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32-rasias Metines Minint.
Daug Miestą Jau Atstatyta.
Donee Baseinas, 
įsidėmėtini Žodžiai.

Rašo R. Mizara

Tuojau po karo Tarybų 
pasibrėžė naują 
planą, pagal kurįpenkmečio

su 1950 motais turėtu būti at
statyta visa tai, ką vokiškieji 
naciai sugriovė, išpusti jo.

Be to, einant šiuo penk
mečio braižiniu, T. Sąjungos 
pramonė ir žemės ūkis privalo 
daug daugiau pagaminti 1950 
metais nei pagamino prieš ka
rą, 1910 metais. I

Visa tai pasiekti, aišku, rei
kia dideliu pastangų, sunkaus I 
darbo, nepaprasto ryžto.

. Pasaulio kapitalistinė spau
da 1945 metais netikėjo, kad vietų 
tai galėtu Tarybų Sąjungos , Malfkas 
tautos pasiekti.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00
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Metai XXXIX.Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Lapkričio-Nov. 10, 1949

io Only l.lthuanlA 
in the Eastern R

427 Lnrlmor Street, 
\BrookIyn G, N. V.

Teh nhonė: Stagg 2 2H7S

SOVIETAI REIKALAUJA 
TUOJAUS UŽDRAUSTI 
ATOMU BOMBAS
Kaltina Atominę Jankių Politikų
Lake Success, N. Y.—So-1 Jungt. Tautų seimo pir- 

Jakovas imininkas gen. Carlos P.delegatas 
įnešė

Tautų seimui i
siūlydamas tuojaus daryti .nai 
tarptautines sutartis, ku- 'gin 
rios užgintų atominių gink-■ Anglai - amerikonai šal-

, lų natidojimą ir įvestų tai žiūri į Romulo sumany- 
Jungtinių Tautų kontrolę , mą.

' atominės jėgos gamybai pa- i----------------------------------------

kalti„? Amerik,jKin!Į Liaudininkai
’ X. i “ • • » • iki sio1 Skaldo Gango Jėgasatmete visus sovietinius ra-1 ° °
ginimus užginti atominių i 1 1 1 • • • • 1 • 1 • I

Bet štai, 1950 metu pabai-i 
ga dar toli, o Tarybų Sąjun
gos pramonė jau pasiekė to
kio aukštos gamybos laipsnio, 
kokio ligi šiol ji nebuvo ma
čiusi.

žemės ūkis davė didesnių 
vaisių nei prieš karą.

Tūli miestai, tūlos pramo
ningosios ištisos sritys jau tiek 
atstatytos, kad nebeliko jokių 
žymių, Hūdijančių ten karo t bombų vartojimą ir įsteigti i 
buvimą. ! tarptautinę atomų jėgos! Liaudies Armija

Didysis, garsusis Leningra-, kontrolę Jungtinių '_____
das, taip baisiai sužalotas, bė-, Saugumo Tarybos žinyboje 
gyje ketverių metų atsistatė ir 
šiandien nebeliko jame beveik 
jokių karo žymių.

O atsiminkime: Leningra
das buvo apgultas arti per 
ketveris metus; didžiosios vo
kiečių patrankos daužė tą 
miestą diena dienon; nacių 
bombonešiai nuolat leido ten 
bombas !

Stalingradas, kuris buvo vi
siškai sugriautas, tiesa, dar 
nebaigtas atstatyti, bet jis ga
li būti atstatytas sekamais me
tais.

Tas pats bus su kitais mies- j 
tais.

Maskva, kaip kiekvienas 
jau senai užgydė visas 
žaizdas. 4

žino, 
karo

Vėliausios Žinios DEMOKRATA S I EHM 
IŠRINKTAS SENATANI 
PRIEŠ DULLESĄ

Washington. — Pranešama, kad M'ainierių Unijos pir
mininkas John L. Lewis atšaukė minkštosios anglies ; 
mainierių streiką. Tuo tarpu ves derybas dėl naujos su-! 
tarties su kompanijomis.

Washington. — Tikimasi, kad ir United States Plieno < 
korporacija susitars su CIO Plieno Darbininkų Unija dėl 
streiko baigimo.

Pittsburgh. — Grįžta darban 83,000 Republic ir Jones 
Jungtinių į Romulo ragino Ameriką ir ;ancį Laughlin kompanijų darbininkų, kurie streikavo 39 

rezoliuciją, į Sovietų Sąjungą bent laiki- cpenas 
i sustabdyti atominių Kompanijos sutiko savo lėšomis įvesti senatvės pensi

jas— po $100 per mėnesį, įskaitant valdinę pensiją (so- 
. cial security).

Washington. — Komunistų Partijos sekretoriaus Eu- 
■gene Denniso advokatai reikalavo, kad naujasis Aukš-

ė-

'ia, kad jeigu unija ir kom-

kuriais žydai keliauja F

ptlblil^onui Dulk

Pardons,

nanTkdi liberalai, 
inose ir

valdžia panaudos teismo inv- 
džiokšiną.- drausmę prieš 
streikieriUs\nagal Taf to

džia A suezo kanalu 
plaukti Tarptautinės ifabė-

Egiptas-neleį- 
<a-

pirminin kį 
są ir mini
kompanijas į naujas deiTy

onija iki 
pastarojo pashulinio karo.

Sovietų delegatas kaltihq 
h ir A įnertą, kad 

Xs verčia^Libiją Karine sa-

■ rinkimu 1(1

Liberalai Taipgi Rentė Lel^hana
New York. — Herbertas 000 daugiau balsų už 

Lehman, demokratų są. Lehmaną rėmė 
i kandidatas į Jungtinių Val
stijų Senatą, tapo išrinktas 
prieš republikonų kandida- 
ta Johna F. Dullesa. Lėh- 
manas, . keturis terminus

Ičiausio Teismo teisėjas Tomas Clarkas nedalyvautų Den- ■ ApreztdS CalllOTIllJOS 
nicn n nnl i nnl , U i m n Plnvlznė nhnntn roiL'Cllo\;im‘i ltniso apeliacijos sprendime. Clarkas atmetė reikalavimą. | .. >

Tokiu būdu Clarkas peržengė senąją teisminę taisyklę, ii 6HS1JŲ IStatyiIiaS
i kad privalo susilaikyti nuo naujos bylos sprendimo teisė-

Honp- Kone- — Kinu kurie dalYvaV(> pinnesniame nuteisime.
-- • atakuo’a ' Clarkns, pirmiau būdamas gerieraliu Jungtinių Valsti-

t. , Paa Cv. mJ c ™ ' Ju prokuroru užvedė byla prieš Dennisą todėl, kad Den-
■ hmc tnivn i Inis paniekinęs Kongresmanu Neamerikines Veiklos Ko-

i 5 c c .J . \ - s i mite ta. Už tai Dennis buvo nuteistas 1 metus kalėti, 
'vakarus: gresia i tris dalis •

prez. f sumanai a

/ 1 .ehmano . laimėj 
komas Trihmno 
sios dalybos” sustiprėjimuSan Francisco. — Caii- 

ifornijos piliečiai nubalsavo 
pakeisti kelis posmus senat
vės pensijų įstatymo.

Valstijos valdžia sakė, 
jog tas pernai išleistas į- 

• statymas per daug lėšuojąs 
ir galėtų nubankrūtuot Ca- 
lifornijos iždą, jei nebąitų 
susiaurintas.

manas yra 
mok ratų -

Numatoma, ___ „ t .
amerikonų blokas atmes ir.suskaldyti tautininkų 
dabartinį Sovietų pasiūly-1 vakarinėje Kinijoje, 
mą. Jie laikosi amerikinio | šiauriniame fronto 
Barucho plano, kurį Sovie-1 liudininkai 
tai vadina bandymu užkar-1nūestą, 180 myl. nuo Čung-:i AT'“"p/"’ V i9^? Cphpv-i’ Pma
ti amerikonų viešpatavimą : king0> laikinosios tautiniu- ^ia^as fh°mas J- Coicoian ■ aca, Geneva, Poit Jems n 
atominei jėgai Sovietų Są- kų sostinės/ Vidurinėje!
jungoje ir kitur pasaulyje. : fronto dalyje Liaudies Ar-

■ mija, įsiveržus į Kveičov 
į provinciją, atėmė iš tauti- 
! ninku Tienču miestą. Pieti-' 
niame fronto gale liaudi- •

'ninkai pasiekė Vučovą, u- 
į Pės uostą ant Kvangsi pro- Binghamton, N. Y.-De- ---------

Sis uostas. okratas Donaldas W.; Hartford, Conn. — Vadi- 
! Kramer laimėjo Bingham-, namus nepartinius rinki- 
itono majoro rinkimus prieš mus vėl laimėjo demokratas 
: republikoną, nors šis mies-! majoras Cyril Colęman.
tas nuo seniai laikomas re-; I 1

įpublikonišku.

Penn. Balsuotojai 
I Užgyrė Bonus Karo 
Veteranams

gale 
užėmė Enših

I vincijos sienos.
Antra-1 ^uvo paskutinisPhiladelphia. — x.xxvxw , ....

dienio balsavimuose Penn- į . tiesioginis 
dideliu mas 1 Jūr‘Ti sylvanijos piliečiai .

; balsų daugumu užgyrė su- ~ ~~ ~ 
manymą dėl 500 milionų Išbartas Kapitonas UZ 

;dolerių' valstijinių bonū Kritikavimą Valdžios 
Antrojo pasaulinio karo ve- ■ 

■ te ra na ms.

Iš Donee Baseino praneša
ma, jog ten daugelis miestu 
taipgi yra atstatyti, praplėsti, 
pagražinti.

O suėmus visą Donee Basei
ną, kaip tokį, jis šiandien ir 
vėl duoda T. Sąjungos žmo
nėms anglies daugiau nei ku- Jersey balsuotojai ; 
ri kita angliakasyklų sritis to- valstijinių bonų pasiūlym 
je šalyje. i karo veteranams.

Washington. — Laivyno 
i veiksmu vadas admirolas

i žinoma, 
atstatyti patys pramoningiau- 
si Tarybų Sąjungos miestai ir i 
sritys.

Kitose respublikose, kaip I 
Baltarusija, Lietuva, Latvija, I 
kur 
šiai didelė, šiemet negalima 
buvo atstatymo darbų prog- liaudininkų uosto, 
ramos pasiekti. ! . "

Lietuvos sostinė Vilnius, be- Dideli Argentinos 
je, ryžtamasi ne tik atstatyti, n-.U-J-L.. CtypXj,: 
bet gerokai praplėsti, pagra- farOimilKU JUTIKai 
žinti, — neužilgo jis bus visiš
kai naujas miestas, su naujais Buenos Aires, Argentina, 
parkais, naujomis aikštėmis,:— Streikuoja daugiau kaip 
plačiomis alėjomis, bulvarais, i 100.000 darbininkų — cuk- 
kurių pirmiau ten nebuvo. . rininkai, metalistai, sker-

Stūksos jame nauji dango- i dyĮdų darbininkai ir gatvių 
rėžiai, kurių vieni jau statomi,, valytojai; reikalauja pakel- 
o kiti tebėra dar tik braižė- įj alfras ir vvkdvti sutartis 
ni«°se. ĮSU darbo unijomis.

★ | --- --------
šitokioje aplinkoje, prie ši- FABRIKANTAS IKALIN- 

tokių pasiekimų šiemet Tary- TAS UŽ TAKSUS 
bu Sąjungos piliečiai minėjo i 
savo 32-jų metų sukaktį—su-■ Chicago. — Milionierius 
kaktį nuo Spalio Revoliucijos' nopierio fabrikantas Alvin 
užsiliepsnojimo. i E. Sandroff tano nuteistas.

Prieš 32-jus metus, atsimin-: dvejus metus kalėti UŽ tai, 
kime, darbo žmonių priešai : kad nusuko valdžiai $1,267,- 
nuolat skelbė, būk bolševikai 1512 taksų nuo savo pelnų, 
viską tik griaus ir naikins. |_________________________L.

Bet gyvenimas puikiai įrodė ; Maršalas Vasilevskis, atida- 
tą melą, didžiulį melą. Bolše-: rydamas didžiulį paradą-eise- 
vikai griovė kas yra sena ir 
žmonėms, liaudžiai blėdinga, 
o kas gera ir liaudžiai naudin
ga jie stato, ir stato tokiais 
tempais, * apie kokius seniau mes ryžtingai dirbsime, kurda- 
tebuvo galima tik svajoti. i mi komunistinę santvarką...

★ t Tai yra įsidėmėtini žodžiai.

Rinkimų Žinios
Syracuse, N. Y. — Demo-, rinkti Rome, Cortland, Ith-

I - , XMXVW1VXOX1

■tapo, išrinktas šio miesto Hudson miestuose, kuriuos 
majoru 10,000 balsų daugu
mu prieš republikonų kan
didatą. Tai dar pirmą kar- 

I tą per 24 metus miesto val- 
■dyba pereina 
i rankas. ,

pirmiau republikonai val
dydavo.

Elektrininkų Unijos
Pittsburgh. — Policija 

areštavo 8 Jungtinės Elek-
— Vėl. trininkų Unijos narius, ku- 

išrinktas rie išmetė dešiniuosius

oru
semr

n . amžiaus, nugriųd? 
mas namie laiptais žeiyf n.

Norwalk, Conn, 
į demokratų |miesto majoru 

socialistas Irving M. Free- i skaldytojus iš unijos (lOl-jo 
skyriaus patalpos.

Dešinieji pirm to užgro
bė to skyiiaus iždą —$161,- 
000.

Elp. Quirino Laimėjęs /
Greenwich, Conn.— Pra- i Filipinų Rinkimus 

įnešama, jog daugumas re- ---------
Boston. — Miesto valdv- ’ publikonų išrinkta miesto j Manilą, Filipinai. —Pra- 

raštininkas John B. ’tarybos nariais. 1 nešama, kad Filipinų prezi-
Hynes išrinktas majoru i t —----- dentas Elpidio Quirino

Philadelphia. —I Teigia- šiuose linkimuose gave^

boš

Trenton, N. J. — New ■ P>' 'shermaii išbarė i P™š dabartini majorą Ja-i o -
atmete : kapįtoną johną G. Crom- i mėsą M. Curley, kuris kan- į ^a, kad demokratai išrink- '35,000 balsų daugumą nau-

I meliną dėl to kad kapito- ididatavo naujai tarnybai. įld miestiniu teisėju, iždinin jam piezidento tei minui, 
į naš kritikavo valdžią už per I Abudu demokratai. ku, finansų kontrolierium ,
į mažai pinigų skyrimą lai- | , Curley pirmiau buvo įka-i11 <oioneiiu, 
vynui. Adm. Shermanas da-pietas už apgayingą pinigų i 

; bar perkelia kap. Cromme- Į viliojimą laiškais per paštą. 
į liną iš Washingtono į San ----------
i™----- Bridgeport, Conn.

pirmiausiai buvo ; SULAIKYTI 2 ANGLŲ
LAIVAI

Hong Kong. — Kariniai 
In | kinų tautininkų laivai sulai

kė du prekinius Anglijos Į 
1 • 1

Prieš Quirino kandidata-
— pagal dar vo Jose P. Laurel, kuris ka- 
suskaitymą. ro metu buvo japonų pa-
— . 'skirtas prezidentas - pa- 

Waterbury, Conn.— Mie- stumdėlis.
i Francisco. ; Bridgeport, Conn.— So- Isto majoru išrinktas repub- Laurel dar nepripažįsta

Taip Crommelin pabaus- i eialistas šio miesto majoras į Ijkonas Raymond E. Sny-j Quirino laimėjimo.
tas ir už’•Tala’buvo padaryta bai- >a>vus, plaukiančius su kro-; tas ir ug tai kad perdavė Jasper McLevy didžiu' dau-; der Jis gavo daugiau kaip i 

vmiais is Šanghajaus, K>ni-į korespondentams admirolų gurnu balsų tapo išrinktas ,
laiškus, kritikuojančius vai- l’au devintai majoro tąrny 

laivyno bai paėilitv.

ną lapkričio 7 dieną Raudono
joj Aikštėj, Maskvoje, pabrė
žė : nepaisant to, kad klasinis 
priešas ruošia prieš mus karą,

1 džią už tariamą
I paneigimą.”

Virginia ir Texas Valstijos 
Palaiko Balsavimų Taksius

Richmond, Va. — Virgi
nijos balsuotojai atmetė su
manymą panaikinti taksus 
už teisę balsuoti kongresi
niuose ir prezidentiniuose 
rinkimuose.

