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Balsuosime.

Svečias Biznierius.
Buvo Taip, Ar Ne?

Rašo R. M1ZARA

Lapkričio 8 dienų Niujorko 
miesto piliečiai, kurie yra už
siregistravę, balsuos už mies
to administraciją —*' prade
dant su miesto majoru-ir bai
giant miesto tarybos nariais.

Mūsų laikraštis šiemet, kaip 
ir praėjusiais metais, stoja 
už tuos kandidatus, kuriuos 
stato Amerikos Darbo Parti
ja. progresyvė partija.

Pirmuoju kandMatu, aišku, 
tenka skaityti 
tonio, kuris 
miesto majoro

Bet yra visa

i

c

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 
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Rokossovski -Lenkijos Sovietai Naudos Atominę Jėgą Taikos Amerikietis Stel)isii

Apsigynimo Vadas
Maskva. — Lenkijos pre

zidentas Boleslavas Bierut

Vito Marcan- 
k and i datuoja 

vietai.
eilė kitų kan

didatų -Darbo Partijos sąraše.
Logiškiausia balsuoti už vi

sus ADP kandidatus.
Senatoriaus vietai Amerikos 

Darbo Partija savo kandidato 
neturi, todėl tie, kurie balsuos 
už senatorių, turės patys ap- 

* sispręsti, už ką balsuoti.
Girdėti, jog nemažai pro

gresyvių žmonių paduos savo 
balsą už Herbertą Lehmaną, 
demokratų partijos kandida
tą.

sutiko leisti sovietiniam 
maršalui Konstantinui Ro- 
kossovskiui pereiti į Lenki
jos armijos tarnybą.

Maršalas Rokossovskis y- 
ra Antrojo pasaulinio karo 
didvyris. Sovietų armija jo 
komandoje supliekė nacius 
Dono upės fronte, išmušė 
vokiečius iš Baltarusijos, 
pervijo 'juos per Lenkiją ir 
gilyn į Vokietiją.

Sovietus vyriausybė, duo
dama leidimą Rokossovs- 
kiui persikelti į Lenkijos 
ginkluotas jėgas, kreipia 
dėmesį, kad jis yra lenkiš
kos kilmės ir mylimas Len
kijos žmonių.

Pranešimas iš Varšavos 
teigia, kad Lenkijos val
džia paskyrė Rokossovskį 
lenkų apsigynimo ministru.

Tiesa, tūli žurnalistai, pav., 
Lippmanas, yra tiek atviri, 
kad jie nemato jokio esminio 
skirtumo tarp Lehmano ir 
Dulles. Abu juodu stoja už 
šaltąjį karą, abu remia Tru- 
mano doktriną ir Marshallo 
planą. Abu juodu tarnauja 
stambiajam kapitalui.

Tačiau, tūli žmonės mano, 
jog net jeigu juodu ir yra 
kaip du lašai vandens, tai 
visvien geriau balsuoti už 
Lehmaną, — tūlais atvejais 
jis, sako žmonės, yra progre- 
syviškesnis už Dulles’ą. , -

Dulles yra vienas reakcin- į minėdami sovietinės 
giausiu politikierių

Komunistai Šaukia į 
Liaudies Fronto Taiką

New York. — Amerikos 
Komunistų Partijos pirmi
ninkas Wm. Z. Foster ir 
sekretorius Eugene Dennis, 
_________ _______ ; revo- 

Ameriko-Liucijos 32-metinę sukaktį, 
išleido pareiškimą, v kuria- 

Į me sako:
— Sovietų Sąjunga per 

i* , Naujosios įuos 32 metus buvo pasau- 
line jėga taikai ir pažangai 

Į pasaulyje. Kinijos liaudis 
neša sovietinių žmonių iš- 

_ , . , įkeltą vėliava dėl tautinio
oH aug a " Į išsilaisvinimo. Sovietų Są

jungos praskintu socialisti
niu keliu eina rytų Euro-

Teko kalbėtis su pora žmo- į 
niu, atvykusiu i 
Anglijos į tautininkų-klerika- 
lų suvažiavimą, vykusį Hotel i 
New Yorker.

Abudu juodu suvažiavimu 
nepasitenkinę. Perdaug kai-! 
bų, — permažai darbu, sako į 
svečiai.

Vienas biznierius, malonus, 
geras žmogus, užsisakė dien- tUUtOS. 
raštj Laisvę. I Fosteris ir Deiinis, sau-

—Seniau esu buvęs nuola- kia amerikiečius į liaudies 
tinis Laisvės prenumeratorius, frontą dėl taikos ir sako: 
bet pastaruoju metu, nežinau ' — Raktas į pasaulinę tai- 
kaip tai įvyko, jos neprenu-Į ką, kaip numatė velionis 
meravau, — sakė jis man.—! prezidentas Rooseveltas, y- 
Nežinau, kas mus skiria? Aš 1 ra draugiškume ir bendra- 
esu‘biznierius, I 
biznierius (jis prašė jo pavar
dės neminėti). Milijonierius 
nebuvau ir nebūsiu; gyvenimą 
pelnausi iš darbo žmonių. Tai 
kodėl gi neskaityti darbininkų 
dienraščio ?

Aš svečiui aiškinau: jeigu 
mus kas nors skiria, tai tas 
skirtumėlis galima lengvai pa
šalinti. Mūsų pozicija yra 
kiekvienam suprantama: mes 
stojame už taiką, ilgametę 
taiką, už progresą, už geresnį 
darbo žmonėms būvį ir švie
sesnį jiems rytojų.

Tie j žmonės, kurie švaisto į 
mus visokius epitetus, iš ti
krųjų yra darbo žmonių prie
šai.

Na, ir mudu susitaikėme!

Reikalams, Pareiškė G. Malenkovas
-------------------------■' {t) __________________ _____________

Įspėjo, kad Jeigu Imperialistai
Pradės Naują Pasauliui Karą,

&

! Leningrado Atstatymu

Maskva. — Georgas M. I 
Malenkov, Sovietų premje- | 
ro pavaduotojas, kaltino i 
Jungtinių Valstijų imperia
listus kaip k/iro kurstyto
jus, kurie siekia paverst vi
są pasaulį amerikine kolo
nija.

Kalbėdamas Didžiajame 
Teatre, minint 32-metinę 
sovietinės revoliucijos su
kaktį, Malenkovas pareiškė, 
jog Sovietų Sąjunga nori 
išvengti karo, bet jeigu im
perialistai užkurtų trečią 
pasaulinį karą, tai iškastų 
duobę pačiai kapitalistinei 
santvarkai ištisame pašau- 
lyje.

Malenkovas,. Sovietu Ko- 
munistų Partijos centro se
kretorius, sakė:

— -Sovietų Sąjunga 
kia naudoti atominę
taikiems, kūrybiniams tiks
lams, o ne karui. Bet Sovie
tai turi ir atominę 
apsigynimui.

Sovietų Sąjungos 
žiai dabar saugesni, 
bet kada pirmiau.

Atominė jėga imperiali
stų rankose yra gaminama 
žudymo įnagiams, o Sovie
tų žmonių rankose ta jėga 
turi tarnauti ir tarnaus,

sie- 
jėgą

bomba

rūbe
li egu

negirdėtai techninei pažan
gai, dar didesniam gamy-

Kinijos Liaudininkai

ramonės gamyba vir-jdas taip atstatytas, kad be- 
nematyt jo <iiį karo 

masis pokarinis penkmečio žaizdų, kuriomis • vokiečiai 
planas bus anksčiau įvyk-j buvo sužaloję miestą per 

as, negu skirta. Per 10 | aršiausią apgulą, — rašo 
Harrison E. Salisbury. New

sija pirmkarinį lygį.

Tai Kapitalizmas Bus Nušluotas ši(!metinių nične
siu gamyba pakilo 20 nuo- 1

bos pasmąrkinimui mūsų | ginklavimąsi, uždrausti ato- 
šalyjc. minių ginkįų naudojimą,

taikiai išspręsti klausimus 
dėl Japonijos, pagal Pots
damo sutartį, ir prekiauti 
su visomis šalimis.

Jeigu tie planai nebus į- singesnis, negu bet 
vykdyti, tai tik todėl, kad pirmkariniais metais.

Sovietų Sąjunga priešin
ga karui. Jai nereikia nei 
svetimų žemių nei kolonijų.

Imperialistinės valstybės, 
bijodamos taikių lenktynių 
su Sovietais, tikisi karo. So
vietų gi Sąjunga nebijo tai
kių varžytinių iš kapitalis
tinių šalių pusės.

Užsieninėje politikoje So
vietai siekia sekamųjų tiks-

Taikiai bendradarbiauti 
su visomis didžiosiomis val
stybėmis; vykdyti Potsda
mo konferencijos ' nutari
mus dėl Vokietijos-; aprėžti

(V

šimčių aukščiau, negu per 
nai tuo pačiu laiku.

Darbo našumas 
14 nuošimčių viršija 
nykštį.

Šiemetinis derlius
negu bet

įrodė stebima energiją ir 
šiemet Į gabumą savo miestui at- 

per- (kurti.

gau Krautuvės

imperialistai, ypač Amerika vietiniai ūkininkai šiemet pm. 
|gaus dar 150,000 traktoriuj!
Į ir 29,000 kombainų. j gatvekąriąj auto-busai

i automobiliai gatvėse.

vei-
ir Anglija, to nenori.

Užsieniniai diplomatai.
Susirinkime, kur kalbėjo

Malenkovas, dalyvavo Jung.
Valstijų ambasadorius ad
mirolas Alan G. Kirk ir ki
tu saliu atstovai.
Pranešdamas apie vidujin. radai, kuriuose maršavo 

būklę, šimtai tūkstančiu darbinin- 
| kų ir kariuomenes su nau- 

------ “Doviniais ginklais. Ore dun
dėjo būriai rakietinių ir ki
tu lėktuvu?

1 ■ *■ I ■Miestas buvo gausingai 
papuoštas vėliavomis ir 
nino, Stalino, Molotovo 
kitu sovietiniu vadu 
veikslais.

Maskva. — Lapkričio 7• IVlrtOxWci.   iJClUiXl 1V-1U < . , v T . . , ,
- d., minint 32-metinę sovieti- an(^ nuvažiuoja is Lenin-

Sovietų Sąjungos’
Malenkovas sakė:

nes Spalių revoliucijos siu- • 
kaktį, įvyko mil:

i, kuriuose
me vagone yra radijas ir 

! radiotelefonas, taip kad ke
leiviai važiuodami gali su- 
Įsikalbėti su Leningradu ir

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Lake Success, N. Y. — Jungtinių Tautų seimo pirmi

ninkas, filipinas Carlos P. Romulo ragino bent laikinai 
sustabdyti atominių ginklų lenktynes tarp Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos.

Amerikonai ir anglai šaltai atsiliepia į Romulo para
ginimą. ‘7

"ir

■

. Čechoslovakija Pakorė
- 6 Sukilimo Ruošėjus

i Jugos
• Aukščiausio 
teismo spren-

ko ir prof. Frederic Joliot- 
i Curie, vyriausias direkto- 

Chicago. — Mainierių Unijos pirmininkas John L. Le-'iaus Francijos atominės jė- 
wis kvietė minkštosios anglies kompanijas Illinojūj iri£os komisijos.
Ihdianoj daryti atskira sutarti su su unija dėl streikui“ _ . . J į “ ? 
baigimo. ___ | Jankiai Žada Ilgai

Laikytis Japonijoj

' J sukakties iškilmes at\y-! c|jmu> tap() pa]<ar(j (j demo-

l’zctc aar ą Washington. — Šaukiamas teisman republikonas Par- I
 i nell Thomas, buvęs Kongresmanų Neamerikinės Veiklos

Hong Kong. — Kinų ko-Į Komiteto pirmininkas. Jis įkaitintas, kad apgaudinėjo j 
munistai - liaudininkai ate-1 valdžią, fkaltinimas sako: <
mė iš tautininkų Lappa," 
Wantcai ir .Namping salas, 
ąrti Makao salos, portuga
lų kolonijos, į pietus nuo 
Kantono. Dalis Čiang Kai- 
šeko tautininku kariuome
nės perbėgo į Makao, kur 
portugalai juos nuginklavę.

Kinų Liaudies Armija į- 
siveržė 17 mylių į Kweicov 
provinciją ir atakuoja tau
tininkus Lungšane, 175 my

lios nuo Čungkingo, laiki- 
: nosios tautininku sostinės.

NAUJA AUDRA GRĘSIA !
FILIPINAM

Manila. — Smarki audra 
su tvaniškomis liūtimis pra
eitą savaitę pražudė 600 
žmonių Filipinų salose ir 
padarė $50,000,000 medžia
ginių nuostolių. Dabar gi 
siautėja į nauja viesuliška 
audra link vidurinės Filipi
nų dalies, 

c

1 Thomas išgaudavo valdžios čekius i 
■neva kaip reikalingoms kongresiniam jo darbui raštinin
kėms, ir pasisavindavo tuos čekius.

prie-

ginkluotą sukilimą, išžudyti 
žymiuosius valdininkus ir 

į užgrobti valdžią.

toslav Prokes, buvęs arini 
jos majoras; Josef Char

Washington. — Kuomet | 
bus padaryta talkininkų į

S jV°i tni’naitėniJ^ tap<os sutartis su Japonija

Detroit. — Prasidėjo derybos' tarp General Motors

bet smulkus i dai’biavime tarp dviejų di- 
' džiausiu pasaulio valstybių 
— Jungtinių Valstijų ir So
vietų Sąjungos.

Aukse. Teismas Svarsto 
E. Denniso Apeliaciją

Kalbėjausi su vienu dipuku, 
gan gerai žinomu platesnei 
mūsų visuomenei, kuris taipgi 
prašė jo vardo laikraštyje ne
žymėti^

—Bukit tamsta atviras ir 
pasakykit man, ar esate hitle
rinės okupacijos metu Lietu
voje matę šaudant žydus. — 
masiniai šaudant?

—Taip! — pareiškia jis. — 
Mačiau juos šaudant! Baisu!

—Ar nebuvo lietuviškų na
cių, fašistų, prisidėjusių prie 
žydų naikinimo ?

—Tiek ir tiek jų buvo! To 
niekas negali užginčyti, žinot 
tamsta: kai tą faktą aš iš
keliu, mano sąžinė pasidaro

Maskva. — Sovietų už
sienio reikalų ministrų pa
vaduotojas Gromyko priė
mė Demokratinės Vokiečiu 
Respublikos ambasadorių 
Rudolfą Appel tą.

Washington. — Prana
šaujama, kad artėja sutar
tis tarp streikuojančių 
minkštosios anglies mainie- 
rių ir kompanijų.

Washington.— Aukščiau
sias Jungt. Valstijų Teis
mas pradėjo svarstyti ape
liaciją Eugene Denniso, Ko
munistu Partijos sekreto
riaus. žemesnysis federalis 
teismas pernai nukaitino 
Dennisą už tai, kad Dennis 
paniekinęs Kongresmanų 
Neamerikinės Veiklos Ko
mitetą.

Denniso advokatai ape
liacijoje nurpdo, kad teismo 
džiųrė prieš Dennisą buvo 
sudarytą vien tik iš val
džios tarnautojų, kurie bi
jo prarasti tarnybas; todėl 

kadjie ir sprendė taip, 
valdžiai įtiktų.

ramesnė, nes pasijaučiu esąs 
žmogumi.

ši paskutinė p. dipuko pa
staba pasako labai daug.

Argi nebūtų žmoniškiau, jei 
patys lietuviai, patys dipukai 
iškeltų aikštėn tai, kas reikia 
iškelti ?

i jog sukilimo sąmokslą rėmė 
i vienos vakauii gai laikys savo armiją Ja

ponijoje, kaip planuoja Wa- 
shingtono politikai. Sako, 
______ __ , ~I 1 L , *f

| skįrą sutartį dėl jankių ka
riuomenės palaikymo Japo
nijoj, esą, prieš pavojų iš 
Sovietų pusės.

Tarp kitko, Amerika ke- į 
tina pasilaikyti Yokosuką, 
kaipo savo oro jėgų bazę 
Japonijoje.

automobilių korporacijos ir CIO unijos. Unija reikalauja Amerika taip pat darys at
senatvės pensijų įvedimo vien tik kompanijos lėšomis.

' Brussels, Belgija. — 12,000 žmonių čia demonstravo, 
minėdami sovietinės revoliucijos 32-jų metų sukaktį. 
Kartu jie šaukė: “Šalin tuos, kurie siūlo sugrąžint Bel
gijai pabėgėlį karalių Leopoldą!”

Clayville, N. Y. — Stella Komorek’ienė prisipažino, 
kad ji tiktai sugalvojo, būk koks ten piktadaris pavogęs 
jos 6 savaičių kūdikį. Kūdikis rastas negyvas, įmestas* 
tvenkinyn.

Dabar Stella sako, kad kūdikis netyčia jai iš rankų iš
krito ir užsimušė. Pranešama, kad motina nebus teisman 
traukiama.

5 iŠ Paliuosuotų po Užstatais Komunistų 
Prašo Leist Jiem Išvažiuot iš New Yorko

Pragojo.
10 sąmokslo daly

i nuteisti visYi amžių kalėti;
; kelios dešimtys kitų pasiųs- 

įpribotam lai-iti kalėjimai!

Daugumas Lokalų Laikosi 
Jungi. Eiektrininkų Unijos

LIAUDININKAI VALDY
SIU VISĄ KINIJĄ PO 
J1EVYNIŲ MĖNESIIJ__

Fbrth -W<jrjJiL T^as. — 
į KiiYiuLkommaistm - liaudi
ninkai po 9 mėnesių valdys 
jau/visą Kiniją, sake Sey
mour Topping, buvęs Asso-

Socialdemokratų Paskalai !
Berlin. —Vokiečių social

demokratų spauda be pa
tvirtinimo pasakojo, kad, 
girdi, per sprogimą uraniu- 
mo kasyklose rytinėje Vo
kietijoje “užmušta 70 mai- 
nierių.” 1

New York. — Advokatai 
penkių nuteistųjų, po už
statais paliuosuotų komu
nistų vadų prašė federalį 
teisėją Williama Bondy 
leist jiems išvažiuoti iš 
New Yurko -'Bronxo aps
krities, iki aukštesnieji teis- kaištą. 
mai išspręs jų apeliacijas. 
Tie penki buvo Nuteisti sy
kiu su kitais šešiais komu
nistų vadais. Jie nėra pa
ties New Yorko - Manhat- 
tano gyventojai ir nori na

praeita 
kad jie

Teisėjas Bondy 
savaitę pareiškė, 
turi pasirašyt, jog nera
gins nuverst Amerikos val
džią jėga ir prievarta, jeigu 
bus leista jiems iš šios ap-

New York.— Pranešama, 
jog čia, Illinojūj, Massachu
setts ir kitur daugumas 
Jungtinės Eiektrininkų Ly 
nijos skyrių - lokalų laikosi 
šios misijos.

