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Greitaisiais reikalais.
Reikia paskolų.
Reikėjo pagalvoti.
Fašistinei propagandai.
“Avinai” ir taika.

Rašo A. Bimba

t

Man atrodo, kad šiemet 
dienraščio Laisvės vajus eina 
vidutiniai gerai. Pirmojo vie
toje stovi Elizabeth. Gerai fi
gūruoja Hartford ir Waterbu
ry.

O kur Bostonas su apylin
kėmis? Dar nepasirodė. Nesi
nori tikėti, kad ten niekas no- 
sidarbuotų. Gal 
kubina garsinti 
mus.

jie tik nes iš
gavo laimėji-

prasidės Lais-Labai greitai 
vės kraustymas į naująsias pa
talpas. Kontraktorius, kuris 
vietą įtaiso, sako, kad jis vis
ką baigs su šio mėnesio 20 die. 
na. Laiko mažai.

raščio perkraustymui. Laisvie- 
Čiai supranta savo reikalus. 
Jie žino, kad jiems teks per- 
kraustymo kaštus padengti.

Beje, dėl vietos stokos vie
tinėse žiniose susivėluota 
paskelbimu 
kraustymui 
koncerte.

su 
vardų, kurie per- 

aukojo Laisvės

Namo Korporacijai dar la
bai reikia paskolų. Apie vidurį 
šio mėnesio kontraktoriui rei
kės vėl mokėti mažiausia de- 

. šimtį tūkstančiu dolerių. Ku
rie neištesite stambių sumų, 
galite paskolinti po šimtine 
kitą.

Skaitau keturių lietuvių dai
lininkų “Viešą Laišką” Ame
rikos lietuviams. Jame jie 
skundžiasi, kad lietuvių spau
doje nebuvo tinkamai 
minta apie “Lietuvių 
Parodą New Yorke”.

Dailininkai padarė
klaidą. Jie visą parodos še fa-] 
vi m a pavedė smeton in inkams.1 
Todėl jų parodą “bustina” tik! 
Dirva ir Vienybė.

Jeigu dailininkai dar nežif 
no, tai jiems galima į ausį pa
kuždėti : kas susideda, su 
smetonininkais, tas netenka 
garbės ir pasitikėjimo plačioje 
visuomenėje.

Tai jau ir “praūžė”—“Ame
rikos Lietuvių Kongresas”. 
Nieko jis nedavė. Nieko nega
lėjo duoti.

Tik tiek sužinota, kad Ame
rikos Lietuvių Taryba nuo sa
vo įsikūrimo 1943 metais iki 
šiai dienai surinko ir išleido 
$217,000.

Didelė suma pinigų, surink
ta iš Amerikos lietuvių kišenių 
ir visa išleista fašistinei pro
pagandai prieš Tarybų Lietu-

Fašistinės Dirvos re d ak tol 
rius išvadino avinais visus, ku
rie šiandien kalba arba kovoja 
už taiką. Jokios taikos nesą ir 
negalį būti, kol šioje ašarų 
pakalnėje gyvuos Tarybų že
mė ir komunistai.

Taip rašyti ir galvoti gali 
tiktai avinas.

šiandien nėra svarbesnio 
dalyko, kaip išlaikymas tai
kos. Jau jeigu ką galima va
dinti avinais, tai tuos, kurie, 
kaip Vincas Rastenis, šapaiio- 
ja už karą.

Visi samdytojai, visa komer
cinė spauda sveikina Philip 
Murray ir kitus dešiniuosius 
CIO lyderius. Girdi, jie pasi
rodė vyrais, kai “iššlavė” kai
ri asparnius.

Bet jie pasirodė ne vyrais, 
o dideliais bailiais. Jie negali

A

Vėliausios Žinios

ATMETĖ REIKALAVIMĄ UŽDRAUST JIEM KALBĖTI

su

pareiškė, šnipavo Sovietams.” Jinai

ORAS. — Nešalta giedra.

New Haven. Conn. —Mi
rė George F. Eaton, buvęs 
Yale Universiteto profe
sorius, 77 metų amžiaus.

Sofija, Bulgarija. — Apie 200,000 žmonių dalyvavo pa
raduose, pagerbdami sovietinės revoliucijos sukaktį.

Bucharest, Rumunija. — 300,000 žmonių maršavo Bu 
charesto gatvėmis, minėdami 32-metinę sovietinės revo 
liucijos sukaktį.

ARGENTINOJ SUIMTA 
200 DEMONSTRANTŲ

Buenos'Aires, Argentina.

mis kitomis plieno kompa
nijomis. 4

Cleveland, Ohio. — Lau
kiama greito susitarimo 
tarp Republic plieno kom
panijos ir streikuojančių 
jos 54,000 darbininkų.

Washington. — Aukščiausias teismas i 
negrai gali traukti teisman geležinkelių kompanijas, ku
rios atsisako samdyti negrus arba duoda jiems blogesnes 
darbo sąlygas, negu baltiesiems.

JAPONIJOS MAINIERIŲ 
STREIKAS

Tokio. — Pietinėje Japo
nijoje streikuoja 7,000 mai
nierių; reikalauja daugiau

Washington. — Marshal- 
lo fondo valdybą ' paskyrė 
40 milionų dolerių Rolan
dams parejnti Indonezijoje 
per metus.

Washington;— Prez. Trumanas dar atidėjo valdžios 
įsikišimą į minkštosios anglies mainierių streiką.

pasiremda- 
konstitucinėmis teisė- 
atsisakė duoti atsaky- 
Dėl to gręsia jai teis-

Japonų valdžia džiaugia
si, kad socialistai susitarė 
su kit. dešiniaisiais išvien 
veikt unijose prięs komuni
stus ir šiaip kairiuosius.

Manila.-— Kruvinuose susidūrimuose per rinkimus Fi
lipinuose 19 žmonių užmušta ir 16 pavojingai sužeista.

su panieka atmetė tokį įta
rimą.

London. — Vadinami kairieji darbiečiai Anglijos sei
me siūlė 711 milionu doleriu numušti karines išlaidas 
per metus. Kartu jie reikalavo, kad Jungtinės Valstijos, 
Kanada, Francija ir Belgija dar daugiau pinigų skirtų 
ginkluotoms savo jėgoms.

pat nešė Kinijos 
ir kitu liaudišku Idemokra- 
tijų vadų paveikslus.

| draugiškumas tarp Jungti
nių Valstijų ir Sovietų Są
jungos.

liaudininkū

Irv-

uz-

prisi-

didelę

Darbo Žmonių 
Dienrašti* 

Kaina $7.00 Metanu 
Užsieniuose $9.00 
B rook lyne $8.00 
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Federalis Teisėjas Leido 
Komunistų Vadams Išvykti 
Iš New Yorko Apskrities

Sovietai su Pasitikėjimu 
|Žiūri Ateitin, Pareiškė 
Maršalas Vasilevskis

New York. — Federalis 
teisėjas William Bondy lei
do penkiems po užstatais 
paliuosuotiems komunistų 
vadams namo išvažiuoti iš 
ivietinės federalės apskri
ties.

Valdžios advokatas

“Argi aš turiu atimti jiem 
žodžio laisvę?”

Teisėjas Bondy pabrėžė, 
jog labai abejotina, ai' fe- 
.deralis apskrities teismas 
teisėtai padarė sprendimą 
prieš juos penkis ir kitus 

! komunistu vadus.
Taigi, jo . patvarkymu, 

galės iš čionaitinės apskri
ties išvykti Gus Hall, Carl 
Winter, Gilbert Green, Ro
bert Thompson ir John 
Gates.

Komunistų advokatai 
apeliaciją aukštes

niam teismui, prašydami 
panaikint apskrities teismo 
nuosprendį, kuris nuteisė 

Teisėjas atmetė Saypolo juos kalėti ir po $10,000 pi- 
reikalavimą, pareikšdamas: niginės baudos sumokėti.

Pittsburgh. — Jones and Laughlin plienokorporacija 
padarė sutartį su CIO unija. Korporacija sutiko savo lė
šomis palaikyti senatvės pensiją iki $100 per mėnesį, 
įskaitant ir valdinę (social security) pensiją. Tiek pensi
jos gaus darbininkai, sulaukę 65 metų amžiaus ir dirbę 
kompanijai bent 25 metus.

Taip pat susitarta, kad bus įvestas sveikatos-apdrau- 
dos fondas, į kurą mokės po pustrečio cento kompanija ir 
darbininkai nuo kiekvienos darbo valandos.

Tokią sutarti jau pirmiau padarė Bethlehem plieno 
kompanija.

Tokiomis sąlygomis unija antradienį susitarė ir 
Republic plieno kompanija. į

SMERKĖ KARINIUS ANGLU-AMERIKONU PLANUS.
vadovavo premjero Stalino 
sūnus, generolas

teisėjo sprendime būtų 
drausta jiems “suokalbiau- 
ti, mokyti įr skelbti, k a d 
reikėsią nuversti šios šalies 
valdžią jėga ir prievarta.” 
Už tokį neva suokalbiavima , ,
juos drauge su sesiais ki
tais ir nuteisė federalis ap
skrities teismas.

Rekordiniai General 
Motors Pelnai

New York. — General 
Motors automobilių korpo
racija per 9 pirmuosius šių 
metų mėnesius gavo 502 
milionus dolerių gryno pel
no ir išsiuntinės $190,232,- 
055 dividendų savo dalinin
kams (šėrininkams) už 
1949 metus. Tai didžiausi 
iki šiol metiniai vienos 
kompanijos pelnai Ameri
kos istorijoje.

General Motors per tris 
pirmąsias šių metų ketvir
tis pardavė 2,167,512 kelei
viniu automobiliu ir auto, 
sunkvežimių.

Elektrininkai Pašalino
Dešiniuosius Ardytojus

East Pittsburgh.— Jung
tinės Elektrininkų Unijos 
Westinghouse skyrius num. 
601 masiniame susirinkime 
vienbalsiai pašalino deši
niuosius vadukus, unijos 
ardytojus.

Dešinieji bandė atskelti 
dalį narių ir pervesti juos į 
naujai organizuojamą at
skirą Tarptautinę CIO El
ektrininkų Uniją.

Anglai-Amerikonai Stato 
Karines Bazes Libijoje

Neamerik. Komitetas 
Neišgavo Atsakymų

Washington. — Kongres
manu Neamerikinės Veik
los Komitetas klausinėjo 
Louisą B r. Berman’ienę, ar 
ji davė pinigų vienuolikai 
komunistų vadų ginti teis
me.

Bermanienė, 
m a 
mis, 
mą.
mas už vadinamą “Kongre
so paniekinimą.”

Neamerikinis komitetas 
taip pat klausinėjo literatū
ros leidėją Josephą Gaerį, 
-ar jis komunistas, bet ne
išgavo atsakymo.

Lake Success, N. Y. — 
Sovietu ir Lenkijos atsto
vai politiniame Jungt. Tau
tų seimo komitete tvirtino, 
kad amerikonai ir anglai 
stato karines bazes Libijo- į 
je, šiaurinėje Afrikoje, už
puolimui prieš Sovietų Są
jungą. Anglai - amerikonai 
Libijoj kraunasi vis dau
giau ginklų į sandėlius ir 
stiprina karines savo jėgas, 
sakė Sovietų delegatas A- 
rutiunian.

Aukšč.i Teismas Užgyrė 
Bausmę Mainier. Unijai

Washington.— Aukščiau
sias Jungtinių Valstijų teis
mas 5 balsais prieš 3 pa
tvirtino pernykščių apskri
ties teismo sprendimą, ku
ris $1,420,000 nubaudė Mai- 
nienių Uniją ir jos pirmi
ninką John L. Lewisa. ** V-

Aukščiausias Teismas, 
atmesdamas Mainierių U- 
nijos ir geležinkelių Maši
nistų Brolijos apeliacijas, 
tuo būdu užgyrė preziden
to Trumano pernai panau
dotus teisminius indžionk- 
šinus - drausmes prieš tas 
•unijas.

toleruoti“opozicijos. O negali ! ARABU DEMONSTRAGI- tymus,
todėl, kad jie yra žmonės be 
idėjų.

Varšava.— Lenkijos val
džia Įspėjo savo armijos o- 
ficierius ir kareivius budėti 

** prieš anglų - amerikonų 
šnipus.

Maskva. — Maršalas A- Į 
jleksandras Vasilevskis, kai-! 
į bedamas 32-metinėje sovie
tinės revoliucijos sukakty-1 
ije, pareiškė, jog Sovietų 
i žmonės ir ginkluotos jų je-j 
’gos su pasitikėjimu žiūri į| 
'ateitį, nepaisant Amerikos ‘ 
j ir Anglijos imperialistų ! 
ruošimosi karui. i

Sukakties paraduose mar- i 
šavo du milionai žmonių, j impei'ialistai, ruošdami dir- 
armijos ir jūreivių jungi- ivą naujam karui, naudoja 
niai su įvairiais ginklais. | fašistinius provokatorius, 
Raudonojoj Aikštėje grojo I šnipus, dešiniuosius _ socia- 

: karinis 1,500 instrumentų pistus — tuo klusnius 
j orkestras. Virš Maskvos | talistų lėk: 
I skraidė ketu r motoriniai' Tito šaiką.

smar- į

sovietinių vadų

Erie, Pa. — Lovell Manufacturing kompanija pasirašė 
sutartį su CIO Gumos Darbininkų Unija. Kompanija ža
dėjo savo įmokėsimais palaikyti senatvės pensiją ir svei- j b o m b a n e š i a i, smar- | Sovietų vyriausybė 
k’atos - apdraudą. | kiausi r a k i e t i n i a i ir rastis Izyiestija rašė:

--------  I kiti lėktuvai. Oro paradui!
Roma. — Vaidindamas teatre, mirė aktorius Ildebran- ----------------------------------1

do Ramilla, 73 metų amžiaus. 1

GUBERNATORIAI ŠAU
KIA SMARKIAU GINK

LUOT ALASKĄ
Salt Lake City. — Dvyli

kos vakarinių valstijų gu
bernatoriai atsišaukė į Wa- 
shingtono valdžią, kad vi
sais garais ginkluotų Alas- 
ką.

Kai kurie kalbėtojai gur 
bernatorių s u v a ž i avime 
gąsdino, kad rusai galėtų 
per kelias valandas užimti 
Alaska, jeigu ji nebūtų 
daug stipriau apginkluota, 
negu dabar.

Katalikas Teisėjas Neklau
so Popiežiaus Įsakymo 

prieš Perskyras
Las Vegas, N. Mex. — 

Katalikas apskrities teisė
jas Luis Armijo j 
jog jis neklausys uždrau
džiančio perskyras popie- 

| žiaus įsakymo. — Aš turiu 
atlikti teisėjo pareigas, pa
gal Jungtinių Valstijų įsta^

JA PRIEŠ ANGLIJĄ
Tripoli, Libija.— Demon- 

j stravo arabai, šaukdami: 
| “Šalin Angliją!” Protestavo 
! prieš anglų siūlymą Jungti- 
| nėms Tautoms atidėti klau- 
j simą dėl Libijos vienybės ir 
’tautinės laisvės.

MAŽIAU REIKĖSIĄ 
MARSHALLO PINIGŲ

Luksemburg. — Atsilan
kė Jungtinių Valstijų sena
torių komitetas. Jie spėja, 
jog 1950 metais jau mažiau 
reikės Marshallo fondo pi
nigu vakarinės Europos 
kraštams stiprinti prieš ko
munizmą.

į _______________I
Neamerikinis Komitetas 
Ieško “šnipų”

Washington.— Neameri
kinis Kongresmanu Komi
tetas kvotė turtuolę Louisą 
Br. Berman’ienę, ar ji “ne

Viena, Austrija. — Suda
rytas naujas Austrijos mi
nistrų kabinetas iš dešinių
jų neva liaudies partijos 
vadų ir socialistų.

— Civilizuoti amerikiniai 
irbarai mosuoja atomjfie 

; bomba, šiandien jie teisia 
i komunistus.* Rytoj jie de- 
Igins knygas. Bet mes nebi- 
i jom rudųjų rūku, aptrau- 

„T , . . i kiančiu Amerikos padange.Washington. — Minint Į ’ _________
32-metinę socialistinės re- l n •• 
voliucijos sukaktį, buvo su-! Unija Tariasi s - Keli mis 
rengtas šaunus pokylis So- Plieno Kompanijomis 
vietų ambasadoje. Dalyva- 

. yo pusantro tūkstančio 
Į žmonių, jų tarpe įvairių ša
lių atstovai.

Kadangi Amerikos vals
tybės sekretorius Acheso- 
nas išskrido į Paryžių, tai 

Į pokyliu atsilankė Achesono 
i pavaduotojas Webb.

Sovietu užsienio reikalu K *-
j ministras Andrius Višins
kis pasikalbėjime su repor
teriais išreiškė, pasitikę j i- 

kad su laiku atgys

A. Višinskis Tikisi
.. i ! Amerikos Draugiškumo!mninnnnfic kn_ 1

Uraniumo Kasimas 
Čechoslo vaki jo je

Pittsburgh. — CIO Plie
no Darbininkų Unijos va
dai svarsto Republic ir 
Jones and Laughlin kompa
nijų pasiūlymus dėl senat
vės pensijos įvedimo.

Kinu Liaudininkai Grumiasi 
Link Kiangsi Sostinės

žmonių demonstraciją, kur 
buvo minima 32-metinė so
vietinės revoliucijos sukak
tis; areštavo apie 200 asme
nų, jų tarpe ir kelis komu
nistu vadus.

ATOMINIS MOKSLININ
KAS APLEIDO VAL

DŽIOS ĮSTAIGĄ u 
Washington. — Pasitraų- 

i kė atominis mokslininkas 
(Kari T. Compton iš vadovy
bės valdinei mokslo komi

sijai. 'Jis apleido vietą dėl 
nesveikatos ir dėl to, kad 
valdžia nėr daug varžo 
mokslininku laisve. 4- A.