Houston, Tex. — Antra
dienio balsavimuose buvo 
atmestas siūlymas panai
kinti taksus, imamus už 
teisę balsuoti federaliuose 
rinkimuose.

Valdžia Šaukia tenisą V’
Ir AnglpJKompanijfis

ton. —Waldinis
’ąrpininįOis Cyrus > 

 

n a ša u k ė KM a i n i e r i u Unijos 
Johna L. Lewi-

Susikirtimuose tarp Qui- 
32,000 balsų, o demokratų įrino ir Laurelio šalininkų 
kandidatas Pat. Shea 13,-1 buvo užmušta bent 21 as- 
700. menys. ' ■

Jersey City, N. J. — Re- Pittsburgh. — 
iPublikonas New Jersey gu-'ma, jog demokratas majo- 
ibernatorius Alfred Dris- ras David L. Lawrence 
coll laimėjo rinkimus nau- imėjo rinkimus naujam 
jai tarnybai prieš demokra- minui, 

tų Hague’o mašinos kandi; ; ---------
datą Elmerį H. Wene. New Haven, Conn.— 

------------- i ipublikonas miesto 
i William Celentano 
| rinkimus trečiai 
. paeiliui. 
! (Apie rinkimų 
■kitur bus pranešta 
imame Laisvės numeryje.)

Praneša- i čeebai Paliuosavo Jankių 
Ambasados Raštininką A.lai

te r-
Praga.— Areštuotas kaip 

šnipas Samuel Mery n,

Richmond, Virginia. — 
Valstijos gubernatorium iš
rinktas demokratas John 
S. .Battle prieš, republikonų 
kandidatą.

No. Tonawanda, N. Y.— 
Republikonas Stanley Ro- 
sinski vėl išrinktas šio mie
sto majoru prieš demokra
tų, liberalu ir Amerikos 
Darbo Partijos bendrą kan
didatą Myles W. Jovce.

T
Buffalo, N. Y. — Repub-

Unijų Vadų Priesaikos 
prieš Komunistus

Washington. — Valdinė 
Darbo Santykių Komisija 
pranešė, kad jau i98,087 į- likonas Joseph Mruk laimė 
vairių unijų vadai raštu jo miesto majoro 
prisiekė, kad jie ne komu- prieš 
nistai ir neremia komunis- Johna D. Hillery. 
tinęs politikos. Tokių prie-: ---------
saikų reikalauja Tafto-! Albany, N. Y. — Demok- 
Hartley‘o įstatymas. /ratai majorai taip pat iš-

rinkmus
demokratą teisėją

M i n k š t it j ų ; t ūgli a k a sy k 1 ų 
mainieriai išstreikavo jau 
52 dienas. Pamatinis jų rei
kalavimas — palaikyti se
natvės pensiją ir \veikatos- 
ge rovės fondą 1 
kompanijų lėšomis

Sovietai Reikalauta

majoras dos raštininkas, atsišaukė į
laimėjo : Oechoslovakijos prezidentą

tarnybai š Klementą Gottwalda, įma
išydamas pasigailėti. Tad

įsėkas Prez- Gottwaldas paleido
seka- keryną iš kalėjimo, bet L/Angdiją

vietų ir Lenkijos 
politiniame Jungt. ^Tautų 
seimo komitete reikalavo 
visai Libijai tautinės nepija 
klausomybės.

Libija, šiau/fneje

Čechoslovakijos. vo štiivykla prieš
Meryn buvo suimtas kai)) Sajun

Amerika Siundą Tankus AT'U šnj’- va<T- ‘il ieS e ' Cechoslovakijos Liaudies .
Ir Bomberius Ciangui Respubliką

Washington. — Praneša
ma, kad Jungtinės Valstijos 
šiomis dienomis . išsiuntė 
Kinijos tautininkams tuzi
nus tankų ir bombanešių, 
karui prieš Kinijos Liau 
dies Respubliką.

ORAS.—Švelni giedra.

TIK $200 Už AKIES 
IŠMUŠIMA

Bessemer, Ala. — Deši- ;
nysis CIO Plieno Darbinin
kų Unijos vietinio skyriaus' Paryžius. —AmPTi 
pirmininkas Geo. B. Elliott j valstybės sekretorius Ache;

sonas slaptai^tariasi su už- 
: sieniniais Anglią ir Fr 
ęijos ministrais apie^/politi-

< ka. d

išmušė'akį kairiajam sekre
toriui - iždininkui Maur.

įTravisui. Už tai teismas tik 
$200 pabaudė Elliottą.
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l'Ar Aš Turėčiau Atimti iš Jų Teisę 
Laisvai Kalbėti?...”

Šitaip pareiškė senukas, federalinis teisėjas William ! 
Bondy, įsakydamas valdžiai leisti penkis komunistų va-. 
dovus, nusmerktus kalėj iman, važiuoti pas savo šeimas, 
gyvenančias Niujorko (Manhattano) išlaukyj.

Kaip žinia, tuojau po to, kai vienuolika nusmerktų ko- i. 
munistų vadovų buvo paleisti po belą, buvo išreikalauta, 
kad visi nusmerktieji per tą laiką, per kurį jų byla baig
sis aukštesniuose krašto teismuose, neturėtų teisės iš-!

i nuosaikiai laikosi politikos 
arba veikimo, siekiančio 
pravesti Komunistų Parti
jos programą arba tikslus,” 
negali būti CIO viršininku 
bei Vykdomosios Tarybos 
nariu. Taipgi sako, kad 

i Vykdomoji Taryba > gali 
dviem trečdaliais balsų pa- 

' šalinti bile viršininką arba 
išmesti laukan bile uniją,! 

’kuri nesilaiko CIO vadovy-l 
j bes politikos. i

pataisymas, aišku, i

■ mas butų uždraustas, 
An

prie atomi- 
mbų\ gam^boą ir .p 
ii j J^Žmti

Lietuvių Kultūrinio Centro
Rėmėjai

būti abejonės.

00 
. 500 
. 100

Sekami mūsų Kultūros Centro rėmėjai 
skolų:

Tadas Kaškiaučius, Ne
Juozas Gailiūnas, Broofc
Kazys Blaizes, Greenlawn, N^
Juozas ir Malvina Margaitis, Windsor, Conn. 100 
LDS 106 kuopa, Oregon City, Ore. . .

Dabar namo pertaisymo reikalai stevf~-&ek£mai: 
šiol viso sukelta $19,415. Dar reikia sukelti $15,555.

Namo pertaisymo reikalams iki šiol išleista $18,^179. 
Dabar namo fonde yra viso $1,336.
p Netrukus reikės sumokėti apie $10,( 
trūksta/kad trečią mokėjimą padengti.

Todėl prašome draugų šios jstaigo 
binti su paskolomis.

šeštadienį, lapkričio 26 d. įv
Namo Bendrovės sėrininkų stiyažiavima 

 

šio suvažiavimo ruoštis, kad ju\ būtų slyi^rtii 

 

visiem^, kurie tik gali, suvažiavime dalyvauti;

Prczidentas Trumanas, kal
bėdamas St.. Paul’e, lygino sa-1 
ve prie (Thomas Jeffersono, 
bet vargiai kas nors buvo tuo 
sužavėti.

Kokie gi panašumai yra?
Jeffersonas sutiko didelio,!

aršaus pasipriešinimo, kai jo■ pravestas tam, kad Murray! 
valdžia pirko I 
Francūzijos.

Trumanas sutinka 
pasipriešinimo” davimui pini- i 
gų kitoms šalims.

Koks čia panašumas?
Nupirkimas Lomsianos |>a- i užmašktoti

didino Jungtinių Valstijų te- 
ritoriją, davė svarbų uostą di-' 
džiausios Amerikos upės žio

Louisiana nuo j grupė galėtų ateityje nuslo-i 
įpinti bet kokią opoziciją jo i 

aršaus! politikai.
• ! Morris nurodo, kad šioje!

konvencijoje k o m u n izmo i 
klausimas buvo iškeltas! tik!

Penki i!š nusmerktųjų gyvena ne Niujorko mieste: 
Gus Hall i— Clevelande, Gilbert Green — Chicagoj, Carl! 
Winter — Detroite, John Gates ir Robert Thompson — 
Queenseje, didmiesčio dalyje.

Jeigu šis patvarkymas galiotų, tai nusmerktieji nega
lėtų, gal per vienerius metus, gal ilgiau, nuvykti pas sa- i 
vo šeimas, pas savo draugus, — negalėtų pratarti žo
džio, liečiančio politinį mūsų krašto gyvenimą.

Tuomet nusmerktieji kreipėsi į aukštesnį teismą. Tei
sėjas Bondy ir yra ilgametis to teismo narys. Išklausęs ! 
valdžios—prokuroro reilodavimus, teisėjas Bondy pa- i 
kraipė savo galvą, abejojančiai. Juk tokis reikalavimas 
yra neamerikinis! Tokis reikalavimas visiškai suvaržo 
žmogaus laisvę. Tokis reikalavimas neturi nieko bendro 
su mūsų krašto tradicijomis. Nusmerktieji juk nėra jo
kie kriminalistai, jie nieko nėra užmušę neigi užpuolę, 
kėsinęsi užmušti; jie nėra atlikę jokio veiksmo, kuris 
rodytų juos esant kokiais nors baisiais žmonėmis.

Nusmerktieji yra žmonės — komunistai, darbininkų 
judėjimo dalyviai, patys buvę darbininkais. Jų visas nu
sikaltimas glūdi tik tame, kad jie skelbė marksizmą-ler. 
ninizmą. Betgi marksistinis mokslas Amerikoje buvo ga
lima laisvai skelbti per šimtą metų!

Tik dabar, einant Smitho įstatymu, ] 
isterijos metais, šitie vyrai buvo pripažinti kaltais ir pa- versyvus veikimas 
daryti kriminalistais. , Tai kur tas pan

Teisėjas Bondy labai abejojo, ar Smitho įstatymas, -----------
pagal kurį šitie vyrai buvo nusmerkti, yra konstitucinis.’ KAS TOLIAU?

Tuo abejoja net ir dabartinis šalies prokuroras, justi-C šį klausimą' 
cijos sekretorius McGrath. “The Worker” korespon-i

Vadinasi, laikyti žmones Manhattano saloje, nelaisvė- identas George Morris, kuris' 
je, drausti jiems kalbėti žmonėms apie savo teismą ir sa-1 iabai atsargiai sekė CIO

I dešiniųjų lyderių anti-dar- 
uu/^ibininkiška politiką, paVer-l 

tyso. Pirkimas nedaug atsiėjo, | čiant CIO Trumano admi-l 
baisiai| nistracijos ištikimu įran-i

Ikiu. - !
Bet jis taipgi mano, kad 

negalės 
nuo CIO narių paslėpti šių

nes Napoleonbi buvo 
reikalingi pinigai.

Jeffersonas, taigi, daug ge-'
ro Amerikos žmonėms tuo pi r- visi tie manevrai 
kimu padarė.' ]

Trumano valdžia jau supy- cRenų tikrovės. Kaip SU ko-
lūs daugiau .$800,000,000 Grai
kijos reakcinei, fašistuojan-

Į čiai valdžiai.
Ji supylė arti .$3,000,000,-

000 gen. Čiang Kai-šekui ir jo 
i švogeriams.

Ji pila pinigus Turkijos vai-Į 
džios gelbėjimui. Kiek gi nau-\ 
dos iš to yra Amerikos zmo-1 neišsprendžia nė vieno šių 
nėms?

Taksų našta padidėjo.
Jeffersonas kovojo prieš

litinį persekiojimą, tvirtai
k ė Teisiu Riliu.

O šiandien žmonės nuteisia
mi kalėjimai! vien už vadovys
tę politinei par

va už algų pakėlimą? Kaip 
su kova prieš , nesvietišką 
skubos sistemą visose pra
monėse? Kaip su augančiu 
nedarbu ?

Išmetimas kairiųjų unijų 
ir milijono narių iš CIO

po 
lai

klausimų. Šie klausimai ki
lo ii] kils. Eiliniai unijistaii

I pamatys, su laiku, kad kon-’ 
vencija buvo panaudota sve-! 
timiėms interesams.

tijai, kuriai 
priimtu karinės netgi nebandyta Įrodyti sub-

i “KUR DARBAS YRA
I DŽIAUGSMO IR GARBĖS 
i ŠALTINIS”

Vilniaus Tiesa rašo apie 
Lietuvos jaunimą ir žemės 
ūkio kolektyvizaciją. Tame 

rimtai stato:galingame Lietuvos žemės

išumas?

je, drausti jiems kalbėti žmonėms apie savo teismą ir sa- i ]abai atsargiai sekė 
konvenciją, 
jis savo gyvenime

vo įsitikinimus, būtų griežtai nelogiškas dalykas, sveti-!konvenciją."Jis teigia, kad' 
. mas mūsų tradicijoms, mūsų krašto konstitucijai. jjs saVo gyvenime nebuvo i

Na, ir teisėjas Bondy pasakė: jie gali vykti į namus, ’matęs tokios įkaitusios iri 
o kalbėti aš jiems uždrausti negaliu. _ (taip reateioniškai nuštaty-

Žinoma, nusmerktieji turės, reikalaujant prokuratū- j tog ^arbo unjju konvencijos, 
rai, grįžti atgal i Manhattaną; jie turės tam tikrus jiems q ]yjorrįs yra dalyvavę* 
pritaikytus varžtus pildyti, vykdyti gyvenimam , daugelyje konvencijų.

Bet visvjen, nepaisant nieko, sis teisėjo Bondy o pa- Kfcon^ncij kaip žinoma>i 
tvarkymas rodo, jog Amerikos žmones dar gali turėti , J 1
vilties, kad jie gali kovoti ir laimėti! Dar yra žmonių' 

. čia ir ten, kuriems raudonbaubizmo isteijija galvų neap- !
suko.

Tenka laukti, kad aukštesnieji teismai pripažins Smi- 
tho įstatymą nekonstituciniu ir nusmerktieji tuomet ga
lės laisvai darbuotis, kur tik nori, kol reakcininkai su
galvos kokį nors kitą skymą, kitą įstatymą, varžantį, 
puolantį idėjas, žmogaus galvoseną.

I

p c r t v arkymai 
kaime. Respubli- 

ryžtingai žen-

ūkio procese kaimo jauni
mas turi, teigia Tiesa, tap
ti vadovaujamąja jėga.

Apie tai, kad žemės ko
lektyvizacija išgelbės kaimo 
jaunimą iš tamsos ir atsili
kimo, negali 
Tiesa sako:

Milžiniški 
vyksta mūsų
kos valstiečiai 
gia kolūkių keliu. Diena iš die
nos auga darbo valstiečių ak
tyvumas, jų pasiryžimas stip
rinti kolūkius, pasiekti arti
miausiu laiku visišką kolūkių 
santvarkos pergalę mūsų res
publikoje. šaunusis mūsų kai
mo jaunimas vis aktyviau da
lyvauja kolūkių statyboje. 
Kolūkių santvarka išvaduoja 
jaunimą iš tamsumo, atidaro 
jam plačias duris Į šviesų so
cialistinį pasaulį, duoda visas 
galimybes panaudoti savo ga
bumus, energiją ir jėgą nau
jam, socialistiniam gyvenimui 
sukurti. Tiktai kolūkyje kiek-1 
vienas kaimo jaunuolis gali 
kūrybiškai pasireikšti. Tiktai; 
kolūkyje kaimo jaunuolis gali i 
nuolat žygiuoti pirmyn,_ plėsti Į g u 24 gukako R . 

mokslo. Kaimo jausmas, ko-|metal nuo įkūrimo Taūtų I pi 
rodamas dėl kolūkių statybos i Sąjungos. Kada Sąjunga į-įsako, 
išvystymo, kovoja dėl savo lai- sikurė, tąi, daugelis tikėjosi, ■ 
mingo ir šviesaus gyvenimo, kad ji 1---- .
dėl savo puikios ir saulėtos at- darbus, kad sustabdys ka- ri. 
eities. Kolūkių santvarkos per-1; rus, Šalys nusiginkluos, vi-! nill 
galės dėka kuriasi naujas kai-'sur ekonominė padėtis < pa-: 
mas be išnaudojimo ir išnau-’geres. Jau praslinko ketwr sLta_ ___ Tautų
dojamųjų, be tamsybės ir prie-;metai šios įstaigos darbuo- (Sąjunga bei jos vyriausias 
tarų, kuriasi kaimas .kur šei-^ės. Bet ką ji nuveikė per nrinmnc Slnnmimn Knmkp. 
mininkas yra pats darbo vals-iį^ laikotarpį dėl pasaulines 
tietis, kur Į žemės ūkio darbą taikos, dėl atstatymo ka 
vis palčiau įjungiama techni-!SUgrjau^ šalių, dėl pagelti 
ka, kur daroas yra dzmugsmo nįmo abelno žmonių gyveni^ 
ir garbes šaltinis, štai kodėl' 
šventa kiekvieno kaimo jau
nuolio pareiga dar ryžtingiau i v- . A v-
dalyvauti pertvarkant Raima ize Pirma ?mu?ka- 

•socialistiniu pagrindu, stip<alltra.’ 0 V1?1 klt« sahll at 
rinti kolūkius, plėsti juose so- 
cialistines lenktynes, gaivinti 4' 
kultūrinį gyvenimą. T

i dar

ėjų pasisku-

visuotinas Lietuvių 
Prašome^ prie 

eikia 
ku

rie dėl tolumo ar kitų kliūčių negalės dalyvauti, lapojus 

 

pasiųstas proxies išpildo ir Ceųtraų pasiunčia.