Centro vadai CIO šuva 
žiavime Clevelande 
tarimą, kuris’ išbrauki 
Jungt. Eiektrininkų 
iš CIO. Tame suvažiaVimė 
"taipgi nutarta- orgąnizu 
naują, atskirą 
Tarptautinę 1 
Uniją.

Syracuse, N. Y. —Jhngt 
Eiektrininkų Unija kreįpė- 

i si į teismą, kad uždraustų 
CIO vadams ruošti baisa vi' 
mus dėl šios unijos drasky- 

iš,New Yorko ap- mo. _ \
skritieis išvažiuot prašė cle- 
velandietis Gus Hali, detro-Į 
itietis Carl Winter, čikagie- 
tis Gilbert Green ir Queens, 
N. Y., gyventojai Robertas bar taipgi pasiuntė viso 
G. Thompsonas ir John gero linkėjimus

skrities išvažiuoti.
Komunistų advokatai sa

kė teisėjui, kad tie komu
nistai niekuomet neragino 
prie tokių veiksmų, nors 
pradinis apskrities teismas 
juos nuteisė už panašų prie-

Teisėjas Bondy žadėjo 
padaryt sprendimą pirma- | 
dieni, lapkr. 7 d.

Leis

Gates, N. Y. Daily Worke- 
rio redaktorius.

į/Kinijo/e. Ji 
sociatca Press 
i suvažiavime.

ČungJUng, Kinija. — Ki
li tautininkų premjeras 

Yen /Hsi-šan vėl šaukėsi A- 
Trrunkos pagalbos "karui 
iries liaudininkus - komu-

a
nkū

>edakto-

R

Washington. — Sovietų 
žsienio Wikahi ministras 

Andrius yTJth^jkia—ptrnfcb 
dieni jankėVi pas Amerikos 
valstybės ^sekretorių 1).

i Achesona. ’
Hong Kong. — Anglijos 

‘valdžia įspėjtv Kinų tauti- 
• ninkus nebombarduot anglų

Jugoslavijos Linkėjimai
Belgrad. — Jugoslavijos 

seimo pirmininkas Ivan Ri-

Liaudies RcsyMūi 
t u s.

Denver, Colo. ~\a;usi^ 
vė policijos galva .Jotm-f 

Q. . ! CTDonnell. <Sąjungos žmonėm^ mmm\ x___
Spalių revoliucijos sukaktį,\ORAS.—Gi

il o s-

šilČiau.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
MOKO ANGLIJOS 
DARBIEČIUS

Kunigų Draugas mano, 
kad Anglija ruošiasi labai 
“pavojingam” žygiui. Jau 
esanti pasinio jus kalbėtis 
su Kinijos komunistais! 
tai, aišku, klerikalams 
bai nepatinka. Draugas 
so:

Didžiosios Britanijos politi
kai, kaip atrodo, eina prie 
nauju nuolaidu komunistams. 
Nepaisydami padarytų susita
rimų 
lybių 
žinti 
režimo, 
žygius,

O

ra-

32-ji Metai
Lapkričio 7 dieną sukako lygiai 32-ji metai, kai pra

sidėjo Didžioji Spalio Revoliucija Rusijoje.
Mes, kurie 1917 metais jau buvome subrendę žmonės ir 

galėjome sąmoningai vertinti tą didžiulį žmonįjos istori
joje posūkį, gal nei nepasvarstėme tuomet, kad po 32-jų 
metų mes gyvensime ir stebėsime tos didžiulės šalies, — 
— pirmosios socialistinės valstybės pasaulyje, — plėtoji
mą, augimą, tvirtėjimą.

Bet taip yra!
Šiandien mes esame liudininkais to, kaip darbo žmo

nės be ponų, be fabrikantų patys sau valdo milžinišką ša
lį, kurdami laimingesnį, beklasinį gyvenimą, kurdami 
naują žmogų.

Bet yra šiandien dar nemažai žmonių, kurie 1917 me
tais taipgi buvo sąmoningi ir sąmoningai melavo pasau
liui, skelbdami, būk Spalio Revoliucija neatsilaikys, «būk 
josios laukiąs Paryžiaus Komunos likimas.

Mes nežinome, kaip tos rūšies filosofai jaučiasi šian
dien, bet galime tiek pasakyti, kad jie prieš žmonijos is- protestavo prieš britų užsimo- 
toriją pasistatė save liurbiais, neišmanėliais, sakančiais 
ne tai, kaip yra, bet kaip jie nori, kad būtų!

Tarybų Sąjungos išgyvavimas 32-jų metų dar kartą Į DŽIAUGSMAS 
parodo, jog progreso lokomotyvą sulaikyti nėra galima, | BE SAIKO 
nepaisant, kiek daug pastangų tam gali dėti senosios vi- i Tai, kas dedasi CIO 
suomenės, kapitalistinės visuomenės atstovai.

Šiandien, be abejojimo, kiekvienas, net ir Tarybų Są
jungos priešas, sutiks, kad toji šalis yra galingesnė ne
gu kada nors ji buvo, ir kad josios galybė vis didėja. Ne
paisant visokių užtvarų, statomų iš senosios visuomenės 
gynėjų pusės, socialistinė idėja užkariauja naujus pa
saulio kraštus, naujus žmonių milijonus. Tam geriausias 
pavyzdys yra įvykiai Kinijoje.

Tarybų Sąjungos galybės paslaptis glūdi ne tik tame, 
kad pačioje šalyje patys darbo žmonės stato, kuria nau
ją gyvenimą, bet ir tame, kad jos politika tarptautiniu 
pagrindu yra taikos politika, o tai reiškia, kad milijo
nai žmonių pasaulyje stoja su ta politika.

Nepaisant baisių sugriovimų, išpūstijimų, kuriuos 
Tarybų Sąjunga matė antrojo v pasaulinio karo metu, 
šiandien toji šalis atsistato greit ir pasekmingai.

Jei tik kapitalizmas neuždegs pasaulio nauja karo 
liepsna, tai už metų kitų Tarybų Sąjungos žmonių gyve
nimo lygis pakils į negirdėtas aukštybes.

Be abejojimo, viso pasaulio darbo žmonės, — darbi
ninkai, farmeriai, intelektualai ir smulkūs biznieriai, — 
nenori, kad įvyktų naujas karas ir jie dės pastangoj jam 
keliui pastoti.

Pačios Tarybų Sąjungos gyvavimas, liaudiškųjų res
publikų klestėjimas, Kinijoje Liaudies respublikos įsikū
rimas yra vis didesne garantija, kad taika bus palaiky-

sų Jungtinių 'Vals- 
vyriausybe nepripa- 

Kinijos komunistinio 
britai jau padarė 

iš kurių aišku, kad biz
nio sumetimais siekia užmegs- 
ti santykius su tuo režimu. 
Nors dėl savo žygio britai ir 
atsiprašė, bet savo rašte val- 

■ stybės sekretoriui Achesonui 
nepasakė, kad ateityje jie lai
kysis susitarimo. Galimas da
lykas, kad Londonas jau yra 
pasiruošęs Kinijos komunistų 
režimui duoti de facto pripa
žinimą.

Prancūzijos vyriausybė, ku- 
I ri turi problemą su komunis- 
i tais Indo-Kinijoj, taip pat už-

jimus. (D., lapkr

“LAISVES” VAJU SIKELIMA
tiktai kraštutiniai

elementai, bet taip
i “Trečioji Jėga”, tas

rodo 
nieji 
narnoj i 
Marshallo plano vaikas, ran
dasi sunkioje padėtyje,; nega
lėdamas Amerikos 
elgesio teisinti.

Europiečiai, mat puikiai ži
no, kad kur komunistai suima
mi ii' metami į kalėjimus, kur 
imamasi žingsnių pries jų par- 
tiją, ten parlamentarinė tvar
ka pradeda braškėti. Tai yra 
visų priimtas principas, ir to
dėl New Yorko federalio teis
mo nuosprendžiu čia yra pa
tenkinti tik tie, kurie atvirai 
ir ciniškai iš parlamentarines 
sistemos šaiposi, kaip, pavyz- j tikėti, kad Aukščiau-
džiui, tai daro gaullistai. Visi | 
kiti, nuo konservatyviu centro 
iki socialdeimokratų randasi 
labai nemalonioje padėtyje.

Miškūnas pateikia nuo
monę Francūzijos socialis
tų. Jie negali pateisinti nu
teisimo. Jis sako:

Vietinis “Eranc-Tireur” 
(socialistų) žįnią pranešę se
kamu antgalviu su šauktuku: 
“Penki metai kalėjimo Ame-

dėsi- i rikos komunistų vadams ! 
vadi-

valdžios

ir 
' antru antgalviu išreiškė savo 
nuomonę, kad tai “Nospren- 
dis, kuris nedaro garbės demo
kratijos justicijai.” Toliau į 

i dešinę stovįs oficialus sociali
stų organas “Le Populaire” 
visaip sukinėjosi nenorėdamas 
kaltinti Amerikos
bet visgi pažymėjo, kad 
prendis “apgailėtinas, 
apgailėtinas.”

Britanijos žmonės
esą nepasitenkinę. Darbie
čių spauda labai kritiškai 
kalba. Miškūnas rašo:

Britų darbiečių pusiauofici- 
alus organas “Tribune” sakė:

kčįo Laistės kontestą gavi
me, kad vajus eina gražiai.

i jų, kurios'galėtų veikti, 
Kai

valdžios, 
ntios- 
labai

į ii’gi

sius Teismas pakeis nuospren
dį prieš vienuolika komunis
tų...” Kitas darbiečių leidinys, 
“The New Statesman and Na- 
lionj.’ ir išreiškia pasitikėjimą, 
kad Aukščiausias Teismas pa
keis nuosprendį, kad Smith 
aktas bus paskelbtas nekon- 
stituciniu. Bet tas darbiečių 
laikraštis nurodo, kad tuo tar
pu raudonėd.izmas ir raganų 
gaudymas Amerikoje gal pa
sieks negirdėtus aukščius.

PASTABOS
Atvyko Amerikon smeto- 

! nines diplomatijos galva,
kon- Smetonos įpėdinis, Lozorai 

i vencijoje, labai džiugina 
[menševikų Naujienas. Tam 
' laikraščiui viskas malonu ir 
arti prie širdies, kas silpni
ną ir skaldo organizuotų 

i darbininkų jėgas. Šioje kon- 
' vencijoje kaip tik taip ir 
: elgiasi dešinieji vadai.

Naujienos rašo: “Cleve- 
l landė vyksta istorinė CIO* 
' Konvencija. Istorinė ji tuo, 
kad pagaliau tos organiza
cijos vadovybė pasiryžo iš
šluoti lauk komunistų ir jų 

[ bendrakeleivių vadovauja
mas unijas...”

Kiek toliau vėl džiaugia
si: “Taigi, kaip atrodo, šį 
kartą CIO visiškai apsiva
lys nuo kairiasparnių..”

tis. Balkūnas, Budrys ir 
Olis jau buvo nuvykę pas 
kardinolą Spellmaną. Ar tik 
nemano Lozoraitį įvesdinti 
į Lietuvos karališkąjį sos
tą, duoti jam “patepimą?”

■ O kad to siekiama, tai 
galima spręsti iš “Draūgo”

kovoti prieš besiplėtojantį 
komunizmą. Ir > ...popiežius 

; pasakęs, kad Amerikos do
leriai esą geriausias gink
las prieš komunizmą.

Jeigu taip, tai jau ir po
piežius netiki į dievą, bet 
į dolerį, kurį stato galinges
niu ir už visogalį. •.

Iš pranešimų apie diem 
mui naujų skaitytoju^z^a 
Tačiau vis dar daugelis ko 
tebetyli. Stojusieji į darbą ro\o gerus rezultatus, 

 

kurie kontestantai jau peršoko\per tūkstantį \punktų. 

 

(Tūli jau siekia iki dviejų tūkstsbąčių.) sė

 

džia vajaus. Laikykitės, draugučiaiTSte 

 

gos vajaus. Nepraleiskite nė vienos dienos"VeltūiV Matytį 
yra dirva dienraščio platinimui. Tą faktą jTndv mūsų 
kontestantai, kurie stojo į vajaus darbą su pirma\diena, 
kai vajus buvo paskelbtas. Tad prašoffiFIsubrusti 
lonijų veikėjus, kur dar nepasijudinta^^ _

Paskelbdami vajų pageidavome gauti rūkstantį naVjų 
skaitytojų. Išrodo, kad būtu\galima\ątsiekti savo nusi-’ 
statymą pasirįžusiai darbuojantis. Todėl labai svarbų, 
kad kiekvienas esantysis dienraščio prenumeratorius pa
sirūpintų gavimu naujų skaityto\

Kai šis raštas tilps dienraštyje, tai Laisvės dabartifie^ 
je patalpoje daiktai jau bus kraunami į dėžes persikėli
mui su į LL.LL__ *1_________________
nuos virš penkių tūkstančių dolerių. Padėjimui tth^tam- 
bių lėšų padengimo, daugelyje kolonijų jau yra rUQŠia\ 
mos pramogos, 
linkui savo dienraščio reikalų 
kolonijų veikėjams už iniciatj 
paramai. Visur, kur tik yra w 
tinai reikia ką nors surengti Laisvęšyspaūštuvės perkėli
mo reikalui. O kur pramogos neįmanoma surengti, ten 
reikia pasirūpinti aukų parinkimu, persikraustymo rei
kalui. _

Šie du svarbūs dalykai: vaj 
rūpėti kiekvienam dienraščio 
greitos, stambios paramos perkra\sty 
tai turime paimti vajaus reikalą, 
dienraščio ateities. Tinginiavimui laiko 
dirbti pasiryžusiai šiam brangiajam apš 

' jbawes

^razKmra- 
įki pabai-

imas kai-

Tai labai gražus kolonijų aušinėsimas 
^ŠMingiausi’a dėkojame 

už trūsą dw 
lioliftaJietuvių šgi U-

uves perkeli-

ir persikrąusTyrrmklhri 
bįsyės patrij^tuk^ReikK 

pat rim- 
užtįkrinimįu savo 

nėra, turime 
švietostįkslui. •> 
s AdpHnfek’aciii.

i

DARBININKŲ SVEIKAI
J. J. KAŠKIAUČIUS, M.

530 Summer Ave. (
Tel. liurnIWdt

ewark, N. J

Anglijoj fašistai buvo su- 
Kalbėtojai 

viešai šaukė “apvalyti” šalį 
nuo “žydiškų komunistų”, 
degino komunistų leidžia
mą laikraštį jr dainavo hit
lerinį himną “Horst Wes
sel”, kurį išvertė anglų kal
bom Vienas kalbėtojų pa
reiškė, kad Hitleris buvęs 
žymiausias pasaulyje žmo
gus, o dabįtr esąs Mosley, 
kuris iššluosiąs žydiškąjį 
komunizmą.

Žinoma, iš to nereikia nei 
stebėtis, kad Anglijoj fašis
tai viešai veikia. Kada Vo
kietijoj Socialdemokratai 
turėjo valdžią savo ranko
se, tai po jų sparnais išsi- 

; perėjo, naciai. Socialdemok
ratai jiems prirengė dirvą. 
Dabar Anglijoj karališkieji 
socialistai turi valdžią savo 
rankose ir rengia dirvą fa
šistams, kurie jau dabar vis 
nachališkiau ir nachališ- 
kiau pradeda veikti.

Hitleris Vokietijoj Iššla
vė iš valdžios socialdemok
ratus, o Anglijoj gali atsi
tikti taip, kad Mosley iš- 

| šluos iš valdžios ir karališ
kuosius socialistus...

korespondento apie jų misi-/rengę mitingą.
v.____ t- <‘r

. /

Apsivalys tai apsivalys, 
bet kam iš to bus naudos, 
kai unijose užvirs žiaurus 

‘civilinis karas? Nereikia 
: didelio galvočiaus., jog su
prasti, kad pasinaudos tik
tai samdytojai.

Tokia padėtimi džiaugtis 
: tik ir gali laikraštis, kuris 
parsidavusiai tarnauja ka
pitalo interesams.
—

KĄ MANO EUROPIEČIAI 
APIE NUTEISIMĄ 
KOMUNISTŲ?

Dienraščio Vilnies kores-

ją pranešimo. Jis sako:
“Kelių minučių maldoje 

visi suklaupėme prie alto
riaus su prašymu yisoga- 
liui saugoti ir globoti Lie
tuvą ir pagreitint jos išlais
vinimą.”

Ar “visogalis” saugoja ir 
globoja Lietuvą, mes neži
nome, bet tiek žinome, kad 
ją puikiai saugoja ii' globo
ja Lietuvos liaudies valdžia 
ir ateityje mokės apsaugo-

nuo Lozoraičių, Budrių

Kraujogyslės
Drauge gydytojau, kas man 

daryt? Prieš keliolika metų 
man skaudėjo sėdimąjį ner
vą, tai praėjo. O dabar už
puolė ant pirštų. Pradėjo ten 
kraujas necirkuliuot dešinėj 
kojoj. Didysis pirštas turė
jo prastą nagą, surumbėjusią 
ir storą, įaugusią į mėsą. Nu
ėjau pas gydytoją, tai jis nu
lupo tą nagą, 
kraujo mažai, 
Sako, kraujas 
los negeros.

Gal aš galėčiau ’ tą kraują 
išjudint, kad sugytų greičiau? 
Negaliu apsiaut, ir šalčio bi- 

o šilumą tai myli, kaip
Sako, jmvj

nepraleidžia krau-

rie, gyslas _£U
adata, IqiMsitw
arterijas. čia jau^sųnoina, 
be gydytojo neapsieisi. Tl 
vaistų yra jau bentkefios 
šys. Vardų minėt nėra 
pi'asmės: viį viena jų be 
d y to j o negausi ir vartot 
galėsi, ą V' V

ru
ne 

gy- 
ne-

ti
ir kompanijos, i

katalikiškoji, 
paskelbė, kad 
šv. Petro kate- 
būsią atdaros 

■ ir šliuntar-

tai dabar, kai 
tai gyt nenori, 
geras, bet gys-

viso to, Jūs turite 
; visa organizmu..stip

Jūs
šalo. Vc-ly mažiau valgykit,
,bet geriau pasirinkite maistą,

ad

gi tas ėdrumas! 
noriu, Sveriu 220

ums tas svoris<^«emyn
Ką Jūs manot? Visas 

]<aip pa m pužas — 
Nebevartokit jo- 

aliejų ir

nheitjk. . 