Hong Kong. — Kinų 
Liaudies Armija nubloškė 
tautininkus 20 myliu atgaj 

į ir užėmė vietas už 50 mylių 
, nuo K vedino, Kiarfcsi pro- 
I vincijos sostinės. 
! Kiti 
atėmė iš tautininku 
kiang miestą Luičovo pus- 

isalyje; uždarė tautininkam 
į pabėgimą sausžemiu iš . to 
ipussalio.

Ui desėtko mylių į pietus 
i nuo Luičovo yra stambi 
■Hainan sala, kurios didžiu- 
Įma jau liaudies partizanų 
rankose.

Praga. — Čechoslovaki- 
jos premjeras A. Zapotocki 
pranešė, kad Čechoslovakai ' 
drauge su rusais kasa ura-' 
niurna keliose tos šalies vie-1 
tose. Uranium'as yra sprog- j 
štamo ji atominė medžiaga. ! 
Zapotockis sakė:

— Mes didžiuojamės, ga- ’ 
lėdami padėti Sovietų Są-: 
jungai pasigaminti atomi-. . , ; p • ;:tl • v:ni, 
nius ginklus prieš grūmo-! <fl«37insia Mnu 
jančius ją užpulti godžiuo-1 Liaudies Respubliką\, 
sius banditus. | -------

Gang-

London. — Pranešama, 
kad Anglija už keleto sa
vaičių pilnai pripažins Ki- 

aryžiun i nijos Liaudies Respubliką, 
valsty-! Anglai nori platesnės pre-

A I 1 1 '

ACHESONAS IŠLĖKĖ 
Į PARYŽIŲ

Washington. — 
išskrido Amerikos 
bės sekretorius Dean Ache-j kybos su ja^ 
son. Ten jis tarsis su Ang- ! 
Ii jos ir Franci jos užsienio 
reikalų ministrais apie po
litiką dėl Vokietijos ir apie 
vakarų Europos stiprinimą 
prieš komunizmą.New York.—Numirė Ray

Schwariz’iene, valgyklos sa-! SfOckholm. - Praneša- 
vinmkė, 84 metų. _ ima, ka(j gvedija, Norvegija,

Norwalk, Conn. Mire |j. f,anjja daryS sutarti dėl An?'Jį
Wm. E. C. Maver, buvęs ‘
miestinis New Yorko advo
katas, 84 metų amžiaus.

Hong Kong. — Karinis 
kinu tautininkų laivas su
stabdė prekinį Anglijos lai
vą, plaukiantį iš ŠAngha- 
jaus, Liaudies RespumiLds 
uosto.
> Dabar Šanghajun pleikią 
keli prekiniai j ivai

Roma. — Vakarinė Vo
kietija padarė diplomatinę 
sutartį su popiežium.

rotestavi
i-AlZninkanfs, mėginanti

blokuoti jos laivam
------  į Liaudies Respublikos uos-
Graikijos ka-!tus.

Šanghajuie stovi bent
Amerikos

tarpsavinių muitų panaiki
nimo.

Athenai,
ralius Paul buvo pakviestas 
į bankietą kariniame Ame- vienas prekinis 
rikos laive. i laivas.
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Petro Cvirkos Apysakos
Lietuvių Literatūros Draugija tik ką išleido rašytojo 

Petro Cvirkos, mirusiojo 1947 metais, eilę trumpų apy
sakų arba novelių.

- Tai gražus, 286 puslapių, leidinys, kuriame telpa iš 
viso 29 apysakos, o taipgi Antano Venclovos, velionio 
draugo ir bičiulio, ilgokas straipsnis, apibrėžias Petro

ji brandi ir ja, be abejojimo, Amerikos lietuvių visuome
nė plačiai naudosis, kol išeis visapusis, išsamus rašytojo’ 
gyvenimo aprašymas.

Šios Petro Cvirkos apysakos yra rinktinės, gal būt be
ne pačios meistriškiausios. O trumpom novelėm rašyti, [ 
kaip kiekvienas žino, Cvirka turėjo retų gabumų.

Tūlos šitų apysakaičių, tiesa, kadaise tilpo mūsų peri- 
jodinėje spaudoje, bet tik tūlos; dauguma amerikiečių lie
tuvių spaudos nebuvo pasiekusios.

Šis ALDLD leidinys yra 56-tasis ir tai parodo, kiek 
daug literatūros bare ši organizacija jau yra atlikusi 
darbo!

Kiekvienam lietuviui darbo žmogui patariama šią kny
gą skaityti ir duoti kitiems paskaityti.

ALDLD nariai, beje, knygą gauna nemokamai.

‘The Nation” 
reakcijonieriai 
socializmą pa-jau pradeda 

vojumi laikyti. Žurnalas j 
rašo:

Kampanija socializmu pa
vaduoti komunizmą kaipo 
“didį pavojų” Amerikos po
litikoje, kuri prasidėjo po 
Dewy’o pralaimėjimo 1948 i 
metų' lapkričio rinkimuose, j 
tapo praplėsta. Senatorius i 
Taft žurnale Collier’s per- Į 
sergsti, kad “mes jau nuėjo
me taip toli, kaip tik gali
me, linkui įvedimo geroves 
valstybės.” O reprezentan
tas Ralph W. Gwinn, iš New 
Yorko, kalbėdamas Los An
geles, susi

grupę susirūpinusiai infor
mavo, “kad Atstovų Bute 
randasi dešimt -ar dvylika 
atstovų, kurie priėjo išvados, 
kad kova prieš socializmą 
tapo pralaimėta. Vieninte
lė viltįs, tai grįžti namo pas 
žmones ir susimobilizuoti ki
tam mūšiui.” Admirolas 
Leslie E. Gehres tiki, kad 
darbininku
d.žios pavojus 
Valstijoms didesnis, 
rusai su atomine bomba, 
štai išeina su savo visai 
liai garsinimo programa 
stitute of Life Insurance, 
rioje sveikinami

Harold 
laikraštininkas, 
metus New

Keppler, veteranas, 
per kelerius

Naujais Skaitytojais
Atžymėkime/ Jubiliejų

■ .. ’...

Kontestas šiandien eina šiaip: \ .
1 Punktt 

1746 
1457 
1108 
1101

. 996 
. 916 
. 842 
• 785 

700

pietauti

somai istų val- 
Jungti items 

negu 
O 

ša-' 
In- 
k u-

Amerikos 
darbininkai už atmetimą vi
su pastangų imti paramos iš. 
gerovės 
“viešų.) ų 
prabilo : 
1950 metų pavojus.

valstybės. Taigi;
santykių” lyderiai

socializmas bus
iriirkusią pietauti ! 9i>0 metų pav

(PASTABOS
Kada* Francijos Jmpera-'styti į Čungkingą, bet pas

torius Napoleonas liuvo nu-jtarasis neseniai labai ap
galėtas ir išvežtas šventos degė. Dabar Kai-šekas rei- 
Elenos salon, tai jis ir ne- kalauja pinigų to miesto at- 
laisvėje būdamas save skai- statymui. ; 
te Francijos imperatorium 
ir reikalavo, kad sargyba 
jį, kaipo imperatorių, titu
luotų. Vienok jam buvo at
leistina, nes jis buvo pripa
žintas pamišėliu.

Dabar, kuomet Čiang 
I Kai-šekas negali prieš liau- 
| dies1 armiją atsilaikyti, kuo- 

M.1 met nuolatos maino savo
’ ; turtą 

Formozos 
salon, tai pradeda irgi elg-

Atomo Pajėga Taikos Reikalams
Vienas Tarybų Sąjungos žymių vadovų, Geo 

Malenkovas, pasakė svarbią kalbą 32-jų metų sukakties j sostines ir valstybės 
nuo Spalio Revoliucijos prasidėjimo Rusijoje minėjimo, jau perkraustė - r 
proga. .

Jo kalbos klausyti susirinko pilnutė Didžiojo Maskvos tis taip, kaip Nepc
Ant estrados sėdėjo patys didieji [Neseniai jis įsakė areštuoti

Ameriką vėl turės pasi
rūpinti, kad “padegėlį” su
šelpus, turės paskirti kele
tą desėtkų milionu doleriu. I 
Bet vargiai jis turės laikoj, 
“savo” sostinę atstatyti, 
nes, veikiausiai, reikės greb 
tu laiku ir iš ten nešdintis. 
Geriausia būtų, kad Ameri
ka įtaisytų jam sostinę ant 
ratelių, (tai daug lengviau 
būtu- kiTiiustinėtis.. v

Teatro (operos) salė
Tarybų Sąjungos vyriausybės ir kompartijos vadovai.

Ką gi Malenkovas pasakė?
Pateikęs klausovams pranešimą - raportą apie viduji

nius Tarybų Sąjungos reikalus, apie ekonominėje, 
tūrinėje ir politinėje srityje, pasiekimus, Malenkovas pri-.' 
minė, jog Tarybų Sąjunga moka pasidaryti atominę bom
bą, žino, kaip pasijungti atominę energiją. ;

Bet tai ne viskas. I
Malenkovas nurodė, .jog kapitalistiniai kraštai atomi-j 

nės energijos pajėga didžiuojasi dėl to, kad J i tarnaus, 
karo reikalams, naikinimo .veikalams, o T. Sąjungos vy
riausybė atom, energiją naudoja ir naudos taikos reika
lams, ekonominiams T. Sąjungos žmonių reikalams ge
rinti.

Tai yra labai svarbus pareiškimas.
Amerikos žmonės, — jų tarpe žymūs mokslininkai, vi

suomenininkai, 
niai 
ja l

lingas ir pavojingas visam pasauliui dalykas.
Deja, mūsų vyriausybė, kuri atominę .energiją kontro

liuoja, nekreipė į tai dėmesio.
Nekreipė ji dėmesio ir į plataus pasaulio darbo žmonių 

balsą, kad atominių bombų gamyba būtų uždrausta.
Bet, štai, dabar, atsistoja Tarybų Sąjungos vyriausy

bės atstovas ir pareiškia, jog toji šalis naudos atominę 
energiją gerinimui liaudies būvio!..

liaudies armijos vadą Mao 
ir kitus generolus; dabar 
vėl įsakė areštuoti buvusio 

. kuĮ. pirmo Kinijos respublikos 
, prezidento našlę Sun-Yat- 

sen, kuri visą laiką 
su liaudiečiais ir

buvo 
dabar 

randasi jų valdžioje, ir dar 
82 pareigūnu.

Jeigu jis ne štukorius, su
manęs tokiais savo įsaky
mais svietą juokinti, tai 
tuomet senatoriai, kurie 
dar stoja už jo rėmimą, tu
rėtų jo protą patyrinėti.

Iš Tokio praneša, kad So
vietų Sąjunga Vėl sugrąži
na 16,000 japonų nelaisvių. 
Bet vėl bėda, nes daugelis; 
nelaisvių esą užsikrėtę ko-I 
monistinėmis idėjomis.

Generolas MacArthuras 
turės budavoti “demokrati
nę” pirtį ir visus sugrįžtan
čius iš Sovietų Sąjungos 
nelaisvius d i z e nJektuoti, 
kad sunaikinus .komunisti
nes idėjas.

švietėjai, darbo unijų vadai — jau se- 
ikalavo, kad pas mus, Amerikoje, atominė energi- 
į tuojau taikoma žmonių būviui gerinti, kad ato- 
bombų dirbimas būtų sunaikintas, kaip nereika-

G rigaitis, rašydamas 
“Naujienose” apie “Lais
vės” jubiliejinį numerį, Mi- 
zara ir kitus laisviečius iš
vadino rakaliais ir kitokiais 
“advokato - daktaro” var
tojamais žodžiais.

Dėlei rakalių, tai Grigai
tis gali būti visiškai ramus, 
nes nei Mizara, nei kiti lais- 
viečiai nelups jam kailį nei 
gyvam, nei negyvam, nes 
jis netikęs, visas kapitalis
tinių inkštirų sugadintas. O 
jeigu kur dar atsiras svei
kų vietelių, tai fašistiniai 
inkštirai užbaigs ėsti.

Kada Sovietų Sąjunga 
blokadavo vakarinę Berly
no dalį, tai komercinė spau
da rašė,, kad Amerikos, or
laiviai pilnai viskuo aprūpi
na savo dalį ir blokada nie- 

ge-

Smarki, Energinga Rinkiminė Kampanija
Šitie žodžiai rašomi Niujorko miesto rinkimų išvaka

rėse. Kai jie platesnes mūsų skaitytojų mases pasieks, 
rinkimų pasekmės jau bus žinomos.

Kiekvienas, sekęs šią i
tuo faktu: Amerikos Darbo Partija ir jos kandidatai pra
lenkė visas kitas partijas su jų kandidatais energijoje, 
dinamikoje ir aiškiame programos piliečiams pastatyme.

Tik prisiminkime, kiek vienas kongresmanas Vito 
Marcantonio yra atlikęs, kaip kandidatas didmiesčio ma-| 
joro vietai!

bja^o jo draugai, bičiuliai, kandidatai į kitas atšaki n-1“karštąjį kara

Amerikos Darbo Federa- 
rinkiminę kampaniją, sutiks SLl|cijos suvažiavime lyderiai

gas vietas!...
Benjaminiui J. Davisui, aišku, kliudė savo kandida

tūrą pristatyti jo distrikto piliečiams ta nelaimė, kad jis 
buvo teistas ir laikomas kalėjime; jis buvo persekiotas 
ir jam buvo visaip kišama koja, kad Davis negalėtų rim
tai, plačiai rinkiminėje kampanijoje dalyvauti.

Tačiau ir B. J. Davis, kiekvieną minutę^ laisvą, kai jis 
nebuvo teismabutyj ar kalėjime, išnaudojo savo distrikte, 
aiškinant piliečiams pareigas ir uždavinius, stovinčius 
šiuose rinkimuose.

Elizabetho Vajininkai...............
M. Svinkūnienę, Waterbury ... 
Philadelphijos Vajininkai ... .1... 
Hartfordo Vajininkai .X...
A. M. Dambrauskas, So. Boston\
K. Žukauskienė, Newark.......
ALDLD 20 kp.. Moterų Skyr., 1 
J. Davidonis, Worcester.......
P. Beeis — F. Klaston, Great J 
Brooklyno Vajininkai ..
ALDLD 4 Apskr. Pittsburgh, .. 
V. Ramanauskas, Minersville . 
", Kasparienč, Wilkes-Barre .... 
Bridgeport o Vajininkai .........

> ....
L, Pruseika, Chicago ...........

, Baltimore .......
S. Penkaųskas, Lawrence .. 

iGeo. Shimaitis, Brockton, ...
Jo s. Kuzmickas, Shenandoah 

Šlajus, Eddystone..............
Kirslis, Bridgewater '.....
Sauka, Brockton .............

S. Tvarijonas, Detroit ..........
LLD 77 kp., Cliffside .........

Yorke ieškojęs’ — 
. v . . , . T .......... ...

buto sau ir seimai, buto vis j Adams, Grand Rapids
negavo. Čia jis matomas lėk
tuvu stotyje 
toną atsiimti savo žmonos ir 
dviejų kūdikių kūnus, 
žmonai su kūdikiais skren
dant apsigyventi - Naujojoje 
Anglijoje pas josios motiną, 
lėktuvas nukrito jūron ir jie

trys tapo užmušti. Skriau-- 
pritrenktas jaunas žmo- 
pareiškė: “Dabar 

nebereikia buto.”

, vykstant į Bos- Žemaitis,

^86
266
260
216. A.
2101 S.

. 206, A.

S.

inghamton

P. Anderson-L. Bekis, Rochester 
C.
P.

K. Urban, Hudson ................
Šlekaitis, Scranton ...............
Sharkey, Easton ....................
P. Dambrauskas, Haverhill 
Puidokas, Rumford 
Valinčius, Pittston ..

TSUHelen Jacobs, Oakland
... LėpA Simutis, Nashua .......
.. 17111. Žukienė, Binghamton 
.. 168 J. žžebrys, Cleveland-'. 
.. 140 A. (Berno!, Los Angeles 
... 140 J. Hidjun, New Ha\\n 
... 140 A. Taraška, Milton ....
... 112! k Miami "X.

visi 
dos 
gus man

Svosenos darbavo stodamas7 v numeratas ir pluc
“Aš tik dulkė prieš ta

ve!” — puldamas ant kelių 
prieš merginą, labai jaus
mingai ' kalbėjo įsimylėjęs 
jaunikaitis, ant puikaus ki
limo jos kambaryje.

“Dulkė, dulkė, ką tu no
ri tuo pasakyti, nori mane 
įžeisti”,/- pareiškė ji,—“ka
da aš .visą šį 'rytą sueikvo- 
jau bevalydama savo • kam
barį”.

ko nereiškia, miestas 
riausiai gyvuoja.

Dabar jau gerokas 
kas, kaip blokada nuimta ir 
ten turėtų būt dar geresnė 
padėtis. Bet štai, mūsų 
tvarkytojai praneša, kad 
tuojaus reikalinga 250 mi- 
lionų dolerių feutvarkymui 
vakarinės Berlyno dalies'e-1 
konominės padėties.

Dėdė Samas vėl. turi į 
krapštyti savo barzdelę ir I 
skirti reikalaujamą sumą. |

lai'

Pittsburghe, 9 d. spalių, 
darbininkai pikietavo vieną 

nedaryti jokių I plieno dirbtuvę. Jiems be-reikalauja
nusileidimų Sovietų Sąjun
gai ir tęsti šaltąjį karą dar 
smarkiau, negu iki šiol bu
vo tęsiamas.

ir tai dar gerai, ikad' jie 
I nereikalauja

Kaip Einasi Vajas?
Mūsų dienraščio vajus jau įžengė į antrąjį savo mėne

sį. Mes dar vis negirdime iš daugelio mūsų miestų, iš 
daugelio lietuvių kolonijų, kur gyvena nemažai lietuvių 
darbo žmonių.

