 
ir nesiskirkite su juo iki po 
rinkimu. D. R.€ •

Stotis taikoma iš užmiesčių 
atvežantiems prekes didie
siems sunkvežimiams, iš ku
rių prekes perkraus į mažes
nius, lengvai po gatves galin
čius landyti mažus sunkveži
miukus. Tikimasi, kad, tas 
palengvins miesto trafikui 
tų prekių atvežėjam.

Tėvas, Ne Tėvas

ir

kitose eilėse, nepa-

C už visus toje eilėje 
kandidatus.

su 
; ravardėmis kan- 
Tuomet eilėje C 
tiems pat urėdams 
nebegalėsi nubal- 

mašinos yra taip 
jog tik už vieną

ki-

ei- 
ar 

šiemet

John Lord, 56 metų, pre
kiavęs senais auto inžinais, 
nusižudė savo bute, New Yor
ke, sakoma, dėl pablogėjusios 
finansinės padėties.

. Praėjusį pavasarį specialių 
sesijų teismas New Yorke bu
vo nuspKpndęs, kad* operų 
dainininkas Tagliavini esąs 
Mary Phillips’aitės mergauti
nio kūdikio tėvu. Gi apelia-r 
cinis teismas šiomis dienomis 
nusprendė, kad dainininkas 
nesąs tėvu. Abieji sakėsi tu
rį gerų faktų — vieni tikėti, 

! kiti netikėti merginai ir už ją

Eilinėms mergiotėms kelias 
i ponias nelengvas — už vie
na patekusią į ponias, šimtai 
tūkstančių nepatekusių į po
nias užsimoka skurdu auklint 
mergautinius vaikus.

Pasitraukė ant pensijos Sing 
Sing kalėjimo sargas John 
Hyland, didesnę dalį savo 
tarnybinių 35 metų išsėdėjęs 
“ant tvoros” sargybinio ka
maraitėje.

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

vien tiktai pirminę tiesą, bet! po daugiau išleisti, bet stoka j 
ir argumentus atmušti 
Stryto spaudos, radijo, saky
klos nuolat skleidžiamą prieš 
darbininku kandidatus netie
są.

—Norėčiau gauti literatū
ros, — pasisakiau jaunai mer
ginai, kuri iš viso ko atrodė 
panaši į gaspadorių šios kam
panijos, nes į ją kreipėsi kiti 
su daugiausia paklausimų.—

Wall

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOMfE
84-02 Jamaica Ave.,

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

Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Laidotuvių Direktoriai:

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

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN. N. Y \ 
1—2 dienom ‘ 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Valandos:

Telefonas EVcrgreen 4-0203

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrist* 

-394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842
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GERI PIETŪS!
Kada norite gerų piety, 

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.

orko centraliniame 
knygyne 'dą.baj- išstatyta paro
dai pulkininko, inžinieriaus 
WiHiam J. Wilgus knygos, 
rankraščiai, dokumentai. |

-SlSlRINKIMAI J
MASPETH,

LDS 14-tos irAįJ^Cl)38-tos ku<7 
1 pų bendras^>#fSTnnkinias įvyks ket-pinigų.

kiek žmonės spėja suterktL
mums pinigų. Mes juk netu
rime bankierių, kurie mums lyvaukite šiame susirinkime, nes yra 
padėtų išrinkti darbininkų dau;
kandidatus. Literatūrai, ra
dijo programoms ir kitkam 
pinigai turi ateiti pačių dar-

i bininkų centais, doleriais. Kai 
, kada ateina ir dešimtinėmis, 

tiek, kiek rei-

Leidžiame po tiek, virtadiepį^1apkriėioyf<ov?'\ą d., Rusų
Uttotfsalėjo, 55^58 61st Jšt., pradžia 
tą vai. vąkflre. f/ 
visi-nariai ir narės būtinai du

svarbių reikalų aptarimui.

BROOKLYN, N. Y.
> 1 kuopos susirinkimas įvyks

3 d.,
1 šie

bet vis dar no 
kia.

—Literatūra
—tęsė ji toliau

labai svarbu,
Kiek gi m Ti

j ketviiuadienj, lapkričio (Nov.) 
pradžią^ 8-tą vai. vakare. "Sį 
metai baigiasi. Labai gerai p 
tumėte, kad už visus šiuos m 

' užsimokėtumėte duokles, tuomi 
I lengvintumėte centro komitetui 
tvirkyti finansines apyskaitas
pradžia sekamų metų.—Prot. sekr.

(241-242)
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UP-TO-DATE

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

3? Ten Eyck St., Brooklyn, N^

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Telefonas: EVergreen 4-8174

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 1

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
9—12 ryte 
L— 8 vakare*Valandos:

Penktadieniais uždaryta _

’ZTTDD’Q DAD GRAND STREET /AJr r □ DAn Brooklyn, n. y

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

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

XX — - TELEVISION

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
TM. /’.Verrreen 4-W12

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—-Ke t v., Lapkr. 3, 1949