 

išpurtęs, į 
220 svarų! 
kių riebalų, taukų, 
riebiai taisytų patiekalų. Vi- 
šai mažai krakmolinių garde- J 
siu iš baltųjų miltų. Ir šiaip^r 

bet ko, valgyk-Rr-žmo) 
nuosaikiai, ncapsLug-

Ir minėt, rodos, nereikėtu : . v . " ♦absoliučiai meskit rūkymą. 
Nud~ rūkymo tų mažųjų ar
terijų vidįilėš plėvelės dar la- 
biau susignybą ir 
sivaldykite, jei dar nepervė- 
lu. O YfC tai gali pj^rerkHiiA r 
nupiaut pirštą, o gal ir dar y 
daugiau, žinoma, negirtuok- 
liaukit.

•’ Atsidėjęs, nuolatai vartokit 
didelėmis dozėmis vitaminus: 
Multiple vitamins, bent po 
2, 3, po I piliules laike val
gymo, per vidurį valgymo. 
Imkite dargi ii- nikotinės 
rūkšties (dalis vitamino B) : 
Niapin 100 mg. tablets—po 2 
tabletes lajk^ valgymo. Naci- 
(nil^imk-Pūkštis) pade
da payfršntinei kraujotakai.
Ii ite ir iodino — po 1 la
šą ki^dien, su pienu arba van-

niškai,

jo, 
mažutis viščiukas, 
no gyslos 
jo.

O mano 
Valgau ir
svarų, turiu 47 metus pilnus.

ATSAKYMAS

Jūs, Drauge, visai dar jau
nas vyrukas, kai dėl tokios 
katastrofos kraujo apytakoj. 
Jums, tur būt, yra gedimas 
arba įdegimas mažųjų arteri
jų viduje (“endarteritis obli- 
t e r a n s,” “thrombangitis,” 
“Buerger’s disease”). Taip 
bent galima spręsti iš Jūsų 
aprašymo. Gal to ir nėra. 
Gal Jums yra tik tų laibųjų 
arterijų spazmas,, susignybi- 
mas — ir kraujo takų toj vie
toj susiaurėjimas. Jūsų vie
tinis gydytojas galėtų Jums 
tiksliau tatai nustatyt.

Kaip ten bebūtų, bet krau
jo bėgiojimas tolimose nuo 
širdies vietose yra tingus, ne
paslankus. O kur maža krau- 
jo, ten blogi -popieriai.

Reikia kaip nors išjudint 
geresnę kraujo apytaką tame 
kojos piršte. Maudykit tą. 
koją dažnai šiltame vandeny. 
Iš lengvėlio maigykit, brau
kyki!, masažuokit paliai visą 
pirštą ir aukščiau. Opą bars
tyki! paskui labai gerais gy
domaisiais miltukais — 
muth subgallate, 1 ounce.

Kojas laikykite visuomet la
bai šiltai. Muvėkit bent dve
jas kojines, ypač naktį. Laj? 
kotarpiais palaikykit kojas 
aukštyn iškeltas, po keletą 
minučių.

Yra tam tikrų vaistų, ku-

Brooklyno 
“Amerika” 
New Yorke 
dro^ durys 

j socialistams 
niams.

Dabar visi socialistai ir 
šliuptarniai' lengviau atsi
dus, nes jeigu kardinolas 
Spellmanas atidaro jiems 
šv. Petro katedros duris, 
tai, suprantama, šv. Petras 
atidarys ir dangaus kara
lystės duris.

Visgi socialistai ir šliup- 
i tarniai, besitursindami kle- 
įrikalams, gavo dideles leng-

Balsuokite! 1
Lapkričio 8 dieną daugelyj Amerikos miestų įvyks rin

kiniai miestavų valdininkų.
Mūsų laikraštis, aišku, nei prie geriausių norų, negali 

smulkiai parašyti, kas, kur, kokiame mieste bus renka
mas ir už ką mūsų visuomenė turėtų balsuoti.

Kiekviename mieste yra savotiškos problemos. Kiek- i 
viename mieste yra visokių kandidatų į valdvietes. Mū- į

pondentas A. Miškūnas ra
šo iš Paryžiaus apie tai, 
kaip europiečiai pasitiko 
nuteisimą vienuolikos ko- 

Imunistu vadu. Jis sako:
' Negali būti dabar abejonės, j vatas.

i kad komunistų vadų įmeti-; *
mas i kalėjimą sudavė didelį j J. A. V. senatorius M.C- 
smūgi Amerikos prestižui Va-jCarran lankėsi pas popiežių 
karų Europoje. Pasitenkinimą I ir tarėsi, kaip sėkmingiau

sų noru, kaip visuomet, yra, kad lietuvių visuomenė bal
suotų už pažangius valdininkus, Progresyvių Partijos 
kandidatus ten, kur jie yra statomi.

Yra kai kur net ir tokių išimčių — pav., Brooklyne,— 
kur progresyviai žmonės žada balsuoti už republikonų 
kandidata.* ►

Yra tokių vietų, kur progresyviai žmonės balsuos už 
demokratų kandidatus. !

Be abejojimo, vyriausi visų dėmesį atkreips niūjorkiš- 
kiai rinkimai, kur Amerikos Darbų Partija stato majoro 
vietai kandidatu kongresmaną Vito Marcantonio, o mie
sto tarybos nario vietai adv. Benjaminą J. Davisą, negrų 
vadovą ir komunistą — vieną tų, kuris neseniai buvo nu- 
smerktas penkeriems metams kalėti.

Taigi labai svarbu, kad už Amerikos Darbo Partijos 
kandidatus būtų paduota juo daugiau balsų.

Šitų kandidatų išrinkimas į atitinkamas vietas ne tik 
dųptų Niujorko žmonėms gerą administraciją, bet su
tvirtintų patį taikos reikalą, užduotų smūgį visokiems 
raudonbaubiams, raganų medžiotojains ir paruoštų ge
resnę papėdę 1950 metų kongresiniams rinkimams.

Kiekvienas pilietis, kuris yra užsiregistravęs, ragina
mas balsuoti.

Balsuokite anksti!
Balsuodami dabokite, kad koks nors pigus politikie

rius nepasinaudotų jūsų balsu!

Kas Kaltas?
Po to, kai Amerikos Darbo Partijos, kandidatas niū- 

jorkiškės miesto tarybos vietai, Benjamin J. Davis, buvo 
paleistas iš kalėjimo po bėla, jis vyko į savo distriktą, į 
Harlemą, kur gyventojų daugumą sudaro negrai ir loty
nų kilmės žmonės. ' -

Davisą pasitiko milžiniška žmonių maišė ir tai, be abe
jojimo, parodė, kad žmonės stovi su Davisu.

Pasitiko tai pasitiko, bet kas gi tuomet sekė?
Tuomet iškilo riaušės, apsimėtymai akmenimis, plyto

mis, fiziški susirėmimai. Kodėl ?
ADP kandidatas miesto majoro vietai atvirai už tai 

kaltina policiją. Ji perdaug žiauriai elgiasi su žmonėmis. 
Niekur neįvyksta tiek daug “nesusipratimų”, kaip Har
leme, o jie įvyksta dėl to, kąd policija ten į žmones žiū
ri, kaip į kokius galvijus, 
žmoniškai traktuoja.

Kol miesto policija šitaip į žmones žiūrės, aišku, visuo
met įvyks “nesusipratimų”. Reikia nors kartą atsiminti, 
kad Harlemo pilietis šiandien jaučiasi žmogumi, pilna
teisiu žmogumi, ir kks bando jį traktuoti pažeminančiai, 
jis tam priešinasi.

Kai miesto policija ir 
žmones traktuoti žmoniškai, nepaisant jų spalvos, tuo
met niekad pas mus neįvyks tokių “nesusipratimų”, ko
kie įvyko praėjusią savaitę,

Tegu Niujorko miestu majord bus La Guardijos bičiu
lis ir draugas Vito Mafcontonio, o jūs pamatysite, kaip 
viskas pasikeis, kaip bus žmoniška ir kultūriška.

Tie, kurie rėkia, būk Harlemo “riaušes” sukėlė komu
nistai, jie neatlieka nieko naudingo. Jie atlieka blogą 
pasitarnavimą įnūsų miesto ir jo žmonių geram vardui.

juos žiauriai traktuoja, ne-

Austrijoj įvyko 
men tariniai rinkimai, 
me r ei nė 
pradėjo krykštauti, kad ko
munistų įtaka nupuolus, nes 
jie gavę tik penkias vietas 
parlamente. Bet apie tai, 
kad, po jų “demokratine” 
globa fašistai išrinko 16 
savo atstovų, tai nieko* ne
sako. Mat, Amerikos “de
mokratinės” vištos išperėti 
vįštųkai, tai reikia juos glo-

parla- 
Ko- 

spauda tuoj aus

miesto administracija išmoks

Jųgoslavijos diktatorius 
Tito, norėdamas svietui pa
sirodyti, kad jis nėra tokis 
blogas, kokiu jį perstato de
mokratinės šalys, paskelbė, 
kad ir jis pripažįsta naujai 
įsikūrusią Kinijoj liaudies 
valdžią.

Taip, Tito pripažino liau
dies valdžią, bet ta valdžia 
nenori Tito pripažinti. Ki
nijos liaudies .valdžia į jo 
pripažinimą tylėjimu' atsa
kė. Reiškia, piršlybos at

mestos. V. Paukštys

deniu. 7 J1 \ t. _
Tegul J u ms-gy d y t otąssuSv- 

ka, ar nėra cukiyds Jūsų 
n, kadi nc- 

(šlaphgės, 
Viš^ip juk p: 

įtukėliamf

šlaph&c.
nėra

Ko-
būtų 
“diabetes 
šitai ko, ypač

bis-
★ Penkias kil i amas krau

tuves kolūkiuose įsteigė Rad
viliškio 
valsčiaus vartotoj
tyvasį KiJągfikujos kraufm>ėtj 
Aprūpina kolūkiečiu^ plataus 
vartojimo prekėmis. \ Tokios 
pat kilnojamos krautuvės įsį 
teigtos hr eilėje Rozalimo vffi- 
sčiaus Jffnūkių. V. Bliznikas

apskrities Griųkiškio
pe ra

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Dajly)— Antr., Lapkr. 8, 1949



niūrių syki nėr savaitę iš-ĮAr*ura

wNu vargu šie j
Dažnai skaitome 

kinėje spaudoje apie 
vargusius biznierius.” 

stambiuosius,

važium’? bei išeina pasi
mankštinti ar kokiu snortu Pilnasis —

Stiklinės Vilnos -- Šilumai ATMOSFEROS STORIS IR KARŠTIS

1
bet apie in at-| Pennsvlvani- 
dilias suzinoio

400 mylių nuo

Drabužiai

11 A OvClMVIVj 11 L CltAJV VCIIYCI*

kau pana- Kaliošai sveikiau, negu ba- /-J t i ' *—7
Isivaizduoia,

.Banginio nasrai to-, tą nedideliais jūrų gyvulė- sudaro savo būrius, jaunes-

dviem netinka uostyti ir pritaiky- 
j” nė- tos tiktai kvėpuoti, nes šner-

veislės
jis naudojasi plaukdamas, buožgalviai Pietinėje Ame- banginiukai gana ilgai pe-'^wtino-q

rikoje užauga iki 10 colių

r
irbimo

f

iki 15,000 
nuo že-

siaura, lyginti su kūnu.
Banginis gali kvėpuoti

vėmįs į plaučius patenka 
oras.

va su japonais Attu saloje 
todėl daugiau jankių žuvo 

negu

gomurio 
raginiai

Rūdys kas metai sunaiki
na daugiau kaip viena de
šimtadalį pagaminamos ge
ležies ir plieno Jungtinėse 
Valstijose.

Snąg yra už 1,800 mylių į nuo kojų peršalimo, 
pietus nuo šiaurinio žemės nuo japoniškų kulkų.

Pastaraisiais laikais už- 
I tinkami banginiai turi tik 
.„i J8 metrų 'ilgio, arba

Amerikonų padarytas

Patagonijos žvėriukas

apsupantis že- 
„loksnis. Skai- 
<ad atmosferos 
,000 
iuos.e

Paprastos odos batai A- 
laskos šalčiuose tiesiog mir- 
čia gręsia. Jie gnybia kojas 
ir stabdo kraujo apytaką.

MAžESNĖ Už BUOŽ
GALVĮ VARLĖ

Vienos varliu

Banginis •
vadinamas, “velioriba,” an
gliškai “whale” — vra ne
paprastai .didelis jūrų gy-

virbės. Bet iš Pifn raštu 
-rnrrnk’nse įr ]nikrnš''ir,nso 
irpo žinoma. knd tais “ūM- 
mnic:” _ npsiriiimajs iie

tai, bet kaliošams reikia 
! trijų bei keturių porų koji
niu (pančiakų).

Geriausia avalynė yra

nylono siūlais; paga 
nežiūrint leng- pamušalas. Tos vilnos,

pu, randasi

zero.
10 tūkstančių mylių auk-' aukštyje 

štyje oras bilioną bilionų! tampa beveik vieno

Pasturgalinių galūnių vi- ; - ~ ~ -
siškai nėra, nors strėnikau- ilgio jr daugiau; bet bręs- 
lio juostos griaučiuose gali- damas buožgalvis palaips- 
ma matyti kelis . kaulelius, nįuį taip susitraukia,

nieji savo. Banginiai plau
kia gana gerai.

Iš jautimų organu pas

57 laipsniai žemiau zero.

•štesniu oru 
atmosfera, negu pirmiau 

taip pagamintas: iš viršaus j buvo manoma, rašo moksli
nė amerikiečių , įs/aiga

Jankio kareivio žieminis į storesniu ir i karš 
švarkas Alaskai dabar yra' 
t<uĮj pažemini lčio . viiftiiiini 
briedžio oda; po oda,sluok-l

. V1. I Bandiniai gyvena Atlan- 
raukshų,1 
ir antros

net tuomet, kai jis plaukia ’ banginį geriausiai išsivystę 
i ir girdėjimas.

biznio bpf
auga labai nmfin^nis io š^iminmk^D.

knd biznis tnrnnutu 
onropnirmii. n no gyvenimas 
’rrivrvrjTlf-.ll bizniui.

Jjnn^'nlią stnUlbi111’11 hiz- 
ni^rin. iš^lP iš s?VO ist?ip*n. 
nnv> dnnrr pngirvin — npr$i- 
iTnlrvr, Ir nPVQl’rrnvi P do^ntli 
nor ičUan “rnmindn-
wiinQI ” Pbilnclolnbiios kb’nj-

»II a HUM 11 Iki KI IIH
tis siekia 50 laipsnių žemiau hidrogenas, o mažėja oksi- 

genas, taip kad 4,000 mvlių 
visa atmosfera

sykių retesnis (skystesnis),1 geno dujomis, tik su mažy-(kapitalistinius biznierius, o 
[ne apie smulkiuosius versli
ninkus. Toks ir toks žymus 
biznierius iš pavargimo nu
sižudė, kitam nervai suiro, 
trečiam gydytojai įsakė pa
sitraukt iš biznio, kur kitur 

j išvažiuot ir duot galvai po- 
ilsio.

ameri- turi įvalii tokių “kostume- 
pa- rių.

Tui#ngam biznieriui už- 

 

tenj^fi lėšų gydytis; jis gali 
ii/laiko tam surasti.

Bet komercinė spauda 
kalba apie daug sunkesnę

negu ant žemės. čiais biskeliais oksigeno.
Toliau kaip 1.5 tūkstančių ! Aukščiau kaip 4,000 my- 

mylių nuo žemės yra tik la-.lių sparčiai mažėja nitroge- 
bai retų hidrogeno (vande- no kiekiai ir jo vieta užima 
nilio) dujų sluoksnis, ikai- hidrogeno (vandenilio) du- 
tęs iki 18 tūkstančių laips- jos su trupučiais helijo 
nių.

Per 200 myliu nuo žemės 
žemės ir atmosfera susideda iš tokių 

ir aukščiau yra koki 4 tūks- pat dujų, kaiu yr visai že- 
tančiai laipsnių karščio, pa-

us| Atmosferd bendrai vadi- 
iš . namas visas ;

j stikles medžiagos dirbtos, Imę dujų si 
lyra lanksčios ir gana mink- čiuojama, 

[ dujų yra 10
Taip lengvai apsirengę' mvlių aukšč . . • I _

Jungtinių Valstijų ka
riuomenė, manevruodama 
Alaskoj, patyrė, jog karei
viams reikia lengvesnių 
drabužių, negu dėvi tenaiti- 
niai gyventojai, bet kareivi
niai drabužiai turi būti ir 
gana šilti, 
vumo.

Šalčiai Alaskoj žiemą sie
kia 62 ir daugiau laipsnių stos. jaujų
žemi a u zero, • pagal ! Taip lengvai ;
amerikinį termometrą, tai kareiviai darė pratimus mės.
yra šalčiau, negu ant šiau- McKinley kalno šalčiuose, | 
rinio žemės ašigalio (po- 20,300 pėdų aukštyje, ’ 
liaus). j niekas neperšalo.

Amerikietis laivyno o f i- ‘ Kuomet šaltis pasiekia 40 gal Amerikoje 
ar, Fahrenheito

Tokiu aukščiu dar niekas 
nepasiekė, i 

mosfera ir dujas _______
mai — tai daugiausia nit- mokslininkai, naudodami 

naudojamą 'rogeno (azoto) ir oksigeno spektroskopiis ir kitus nau- 
cierius Robertas Peary, ke-1 laipsnių žemiau zero ar Fahrenheito termometrą, | (deguonies) duios. jovinius mokslo instrum^n-
liaudamas žiemą į šiaurinį [daugiau, tai briedžio kaili- nors 50 mylių aukštyje šal-' Virš 200 mylių daugėja tus. N. Ml.
ašigalį, niekados nesusidū- j nių plaukai trupa, o stikli---------------------------------------------------------------- ------------------------------------
rė su daugiau šalčio toje 
apylinkėje, kaip 60 laipsnių 
žemiau zero. Šiaurės ašigalį 
jis pasiekė 1909 m. bąlan

Taigi stiklinėmis vilno- BANGINIS - VADINAMA “VELIORIBA” 
mis pamušti ir miegamieji 
maišai, kuriuose tenka ka- 1 
reiviams gulėti ant sniego.