O negirdime dėl to, kad mūsų veikėjai ten dar nepradė
jo dirbti. O jei jie ir pradėjo, tai toji pradžia; palyginti, 
yra labai menkutė.

“Tėvas labai patenkintas, 
kad sužinojo, jog tu esi po-

“Ar jis mėgsta poeziją?”
“O, visai ne! Bet pasku

tinis mano meilužis, kurį jis 
norėjo išmesti pro duris 
lauk, buvo boksininkas.”

112
112
112
106
106
104
84
84

.... 78
72

j 56

M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn., pralenkė Hartfor
dą. Ji pasiryžusi užimti pirmą vietą.

Iš Philadelphijos, R. Mei’kis4r M. Ramanauskienė pri
siuntė atnaujinimų. /

A. M. Dambrauskas, So. Boston, Mass., puikiai pasi- 
> Į vajų.\ Jis prisiuntė tris naujas pre

numeratas ir pluoštą atnaujinimų. Bostone būtų galima 
gauti naujų skaitytojų bi Kada, nes ten dirva plati. Ką 
sakote, bostoniečiai? —• eikite^ pagalbą Dambrauskui.

J. Davidonis, Worcester, Mass., taipgi gražiai darbuo
jasi. Jis prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų.

A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y., pridavė daugelį atnau
jinimų. Sakosi, kad darais ir naujų. Jis kol kas vienas 
darbuojasi Brooklyno apylinkėje. Gal yra ir daugiau va- 
jininkų bet negavopie ąinių — laukiame.

bin prisiuntė atnaujinimų,
7 Lekavičius. Pastarasis sa-

pa~
taipgi ir geras veikėjas
kosi, kad jeigu sveikata jam daleis, taLąlar daugi 
s i darbuos vajuje.

Penkaųskas iš Lawrence, Mass., prisiuntė dvi nau^ 
jas skaitytojas.

Sekanti geri vajininkai 
mais: S. Sharkey, Easton, 
Mass., St. Tvari jonas, Dėti 
ton, Pa. s

ilo punktais-su atnaujini- 
Geo.
Mich

imaitis, Brockton, 
UBlekaitis, Scran-

Aukomis sveikinti dien- Easton, Pa.L^Z. 
jraštį Laisvę 30 m. jubilic- Kearny, N. J. ..

Josios motina. — “Manol jum, persikėlimui ir biudže- Sthnifoi< Conn>, 
duktė dainuoja, skambina , to sustiprinimui gavome se- 
pianą, gera piešėja, su-1 karnai: Į i
pranta apie botaniką ir zo- i 
ologiją, kalba francūziškai, I 
italijoniškai; žodžiu, išpildo 
viską, ko tiktai' reikia. O 
ką tamista gali?”

Būsiantis žentas: —“Tai
gi, pripuolančiam reikalui, 
galiu virti, kepti, pagamin
ti įvairių valgių ir, iš bė
dos, dar suadyti kojines.”

“Uršulė du trečdaliu jau 
vedus su Jurgiu.”

“Ištikrųjų?”
“Taip, ji sutinka, ir kuni

gas apvesdinti juos sutin-

Maža Johana. — “Mama, 
ką angelai daro danguje?”

“Jie gieda, vaikeli, su
; kerubinais - Serafinais ir 
groja su arpa.”t

Mažytė. —.“Ar tenai nė-
ra, mama, radijo?

15.00
15.00

tuojaus pa- 
j” ir 

pavartoti atomines bombas, 
nes spėjama, kad tie “ka
ringieji” lyderiai gauna vi
są karinį įkvėpimą iš mote
riškų drabužių unijos pre
zidento socialisto 
kio. O nuo dubinskinių so
cialistų nieko geresnio ne
galima ir laukti. Jie irj tė
vą su motma kartų, jeigu 
tik žinotų, kad tas Sovietų 
Sąjungai užkenktų.

pikietuojant, artjmoje baž 
nyčioje prade j
skambinti, šaukihnt maldi
ninkus mišių 
Unijos viršininl 
pikietą dviems valandoms, 
kad galėtų nueiti bažnyčion 
ir pasimelsti.

Bet plieno dirbtuvių bo
sai “nesusiprato” uždaryti 
dviems valandoms dirbtuvę 
ir pasiųsti streiklaužiu^ iš-

varpais

išklausyti, 
lai nuėmė

Dubins- klausyti mišių.

Kai - sekas nutarė savo
sostinę iš Cantono perk rau

Rezignavus Franrtjosmi- 
nisterijai, prezidentas Au- 
riol pavedė socialistui Moch 
suorganizuoti naują minis
trų kabinetą. Much pareiš
kė, kad į ministrų kabinetą 
neįsileis nei komunistų, nei 
kraštutinių dešiniųjų. Kad

Kurie mūsų vajininkai darbuojasi, tie gauna naudos.
Kurie nesidarbuoja, tie negauna ir negaus, jei nesi- 

darbuos. ?. ! >
O mes taip norime, kad visi darbuotųsi!...

“Papa, ar tu vis dar augi

“Ne, mano vaike. O kodėl 
tu klausi manęs tokį klau-. 
simą?”

“Dėlto, kad tavo galva iš
augo iš plaukų.”

jis komunistų neįsileis, tą 
nereikia nei aiškinti, nes jis 
didžiausias jų priešas, bet 
apie kraštutinius dešiniuo- 
^ūnsNirtiai abejotina. Juk 
tarpe dešiniųjų socialistų ir 
kraštutinių dešiniųjų nėra 
jokio rubežiaus, jie kovoje 
prieš komunistus sudaro 
bendrą frontą.

Reikia pastebėti, kada 
buržuazija nepajėgia išriš
ti šalyje iškilusių problemų, 
tai tuojau pasikviečia so
cialistus talkon. Pasirodo, 
jie geriausi buržuazijos ad
vokatai.

V. Paukštys

rre, Pa. v. 1Ę7^ 
tmgton, PaNTl.00 

19.00 
9.00 

Lawrence, Mass......... 8.00
Bridgewater, Mass. .. 6.00 

5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
1.00 
1.00 
1.00

New Ke 
. i Newark, N. J. ..
1 r;

Camden,!
Easton,;

Phi la- Schenectady, N. Y. ...
Scranton, Pa.......... . . .

usevičius, Grand Rapids, Mich. . 
Miami, Fla. . . .............

Rochester, N. Y..........
Los Angeles, Cal.........

Berkeley, Calif.......... -.
Gardner, Mass............

J. Meškafugkąsn Milwaukee, Wis. .....

Po $5: LLD 133 kp.
Casper Bakshas, 
N. J., L. Tilviku 
Pa., Pranas Medeliu, 
delphia, Pa.

Po $3: Joe,
Pittsburgh, Pa., *A. Pilibai- 
tis, South Boston, Mass., P. 
Ralis, Hamtramck, Mich., 
Konstancija Abekienė, Chi
cago, 111.

Po $2:
Easton, Pa., —,
Easton, Pa., J. Ausienė,, 
Worcester, Mass.

M. Giriūnas, So. Boston, 
Mass., $1.50.

Po $1: F. Grigas, Tor
rington, Conn., Ant. prū
sas, Pittsburgh, Pa., A. Ru
dienė, Pittsburgh, Pa., K. 
Andruškienė, So. Windsor,

Shenandoah, Pa 
Haverhill, Mass

Dėkojame geradėjams rė-

pasidarbavimą vaju- 
įpamirškite, kad švar
uti naujų skaitytojų 

vajuje, Pavieniai 
1 nedaly-_ 

uja vajujl?j=4HLbruskite ir) 
rte-saVo dienraščiui 

naują skaitytoją.
Laisvės Administracija

graži! 
j e. N( 
bu 4^ 
šiame

Conn., J. Kanapkis, Wor- skaity toj^Į^kmrie 
__ __ , J. Pattišūrą-^J^A?...............  
Worcester, Mass., K. Eglit, piisiusKi
cester, Mass., J. Pattiso

Detroit, Mich.
Mary Yodaitienė, 

Boston, Mass., 50c.
So.

Aukų biudžeto sustiprini
mui iki šiol gauta sekamai:

• Waterbury, Conn. ... 
Brockton, Mass. .... 
Philadelphia, Pa. .... 
Worcester, Mass. ... 

Chicago, Ill ..............
Baltimore, Md. ...... 
Detroit, Mich............
Binghamton, N. Y. .. 
Pittsburgh, Pa..........
Bridgeport, Conn. ... 
Bayonne, N. J..........
Elizabeth, N. J..........
Cliffside Park, N. J. 
Hartford, Conn.........
So. Boston, Mass. ... 
Seattle, Wash............
Hillside,' N. J. .........

Po

PRAPLEČIAMAS 
“LINO” FABRIKAS

KELMĖ, rugsėjo 4 d. — 
-iiib” fabrike ruošiamasi pe- 
iti prhUhgo pluošto linų ap- 

03 00 Mirbimo. šiuo metu montuoja- 
61 00 nws ^anl t’kslui skirtos ma.ši- 
60.00 
57.50 
54.25 
48.00

41.00
40.75
33.50 
33.00 
25.00 
24.50
20.00 
15.00 
15.00

nos. Taip pat įrengiamas spe
cialus linų brūkiam^skyrius.

Rekonstrukcijos Ąel<a kabiu
kas žymiai padidins, gamybą) 
ir patobulins jos kokybę. I

/ M. Raudonis

ČERPĖS KOLŪKIAMS /
. ALYTUS, įtrgSjo 4 d.— 
Radžiūnų plytinėje pradėta 
čerpių gamyba^jfriu pagamin
ta. pirmoji čeiTM-įrpartija. Vie
tinės garnyb<6 čerpėmis bus 
aprūpinti apyąnkės kolūkia^—



Ten. Kur Pavartota /
Spėka ir Prievarta

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

“Kaucija,” pratarė tam- prasišalinti. Jie grasina 
siaplaukė dviejų motina, vaikams. O tie telefonai! 

Apie kauciją aš ir sapnuo- Pašauks vidurnaktį, ir vi- 
Ellen ir Jimmy laukia suomet jie grasina atimti 

Aš laukiu savo vyro, vaikus. Jie pasirinko tikrą- 
Jūs jau žinote, jog ne per.jį cielių. Ellen yra 8-nių 

i metų, Jimmy 13 mėnesių. 
Tikrai pavojingi jiems tie 
vaikai.

Mrs. Thomson atsisėdo 
žaisdama cigarete. .

“Žinote,” sakė ji, “Ellen 
nepažinojo tėvo iki ji buvo 
trijų metų. Jis išvyko užjū
riu tuoj.au po jos gimimo. 
Bob jos pasiilgo pirmaisiais 
metais, bet stengėsi susiar
tinti vėliau. Juodviem pa-

J U 
tėvo.

ilgiausia mes jį su savimi 
turėjome.”

Mrs. Leona Thompson, 
žmona Roberto Thompsono, 
New Yorko Valstijos Ko
munistų Partijos pirminin
ko, vieno iš 11-kos nacijo- 
nalės tarybos narių, kurie 
įkalinti be kaucijos po nu
teisimo užpraeitą savaitę, 
apžvalgė sayo buto salionė- 
lį. Ji gyvena paprasto dvie
jų šeimų mūrinio namelio 
apatiniame aukšte Sunnysi
de, Queens. Buto sienas da
bina Van Gogh ir Picasso 
kūriniai, taipgi paveikslai 

iau 8 nie
tu.

Kūdikio piršteliai 
no netoliese ant stalo 
tvtame bliūdelyj. Netoli gu
lėjo pypkėms pastoli ūkas su 
rūkalais. Iš lauko, nuo me
džių pavėsiu pridengtos jau
kios rezidencinės gatvės- 
protarpiais skverbėsi vidun j 
vaikiškas juokas.

“Ar šie namai atrodo 
kaip paleistuvių namai?” 
klausė ji. “Skaitai žurna
luose, stebi filmose anie ko
munistus ir girdi, būk mes 
esą namų 
ros. Visa 
ga ...

“Mūsų 
gyvenimu 
ti, o taip pat ir visiems ki
tiems norime pagelbėti įsi
gyti padorius namus. Jie sa
ko, būk mes skelbiame spė
ką ir prievartą. Tai čia

- prieš mus buvo j 
spėka ir prievarta.<
Burkė buvo įsibriovęs praė-' 
jusį gruodį (Robert Burke, 
25 metų, privatiškas detek- 
tyvas, Specijalių Sesijų 
Teisme buvo nuteistas už 
pasikėsinimą ant 8 metų 
Ellen, Thompsonu duktry- 
tės, bet nuosprendis vėliau 
buvo atkeistas remiantis 
techniškumu.) Tai šiame 
kambaryje jisai kiršino mū
sų auklę. Tai į tą maudynę” 
— ji parodė — “jis buvo 
nusitempęs mano kūdikį ir 
priešais ją apsinuoginęs.

“Jis buvo girtas, aišku. 
Ir jis prasikalto. Ir išėjo 
nebaustas dėl to, kad jo ori- 
ginalis tikslas buvo ‘ka
muoti’ Bob. Mat paskelbta 
ant komunistų ^medžioklė. 
Tas taip gėdina Ameriką.”

Suskambėjo durų varpe
lis. Mrs. Thompson pasikė
lė, atidarė duris, sugrįžo su 
laišku.

“Kitas pikčiurna,” paste
bėjo jinai, atidarydama laiš
ką drebančiais pirštais. Per
žiūrinėjo turinį. “Šis atėjęs 
nuo nepiktųjų rūšies.” Ji
nai parodė man gavinį.

Laiškas buvo užantspau
duotas Huntingtone, West 
Virginijoje, nuo “slaptosios 
galios turinčio asmens,” ža
dančio Thompsonui išgauti 
laisvę bėgiu 60 dienų burtų 
pagalba.

1 Ji nusijuokė gailiu juo
ku.

“Didžiuma iš jų nesiūlo 
< pagalbos. Jie įsako mums

tekšle-

“Kas savaitė būdavo eks
kursija. Į žvėrinčių, į lėktu
vų stotį, žuvauti, irstytis 
valtimi ar plaukioti. Ar 
girdėjote, kad jis buvo ge
ras plaukiotojas? Tikriau
sia žinote. Juk tai perplau- 
kimu upės Naujojoje Gvinė
joje ir išnaikinimu mašini
nių šautuvų lizdo jis buvo 
apdovanotas Distinguished 
Service Kryžiumi. Manęs 
tas nestebino. Jis tos rū- 

j sies žmogus.
“Kaip ten nebuvę, Ellen 

myli savo tėvą ir juomi di
džiuojasi. Ji bando supras
ti, dėl ko jis uždarytas ka
lėjime ir man rodos, jog ji 
supranta. Ji žino, kad jis 
nėra kriminalistas. ‘Jie tu
rėtų pastatyti policiją davi- 

parking tikietus ir
ardytojai, svetno-
tai taip neteisin-l _ . i neti ;

areštuoti kriminalistus? ji 
man pasakojo aną dieną, ‘o 
ne areštuoti mano tėvelį? Ji 
žino, jog jis nepadarė nieko 
blogo.

“Vienok jai nėra lengva. 
Ji yra gera mergaitė. Gra
žiai šoka. Turi daug drau-

namai yra mūsų
— tuos apsaugo-

Kas nors iš mums mielų žmonių atida 
v'ė gyvybę už laisvę nuo fašizmo Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo Mobilizuoki! žmo 

nes taikai A»žrąšy;mu dienraščio Laisvės'

Visa šeima vadovauja pikietui prie federalio bildingo 
St. Louis mieste protestui prieš deportavimą Mrs. 
William Sentner, čia matomos priešakyje pikieto su 
vyru 'William, dukryte Susan Jo ir sūnumi William 
J r. Sentner, Amerikos pilietis, yra United Electrical, 

Radio & Machine Workers visašališkuoju atstovu.

Mes Kraustysimos, 
Ar Padėsite Mums?

pavartota Bet .A y).a reikaiingas'oring;esne_s patalpas, kurio- 

‘Tai į šį patį kambarį j Robertas. Mums visiems jo

“O mažasis, Jimmys. Išė
jęs iš armijos Robertas tu
rėjo gulėti prispaustas prie 
lovos džiovos ir malarijos. 
Jam vis dar tebepasikarto- 
ja malarija. Mes turėjome 
atidėlioti antrąjį kūdikį. 
Bob buvo' taip labai paten

kintas su Jimmiu. Jis norė
jo būti greta jo jam au
gant, sakė jis. O dabar..?’ 
Ji patraukė pečiais.

“Kaucija. Ji taip svar-

■ s. PUPEIKIS,

Tarybinės Valstybės ■ 
Rūpinimasis Motina ir Vaiku

gegužės mėn. 1 d. visoje T< 
rybu Sąjungoje išmokėtą^ 
milijardu 312 nnliĮį 
liu. c

u rub
le tu vo j e per 

ta pati laikotarnį išmokėta 
224.722,900 rublių.

Motinos - didvyrės, išau- 
ko panašaus neturėjo darbo‘ginusios po 13 vąiluJ^kiLietuvos TSR Aukščiausiosios Ta

rybos Prezidiumo sekretorius 

1944 metų lienos mėm 
d. TSRS Aukščiausiosios 

įTarvbos Prezidiumas išlei- mokėti 
'do įsaka dėl valstvbinės pa- Privačios 
šalpos padidinimo nėščioms' gimdvmo namai buvo nepri- niaus miesto — i 

i liu, Sofija 
pasakiškas Nemenčinės

I 'moteris buržuazinėje Lietu-j 1949 m. liepos mdnC 1 d. ga- 
! 8 voie. Gimdymo namų buvojo pašalpos: Jadvyga fev-

Tikiuosi, kiekvienas iš talkos negalėsime* Tam rei- 
jūsų, kurie šiuos žodžius kės daug dolerių, tūkstančių 
skaitysite, kada nors dolerių. O mūsų dienraščio 
kraustėtės — kėlėtės iš vie-! spaustuvės perkėlimu ru
nos vietos kiton. Kartais su pintis įgalinti asmenys 
džiaugsmu, kartais su skau- skundžiasi, jog dolerių dar 
smu, vienok ir geriausiame daug trūksta. Gi krausty-i 
nuotykyje — su didžiu nuo- mosi laikotarpis artėja, bus 
vargiu. ?