Naujo Bendrovės reika 
karnai:!,
LITHUANIAN BU
110-06 Atlantic Avė., Richn

Ketvėrių Metų

Iresiiu

uopelnai”

ION, Ine.

e še

Franci j a 
kad j/ ji ne benkar- 

tas, bet /fegalis Trunp 
nuveiks didelius i šeimos -i t "i i 'vi hi"

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
NAUJI KOMPOZITORIŲ 1 Apie 

KŪRINIAI

VILNIUS, rugsėjo 4 d. — 
' Eilę stambesnių muzikos kūri
nių baigė Tarybų Lietuvos 
kompozitoriai.

i Klaipėdietis J. Karosas bai- i 
; išmetė iš CIO didžiulę Uni-1 i’ašyti simfoniją, o taip pat | 
'ted Electrical and Machine|koucerb} violončelei su smui‘ 
!Workers uniją, prie kurios,! 
paskutinėmis dienomis prieš, 

i konvenciją, prisidėjo Uni-i

•^-■tės; Bet ką ji nuveikė , per organas Saugumo Komite- 
? Sdvietų Sfrįungos at- 
vū-s-^ Malikas TferrguTiH 

omit^te pasiūlė, kad visos 
_ __ lines bombos būtų su

mo? Nieko. Per visus ket-! skaitytos ir sunaikintos, ir 
veriąs metus Amerika grie-ikad jų dirbimas ir v^’toji- 

tai 
ikos, Anglijos ir kitų 

ų atstovai nei kalbėti
■ nenorėjo, tuojau atmetė 
iMaliko pasiūlymą. Vadina
isi, Ta $ąjūnga?4\alba a- 
ipie nusiginklavimą, bet jei- 
!gu merika prigamino if 
idaiygamina atomines bom
bas,) tai nieku būdu negali- 

laikinti, nei 
zartoti. Ko- 

ikiems tikslams pagamino, 
i lai tokiems tikslams ir su- 

AmeU vartoja. Tautų Sąjungai nei 
rika visais garais ginkluoja, ąęgalvoj, kad Washingtone, 
prirengia naujam karui? diskusuojant<apsigiriklavi- 

! naujoms skerdynėms. Ji ne-! ^tų salių gmklavi-
- . ♦ i i i -J 1 M hnvn incr mn_| va rūpinasi, kad pasaulyje 1 

i naujas karas neužsilieps-j

stovai pagal tą muziką šoko 
muzikantams katute 

plojo.
i
Didžiausias Tautų Są^/m 

' gos darbas buvo, tai Mova 
i prieš Sovietį Sąjungą ir\ki 
i tas liaudiškas šalis. Ji bei 
jos paskirti Įorganai labai 
daug plepėjo apie nusigink-' 
lavimą arba karinių jėgų^ 
sukontroliavimą, o tuo pa
čiu laiku susiorganizavo 
Atlanto paktas, kurį .

5()() jaunų darbininkų, 
! nenutraukdami darbo, pradė
jo mokytis suaugusiųjų gimna-, 

. zijoje.
Gimnazija yfa gerai pasi-, 

rengusi mokslo metams. Jai 
I papildomai paskirtį nauji 
| kvalifikuoti pedagogai, įsigyta 
I nau jų vaizdinių mokslo prie- i 
monių ir sutvarkytos senosios.! 
Klasės atremontuotos’.

I Didelį susidomėjimą moks- 
! lu rodo uosto įrengimų gamyk- 
j los jaunimas, čia beveik visi 
(jaunieji auto krano darbinin- 
i kai ir statybininkai pareiškė i™. . . , i. . . . .

... | norą mokytis darbininkų jau-. al.s kariniais pabūklais 
conset va oi įjoję į njn^() gimnazijoje, nenutrau- j geriausia Sovietų Sąjungą 

! kiant darbo. Daug pareiškimų ; užpulti, kur geriausia kari- 
gauta iš popieriaus 1________ , _ . ,
“Gulbės” ir “Trinyčių” fabri-! orlaiviais geriausia atomi-, Pr.ie‘ 
kų, laivų remonto įmonės ir! nes bombas metyti. Tautų lal claro- 
kitų miesto įmonių darbininkų, j Sąjunga kalba apie atomi- I Ir tie civiliai, kuriuos i:

nių bombų kontrolę, tuo j žudys, militaristam ir kapU 
i pačiu laiku Amerika skiria ■ talistams nesvarbūs. Juk' 
' naujus šimtus milionų do- dirbtuvių dikrrkt’uose 
leiių gaminimui atominių vena darbininkai ir jų ne- 

; bombų, rengia naujus fab- reikia s^Muip dau
giau 

niam knygynui. Patalpos turės ’čiau tų bombų pridirbus, kapitalistai ramybės turės. 
15 kvadratinių metrų plotoj Tuo tarpu jau ir Anglija ; Ir Tautų Sąjunga pilnai 
prekybinę salę. Salėje 
Įrengtos knygų vitrinos, 
lai knygų parodoms ir plaka
tams. Kita erdvi salė skiriama 
knygų sandėliui.

J. Juknevičius

ku.
Kantatą, skirtą būsimai !

■ Dainų šventei, paraše Lietu- j 
! vos TSR nusipelnęs meno vei-1 

ited Farm Equipment unija, i Į^jas J. švedas. Pirmą dides- 
i Buvo manyta, kad dešinieji į nj kūrinį pateikė jaunas kom- j 
vadai, su Philip Murray i pozitorius J. Tamaliūnas, bai- i 

gęs šiemet 
kompozicijos klasę.

Lietuvos TSR nusipelnęs 
meno veikėjas A. Klenickis 
baigė kurti vokalinį ciklą “Di
dysis Tėvynės kaj-as” barito
nui ir simfoniniam orkestrui 
pagal Sal. Neries Venclovos j MODERNIŠKOS PATALPOS 
ir Mozūriūno žodžius, renk-1 KNYGYNUI

, tądieni per Vilniaus radiją , 
prie konstitucijos pataisy-, pirmą kartą atlikta A. Klenic-j ZARASAI, rugsėjo 4 d. — 
 „ kuris įgalioja Vykdo-: ]<i0 ^Kolūkiečių sėjos daina” į Suprojektuotos naujos moder- , 
mąją Tarybą apsidirbti su . solistui, chorui ir orkestrui, i niškos patalpos Zarasų cchtri-! į’ikus, kad daugiau ir grei-; giau į 

' Aktyviai pasireiškia muziki- 
Francūzijos užsienio politika dažniausiai buvo tokia; ; sakytų dešiniųjų vadų klau- j niame gyvenime jaunas kom- 

daryti^ stebėti, kad tik Vokietija būtų silpnesnė už Fran- Mannma kari nn kon-: pozitorius Julius Juze tunas, 
cūziją. vencijos

Tačiau įvykdavo atsitikimų, kuomet Francūzijos vai-! prieš tas kitas kairiąsias C 
dovai visa tai pražiopsodavo. Taip buvo, pav., laike Mu- j unijas. • 
nicho sutarties, kai Daladier atkeitė savo “anti-vokišką” i TZ-----
politiką ir sutiko su Chamberlainu, Hitleriu ir Mussoli- 
niu, kad Vokietija būtų galinga ir ^prarytų Čechoslova-

priešakyje, mes laukan ir 
kitas kairiąsias unijas, ku
rių yra apie vienuolika ir 

i kurios visos krūvoje turi 
! apie milijoną narių, bet, 
i matyt, pabijojo tokio žiau- 
I raus žygio rezultatų. Kitos 
kairiosios unijos paliktos 

joje pakeis savo! CI° eil6se> bet
, Francūzija,;

visuomet jmas„

Konferencija Paryžiuje
Mūsų valstybės sekretorius Dean Achesonas išvyko Į 

Paryžių konferencijai, kurioje dalyvaus, apart jo, 1 
Francūzijos užsienio reikalų ministras Schuman ir! 
Anglijos užsienio reikalų ministras Bevin.

Spauda ir radijas skelbia, jog ši konferencija “bus la
bai svarbi.” Kuo gi ji gali būti taip svarbi?

Spėjama, jog Francūzijos valdovai 
nusistatymą link Vokietijos, Kaip žinia, 
daug kartų Vokietijos užpulta ir nuniokota, 
laikėsi to dėsnio, kad tik ji*Vokietija, nebūtų tvirta, ne-j1 .... 
būtu galinga. ! tomis unijomis, kurios atsi-

Dabar, sakoma, Schumanas išreikalausiąs iš savo val
džios leidimo daryti panašiai, kaip darė Daladieras. No
rima “Vakarų Vokietiją” sutvirtinti militariškai; nori
ma ją sutvirtint ekonomiškai ir politiškai. Sakoma, šito- i 
je konferencijoje “Vokietijos klausimas” bus “išspręstas 
galutinai.” Bus sulaikyta išvežimai iš Vokietijos fabri
kų, bus Vakarų Vokietija įsileista į “Vakarų Europos 
šeimą.”

Kodėl Francūzijos buržuazija nusitarė savo politiką 
Vokietijos atžvilgiu atkeisti?

Matyt, todėl, kad Amerika to reikalauja. Jei ji atsisa
kytų klausyti Amerikos-Washingtono reikalavimo, jai 
būtų sulaikytas dolerių teikimas. Privalome atsiminti, 
jog Francūzijos buržuazija, kaip tas ubagas, dar vis gy-

syti. Manoma, kad po kon-; pozitorius Julius Juzeliūnas.
’’ ; prasidės teroras; Praėjusiais metais Vilniuje bu- 

■- ■ .... į Vo atlikta jo pirmoji simfoni-
- ... |ja.. Dabar Juzeliūnas sukūrė

xr .. .. ± i antrąją simfoniją, kuri įtrauk-
Konvencijos pi Įimtas ta j koncertu repertuarą.

taisymas prie konstitucijos! v
sako, kad joks Komunistų! JAUNIEJI DARBININKAI
Partijos narys , arba bile! MOKOSI
koks unijos narys, “kuris' KLAIPĖDA, rugsėjo 4 d.—

rną, buvo pastebėta, jog mė
lt iš orlaivių atomines 
mlia^ bus labai daug iš-notų, o tuo pačiu laiku, .... . . . ,

jos nosimi, Washingtonex v visai nekaltų
generolai, admirolai ir kiti i zm°nių, ai-Aqcpųs generolų 
militarisiąi diskusuoja, ko-;atspve> ad naikinant^dirb-

1 tuves7 neišvengiamai bus 
(išžudyti ir civiliai, nes to 
I reikalauja karinė . ^taktika. 

iiuHka ir 
tai

militarisiai diskusuoja

paicisKimu j ----- ......... d ivvcf/A
kombinato, nes bazes įsteigti, kokiais 1 iViat( į?... ; y,ų/sąjungą;

bus j reikalauja, kad Amerika tuo su' 
sta-1 jai išduotų bombų gamini- tų;—tut

fTv-

nesutik- 
dytų kokiiN 

nors žingsnius da
Buvęs jAV^pp. latvių literatūros klasiko Janio .

I Rainio mirties dienos Lietuvos 
rašytojai parengė Janio Rai-C

i nio kūrinių naujus vertimus ! ; ka punktliTTa Lyga,' .....
: lietuvių kalbą. Eiliuotą pjesę į nenuveikllS, išnyko. Išl\do, 
.“Pūsk, Tr

pramonės j Korsakas, Ši pjesė įein

vena iš amerikinių išmalldų!
Mums atrodo, jog čia ir glūdi toji “naujos politikos” 

priėmimo paslaptis.
Kaip ir ką konferencija nutars daugiau, liekasi pa- jj spdc’ialistai dirbs respubli- 

laukti ir pamatyti. L .......... ...................
Mums rodosi, norint šaltojo karo politiką baigti, no- į 

rint visą pasaulį apraminti, reikėtų sušaukti kitokios 
konferencijos. Gajima būtų sušaukti penkių didžiųjų ar- JANIO 
ba keturių didžiųjų konferencijos. O jei tai nėra prak- (VERTIMAI 
tiška, reikėtų sušaukti Trumano ir Stalino pasitarimas.

MIŠKU PRAMONĖS ŪKIS 
RUOŠIA SPECIALISTUS

I
Jašiūnų miškų į

I ūkis išleido pirmąją miško ga-' nio Rainio rinktinių kūriimffo-; 
mybos meistrų laidą, čia su or-! mą, leidžiamą Lietuvos TSR1 
ganizuotus trijų mėnesių kur- i Valstybinės grožinės literatū- 
sus baigė 39 kursantai. Jaunie-1 ros leidyklos.

I kos mliškų pramonės ūkiuose.
J. Paukštys

f

yėjeli” išvertė

Tai pasauliui ir mūsų kraštui, mes manome, atneštų 
daugiau naudos.'

RAINIO KORINIŲ 
1 I LIETUVIŲ 
KALBĄ

VILNIUS, rugsėjo 14 d. — 
z”• j Ryšium su 20 metinėmis, nuo

autu Ly
ga, paremtą savo kbįurioli- 

ieko

su

asjjdid ir Tautų Sąjunga susi
lauks to patiesjįikimo, nes

i Washin ib ponai joje ga- 
spadofiauja. \

Kiek Tautų Sąjungą nu-

■A Priešgaisrinė apsauga su- ; tiek ji nuveiks ii ateitoje, 
organizuota Vilkaviškio apskr.! Barškės, kaip tuščia bačka 
Pilviškių valse. “Šešupės” 
lūkyjo. Kolūkio gaismnnk 
komandą sudaro 18 žmonių.

V. Žemaitis

! prieš Sovietų Sąjungą ir ki
ltas demokratines šalis, pa
kol galutinai subyrės.

V. Paukštvs* >
!■ ........ į *

2 pusi.!—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., apkr. 10, 1949
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Iš UŽ “GELEŽINĖS UŽDANGOS” KAS PER VIENAS^AŽ^ ŠKIRPA?

Įkaltais Škir-

grpniKiškos
ėnės gre^

uriame pa
lankų 
bude-

PAŠALPOS DAUGIAVAI
KĖMS MOTINOMS

i laipsnio, kad kuo mažiau 
.triūso padėjus ir kuo dau- 
Igiau naudos turėjus. Visi 
gerai žinome, kaip ton bran
ginamas liaudies turtas, 

i kaip tuom pačiu tarpu ka
pitalistinėse šalyse jis yra! 
; bereikalingai 
j bei naikinamas.