O šiaurvakarinėje Kana- Į Avalai
doje, Snag apygardoje, ne- [ 
toli Alaskos rubežiaus, 1947 i Karo metu amerikonai 
metų žiemą buvo 81 laips- į apsiriko, dėvėdami papras- 
nis šalčio žemiau zero. Tai|tus ankštus batus; per ko- 
šalčiausia vieta amerikinia
me žemės pusrutulyje, nors

Alaskos tyrinėtojai jau 
seniai atrado, I 
šiuose šalčiuose drabužiai 
turi būti ne tiktai šilti, bet 
ir gana platūs, ne ankšti. O 
jankių kareiviai, darydami 
manevrus, patyrė, jog dra-

jos Ligoifmė 
Philadelphijoj turi tam ty
čia klinika, kuri bando ati
taisyti biznieriams nervus, 
sutvarkyt išsiblaškiusi pro- 

,tą ir pastiprinti bendrąją

lę ir apie jo rūpesčius —per 
mažas uždarbis arba visai 
nėra daijbo; tokia brąLfge- 
nybė^ ka 
sveikai i^m^idjitii^nėra už- 

iei: trūksta
pnai, sau ir v alfulėSVK

—> pasakiškai se pasižymi daugelis dantų, T-aiks nuo laiko banginis 
bet iie nenrasikala ir greit išplaukia vandens navir- 
visiškai išnyksta. Dantų šiun ir per nosies skylę iš- 
vietoje banginio nasrai visai.kvėpuoja iš plaučiu paga- 

savotiškai ap- din ta orą, pilną vandens ga
ru. Iškvėpuojamas su ga-Seniaus banginiai buvo 

laikomi žuvimis, nes iš pa
viršiaus jie turi panašumo 
į žuvis. Bet savo kūno su- 
dėčia banginiai vra visai 
skirtingi nuo žuvies.

žuvys > kvėpuoja žiauno
mis, o banginiai plaučiais 
kvėpuoja. Jie ir savo vaikus 
peni pienu, kaip irXiti žin-

, v. . . . , _ . . . vadinami muklukai, kuriais
buziai privalo, būti ir leng- į vįetiniaį eskimai nuo seniai 
V1\ . . ,v. x . . i naudojas. Muklukai —r tai

Žvėrių medžiotojo aPsJ-1 savotiškos naginės su ilgo-
rengimas Alaskoj — kaili-.. |<aįs auiaįSt jįe gaminlami jardas ir 3 coliai, 
niai, vilnonai ir odos batai, ypatingai apdirbtos brie-
- svėrė 28 svarus. Kari- džio odos. 
niai gi Amerikos speciahs- i 
tai atrado tokius drabu
žius, kurie sveria tik 9 sva
rus ir lygiai šilumą palai-

Senesniais laikais bangi- fialiKiau 
nių būdavo iki 24 metrų ii-, iki 400 iš vienos 
gurno ir 100 tūkstančių ki
logramu svorio.

Kilogramas yra 2 svarai 
ir penktadalis. Metras to- 

<kio ilgio, kaip amerikinis

Eskimų moterys kramto įiu ; ~ 
į briedžio odą ir tuo būdu ją apje gg pėdas, 
dantimis ir seilėmis labai i 
švelniai išdirba. Minkštu-' 
čiai mnklukai - naginės, su
prantama, netiktų šlapiam 
sniegui, bet sniegas nie
kuomet nebūna šlapias, kur | 

'oras toks šaltas, kad netd 
garvežiai prisvyla prie ge- 1 
ležinkelio bėgių. |

. Šalčiausias oras Europoj 
lio tarnautojų, kurie didelė- yra Spitzbergeno salose — 
se stotyse davinėja patvai -- * • • - “
kymus traukiniams prava- Bet šalčiausias oras pąsau- 
žiuoti bei išvažiuoti, sako! 
amerikietis diktaras Carey 
McCord, rašydamas spau-

Koks Darbas Aršiausiai 
Nervus Ardo

Yra visokių pavojingų ir 
sunkiu darbu, bet labiausiai v v 7
nukenčia nervai geležinke-

gvd\\fi
Tie\i\ kitNrūpesčiai dėl 

 

paties\g^yenilno ir paniū
ri 
varo 
darbo z 

pitMistiniš ........ .... .

radijas nedeibos dėl navar- 
o-imio darbininko. Jm liktoj 
kaip darbinin- 
l”iniW”U

teįtiek ne dėl nelno, 
is mili cinams 

ii. Bet inks ka- 
laikr?štis nei2,000 pavargusiu biznie

rių kreipėsi į, ta kliniką per 
pastaruosius pusantrų me
tu ieškodami pagalbos nuo ;pn]bin^q 
visokių protinių ir fizinių 
sukliurimų. , G-

Klinika.atrado tokias biz
nierių klaidas:

Jie pm daug ir nuolat su
ka sau galvą dėl neinu ir 
kenčia išgąsti, bijoda 
nuostoliu. Tuos rūpesčius 
jie iš raštinių narsineš^ ir 
namo. Nieko kito galvoje, 
neturi, kaip tik bizni.

skirtingai, 
šarvoti.

| Nors banginis vra labai rais oras greitai atvėsta 
didelis, tačiau jis minta ma-,šaltame išlaukiniame ore ir 
žais jūrų gyvūnais — vėži-'virsta panašiais i tirštą 
niais. minkštakūniais ir ūkaną garais, taip kad iš- 
t.t., kuriu jis gana daug rodo, jog banginis per sa- 
survja, iki prisisotina. |vo nosies skyle išleidžia di-

Banginio gomurys kairė- dėlę vandens čiurkšlę. Po to,“^^umas“stambiu bį- 
je ir dešinėje pridengtas jis suima daug gryno oro 
skersinėmis raukšlėmis, ir vėl pasislepia po vande- 
kaip ir kitų žinduolių gy- niu. 
vulių, tiktai banginis turi 

į tų

laisvoj verslą”

LAIVUOS IR LIETUVOS 
SOČIA’ FSTLNJO DARRO 
DIDVYRIU LENKTYNĖS

JONLšKIS. rngsėio 6 d.— 
jimabstinio Darbo Didvyriai 

liEstė ’’r Juozas T.nka- 
vrą nptoli*~i ks’i'^vnai.

Latviios rr«R Tol- 
o-avos apskrities “Nako!ne” 

, i'olnkin prr«ndin’nka«t. antra
sis \’ą?n'7ania

Bet tada iie taip smarbi0’, K\roP 
mankštinasi ir lošia, kad e-rA^ži
dar labiau nusivarnina.

Klinika atrado, kad 80- 
či?i iš kiekvieno šimto to
kiu biznmriil reikia kūnin1’ 
ar protinio gvdvtoio (psi 
cbintro), ir tik 20 iš šimto 
pa lėtu natvs nataisvti sau 
narvus ir kūno sveikata, 
ieigu sektu klinikos dakfa- | 
ru patarimus. Didysis daur 
orimas pavargusių biznierių 
visai susmuktu protiniai, 
jausminiai ir fiziniai, ieigu 

.nesigvdvtu pas specialistus.
Kas liečia kūno lio^as. tai 

didleii biznieriui dažninu
siai serga širdiniu (ko
von iniu) kraniafrvsliu suge
dimais. per dideliu kram’o 
snaudimu ir žarnų bei skil
vio skauduliais.

Klinika, davė jiem seka
mus na tarimus: 

į Mažinu rūnintis; grižus 
’.iš biznio vietos namo, visai 
Įnnip bizni ne^obmti ir ne
sikalbėti bizniukais kląnm- 

.mm’s: apart biznio, turėti 
i užsiėmimą l?is- 

i vorus valandoms — bendros

l** to ir Pacifiko'vandeny nuo-’™ d tuom wsio’vdvs visas 

?s.se, taip pat Lediniuotuose į"*sines .ir kūnines Igas.. 
vandenynuose (šiaurinio ir 
Dietinio žemės ašigalių-po- 
liu sritvse). Banginis mėg-. 
sta laikytis arčiau prie le
do. ir ieigu kurioje vietoje 
ledai ištirpsta, jis tą vietą 
apleidžia.

Banginiai paprastai lai
kosi trupėmis po keletą. 
Bet laike ilgesniųjų kelio- 

ka burnoje ir jis juos nury-įniu jie susijungia Į didelius 
ja. Kadangi banginis min- būrius, taip kad senesnieji

pusės.
Ant banginio 

raukšlių išauga 
lakšteliai iki 5 metrų ilgu
mo ir bent 1 metro platu
mo.

Tie lakšteliai sudaro kaip 
ir koštuvą, per kurį bangi
nis perkošia patekusį į nas
rus vandenį. Tada įtrauk
tieji maistui gvvūnai palie-

Pn-/vlp<5 vardo

N n k <
UTIO.

šalin kitos, 
nntar* s*’Vo ta- 
4-i dūl—uul^Ų

Banginio- galva didelė, 
užima apie trečdali viso kū
no ilgumo ir turi didžiulius 
nasrus.
Me,kad j juos gali tilpti vi-'ijajSj taį jr j0 stemplė’labai 
liūtinis luotelis. Jo nasrai. ąianra Įvirinti su kūnu, 
turi 3 iki 5 metrų ilgumo ir 
2 iki 3 metru platumo.

lyje tai Verchojansko sri
tyje, sovietiniame Sibire. 
Jungtinių Valstijų Oro Biu
ras pripažįsta, jog ten šal
tis siekia 90 laipsnių že
miau zero.

Pastarojo karo metu ame
rikonai Alaskoje užklausė 
atvykusį Sovietų lakūną, ar 
šalta, kur jis gyvena. Jis 
atsakė, kad jo namai yra 
prie Lenos upės, Sibire, kur 
kelis kartus tą žiema buvo 
93 laipsniai šalčio žemiau ' niy _ kojų daigūs, 
zero. Lakūnas pridūrė, kad 
ir gazolinas užšaldavo.

Bet ir tame Sibiro ruož
te nebuvo girdėt apie to
kius sušalimus, kaip Alas
koje.

Yra net patarlė, kad “ru* 
” Bet reikia

Toks tarnautojas turi 
duoti praleidimo ženklus 
20-čiai, 50-čiai, net iki 200 
traukinių per valandą. Tai
gi jam tenka tėmyti ne tik 
minutes, bet ir minučių da
leles. Mažiausia klaida iš jo 
pusės galėtų gręsti trauki
nių susikūlimu.

Traukinių praleidėjo ner
vai nuolat įtempti ir smar
kiai žaloja jo sveikatą. To
dėl traukinių praleidėjai 
daug trumpiau gyvena, ne
gu kiti amerikiečiai, bend
rai imant.

Apskaičiuota, kad viduti-: 
nis amerikietis dabar gali sas myli šaltį, 
gyventi iki 66 metų; bet vi-:suprast, jog rusai nuo se- 
dutinis traukinių praleidę- niai žino, kaip apsivilkti ir 
jų amžius tėra tik 50 metų, apsiauti tokiem šalčiam. 
Norint tų geležinkeliečių 
amžių pailginti, reikėtų su- lengvo, šilto drabužio išra- 
trumpint jiem darbo laiką, idimas yra naudingas daly- 
sako dr. McCord. Dabar jie 
dirba po 8 valandas per die
ną.

Galvoje, prie burnos kam- su išsižiojusiais nasrais ir regėjimas
nepaprastai, Į<aį j0 burna būna po van-1 Tačiau ir šie jautimai ge- 

mažos akys, o kaktoje vie- c]eniu< j0 šnervės visiškai rai veikia tik banginiui 
na bendra skylelė <’ 
šnervėm. Ausų “grybų 
ra, bet banginis girdi. Kū
nas į pasturgalį laibesnis ir 
baigiasi uodegos peleku.

Pirmagalinės banginio 
galūnės (lyg ir “kojos”) 
pavirtusios irklais, ir jomis

ma matyti kelis kaulelius, nįuį taip susitraukia, kad 
, kaipo , pasturgalinių galu- įg j0 jgeina maža varlė, ku- 

_ |ri užauga tiktai iki dviejų
Banginio kūnas prideng- ar pustrečio colio ilgio.

tas plika, lygia, stora oda,
ant kurios visai nėra plau
kų. Tik kai kurių banginių mara sėdi kaip šuva, parpia 
gemalai turi truputį šerinių kain katė, ėda kaip kralikas 
plauku ant viršutinės lūpos, ir bėga kaip briedis.
bet vėliau ir tie plaukai-še- 
riai iškrinta.

Po oda randasi storas
taukų sluoksnis, 20 iki 45 
centimetrų storio.

kas, kuris toliau bus plačiau 
vartojamas. Bet, tas išradi
mas visųpirm taikomas ka
rui. Pasiruošimui Alaskoje 
karui prieš Sovietus Ame
rika ejkvoja ir desėtkus mi- 
lionų dolerių kareiviniams 
namams statyti.

i PERDUOTA EKSPLOATACI
JON KUPIŠKIO ELEKTRINĖ

KUPIŠKIS, rugsėjo 6 d. — 
Colyje Viena didžiausių šios vasaros 

yra apie pustrečio centime^ statybų Kupiškyje buvo nau- 
! jos elektrines įrengimas, s 

šiomis dienomis baigti sta
tybos darbai, išbandyti nauji 
moderniški įrengimai, kurie 
gauti iš broliškųjų respublikų. 
Elektrinė pradėjo darbą.

Dabar pertvarkomas miesto 
elektros tiekimo tinklas. Elek
tra gauna geležinkelio stotis, 
e 1 e k tr i f i k u o j am os greti m os

CUTr ta 
i vos. Juozas Leka

vičius išaugino kiekviename 
hoklavn no 31.22 centnerio 
žiotim” ru<ri u.

Artum Cikutos e-randis bai- 
kuHi. Apytikriais anskai-

centnmpzesnrs
hektaro.

i veikia tik banginiui 
vandenyje esant, ore 'gi re
gėjimas ir girdėjimas atsi
sako tinkamai tarnauti.

Banginio patelė dažniau
siai gimdo po vieną vaiką 
o rečiau po du.

Banginiai veisiasi kovo ir 
balandžio mėnesiais. Maži

ro.
Toks taukų sluoksnis 

sergsti banginį nuo šalčio ir 
sumažina kūno svorį, lygin
ti su vandeniu.

Smegenų dėžutė banginio 
kaukolėje (kiauše) yra ma
ža. Viršutiniai ir apatiniai 
žandai nepaprastai dideli.

Banginio gemalų žanduo- • apylinkės. H. Paulauskas į nio steikai.'

I e k avižius 
iam pasiūlė toliau lenktvnlau- 

\ / ti 1950 metais, siekiant nekel

 

ti žiemini” rucnn der

li” iš hektaro iki 35 centnerių, 
čikstė nasiūlymą priėmė.

D^fh-vriu lenktynės sukėlė 
ąyva Jelgavos apskrities javg 
amrintoju susidomėjimą. K<G 
lujūnose rengiami pasikalbėji- 
drfr. Lekavičiaus ii( 
c\se naudojamu 
derliui gau-

todus 
ti.

nimi motinos pienu, 
metų. Motina, žindydama,, lifer?turns skaitvma. rašv- 
nusilenkia į šoną, kad tuo A-m rd^imn. rm^ika arK/^ 
būdu paduotų savo vaikams uu rnnkini darb°- 
papus.

Banginiukai
greit, taip kad dar žįsda- 4-0m 
mi jie užauga jau iki 6 met-, 
rų ilgumo ir sveria iki 6,- 
000 kilogramų. Motina sa
vo vaiką labai myli.

Žmonės sunaikina daug 
banginių, kuriuos medžioja 
dėl jų taukų ir vadinamų
jų “ūsų.” Banginio taukai 
vartojami įvairiems tepa
lams. Jie naudojami ir dirb
tiniam sviestui - margari
nui gaminti. :

Banginio mėsa nėra ska
ni, bet tinkamai pagaminus 
jinai yra valgoma. O šiauri
niai norvegai ir islandiečiai 
be ypatingo prirengimo 
mėgsta ją valgyti. Pasta
ruoju laiku jau ir Anglijoj 
gaminami ir valgomi bangi- 

: M. St.

SPECIALISTAI SUS'PAŽ'STA 
SU PRIEŠAKINIAIS 

GAMYBOS METODAIS 
VILNIUS, rugsėjo 6 d.

Š’o”^ ienomis iš Leningrado 
iesnublikos miškų 

nes sta
in žinieriu ir te-

'It’zo mnsi 
in’ 1 
c hanovininki 
Fhnik” eksknrHįa. i/Tšios sri- 

 

ies pramonės piręngn^i aplan
kė stambias m^dži 
nones — “Anrorol 
ihrika, “Inturisto”, baldlu 
įbrika ir 1.1. Eks^’ursantai bu

rn pakviest’ i Kirovo vardo 
iLi^kii a'kademiia.

Mūšių respublikos miškų 
pramonės darb”otoiai s”si 
žino su ’sm'kn/i diP'b’i mechani
zacija. ' LeniTTgrado imonėse 
nilnai mechanizuoti tokie dar
bai, ka’p medienos ištrauki
mas iš vandens, jos sukrovi-

Inzkueri

eveland. — Inland ir 
ungstown plieno komn«-

t.t
siskeppdn sau nervus ir ne

kerta kūninę ir protinę 
sveikatą. Ž

Už, newn. kūno ir nrnto
toq bpi ]i<vnQ ištyrinT? 

ta klinika ima $150 ir jina
ni’os sutiko dp>*^tis <jukpfO 
unija dėl streiku baigimo.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. >aily)— Antr., Lapkr. 8, 1949
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A.L.D.L.D. REIKALAI
žmoniškiau^

mums

pasiųsti

ŽINIOS K LIETUVOS

tikrai

ze-

KAUNO

>

(Bus daugiau) o 1,3 bilijono dolerių, paly roto m

pasirūpins, 
dalyvautų

visi susitik- 
dieną ir ri-

viena
svar-

sime 
Šime 
d ra i.

hitlerinę
Ir\iie drįsta

GYVULININKYSTĖS 
PATALPŲ STATYBA 

KOLŪKIUOSE

S Ū K 'I O

šalių
auga ir plečiasi,

šalių ekono- 
diena iš dienos

apsidairyti, susi
tvarką, 
metodą 
sakyti, 
kovoja.

Kova dėl.der-
— Novikovo ir “Veru-

- Marcinkevi-
H. Šablinskas

LD 1 Apskr. pirm.
J. M. Karsonas.

mėnesio 9 diena JAV žemdir-. paveikslus, kaiU aukščiausią 
f • I n • i • / • « ; smer-

jau baigiama ^įmontuoti. Ap
valytų Į vilnų kokybe žyųiiai 
pakils..