Gal būt geriausia persi
kėlimo sunkumą suprato,
tas. kas dėl stokos ištekliu . . v. . , .. .v , .. .. . kias masinas, kad los gale-neturejo is ko gauti reikia- , • •/ .■ J u .v, „ i tu būti perkeltos laiku irmos mechaniškos pagalbos,Į _ T _______ i-
turėio pats būti vežimo pri-1 
krovėju ir jo traukėju.

Dienraščiui Laisvei rei
kia kraustytis. Kraustomos 
su džiaugsmu, į erdvesnes,

mencines 
[(rublius^ 
Nš Vil-
TTSu^ub- 

liu, Sofija Sinkevičienėj?
; va^ čia\^^^ 

34,650 rubliu. Wnika Peis 
venienė iš Vilniaus miestą 
— 29,850 rublių ir 1.1. I

Kauno ausRrftvie 
nota 1.062 daugiavaikės 
motinos ir 42 motinos - did-

maža. Už gydymą reikėjo niauskienė iš 
didelius pinigus^valsciaus 

ligoninės arba '

moterims, daugiavaikėms ir'einami darbo žmonėms, ten 
vienišoms motinoms, moti-'reikėjo mokėti ] 
nvstės ir vaiko ansaiiros sumas, kuriu darbo žmonės 
sustiprinimo, dėl “Moti- neturėjo. Lietuvos moterys 
nos - Didvyrės” vardo nu. gimdė namie. Joms padėjo 
statvmo ir ordino “Motinos priėmėjos, o dažnai ir jųjąy 
šlovė” ir medalio “Motinys- buvo, 
tės medalis” įsteigimo.

Įsakas buvo išleistas prieš 
penketą metu, sunkiomis 
Didžiojo Tėvynės Karo die
nomis, kada Tarvbinė Ar
mija vijo ir mušė niekšin
gąjį priešą, kada tarybinė 
valstybė ir tarybinė liaudis, 
sukaupusi visas jūras, davė 
frontui visus savo išteklius, 
kad tik greičiau būtu su
mušti fašistiniai grobikai, žuazinėje Lietuvoje, dėRne 
bet ir šituo žiauriuoju lai- buvimo medicinos pagalbos, 
ku Tarybų valdžia rado rei- bllV0 ]abai diclelis<

1935 metais Lietuvoje, 
pagal oficialius duomenis, 
gimė 57,970 kūdikių. Iš jų

kalinga padidinti atleidžia-1 
mas lėšas motinystės ir kū-' 
dikio apsaugai. Tai buvo 
naujas stalininio rūpinimo-i 
si motina ir vaiku pasireiš
kimas. Tarybų valdžia ne- 
matvton aukštumon iškėlė 
motinystės vertę ir šlovę.

Jau nuo pat pirmųjų Di- 
už savaites kitos. i Gižiosios Spalio socia'istines

"Ateikite, draugės ir drau-’i'evoliucijos dienų Tarybų 
i motina ir į 

pagelbėti perkelti tas sun-' vaiku. TSRS išplėstas pla-
!gai, talkon, ateikite skubiai (vablžia rūninosi

kad dienraštis Laisvė galė
tu be pertraukos išeidinėti 

' naujoje vietoje. S.

^elmmirkeiTis
še, tikimės, būsime links
mesniais ir. (norėtume būti) 
nųodarbesniais.

Tačiau ta laimė gauti pa- 
cop’esnes patalpas rišasi su virto dyno 
didžia problema, kurios vie
ni Laisvės įstaigos štabas ir 
artimieji, neigi vien su 
brooklyniečių talka nenuga
lėsime.

Brooklyniečiai, tikriau
sia, bus talkoje nudulkinti, 
sukrauti, sunešti į vežimus 
dienraščio ir spaustuvės 
smulkmenas ir paskui jas 
atsodinti joms paskirtoje 
vietoje naujose patalpose. 
Tačiau spaustuvėje yra to
kių įrankiu — mašinų, ku
rias suardyti, į vežimus su 
krauti, iš jų iškrauti ir nau
joje vietoje sąnariukus 
joms sudėstyti turės tik 
ekspertai tokių mašinų per 
keldinėtojai ir sudėstvtojai. 
Joms reikės ir specialių ve
žimų.

žodžiu, tas sudėtingas ir 
slon’škai sunkias mašinas 
pakelti ir perkelti be jūsų

Š? Skurly Veda E. V.
Dyno (Pumpkin) Pajus
Vienas ir pusė puoduko

;-^37X
Stefanija JogčSa

___ ____________ vienišoms motinoms vien tik 
numirė, nė nesulauke metų 1948 meta’s išmokėta 1,- 
amžiaus, 7,147 kūdikiai. 320,534 rubliu pašalpos, 
i'^edicinos pagalba (ligoni- Vilnians anskritvje andova- . ; 
nėse arba iššaukiant gydy-,nota 966 daugiavaikes 
toją į namus) buvo suteik- tinos ir 15 motinu didyvriųgy-^ 
ta tik 6,138 gimdyvėms. Daugiavaikėms ir vhmišoms^ 
Gimdyvių ir naujagimių motinoms Vilnios 
mirtingumo procentas bur- tyie 1948 mete 

11^^X329,249 rubliu 
"^*§^ųįjįčioniu 

dovan(na>6^1

i^anškri- 
fs/lsmokėta

Nėščios moterys — vals- motinu ir 18 in?Ttoį - di/l- 
tybinių įstaigų tarnautojf)S'xv,yri\; daujnavaįkeW ir 
— buržuazinėje Lietuvoj\ x^en^oms motinoms vjeiMik 

vienais 1948 metais išmokė
ta 1,249,816 rublių pašal\ 
pos.

Partija ir vvriausXe^eh

įgavo trumpas atostogas, o 
, darbininkės atostogų ne
gaudavo. Nėščias darbinin
kes šeimininkai atleisdavo. 
Šeimininkui

bu...
“Ką mes darysime, jeigu 

išleis po kaucija, kada iš-, 
leis? Nieko neplanavau. 
Mes nenusprendėm, kaip 
teisėjas Medina su savo pa
čia padarė, turėti jokių iš
vykų ekskursijoms laivais.

Šeimininkės pasididžiavi
mo, o gal ir noro pamiršti 
momentui kartėlį, ji pasiūlė 
parodyti savo virtuvę. Vie
na lentynaitė apkrauta 
kvapsninemis, prieskoninė
mis žolėmis.

“Čia mano svarbiausios,” 
išsitarė ji. “Bob mėgsta ita
liškus valgius. Veikiausia, me, o liaudžiai kovojant už 
pirmiausiu dalyku, ką jam jo. ir kitų 10 nuteistųjų iš- 
pagaminsiu, kuomet jis par- leidimą po užstatu, šian- 
eis namo, bus itališki pie- dien Pe Jau išleisti ir, teisė-

Tompsonui tebesant kaleji- ' W1 za za Rniirlr/ini i H 4* 11 rr

Sian-

tūs.”
Taip aprašė darbininkų 

vado žmonos ir vaikų padė
tį S. Kline, laikraštyje The 
Daily Compass.

I

Redakcijos Prierašas
Pasikalbėjimas su

Thompson buvo rašytas
Mrs.

jo Bondy sprendimu, 
Thompsonui leista parvykti 
namo iš New Yorko apskri
ties į Queens apskritį, kas 
iš karto jam buvo uždraus
ta. Dabar apeliacijų teis
muose bus kovojama už jo 
išteisinimą, už progą gy
venti su šeima.

- eksploatato- kalauja iš visų(^partiniu^jy 
riui motina su mažu kūdi-—urgarnzaeijif 
kiu — “silpnas” darbinin- nuolatinio rūpinimosi nie
kas. Buržuazinėje Lietuvo
je gimdyvės jokių pašalpų 
negaudavo. Daugiavaikėms 
šeimoms pašalpos taip pat 
nebuvo mokamos.

, ,, .. - Kitoks vaizdas Tarybųir konsultacijų Lietuvoją kur motina 3a[;
-1 .T101qleH“ supta visų pagarba, kuinai 

teikiama visokeriopa 
ma. Motinystė pas mus 
garbės dalyku. Vaikai gy
vena 1
Ateityje negręsia jiems ne- 
dateklius, badas ir išnaudo
jimas.

1948 metais Tarybų Lie
tuvoje gimdymo namų skai
čius padvigubėjo, palyginus 
su 1945 metais, o vaikų ir 
moterų konsultacijų skai
čius išaugo aštuonis kartus.

1944 metais, kada dar te- 
besiautė karas, Tarybų Lie
tuvos gimdymo namuose 
buvo 249 lovos, o 1948 me
tais jau 1,440 lovų. 1948 
metais Lietuvoje gimdymo 
namuose ir ligoninių gim
dymo skyriuose buvo suteik
ta dešimtims tūkstančių 
gimdyvių medicinos pagal
ba.

Tarybų šalyje motinos, 
turinčios penkis ir daugiau 
vaikų, apdovanojamos me
daliu “Motinystės medalis” 
ir ordinu “Motinos šlovė.” 
Iki 1949 metų liepos mėn. 
1 d. Lietuvoje apdovanota 
14,035 daugiavaikės moti
nos. Be to, dešimties ir dau
giau vaikų motinoms įtei
kiamas. garbės vardas “Mo
tina - Didvyrė.” Lietuvoje 
569 motinos didvyrės. Vi
soje Tarybų Sąjungoje ap
dovanota 2,741,884 daugia
vaikės motinos ir 28,500 
motinų didvyrių.

Vaikų išlaikymui daugia
vaikėms ir vienišoms moti
noms mokamos valstybjnės 
pašalpos. Nuo 1944 m. lie
pos mėn. 1 d. iki 1949 m.

tus p’imdymo namu, vaikų 
darželiu, vaikų ligoninių, 
poliklinikų, ambulatorijų, . 
sanatorijų * 
tinklas. Sukurti pionierių 
lageriai, vaikų aikštelės ir 
1.1. Griežtai draudžiamas 
abortu darymas. Teikiama 
materialinė pagalba gimdy
vėms, mokamos pašalpos 
dėl daugiavaikystes. Tary
binė valstybė pasiima vedy
binių santykių apsaugą. 
Nėščių moterų darbo sąly
gos palengvintos iki ir po 
gimdymo. Įmonėse, įstaigo
se, kolektyviniuose ūkiuose 
kiekviena nėščia 
gauna 77 dienas atostogų, 
kurios būtinam 
esant padidinamos.

Vaikai — brangiausia 
mūsų šalyje. 1948 metais 
.Tarybų Sąjungos 
' miestuose buvo 518.500 nuo-

vaxxxai I

laimingi ir linksmi, .dalyvauja

trys ketvirtadaliai puo
duko cukraus

pusė šaukštuko druskos 
pusė šaukštuko imbiero 
šaukštukas cinamono 
žiupsnelis cloves 
3 kiaušiniai
puodukas evaporated pie

no
pusė puoduko paprasto 

pieno.
Galima ^naudoti. kenuotą Etinių vietų vaikų lopše

liuose ir 300,300 nuolatinių 
vietų kaimuose. Penkmečio 
pabaigoje, 1950 metais, vai
kų lopšeliuose bus 1,251,000 
nuolatinių vietų. Vasarą 
atidaromi sezoniniai vaikų 
darželiai, kurie kasmet ap
ima dar 3-4 milijonus vai-

moteris

reikalui

ar šviežią dyną. Jei naudoji, 
šviežią, tai, nulupus žievę, 
smukiai supjaustyk dyną 
ir šutink ant lengvos ugnies 
iki suminkštės. Jei yra šmo
telių, sutrink. Dabar pilk 
pieną ‘ ir visus prieskonius, 
gerai išmaišyk. Paplak 
kiaušinius, _ supilk. Išklok ^95^ metais darželiais 
kepamą blėtą su. paprastu bus aprdpinti visi miesto ir 
(plain pastry) pajui lukštu. |ęaįmo darželiuose priežiū

ros reikalingieji vaikai.
Visiškai aišku, kad nie-

Supilk mišinį į lukštą. Kepk 
karštame pečiuje (450 F) 
apie 10 minutų, paskiau su
mažink karštį iki 325 laips
nių ir kepk apie 40 minu
tų. (

Bendrai apie Pajus ?
Veik viso^iė^ajai yra ge

riau vartoti tą pačią dieną,' 
kol jų lukštas tebėra traš
kus, trapus, nesumirkęs^ 
Palikusius sekamai dienai, 
reikia laikyti šaldytuve.

pajai. Ištvermingesni ilgiau 
vartoti yra vaisiniai.* * *

Meringue pajų geriausia 
atpjausi labai plonu peiliu, 
pateptu su sviestu ar per
braukus drėgna servetuke.* * *

Pajams lukšto tešlą gali
ma pasidaryti iš anksto ir 

Ypačiai greit gali sugesti' sandariai suvyniotą palai- 
taip vadinamieji kremo ir kyti šaldytuve kol ateis lai- 
panašaus mišinio pripilti i kas kepti pajus.

rų reikalais, atjausti moti
nas, padėti joms auklėti vai
kus, sudaryti motinoms vi-_ 
sas sąlygas, kad jos galėtų 
lengviau suderinti savo dar
bą įmonėse, įstaigose ir vi
suomeniniame gyvenime su 
motinos pareigomis.

Tarybinės motgrys - 
tinos atsidavusiai dirba Yy 

tsose liaudies—ūkio J^lr^ge, 
visuomeniniame 

gyvenime, vadovauja vals^ 
tybės reikalams. Tuo pačiu 
metu jos augina ir auklėja 
jaunuosius tarybinius pat-^ 
riotus, ištikimus savo tėy5^ 
nei. ( y

Today’s Pattern

9192
SIZES

2—12
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ROJUS MIZARA

Kelias į Laimę
11-3-49 APYSAKA -5-

(Tasa)
Sėdėdamas vagone, stebėdamas dar žaliuojančius 

laukus ir belapius medžius, pirmiausiai aš perlei
dau per savo minčių koštuvą išgyventus dienos įvy
kius, nusitardamas niekad daugiau neapsiimti kal
bėti prie nežinomo, visiškai nepažįstamo, svetimo 
man savo pažvalgomis, žmogaus kapo. Po to neno
riai išsitraukiau iš portfelio Balandžio duotą rank
raštį. Pasirodė, tai buvo Miko Kilpos lyg ir dieny
nas, Ivg atsiminimai bei autobiografija. Iš visko bu
vo aišku, kad jie buvo pradėti rašyti senokai, nes 
raštas turėjo ilgokus tuščius tarpus. Juo tolyn rank
raštį skaičiau, juo labiau jis mane domino. Kai na
mo grįžau,aš jau buvau visą rankraštį perskaitęs ir 
nusistatęs kada nors paskelbti jį spaudoje, kaip sa
votišką retenybę.

Kilpos rašysena tikrai daili, meistriška, bet ra
šyboje yra nemažai paklaidų. Dažnai jis rašo “e,” 
kur reikia rašyti “ia”; kai kur vartota “sz,” kur 
reikia lietuviškas. “š” “w,” kur mes vartojame “v”; 
perdažnai, kur reikia ir ne, kaišioja “y”, ir t.t. žo
džiu, rankraštis teko gerokai taisyti, nors kiek su
derinti, padalinant į skyrius ir skyrelius.

Skaitytojas veltui ieškotų žemėlapyj Vandenmies- 
čio—jo neras. Dėl kiekvienam žinomų priežasčių 
miesto vardas teko pakeisti. Pakeistos ir rašte mi
nimų žmonių pavardės.

Dabar seka tai, ką Mikas Kilpa parašė—atsimi
nimai ar autobiografija,—vadinkit, kaip jūs norit!

SKYRIUS ANTRAS
I

Vargų ir bėdų debesis mus užgulė, kai tragiškai 
mirė mano tėvas. Jo mirtis buvo netikėta ir staigi.

Tai įvyko vasarą, pirmadienį. Sekmadienį tėvas 
buvo miestelyj ir ten, sakoma, nemažai išgėrė, tad 
ant rytojaus, pagiriodamas, buvo piktas.

Susibarė jis su bernu dėl šieno krovimo į darži
nę. Bernas teigė, jog šieno prikrauta pilnutėlė šali
nė, — iki pat kreigo, — ir daugiau nebegalima ten 
sukišti, — negi praplėsi stogą. Tėvas ginčijo ir 
pradėjo berną kolioti. “Aš tau parodysiu,” sakė jis 
bernui, “jog ten galima sukrauti dar visas šieno 
vežimas!” Jis pats užsikopė viršun ir ėmė šieną do
roti, minti, spausti. Jam bespaudžiant, “berodant,” 
tėvo koja paslydo ir jis pasileido žemyn ant gren
dimo. Ties ta vieta, kur tėvas krito žemyn, stovėjo 
geležinės šakės, apverstos į viršų ragais, ir jis, pul
damas, pataikė ant šakių.

Susižeidė mirtinai!
Subėgo kaimynai, bet nieks negalėjo jam padėti. 

Tūli siūlėsi važiuoti miestelin gydytojui parvežti, 
bet motina reikalavo kuogreičiausiai pargabenti 
kunigą. Motina laimėjo, ir tuojau bernas, užkinkęs 
porą arklių, nuskubėjo kunigo. Bet kol kunigą par
vežė, tėvas jau buvo miręs.