Rašo JuodpČnietis
ninko ekonominė būklė .yra! 
skaitoma nuo to, kiek kilo-! 
gramų duonos jis gali už
dirbti per mėnesį (nusipirk-‘ 
ti per mėnesį, arba 30 dar-į 
bo dienų — J.), pas nms, !d}enos "pauciOje ....... .‘
Sovietų Sąjungoje dalykai [ui- va]sįv)jįnio banko išeik- 
visai kiti, nes is tikrųjų, ar-įvoįa milijonai kruzeirų,” 
gi tik su duona galima gy-[“ge žinios dingo tiek tai 
venti? Ar nebėia kitų svai‘i milijonų kruzeirų iš profe- 
bių gyvenimo įeikmenų,:sįn£s sąjungos kasos,” “Di- 

I kaip tai: apšvieta, senatvės į šiaušia vagystė tokių tai 
[bei Ijgos saugumas, jaunuo- valdininkų,' tokioje tai fi- 
,menės auklėjimas ir t.t.? [nansinėje operacijoje.” Šim- 

“Paimkime, kad ir duo-|tai tokių ir panašių^ dienos 
[nos klausimą. Jau 1947 me- įvykių 
itų'gruodžio mėn. -— tuojaus lapūs. Bet ar yra baudžiami 

panaikinimo kortelių,! tie liaudies t.._„
Maskvoję, 
kilogramas 

!liai, J _ 
vidutinis darbininko uždar
ais buvo 1,000 rublių. Reiš
kia, Maskvos darbininkas 
per mėnesį uždirbo 333 ki- 
llogramus duonos, kaij 
tuom tarpu Paryžiaus dar
bininkas, gaudamas viduti
niškai 10,000 frankų, už
dirbo 286 kilogramus — po!jo gyvenimo santvarkos bu-į 
35 frankus kilogr. Paimki-[vusieji “laisvo gyvenimo”! 
me butus. Kaip kiekvienoje:kapitalistinių sistemų vai-: 
kapitalistinėje šalyje, taipjdininkėliai ir kitoki šmugel-1 
ir Amerik. Jungtinėse Vai.,, ninkai;
darbininkas turi atiduoti i Aįgpu> per taįp trumpą! 
30 proc. viso savo mėnesi-[ ^palvp.inant su ^moniios iš

imo uždarbio vien tik uz bu-itorija) laiką> per 32 metu

(Pabaiga) 
piniguočiai ir kitoki siurbė-Į 
lės, visą laiką mitę sveti
mu prakaitu? — J.). Kaip 
aš matau, čia daug geriau i 
darbininkai gyvena, — nie
kur nematyti ubagų, visi 
apsiavę ir apsivilkę ir, ro
dosi, kad niekuomet čia nė-: 
ra buvę skurdo. Visur eina 
dideli atstatymo darbai, vi
sur remontuojama — daro-; 
mi patogumai ir kitokios; 
darbininkams lengvatos. 
Esu labai patenkintas, kad’ 
išvažiavau iš Brazilijos; čia ‘ 
daug geriau gyventi.

Tai štai, gerbiamieji, 
kaip rašo žmogus, išvažia
vęs iš “laisvosios” Brazili
jos, į “vergų” šalį. Antras, 
dar itin paminėtinas daly
kas, tai štai kas. Minėtas 
asmuo, gyvendamas mūsų 
tarpe, nebuvo fabriko dar
bininkas — buvo prekybi
ninkas ir, kiek mes žinome, 
neblogai vertėsi. Nežiūrint 
to, jis yra patenkintas ten 
esančia tvarka bei gyveni
mo konstrukcija ir džiau
giasi toli būdamas nuo mū
siškių “demokratijų.”

Antras, tą patį reikalą 
liečiantis ir ekonominę bei 
kultūrinę Sovietų darbinin
ko būklę išaiškinantis dalyV tą (Brazilijoje, 
kas, tai Sovietų 
ninko I. Smirnovo 
nis, atremiantis 
laikraščio “Le 
tlradarbio, Andre 
užmetimus. Drg. Smirnovas j mėnesinis uždarbis 

tarp 1,000 iki 1,500
Paprasčiausiam 

tiek kambariui, 
bei nąokama nuo

savame straipsnyje, 
kitko, sako:

“Sunku tikėti, kad 
daug jėgų padedama

eikvojamas, 
Paimkime | 
kiekvienos!

matome: i

užpildo laikraščių

turto eikvoto- 
ruginės duonos [jai? Kaip be žinios pra- 
kainavo 3 rub-l dingsta liaudies turtas, taip 

kaip tuom pačiu laiku Į be žinios baigiasi ir tos,į 
taip smarkiai pradėtos, by-i 
los. Visai kitaip ten yra su 
visuomenės turto vagimis. 
Kas visuomenės, tas šventa.! 
Riestai karosi ‘kravčenkam’ | 
bei kitokiems liaudies eko
nomijos eikvotojams. Gal ir| 
ne veltui taip bijo tos nau-

Darbininkams nuleidžiant kertinį akmenį pirmojo pa
stato būsiantiems UN namams, New Yorke, UN genera- 
lis sekretorius Trygve Lie su sidabriniu kastuvėliu už
deda cemento. Iškilmėse dalyvavo 59 valstybių diplo

matai ir atstovai, tarpe tų ir mūsų šalies aukštieji 
pareigūnai. J

Hartfordiečiai Padėjo Laisvei!
Persikelti Naujon Vieton

Aišku, per taip trumpą: 
(palvginant su žmoniios is- 

per 32 metu 
šiuo laiku, i negalima visiškai pakeisti

laikrašti- butui jš dviejų . kambarių, | vįsos lįaudies psichologiją, 
straips- virtuvės ir vonios kambario; j^ad pliekus aukščiausio 

francūzų reikia mokėti nuo 1,000 iki!SocialistiniO laipsnio, kadi 
> Monde ben- 2,000 kruzeirų, kaip tuom ;silkdri]s komunistinę ewe-! 
.— j Pierre, tarpu vidutinis ^darbininkų nįmo sįstema> turi prabėgti!

Puo tam tikras ir nemažas lai-j 
kruzeirų. |kas. Bet, kad Sovietinėj i 

vienam j ovvenimo sistemoj dirban- j 
priemiestyje, čiajai liaudžiai daug geres- 
400 iki 600[nįs ramesnis gvvenimas., • I “IQ X WXXX^DXXXL? v v V ,X X X X X X VVM,

laiko išeikvojama ir vien tik i kruzeirų. O kur kitos gyve-j tai tą užginčyti niekas ne-i 
dėl to, kad įtikinti, jog So-; nimo reikmenys? Tad pa- įstengs. Neveltui taip bijo! 
vietų Sąjungoje pora batų i galvokite, kaip gyvena bra- 'kapitalistinis luomas, nevel-i 
brangiau kainuoja, kaip ki- ^diškoje “laisvoje demokra-[ tuį dedamos visos pastan-! 
tuose, k a p i t a 1 istiniuose i tijoje” darbininkai? —- J-j^ ąos, kad sugriovus ten sta- 
kraštuose; arba, kad Sovie-[^aįP tuom tarpu Sovietų j tomą laisves įstaigos rūmą, 
tų Sąjungoje sueikvojama Sąjungoje vidutiniškai mo-i Daugelis gal pasakys: 
daugiau darbo laiko dėl po- karna 5 proc. nuo visos ai- Kapitalistinėse šalvse taip- 

! gos už butą.
“Nežiūrint į tai, kad per: pažanga,

Rašo R.
Tarp tų lietuvių tautos 

išdavikų, kurie dar prieš 
vokiškiesiems fašistams už
puolus Lietuvą, nuėjo tar
nauti Hitleriui, pulkininkas 

i Kazys 'Škirpa užėmė ypa
tingą vietą. Jo ilgametis 
šnino ir išdavimo stažas į- 
galino jį dar 1940 metų pa
baigoje tapti hitlerinių pa
stumdėliu aauios, p«sivadi- 
nusioš “Lietuvos aktyvistų 
frontu”, vyriausiuoju “va
du.”

, Buvęs liaudininkas Škir
pa po 1926 metų fašistinio 
perversmo Lietuveie leng
vai perdažė savo kaili, ta- 
ue.s budelio Plecbnviciausx 
iškopto “tautos vado” bat- 
1 aižiu Smetona nauja ji sa
vo garbintoia paskyrė į 

i<uikštn diulomatini pusta— 
nrndžioie Lietuvos karo at-l v_. , • . v.

i taše, o vėliau ambasado-i vouociams 
irium Berlyne. Tokiam dar-! \,ieTfl.1vn- 
j.bui Škirpa turėjo vpatinma !fl 
! privaloma; iis dar nuo “de-! - - — • -------
imukratiniu” laiku turėio [višku aauleiterin net iį to- 
Ir^šin su vokiečių karine įkin jiems atsidavusiu išda- 
ižvalgvba. viku. kain škirna, tarno.

TT. . . . :“Mū«u n^davinvs, — rašėHitlerio atenma. i va-iTT- i •l,v. v.. . . ....'Himleris 1941 m., — vra nej zJ •» n nlrivivin fu m n nr i VA/v-xA 1 I

'inanizuoti Rvtus senąją 
asme.. t. v. čia gwenan- 

žmonėms primesti 
kalba i1’ vokiškus 

bet rūpinfi< kad 
žmo- 

IKrai vokiš- 
germaihiško krauio.”

žemaitis
kietiios klastingo pu 
prieš Tarvbu Sąjungą 
karį^škirpa įteikė naują
memorandmną Ribentropui, 
kuriame vėli nurodė i visiš- 
kąXaktjh’istu fronto” pasi- 
renp/umtyj padėti h’tlertnei 
kariuoūienęi jos grobikiška^ 

j me žvArte per I ietuva.
^nie šiuos niekšiškus iš- 

'd''1 vi kiškos memova n durnus 
inats Škirna atvirai rašo sa- 
! vo atsiminimuose. na«kelb- 
1 tuo^e no kavo lietuviškųjų 1 V • 1 •i ■’‘nq-ic’tn snnudo^e.

H i tie1’ i n i n ka m « oku navi i s 
Lietuva, škirna liko B^rlv- 

Kndėl bitleuirinpnj pp. 
n '•'•vDu i T ietuva?

t7x kad Škirpa iimos 
buvo atlikus nggrindi-

' n n.
pArl

I Dėl i
i i a11
' n i darbo. suovan>Ū7r>vns di- 
!versantu aauias, kurios pa- 

; okunuoti 
>. Škirpa no>'ėio Įon- 

fi T įpfptrns o’Pidpįibet 
'hifierinihkoi nenorčio lietu-

DitJpvio atėiima i vai- — 
Ėdžia Škirpa entuziastingai | 
' sveiki no. A mbasador i us 
no dažnu svečiu ne tik Vo-[ 

Ėkietiios užsienio reikalu mi-i I 
,nistertioie, bet ir gestapo’ 
įvadu kabinetuose, 

rlvne “uždirbtus”' 
Škirpa pasistatė'

^xxxurvxK.xx., h_____ , ___ __  j—......... .. .....  namus, su kuriais, gkirna tano lietuvišku hitle-
jei publika būtu paprašyta sudėti kiek|nrahan^iškvmo atzvil°iu >nįnku. bet jis^nep-a/ėjo įsi- 

;o-alėio konkuruoti tik kuni-isvti “tikrai vokišk/.wrma- 
i'’o-m’liionieiįaus A ailokai- kvailio.” Jis svaiojo 
■'°10 \,lim^i- . /Jltapti Hitlerin satrapu T ie-

ie/ Kapne’ tiek ir Hitleris siekė iš
Ivne Škirpa [buvo plačiai ži-.^Įg0 paverstį Lietuvą gry- 

: nomas, kai^ Hitlerio agen- naį vokiška provincija. Štai 
! ta,s. ilmdėl pretendentas i lietu-
! Lietuvos liatidws pergalė i vį^kus kvislingus nesusilau- 

ri kė savo pretenzi ju patenki- 
staigain-

Lapkričio 6 diena Brooklvno aktoriai, vadovaujami 
Jono Valančio, vaidino Hartforde drama. “Mūsn Gvve- 
nimo Žaizdos.” Veikalas buvo suvaidintas dienraščio 
Laisvės 30 metų sukaktįes atžymėjimo proga.

Publikos buvo daug. Parengimą ruošė Lietuvių Mote-i E
ru Klubas. ininipus

Draugė L. Žemaitienė pasiūlė, kad šia pačia nrbP’a[Kaune 
oal būtu gerai. ; _ .
tiek paramos Laisvei persikelti iš senos vietos i nauia. i

Vakaro pirmininkė Ona šilkienė tuomet nekvietė ‘ .
Mizerienę tarnektvj tarti keletą žodžių apie T aisvę. Kai- ‘ 
bėtoja nurodė dienraščio reikšme ir nanrašū, kurie iš<ra-i

•kėlimui dienraščio mašinų. .

ros batų, negu kitose — 
pietinėse šalyse. Taip, ir 
mielai sutinkame, kad 1942 praeitąjį karą Sovietų Są- bei darbininkų sąlygos, vie- 
metais, kuome Sovietų Są- * junga turėjo'sekančius nuo-[nur kitur įsteigiama jų vai- 
junga buvo nuteriota iki stolius: 1,710 sugriautų i kams darželiai, kai kur pra- 
Kaukazo, pora batų .kaina-; miestų, 70,000 kaimų, 6 mi-[ vedama nelaiminguose atsi- 
vo brangiau, kaip Amerikos Į lijonai gyvenamų namų,I tikimuose bei senatvės ap-[ 
Jungtinėse Valstijose, ku- ‘98,000 kolchozų, 1,876 soy- | drauda ir t.t.
rios nebuvo karo nuteriotos,i chozų, 31,000 fabrikų bei in-i Taip, kai kur taip jau i 
dargi net nepaliestos. Ir jei dustrinių įmonių, 2,890 |vra daroma — kai kur... 
dar šiandieną tokie batai!mašinų ir traktorių stočių, 
brangiau kainuotų SSRS, 65,000 kilometrų geležinke- 
kaip Amerikoje, tai tik pa-ilių, 4,100 stočių, 36,000 paš- 
rodytų, kad Sovietų Sąjun-' to-telegrafo įstaigų, 40,000 
ga, neturėjo tiek laimės, i ligoninių, 43,000 viešųjų- 
kaip kad Amerika, per Ė liaudies bibliotekų, 84,000 
daugelį metų laisvai batus mokyklų bei kitokių mokslo 
bedirbdama.” i institutų.

Čia Smirnovas, štai ką mušta 7 
nori pasakyti: Sovietų Są- 37 milijonai raguočių, 
jungai, gimusiai 1914-18 milijonai avių, 110 milijo- 
metų karo griuvėsiuose, ne naminių paukščių, apie 
pigūs batai ir kiti antraei-Š^o milijonus gyventojų, li- 
liai dalykai rūpėjo. Pirmo-'kusių visai be pastogės; 
je vietoje, reikėjo atstaty- [šiandien Sovietų Sąjunga 
ti sunaikintas žemės ūkis, ■ prisikelia iš griuvėsių. Jau 
atremontuoti bei praplėsti' pralenktas prieškarinis ly- 
sužalotą industriją, duonos:g'is ir, tiek miestų, tiek kai- 
ir kitų pirmaeilių reikmenųdarbininkai gyvena 
pasigaminti. Kaip tuom tar- laisvai, be jokių materiali- 
pu Amerikos Jungtinės nių rūpesčių.” 
Valstijos galėjo labai lais
vai pigius batus ir kitus gy-| gerbiamą skaitytoją, kad 
venimo mažmožius gamin-Į jau ten nebepasitaiko vieno 
tis. Juk Amerika nuo pat‘kito asmens nukrypimų, ar- 
civilinio karo laikų jokių vi- ba nebėra visai šalyje jokių 
dujinių sukrėtimų ar sunai
kinimų nėra turėjusi, kaip 
tuom tarpu Sovietų Sąjun
ga jau kelintas kartas nu- 
teriojama.