J jokiems bystės ministerija nurodė, kad meną filmų siūtyje; 
maršalizavi- . 1949 metų pirmame1 pusmety- kia amerikinius judžius 

pakali- je fermerių pajamos .sumažė- kaip gverintojus ir žmonių

Kada policija pribuvo, tai di
pukai pradėjo pasakoti, kad 
čia komunisti mitip'gas, kad 
kalbama
,d&a ir tam anašiai. Polici- 

jiems YRisiraminti ir 
nekelti. Tuomet

avo

rainos

met fe
d mes juos įžeidžiai

:uomi

s

i

ROJUS MIZARA

Kelias į Laime

Išsiskyręs iš kitų, priartėjau prie duobės ir pir
miausia pažvelgiau į stovinčiuosius. Niekas never
kė—tai retas atsitikimas laidotuvėse, kiek jų buvau 
iki tol matęs. Senutė Balandienė, tiesa, laikydamo
si už vyro rankos, atrodė susikrimtusi, liūdna; jos 
smulkutis apskritas veidas, raukšlių išnarpliotas, 
atrodė, lyg ir drebėjo, gal iš gailesčio, kai dėl ki
tokių priežasčių; jis visai nepakėlė savo akių, bet 
laikė jas graban, o gal duobėn įsmeigusi. Balandis 
dairėsi į mėlyną saulėtą dangų, it ką nors vidujinio 
varžydamas, tarytum siekdamasis ką tai tokio ne
smagaus nugalėti. Kiti, matyt, buvo suvykę čia tik 
dėl formalumo, tik dėl viso ko, gal smalsumo užim
ti, gal tik pasijuokti. Atrodė, jog tai buvę seni Kil
pos bičiuliai ar šiaip geri pažįstami, atėję pamaty
ti, kaip jis bus įkištas į žemę. *

Didesnį mano dėmesį atkreipė tik viduramžė mo
teriškė, stovėjusi išsiskyrusi iš būrelio. Jos rudus 
—turbūt dažytus—plaukus dengė plati juoda skry
bėlė su nedidele gelsva plunksna ir balta gėlele vir
šuje. Veidas jos atrodė rusvas, gal truputėlį krekž- 
džiuotas, bet kūdas, siauras, įdubusiais žandais. Jis 
atrodė gerokai papudruotas ir lūpoms moteriškė 
nesigailėjo dažų. Ji vilkėjo juodą lengvą apsiaustą, 
visai tinkamą šermenims.

Atsistojusi greta tūlo aukšto akmeninio pamink
lo, kurio viršuje stiebėsi balandis su išskėstais spar
nais, ši moteriškė pati atrodė, kaip paminklas! Ji 
stovėjo nejudėdama, net, rodosi, nei kartą galvos 
nepakreipdama nei į vieną šoną. Taip stovėdama, 
ji savo pilkomis akimis skriodė mane, atsistojusį 
kalbėti, tarytum sakydama: “Na, matysime, ką gi 
tu čia pasakysi!”... Ir ši moteriškė, savo ekscen
triška, keista poza—nei minutei nenutraukdama 
nuo manęs savo keistos žiūros,—mane lyg sumdišė, 
blogai nuteikė.

Betgi turiu kalbėti! Tam atsistojau!
Pasakęs kelis biografinius numirėlio bruožus, ku

riuos suteikė Balandis, aš ryžausi truputėlį pafi
losofuoti, prisiminti žmogaus gyvenimo pareigas, 
uždėtas jam prigimties ir žmonijos.

—Mirti,—visi mirsime, nes nieko nėra amžino ir 
pastovaus,—sakiau.—Svarbu, ką mes mirdami pa
liksime? Kultūringo žmogaus gyvenimo uždavinys 
turi būti: darbuotis, kad padaryti tą kampelį, ku
riame jis gyvena, gražesniu ir šviesesniu, negu jis 
gimdamas rado. Kuris tai atlieka,—dirba visuome
niškai, padeda prispaustiesiems, pavergtiesiems ir 
išnaudojamiems išsilaisvint ir kurti naują visuome
nę,—tas atlieka savo kaipo žmogaus uždavinį. O 
kuris to viso nepaiso, bet gyvena tam, kad tik savo 
pilvą prikišti,' pinigų susikrauti kito žmogaus są- 
skaiton, tas nieku nesiskiria nuo miško žvėries .-.. 
To mirtis nieko nejaudina,—-faktinai, ji yra lau-. 
kiama..

Padariau pauzą. Apsidairiau. Anoji ponia, nesi- 
krutinančiai stovėdama ties paminklu su karveliu, 
vis tebelaikė įdebusi į mane savo akis, kurios man 
dabar rodėsi žiaurios. Būrelio esančiųjų viduryje 
keletas vyrų taipgi šypsojosi, matyt, iš mano kalbos 
turinio. Man atrodė, būk jie sakė: “Sveikas kalbėk, 
kaip tik nori, o mes, jei tik pasitaikytų gera pro
ga, tai dar šiandien iškraustytum ne vienam kiše
nes, nesidrovėdami jų savininką nugalabinti, jei 
tik žinotum, kad policija mūs nesučiuptų! ...”

Na, ir aš, pakalbėjęs dar porą minučių, pasakęs 
. anekdotą, prisimintą iš Plutarcho, baigiau, atsar

giai traukdamasis nuo duobės, nepasitenkinęs, pik
tas, kad sutikau čia kalbą sakyti.

Karstas buvo įleistas duobėn, o mes skubėjome 
kas sau. Tas. pats graboriaus automobilis su šoferiu 
vežė visus, kurie juo atvažiavome. Visa tai kliudė 
man smulkiau pasiteirauti Balandžio apie palaido
tąjį, apie jo palydovus ir ypačiai apie tą gyvąją 
statulą su pląčia juoda skrybėle. Neatsiprašiau jo 
nei dėl savo silpnos kalbos.

Kai pasiekėme geležinkelio stotį, aš atsisveikinau 
su trumpos kelionės sankeleiviais ir Balandiene, o 
Balandis, drauge išlipęs iš automobilio, man negar
siai tarė:

—Daug ką turėčiau pasakyti, bet nėra progos; 
kitą kartą. Atleiskit, drauge. Mano galva taip už- 

' imta visokiomis keistomis mintimis. Pagaliau, jau 
nesu jauniklis ... Va, jei turėsit laiko ir norėsit, pa
skaitykite šitą raštą. Užtikrinu jus, kad jame su
rasite įdomios medžiagos...

Ir senis įteikė man didelį susuktų rankraščių 
pluoštą.

—Skaitysit, ar ne, jei nesinaudosite, prašau man 
jį sugrąžinti. Tai savotiškas Miko Kilpos testamen
tas.

Nenorėjau imti, bet tuoj pamačiau, jog nepaė- 
mimas supykdintų Balandį amžinai.

—Gerai, duokit,—tariau.—- Įkišiu į portfelį ir, 
pirmai progai pasitaikius, perskaitysiu?

Pasispaudę rankas, atsisveikinome.
Neužilgo atšniokštė traukinys ir aš juo vykau į 

miestą N.

Žemes Ūkis Socialistiniuose 
Ir Kapitalistiniuose 

Kraštuose

Tarybinėje spaudoje nese
niai buvo paskelbta Centrinės 
Statistikos Valdybos prie Mi
nistrų Tarybos pranešimas 
apie 1949 metų antro ketvir
čio ūkines išdavas. Nedaugely
je. bet -ryškiuose pranešimo 
skaičiuose visas pasaulis aiš
kiai pamate puikius rezultatus. 
Visose liaudies ūkio srtyse pa-j 
siektas tolimesnis pramonės 
kilimas ir darbo kokybiniu ro
dikliu pagerėjimas. Nepaliau
jamai kyla tarybų liaudies ma
terialinis ir kultūrinis lygis. 
Per visą pasaulį aplėkė prane
šimas apie tai, 'kad tarybine 
pramonė išpildė brutto pro
dukcijos antro ketvirčio pa
didintą plana 101 nuošimčiu, 
kad pramonės gamyba padidė
jo palyginus su 1948 metų 
antru ketvirčiu 20 nuošimčių.

DIDELIS PAKILIMAS

Statistikos Valdybos davinių 
palyginimas su Suvienytų Na
cijų Organizacijos Sekretoria
to pranešimu apie pasaulinę 
ekonominę padėtį parodo, kad 
tuo pačiu laiku, kada TSRS ir 
liaudies demokratijos 
liaudies ūkis 
kapitalistinių 
mine padėtis 
vis blogėja.

ŽEMĖ
/ SUSMUKIMAS

I ginus su 1948 metų tuo pačiu 
laikotarpiu. 1948 metais žemės 
ūkio darbininkų skaičius su
mažėjo 1,8 milijono žmonių. 
Milijonai fermerių bėga į 
miestus, papildydami ir be to 
milžinišką bedarbių armiją.

Beartėjanti ekonominė kri
zė kapitalistinėse šalyse dar 
kartą ryškiai patvirtina socia
listinio, planingo, vis augančio 
bei progresuojančio žemės 
ūkio pranašumą prieš buržu
azinių šalių žemės ūkį.

Pirmieji 1949 metų trys mė
nesiai, kaip sakoma sekreto
riato pranešime, rodo, kad šie 
metai bus visų Europos šalių, 
išskyrus Tarybų Sąjungos ir 
liaudies demokratijos šalių, 
pramonės bei žemės ūkio ga
mybos smukimo metai. 1949 
metais žemės ūkio gamyba, 
kuri daugelyje Vakarų Euro
pos šalių net nesiekė prieška
rinio lygio, pradėjo smukti, 
nors tose šalyse dar jaučiama 
duonos, sviesto,'riebalų bei ki
tu žemės ūkio produktų stoka.1 
Tuo pačiu laiku Tarybų Sąjunl 

. viršijo vasariniu kul-1 goję bei liaudies demoki*atijojį

Socialistinis žemės ūkis yra 
nauiame pakilime. Kolūkiai, 
mašinų — traktorių stotys ir 
tarybiniai ūkiai pravedė šiais 
metais sėją sutrumpintais ter
minais 
turų sėjos planą. Pagal apy
tikrius duomenis 1949 metų 
pasėliu plotu prieauglis paly
ginus su 1948 metais sudaro 
apie 6 milijonus hektaru. Ver
tingiausių kultūrų — vasarinių 
kviečiu — pasėlių plotai padi
dėjo anie 1.6 milijono hekta
ru. Apie tolimesni žemdirbvs- 
tės kultūros kilimą liudija 
vienmečiu bei daugmečių žo
lių. pašariniu šakniavaisiu ir 
silosiniu kultūrų sėjamųjų 
plotu padidėjimas.
GAMTOS PERTVARKYMO 

PLANAS
Visi laimėjimai kovoje dėl 

derliaus pakilimo turi patva
ria b»zę žemes ūkio mechani
zacijos augime. Per pereitą 
penkmeti žemės ūkis gavo 
traktorių bei sunkvežimių pus-' 
antro karto daugiau, o konl-1 
bailių — 74 nuošimčiais dau
giau.

Kolūkiai bei tarybiniai ūkiai 
įgyvendina gamtos pertvarky
mo planą.

Kolūkiu valstiečiai bei tary
biniai ūkiu darbuotojai pradė
jo įgyvendinti trimeti kolūkių 
bei tarybinių ūkių visuomeni
nės produktyvios gyvulininkys
tes išvvstymo planą. Nuo 1948 
metu liepos 1 dienos iki 1949 
metu liepos 1 dienos imtinai 
visuomeninių galvijų skaičius 
kolūkiuose padidėjo: stambių
jų raguočių — 20 nuošimčių, 
tame skaičiuje karvių — 24 
nuošimčiais, kiaulių — 79 nuo
šimčiais, avių ir ožkų — 11 
nuošimčių.

Tarybų Sąjungoje dabar 
plačiu mastu vyksta grūdinių 
kultūrų derliaus nuėmimas. 
Kaip nurodyta Centrinės Sta
tistikos Valdybos pranešime, 
Ukrainoje, Kubanėje ir ki
tuose šiaurės Kaukazo rajo
nuose išaugintas^ su nedidelė
mis išimtimis, įgrūdinių kultū
rų puikus derlius. Centriniuose 
bei Vakariniuose šalies rajo
nuose laukiamas aukštesnis, 
negu praeitais metais derlius. 
Pavolgio rajonuose, kur praei
tais metais dėl sausros buvo 
menkas derlius, šiais metais 
gautas žieminių kultūrų pui
kus derlius, gi vasariniai pa
sėliai yra patenkinamam sto
vyje. i

Urale, Sibire, ir kituose ry
tiniuose tyei šiauriniuose šalies 
rajonuose pasėlių stovis geras.

KAPITALISTINIAME 
PASAULYJE

Ką gali pastatyti prieš tą 
liaudies ūkio ir atskirai paė
mus žemės ūkio užtikrinto pa
kilimo ryškų vaizdą kapitalis
tinis pasaulis-? Kapitalistinių 
šalių ekonomika slenka že
myn. Ir tai nepasiseks nei nu
slėpti nei užtušuoti 
kapitalizmo ir “] 
m o” gynėjams, bei 
kams. Paprastas Centrinės

šalyse 1949 metų pirmame 
ketvirtyje pramones ir žemės 
ūkio gamyba sparčiai didėja.

Tuo laiku, kai socijalisti- 
niuose kraštuose vis plačiau 
išsiplečia kova dėl žemės ūkio 
produktų pertekliaus, kapita
listinių šalių stambūs farme- 
riai ir monopoliniai susivieni
jimai dreba prieš agrarinę 
krizę. Taip, JAV žemdirbys
tės ministras Brenenąs, siek
damas išvengti “perprodukci-i 
jos”, davė nurodymą kviečių 
augintojams kitais metais su
mažinti pasėlių plotą 17 nuo
šimčių.

KITUOSE KRAŠTUOSE

Bostono Apylinkės Šaukiama 
Metine Konferencija

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 7-tos Apskrities metinė 
konferencija yra šaukiama 
šio mėnesio, tai yra ,lapkričio, 
13 d., 11 vai. ryte, 318 Broad
way, So. Boston. Mass. .

Tai reiškia, jau tik už ke
lių dienu įvyks mūsų apskri
ties konferencija. Apskrities 
sekretorė draugė D. Lukienė 
išsiuntinėjo visoms kuopoms 
raginančius laiškus, kad iš
rinktų delegatus ir pasiųstų į 
viršminėtą konferenciją.

Laiškai išsiuntinėti laiku, 
taip kad visoms kolonijoms 
užteko laiko geriausiam pri
sirengimui. Apskrities, komi
tetas pasitiki, kad nei 
kuopa neapleis to taip 
baus reikalo.

Kas gi gali būti
svarbesniu reikalu šiandieną, 
kaip f metiniai suvažiavimai 
mūsų brangių organizacijų ? 
Juk tik' nuo pasekmingų ir 
skaitlingų suvažiavimų, ku
riuose skaitlingomis mintimis 
lieka darbas suplanuotas—te
gali būt pasekmingai praves
tas gyvenime.

Todėl ir manyti kitaip ne
galima, kaip tik, kad visos 
kuopos pasistengs
pilną skaičių delegatų.

Renkasi delegatai sekan
čiai : po vieną delegatą nuo 
kiekvienos dešimties narių ir 
vieną delegatą nuo kuopos. 
Jeigu narių skaičius išeina 
nelygiomis dešimtinėmis, pa
vyzdžiui,—kuopa turi 16 na
rių, tai renkasi 1 delegatas 
nuo 10-ties narių, vienas nuo 
6, kaipo didžiosios dalies de
šimties, ir vienas nuo kuopos- 
trys delegatai nuo tokio dy
džio kuopos.

Kadangi Bostonas visiems 
lygiai netoli, tai galima leng
vai pasiųsti po pilną skaičių 
delegatų iš visur. Taip ir 
padarykime šiais metais, kad 
metinė konferencija 
būtu didelė ir gera.

Atminkime, draugai, ir tą, 
kad reikalų turime labai svar
bių, ir nepalikime, visuomeniš
ku reikalų tik keliems žmo
nėms spręsti ir juos tvarkyti. 
Lai kiekviena kuopa, kad ir 
su mažu skaičium narių; bū
na atstovaujama šioje konfe
rencijoje.

Gal dėl to, o gal dėl kitos 
priežasties ir pati kuopa ne
skaitlinga, arba ji mažėja, 
kad neturi tinkamo susisieki
mo su apskrities suvažiavi
mais.

Pasitikiu, kad draugai įkai
nuos mūsų draugiškus para
ginimus' ir patys 
kad jų atstovybė 
konferencijoj.

Sprendžiu, jog 
lapkričio 13
svarbius klausimus ben-

elgiasi. PaiDabar Amerikon privažiavo l tai 
kurių/if /kitų tautų dį 

 

pastaruoju laik 

 

joj \ukrainiečiai 

 

rusų\klube, 
Avė.,

įvairių tautų dipukų 
tarpe yra apie 10,000 ir lie-/! 
tuvių, kaip kad praneša lie/ 
tuviška spauda. Komitetas, 
kuris rūpinasi dipukų gabeni
mu į šią šalį, atsišaukia, kad 
dar esą reikalinga 10,000 
gvarantijų butų ii’ darbo, ka(d 
galima būtų atgabenti 
dešimtį tūkstančių. 

«
žinoma, nieko negalima bū

tų sakyti, kad jie čia atvyks
ta, nes ir mes atvykome, J^i- 
gu jie elgtųsi 
Bet jie iš pirmų dienų uo.jau 
griebiasi, savotiškai veikti, 
tuojau parodo savo fašistinę 
dvasią. Negalima sakytį^Jprfi 
visi, bet didžiuma. O kdd 
taip yra, tai pasiklausykite, 
ką sako kunigų laikraštis.
“Darbininkas,” kuris atstcĮ 

vau ja atvykusius dipukus.
“Darbininkas” rašo : / i

šiai elgiasi 
ūkai. štai 
Plpjladelphi- 

afbininkai, 
?airmount 

ųuvo surengę prelekci-- 
į ši\ prelekci ją atėjo^&k 

ukrainiA

Europos kapitalistinėse ša- 
Ivse vyksta tolesnis žemės ūkio 
(ramvbos sumažinimas. Taip, 
Prancūzijoje, pasėliu plotai 
sumažėjo nuo 20,6 milijono ha 
1938 metais iki 18,6 milijono 
ha 1946 metais ir 18,2 milijo
no ha 1948 metais. 15 Euro
pos kapitalistiniu šalių (An
glijoje. Prancūzijoje, Italijoje, 
Belgijoje ir kit.) kviečių ir ru
gių pasėlių plotas 1947 metais 
sumažėjo 5 nuošimčiais paly
ginus su 1946 m. ir vis dar 
žymiai atsilieka nuo prieška- 
linio lygio.