Prieš mirsiant, didžiuliuose skausmuose, tėvas 
dar kalbėjo ir jau, matyt, jautė, kad jam nebus 
lemta ilgai gyventi. Pasišaukęs jis mane jr motiną, 
pažvelgęs į mudu mirtingomis akimis, pro skaus
mus tarė:

— Neparduokit žemės niekam, išlaikykit ją čie- 
lybėje, kaip buvo ligi šiol. 'Kai užaugs, Mykoliu
kas turi būti gaspadorius. Tadas, — berno vardas, 
— buvo teisingas; aš be reikalo prie jo ieškojau 
prieinu. Neatstatykit jo, bet pridėkit jam porą rub
lių algos, ir tegu jis čia gyvena, kol Mykoliukas už
augs ... O, skauda, skauda!.. . Aš mirsiu. ..

Ir tėvas regimai pradėjo mirti. Tiesa, jis dar 
per tūlą laiką kvėpavo, bet jau neturėjo jokios są
vokos. Nieko nesuprato ir nebekalbėjo. Kažin kas 
uždegė grabnyčios žvakę ir visi suklaupėm paliai 
lovą, kurioje tėvas buvo paguldytas. Iš jo burnos 
pradėjo veržtis putotos seilės. Jis susiraivė, susipur- 
tė, sena mūsų kaiminka užspaudė jam akis, nubrau
kė nuo ūsų baisias putas, sučiaupė lūpas, sudėjo 
rankas ant krūtinės ir tėvas buvo negyvas!

“Aniolas Dievo apreiškė panai Marijai ir prasi
dėjo iš dvasios šventos ...” Garsiai kalbėjo suklaupę 
vyrai ir moterys tą poterių dalį, kuri pas mus vi
suomet prie mirštančio būdavo kalbama. Motina 
pradėjo garsiai , it nesavu balsu rėkti, verkti, pul
dama skersai tėvą. Kaiminkos ją valdė, tildė, saky
damos, jog tai Dievo tokia valia. Mane nustelbė kaž 
kokia sloga, ligi to laiko nejaustas pojūtis. Ir aš, 
išbėgęs kieman, pradėjau verkti ir bijotis tėvo.

Po to, susidarė pas mus visokios nemalonios pai
niavos. Lauko darbams dirbti aš buvau per mažas, 
o bernas, merga ir motina visko padalyti nevaliojo. 
Samdėme darbui kitus, bet kiekvienam buvo aišku, 
kad šitaip gyvendami, negalėsime ilgai verstis, juo 
labiau dėl to, kad bernas pareiškė, jog jis rudenį iš 
mūs pasitrauks: jam teks eiti kariuomenėn, o gal 
Amerikon bėgs. Motina buvo nusistačiusi sekamais 
metais žemę pusininkui atiduoti, kol aš užaugsiu.

Šitaip tęsėsi mūsų gyvenimas per keletą mėnesių.
Bet vieną ūkanotą, darganotą vėlyvą rudens die

ną suloja mūsų šunys ir kieman įeina juodai apsi
rengęs, lietsargiu pasiramsčiuodamas, šlubas žmo
gus. Motina pažvelgia pro langą ir pusiau isteriš
kai surinka:

— Dieve mielas, tai Jurgis!...
(Bus daugiau)

■ v
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Peter Mcrigo, streikierys, United Mine Workers (nepriklausomos) narys, .su tiimis 
iš 15-kos savo vaikų žiūri j nedirbamą Westland kasyklą Cannonsburg, Pa. Jo $210 
per mėnesį buvę gaunami iš unijos gerovės fondo sustojo ir, šiuos žodžius rašant, sei
mą buvo jau prasiskolinusi $300 kompaniškoje krautuvėje, kur jie perkasi maistą. 
Dešinėje mainierys Paul Debolt skaito pranešimą, kad krautuvė atsidarys tik ke
turias valandas per dieną, 
klu savininkams pelnai 1 
savininkai nesitaria su unija, jie gali palaukti.

daugelis mainierių randasi desperatiškoje padėtyje.

, kad krautuve atsidarys tik ke- 
, Mainieriai prikasė daug anglies, sandėliai užversti, kasy- 
tebeplaukia, darbininkų klasė nkra vieninga, tad kasyklų 

Tą turtą kompanijoms sukrovę,

Paprastų Žmonių Nepaprasti Žygiai
“Narsuolių aistrai 

nuojani dainą.” 
M. Gorkis.

apsilankė 
Sąjungos

Neseniai Vilniuje 
rašytojas Tarybų 
Didvyris Medvedevas ir viešo
je paskaitoje patraukliai, gy
vai ir jaudinančiai papasakojo 
apie paprastų tarybinių žmo
nių partizanų — žvalgų ne
paprastus žygius priešo oku
puotoje teritorijoje Didžiojo 
Tėvynės karo metais.

Atsargos pulkininkas Dmitri- 
jus Nikolajevičius Medvede-1 • 
vas, hitleriniams grobikams 
klastingai užpuolus Tarybų 
Sąjungą, gyveno Pamaskvyje. 
Būdamas nesveikas, jis užmir
šta gydytojų patarimus ir sto-1 
ja į kovą su fašistiniais oku
pantais. Vadovybės nurodymu 
Medvedevas su nedidele gru
pe nusileidžia parašiutu oku-

I puotoje Baltarusijoje ir orga
nizuoja tarybinius patriotus 
kovai prieš hitlerininkus. Iš 
ten jo vadovaujamas partiza
nų būrys . keliasi į Briansko 
miškus. 1.942 m. Medvedevui 
pavedama suformuoti specia
lų būrį, kuris, partizanauda- > 
mas Rovno miesto apylinkėse,' 
vykdytų žvalgymo uždavinius.

Pa r ti z a n a ms, v c i k u s i e m s
prie Rovno, ir buvo skirta 
Medvedevo paskaita. Medve
devo pasakojimo centre buvo Į 
legendarinis 
Sąjungos 
Ivanovičius 
hitlerininkų 
nepaprastai 
Medvedevo 
vo taij) Pat 
ratu ros Instituto 
šimtai vietinių gyventojų, gar
susis TSRS bokso čempionas 
Korol iovas, TSftS pačiūžų 
čempionas Kopčinskis ir kt.—

I Masių—tarybinių 
i parama laidavo 
j pasisekimą.

Uralo valstiečių 
Kuznecovas,išėjęs mokslus,dir
bo inžinieriumi aviacijos ga
mykloje. Medvedevui formuo
jant savo žvalgų būrį, Kuzne
covas prašo jį priimti ypatin
gam vaidmeniui. Puikiai mo
kėdamas vokiečių kalbą, pa
žindamas jų literatūrą, papro
čius ir 1.1., Kuznecovas pasi
ryžta persirengti vokiečių ka
rininku, įsibrauti į patį širšių 
lizdą ir, veikiant Rovno ar .ki
tur vokiečių tarpe, gauti vado
vybei reikalingų žinių bei 
įvykdyti drąsiausias diversijas, 
pasikėsinimus prieš hitlerinius 
vadeivas. Nors Kuznecovas 
niekuomet nebuvo gyvenęs 
Vokietijoj, bet jis taip pasi
ruošia savo vaidmeniui, kad 
vokiečiai belaisviai nesuabejo
dami tiki, jog su jais kalba 
Rytprūsių dvarininko sūnus...

Būriui nusileidus Rovno srities 
miškuose, tarybinis partizanas 
Kuznecovas apsirengia “leite
nanto Pauliauš Ziberto” uni
formą, • užsideda geležinius 
kryžius ir su padirbtais doku
mentais išvyksta į Rovną. Ten Rovno,

dai- Kuznecovas - “Zibertas” su
sitiko su žymiais gestapinin- 
j kais, reichskomisariato valdi
ninkais ir okupantų karinin
kais. Iš Rovno į Medvedevo 
būrio bazę pradėjo plaukti 
svarbios žinios, kurios tuoj bu
vo pranešamos aukštesniajai 

. vadovybei.
“Zibertui” . pavyksta gauti 

audienciją pas patį Ukrainos
i reichskomisarą, Rytprūsių 
gauleiterį budelį Erichą Ko- 
chą. Pasikalbėjimas užtruko

i 40 minučių. Kochas papasako
jo “Zibertui,” kad fiureris

■ ruošia revanšą už Stalingradą 
prie Kursko. Iš savo “bičiulių” 

j ir “pažįstamų” Kuznecovas 
j sužinojo apie' hitlerininkų su- 
I manymus ir ketinimus, apie 
karinių dalinių ir junginių ju
dėjimą. Kuznecovas - “Ziber
tas” sužinodavo ir pranešdavo ! 
apie tokius dalykus, kurie vo-1 

i kiečių pusėje dar būdavo ■ 
“griežta karinė paslaptis.” Jau ■

IŠ UŽ “GELEŽINĖS UŽDANGOS”
Tokiuo bei panašiais, ant- dais stengai sutrukdyti, 

šiandien visa ko- neįsileisti kapTh<Hstinių ša- 
užpildyta lių valdžios organh^ bet, 

melagingomis žiniomis apie'nors ir trumpos 
Sovietų ir pokariniu metu 
gimusias populiarinęs res
publikas. Stambiajam Ame
rikos kapitalui vadovaujant, 
yra dedamos 
gos nukreipti pasaulio dar
bininkų akis nuo tikrojo sa
vo kelio, nuo kovos už pasi- kas i 
liuosavimą iš kapitalistinės uždangos” esax 
sistemos, sufabrikuojant bių — iš Čechos 
tam tikslui įvairias žinias, jis skamba sekančiai: 
liečiančias liaudies kultūri- “Lalia 
nį bei ekoonminį gyvenimą niastote 
socialistinėse valstybėse; Vvnę 
arba, kaip tų melų fabri- j tvarkosi, 
kuotojai mėgsta vadinti —' 
“iš už geležinės uždangos.

Negalima 
“I 
trūksta,” bet,

galviais 
inercinė spauda

visos pastan-ti

berSeWT 
mus paniekiančios, parodo 
tikrąjį ten gyvenančio žmo- 
gausJįūpj-bę) ateitimi pasi- 
tikįųiina^ad parėmus fak- 

čcmiau telpančias ži
nias, faktais jas' įrodysime. 

Štai, prieš mus guli lais
vi enos “už^gekžinės 

čiu vąlsLr^ 
trvrkjjos —

)ie dabartinę tė- 
taip, \kaip ji dabar 

. Kuomet^ žmogus.
gyveni-tose šalyse, kur ka- 
Pi privačiose ran-

Negalima tvirtinti, kad koše, tai darbininkui sudaro 
tik paukščio pieno ten be- didelį mąstymą bei ateiti- 

atsižvelgiant mi nepasitikėjimą; o kuo- 
į visas pergyventas kliūtis me^ ^aLv.Je, kur
1914-18 metu kare, revoliu- 
cinį bei intervencijos laiko
tarpį Sovietų teritorijoj, 
praeito karo pasekmes bei 
jo milžiniškus padarytus 
nuostolius, drąsiai ir gal 
neklysdami pasakysime: 
Tik socialistinėje šalyje te
galimi tokių gigantiškų

nepasitikėjimą; o kuo-

visas šalies turtas yra vi
suomenės rankose/ tai suda
ro didelę laimę ir visą už-

___  diudizmą 
ir iliuzijas, o^gVvcmlt" trk* 
uųom, kolektwiniu gyve
nimu. Čia, k/r kas geriau

šuolių padaryti ; tik bendra I)asQj/. 
visos liaudies kooperacija ^Darls 
teįstengia tokius nuostoliu/ U1 11 
atlaikyti bei per trumpąja/- y;-; v 
ką juos užgydyti.

Paskutiniuoju laiku, 
titarybinė propaganda 
labiau paaštrėjo, ypač

an-

žvalgas Tarybų 
Didvyris Nikolajus 

i Kuznecovas, kuris 
užnugaryje atliko 

drąsius žygius, 
žvalgų būryje bu- 
Gorkio vardo litc- 

studentai,

patriotų —
Kuznecovo

sūnus N. 1

ir Kuznecovas su savo drau
gais Bielovu ir Kaminskiu. 
Lvove “Zibertas” nušovė Ga
licijos vicegubernatorių Baue- 
rį ir prezidialšefą Šneiderį.

Tai, matyt, ir buvo paskuti
nis Kuznecovo epopėjos žygis. 
Iš rastų Lvove gestapo doku
mentų paaiškėjo, kad Kuzne
covas ir abu jo draugai žuvo 
per susišaudymą įsu vokiečių 
žandarais.

Kuznecovas 1943 metais pa
liko laišką, iš kurio draugai 
sužinojo, kad šis narsus saka
las krito didvyrio mirtimi... 
“Aš myliu gyvenimą,”— rašė 
Kuznecovas, — “aš dar jau
nas. Bet jei Tėvynei reikės 
paaukoti gyvybę, aš tai pada
rysiu. Težino fašistai, ką suge
ba rusų patriotas ir bolševi
kas. Tegu jie žino, kad nega
lima pavergti mūsų liaudį, 
kaip negalima užgesinti sau
lę”.

Kuznecovas žuvo, bet tary-
pirmą kartą vaidindamas “Zi- binei liaudžiai jis liko nemir- 
berto” vaidmenį, Kuznecovas tingas. Apie didvyr 
plente apvertė vokiečių maši- apie bebaimį patriotą 
ną ir paėmė į nelaisvę grafą ( neapykantos priešui ir meilės 
Iloną iš Karaliaučiaus su vienu 
ryšių karininku iš Berlyno. 
Pas pastarąjį*buvo rastas stra
teginis žemėlapis su smulkiau
sia vokiečių armijos ryšių 
schema. Iš belaisvių ir jų že
mėlapio buvo nustatyta, kad 
Hitlerio vyriausioji būstinė ke
liama į Vinicos rajoną Į Kokią 
vertę tokios žinios turėjo karo 
metu, nesunku įsivaizduoti.

Degdamas neapykanta fa
šistiniams žvėrims, Kuzneco
vas nepasitenkina vien tik 
žvalgymo veikla. Jis veržiasi 
keršyti hitleriniams žudikams 
už tarybinių žmonių kraują ir 
ašaras. Vidurdienį Rovno cen
tre Kuznecovas nušauna vo
kiečių generolą ir jo adjutan
tą. Sužinojęs, kad per klaidą 
nušovė Hitlerio finansų pata
rėją, Kuznecovas po dešimties 
dienų toje pačioje vietoje “pa
vaišina” prieštankine granata 
reichskomisaro pavaduotoją 
generolą Dargelį ir jo adju
tantą. Netrukus “krito” ir ki
tas Kocho pavaduotojas — 
generolas Knutas.

Hitlerininkai subruzdo. Visa 
gestapo vadovybe buvo pakei
sta iš Berlyno atsiustais parei
gūnais. Ypatingos baudžiamo
sios kariuomenes vadas gene
rolas fon Ilgenas pasigyrė, 
kad pats vykstąs išnaikinti 
partizanus ir su Medvedevu 
pasikalbėsiąs jo stovykloje. 
Kuznecovas - “Zibertas,” ki
tiems Medvedevo būrio žval
gams padedant, pagrobė gen. 
llgerią iš jo vilos ir gebietsko- 
misaro automobiliu pristatė 
jį į partizanų stovyklą. Kitą 
rytą, kai gestapininkai įsiutę 
ieškojo “nusikaltėlių”, Kuzne
covas užėjo į neseniai atkelto 
iš Prahos vyriausiojo Ukrainos 
teisėjo SS oberfiurerio gene
rolo Finiko kabinetą ir dviem 
šūviais nudėjo 
čekoslov'akų tautų budelį.

Hitlerininkams bėgant iš 
i Lvovą “evakuavosi”

, kupiną

tarybinei Tėvynei sužinojo 
visas pasaulis. Tarybų Sąjun
gos Didvyris Medvedevas po 
karo parašė knygą apie tary
binių žvalgų žygius priešo už
nugaryje — “Tai buvo prie 
Rovno”, kuri rusų kalba per 
trumpą laiką išleista keliom 
laidom — šimtų tūkstančių 
egz. tiražu. “Tai buvo prie Ro
vno” jau išverkta į ukrainie
čių, gruzinų, latvių ir kitas

mrikaZis yra pristaty- 
^dar/Qatomu namu: 

ant dvieįu, trijų ir keturių 
ėMvštų y/ viskas moderniš- 
kaukxlp pas jus apartmen- 
4-ww. (Tiesa, yra pas mus 
jjiaderniškų apartmentų, 
bet ar jie darbininkams? 
Ar gali Brazilijos darbinin- 
k;^-j££waįi ąpartmentuose,

Dar

vi.s didesni melų maišai pa
pilama tarpe darbininkų,
sąryšyje su tenykšte kons
trukcija bei darbininkų
ekonomine būkle; turėdami 
patikrinamų , davinių apia 
ten esančią padėtį‘bei 000

i. M * 11 lt , JI. IMVUM .

kalbas. Netrukus ši knyga bus nuomonę —
išleista ir lietuvių kalba. Rašy
tojas Medvedevas iš savo iš
gyvenimų dar parašė knygą 
“Būrys skuba į vakarus 
pjesę “Dvasios galiūnai”, ku
ri su pasisekimu vaidinama 
daugelyje TSRS teatrų. D. Me
dvedevas baigia kitą pjesę — 
“Istorijos puslapiai” ir litera
tūrinį kino-scenarijų apie tau
raus bolševiko Nikolajaus 
Kuznecovo nepaprastus žygius 
vokiškųjų fašistų okupuotoje

i teritorijoje.

bo liaudies atsiektus va'įJ 
siųs, norėtumėm tas, žinias 
pasidalinti Jsu plačiąja lie
tuvių kolonija išeivijoje ir 
su tais, kurie, dar nepasiti
ki socializmų filosofija — 
abejoja naujo gyvenimo at
siektais vaisiais. Mes esą-, 
me tikri, kad jokiu būdu 
neįtikinsime tų, kurie ten 
buvo aukšti ponai, vertėsi 
spekuliacija, ar mito sveti
mu prakaitu. Ne, jie nie
kuomet nesutiks su naujo 
gyve n i m o k o n s t r u kc i jm 
sutiks būti lygiais prie 

žmogus
žmogų; jie yra “viršžmo
giai,” pateptieji, senos, jau 

' nusidėvėjusios psicliologi- 
ir ‘ jos liekanos, pranykstantie- 

ji, sykiu su patini gyveni-

J e i aiškyn i Ui i msKmi-JmiĮZ( Ur
ba mi<į) lydfnT
zeirm/fcaip tuom tarpu, šia
me laiške minimiems apart- 
nrfuitams mėnesinė nuoma 

l ir 3,000 kruzei- 
iButas, iš dviejų kam- 

Lg salės, virtuvės ir vo- 
kambario kainuoja 

kronų. Darbininkas per 
rbo valandas mažiausia 
įba (mažiausioji nor- 
Ąyriausybės nustatyta) 
SJrdnų, čia daugiausia

uždi 
ma, 
K40'
.(lirbam^\Mmrdinį darbą, to
kiu bū(\u\ vbik kiekvienas 
darbiniJkas ay;a u g dau-' 
ginu t^dirba>ųegu nustaty
ta normoje — -aš uždirbu 
200 /ronų per 8 vai. Bedar- 

O jei kartais 
s atsitikime 

darbinin-
šiokiame

darbo pritruktų
kai visjugFWuna pilną už- 
mokeS4ų~-XXaip, kaip pa
sakyta konstitucijoje.