į gi vra daroma šiokia tokia 
gerinamos darbo

kuome Sovietų Są-i junga turėjo'sekančius nuo-mur kitur įsteigiama jų vai-
i nuteriota iki stolius: 1,710 sugriautų ■ kams darželiai, kai kur pra-

Bet... Ar tai taip daroma, 
kad palengvinus darbinin- 
'kų gyvenimo sąlygas bei at
jautus jų nepavydėtinam 
būviui; ar tam, kad jie vra 
priverčiami tai daryti? Kai 
praeitame kare buvo kalba-

| "okieči
istatvmik

..! Rvtuose gyventu
_ nės,j/urie r

Ii, sumesti keipta dolerių per 
Sudėta $65.1,8.
Aukojo sekami asmenys:

M. Bernotienė 
Ap-p’ie Bučionienė 
J. Ramoška 
Ch. Akstinas 
Mr. ir Mrs. Johnson 
J. ir M. Margaičiai 
Valinčių Šeima (iš Pittston, Pa.) 2.00

$1 : iV. Kazlau. A. Grigaitienė. A. Rudzinskienė,[basadortus oroit galėjo pa-Ė

. 2.00

. 2.00
. 2.00
. 2.00

:istorinėmis 1940 m. birže 
.lio-lienos. dienomis 
ipadarė galą Škirpc 
j matinei karjerai: 
! nustojo buvusi n 
'kaive fašistiniams 
j matams.” Tačiau buvęs am-i

_js gauti gaulei
terio viętps Lietuvoje, Škir- 
ipe> visulėltGi nenusiminė. Jis 
lirLtoIiau rqdė šuniška išti- 
Ė kilnybe savo šeinfininkams, 
ieškodamas nauju progų 

!jiei/h§ )asitai

Po
M. Nikžentaitienė, M. Sabaliauskienė. J. Kanoną, A.įsiguosti: ir Ribentropas, ir 
Latvėnai. O. Baranauskaitė, A. Kiškiūnas. M. Valavi-i Himleris užtikrino Škirpą, 
čius, J. Kazlauskas, F. Ramanauskas, A . Ravmon. M. i kad jo patarnavimai dar 
Kazlauskas, M. Raulinaitis. A. čekas. M. Ramoškienė, | galės būti naudingi.
J. Lukštas. Žvina’ilas, Visockis. Bučas. Mažionis. A. Ma-| Kai lietuviu tautos išmes- 
žionis. O. Lemežienė, šaliūnas, Žukas. Juška. J Beržinis, i tieji i istorijos L... 
Joe Barkauskas. Jeva Malinauskiene. Laurtšaitis tar!buržuazijos politiniai 
Sauriušaitis). Mr. ir Mrs. Seb’okas, Mr. ir Mrs. Nakti-ldiniai. ] 
nis, Vasil, M. švilpa, B. Muleranka, J. 
Bujavičius.

Po 50c.: Segawich, Matulevičius. Yurk, 
Masiliauskas, A. Šimanskis, H. Urbonienė,

Kiti aukojo smulkesnėmis sumomis. 
$65.18.

Ant greitųjų užrašinėiant aukotoju vardus ir navar- 
des. užrašvtojai nesuspėjo pažvmėti. iš kur aukojusieji 
pareina: buvo parengime, mat. ir ne iš Hartfordo žmo
nių; taipgi kai kurie užrašytojai nesuspėjo užrašyti nei 
pirmųjų vardu inicialu.

Gal pasitaikvs kai kur pavardėse netikslumu;

ndriniriknurodyk jo
’Lietuvoje 1943 m. iš
1 okupantams pasiūlvma /su 

rti “lietuviu ri 
ri kautusi 

ariuo
. vasario 5 d. 

 

Jke hitlerinei

šiukšlyną'į
XJWXJ I^YXXX VXXXX Sam- I , J - . _

po Tarybų valdžios ■ ?A er^944 
[laimėjimo Lietuvoje. susi-["W 1944 . 
(Vienijo restano nrieglobstv- _ •

hitlerinių-j 
| kai Škirpą išrinko savo gau
leiteriu. Senas hitlerinis 
šninas buvo ideali figūra 
vadovauti “aktvvistu fron
tui,” sutelkusiam įvairaus 
plauko tautos išdavikus, ku
riems Hitleris buvo malo
nesnis už savo liaudį. Nuo 

užraši- to laiko Škirpa, kaip “ak- 
nėtojai prašo už tai jiems dovanoti, nes jie skubiai užra-; tvvistu fronto vadas,” iš 

i Vokietijos vadovavo šnipi
nėjimo darbui Lietuvoje ir

Abavičius, J

P. Miller, J. jie, lietuviškieii 
J. Skirka.
Viso sudėta

1 vyriausybę 
Ė memorandum 
I'siūlė

e

lietu v 
mėsą nącišti 
liams.

Karinis i 
na, galvodamas, kad pa
sprukęs i -Airija, iis iau is> 
ven^s teisingo atnildo uz 
niekšišką tarn avi Ina hitle
rininkams, labai klvsta. Jo 
nusikaltimai neužmiršti, ir 
už juos nebos dovanota.

^Tėvynės Baisas.”

Išvežta arba už- lma ir laukiama atidarant 
milijonai arklių,’| antrojo fronto, Stalinas, 

27 laikraštininkų užklaustas, 
atsakė: “Antrasis frontas 
bus atidarytas, tai mūsų są
jungininkų (kokie jie dabar 
sąjungininkai — J.) intere
sai.” Ir nei kiek neapsirik
dami pasakysime, kad jei 
šiandieną kai kuriose kapi
talistinėse šalyse yra kas 
nors daroma ar darbininkų 
būvis gerinamas, tai tik per 
dideles kovas, per nepaliau
jamus reikalavimus —' ne 
tam, kad nori, bet tam, kad 
reikia. Jei industrijoje yra 
statomos naujos ir moder
niškos mašinos, tai tam, 
kad padidinus darbo našu
mą ir sumažinus darbinin
kų skaičių; jei sveikatos 
srityje yra kovojama su ne
kurtomis smarkiai išsiplėtu
siomis ligomis (ypač, ato
grąžų kraštuose), tai tam, 
kad sergąs ir silpnas dar
bininkas veik jokios produk
cijos neduoda. Jei šiandieną 
yra skiriamos milžiniškos 
pinigų sumos kai kurioms 
pasaulio šalims, tai ne tam, 
kad ten yra duonos ir kitų

Nesistengsime įtikinti
. kad

ba nebėra visai šalyje jokių 
trūkumų. Visur jų yra ir 
bus tol, kol žmogus gyvens 
pasaulyje. Tik turime pri
pažinti tą, kad ten su tais 
trūkumais bei nukrypimais 

Kadangi tame pat laik- daug labiau ir griežčiau 
raštyje tas pats komenta- i kovojama, kaip kad kapita- 
torius, paliečia ir kitus gy- listiniuose kraštuose; auk- 
venimo reikmenis, kaip, pa- lėjama jaunoji karta ir sie- 
vyzdžiui: duoną, pieną, bul- kiarha to, kad kuo mažiau- 
ves ir t.t., tai drg. Smirno-įsiai tų trūkumų padarius, 
vas tęsia:

“Nežiūrint 
pitalistinėse

kad kuo sparčiau ir teisin- 
į tai, kad ka-igiau pasiekus aukščiausio 
šalyse darbi-i kultūrinio ir ekonominio

šinėio, norėdami sutaupyti brangų laiką.
Dienraštis Laisvė taria nuoširdžia nadėka visiems au

kotojams, tainaj tiems, kurte užrašinėjo ir rinko aukas! buvo lietuviu tautos išgamų!
Hartfordiečių gražus pavyzdis nebus pamirštas

principai iniu 
laikvti priemonių trūkumas, 
bet tam. kad apainklavus 
ias. kad atsilaikius prieš ar
te i ančiai audrą, kuri nu
baigs šluoti nuo žemes Pa
viršiaus visus išnaudotojus 
ir ių “gyvenimo sistemas.”

Visai kitaip darosi “už 
geležinės uždangos.” Ten 
dedamos visos pastangos, vi
si moderniškiausi technikos 
būdai, kad tik labiau palen- 
gvinus žmogui kovoti už gy
venimą su gamta ir kito
mis susidarančiomis kliūti
mis. Kur mękslas statomas 
pirmoje vietoje, kur stei
giamos vis naujos ir naujos 
mokyklos, kur žmogaus ger
būvis diena po dienos geri
namas, ten negali būti ver- džiaga ir praduti statybos dar
gų nei priespaudos. Juo bai. Neužilgo iš broliškų tary-

gvvvbei pa-|žmoo-ns daugiau suminta, 
tuo daugiau iis reikalauia. 
Ir jei dar iki šiandien ne- 
nasi^pkė galutinai pasiekti 
to lainsnio. tai dėka pasau
lio imperialistams ir kito
kiems provokatoriams, ku
rie neleidžia laisvai žengti 
nrie šviesaus ir laisvo gyve
nimo.

atstovas prie hitlerinės w-; 
riausvbės ir vokiečių ka
riuomenės štabo. Taip sena-
sis šnipas galutinai įteisi- ŠVENČIONYS, rugs. 14 d. — 
nd s<7vo profesiją " V | Motina-didvyrė Veronika Ma-

DAr ■’941 m. sausio 2* d č’ulienė. gyvenanti Ignajippje, 
/ . .... . i 'Inmio Ji/innmic <Tt»vn

Škirpa įteikė hitlerines ka
riuomenės štabui memoran
dumą su smulkiu planu or
ganizuoti Lietuvoje iŠ Pa"! piūčio mėnesio Veroni i' • • t

xiomis dienomis gavo iš vals-, 
tybės vien’artinę 2,500 rublių 
našalpą gimus 13 vaikui. Nuo 
1945 metu iki šių metu rug-

DIDĖJA FABRIKO 
PAJĖGUMAS

KLAIPĖDA, rugs. 14 d. — 
Bajorų “Laisves” tekstilės fa
briko kolektyvas Spalio socia
listinės revoliucijos XXXH 
metinių garbei -įsipareigojo pa
statyti naują fabriko korpą. 
Kolektyvo jėgbmis paruošta 
visa* reikalinga statybinė me-

dugnių gaivalu • “penktąją 
kolona,” kuri turėjo padėti 
hitlerinei kariuomenei oku
puoti kraštą. Šis Škirpos 
planas numatė visų jo “ak- 

j tvvistu” pagalbos hitleri- 
Ėniams budeliams smulkme- 
;nas^l941 m. birželio 19 d., 
t. y. pačiose hitlerinės Vo-.

binių respublikų bus gautas 
didelis skaičius staklių ir kitų ' 
Įrengimų.

-------------

čiulienei išmokėta daugiau 
kain 25.000 rublių valstybinių 
pašalpų. XT*

Daugiavaikė Emilija Kodę- 
nienė, gyvenanti Mrtagė/ų 
valsčiaus Metenų kaime, turi 
11 vaikų. Ji gavo daugiau kaip 
21,000 rublių iš valstybės vąi- 
kams auklėti. I

Pokariniu laikotarpiu aps
krities daugiavaikėms ir vieni
šoms motinoms išmokėta di 
giau kaip 7 milijonai rub 

| valstybinių pašalpų.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., La p kr. 10,

,,J—r



ROJUS MTZARA

Kelias į Laimę
11-3-49 A P Y S A K A .6.

(Tąsa)
Nusigando ji, persižegnojo ir skubiai vale nuo 

stalo duonos trupinius.
— Koks Jurgis, mama? — teiravausi.
— Tavo dėdė Jurgis, — iš Amerikos!...
Aš puoluosi prie lango, bet motina mane atstūmė. 

Ji nusigandusi, pikta, net pabalusi!
Kai dėdė Jurgis išvyko Amerikon, aš buvau dar 

mažytis ir jo neatsiminiau. Mano tėvas išleido jį 
Amerikon su viltimi, kad jis iš ten niekad nesu
grįš, kad žemės nereikėtu skelti į dvi dali. Man 
motina buvo sakiusi, jog mano tėvukas, kuris mirė, 
kai aš dar nebuvau gimęs, reikalauto reikalavo, kad 
Jurgis būtų išleistas Amerikon ir kad žemė liktų 
mano tėvui ir jo vaikams. Džiaugėsi mano tėvai, kai 
nuo dėdės Jurgio negavo jokios žinios per keleris 
metus, ramindamiesi, būk jo gyvo nebėra.

Trys mano vyresnieji broliukai mirė dar maži 
būdami, todėl visa tėvų viltis buvo manyje: Myko
liukas valdys čiela žemę!

Įėjęs vidun, dėdė Jurgis pagarbino Dievą ir, 
daugiau nieko nesakęs, — sėdosi suolan. Atsisėdęs, 
apsidairė ir sunkiai atsiduso. Aš stovėjau kitoje pir
kios pusėje, prie lovos, stebėjau dėdę ir tylėjau, ne
žinodamas, kas bus toliau. Motina stovėjo prie kros
nies ir braukė prijuoste veidą, matyt, galvodama, 
kas jai tenka daryti, nuo ko pradėti. Tylėjimo le
dą, tačiau, pralaužė dėdė Jurgis:

— Na, tai džiaugėtės, kad manęs gyvo nebėra ii’ 
jums teko mano dalis, — va, šitam bambliui (rody
damas į mane pirštu). Šiūr, džiaugėtės! Bet jūs 
patys, gadem, pirmiau su šventu Petru sąskaitas 
suvesite! Vieno jau nebėra. O aš gyvenu ir gyven
siu ir jūs man nieko nepadarysite!

Jis kalbėjo tetai ir, atrodė, apgalvotai. Veikiau
siai jis buvo iš anksto nusitaręs, kaip motiną ir ma
ne pasveikinti ir pakankinti. Jo balsas buvo lyg ir 
prikimęs, biskelį lyg girgždantis ir net spiegiantis, 
garsus, — lengvai buvo girdimas gatvėje. Nosis 
jo buvo panaši į mano tėvo, bet veidas pailgesnis, 
ūsai tamsesni, susūkioti, ne plikas, — tiesa, jis bu
vo už tėvą jaunesnis. Lūpos buvo plonutės. Dėdės 
balta apykakle žibėjo, — atrodė lyg nudailinto kau
lo; juosvas kaklaraištis buvo nusidriekęs ant krū
tinės, o skersai liemenę žibėjo laikrodėlio retežėlis, 
gal auksinis. Ir dėdė, tarytum pasididžiuodamas, iš
sitraukė laikrodėlį iš liemenės kišenės, stebėjo jį, 
it sakydamas: “Žiūrėkit, jūs, durniai, ką aš turiu!“

Motina pradėjo verkti ir bandė kai ką pasakyti, 
bet dėdė Jurgis įsikišo:

— Jūs prašėte Dievo, kad mane anglis užgriūtų, 
kad aš neišeičiau iš angliakasyklos. Net ir šis smul
kus kirminas (rėdydamas į mane) kalbėjo poterius 
tam tikslui! Ai bečiu, prašėte! Aš viską žinau! Man 
pranešė geri žmonės. Aš už tai jums nedovanosiu! 
Nedovanosiu!. .. — Ir jis smarkiai sutrenkė kūda, 
bet balta savo kumštimi į stalą.

— Aš Dievo neprašiau, ne, mielas Jurguti. Tai 
melas! — teisinosi motina. — Piktų žmonių liežu
viai.

— Prašėte, gadem, prašėte! — šaltai atkirto dė
dė.

Motina puolėsi prie dėdės, grobė jo ranką ir bu
čiavo jon, maldaudama nusiraminti, nepykti. Man 
pasidarė liūdna, gaila motinos. Ir aš tuomet pra
dėjau verkti, kodėl mirė tėvas. Jei jis būtų gyvas, 
taip nebūtų atsitikę.

Dėdė buvo teisus: mano motina meldėsi, kad jis 
negrįžtų iš Amerikos, kad jis ten mirtų. Mano mo
tina buvo labai pamaldi moteriškė ir kiekvieną sa
vo nuomonę ir troškimą ji pasakė per maldas.

Atsimenu, vieną gegužės mėnesį pas mūsų kai
myną buvo suruoštos gegužinės pamaldos — vaka
rais susirinkdavo kaimiečiai poteriauti ir prašyti 
panos Marijos, kad ji suteiktų žmonėms sveikatos ir 
derlingą vasarą. Atsimenu, motina keletą kartų, 
baigusi poterius, sukalbėdavo specialę maldelę ir 
jon įterpdavo žodžius “kad Jurgis negrįžtų iš 
anglies kasyklos ir Amerikos.“ Jos maldos ir pote
riai visuomet buvo kalbami pusbalsiai, —/kiekvie
nas, kas norėjo, galėjo girdėti. Tad kai kurie mūsų 
priešai, matyt, buvo parašę dėdei Jurgiui Ameri
kon, gal perdėdami, išpūsdami tikruosius faktus. 
Būdamas Amerikoje, dėdė griežė prieš mano tėvus 
dantį, žadėjo sugrįžti ir jiems atkeršyti. Kai tik jis 
sužinojo, jog mano tėvas mirė, tuojau, nieko nelau
kęs, skubėjo Lietuvon, ir štai to pasėka!

Tuo sykiu trobon įėjo bernas ir dėdė, matyt, su
sigėdinęs, atlėžo, pradėjo kalbėti žmoniškiau.

— Mykoliuk, ko tu stovi, kaip sugautas, eik pa
bučiuok dėdei Jurgiui rankon, — pasisveikink, — 
linksmesniu tonu kalbėjo motina.