Dabar labiau sumažėjo šių 
šalių duoninių grūdų surinki
mas. Europos kapitalistinių 
šalių grūdinių kultūrų gamy
ba. kaip nurodoma Suvienytų 
Nacijų Organizacijos Sekreto
riato pranešime, 1948 metais 
sudarė tiktai i 87 nuošimčius 
1934 — 1938 metu vidutinio 
lygio, tuo tarpti TSRS šioji ga
myba jau 1948 metais pasiekė 
prieškarinį lygį.

Kapitalistinės Europos ša
lys, patekusios į pilną ir beri
bę priklausomybę nuo AmerL 
kos, privalo pagal Maršalo 
planą supirkinėti JAV kuku
rūzus, kviečius bei kitokių 
m ės ūkio produktų.

PIETŲ AMERIKOJE
Visa tai krenta ant darbi

ninkų masių sunkia našta.
žemės ūkio pamybos nyki

mas vyksta ne vien tik kapi
talistinėse Europos išalyse. 
1948 metais Argentinoje duo
ninių grūdų gamyba sumažė
jo 27 nuošimčiais palyginus 
su 1947 metais, Brazilijoje — 
40 nuošimčių palyginus su 
prieškariniu laikotarpiu.

JAV ir Europos kapitalisti
nėse šalyse darbo valstiečių 
padėtis darosi vis sunkesnė ir 
sunkesnė. JAV susidarė žemės 
ūkio produktų perteklius, ka? 
daugi vidaus ir pasaulinės rin, 
kos pareikalavimai sumažėjo. 
Krenta JAV žemės ūkio pro
duktų kainos, šių metų liepos

ganizuotai\dipukai 

 

čiai ir orgarikęuotai užėmė p 
zicijas. Matohiai, jie manė 
išdaužyti įs u s i rjn k u s i u s Jr pąs- 

prelekci- 
,ios ųenas jų jau pradėjo 
reikalauti balso. Dėl ramy
bės iapu das balsas. Jis 

jo plasti’ Sovietų Sąjun- 
panašiai. 

padaro pa
ilsi -iii e ko nesako-,.- 

ir^o darbus? To 
Dipukas puolė 

padariusį jam pa
ir 

Kiti du 
pribėgę atlupo jo 

Tuomet pašoko visi 
bet klubo gaspado- 

jpi^pkęs užrakino 
mukai buvo

La ik
donas ju

. . . “Todėl yra visiškai natū
ralu, kad tie lietuviai, kūne 
stengiasi išsigelbėti nuo Sibiio 
verguvės ir tikros mirties, ieš
ko apsaugos šiame krašte. 
Yra visiškai aišku, kad šitie 
žmonės (t. y. 1__ ___ ___

Sovietų Daktarai Padeda 
Kinam prieš Ligas Kovoti

Peking, Kinija. — Sovie
tų premjeras Stalinas at
siuntė keturis medicinos 
mokslininkus Liaudiškai 
Kinijos Respublikai. Jie pa
dės naujajai respublikai ko
voti prieš maro pavojų Ča- 
haro provincijoj.

Kinų liaudies spauda gi
ria sovietinius judamuosius

gą, Staliną' tam 
Vienas klausoVu 
stabą, kode 
apie Hitlerį 
ir užteko, 
darbininką, 
stabą, griebė už gerklės 
pradėjo smaugti, 
klausovai 
rankas, 
dipukai, 
rius ^š 
duris? 
už \dufų, 
reiškė, kad niekas n

ir pa

45tainės ir visi turi r *a- 
žmonės (t. y. lietuviai tiem-Į minti. Lauke buvę dipukai 
tiniai) sudarys stipriausią už- jau atbėgo su policija, šauk- 
tvarą komunizmo idėjų plėti- darni ją, kad klube peštynės, 
muisi šioje šalyje”...

Vadinasi, jeigu Amerikos 
valdžia “nepajėgia” konfiu 
nistų suvaldyti, K.jų idėjoms, 
“užtvarą” pastatyti, tai MęjjibT’
darys lietuviški dipukai, jie 
šią šalį “sutvarkys” smetoniš
kai. Ir nenuostabu, nes Čia 
jau susispietė visi tie, kurie 
prie Smetonos Lietuvą tvarkė. 
Juk čia dabar buvę Smetonos,
laikais generolais, ministrais^ 
policijos viršininkais, kalėjimų 
viršininkais; juk čia dabar ir 
kunigužiąi, kurie blagaslovijo 
Smetonos žingsnius ir jo val
džios darbus, o paskui tą pa
tį darė prie hitlerinės v 
džios. Vadinasi, jie praktiški 
žmonės ir mano, kad jau šią 
šalį tvarkys.

Iš tos pačios kuniginės ir 
tautinės špaudbs matome, kad 
dar Vokietijoje būdami kėlė 
riaušes, užpuldinėjo komunis
tų mitingus, Sovietų Sąjungos 
pareigūnus ir tam panašiai.

Ir ne vieni lietuviai dipukai

sakė,
betVarke?
atvedusieji
kad \iie nori savo draugus iš 
čia išsivesti. Keliolika dipu
kų iš|naršavo, keletas pasili- 

jau užsilaikė ramiai 
:cija tvarkingai už-

ma, 
kad

jie nesą tokie ir tt/Bet jų 
darbai, jų raštai ir zjų spau
da aiškiausiai paroc 
jie esą.«

Nespėjo Jie dar šioje š 
kojų sušilti, 
pažinti su {šios šalies 
o jau band 
vartoti.

kad už denlpkratiją
Pauk

PANEVĖŽIO SPORTININKŲ 
INICIATYVA *

PANEVĖŽYS, rugsėjo 3 d.—, 
čia įvyko miesto ir apskrities 
sportininkų ir komjaunimo 
aktyvo susirinkimas. Buvo 
svarstomi tolimesnio masiško 
kūno kultūros sąjūdžio klau
symai.

Miesto ir apskrities sporti
ninkai įsipareigojo ligi Spalio 
XXXII metinių sukurti 80 nau
jų sporto kolektyvų, iš jų 7.5 
kolūkiuose, įtraukti papildo
mai į kūno kultūros sąjūdį 1,- 
'500 jaunuolių.

darbą.
Iš broliškų tarybinių respu-

★ Vakarą kolūkiečiams su
ruošė Zarasų apskr. Rimšės 
valse. “Gegužės Pirmosios” 
kolūkio jaunimo savyvaiklos 
ratelis, kuris pastatė trumpus 
veikalėlius — 
liaus
te sugrįžo 
čiaus. .

ĮMONĖSE
Šilkinio trikotažo gamyboj 

leidžiama jki 1 procento ža
liavos atliekų. “Jėgos” fabri
ko kolektyvas atliekų kiekį 
sumažino iki 0,65 procento. 
Paskutinių 3 mėnesių laiko
tarpyje '“Jėgos” darbininkai 
sutaupė apie 107 kilogramus 
šilko, iš kurio papildomai iš
austa 550 vienetų šilkinių tri
kotažo gaminių.

“Jėgos” fabrike jau pasta
tytas ir veikia iš kitų tarybinių 
respublikų gautas naujas plo- 
kščiasiūlis automatas šilki
niam trikotažui siūti. Ši maši
na įgalino žymiai pakelti 
minių kokybę ir paspartinti

^Azilniayr apskrities vykdo- 
nasis -Komitetas patvirtino 

esamoms patalpoms 
pr _ ir naujoms statyti 
kolūkiuose stambiesiems ra
guočiams, kiaulėms, avims ir 
pąųkščįą.

aną jau šiais me
tais visuose apskrities kolū
kiuose turi būti pastat s ar
ba pritaikyto^ arklidė 
dės, avidės, kiaulidėsŲ'r 
dės. Ateinančiais metūi 
išvystyta ‘naujų gyvulinkystės 
patalpų statyba pagal tipinius 
projektus. Statybos bus vyk
domos derinant darbą su ko: 
lūkiu gyvenviečių statybos 
generaliniais planais.

Per dvejus metus bus pas
tatyta karvidžių 18,5 tūkstan
čio raguočių, kiaulidžių — 19 
tūkstančių vietų, avidžių—4.5 
tūkstančio ir paukštidžių —68 
tūkstančių vietų.

Statybos 
kolūkiuose organiz 
nuolatinės statybinink 
dos. Apskrityje organiz 
nuolat veikiantieji trijų 
siu kursai brigadininkams pa
rengti. Juose busparuošta 3>7(J 
brigadininkų-*Wtybininkų.

šti- 
bus

am

brigą-
jami 

mėne-

4 pusi.— Laisve (Liberty,zLith. Daily)— Antr Lapkų. 8,1949
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Pasidairius Po Kanadą
Kanados premjeras St. Lau

rent (San Laran) pareiškė 
parlamente, kad jis nenumato 
karo bent iki 1955 metų. Jis 
pasakė:

“Aš galiu duoti gerbiamam 
nariui užtikrinimą, kad laike 
šio parlamento gyvavimo ne
bus reikalo rūpintis karu, tik
ru ar galimu”.

Nekurie parlamento nariai 
buvo susirūpinę, kad parla
mentas, gavęs teisę keisti Ka
nados konstituciją, galėtų pra
ilginti savo terminą virš pen
kių metų.

Premjeras nurodė, kad 
galėtu atsitikti tiktai karo 
tu, bet jis nenumatąs, kad 
ras įvyktų bėgyje penkių 
tu. • I

škė opoziciją pakėlimui mo
kesčio už telefonus.

Federalės valdžios skolos 
bėgyje 3 metų sumažėjo $1,- 
730,000,000, kaip pranešė fi
nansų ministeris.

Bet federalė valdžia dar 
turi skolų virš $11,690,000,- 
000.

Kanadietis

Baltimore, Md
ir

ELIZABETH, N.J

tas 
me. 
ka- 
me-

Unija 
pranešė

Kanados Jūrininkų 
atšaukė streiką. Ji 
visų Kanados ir kitų šalių uos
tų jūrininkams, kad streikas 
atšaukiamas ir nebėra reikalo 
boikotuoti Kanados laivus, 
plaukiojančius po skebinės 
unijos vėliava.

Kanados Jūrininkų Unija 
pergyvena didelį krizį. Ją už
puolė ne tik samdytojai, lai
vų savininkai, bet ir Amerikos 
Darbo Federacijos unija — 
International Seafarers Union. 
Ant galo išdavė ją ir Amatų 
ir Darbo Kongresas, kuris 
prieš metus išreiškė savo soli
darumą.

Atrodo, kad Kanados Jūri
ninkų Unija bus išstumta iš 
jūrų laivų srities. Su ja palieka 
1,500 ežerų jūrininkų, bet ĮSU 
skelbia, kad pradės kovą ir 

ir val- 
unijai, 
kovoti

Iš Atsibuvusio Komisijos 
Gaspadinių Susirinkimo
Aną dieną' visai netikėtai 

teko garbė dalyvauti komisi
jos ir gaspadinių susirinkime. 
Tai labai žingeidus ii* įdomus 
buvo susirinkimas, kurio 
įspūdžiais noriu pasidalinti su 
mūsų draugais ir prieteliais. 
Minima komisija ir gaspadi
nės — tai būsiančio paren
gimo atžymėjimui 30 metų 
gyvavimo sukakties nuo įsikū
rimo LLD 25 kuopos Baltimo- 
rėje. ši sukaktis bus atžy
mėta bankietu, prakalbomis 
ir šokiais. Tas viskas įvyks 
šeštadienyje, lapkričio 12 d., 
Lietuvių svetainėje, 851 Hol
lins St., prasidės 7 vai. va
kare.

laikotarpį sukons- 
sau televizijos ante-

vakarą jam einant 
nešant padirbtą an-

siuva-kad Sovietų Sąjungos 
mosios mašinos siuva 50 nuo
šimčių greičiau, negu kitų 
kraštų padirbtos siuvamos 
mašinos.

Bu vę Parengimai
Sekmadienį, spalio 30 d., 

Lietuviu Laisvės svetainė (Li
berty Hali) šventė savo 25 
metu sukaktuves su bankietu 
ir šokiais. Kaip žinoma, vie
tos lietuviams ši svetainė ta
po pastatyta 1924 m.

Statant tą svetaiifę įvyko 
visokių nelaimių nuo pat pra
džios, nes 
mą vienas 
manytėj as, 
muštas.

per neapsižiūrėji- 
tos svetaines už- 
Dapkus, tapo už-

šioj srity j. Jeigu ADK 
džia padės tai skebinei 
jūrininkams bus sunku 
prieš tokias jėgas.

sekan- 
galima

biudžetas 
metams, kiek 
iš pasirodančių spe- 
bus toks pat, kaip ir

Kanados 
tiems 
spręsti 
I iojimų, 
šiemet. 
" -sjeigu 
mų, tai 
Manoma, 
ti 8 
žolino, kurie sutaupys skysto ; 
kuro naudotojams 10,000.000 
dolerių per metus. Paskui bū
sią sumažinti taksai ant nes
tiprių svaigalų ir šiokie tokie 
palengvinimai šerini nkams.
Bet tos šutau pos nesieksiančios 
1,000,000 į metus.

bus kokių palengvini- 
jie bus labai maži. 

, kad bus panaikin- 
nuošimčiai taksų ant ga-

Toronto miestas jau išsidir
bo planą “apsigynimui” nuo 
atominės bombos.

Platįuotojai sako, kad vie
no atominė bomba, kokia būvo 
numesta Japonijoj 1945 me
tais, ’paliestų 100,000 toron- 
tiečių. Dvidešimt tūkstančių 
užmuštu ant vietos, dvidešimt 
tūkstančių mirtų bėgyje sa
vaitėj dvidešimt tūkstančių 
būtųj sunkiai sužeisti, kurie 
veikiausiai vėliau išmirtų, dvi
dešimt tūkstančių būtų reika
lingi didelio gydymo, o dvide
šimt tūkstančių — kiek ma
žesnio.

•General - majoras Ch. Mann 
sako, kad didžiausios 
pridarytų rakietinė atominė 
bomba, numesta ant Yonge ir 
College apie 4 valandą ,po 
piet, kada žmonės pasipila na
mo.

šešios tokios bombos sunai
kintų visą miestą ir jo gyven
tojus.

Vienintelis apsigynimas nuo 
tokių bombų, kiek galima ma
tyti iš plano, yra evakuacija, 
žinoma, jeigu būtų dar laiko.

Geriau būtų, jeigu minimas 
komitetas panaudotų savo 
energiją taikai išlaikyti. Apsi
gynimo nuo atominių bombų 
mieste kaip ir nėra.

D

bus 
dė-
pa- 

visus 
šioliai buvusius parengi- 

Pagal komisijos tvirti- 
tai parengime

Kadangi parengimas 
jubiliejinis, tai komisija 
da pastangas parengimą 
daryti pranašesniu už 
iki 
mus. 
nimą, tai parengime neturi 
pasireikšti jokių trūkumų, jo
kių neapsižiūrėjimų, kiekvie
nas svečias turi būti laiku pa
stebėtas ir visapusiai paten
kintas, viskas turi išeiti kaip 
nulieta.

Tas pats entuziazmas ir 
pas gaspadinės. 
turinčios 
rengime 
pasirodys 
pirmiau.
nei persūdyta, nei nedasūdy- 
ta, nei perkepta, nei neda- 
kepta. Visko turi būti pri
gaminta nei per mažai, nei 
nėr daug. Kad viskas išeitų 
nagai planą, tuojau buvo pa
imta “nagan” dešros ir kala
kutai : kiek ir kokios koky
bės supirkti, kaip, su kokiais 
prieskoniais ir pagražinimais 
nagaminti. Vėliau sekė tu
jinti kopūstai, kugelis, koše- 
liena ir kiti prismokai ir 
lų pagražinimai. Viskas 
vo nuo vieno delno ant 
apmėtyta, apvartyta, kad 
nasiliktų 
kumelio.

Einant 
baigos, 
net pašokdama nuo kėdės 
suplojo delnais ir sušuko: 
“Nug, mergelės, o apie virin
tą tai visai užmiršome!” Pa
sirodo, kad kaip 
piršto negali būti čielas 
nas, taip ir be “virintos” 
gali būti pilna vakarienė, 
dėl virintai buvo pašvęsta 
mažai laiko, pakol diskusijų 
procese

Unijos Veikėjas Išteisintas
• Ar girdėjote kada nors, kad 
už vogimą laiko galima sua
reštuoti ir apkaltinti žmogų?

j Tas pilnai galima šioj ka
pitalistinėj sistemoj.

Tūlas laikas atgal Pelps 
Dodge, vario vielų išdirbystės 
kompanija areštavo ir apkal
tino buvusį United Electrical 
CIO 441 lokalo prezidentą 
Charles Mac Larena už “vo
gimą laiko.”

Ch. Mac Larenas dirbda
mas Phelps Dodge dirbtuvėj 
per tūlą 
traktavo 
na.

. Viena 
namo ir
teįią dirbtu,vės sargas arešta
vo jį ir apkaltino, kad jis 
vogčiomis kompanijos laiku 
ir materiolu pagamino sau 
antena, kurio, kompanijos ap
skaičiavimu, kaina nuo $50 li
gi; $100.

Įvykusiame teisme spalio 
28 d. CK) unijos advokatas 
Morton Stavis įrodė teismui, 
jog Ch. Mac l arenas viešai 
prie visu darbininku statė tą 
anteną, ir kad kiti darbinin
kai ir pats formanas jam pa
dėjo padaryti anteną.

Teisėjas MacGuire sutiko 
unijos advokato įrodymais 
išteisino Ch. MacLareną.

su 
ir

žalos ( tarties,

Toronto unijų tarybos reika
lauja, kad valdžia nacionali
zuotų Bell Telephone kompa
niją, jeigu ji pasimos kelti mo
kestį už telefoną.

Unijos nurodo, kad įrengi
mas automatiškų aparatų su
taupė daug išlaidų kompani
jai ir nėra reikalo kelti mokes
tį. Kompanijos turtas pakilęs 
šimtus kartų-

Miesto valdyba taipgi išrei-

Gaspadinės, 
ilgų metų patyrimą 
vakarienių, šį sykį 
geriau, nei kada 
Niekas neturi būti

nei mažiausio

sta- 
bu- 

ki to 
ne- 

trū-

susirinkimui prie pa- 
viena iš gaspadinių 

nuo 
ir

be vieno 
kū
ne- 
To- 
ne-

buvo prieita prie su- 
kokios karainios, 
ir pagražinimai 
geriausia tinka.

pri- 
pric

Mūsu kaimyniškam Lindene 
tą pačią dieną pribuvę apsi-1 
gyvenę dipukai turėjo savo 
suorganizuoto choro koncertą. I 
Sakoma, ir ten turėta daug 
publikos. Dipuku chorą va
dovauja vargonininkas Jonas 
čižauskas.