“Išskiriant rūbus ir ava
lynę, viskas yra laisvai par-

mu. Kad tai yra grynas gy- rĮU0Ciama ir kiek norint ga- 
pacituosime ]jina nUsįpįrRti. Pavyzdžiui, 

I duonos kilogr.

V. Leonaitis

Elizabeth, N. J

veninio faktas, ]
vieno D. P. binusio ant-iduonos kilogr. kainuoja 5 
stolio, turėjusio Šiaulių; kronai> buivių _ 2 kronai, 
1^*11 CS t C- 1^1 ei 111 ą ir pro-;a]aus puseį litro — 3 kro-
vincijoj “pavyzdingą ūki/’lnai, iš daržovių yra visko 
žodžius: — Man nesvarbu užtektinai ir pigu. Kail) mi- 

|kas bus rytoj; aš noriu šian- ngjaU; rūbai ir avalynė paj> 
dien gerai pagyventi, pim-1 duodama su kortelėj»i< — 

Igų kišenėj turėti. Reiškn 
jis nesirūpina tėvynės(b< 
jos liaudies .gerove, jam w 
tiek, jei didesnė daugum

gyventojų

U) tam i nustatyta /norma, 
/ba, kur

Gražiai besilinks- 
ir kalbantis, d. Kaz- 
pasiule atžymėti šią 
parama dienraščiui 
kuris kelsis taipgi j.

PARĖMĖ LAISVE£
Būrelis draugų ir draugių 

susirinko pasveikinti Mary A. 
Stanelienę, jos šeimą ir palin
kėjo naujoje vietoje laimingo 
gyvenimo 
minant 
lauš k as 
sueigą 
Laisvei,
naują vietą. Dalyviai tam pri
tarė ir sekamai paaukavo:

Marcelė ir George Kazlau
skai, Mary Stanelienė, Walter 
ir Milda Žukai po $5. Juozas 
ir Ana Stanelis $2. Po $1 au
kavo: I-Ielen žukienė, ___

’Yra ir laisva pre 
kiekvienas gali /nusipirkti 
tą, kas jamXįfetinka; tik 

šalies gyventojų gyvena ^irtumas\U#p laisvos pre- 
skurde ir nedavalgę, jis ne-1 kybos ir.#drKamų daiktų su 
girdi nuskriaustųjų verks-1i<ortelėmis yra toks: balti
nio ir našlaičių aimanavi- nįams su kortelėmis — 150 

i kronų; laiZ’oje rinkoje to- 
____ pat baltiniams — 

Batams, su kor- 
'ŠOO kronų; lais- 

' trinkoje tiems pat ba- 
. z itamsj— 1,000 kronų. Kos- 
/^(‘al tiumui, su kortelėm! s—- 1,- 
gautil()00 kronų; laisvoje rinlyoj^

— 3,500 kronų. Kortems 
gauna tie, kurie dirba. (Pa
galvok, gerbiamas skaityto-

mo ir našlaičiu
mo — jis nori gyventi. IrLlk,41V4 
tai ne jis vienas — jų. dar;Įsiems 
randasi šimtai, kurie ikiugp kron 
paskutinei kovos su nauju^/pįiėmfe^- 
ju gyvenimu, su na u k 
siems gerovę žadančia, ;
citimi. Jie šiandien;
visas pastangas m 
prarastą “gyvenimą 

' skleidžia melagingas 
apie tikrąją padėtį s

Ana tinėse šalyse.
Schultz ir Biruta Maskevich. susidėjusių u 

ukrainiečių ir Į Viso susidarė $20. širdingai daug tiesioginių žinių \te-
ačiu už aukas. Jos perduotos gauname (jas visokiais bū- 

dienraščiui. -----------—-------------------------

Ir nors\ dėl jau ]<ajp gaų jaustis tokio- 
nkvbiuAne- u , gyvenimo santvarkoje 

ie/tonė/nedirba: valkatos,
' (Uaugiau bus)

Milda Žakiene 4 pusi.—LaisVe (Liberty, Lith. Daily)— Tree. Lapkr. 9, J 949
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ALDLD Reikalai

Rich-

Protokolas 2-ros Apskrities 
Metinės Konferencijos
LLD 2 Apskr. metinė kon

ferencija atsibuvo 16 d. spalių, 
Liberty Auditorijoje, 
mond Hill, N. Y.

Konferenciją atidarė 11 vai. 
ryto Apskrities pirmininkas A. 
Gilmanas, pakviesdamas V. 
Kartoną, J. Thomsoną ir F. 
Klaston į mandatų komisiją. 
Kol komisija tvarkė mandatus 
buvo pakviesta eilė dalyvių 
pakalbėti, kaip tai K..Petrikie- 
nė, kuri kalbėjo apie moterų 
veiklą, S. Vilkas iš Patei-son, 
ir D. M. šolomskas, CK sekre
torius, kuris apibudino orga
nizacijos reikalus.

Konferencijos pi r m i n i n k t < 
išrinktas A. Gilmanas. Pers
kaitytas konf. dienotvarkis ir 
vienbalsiai priimtas.

Mandatų komisija raporta
vo, kad dalyvauja 39 delega
tai nuo 12 kuopų. Prisiuntė 
sekamos kuopos delegatus: 1 
k p., Brooklyn—7 delegatus: 
24 kp., C. Brooklyn—2; 54
k p-., Elizabeth—3; 55 k p.,
Ridgewood—6; 72 kp., Great 
Neck—2; 81 kp., Brooklyn— 
1 ; 84 kp., Paterson — 
2: 136 kp., Harrison-Kearny

;peth—2; 
— 1 ; 185 
5 ir 212

— 1; 138 kp., Mas
1 47 kp., So. Brooklyn 
kp., Richmond Hill— 
k p., Bayonne—L

Delegatų neprisiunt
—Jersey City: 5 kp. J Newark ; 
67 kp., —Livingston; 77 kp., 
Cliffside; 117 kp., White 
Plains; 165 k p., Linden ir 200 
kp. — Hillside.

Už apskrities valdybą pla
čiai raportavo org. A. Gilma
nas, kiti valdybos nariai savo 
pranešimais raportą papilde. 
Ižde pinigų buvo $195.11. Ra
portai priimti.

Iš kuopų delegatai išdavė 
plačius raportus. Pasirodo, 
kad kuopose veikimas gan ge-

ė 16 k p.,

Nutarta vienai valandai per
traukti pietums.

Antroje sesijoje apdiskusuo-

Detroit, Mich.
Dar Apie

Cleveland, Ohio 0

i ta įvairus organizaciniai reika
lai. Apskrities ir Centro Komi
teto-knygų peržiūrėjimui iš
rinkta komisija iš sekamų de
legatų : K. Karpavičienė, P. 
Taras ir D. Krūtis.

P. Kukonis išrinktas delega
tu dalyvauti Laisvės Suvažia
vime ir Lietuvių Namo Bend
rovės Suvažiavime.

Nutarta 1950 metais turėti 
du piknikus. Vietą surasti pa
likta apskričio valdybai su pa
galba New Jersey veikėjų, ku
rie turi žinių apie esamus par
kus.

Nutarta pasiusti telegramą 
prezidentui Trumanui ir ki
liems valdininkams reikalai)- j 
jaut paleisti ant kaucijos nu
teistus 11 dar. vadų.

Jonas Gasiunas Vplačiai aiš
kino Lietuvių Nanio Bendro
vės reikalus, einamą remontą 
įrengimui Laisvės spaustuvės, 
reikalingumą paskolų darbo 
p ra vedimui ir apie 
LNB suvažiavimą.

Įgaliotas apskrities 
Į tas pasiusti delegatus
I nansiniai paremti visus svar
biausius liaudies ii' darbininkų 
kovų reikalus.

Nutarta paaukoti iš apsk. 
iždo $70. Aukoti po $10 seka
miems reikalams: Laisvei, Vil-i 
niai, Liaudies Balsui, LLD 
knygų Fondui, Lietuvių Namo 
Bendrovei, Civilių Teisių 
Kong. ir Laisvės perkrausty- 
mui.

Komitetas 1950 metams iš
rinktas iš sekamų senų narių : 
J. Skiparis, P. Janiūnas, Geo 

'Warisonas, A. Gilmanas, A. 
I Lideikiene, O. Depsienė ir E. 
i Vitartienė. Alternatai: V. Ži
linskas, P. Taras ir P. Ramo.š-

32-RŲ METU SUKAKTIES
PAMINĖJIMAS

busimą

komite- 
arba fi-

Nutarta sekamą konferen
ciją laikyti Liberty Auditori
joje, Richmond Hill, tai yra 
Lietuvių Kultūros Centre. 
Konferencija užsidarė 4 :30 
vai. vakare.
A. Gilmanas — Pirmininkas. 
A. A. Lideikiene — Sekretorė.

Worcester, Mass

šį lapkričio mėnesį sukanka 
32-ji metai nuo gimimo Tary
bų Sąjungos ir 16 metų nuo 
įsteigimo diplomatinių ryšių 
tarpe Jungtinių Amerikos 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos.

Todėl Amerikos _ Sovietų 
Santikių Ohio Komitetas ren
gia tų sukakčių paminėjimą, 
kuris įvyks, sekmadienį, lap
kričio 20. Bohemian National 
Hali, 4939 Broadway. Pra
džia 7:30 valandą vakare.

žymiausiu kalbėtojom bus 
Episkopalų Bažnyčios kunigas 
William H. Melish, iš Brook
lyn,o. (Dabar kun. Melish) 
jau atleistas nuo bažnytinių 
pareigų už tai, kad jis daug 
veikia už Amerikos - Sovietų 
draugingumą.). Bus ir dau
giau kalbėtojų ir taipgi bus 
rodoma viso ilgio sovietinė 
filmą ” “žvaigždžių Asembli- 
ja.”

P. P. Lietuvių Kliubo i 
Susirinkimas

Sekantį ketvirtadienį, lap
kričio 10, paprastoje vietoje 
įvyks Progresyvių Partijos 
Lietuvių Kliubo susirinkimas. 
Šiame susirinkime Kliubo de
legatė išduos svarbų raportą 
iš Progresyvių Partijos apskri
ties konvencijos. Bus ir kitų 
reikalų aptarimui. Todėl bū
kime visi šiame susirinkime.

J. N. S.

Lewiston-Auburn, Me.
Lankiausi pas dienraščio 

skaitytojus ūkininkus A. Stu- 
ką ir jo šeimą, ūkis moder
niškai įrengtas, turi gerą so
dą apie 500 obelių. Koks tai 
palengvinimas, kada mašinos 
galvijus šeria, karves melžia 
ir tt.

Mrs. W. Compoplana auka
vo savo akį pati jau būdama 
arti mirties. Akis išimta ir nu
vežta į. “akių banką”, 
darė ne iš pertekliaus.

tą

irBedarbė smarkiai palietė 
Methuen miestelį. Visur darbo 
žmonėms daugiau vargo, d 
kartu kenčia ir smulkūs biz
nieriai, kurie pragyvenimą da
ro iš darbo žmonių.

Smetoniniai elementai buvo 
surengę prakalbas. Kalbėto
jai, kaip visada kurie iš Lietu
vos jau senai pabėgo, buvo 
Vokietijoj 5 metus, nieko apie 
Lietuvos gyvenimą nežino, bet 
tauškė hitleriškas pasakas, 

tvar- 
rėži-

: niekino Lietuvoj liaudies
ką, garbino smetonizmo 
mą. gąsdino.
i Bjauru žiūrint į tuos 
mas, kurie taip niekina 
vių tautą, net piešinių pagal
ba. Bet tie ponai nesulauks 
atgal sau poniško gyvenimo. 
Lietuvos liaudis pasirinko ke
lią be ponų, be kapitalistų ir 
kuria laimingą gyvenimą, o 
sic lai tuškia, kaip proto ne
tekę. Jie tiek “laimės”, kiek 
savo laiku “laimėjo” rusai ca- 
ristai ir kerenskiniai gaivalai.

išga- 
lietu-

Spalių 30 d. atsibuvo LLD 
37 kuopos susirinkimas. Tapo 
išrinkta delegacija į 7-tos ap
skrities konferenciją, kuri at
sibus 13 d. lapkričio. Apsvar
styti ir kiti svarbūs reikalai.

lima rasti ir gerų dalykų.
Spalių 22 d. “Post” žurna

le tilpo ilgas ir įdomus apra
šymas
ksu organizacijas, 
plačiai nurodė, kaip 
ganizacijos 
plečiasi no

Iš Literatūros Draugijos 
50 Kp. Susirinkimo

Narių kad ir nepei’daugiau- 
siai dalyvavo, bet dalvvavo 
visi, ka viską veikia ii’ visur Į 
dalyvauia darbininku iudėji- 
mc. Todėl ir susirinkimas 
buvo sėkmingas.

Valdvba raportavo, kad nuo 
išvažiavimo pas draugus Ma
linauskus lant ūkio nelno liko 
virš 70 doleriu. Tad rmusn 
Laisvės agentas drg. Andriu- 
šiūnas padarė įnešima ir visi 
sutiko, kad paaukoti sekan
čia: Laisvei, Vilniai ii* liau
dies Balsui po 10 doleriu, o 
civilių teisiu gynimui 20 dole- ' 
ui u. Viso i ša u kojom e 50 do
leriu. Mano supratimu, yra 
atliktas geras darbas.

Buvo blankos balsavimui | 
Centro Valdvbds ir balsavome 
visi taip, kaip kas išmanėme. 1 
Taipgi buvo blanka su trimis 
klausimais kas link draugijos 
yakelimo mokesčių ar paliki
mo po senovei. Tuos tris 
klausimus ir nubalsavome.

Nutaria rengt žieminis pa
rengimas Gedemino svetainė
je, kad sukelti daugiau pini
gų darbininkiškiems reika
lams, nes dabar yra veikalu,

neini’Draugai ir draugūs, 
miršKimh civilių teisių 
mo.

Kp. Korespondentas.

apie Amerikos kuklu- 
Autorius . 
šios or- | 
auga ir ’ 
ir i oš

gose aukšti 
turi

sparčiai 
visa šal 
vr*1 valdžios istai- 
valdi”inkai. kurie

nuolatini sus’rišimą 
kukluksų Įstaigomis.

ieri Laikraščių Patriotai
TTmard Erooklyne teko 

sitikti Laisvės gera patriiotą 
d. KapisHi, o būnant Chica
go)— d. Ant. Vėgela. Tie 
draugai yra geri tu laikraščių 
na^rijntai, nes ju garsini 
eina kiekvieną diena. Kiek 
teko patirti tai laisviečiai ge
riau kooperuoja su d. Kapis- 
ku. negu vilniečiai su d. Vė- 
gelu. Alvinas. v

p T

sn-

Nedėlioj, lapkričio/ 20 į o., 
lošėjai priešakyje 

su J. J. Mockaičiiu suvaidins 
irHttrfrj-^mones”.

Lietuvių

linkėSTTlieturtai mate biyokl; 
n i ečių 'gT^ Su vai d intąf “Mas 
c/venimo žaizdos” .vvikar 
lai pageidauja ir daugiau.

su Vakdinima
Svetainei 3 N. Fron

-pietų. Visus 
ame skaitlingai 

tai labai gei\s

! pradžia 3 vaT 
ir visas kvie 
atsilankyti, nes 
veikalas.

Lietuvių Bendrovė rengia 
metinę vakarienę palydėjimui 
senu ir pasitikimui nauM' me- 
u. Pelnas bus skiriamas talai

ti svetainės. Visas ongtai- 
kviečiame dalyvauti.Vzacijas

Haven, Cpip
Pas mus darbininkiškas vei

kimas geras, tik reikia, 
kaip kurie nariai geriau lan
kytųsi į organizacijų susirin
kimus. LDS 16 kuopa siekia 
susižinoti’su Brooklyn, N. Y., 
veikalų lošėjais, gal jie sutiks 
atvykti pas mus ir suvaidinti 
veikalą. Mūsų miesto ir apy-

No^rtT. 
važiuoti

čio / dieną tapo atr 
elis, kuris jungia 

Parkway 
jau 

N,

La p k 
daryt 
didįjį 

keliu
nereikės 
Haven miestą vyksta 
York o į Bostoną, ar 
pusės. Tai didelis 
mas automobilistams.