Kai aš pabučiavau Jurgiui rankon, jis, išsitrau
kęs iš kišenės pusrublį, tarė:

— Koks tu didelis, Maiki. Augi, kaip ant mielių. 
Še pinigas, nusipirk baronką, tu, gadem, bamb- 
liuk!.. . Dabar aš matau, kad jūs visi prašėte Die
vo, idant aš negrįščiau, kad mane anglis užgriūtų. 
Bet Dievas jūs nepaklausė, jis buvo mano pusėje, 
ir dėl to aš grįžau!

Motina iškepė kiaušinienės su lašiniais ir mes vi
si valgėme, klausydamiesi įdomių dėdės pasakoji
mų apie Ameriką, kelionę skersai Atlantą, apie jo

ilgesį ir norą grįžti gimtą j in kraštam
Užkandę, dėdė, bernas ir aš sėdomės į vežimą ir 

pasileidom į Kurlius parsivežti paliktų ten dėdės 
Jurgio daiktų.

— Nemanykite, kad aš grįšiu tuščiomis, — nu
sišypsojo dėdė. —- Nupirksiu bačką alaus, degtinės, 
na, ir pyragų. Turėsime balių, gademit!

Susirinko kaimynai, pradėjo gerti ir Valgyti, ir 
gilaus pavydo akimis stebėti tarp jų esantį Jurgį 
Kilpą, prieš kelefis metus buvusį tokį, kaip jie, o 
šiandien — poniškai apsirėdžiusį, su žvilgančia 
kieta apykakle, remiančia smakro, su laikrodžiu. O 
kas tuose dviejuose čemodanuose! Dar daugiau:kas 
jo kišenėje! Sugrįžo jis, rado žemę, savo dalią, kaip 
paliko, ir dabar galės poniškai gyventi. O jie!...

Išgėrę, įsidrąsinę kaimynai klausinėja dėdę, kaip 
atsitiko su jo koja, kodėl jis šlubuoja, kodėl ji pri
traukta?

— Kasykloje, — aiškina jis. — Kasykloje tas 
velnias mulas, traukdamas anglies vežimėlį, kaip 
ten pasisuko, virto, aš buvau arti jo, — jis man ant 
kojos, na, ir nulaužė, tas, biasteriš!...

Pyksta dėdė ant mulo, jį garsiai keikia ameriko
niškais žodžiais, kurių mes nesuprantame.

— Kas yra mulas? i-
— Mulas? Nei arklys nei asilas, — turbūt paties 

velnio sutvertas. Labai durnas. Giliai žemėje, ka
sykloje juo anglį vežioja. Lietuvoje tokių nėra ir 
būtų gerai, kad jų niekad čią neatsirastų!

Mes klausomės pasakojimų išsižioję.
— Bet už kojos nulaužimą man’sumokėjo, — iš

didžiai aiškina dėdė. — Šiur, sumokėjo !
Jį nuvežė ligoninėn, ten išlaikė keletą savaičių, 

nemokamai apgydė, ir kompanija jam dar davė 
viena šimtą doleriu ! .. .

Šimtas dolerių — pas mus du šimtai rublių. Kiek 
pinigo! Kaimynai trauko pečius, kalbasi. Kiek pas 
mus žmonių susižeidžia, — nieks jiems nei kapeikos 
už tai neduoda. O ten! Tai Amerika!

Norėdamas parodyti, kad nulaužta koja dėdei ne
kliudo niekame, jis, jau išgėręs, užkomanduoja 
Griniuką užtraukti armoniką. Dėdė pasigrobia kai
mynų dukterį ir pradeda šokti, suktis tik dunda 
žemė! Kaimynai stebi ir juokiasi. “Iš tikrųjų, jis 
sukasi, kaip viesulas!...“

Kodėl gi jis iš Amerikos grįžo?
— Todėl, kad ten perdaug bedievių, cicilistų. Jie 

drasko žmonėms akis; penktadieniais j mėsą ėda; 
gavėnios neužlaiko; Dievą paneigia.

Pirmą kartą savo gyvenime apie socialistus iš
girdau iš dėdės lūpų ir man po to labai rūpėjo jų 
nors vieną pamatyti.

— Tai Amerikoje, sakot, anglį kasėte? —- tary
tum netikėdamas! tuo, ką anksčiau dėdė pasakojo, 
klausė vienas.

— Taip, kasiau anglį. Buvau mainiėrio bode. Gi
liai, giliai žemėje po Šenadorio miestu, kur saulės 
spindulys nepasiekia, vėjas neužpučia, dienos švie
sos nėra. Kai kurie čia prašė Dievo, kad mane ang
lis užgriūtų, kad aš iš ten neišeičiau, kad nesugrįž
čiau Lietuvon, kad jiems mano žemės dalis tektų. 
Žinau!... 1

Jis pradėjo pykti ir rėkaloti labiau negu kai tik 
ką įėjo į trobą, sugrįžęs. Jis šėlo, bet kiekvienam 
buvo aišku, kad jis jau girtas, rėkė vis žiūrėdamas 
tai į motiną tai į mane.

Motina ir vėl pradėjo verkti, nebežinodama, kaip 
teisintis. Kaimynai ramino ją, sakydami: “Ne tave 
jis turi galvoje, ne tave,“ bet visi žinojo, kad ją ir 
visi širdyje pritarė dėdei Jurgiui.

Pobūvėlis pasibaigė, nes jau nebuvo ko gerti. 
Kaimynai vyko namo ir mes rengėmės gulti.

Ilgai aš negalėjau užmigti, vis galvojau, kas bus? 
Man atrodė, jog atvertėme naują buities lapą, iš 
kurio teks mums iš naujo mokytis gyventi.

Girdėjau motinos atsidūsėjimus ir jautrius deja
vimus, — buvo aišku, kad ir ji nemiega ir ją labiau 
negu mane ėda tie patys rūpesčiai ir klausimas: 
kas bus?

(Bus daugiau)

Detroitietis Lou Gardner su savo šuneliu, laimėjusiu 
pirmą prizą mėgėją trauktu paveikslu konteste nacijo- 
nalčs šunų savaitės pro^a (įdofrnu, kuomet mūsų ša
lies benamiai, bedarbiai ir beduoniai žmonės gaus jų 

pagarbai ir gerovei skirtą savaite?).

i

Po 44 dienų streiko keturių gelžkeliečių brolijų ir Missouri Pacific Railroad firmos 
atstovai pasirašo sutartį. IŠ kairės sėdi: Roy E. Davidson, atstovaująs 4 brolijai; 
Guy A. Thompson ir Paul J. Neff, firmos viršininkai. Stovintieji: L H. Rogers, 11 
V. Laverty,1 E. B. Boggs, Frank Aldrich, V. H. McDonald, visi unijų <ątstovai. Atstok 

vaujamos unijos yra Brotherhood of Locomotive Engineers, Brotherhood of Loco-1 
motive Firemen & Enginmen, Brotherhood of Railroad Trainmen—(Visos nepriklau

somos), ir Order of Railway Conductors, AFL. \

Sklandus, Gražus "L” Koncertas
Metinis “Laisvės” dienraŠ- 

I čio koncertas Bruklino prie- 
i miesty, Richmond Hill, 110 
! st. & Atlantic avė., buvo
■ gražiai apvalus, įspūdingas. 
: Skambiai jis pažymėjo “Lais- 
į vės” dienraščio 30 metų su- 
; kaktį. Ir ilgai jis aidės pu- 
j blikos vaizduotėj ir širdy. 
Į Įvyko 1949 :m. spalių 30 d.

Didžioji Lietuvių Centro au-1 sakyt! 
ditorija pilnutėlė rinktinės 
publikos. Pasieniais stovi- 

Iniuoja ir stačiokų būreliai. 
Kai dėl Bruklino, tai koncer
tas pasivėlino labai menkai— 
tik kokiuo pusvalandžiu, o 
paprastai pasivėlindavo ir vi
sa valanda ir dar daugiau.

'žinoma, vietinis Aido cho
ras padarė pradžią. Jurgis 

į Kazokevičius, choro mokyto
jas, diriguoja, Silvija Pužaus
kais lydi pianu. Pat pirma 
J. V. himnas ir Lietuvos him
nas. O toliau aidėjo malo
niai melodingos S. Šimkaus 
“Vienas žodis ne šneka,” M.

1 Brazausko “Tykus, tykus va- 
i karėlis” ir dar priedui “Pasa- 
1 kyk, mergele, pasakyk jau- 
i noji.” 
I

Kaip ir paprastai, 
į aiškis Aidas atsirekomendavo
■ gražiai, nors choro sąstatas 
j ir nebuvo pilnas. Nesimatė 
į keleto įžymių asmenybių, ku- 
i rių skardūs balsai būtų dar 
! labiau prisidėję prie Aido 
i garbės ir gero vardo.

Kaip ir buvo galima laukti,! spaustuvės patalpoms 
triumfo liaunus 
dvi čikagiškės lakštingalos — 
Agotėlė Kenstavičienė ir Kas
tutė Abekienė. šaunios due
tistės, malonios klausyt ir ma
lonios žiūrėt. Jųdviejų bal
sai, kaip skudučiai, suderin
ti. Liejasi sau švelniai, leng
vai, natūraliai, . lyg kad sa- kad, 
vaime,' be pastangų, be akro
batikos. •

Ir gausiai jos liejo skam
biuosius akordus iš savo skal- gudų 

Gražiai! d Žanų 
: rusų

; ditorijoj, praėjusį pa vasarį, 
i Kuklutė, mandagutė mergai- 
I tė — o kokį ji turi talentą!

Savo mokytojos pianu ly- 
j dima, .jaunuolėlė smuikininkė 
• išpildė net tris sudėtingas 
j klasikines kompozicijas: Tar- 
■ tini-Kreislerio “Fugą,” Vo- 
' tampo “Fantasia appassiona- 
j ta” ir dar vieną tokią. Ką gi ir

į sukluso ir klausė, muzikos su- 
j žavėta. Solistę apdovanojo 
j gyvų gėlių puokšte—ir skar- 
j džiaisį nuoširdžiais aplodis- 
■ mentais.

Vladimirą Dylovą jau pir 
miau girdėjo mūsų brukliniš- 
kė publika. Storabalsis 

lanl 
Pui- 

daiu(>#

I sas.
i tus,

Balsas .jo stiprus,

' kiai perduoda
| nuotaiką.
I gerkle, bot 
i tu—gyvai, 
! tiškai. B.
pianu, Dylovas išpildė 
garsiąją ariją iš operos

i ko” : “Variagų svečio 
i —ir kovingąją dainą i
i tės “Volga, Volga.”

Dainuoja 
ir širdžiai 
perjaustai,

te ausį ir glostė širdį, 
katučių plojimai !. . .

Vėl šalinyte^-pHuJpiano, 
ieš mus /vėl atsistoja

miras Dyloyas opera 
padaii/a^ 

vo garsėją šaliapino modįfi- 
“Ei, uchnem! ei, udi- 

Ir iš tikrųjų, po gi
bone geriausiai ją ir 

įja j<> artimas draugas 
š. Ir, balsas, in_Jaws- 

mas, ir mimika, j'f'-risa n£rbv

nem

; yr 
bruk Ii-1

n

mXi 
km

Lygiai 
<ohda

)0 •

pasigro-

lagu ja

•oinu” y (“Kada 
ėjo,” Marijos 

nįtkos poezija)
pilnos jumoro ir 
romanso

na

Audžia 
jau-

visam koncertui vai- 
5jo vėl tos pačios 

melodingosios duetistės iš Či
kagos. žii\)ma, š^linytė for
tepijonu sudayo muzikinį fo- 

o Agotėlė ’ičienė ir
Khstutė A be k bin a
iri virbina klausovus savo 
liZikliškomis sutartinėmis, 
pasirenka jos, šelmutės, 

liūliuojančiai, roman- 
mylimas melodijas. 

'atCpilgna nuskardėjo Anto- 
v(>zak() “Humoreskas,” 

paskui — “Tėvynės išsiilgi- 
Ir gi miklumėlis tų i mas, ispaniškoji “La paloma”

Myliu tave 
galiaūęiai — pradi-

.. Bim- 
prabilo 
Pinigų

orą

Vietoj' pertraukos 
ba keletą minučių 
karštaisiais reikalais, 
skaudžiai ir greitai
Reikia visur?, Pat pirma “Lais
vės” spaustuvei perkelt Į šitą 
namą — Kultūros centrą, ir 

pasta-

taip iv

nusinešė tos i tyt. Aukų sumesta 
šimtelių.

Kai 
grupė, 
užvirė, 
riestų jaunuolėlių! šoka su to- 
kiuo azartu, 
nuotaikingai, taip šelmiškai, nė ir 

žiūrėdamas, nusėdėt n^.- singoji 

 

Ir kojio nešoko! L’krai\j mėn 
Hryčaniki”

pasirodė rusų 
tai visa salė

taip šalbieriš|<ai > karštaiA 
paskutinė

aukNtai pakilo-

(“grikiniai' 
iai”), “Kolomcika,” 
‘ ‘ K ryžačo k,” a za rbe i - 
“Kaukazo nuotaka.” 

P o 1 i a n k a ” (“ L a u k y n/e 
Ta marga, mirgtjliuo 

j jauti šokių egzotika 
; įkaitino žiūrovus, kad\ rodos,

nų

I saus repertuaro.
; akompanuojamos mūsų įgu- 
! dusios muzikės B. šalinytės- 
I Sukackienės, duetistės padai- 
. navo iš eilės bent 
! dainas: 
. mėnulis, 
i dienas, 
■ nystės 
i . Nėr 
i mentai
Gėlių puokštės padabino sau-i Biruta Senkutė, 
niąsias duetistės. Tai publi-;

I kos sentimento pareiškimas. ,

“Tris
“Jau-

įmantrias

keturias
Jau aukštai pakilo 
“Vasaroj,” 

tris naktis,” ir
atminimai.” 
ko ir minėt: aplodis- 
skardėjo ir skardėjo.! štai

Išsirikiuoja Aido vyrų cho
ras. Skardžiabalsiai trubadu- 

i rai, žvalieji grenadieriai. Pi- 
į anų juos veda S. Pužauskaitė. 
Sudrožė mūs šaunieji pusber
nėliai bent keturias dainas: 

j “Mes razbaininkėliai,” “Te- 
į gyvuoja meilė,” Šimkaus 
| “šaltyšius” ir “Krata.” Su- 
i drožė vyriškai. Gėdos Bru- 
i k linu i nepadarė.

JaUnučiutė, bet jau sodriai 
pražydusi smuikininkė Dora 
čiuberkytė. Jos nepaprastą 
muzikinį gabumą gavom jau 

! pirma, pastebėt, toj pačioj au-

?gis, klausytum 
klausytum, išsižiojęs ir nuste
bęs ABet^jat^m^j^septintos. .

Pamlo, sušurmuliavo įkai
tinta .publika! Visur - pilna 
gražaus svietelio. Tik spėk 
sveikintis. Netrukus au’d+U**' 
rrros-salė pavirto šokių arena, 

imtų, ir pradėtų tas , q vaikomasis saliomis — tai 
figūras išvadžiot. bičių/ir bitelių spiečius. Stalus 

ėdę^-svrČTai iš toliau, ir iš 
, ii- dainininkai, ir šo- 
r^TI'atriuinkai.. ir viso-

Jau ko 
mūsiškių

ant pastolio šyeli
gražu

I kas sopranas, 
lydi mūs įgu<

i

j įdomybe, 
pirmiau

Visi giria 
linksmučiai.

muzikos ar

koncertą. Visi 
Metinė šventė, 
net ir tolimųjų

tistė . šalinytė. Iš Džiakomo
Pučinio operos “Giannį
chi” Senkutė maloniai ir glū
džiai padainavo ariją: “(X 
mio amor caro“ (“Mano mei
lė brangioji”), Miko Petraus-

Cparapijų” susidaręs kermo- 
šiyis.N Džiaugies, susiėjęs, pa- 
siimtęs, Lai ką pasikalbėjęs 
su (daugybe a supsiu. O tie 
pa^iLdlbėjimai su artina ir su- 
tvirtina tuos jaukius draugiš

ko “Kaitink, šviesi šaulute” kūmo ryšius, kurie nuskaidri- 
ir “Saulelė raudona,” ^Stasio naegyvenimą ir suteikia noro

' Šimkaus “Patarlė” ir (>}Xre- dirbt, veikt, krutėt.
i tės “Nauthy Marietta” .ariją Taigi veikime. Lrūtekime
1 “Ah, sweet mystery oi“ life” visi ir visaip! Atsilaikysimo
į (“Ai,-saldžioji gyvenimo slap- prieš reakcijos siaubti litruku 
Lybe”). Puikiai kultivuotas tik) pasistengsime. ‘N-N

1 skambus jaunutis balsas glos-) Jonas KaŠkaitis.I---- --- ---- ----- L-------- '
4pusl.—Laisvė (Liberty, L’ith. Daily)— l.aplcr. 10, 19jl9



MONTREAL, CANADA
PASEKMINGA VAKARIENĖ

Spalio 22 <1., Frontenako 
distrikte, Bovet svetainėje, į- 
vyko pirma šiame sezone pa
žangių lietuvių vakarienė. 
Vakarienė buvo visapusiškai 
pasekminga. Publikos atsi
lankė daug ir visi buvo geroj 
nuotaikoj.