Patartina, kurie jaučiasi pa
senę, lankyti parengimus tan
kiau, nes tas tik ir palaiko 
žmogų jaunu. Čia gali šokt, 
juoktis, kalbėt ir užmušti vi
sas savo bėdas ir tą didžiau
sią rūpestį, kad jau esi senas 
ir neesi toks miklus, kaip kad 
buvai jaunas. Nepraleiskite 
parengimų, o matysite, kokia 
didelė nauda iš to jums bus.

Lapkričio 13 d. “mixmaste- 
riai” suvaidins 3 veiksmų ko
mediją “Gyvieji Nabašnin- 
kai,” tai labai graži ir juokin
ga komedija. Prasidės 4 vai. 
po pietų, North Star svetainė
je, 1631 West Adams Blvd. 
Visi įsitėmykit, ateikit patys 
ir kitus pakalbinkit, nes neatė
ję paskiau gailėsitės. Po loši
mo bus puiki Joe Mendell mu
zika ir šokiai.

Taigi bus labai linksmas 
popietis ir vakaras.

Miami, Fla
R-ka.

! ITALIJOS VALSTIEČIAI Boston. — Nežinia 
LAIMI (dingo lakūnas su pri

Roma. — Valstiečiai 
tanzaro provincijoj pj 
te dvarininkus pasirašyti 
sutartį, kad ponai nemėtys 
valsteičių iš namų už sko
las ir l^ad paves valstiečiam 
kai kurias nedirbamas dva
rų žemes.

! Tokias nuolaidas vakrtie- į 
čiai išgavo, užiminėdami j 
dvarus.

IŠMIN 
KURIS T

ŽMOG

New York. — Turtuolė 
Margareta Shaw savo tesH 
tamente paliko Syracuse jįį 
t t • i , j • i ZH.vt,Universitetui pusantro mi- sjyeg 
liono dolerių. Norėjo 
vardą “įamžinti.’’

________ ,STO APSI-V
RŪPINA pat;

ŠEIMYNOS SVEIK
Tčmykite atydžiVi. Nelau 

apsirgsite ir ieikėX gulėti lovoję- 
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

I vaistų. Prašome pasiskaityti.
No. 1—^Nuo dantų gąhpao ir dan- 

sinegenų esveikjamo. Kartais 
Į žmogus, kurig u uri dantų, bet

veikos, išpur- 
ikia ^vartoti M. J.

pė išsikraustyti ameriki
niam pašalpų komitetui.

Didžiuma SingerieČių 
Užgyrė “Check off” 

šiomis dienomis tapo pa
skelbta, kad didžiuma Singe- 
rio fabriko 
rašė 
tų, 
401 
ma, _ 
sirašiusio unijisto narinės duo
klės į unija bus išimamos iš i 1uždirbtos algos per kompa
niją ir perduodamos į United 
Electrical lokalą 401.

Daugelis unijos griovikų 
manės, kad Singerio darbinin
kai nesirašys po “check off” 
sistema, bet tas nuosprendis 
Singerio darbininkų buvo di
dis antausis visiems 
griovikams.

Laisvės Naudai Parengimas
Kalbant apie parengimus, 

būtinai, vietos ir apylinkės 
lietuviai, neužmirškit L. D. 
Kliubo rengiamo užkandžių 
vakaro, kuris atsibus lapkri
čio 12 d., 408 Court St. Įžan
ga veltui. Visas pelnas bus 
atiduotas Laisvės persikraus
tymui. Nepamirškite dienos.

“L.” Reporteris.

narius j 
kolonija

Turėjome Lietuvių Literatū
ros Draugijos 45 kuopos susi
rinkimą. Jis buvo skaitlingas, 
gavome du naujus 
kuopą. Nors mūsų
maža, bot stengiamos, kiek 
galime veikti. Nuo atsibuvusio 
pikniko aukavome civilių tei
sių gynimui $10. Manome, kad 
šis reikalas labaį^iarbus.

Nuo kito piknubo, kuris at
sibus pas Bernotus 20 d. lap
kričio

PRANEŠIMAI _
LEWISTON-AUBURN, ME.
LLD 31 kuopa rengia puikią Va

karienę su Šokiais, Lapkričio (Nov.) 
12, 1949 m.. Lietuvių Salėje, 387 
Lisbon St. Pradžia punktualiai kaip 
7-nios vai. vakare. Visi lietuviai ir , 
iš Boston, Mass., Portland, Rumford, 
Me. ir apylinkių kviečiame dalyvau
ti. Bus gera muzika ir gardi vaka
rienė. — LLD 31 kuopos Rengimo 
Komisija. • (245-247)

darbininku pasi- 
ant tam tikrų dokumen- 

įgalindami U. E. lokalą 
priimti check off” siste- 
pagal kurią kiekvieno pa-

Los Angeles, Cal,
GRAŽIAI PASIRODĖ JAUNI 

VAIKAI
gražus ir linksmas 

M. A. Kliubo parengi- 
d. spalių. Programa

unijos

Kas Siuva Greičiau
Beje, singeriečiai labai nu- ; 

sistebėjo skaitydami “United 
Press” žinią už spalio 27 d.,

smokai 
virintos

Apart valgių ir gėrimų, ko
misija pasirūpino, kad paren
gimo dalyviai nepasiliktų al
kani ir dvasiniu pasitenkini
mu. Kalbėtojum yra gautas 
vienas iš pirmaeilių kalbėto
jų, juomi yra vienas iš Lais
vės redaktorių, LLD centra- 
linis pirmininkas, Antanas 
Bimba, kuris išaiškins mūsų 
Draugijos tikslus ir pasieki
mus ir abelną šiandieninę pa
dėtį pasauliniu maštabu.

O svečių palinksminimui 
pasamdyta labai garsi W. O- 
trembos orkestrą, kuriai už
grojus šokėjai užmiršta kas
dienius rūpesčius ir sąna
rių sustingimus ir leidžiasi 
jaunuoliškai trepsėti klumpa
kojį. Kas link šokių stiliaus, 
tai komisija nenustatė jokių 
taisyklių; kaip kurie mokės, 
taip šokinės.

Tai tiek galiu raportuoti iš 
komisijos, ir gaspadinių susi- 
rįnkimo. Kurie norite persi-,

j tikrinti šio raporto teisingu- matymo!

Hartford, Conn
ALDLD III APSKRITIES 

i REIKALAI
Amerikos Lietuvių Literatū

ros Draugijos Connecticut 
valstijos III Apskrities kon
ferencija įvyks lapkričio 
(Nov) 27 dieną, 155 Hun
gerford St., Hartford, Conn. 
Pradžia 10:30 vai. ryto.

Pakvietimo laiškai kuopų 
sekretoriams jau yra išsiun
tinėti ir tikimės, kad kiekvie
na kuopa, kuri priklauso prie 
III Apskrities, stengsis iš
rinkti nemažai delegatų. Taip
gi kiekvienos kuopos sekreto
riai parūpins raportus. Yra 
kviečiama ir tos kuopos, ku
rios dar nepriklauso prie III 
Apskrities. Pavyzdžiui, Broo- 
klyno 216 kuopa, Stamford 
166*kuopa, Shelton 117 kp. ir 
Southbury 225 kp. Taipgi 
yra kviečiami ir pavieniai na
riai. Priklausančios kuopos 
moka duoklių į Apskritį po 5 
centus nuo kiekvieno nario. 
Tai visai maža mokestis. Tad 
būtinai, draugai ir draugės, 
pasidarbuokite, kad ši konfe
rencija būtų gausi delegatais 
ir naujais sumanymais.

ALDLD III Apskrities spau
dos pikniko 
gražų raportą 
legatai turės 
konferencijoje.

ALDLD III Apskr. Sekr.
F. J. Repšys.

Gana 
buvo L. 
m as 23 
susidėjo vien tik iš vaikų. Sa-
kalukas, Zeleniūtė, Bogdaliū- 
te ir Casperukas — visi pui
kiai atliko savo užduotis — 
lošdami, grieždami, šokdami 
ir .dainuodami. Didžiausnl 
ūpą sukėlė Casperukas, “mix- 
masterių” gerų veikėjų Al ir 

| Cel. sūnus, kada jis dainavo 
1 lietuviškai.

žinome, kad Casperukas yra 
jau trečios gentkartės lietuvių 
Amerikoje, o vienok taip gra
žiai lietuviškai žodžius išta
ria dainuodamas. Tas sukėlė 
audrą delnų plojimo iš klauso- 
vu.

Mūsų geri draugai Kums- 
kiai turi kuo pasidžiaugti — 
netik savo gražiomis ir protin
gomis dukrelėmis, Cel. ir Jean 
ir pavyzdingais žentais Al. ir 
Vi, bet ir anūkais — Lance, 
Linda ir Allen. Yra ką pasi
džiaugti matant vaikučius 
taip puikiai lošiant ir dainuo
jant.

Virginia Wonder akompa
navo pianu, A. Bernotienė pir
mininkavo vakarui.

Parengime žmonių buvo ne. 
perdaug, gal tokia graži vasa
ros diena pakenkė, o gal mū
sų nuolatiniai parengimų lan
kytojai pradeda “nusent”.

Ut 1

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Rcumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugeliui žmo
nių pagelbėjo ir tmastai pagelbės. 
Nelauk ilgiau, bet tuojau įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašyki
te į dirbtuvę. Kaina 2 oz. $1.00; 
4 oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė — 
16 oz. $5.00.

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666 Newark 1, N. J.

komisija turi 
išduoti, tai dc- 
progą išgirsti

Inu, tai šeštadienį, 12 lapkri
čio, ateikite į Lietuvių svetai
nę, 851 Hollins St., pusė po 
šešių vakare, ant antrų lubų, 
ir viską sužinosite iki smulk
menų. šiūomi ir baigiu, sa
kydamas : iki laimingo pasi-

. , skauda,J
I S. Miracle Ointment f4r Toothache.
i Būsite patenkinti. Ka $1.
i No. 2—M. J. S. Salve or 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.
_ Nn a ^j(ra<gle Salve for
Skin Irritation? KąslU Sinus, Ath
lete’s Feet, boils, pimples, burns, 
sores, ir tt. Si mostis visuo
met pagelbsti. Gelbsti, jeigu kojos 
kaista, nuo nesveikumo 
burnos ir dėl kitų įvairių 
Kaina $1.25.

No. 4—M. J. S. New 
Salve for Itching Ski 
Ivy. šita mostis 
Įima prašalinti 
Poison Ivy, rashXiš|)ė 
mus. Kaina $1.2 

No. 5—M. J.
Salve for Piles, 
pains and soreness; 
promotes healing.

Si mostis prašalina Piles į trum
pą laiką, van^rircihs ar ne, užsener 
jusias ar natijas, pagelbės be pjau 
tymo, jei dar neišsivystė vėžio liga! 
Nurodymai kaip naudoti ir užsilai
kyti pridėti prie dėžės.
Kaina $2.50.

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

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73? Šta 

Hartford, Cf 
iniai galite

nosies ar 
odos ligų.

iscovery 
ar Poison 

ai išrasta, ga- 
niežėjimus odos, 

us, nušaši-

į teisių f gynimui iš

iiiič itiTiili? iiiiZ jt!u ūbi Ynfr ftifr frifr ūifr ū :£? SrifrYiIr? >

New Discovery 
elieves bumin 
ights infection,

SUS1-
9 d.

LDP
užkandžių ir

Lapkričio

kurie jau pradeda at- 
iš šiaurinių valstijų.

ELIZABETH, N. J.
Pasilinksminimo Vakaras.

Kliubas rengia viešą 
pasilinksminimo vakarą
12 d. (Subatoj), 8 vai. vakare savo 
kambariuose 408 Court St. Visi Eli- 
zabetho ir apylinkės lietuviai kvie
čiami dalyvauti. Tame parengime 
dalyvaus vienas iš Laisvės redakto
rių. Bus visokių gardęių valgių, gė- 

ij rimų, kad net pilvai braškės. — Į- 
žanga veltui. — Kviečia visus Kliu
bo Komisija. (245-247)

po

518 Grand Street

J. J. Kaskiaučius. M. D
530 Summer Avenue 

Newark ♦. N J 
HUmboldt

r;/Hartforde.

bus sėkmin
gas, tai paau kuosime LLD 
knygų fondui. Piknikai atsi- 
buna pas drg. Bernotus, Rt. 
No 2 netoli Tampa. Juos lan
ko ne vien vietos lietuviai, bet 
ir turistai. Pastariesiems yra 
gera proga susitikti ii’ susipa
žinti, 
vykti

ELIZABETH, N. J.
L. Darb. Susiv. 33 kuopos 

rinkimas įvyks trečiadienį, 
lapkričio (Nov.), 8 vai. valiavę rt»<> 
num. 408 Court St. Nariai, dalvV* 
kite i)- naujų narių atsive 
Kviečia Fin. sekr. (244-246)

LLD 131 kuopa laikė susi
rinkimą 24 d. spalių ir aptarė 
įvairius organizacinius reika
lus. Buvo balsavimai Centro 
Komiteto 1950-1951 metams, 
taipgi referendumas duoklių 
reikale. Nariai balsavo už pa
kėlimą metinių duoklių nuo 
$1.50 iki $2, nes viskas pab
rango, o mūsų draugija jau 
virš 30 metų, -kaip turi tą pat 
duoklę.

Civilių 
kuopos iždo paaukuoja $5 ir 
ant vietos draugai dar suauka- 
vo $6, tai pasidarė $11. Pasi
tikiu, kad mūsų kuopos nuo
širdūs nariai ir simpatikai ir 
ateityje parems svarbius rei- , 
kalus aukomis.

St. M. Leesis
. LLD 13L Kp. Sekr

PĖIST LANE
DKLJGS, Ine.

405 SO. 4th ST
Cor Howes St

BROOKLYN. S >
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Joseph Garszva MATTHEW A
Undertaker & Embalmer BUYUS

Manager

JOHN A. PAULEY (BUYAUSKAS)

Licensed Undertaker □
Laidotuvių Direktoriui-

□ □ □
231 Bedford Avenue 426 Lafayette St.

Brooklyn 11, N. t. Newark 5, N. J.,
Tel. EVergreen 8-977,0

—1— -------- —■ ■■ J _L. MArket 2-5172

•>

luti va

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia jūsų visad

DEGTINĖS, VYNAI I

Atskiras Kambarys Grupėms ir Sęlmoms

TELEVISION
FLZ? BUARb

'mniiiiiiiniaiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiniiinio

I’KLKPHONf

Telefonas , 
EVergreen 4-9407

Visokiausi vaistai kosmetikai kū
dikiam reikmenys Įvairūs daik
teliai ligonių kambariui reikme
nys ūži griežtai žemas kainas

BEOEPTV SPECIALISTAI

MAN PEIST. Ph. G., 
EDWIN LANE. Ph G

Tel Evergreen
kfA:' tel

HV 7-R6X1

Anti5 pusi.—Laisve (Liberty, L

LLAS
m

4
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MATTHEW l'. Į’.A
• BTELIAUSRAS) LAISNIUOTAH GRAB 

FUNERAL HOME 
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS.

(Lalsnluotaw BalsamuotojaH)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas miv 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainn\ 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo.

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST



Pilieti, Šiandien Eik Balsuoti, ir Buk
Savo Ateities Kalviu, Balsuok Sau!

-----------------------------------------------------B ________________ •___________  ----------------------------------------------------------

Darbo Žmoniy Kandi
datas i Didžiausio 
Miesto Majorą

VITO\ MARCANTONIO 
kongresmenas, American La
bor Partijoj kandidatas j Di
džiojo New Yorko majorą. 
Už ji ir už kitus darbininkų 
kandidatus bus balsuojama 
eilėje C. Toje pat eilėje C 
bus ir kitų partijų kandidatai, 
kuriuos darbieėiai matė ver
tais užgirti ir pastatyti ant 

savo baloto. (

Paskutinėmis Dienomis 
beakai Tūkstančiu 
G’rdlio Marcantonijų

Praėjusi šeštadieni ir kito
mis priešpaskutinėmis rinki
ni” kampanijos dienomis. Di- 
dž’0'0 New Yorko gatvėse, 
atv’ra^e. šaltame ore. o taip 
nat ir salėse įvykusiuose su
si rin k impose Marcantoniiu 
nns’Eiko in prakalbas girdėjo 
desėtkai tūkstančių asmenų. ;

Vien tik praėi”si šeštadienį. 
5-ta. iis kalbėio 21-me mitin
ge ^atvėsę 7r keliuose mitin
guose salėse. Atviro oro mi
tinguose jo kalbos klausėsi Į 
17 150 publikos. Mitingus jis 
pradėio 11 valanda rvto. bai
gė 1 :30 sekmadienio ryto. ’

Kai^ Pagins
Už Davis’a

Darbininku kandidatas iš
rinkti iš nauio kaunsilmanu. 
Beniamin J. Davis, kaip ir vi
si kiti Americah Labor Par
tijos savi ar užgirti kitų par
ti i” kandidatai bus eilėje C, 
ALP eilėje.

. Davis bus ant baloto tiktai 
Manhattan© 21-me senatori- 
niame distrikte. Tačiau Da
vis bus ir ant komunistų balo
to. eilėje I. Dėl to jo drau
gai nrašo pirmiausia balsuo
ti eileie I, už Davis (jis bus 
tik vienas toje eilėje), o pas
kiau balsuoti už visus kitus 
kandidatus eilėje C.

Gavimas daug balsų^ėilėje 
I. komunistu eilėje, bus pro
testu prieš persekiojimą Da- 
viso ir kitų darbininku vadų, 
kurie yra komunistais arba 
būna apšaukiami komunistais 
tikslu prašalinti iš vadovybės 
ir tuomi žaloti darbininkų ju
dėjimą.

|domi Paišybos Paroda
Ad. Reinhardt, sūnus ži

nomu pažangiu brooklyniečių 
F. ir O. Reinhardtu, išstatęs 
savo vėlesnius kūrinius paro
dai. Jis, kaip pamenate, bu
vo išstatęs lietuviu menininkų 
parodoje abstrakčio styliaus 
paišybos kūrinių. „

Paroda yra: Betty Parsons 
Gallery, 15 E. 57th St., New 
York City. Jo piešiniai ten 
būna nuo spalių 81-rnos iki 
lapKričio 19-tos.

Patartina nueiti pasižiūrėti.
Norma.

Kuomet mes kalbame į pi
liečius per dienraštį Laisvę, 
mes žinomer-^j4>|£^JwUlr?Tįne į 
kriaučių ir žinučių, į ląįva- 
krovį, į plieno ar anglies stKi- 
kierį, i tarnaitę ir raštinės dar?" 
bininkę, į darbo šeimininkę ir 
studentiją, į profesijonaius ir 
biznierius, dirbančius po ke
liolika valandų kas dieną sa
vo Įstaigėlėse. Dėl to—

Kuomet mes atsišaukiame į 
darbo žmones, mes atsišaukia
me veik i visą lietuvių tautą.