J. S

kad

Reumatiški Skausmai
Deksųio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą; dieglius, šaltį. Daugeliui žmo
nių pagelbėjo ir tmastai pagelbės. 
Nelauk, ilgiau, bet tuojau 
DEKENS OINTMENT, arba 
to į" dirbtuvę. Kaina 2 oz.
4 oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16 oz. $5 00.

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

M a n a •

'31 Hertford ven lo

Prašau Laisvės skaitytojų 
talkos. Kada nueini į jūsų 
gyvenvietę atnaujinti prenu
meratą, tai dažnai nerandi 
namie. Būtų labai didelė pa
galba, jeigu man prenumeratą 
perduotute. Mane galite daž
nai matyti L. P. Klube arba 
Maple Parke. Padarykite tą. 
Tuo jus man palengvinsite, o 
aš jums pasitarnausiu persi Oš
damas jūsų . prenumeratą.

S. Penkauskas

Bankierių Konvencija
Nuo spaliu 31 d. įvyksta 

skaitlinga Amerikos bankie- 
riu asociacijos konvenciia. o 
vietinė spauda energingai re- 
kliamuoja kiekviena 
rių konvencijos įvyki 
visą programą.

Iš raportu duodasi
ti, kad bankieriai labai susi
rūpino šiais klausiniais, tai 
plieno ir anglies streikas, dar
bų reikalas. Bankierių
vencija savo rezoliucijoj pa
reiškė. kad banku biznis tu- 

; ui turėti, platesne laisvę, kad 
galėtu laisvai elgtis su palū
kanomis ir paskolomis.

Mat, prie dabartinės Wash- 
administracijos visi

naudojasi proga žmones iš
naudoti.'

bankie- 
ir jos

supras-

jsigy,

si .00; N. VBrooklyn 11.

•r trn-*.-

\iiL iiifr žji7 iii? ūhĮ

Telefonas
EVergreen 4-9407 SHUFF

5 pust—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — >
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1 Su A. Liaudanskiene apsi
lankėme ant kapų, apžiūrėjo
me lietuvių paminklus, jų tar
pe Jono Liaudansko,, Kazio 
Selemono, Kaulakienės, Pra
no Kazlausko ir kitų. Visi 
jie ilsisi laisvose kapinėse.

Vietos LLD kuopa rengia va
karienę, šeštadienį, lapkričio 
12 d. Bus skanių gėrimų ir 
gardžių valgių, šokiams gera 
muzika. Kviečia visus ir visas . 
atsilankyti.

kon-

Atydai LLD Vyrų
11-tos Kuopos Narių

Sekantis reguliaria kuopos 
Į susirinkimas pripuola sekma-

Lapkričio 13-tos d. 
Koncertą
svki buvo minėta, : 
koncerte bus su- j 

kuogeriausios meno' dienį, 13 lapkričio (Nov.).
Kadangi tą pačią dieną ir 

i valandą ^atsibus Bostone mūsų 
LLD apskrities konferencija 
ir tai konferencijai išrinkti 

1 delegatai yra beveik visi mū
sų 11-tos kuopos valdybos na- 

į riai, tad pasitarus dar su ne- 
| kuriais draugijos nariais, val- 
! dyba patvarkė, kad susirin- 
; kimas būtų nukeltas viena 
Į savaite vėliau, tai yra, į 20- 
į tą d. lapkričio (Nov.), pa- 
1 prastoje vietoje, 29 Endicott 
!st., kaip 10:30 iš ryto.

šis susirinkimas bus labai 
svarbus, nes bus renkama 
Centro Valdyba. Taipgi bus 
balsuojamas referendumas, 
nuo kurio priklausys ateitis 
mūsų draugijos. Taipgi bus 

j išduotas raportas iš apskri
ties konferencijos, o kiekvie
nam ypatiškai; kuo svarbiau
sia, kad nariaij, kurie yra už
simokėję, gaus knygą už šiuos 
1949 metus. O kurie dar ne-l 
užsimokėjo, būtinai turi atei
ti ir užsimokėti, tai ir tie gaus 
knygą.

Taigi, draugai, jei jums rū
pi gerbūvis ir ateitis mūsų 
draugijos, tai privalote būti 
visi susirinkime.

Jei kurie dar neužsimokėjo 
ir negali tuo laiku pribūti į 
susirinkimą, tai bile dieną ga
lite užsimokėti svetainės pri
žiūrėtojui Vincui Novikui ir 
jis man perduos.

LLD Vyrų 11 Kuopos 
Finansų Sekretorius

S. Janulis.

Praeitą 
kad tame 
t ra u k ta 
spėkos, ir buvo pranešta, kad
dalyvaus dainininkė iš New 
York o Radio City.

Bet kaip dabar apleisti mū
sų lietuvišką Amerikos sosta- 
pilį—Chicagą ?

Tai, kad padarius šį kon
certą ne tik geru ir pavejan
čiu, kuris tiesiog privers pu
bliką turėti skaudžius delnus 
nuo plojimo, randasi reika- 

neįžeisti savo lietuvių 
sostapilės Chicagos, paimant 
spėkas net iš New. Yorko.

Taigi detroitiečiai turės 
pirmą sykį išgirsti Chicagos 
dainininkę Estelle Bogdan.

O po 
gersim ir

Ilgametis Laisvės skaityto
jas S. Antanaitis jau grižo į 
namus. Jam buvo padaryta 
sunki operacija. Linkiu pilnai 
susveikti.

Laisvės vajininkas Jurgis 
Šimaitis iš Montello svečiavo
si pas S. Antanaitį, kitas mon- 
tellietis T. Bartkus viešėjo pas 
L. Selcmonienę.

Petras V.

Cleveland, Ohio
programos—šoksim, 
uliavosim!

Praleido Vakarą
Mūsų vietinė LDS 208-ta 

kuopa, kuri veda savo rekor
dus anglų kalboj, turėjo 
“Haloween” parengimą. 
Draugijų svetainė buvo per
pildyta. Labai daug “fonių” 
mūsų antroji gentkartė pri
darė.

Tai buvo kaip ir maskara
dų vakaras. Dovanos, betgi, 
buvo duodamos tik trečiosios 
gentkartės dalyviams, už? ku
rias jie visi jautėsi pilnai už
ganėdinti.

Buvo gerokai ir senosios 
gentkartės, kurie praleido lai
ką besilinksmindami tarpe 
savęs prie baro arba prie pi- 
naklio, nes visi stalai buvo 
užimti tuom.

Šauniai

Pasekmingas Susirinkimas
Spalio 30 d. atsibuvo ma

sinis mitingas Mirror Ball
room, surengtas per komite
tą apgynimui sveturgimių 
prieš deportavimus.

.Svetaine buvo prikimšta.

Kuom visos tautos gali pasi
džiaugti, tai tuom, kad kuo
ne pusę publikos sudaro ne
grai. Jiems, mat, rūpi laisvė 
daugiau, negu nekurtoms tau
toms, kurtos yra persekioja
mos. Rcp.

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

karienę su Šokiais, Lapkričio (Nov.) 
1'2, 1949 m., Lietuvių Salėje, 387 
Lisbon SI. Pradžia punktualiai kaip
7-nios vai. vakare. Visi lietuviai ir i ingtoilO 
iš Boston, Mass., Portland, Rumford, i 
Me. ir apylinkių kviečiame dalyvau-į 
t i. Bus gera muzika ir gardi vaka-1 
rienč. — LLD 31 kuopos Rengimo' 
Komisija. (245-247)

ELIZABETH, N. J.
Pasilinksminimo Vakaras.

Kliubas rengia viešą užkandžių ir 
pasilinksminimo vakarą Lapkričio 
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
rimų, kad net pilvai braškės. 1- 
žanga veltui. —- Kviečia visus Kliu- 
bo Komisija. (245-247)

LDP

Verta Susidomėti
Amerikoj yra plačiai išsi

platinęs tarpe skaitvtoju žur
nalas 
ning 
n as 
mas.
niekinti progresyvi veikimą ir 
veikėjus. Bet retkarčiais ga-

‘ ‘ S a t u r d ą y Eve- 
Post.” Ta| magazi- 

y r a plačiai platina- 
Jis moka šmeižti ir

į J. J. Kaškiaučius, M. D
ELIZABETH, N. J.

L. Darb. Susiu, 33' kuopos susi
rinkimas įvyks trečiadienį, 9 d. 
lapkričio (Nov.), 8 vai: vakare po 
num. 408 Court St. Nariai, dalyvau
kite ir naujų narių atsiveskite. -- 
Kviečia Fin. seku. (244-246)

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 kp. ir Jaunuolių Klubas 

rengia Social, kinis įvyks šeštadie
nį, lapkričio (Nov.) 12 d., Lietuvių 
Salėje, 407 Lafayette St. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Šiuomi norime su-

GUS HALI. PASITIKIMO 
MITINGAS

Gus Hali Pasitikimo Komi
tetas skelbia, kad jis rengia 
vienam iš 11 nuteistų komu
nistų vadų. Gus Hali, pasitiki- , kelti fondą vaikam Christmas Pirty, 
mo masinį mitingą sekantį 
sekmadienį, lapkričio 13, 
Towne Kliubo, 2612 Prospect 
Ave. Mitingas prasidės 4-tą 
valandą po pietų.

Gus Hail ir kitų komunistų 
vadų teismas, tęsėsi arti metus 
laiko ir apie pusę to laiko tei
sėjas Medina laikė Hali įka
lintą.

Dabar, kada Amerikos žmo
nių masinis spaudimas pri
vertė paleisti 11 nuteistųjų po 
užstatu iki aukštesnieji teis
mai išspręs jų apeliacijas — 
jie išėjo ant laisves ir todėl 
Gus Hali gavo progos sugrįž
ti pas savo šeimą, draugus, 
kurių jis čia turi daug, ir prie 
savo veikimo.

“šis masinis mitingas pasi
tikimui Gus Hali privalo būti 
vienas iš skaitlingiausių, kaH. 
parodyti žmonių solidarumą 
už teisių bilių. Įžanga vel
tui.”

Gus Hali Pa 
Komitetas-

sitikimo

530 Summer Avejiuo 
Newark 4, N <J 

HITmboldt 2-7904

Todėl, prašome visų šį gražų . tiks
lą širdingai paremti. Taipgi norime 
pranešti, jog vaikams Christmas 
Party atsibus gruodžio (Dec.) 18 
Lietuvių Salėjo, 2 vai. po pietų. 
Komisija. (246-247)

PEIST LANE
DRUGS, In..

405 SO. 4th ST
Cor IIpwm St 

BROOKLYN, N Y

N

d.,
Visokiausi vaistai kosmetikai kū
dikiam reikmenys. įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žėmas kainas

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL 

518 Grand Street,
Geri Valgiai laukia jūsų

DEGTINĖS, VYNAI IR

Atskiras Kambarys Grupėms

visada
ALUS

ir šeimom^

BUARlJ

SHENANDOAH, PA.
LLD 17 kuopos susirinkimas 

įvyks lapkričio 13 d., 2:30 vai. po 
pietų, Mainers Hali, kampas Main 
ir Oak Sts. Meldžiu visus narius 
susirinkti, nes turėsime apkalbėti 
apie mūsų organizacijos stovį. Iš 
Centro gavome tris pasiūlymus, ku- 

kaip kam

RECEPTU SPECIALISTAI

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

TpI EV<*ri»T»'<,n 7-623><
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rius turėsime balsuoti, 
geriausia patinka. — P.

(246-247)-------  v •
PATERSON, N. J.

LLD 84 kp. susirinkimas įvyks 
šeštadienį, lapkričio 12 d., 1949 m., 
7 vai. vakare, pas J. Bimbą, 36 Par
melee Ave, IlawthoratfNN. J-

Viši nariai malonėkite dalyvauti, 
nes reikią atlikti balsavimai į Cen
tro Kompotą. Taipgi turėsime 
sirinkti 
tams, 
k i mas

Yra
šiuos i , . _
susirinkime, todėl visi nariai daly
vaukite šiame susirinkime, kad ne
reikėtų išvežioti į namus knygą. — 
Kuopos Komitetus.: (246-247)

Taipgi turėsime iš- 
i kuopos vųaldybą 1950 me
nes veikiausia kitas susirin- 
šiais metais ncbojvyks. 
atėjus iš Centro knyga už 
metus, kurią gausite šiame

MATTHEW A 
BUYUS

(BUYAI7SKAS)

Laidotuvių Direktorių.*

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172
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MATTHEW P. RAILA'
HJF.L1AUSKAS) LA1SN1UOTAS GRARnRU *■ 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS. Manager 

(Laisniuotas BalsamuotojaH)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mur 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kaint» 
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios. Duodamo*

Mylimiems Paftarvotl Dovanai
660 GRAND ST BROOKLYN. N Y
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Suzana Kazokytė

Suzanna gražiai dainuoja ir 
vis dainoje tebeauga, lavina
si toliau. O mes jos dainų 
jau negirdėjome nuo praėju
sio žiemos sezono, nes pas 
mus nepriprasta naudotis 
koncertinėmis programomis 
vasarą. Už tai žiemomis dau
giau pasidžiaugiame menu.

šį sekmadienį, lapkričio 13- 
tą, Lietuvių Kultūriniame 
Centre turėsime progos kultū
rintis ir grožėtis, nes viešnia 
iš Prospect, Conn., Kristina 
Stanislovaitienė teiks paskai
tą, o mūsų pačių menininkė 
narė, Suzanna Kazokytė, su
teiks gabiai ir jautriai jos 
perstatomų dainų. Tikimasi ir 
daugiau ko naujo.

Paskaitos - dainų programą 
rengia Moterų Apšvietos Klu
bas, bet kviečiami visi. Įėji
mas nemokamas. Pradžia 3 
vai. Ivvks Liberty Auditori
jos patalpose, kampas UOth 
St. ir Atlantic Ave., Richmond 
Hill.

Andit^riios
Restaurante

irgabi 
ne kartą 

talkose, 
Laisves ir

talkas ir kitką audi- 
jau yra susikaupusio 
rašvti daug, tačiau 

gal prieisime tiktai po 
užvertę

rinkiminiais 
žinio-

Dabar Liberty Auditorijos 
rest an rantas veik h kas šeš
tadieni ir sekmadieni prade
dant mietumis. o darbo dienos 
vakarais pradedant 5 valan
da. Res^auranto reikalus vę- 
da. dabar nuolatiniai ten dir
ba Marv Zeakns, 
darbšti gaspadinė, 
dirbusi auditorijos 
taipgi dienraščio
kitu organizacijų bankietuose.

Anie 
torijoie 
reikalo 
prie to
rinkimu, kurie buvo 
mūsų šį skyrių 
raštais ir dar užvers 
mis iš rinkimų ir analizuojant 
rinkimu pasekmes. Tačiau ne
atidėliojant reikia priminti, 
jog:

Lietuvių Namo Bendrovės 
šėrininkų suvažiavimas ir po 
jo šaunus bankietas įvyks jau 
šio mėnesio 26-tą savose pa
talpose, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill. Tikietai jau 
parduodami dabar. šėrinin- 
kai ir ne šėrininkai, brook- 
lyniečiai ir svečiai iš kitų

Koncerte Apdovanojo Laisvę
Kelionei j Naują Lietuvių
Kultūrinį Centrą

Kas Bus Majoru?

buvo

cen-

nuo
Pjau

yra

SHALINS

Zreririai Sėdi Šapoje

Valandos:

ZUPP’S BA

1.

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

6 pusi.—LaisvS (Liberty, Lith. Daily)— Tree. La p kr. 9, /1949

gaivalai, 
gvardijai, 
i tvarkos

dau- 
kad

kuo jie 
sargyba 
nei vie- 

Sargy-

v ai d.v bos narys
A. Mureika.

Herald Tribune, žinomas 
kaipo republikonų prietelius, 
gal prisiminęs, kad pačiame

“Trilype Pora"

Republikonų kandidatui Mor
ris atvykus kalbėti taksių vai
ruotojams New Yorke, susi
rinko “masės” draiverių, apie 
20.

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen <4-0203

n
Užgyrė ir tūlus kitus iš dar- 
biečių ir iš kitų partijų.

didato rinkimuose mažumų 
partijos bus pakreipusios šo

ri ų j u va 1 d a no i ų j ų part i j ų 
pėčias, kuriomis jos tarėsi 
šie k siunčios vie n va 1 d yst ės

ko
pa- 
sos-

pildytas. į
Dėkingi esarhe visiems jau

Compass’o redaktorius
O. Thackrey rekomorrdavo
išrinkti Lehmaną, Mar

jų, Isacson, Guinier, Davis.
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mn.

1— 8 k
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John ir Melvin 
0metųr*aTeš 

iš kom
•autu vės

I muose, no vieno vietinio kan-

Per d r. J. J' kaš^įiauči 

 

p role k ei ją rugsėjo 18-tą 
Mcškys įteikė $1 rinkliavoje 
lėšoms padengti. Ačiū. Jo 
vardas/rioHuvo paskelbtas. Vi 

tuomet

I SKK
tas pamatyti, kiek vieningumo 
parodys darbininkų klasė, ku
rios galia liūs sprendžiama^ 
pagal tą, kiek bus buvę pa
duota balsų eilėje C~Ameri- 
can Labor eilėje. T—a.

. je republikonų 
tija mažiau ^populiari, 

lublikon
P. Yuskevich, G. 

F. Budris. A. Kala- 
J. Alexaitis, Stasi u- 
Pocius, F. Krunglis, 

B., V. žilaitis, K.

Dienraščio Laisvės metinia- šinskas, 
me koncerte, įvykusiame spa-1 Jameson, 

kauskas, f 
kaitis, J. 
P. Kunsa, 
Lapikaitis. J. Dobrow, Helen 
Verkutis, Stukorius, N. Lapo, 
J. ir S. Thomson. 