Rengėjai reiškia nuoširdžių 
padėką visiems prisidėjusioms 
darbu, o ypatingai geriems rė
mėjams. prisidėjusioms gau
sia auka prie vakarienės su
ruošimo. širdinga padėka ten
ka to distrikto biznieriams T. 
Subačiams už? stambią auką, 
taipgi naujiems ’‘Palangos” 
biznieriam, drg. V. Verbylie- 
nei ir vienai draugei už sutei
ktas aukas.

★
L. B. VAJUS IR KONCERTAS

Nors L. B. vajaus tik pra
džia, bet džiugu pabrėžti tas 
faktas, kad mūsų kolonijos 
vajininkės nei mūsų, nei L. B. 
nesuvylė ir 'savo duotąjį žodį 
stengiasi išpildyti. Tiesa, dar
bas labai didelis, reikalaująs 
daug pašiaukavimo, energijos 
ir sugaišties, bet jos tuos sun
kumus nugali. Tikiu, kad jos 
susiras sau ir talkininkų, ku
rie nuoširdžiai padės šiame 
dideliame' darbe. O joms pa
čioms linkiu pasekmingai tęs
ti darbą pirmyn !

Liko jau ne pilnas mėnuo 
laiko iki metinio L. B. koncer
to. kuris įvyks 27 d. lapkričio, 
toj pačioj svetainėj, kurioj vy
ko L. B. koncertas pereitais 
metais, t. y., 5101 Explanade 
St. Po pietų.

šiame koncerte, apart vie
tinių meno .jėgų, turėsime kon
certo žvaigždę, pagarsėjusią 
profesionalę dainininkę Sylvi- 
ją Pran (Notautaitę) iš Junti- 
nių Valstijų.

šios kolonijos lietuviai ne
pamirškite minėtos dienos, 
neužsiimkite kitokiais reika
lais, o pasistenkite dalyvauti 
koncerte.

★ 
VIEŠNIA IŠ URUGVAJAUS

Jau penki mėnesiai laiko, 
kai į mūsų koloniją, pas sa
vo tetą Mrs. Paul (buvusią 
torontietę Kubiliui;), atvyko 
Birutė Ziganevičiūtė, kuri

mergina. Jos keli išstojimai j 
ir debiutai dainavime buvo 1 
labai pasekmingi. Ji mano: 
greitu laiku pradėti dainuo- I 
ti ant radio ir operoje.

L. B. koncerto komitetui 
j atsikreipus pas ją, kad sutik- 
1 tu dainuoti ruošiamame kon- 
! certe, ji mielai pakvietimą 
priėmė, tik su sąlyga, jei jai 

i laikas leis, nes kaip su kokia 
i kompanija susiriša, tai ne vi- 
; suomet gali daryti ką nori.

Linkiu šiai maloniai lietu- 
į vaitei gero pasisekimo jos už- 
' si brėžtuose tiksluose. Taip gi 
' būtu malonu girdėti ją dainuo
jant L. B. koncerte.

i GAVO DIPLOMUS !
Daug pasidarbavusių pažan- 

i giame judėjime draugu A. ir 
1 M. Kavoliūnų sūnus Antanas, 
jūrininkas, kiek laiko atgal 

' o-avo diploma, užbaigęs ąukš- į 
’ tesnę mokyklą, šiuo laiku jis į 
į išvykęs ant savo tarnybos.

Spalių 27 d. kita jaunuolė • 
i Olga Zečiūtė, pažangios moti-: 
jnos dukrelė, grakšti, maloni 
l mergaitė, gavo diplomą, bai
gusi aukštesnę mokyklą. Ji jau 

i dirba telefonų kompanijoj ir; 
dar toj srityj studijuoja auk- : 
štesnei vietai. |-

Spalių 28 d. baigė V e rd u no į 
“High shool”, su aukščiausiu i 
laipsniu, ir gavo vertingą pini- | 
ginę dovaną, tai taipgi plačiai I 

' žinomų ir pažangių tėvų dūk- j 
relė Irena Gudaitė. Ji mano į 

i tęsti mokslą toliau.
★

PAŠALPINĖS DRAUGIJOS į 
SUSIRINKIMAS

Montreal o Lietuvių Sūnų ir ■ 
Dukterų Pašaipiuos Draugijos! 

! mėnesinis narių susirinkimas ' 
i įvyks lapkričio 13- d., 1 vai p. 
i p., Bovet svetainėje, 2571 On- 
' tario St. E.

Nariai kviečiami skaitlingai [ 
dalyvauti šilime susirinkime, i 

' nes yra svarbių draugiją lie- ' 
i čiančių reikalų aptarti.

LIGONIAI
Pora savaičių atgal nuo i 

danties ištraukimo smarkiai ' 
sutino smegenys draugei B. ' 
Malinauskienei,‘ilgametei spa-; 
ūdos bendradarbei. Ta liga ją ! 
gerokai pakamavo, turėjo ir|

“Ot, negaliu išspręsti, kurį fabriką dovanoti savo 
sūnui jo gimtadienio proga.”

DETROIT, MICH.
BAZARAS

kalba savait- 
Worker ren- 
bazarą gruo
di opose, 2705

Vietinis anglų 
raštis Michigan 
gia tarptautinį 
džio 1-2-3 ir 4 
Joy Rd.1

Tenai bus visokių įvairumų 
—šokiai, valgiai, stalai 
tingu tautu su visokiais 
kautais daiktais, taipgi 
ga bus tik 25c.

Tautinės mažumos už par
duotus įžangos tikietus pasi
dalins sau įžangos sumą ant 
nusės.

Mūsų 
Kliubas 
štaia su

Patartina, kad ypatos, tu- 
paau-

skir- 
suau- 
įžan-

Moterų Pažangos 
nutarė turėti savo 
daiktais.

rinčios kokius daiktus, 
kautu dėl moterų stalo.

Tai labai naudingas 
kas — rėmimas anglų 
dos.

spa u

jčionais lavinasi dainavimo, iš darbo išlikti.
tnuzikos ir baleto srityje. Tai Spalių 15 d. J. Vanagų sū- ■ 
yra labai simpatiška, neišdidi nelis Juozukas, lipdamas laip-' 
ir turinti labai didelį talentą tais smarkiai puolė ir išsisuko '

IŠMINTINGAS ŽMOGUS, 
KURIS Iš ANKSTO APSI
RŪPINA PATS SAVO IR 

ŠEIMYNOS SVEIKATA 
,. Tėmykite atydžiai. Nelaukite kol 
fapsirgsite ir reikės gulėti lovoje! 
arba eiti ligoninėn. Tas jums atsi
eitų labai brangiai. Bet tą galima 
išvengti, jeigu iš anksto apsisau- 

. gosi, naudodami Miracle Ointment 
(Mostis). 'lai geriausias ginklas 
prieš įvairias ligas. Yra 5-kių rūšių1 
vaistų. Prašome pasiskaityti.

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

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

No. 3—M. J. S. Miracle Salve for 
Skin Irritation. Rash, Sinus, Ath-, 
lete’s Feet, boils, .pimples, burns, 
sores, ir tt. Ši mostis visuo- į 
met pagelbsti. Gelbsti, jeigu kojos 
kaista, nuo nesveikumo nosies ar 
burnos ir dėl kitų įvairių odos ligų.' 
Kaina $1.25.

No. 4 -M. J. S. New Discovery ! 
Salve for Itching Skin ar Poison , 
Ivy. Sila mostis naujai išrasta, ga
lima prašalinti niežėjimus odos,! 
Poison Ivy, rasi), išbėrimus, nušaši- 
mus. Kaina $1.25.

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

Si mostis prašalina Piles į trum
pą laiką, varvančias ar ne, užsenė- ■ 
jusias ar naujas, pagelbės be pjaus- Į 
tymo, jei dar neišsivystė vėžio li^a.• 
Nurodymai kaip naudoti ir užsilai-| 
kyti pridėti prie dėžės.
Kaina $2.50.

Siųsdami užsakymus, kartu ir pri-1 
siųskite moncy-orderį ar čekį. Siun- ■ 
čiant C.O.D., reikia prisiusi 30c ’ 
ekstra pašto ženklelių (stamps) su, 
orderiu. Adresuokite.

M. J. ŠVILPA,

kairę ranką.
Spalių 24 d. Viktoria ligoni

nėje padaryta operacija Emi
lijai Mačionienci, verduniečio 
biznieriaus Jurgio Mačionio 
žmonai. Operacija pavyko ge-; 
ra i

Linkiu sergantiems greitai i 
pasveikti. 

k n
ATŽYMĖJO SUKAKTI

Spalių 22 d. pas Joną ir Ur- Į 
šulę Vaišvilus stuboje, pasjtan-j 
gomis jų dukters A. Verbylie- ' 
nes, Dauderienės ir kitų vaikų, 
buvo suruoštu surprizo par
tija, paminėjimui jų 40 metų 
ženybinio gyvenimo. Buvo la
bai gražus ir įspūdingas pami
nėjimas.

Linkiu “jaunavedžiams” dar 
ilgai pagyventi I

Korespondentas

pagelbės

turėjo net 
išgavus sa-

Cleveland, Ohio
I

KLAIDOS PATAISYMAS
žinutėje apie draugo Vik

toro Romon d o padėjimą ant 
deportacijos listo, kuri tilpo 
“Laisvės” No. 243, iš lapkri
čio 4-tos, padaryta nemaloni 
klaida. Kur sakoma “Floyd 
E. Ault sakęs žinąs tikrąją 
Romondo pravardę, ir kad jis 
įvažiavęs į šią šalį legaliai...” 
“Laisvėje” pakeista į “nelc. 
galiai.” Tas “Laisvės skaity
tojams Romondo dalyką per
statė klaidingai, primetant 
Romondui neužpelnytą apkal
tinimą. Todėl atitaisau tą 
klaida. J. M, S.

P. O. Box 73, Sta. A 
Hartford, Conn.

Vietiniai galite gauti vaistinėje' 
po 158 Bark Ši., Ilurtfuidv.

liams darbiniiikams. Bet ką 
padarysi, kad darbininkai tu
rėtų daugiau politinio suprati
mo, tai tokie dalykai neatsi
tiktų. Rep.

> 45 veterinarijos sanitarai
KRETINGA, rugs. 14 d. — 

Kolūkiams paruošti Kretingos 
apskrities veterinarijos tarny
bos suorganizuotuose vieno 
mėnesio kursuose. Kursus sėk
mingai baigė Julijos žemaitės 
vardo kolūkietis Laurinavičius, 
“Raguvos” — Bražinskas, 
“Tarybinio pirmūno” — Šar- 
pinskienė ir kiti.

i Philadelphia ir
I Wilkes-Barre^

ašarų!. eatro me-

Vakarai buvo

k a

7 :30

L.” Reporteris.

Licensed Pndcrtnkp*

Atskiras Kambarys Grupėms ir

Pulki

Telefonas
EVergreen 4-9407

kautoiams, t dalvviams ir dar-

rfCl.F.PIin’Vf 

•» AIM*

mažažemis Labu- 
rhnka nuvarė 
isĮ. o dabar ir 
a\. . Jam lie-

Bet koresponden- 
savęs mato reikalo

tis . . . Godišiu 
jo vaiką i. kai

tik naači”oti au

Pati paskaita buvo xgana 
’domi, liečianti gipiimą lietu
vi" literatūros ir 
”i’’oj ir Lietuvoj

mo žaizdos/’

skaitos

Tel EVergreen 8-9771

..nminiiwmmiiHinmnmimniiMiwinMw

(BŪVA LTSR A S >

Laidotuvių Direktorių^

MArket 2-5172

Mm

LAI 
DIREKTORIUS

PEIST LANE 
DRUGS, ln<.

105 SO Ith ST
Cor Hew<% SI , 

BROOKLYN \ >

Visokiausi vaistai kosmetikai kū
dikiam reikmenys įvairūs daik
teliai ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kaina'-

BEOEPTl SPECIALIST Ai 
MAX PČlŠT. Ph G„ 

EDWIN LANE. Ph G
Tel EVergreon T-flW 

♦ •J’ 4* *4* •F4* "f* *

ą h

LLD 39 kp. vakarienė, įvy
kusi spalio 29, labai gerai 
pavyko. Dalyvių atsilankė 
apie pusantro šimto, kurių 
tarpe buVo wilkes-barriečiu ir 
pittstoniečių. Vakarienė buvo 
skaniai pagaminta ir kiekvie
nas prisivalgė lig sočiai. Po 
to, besikalbant, prie muzikos 
ir šokių, dalvviai užtruko veik 
lig vidurnakčio.

Kadangi nuoširdžiai buvo 
pasidarbuota, tai iv liko pel
no $128.19. Dauguma drau
gu ir draugiu aukavo įvairiu 
reikmenų, o kiti net ir pini
gais. Kadangi komisija nu
tarė. kad neminėti aukautojų 
navardžiu,

bin inkams, 
tas nuo 
paminėti draugę Geležauskie- 
ne, kuri ne tik kad daugi*au-1 
šia tikietu pardavė, bet ir , 
daug darbavosi prie nagami-! 
nimo. ir pateikimo maisto.

Atsiteisime Dramos 
“Gieda Gaideliai” Proga 
t Kad atsilvginti wilkes-bar- ! 
riečiams už ju atsilankvmą, 
mes rengiamės skaitlingai 
dalyvauti šeštadienį, gruodžio 
3, kuomet bus pas juos suvai- j 
diuLa keturin veiksmu drama ' 
“Gieda Gaideliai.” Atsižvel- i 
giant į tai, kad drarmi suvai- ] 
dins Brooklyno Lietuviu Liau- ; 
dies Teatro geriausi aktoriai, 
tad kiekvieno privalumas pa-; 
sistengti ją pamatyti. Re 
daug' kredito duoti
Barrės veikėjams už tokį 
siryžimą. Už tai lietuvių 
suomenė—ne tik vietinė, 
ir iš a 
suvilti.

Wilkes- 
pa- 
vi- 

bet 
nc- 

Nugirdęs.

Vystoma Gyvulininkystė
RADVILIŠKIS, rugsėjo 14 

d.—Dvi naujas dideles kiau
lininkystės fermas įsteigė Ra (L 
vilionių tarybinis ūkis. Fermos 
sukurtos Maldžiūnų ir Marga- 
vonių skyriuose. Joms skirti 
erdvūs dideli pastatai, kuriuo
se sutalpinta daugiau kaip 700 
kiaulių.

Dabar Radvilionių tarybinis

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, lapkričio (Nov.) 
14 d., prasidės 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių Salėje, 29 Endicott St. . ■

Visos narės malonėkite dalyvauti,)
nes yra svarbių reikalų aptarimui ir ūkis turi penkias kiaulių fer- 
i«<jr i t t'iiiinrfn ič ALDLD Ansikri- ...... j. .... 1 z-.I išgirsite raportą iš ALDLD Apskri-1 maį :u,. viena—veislinę, 

kuri įvyko 13-tą | ; A Bočkutis
A, W.

j ties konferencijos, 
j spalių, Bostone.

(247-248)

Bidonais dol. eikvojama po 
visą pasaulį, kad sulaikyti ko
munizmą. 4 šimtus milionų 
dol. vien tik slaptų šnipų ir 
provokatorių išlaidų kongre
sas paskyrė.

Bet kas darosi namuose — 
vietiniai mųsų žmonės turi 
oanešti visokius sunkumus ir 
trūkumus ir net mirtį gauti. 
Dėl mūsų piliečių 
nėra.

Neseniai vienas 
i teismą eiti, kad
vo moterį su gimusiu kūdikiu 
iš ligonbučio. Mat, jis buvo 
bedarbis ir netui'ėio pinigų li- 
gonbučiui sumokėti.