Per metų metus Amerikos 
darbo žmonės, Įskaitant ir lie
tuvius eilinio ir profesijonališ- 
kojo darbo žmones, balsavo 
už stambiojo industrinio ir 
bankinio turto savininkų pa
statytus kandidatus j valdinin
kus ir įstatymų leidėjus, bal
savo demokratų ir republiko
nų partijoms. Ką. suteikė tie 
ponai eiliniam žmogui? Taft- 
Hartley ir kitus ragangaudiš- 
kus žmogui persekioti įran
kius, kuriais mojasi kapoti 
algas, ilginti darbo valandas, 
alkinti, o nenusilenkiantiems 
atsiunčia policijos bizūną pi- 
kieto linijose. Ir veda šaltąjį 
karą, kuris šalį smarkiai stu
mia prie šaudomojo ir atomi
nių bombų karo.

Pagalvokite šiandieną, ar 
ne laikas pakeisti balsavimų 
taktiką, nors kartą pabal
suoti už gerovę sau, už taiką. 
Už tą viską Didžiajame New 
Yorke balsuos tiktai tas, kuris 4 ...
balsuos darbo žmonių eilėje—

Eilėje C, American Labor 
Party eilėje, progresyvių ei
lėje.

Bronx ir Manhattan darbi
ninkų kandidatai taipgi bus 
eilėje C — Amerikos Darbo 
Partijos eilėje.

American Labor Partija 
nrašo visus darbo žmones 
balsuoti už save, už savo ge
rovę, rinkti tos partijos pa
statytus, darbininkų patikėtus 
sekamus kandidatus:
Visame Didžiajame New Yor
ke (Brooklyn-Bronx-Manhat

tan-Queens-Richmond )
Vito Marcantonio—majoru.
Paul L. Ross—iždininku.
Minneola Ingersoll—Miesto 

Tarybos prezidentu.
Brooklyn©* (Kings) Apskrities 

Kandidatai
Ada B. Jackson į Brookly- 

no prezidentą.
Edmund II. H. Caddy (re- 

publikonas) į distrikto proku
rorą (district attorney).

Charles W. Freessel (de
mokratas) į apeliacijų teismo 
teisėją.

Francis X. Giacone (repu- 
blikonas) į vyriausio teismo 
2-jo distrikto teisėją. (Už 
tuos virš paduotus keturis 
bus balsuojama visoje Kings 
apskrityje.)

Max Torchin į kongresma- 
ną 10-me kongresiniame dis
trikte.

f Miesto Tarybą:
Milton Koss, 8-me.
Helen Fichtenbaum, 9-me
Helen Wishnofsky, 10-me

, Alcott L. Tyler, 11-me
Blanche K.j Katz, 12-me 
Vincent JyLonghi, 13-me 
Ralph’ Shapiro, 14-me 
Helen Phillips, 15-me 
Terry Rosenbaum, 16-me

Į Teisėjus:
Brooklyn© darbininkai į tei

sėjus miestavosios teisdaiystės 
distriktuose (Municipal Dis
tricts) stato šiuos kandidatus:

Samuel Panzer ir Louis S. 
Flagg, Jr., 2-me.

Julius Reinlieb ir Samuel 
Rosenthal. 3-me.

Michael Wollin, 4-me.
Jos. C. Navarro ir Max 

Bloom, 5-me. ,
Mildred Roth, 6-rrie.

Solomon Fisher, 6-me dis
trikte.
Queens Kandidatai į Miesto 

Tarybą,
Arnold J. Olonick, 4-m.ę 

distrikte.
Samuel Hunt, 5-me.
Morris Pottish, 6-me.
John Ulisse Daone, 7-mo.1

, —:------------------- j-----------

Faktai Apie Rinkimus
Rinkimai įvyks jau šį an

tradienį, lapkričio 8-tą.
Valandos: 6 ryto lig 7 va

karo. Balsuokite anksti.
Stojęs Į eilę ne vėliau 7 

valandos vakaro, turite teisę 
sulaukti savo eilės balsuoti, 
nežiūrint, kaip ilgai užsitęs 
laukimas.

Balsuoja visi piliečiai, kurie 
užsiregistravo spaliu 10-tos 
savaitę įvykusioje piliečių re
gistracijoje. toje pat vietoje, 
kurioje užsiregistravo.

Rinks miesto pareigūnus—
majorą. iždininką, Miesto Ta
rybos prezidentą. Toms trims 
vietoms kandidatai visame 
mieste tie patys. O visoms 
kitoms vietoms kožna miesto 
apskrit’s turi savo skirtingus 
kandidatus.

Susiraskite eilę C, trecią 
nuo viršaus. Tai bus Ameri- 
".an Labor Partijos eilė. Pra
dėję nuo galo, sekant tolyn 
į šoną. iŠ kaires į dešinę, nu
snauskite žemyn virš vardais 
esančias j/^rkenutes, nepra
leidžiant nei vieno vardo.

O paskiausia susiraskite ir 
balsuokite pataisas ir priedus 
(amendments ir propositions) 
valsti j os konstituci j os,

Balsuokite NO (prieš) ket
virtai’ rumeri.

Balsuokite YES (už) visus 
i Irtus minkius.

Reikale informacijų ar pa- 
1 duoti skunda, patarnaus vie
liniai American Labor Parti- 
I io.s skyriai. Tačiau, jeigu ne- 
I žinote, kur jie randasi, kreip
kitės i savo apskrities rašti-

1 nę. Jų telefonai yra:
Brooklvno:TR 5-0070. 
Bronx: DA 3-3450. 
Manhattan: MU 4-0520. 
Queens: ST 4-9395.

Snrnrizinis Bankietas 
I ir 1. Sutkams 
Pagerbti

Praėjusį šeštadienį, lapkri
čio 5 dieną, Piliečių Klubo sa
lėse, Brooklyne, įvyko surpri- 
zinis ban kietas (Surprize 
Party) Ignui ir Izabelei Sut
kams, žinomiems Brooklyn© 
biznieriams.

Bankietas buvo ruoštas jų 
35-rių metu vedybinio gyveni
mo sukakčiai atžymėti.

Dalyvavo virš poros šimtų 
žmonių-svečių: Sutkų šeimos 
gifniniu, artimų draugų, taip
gi pažįstamų.

Vakaro vedeju-toastmaste- 
riu buvo Alekas Velička, se
nas Sutkų draugas ir bičiulis. 
Jisai iššaukė visą eilę žmonių 
pasakyti keletą sveikinimo 
žodžiu jubiliejatams. Bet ka
dangi žemutinė Klubo salė 
buvo sausakimšai nusėsta sve
čių, o kiti koridoriuje laukė 
dar savo eilės, kito susėdimo,

Queens Kandidatai j Teisėjus
Mary Murphy ir Stanley 

Paulkner į vyriausio teismo 
10-to distrikto teisėjus.

Joseph J. Porte į miestavą 
! teisėją.

Joseph Spencer, 2-me dis
trikte.

Darbininkų Kandidato Į 
Vlajorą Viena Diena

■šiisfri n k u sk u žtvenkūs 
girtoms, t u rčjo~^pasn k t i 
Į įtfAas gatves. \

K. Stanislovaitienė 
Atvyks į Brooklyn^ 
Su Paskaita

Kristina Stanislovaitienė

tai ir kalbu-linkėjimu žmonės 
negalėjo gerai girdėti; sunku 
buvo palaikyti tylą.

Protarpiais svečiai padaina- 
• vo. vadovaujant A. Veličkai 
ir P. Grabauskui.

Paskiausiai kalbėjo patys 
j ūbi liejamai Sutkai, nuoširdžiai 

| padėkodami visiems svečiams 
ir rengėjams, surengusiems šį 
šaunu bankietą.

Bankietas-pokylis, iš tikrų
jų, buvo šaunus: valgių vi
sokiu ir daug, gėrimu taipgi.
Bankieto dalyviai galėjo ir 
pasišokti: Jurgio Kazakevi
čiaus orkestras po 'bankieto 
didžiojoj Piliečių Klubo sa
lėj grojo šokiams.

Beje, Sutkai gavo daug nuo 
savo draugų ir artimųjų dova
nų, 1 N.

žymioji Naujosios Anglijos 
lietuvių ir bendrai amerikiečių 
veikėja Kristiną Stanislovai
tienė šį sekmadienį, lapkričio
13-tą, atvyks Brooklyniečiams 
pasakyti paskaitą. šiuos žo
džius rašant, neturiu po ran
ka jos paskaitos pavadinimo, 
tačiau žinant jos aukštą išsi
lavinimo laipsnį ir mokėjimą 
gabiai rašyti ir kalbėti, galiu 
užtikrinti, jog paskaita bus 
idomi ir pamokanti.

Greta paskaitos, taipgi gir
dėsime dainų ir muzikinės 
programos. Dainuos Suzanna 
Kazokytė. su ja dalyvaujant 
jos mokytojai muzikei Bronei 
Sukackienei (šalinaitei). Ir 
tikimasi dar kai ko naujo 
programoje.

Įvyks lapkričio 13-tos po
pieti, 3 valandą, Liberty Au
ditorijos patalpose, kampas 
110th Street ir Atlantic Ave., 
Richmond Hill. Įžanga ne
modama.

Rengia ir visus kviečia—
Lietuvių Moterų 
Apšvietos Klubas.

Davis Prašė Eiti
Bals'i Saugoti

Kaunsilmanas Benjamin J. 
Davis, American Labor Par
ty ir* komunistu kandidatas iš 
naujo išrinkti į Miesto Tarybą 
(City Counsil) 21-me senato- 
riniame ęįjstrikte, NeW Yorke, 
savo pareiškime, išleistame 
rinkimų kampanijos paskiau
siomis dienomis, greta kitko, 
sako :

“Po sugrįžimo Į 21-mą se
natoriuj distriktą mačiau žen
klus laimėti — tapti pats iš 
naujo išrinktu ir išrinkti A- 
merican Labor Party tikietu, 
vadovaujamu didžiojo liau
dies kongresmano Vito Marc- 
antonio. **

“Tačiau įspėju, kad despe
ratiški ir išsigandę politikie
riai imsis desperatiškų mie- 
rin trukdyti balsuotojus ir fal
sifikuoti tikrąsias pasekmes.

“šaukiu tūkstančius ėjikų 
po namus (canvassers), šau
kiu kiekvieną unijistą ir narį 
liaudies organizacijų rapor- 
tuotis visos dienos rinkimi
nėms pareigoms antradienį. 
Būkite po ranka, pagelbėki- 
te atidaryti balsavimų stotis, 
ir likitės po ranka gauti bal
sus ir uždaryti balsavimų sto
tis.

“Raginu jus stoti pareigos- 
na 5 valandą ryto. Pagelbė- 
kite užtikrinti balsus, kuriuos 
jūs patys pagelbėjote suei
liuoti mums, o laimėjimas bus 
mūsų!”

Prieš Davis’a, paskelbusį 
darbininkų ir pažangiųjų va
dą. jau antrą terminą būnan
ti Miesto Tarybos nariu ir 
kandidatuojantį trečiam ter
minui, susijungė ne vien tik
tai jo distrikto visi darbinin
kų priešai, bet ir viso miesto
ir šalies reakcininkai. Užda
rymu kalėjime norėjo nepri
leisti jį išrinkti.

Tačiau masės darbininkų ir 
biednuomenės Davisą myli. 
Tūkstančiai darbininkų su
sirenka į kožną mitingą, kur 
jis dalyvauja.

Viena tokia ta diena, bot 
ne vienintelė, tik panaši vi
soms kitoms, kuriomis darbi
ninkų kandidatas į New Yor
ko majorą, jau dabar darbi
ninkų vadinamas “mūsų bu
simasis majoras,” be paliovos 
veikia už darbininku reikalus.

Jis kovingai veikia per 13 
metų Jungtinių Valstijų kon
grese už eilinio žmogaus rei- 

jis tam pašvenčia va- 
ir šventadienius, parvy- 
Washingtono Į New 
kongreso sesijų per-

gatvės 
kalboj u- 
Buivydo 

\ kandidato
pasiklausyti

karus

..A n t RiUF-tdK P Al 
/ami/o. už blokiNio, 
Vūrti-epubl ikonų \
plauko “Liberalų
New boki/ Morris
susirinko, penki šimteliai pu
blikos, nm siuvėjų' viršinin
ko. Dubinėk i o įsakjli jo klap- 
čiukarTtąFInninkus iš šapų v.W 
ryte varė'pasiklausyti “mūšiu 

j kandidato.” Bot darbininkai 
nebe i nėjo, jie nuėjo pasiklausyti ne 

: Dubinskio, no Dewey, ne 
kandidato Morriso, 

^xkanc/idato, darbjnin- 
Marąafiįoni-

sosto

pasiliko' Marcantonijų. Ir 
karštai sveikino jo pareiški
mą. kad jis. išrinktas majoru, 
išvalys iš pajūrio raketiorius,^ 
sudarys uosto darbininkams 
žmoniškas darbo sąlygas ir iš
vys “karalių” Ryaną iš 
ir iš politikos. 

f

Sekami mitingai buvo 
lietuje, salėse.

Atvykęs Į Biltmore, kampai 
Church ir Flatbush Avės ? 
darbininkų kandidatas apie 
dvylikos šimtų ten buvusios 
publikos buvo pasitiktas at
sistojimu ir ilga ovaciją.

Colonial Manor, 1733 Bath j 
Ave., Brooklyne, jį taipgi la
bai demonstratyviai pasitiko 
ir klausėsi jo prakalbos. 
Marcantonijus įgudęs trumpai 
kalbėti, bet daug pasakyti*.

Paskubomis pasiekęs to va
karo penktąjį mitingą, Aperi- 
on Manor, 813 Kings High-' 
way, 10:45 valandą, rado/ 1.- 
200 publikos jo tebelaukiant, 

-laukė jo ir pasitiko jį džiūgaujančiai pasitinkant, 
ovacijomis.

Yorką 
trau koše.

čia aprašomoji diena buvo 
antradienis, lietinga diena, 
viena savaite pirm rinkimų, 
įvyksiančių lapkričio 8-tą.

Marcantonijaus pirmasis 
masinis mitingas tą dieną bu
vo mūsų brooklyniškiame 
Ridgewoode, kampas Knicker
bocker Ave. ir Starr St. Pen
ki šimtai publikos — perliję, 
drebėdami šaltyje darbo žmo
nės 
su ovacijomis. Kalbėdamas 
itališkai, Marcantonijus smer
kė Marsh alio planą, kokią 
skriaudą jis daro mums as
meniškai. mūsų šaliai ir kaip 
iis padarė Italijos žmones 
“Wall Strytd vergais.”

Publikoje buvo daug italų, 
kurie tebesusirašinėja su 
viskiais Italijoje, jię Jlingavo 
galvas, pritardami 'Marcan- 
tonijui, o baigusį prakalbą 
nulydėjo griausmingu 1 “Viva 
M arc auto n io.”

Antrame tokiame pat dar
bininkų distrikte, prie Court 
St. ir First Place, Red Hook 
srityje, arti 500 darbo žmo
nių, daugiausia laivakroviai ir 
jų šeimos, peršlapę lietuje,

sa-

SHAUNS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave.,

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

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalvse miesto.
c'OGo 

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 
G—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais

Valandos1

Telefonas EVergreen 4-0203

Egzaminuojant Akis.
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

GERI PIETUS’
Kada norite gerų pietų 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shor
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptns ir virtn> 
mėsos valgiai Taipgi dar 

Vwiij 'r meniniu valgi) 
gražus paairinkimas.

DuUętj
bet s a

kanebi^
j s.1C w 

os

Įsitėmykitę!
šio kelA’irtadierjio jy 

Įvyks ALT) 
rinkimas, kuriam 
t u r ė K/dem o k rali šT> 
duoto savoHyfUsąk-pagal jo ku- 
mmimą) už tilrkąmiausią 
^Kandidatą \ į ALDLD

Paskutinis jo mitingas Įvyko 
New Yovke, šiltoje ir labai 
švelnioje atmosferoje, Įloto!

, Capitol, kur jam pasitikti bu- 
1 vo mitingą surengę ir susirin
kę 750 aktorių, teatrališkų 
direktorių, rašytojų, muzikan
tų. Dirbę teataruose iki pu
siaunakčio, po pusiaunakčio 
jie susirinko pagerbti darbi
ninkų kandidatą į majorą, 
Marcantonijų, išgirsti jo kal
bą. jo programą.

Panašią dieną turėjo Mare-/ 
antonijus trečiadienį, tik ši 
diena buvo sausa, graži die- 
na.

Pertraukoje pietums, Marc- 
antonijaus kalbos išklausyti

1 susirinko penki tūkstančiai 
1 siuvėjų ir kitų darbininkų mi
tinge atvirame ore ant 38th 
St. prie 8th Ave., New Yorke.1

(PoD 
va ir 
gaus

1 k/uopos susi- 
visi nariai

. šolomska
1 nauja ykriygą 

raštai), 
mk/fne

ras- 
pra- v

nartai

^-sjpfiigi vis/ nariai yra kvie
čiami atei/i\į šį susirinkimą: 
balsuoti /ir ^pasiimtą naują 
knygą. Taipgi, kurie dar ne
mokėjote už 1949 metus, ątp 
eikite ir užsimokękjte.

Susirinkimas įvyks Hr 
čio (Nov.) 10-tos dieno; 
ką^\(8 vaEK Laisvės salėjo, 
419 Lėrimer fV., Brooklyno.

J J. W. Thomson;

REIKALAVIMAI
) MeIKALINGA

R NAMŲ RUOAAI 
etiniame kambaryje; 
seimą — 2 suaugėjo

Oivinge 3-3881

Gyvenimas pn 
yra inau^nėA 
1 vaikąs. $:

Tel. So.

\ j PALADĘ-

BA

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

yck St., Brooklyn,\N.

lefonas: EVergrecn 4-8174

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

ANTŲ GYDYTOJAS 

į A. Ptetrika
Mli South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

•l> EVergrecn 7-6868

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

rTTT>U’G U A D UI GRANttSTREET 
»U1 r o oAIVTjiRoeitLYN, n. y.

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

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS \

SIONTelefoną* 
EVergroen 4-7729

RESTAU
Catherine Augustine 

H Navininkai
STAURAtTJA BROOKLYNE

MADIENIAIS

PUIKIAUSIA L1

PAUKŠTIENOS PIETŪ

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas vr

ATDARA DIENA IR NAKTĮ

282 UNION AVENUE

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lit h. Daily)—Antr., Lapkr. 8,