Viso $56.

lių 30-tos popietį, Liberty 
Auditorijoje, buvo atsikreipta 
i dalyvius su prašymu para
mos dienraščiui persikelti į 
naujas patalpas Lietuviu Kul
tūriniame Centre. Kalbėięs 
tuo klausimu Antanas Bimba 
sakė, jog persikėlimas kai
nuos tūkstančius dolerių.

Koncerto dalyviai, brooklv- 
mies- 

D o va- 
įte i k ė

nieeiai ir svečiai iš kitu 
tu duosniai atsiliepė.
nu dienraščiui - perkelti 
sekamai :

Urbo-Po $5: Al Green. J, 
nas, Mr. ir Mrs. Baltrušaičiai, 
Buvęs Bayonnietis. J. Raga- 
žinskas, A. P., K. Depsas.

Po $2: W. M. Kūlikai. Fr. 
Belskis. K. Songaila, M. S. 
Aliukonis.

Po $1 : K. čiurlys, P. Ma- 
rozienė, J. Juška, J. čepins- 
kas, F. Kazokienė, S. Viš- 
niauskas. V. Danielius. J. Za- 
jnnkauskas, A. Globičirs. A. 
Marmokas, J. Zurba. K. Rėk- 
lienė. Mrs. Lapikaitis. Dauk
ša, Fr. Yakštvs. P. Styra.

; Po $1 : J. Zaukus, Aleksy
nas. X. J. Bartulis, X. Mr. ir 
Mrs. Venskūnai. N. Na<rnlevi- 
čiūtė. A. Baltaitis W. Barkš- 
tys. Sk’p°ris. O. Sakaučicnė. 
A. Bartašiūnas.

Viso $73.50.
Pe*- Ona ČoDuliene it 
Motieiu Kl’mą:

Po $5- C. iv M Brown F.
Tn-

Kaš-Dūlis. T.
Klimas.

s u z

Per Vinca Karlona ir* *

Ch. Jankaitis 
Po $2 J Viktor MPetraitis, 

Karkinas,
Titanis, d Banell.

. Po $11: Stanley Rutken, 
Zaikauskas, Zavišius, C. Bra-1 
zauskas, S. Kazokytė, C.1 
Yuknis. J. šalaviejus. G. Sty
ra, A. Dagilis, J. Gasiūnas.

Viso $25.
Per Evą Mizarienę ir

Tai įdomus dalykas—-kaip 
gali būti trilypė pora? Tatai 
išsiaiškins gruodžio 4-tą die
ną, Lietuvių Kultūriniame 
Centre, tuo vardu pastatysi
mo) komedijoj'.

Pastatymą rengia progresy
vių organizacijų Central ir 
South Brooklyno kuopos.

Komediją specialiai
tralbrooklyniečiams paraše ir 
režisuoja d. Jonas Juška.

Vaidintojų sąstatą sudaro 
d. Juškos rinktiniai aktoriai: 
William Kulik, Magdė Juš
kienė, Valentina Nevins, Fe
lix Lapinskas, Eva Graunienė, 
Lillian Grannas, Anna Joni- 
kis, Carl Benderis ir du Liet. 
Liaudies Teatro nariai—Geo. 
Klimas ir M. Stakovas.

Mokomasi labai rūpestin
gai, o centralbrooklyniečiai 
savo rūpestingumu yra 
seniai žinomi.

Įėjimas—$1.25. Bilietai 
pardavinėjami.

Draugų aktorių triūsas 
vertas šiltos paramos,
tartina bilietus tuojau nusi 
pirkti, kad iš anksto užtikri 
nūs pastatymo- pasisekimą, b

New Yorko 
jau iš vakaro 

girdi, O’Dwy- 
(trimis balsais 
Tai turi mesti 

kitų kandidatų 
jeigu taip,

Pa-Po $5: Draugas, Wolf, 
šakarnis.

K. Petrikiene $4.
Walter Žukas $3.
Po $2: Draugas, P. ir 

Taras, Laukaičiai, J. ir S. 
dronai.

Po $1 • A. Baltrūnas, Iza
belė Lamaitis, F. Rimkus, 
Butkevich, F. ir Marv Adams,
M. Bovinienė, F. Chernik, B. 
Makutėnas, A. Skairius, J. ir
N. Kauliniai, Eva Gailiūnas, 
Zigmas Gailiūnas, Juozas 
Gailiūnas, Kazlauskai.

Po $1 : Z. Kavaliūnas, Al
bert Kavaliūnas, Meškvs, Gaš- 
kauskienė, Juozas Naudžius. 
J. Chesna, D. Galinauskis, B. 
’Zaruba, J. Kovas, P. 
barskas, P. Varaška, A,

M.

Ve-
melione. F.
kiančius. M

V. Bnnkus. M
C. M a cvs S Bru- 

Šelms. J Bimba.
Marv Dob’nis V. 

M Rudis/ J. Sfoč-

Viso $57.
Per Ruth Bell ir
Aldona Alekna:

M.

Gvardietis 
Pašovė Kūdikį

šiuos žodžius rašant, rinkimų 
dienos rytą, atsakymą buvo 
galima tik spėlioti. Na, ir 
spėlioja tūli, žinoma, ne Jie 
-tikslo. Paduodamieji neva 
nuošimčiai “botų”-lažybų pa
duodami taip, kad tarnautų 
agitacijai, nors agitacija pa
skutinę dieną, kai kas mano, 
esanti nebereikšminga. O dar 
kiti skelbia, būk ji net netin
kanti. Bet valdančiosios 'par
tijos ir jų spauda tai žino 
goriau.

Pavyzdžiui, 
Daily News,
paskelbė, kad, 
e r “wins” 3-1 
prieš vieną), 
nusiminimą į 
kempes, nes, jeigu taip, tai 
ko čia paskutinę dieną besi
darbuoti ar balsuoti, vis vie
na rinkimai kaip ir baigti — 
tūlas šiaudapčdis pagalvos.

i Vienas čia, keli kiti tokie ki
tame distrikte, keturiuose 
tūkstančiuose miesto distriktų 
gali padaryti persvirą rinki
mų. Tie keli balsai ypačiai 
svarbu, kuomet balsų skaičiai, 
spėjama, laimėjusio nuo pra
laimėjusiųjų bus labai artimi, 
nes yra trys vyriausių parti
jų kandidatai — darbiečių, 
demokratų, republikonų.

Tačiau, kurie atsimena pra
ėjusių rinkimų pamokas, žino, 

antraštės no 
kandidatus, 
pat Daily 

būdavo “iš-*

New Yorke areštuotas Louis 
Parzio. 18 metu. New York o 
Nacijonalės Gvardijos 71-jo 
Pulko narys, „ už pašovimą 
kaimynu kūdikio. Jis namuo
se pratinęsis šaudyti, šaudy
damas į bile ką ir taip pašo
vęs gretimame name ties lan
gu buvusi kūdikį, 2 metų am
žiaus, pataikęs jam į sprandą.

Puošiant gvardija laužymui^ 
streiku, pasirodo, jon priima
mi visokie sukiužę 
Ne koks kreditas 
kuri pretenduoja 
ir gyvybės sargus.

kad sieksninės 
visuomet išrenka 
Pavyzdžiui, ta(s 
News iš vakaro
■renka” Roosevelto oponentus, 
o rytą po rinkimų atrandame, 
kad Rooseveltas pasiliko pre
zidentu. Tas pats laikraštis 
iš vakaro buvo veik “išrinkęs” 
Dewęy prezidentu, bet apsi
žiūrėjome Trumaną ten pa
tekus. Taigi—

Spėlioti neapsimoka. Ta
čiau numatoma vienas—įvyks 
Įdomių pakaitų .visame mieste

Ką Sakė Spauda 
Apie Rinkimus?

New Yorko laikraščiai p 
skatinę dieną pirm rinkimų 
savo vedamuosiuose išsireiškė 
maždaug taip:

World Telegram sake noris 
išrinkti Dulles ir Morris. O 
apie Marcantonijų pasakė: 
‘ ‘ Prad ži o j e k am pan i j os 
gelis nesutiko daleisti,, 
M arc an to n i jus gautų*
300,000 balsų, tačiau vii 
mas jo kampanijos dabar 
kelia tūlų ap rok avi mus
500,000 ar daugiau.”

už Morris ir

kišti

' balsuoti

Mirror ragino jjšrin 

 

ir Dulles,\nes

(Iii kaip statės anas
Streikus,”

o
ist

i ,0

pritaria protingiems 
tykiuose.

o, jog
ams roo s 
Darbininkai s: tie 

dinimaiMirroro nauji 
yra pritaikyti seniems 
kams—“statemaniškumu” pa
vadinta policijos lazdos pikio- 
tams, o “protingumu” ^Alirro- 
ras

jog 
m a 

Tačiai

Daily News parašė, 
tarp O’Dwyer ir Morriso 
žai yra ko rinktis, 
laikraštis buvo labai prieši
kas darbininkų kandidatui 
Marcantonijui. To laikraščio 
Kolumnistas Sullivan kiek lai
ko pirm rinkimų buvo pa
skelbęs spėliojimą, būk Marc- 
antonijus negausiąs nei 400,- 
000 balsų/

Morrisa, Runs, anot . 
prisilaiką^ “partinių^ 

žinoma,, republikono 
evįey’o Llihijos, nes Dewey 

Morrisą remia, taipgi republi- 
)o Du lieso linijos.

gJIZ 7 V

Po $2: 
karaus^as

I sok°s. V.
Po $1 : 

Bunkionė.
Pus. M. Rudis. Dmtio-as. O. 
stleivionė. A. Lideikienė. O. 
Dob’niėnė. B. & P. A. Lrnu- 
tis. M«žil’enė. V. Maėvs Ma
želis. E. Knkenis. Sukac
kienė. A. Grigas. A. Rutkaus
kas. H. Siaurienė, V. E., 
Kukonis, J. Litvinskas, 
Kvietkienė. Jonušą.

Viso $70.20.
Per Mildred Stensler ir
Joe Dagį:

Mr. ir Mrs. Stasiulis $10.
Po $5: Bėnis ir Ona Ker- 

shavich, Charles Anuskis, W. 
Paulauskas, E. Baziliauskas.

Po $2: V. Žilinskas, A. 
Message.

Po $1: Martin Padgalskis. 
Margaret Elbert, Charles 
Klaston, A. Stasiūnas, J. Ra
žaitis, V. Danilevičiai, J. Ste
ponaitis, U. Yuraitis, J. Ba-

P.
O.

lažentis, Mrs. Kazlauskas. J. 
Wizbor

miestu pasielgs draugingai ir Kupčinskiene,
naudingai namui ir užtikrin
tai sau. jeigu užsisakys tikie- 
tus dabar, iš anksto. Ar.

Radio City Music Hall ke
linta savaitė sėkmingai tebe- 
rodo “The Heiress,” parem
tą senybiniais laikais, su Oli-

Montgo-
Richard- 

rolėse.
“Golden

via de Havilland, 
merry Clift ir Ralph 
son vadovaujančiose 
D?džiojoje scenoje 
Harvest.”

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

ALDI.D 1„ kp. svarbus susirinki
mas ’ Įvyks sekantį ketvirtadienį, 
kaip *8 vai. vakare. Laisvės salėje, 
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 
Prašome būtinai visus narius ateiti 
j šį susirinkimą, nes bus balsavimai 
už kandidatus į AT.DT.D Centro 
Komitetą. 'Kaipgi nariai gaus liau
ją knygą ‘Petro Cvirkos Ap.vsaHps.” 
Nemokėję nariai už 1949 metus, \bū- 
tinai užsimokėkite. — Org. J. \w. 
Thomson. (246-247) \

Patkevįch, 
Toronto).

Po $1 :

J. Naujokaitis

Alex Piltz, J. Kor- 
Morkus, W. Lukmin. 

P. Petraitis, J. Lason, Agnes 
, Stanley

Ona Lukauskienę, 
J. Baranauskas, V. žalkaus- 
kas, Mulerankienė, Daugėlie
nė. L. Mankionė, J. Juodeška, 
A. Bieliauskas, J. Klimas, Mi- 
kalas, P. Alekna, A. Nevins- 
kas, A. Mureika, M. Matule
vičius, Raudonas Karys.

Viso $45.80.
Per Amelią Burbą ir Don:

Dr. J. J. KaŠkiaučius $25.
D. ir K. šolomskai $10.
P o $5: Frank Lideikis, K. 

Chuberkis, K. Milenkevičiai, 
A. BėČienė, J. Weiss, 1. Ur
bonas, P. ir B. Kutkus.

Po $2: Frank Norris, A. J. 
Smith, J. Balčiūnas, P. Viš- 
niauskas, V. Gilis, John Za- 
laski, L. Gavrilovich, Ch. A- 
lex, C. ir i J. Anskiai. Ona 
Astapuk $1.05.

Po $1: Victor Seperis, V. 
Paukštys, F. Klaston, J? Bal
konas, T. Lisajus, V. Balkus, 

Anony-
A. Stako-

Nežiūrint grasinimų, baugi
nimu išmėtyti juos su polici- < 
ja, 45 vyrai ir 10 motoru pa-! 
siliko sėdėti žinelių gaminimo 
šėpoje — National Fastener į 
Corp.—32 33rd St., Brookly-1 
ne. Streikuoja prieš kapoji
mą algų.

Viso streikai! išėjo apie 180 
darbininkų, didžiuma, apie 
šimtas jų, moterys. Tačiau 
sėdėti šapojė pasiliko tik da
lis moterų, nes kitos, paliku
sios namie kūdikius ir prie
auglius vaikus, vakarais turi 
prižiūrėti vaikus.

(Shalinskas)
FUNERAL HOME 

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

Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto, 
<>06^

Eaidotuviu Direktoriai:

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

TONY’S

Ne-
vins.

Viso $63.
Per Oną Depsienę ir
Kazį Balčiūną:

J. Dainius $10.
J. Stanelis $3.
Po $2: J. M. Purvėnai, J. 

M. Kalvaičiai, J. Čibirka, P. 
G., P. Gustaitis-. O. Dcpsienė 
$1.35.

Po $1: Žilinskas. A. Tita
ms. M. Briedis. N. Vilkus, M. 
Pakštienė. J. Vitkūnas, A. Ja
sulaitis, i Kunigonis, J. Rinke- 
vičienė, įJ. Kasmočienė.

Viso $37.35.
Per J. it* S. Thomsonus:

J. Potašius $15.
Po $5: J. žemaitis, A. Pra

naitis, Globičius, L. Gaisler.
Po $3: J. Beržinis, Mrs. 

Jasinskas.
Po $2: P. Jasinskas, F. J. 

Repšis, P. Bėčis.
Po $1: N. Kisielius, A. Ru-

K. Yankeliūnienė, 
mous, Joe Dagis, 
viene.

> Po $1 : A. Bepirštis, K. 
Poška, B. Valukas, N. Rutkū- 
nas, J. š., P. Rainys, W. 
Brazauskas, E.' Savitcheff, 
Adam Stupur, žigaitienė. P. 
Bieliauskas, P. Jankauskas, 
J. Karloniūtė.

Viso $113.05.
Per P. Buknį;

Juozas Beržinis iš 
Rokas Aučius .iš 

A. Galkuę iš Phila- 
J. Šimėnas iš Bell-

Hartford,
Paterson, 
d el ph i j os. 
more.

Po $1 : M. Adomonis iš 
Great Neck, Jonas Velička iš 
Jamaica.

Viso $22.

Per A. Bimbą:
Laike koncerto įteikusiųjų

A. Bimbai <?>5žj asmenų vardai 
jau buvo paskelbti Laisvėje 
lapkričio 5-tos laidoje ir su
mos priskaitytos atitinkamų • prisidėjusiems.

iki galo. O galas gali būti 
dvejopas — arba firma su
tiks nebekapoti algų, arba 
O’Dwyerio spėką ir prievarta 
juos išmėtys iš šapos.

Firma stebisi — 
minta? Kompanijos 
prie vartų nemačiusi 
no sėdėtojo išeinant,
bai įsakyta nei vieno kartą 
išėjusio nebeleisti sugrįžti.

! Spėjama, kad jiems maisto 
pristatoma kokiu nors firmai 
dar nežinomu būdu.

miestų kreditui. f
Tas pat padaryta ir su R. 

Mizarai įteiktomis aukomis 
po bendrosios rinkliavos.

Alice Tamm po koncerto 
tam pat tikslui atnešė $1, sa
kydama, kad pramogoje ne
turėjo tam progos. Taigi, 
jei randasi daugiau tokių ne
turėjusių progos koncerte, dar 
ne per vėlu tai padaryti da
bar, nes persikraustymo fon- 

Lcbčra nei pusiau nepri-

Egzaminaoįam Akis.
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

GERI pietūs: 
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shor
Frank Domikaitis 

Savininkas
^417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos
■ mėsos valgiai. Taipgi dar- j 

žoviu «r pieninių valgiu | 
gražus pasirinkimas. j

\ Worker 
rašė, kad 

rungt.\Niės t^p demokratų ii 
republik ų partijų (su jų 
apendiku liberalų partija) 
yra tiktai ošjahroji kova 

ėjų ‘šaltojo’ karo’ 
Ir kad balsuotoji 
asirinkimą turi t 

Maf^aiUonijaus - Daviso ti- 
kiete.” R.

Bi oliai

paniškoj 
sau $225

BA

ES, VYNAI

IR ALUS

D
tik • 1

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

A. Petriką
>221 South 41h Street

B O YN, N. Y.

7-0868

Va

D STREET

Joseph Zeidat
NAMŲ GAMINIMO VALGIA

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
Telefonas 
EVerereen 4-7729

LITUANICA/SQUA

RESTĄURA
Catherine Augustine & Frajfk Sanko

sk
PUIKIAUSIA LIETUVTŲ REMAURA BROOKLYN®

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMAD S

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių vai

282 UNION ĄVENUE
TH.

BROOKLYN, N. Y
errreen 4-9P12