Dabar eina tyrinėjimai dėl 
mirties 8 mėnesiu kūdikio, 
vien dėl to. kad miesto gydy
tojas praleido su savo pačia 
4 vai., vieton važiuoti pas 
bedarbio ligonį.

Delray ligonbutis teisinas, 
kad jie neturėjo parankumų, 
bęt tikrenvbėje nebuvo gydy
tojo nakties ląiku ligonbutv- 
je. Tėvams bevežant į kitą 
ligonbutį vaikas mirė.

Nenori bedarbiu imti į li- 
gonbrčius, o vietinio Reciev- 
•ing ligonbučio gydytojai pra
leidžia laiką savo namuose.

Neturintieji pinigų lai 
ga, arba miršta, jų ir 
perdaug.

J. J. Kaškiaučius, M. D. I
630 Slimmer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

ser- 
taip

Bedarbė Didėja
Fordas, nors neuždarė 

lutinai savo dirbtuvės, 
gerą skaitliu darbininku atlei-

Lincolnas
neap

ga- 
bet

DeSo- 
susto-

do iš Roughe.
Fordo tai užsidarys iki 
ribuoto laiko.

Chryslerio, Dodge ir 
to karų, tai produkcija 
jo.

Gcn. Motors iki šioliai dir
ba nekurtos dirbtuvės 4 die
nas, kas toliau bus, sunku pa
sakyti, bet vis tiek daug at
leidinėja;

Net ir miesto transportacija 
turėjo atleisti apie 150 vai
ruotojų.

Nelinksmas bus taip vadina
mas “Thanksgiving” varguo-

“Aš savo rankomis čia 
kiekvieną medelį sodi
nau, kiekvieną šaka skie
pijau. O tu?. . . Geriau 
aš eisiu kur akys veda, 
o tau nesilenkslu. . . Ne
matysi tu mano gėdos ir

tik... ašarosi .c
Visa tai pamatyt proga 

tenka philadelphiečiams ir 
wilkesbarrieciams ž y m i o j o 
Lietuvos rašytojo dramoj apie 
sena j i Lietuvos kaimą—“Gie
da Gaideliai.”

, šių kolonijų Laisvės skaity
tojai esate prašomi kiekviena 
proga šios dramos pastatymą 
populiarinti.

Ją suvaidins B r o o k 1 y n o 
Lietuvių Liaudies Teatro ak
toriai.

Philadelphijoj — šio mėne
sio (lapkričio) 26-tą dieną, 
šeštadienį, pradedant
vakare, 414 Green St. salėj.

Wilkes-Barre j—savaite vė 
liau, gruodžio 3, taipgi šešt; 
dienį, pradedant 7 :30 vakare, 
69 So. Hancock St. salėj.

Jžanga ' (abiejose vi 
$1.00, įskaitant taksus.

★ Bitininkystės ūkis kuria 
mas “Raudonosios vėliavos’ 
kolūkyje (Šiaulių
Turima 8 šeimos, numatyta į- 
gyti dar 18 bičių šeimų.,

J, Smijga

A Didelis grūdų sandėlis 
pastatytas prie Klaipėdos 
lūno-kombinato. čia tail) pat 
patobulinta laboratorija, įmo
nėje įrengta ventiliacija.

V. Mikalauskas

Spalių 28 d. LLD l opa 
vardubuvo surengus paskaita 

Mūsų Kultūros Ist^rijo^
d ranga J Rojus

neskaitlingas 
’alyviąlsMfdei įvairiu priežas
čių, m neapsižiūrėta, kad tą 
natį va rą įvyks Wallace Rei
tingas Newarke.

Bet visgi dalyvavę draugai 
^•vvai diskusavo apie praeitį 
:r dabartį. Veik visi draugai 
pageidavo? J^ąd Elizabethan 
būtų partraukta iš Brooklyno 
Liau4ies Tęafro grupė suvai
dinti veikalą “Mūsų Gyveni- 

parašytą daly- 
aūtoriaus.vavusio

a

e)

rhiui lėšų šio Vakaro 

 

aukavo šie: F. šiaulis $2 ;\)o 
$1 : J. Wizbor, A. Skak 
Gudaitis, J. Zaleckas, P. Poš
kus, D. Krūtie

Padengus
Į rie su
|Tapo pasit
I Kongresui

šas liko ^7, 
idavfmu alyvių

Į'eisių

eumatiški Skausm
Deksnio Galinga Mostis, suda 

apskr.). 'iš daug skirtingų elementų, turj 
vyje galingą šilimą, šildydan^i

■ lingai, ištarpins Reumatiškus iš
■ mus, rankų, kojų skaudėji 
pimą, dieglius, šaltį, 
nių pagelbėj

ta 
sa- 
ga-

ImastKį pagelbė 
et tuojai įsig 

ašyki-DEKENS OINTMENT, arb;
te į dirbtuvę/ Kaina 2 oz.
4 oz. $2.00ų Ekstra didelė dėžė 

] 16 <57^$5uIK .

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666 N

Liūdesio

LEWISTON-AUBURN, ME. ]
LLD 31 kuopa rengia puikią ;Va-! 

karionę su- Šokiais, Lapkričio (Nov.) i 
12, 1949 nt., Lietuvių Į SMgje, 3871 
Lisbon St. Pradžia punktualiai kaip i 
7-nios vai. vakare. Visi lietuviai i ir i 
iš Boston, Mass., Portland, Rumlord, 
Me. ir apylinkių kviečiame dalyvavę ' 
ti. Bus gera muzika i)' gardi vaka- i 
l ienė. - LLD 31 kuopos Rengimo! 
Komisija. !(Ž45-247)

ELIZABETH, N. J.
Pasilinksminimo Vakaras. LDP | 

Kliubas rengia viešą užkandžių ir * 
pasilinksminimo vakarą Lapkričio! 
12 d. (Subato.j), 8 v^L vakare savo! 
kambariuose 408 Court St. Visi Eli- ] 
zabetho ir apylinkės, lietuviai kvie
čiami dalyvauti.’ Tame parengime 
dalyvaus vienas iš Laisves redakto
rių. Bus visokių gardęių valgių, gė
rimų, kad net pilvai braškės. •— Į- 
žanga veltui. -- Kviečia visus Kliu- 
bo Komisija. (245-247)

Joseph Garszv
Undertaker ft Einlrlm

' Managct

IOHN A. PAULEY

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 kp. ir Jaunuolių 'Klubas 

rengia Social, kuris įvyks šeštadie- i 
nį, lapkričio (Nov.) 12 d., Lietuviui) 
Salėje, 407 Lafayette St. Ihadžia] 
7:30 vai. vakare. Šiuomi norime su-: 
kelti fondą vaikam Christmas Ptrty. 
Todėl, prašome visų šį gražų tiks
lą širdingai paremti. Taipgi norime, 
pranešti, jog vaikams Christmas 
Party atsibus gruodžio (Dec.) 18 
Lietuvių Salėje, 2 vai. po pietų. 
Komisija. (246-247)

<i.,

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. 
Centro gi ...
rius turėsime balsuoti, kaip 
geriausia patinka. — P. E.

__ ____ Iš] 
ąvome tris pasiūlymus, ku-i 

kam

PATERSON, N. J.
LED 84 kp. susirinkimas 

šeštadienį, lapkričio 12 d.,/ 1949 m., 
7 vai. vakare, pas J. Bimbų, 36 Rar- 
melce Ave, Hawthorne, N. J.

Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
mes reikia atlikti balsavimai į Cen
tro Komitetą. Taipgi turėsime iš
sirinkti kuopos vųaldybą 1950 me
tams, 
kimas

Yra 
šiuos 
susirinkime, todėl visi nariai daly
vaukite šiame susirinkime,- kad ne
reikėtų išvežioti į namus knygą. — 
Kuopus Komitetas. (246-2-17)

įvyks

MATTHEW
BUYUS

nes veikiausia kitas susirin- 
šiais metais nebeįvyks.
atėjus iš Centro knyga už 
metus, kurią gausite šiame 

todėl visi

--•wwi

426 Lafayette St. 
Newark 5. N. J.

manęs
suteiksim

patarnavima. 
gražiai mn-

modernišką
Patogiai ir
derniškai įruošta ^mūsų
šermeninė. Mūsų ^tar
navimu ir Jčaili 
patenkint

1113 Mt Vernon St.
Philad

Tel.
, Pa.
4110

JOSEPH BALTAITIS
BAR & QRILL i 

zBrooKivn.518 Grand Street,
Geri Valgiai laijkifLJūsų vi) 

 

DEGTINĖS. VYNAI IR Al.IK

TELEVISION*
S/y/'A’FLA' HOARb
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RIKl.lADSKASt LA1SNIHO1A>

F( N ERAI HO
I BALTON-BALTR .

11 jnsntuotn*. BhIshuiuuIoJhm

uūdėsi/i valandoje kreipkitės pas <ntv 
Patarnavimay bus užtikrintas ir už \^jeip<rfTUj 

f Įrengtos Dvi Koplyčios. Duodamo* 
Mylimiems PaAarvotl Dovanai

BROOKLYN. N Y660 G R A N



duoklės

Valandos

Telefonas EVergreen 4-0203

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių v

282 UNION AVENUE

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1 kp. svarbus—susirinki
mas įvyks sekanti ketvirtadienį, 
kaip 8 vai. vakare ' " salėje, 
427 Lorimer St. rooklyn, N. Y. 
Prašom visus narius ateiti
į šį širinkiprta, nes bus balsavimai

gvildeni m ą

20,-gavo

įsėsti .ii

pa-Bronč Sukackiene (šaknaitė)

tu

Iš LDS1 Kuopos Susirinkimo

NA1

FILMOS-TEATRAI

nei

Vieno

toniškos

i

į

—WMMMICE37JCNMI

Dead-
Donna

rinkimų davi- 
istorijoje bus 
už>*okorduotas

tai Lietuvoj 
“mongolai” 

Jon. Jon.

d
Walters ir kiti geri aktoriai.

O’Dwyeriu 
kiti buvu- 

l^a loto,

no-
nu-
me-
virš

die- 
jau-

ne- 
dė-

valdybos 
gruodžio 
7:30 va- 

vietoje,

Tas 
miesto

O’Dwyer su
kalbą, ji

kad jie 
dešimkes.

Eksplodavus auto padangai, 
auto staiga pasuko iš gatvės į 
krūvą laužo ant East River. 
Drive ties 41st St., New Yor
ke. Trys asmenys susižeidė.

Majoras O’Dwyer

Labor Party tikietu, kon- 
Marcantonio

teikti I 
To 
no- į 
v i r-' 
re i-1

I ozorm 
” Tai 

ponas,

ne Lėlį manas, 
ant to paties 

baloto su-

išrinkimo Daviso 
kapitalistinių parti jų 
išrinkti negrą. Ko- 
pirmieji pastatė ir 

Ne-
jį išėsti,, iš tarybos 

visi reakcininkai ir 
išdavikai galėjo

darbi- 
ta- 

M i esto 
išrink-

turi tris ligonius, 
korespondente linki 

greitai pasveikti ir 
mūsų kuopos 
kartu su m u-

Pretekcijos pradžia 3 vai. 
Vieta: kampas Atlantic Ave
nue ir UOth St., Richmond 
Hill, Liberty Auditorijos pa
talpose.

Teatre rodoma links- 
i komiška filmą “Everybo-) 
Does It.” Scenoje Ethel

to t 
buvo/“God Gave Me
Ce

Trys newyorkieciai, du jau-r 
ni vyrai ir mergina, sulaikyti 
teismui kaltinimu, 
skleidę falšyvas
Policija sakosi radusi jų ma
šinoje 46 dešimtdolerines.

reikalus •— mažiau policijos) 
prteš streikierius siusti, dau-Į 
p-iau namu, daugiau mokvklu I

Ladd ir 
•a aktai sceno- 
ilma yra jau 

atro gyvenime.

' rm. “rimbas 
į gn« bet v's 
I sičio. Bet 
i gas — jis 
) dideli melą.

ijų su

Kur Reikalas Muzikos 
Ir Dainy, Ten Talkon 
Ateina Sukackienė

Moterys — grožės mėgėjos. 
Koks jau būtų moterų reng
tas popietis be muzikos, be 
dainų, sako jos. Tad ir reng
damos savišvietos — prelek
cijos ir diskusijų — popietį 
(kuris įvyks šį sekmadienį, 
13-tą, Liberty Auditorijoje) 
moterys kreipėsi į dainuojan
čias ir muzikes savo nares 
talkos.

Bronė Sukackienė (Šali- 
naitė) yra viena tų, ant ku
rių reikale galima atsidėti. Ji 
pasižadėjo dalyvauti progra
moje, akompanuos Suzannai 
Kazokytei, dainininkei. Muzi
ka ir daina — neatskiriamos.

K rišt i n a Sta n isl o va i ti en ė, 
žymioji Naujosios Anglijos 
lietuvių ir bendrai amerikinės 
progresyvės visuomenės dar
buotoja ir prakalbininkė, su
teiks nepaprastai įdomią pro
jekciją labai svarbiu visuome
niniu klausimu. Išklausę pre
tekcijos visi, vyrai ir moterys, 
turėsime daug ko pagalvoti ir 
kai ką gal pritaikyti savo gy
venime.

Pobūvėlis Jonui 
j Valenčiui Pagerbti

Darbo Partijos Balsai

O’Dvvyer Pasiliko Majoru 
Antram Terminui

džiojo Now Vorko majo- 
William O’D wye r išėjo 

laimėtoju trikampėse rungty- 
■ nėse už majorystę, gavęs vi
so 1,26 1.600 balsų. Jo arti
miausias oponentas, trijų Par
tijų kandidatas Newbold 
Morris, gavo 956,170 balsu. 
Antrasis .jo oponentas, kandi- 

vienos Amcri-

can 
gresmanas Vito 
gavo 356,423 balsus.

Išrenkamas pirmuoju kar
tu, 1945 metais, majoras bu
vo išrinktas 693,000 balsų di
džiuma. šiemet ta didžiuma, 
numažejo iki 308,430. Tas 
n u mažėjimas galėjo būti daug 
didesnis, jeigu 
kurio buvimas
demokratu partijos 
stiprino O’Dwyerio

Su Lehman u ir 
tapo išrinkti ir visi
šieji ant tos partijos

Susivienijusi Reakcija 
Išstūmė Davis? iš 
Miesto Tarybos

iip ant greitųjų per- 
atrodo, tūli tų laimė- 
ųekč su parama ma- ) ninku 
-irtiiu. To klausimo 

galima 
atydžiau 

skaitmenims.
spauda, kuri 

it o pažangesniu 
mylimu už 
viso baloto

1 a i m ė.j i m ą p r i s k a i t.y t i O D w y e - 
rio kreditui. Tačiau skaitme
nys, jeigu kas noi i ii moka 
i juos

New
nas gavo
(nes

O’Dwyei-

finui 
žum u

Komercinė 
Lelįmaną sk; 
ir dėl to mažiau 
O’Dwyerį, bando

Yorko mieste Lohrna- 
1,579.624 balsus 

ritant up-state balsų).
gavo 1.264,600
24 mažiau už 

Lehmana. Iš to aišku, kuris 
iš jų : buvo vadovaujantysis 
kandidatas miesto ribose, 
rodo, kur link 
balsuotojai.

Jeigu majoras 
prato balsuotoju

nuomonei, o paliauti 
malones pi u ig u o c i a m s.
linkėtina jo paties, kaipo 
rmčio pasilikti politinėse 
š.ūnčse asmens gerovei, to 
kia miesto gerovei.

Maioras O’Dwyer tam
ri geriausias progas, nes visų 
nenkiu miesto apskričių pre
zidentais išrinkti jo partijos 
žmoiiės. Jie su majoru spren
džia visas miesto- pinigines ir 
kitas probtenlas. Jis turi vi
sas vadeles., savo rankose.

Praėjusį 
režisieriaus 
gimtadienis.

Tą pačią 
žinant

antradienį
Jono V

Tcbedaugeja

Jonui nė
jo draugai su malonia 
o motina susitarė ir 

suruošė jam nedidelį pokylė-

Embassy Newsreel Teatruo
se rodomas (greta kitų žinių) 
pikietas prie mūsų šalies teis- 
darybės department© protes
tui prieš įkalinimą 11-kos dar
bininkų vadų komunistų be 
kaucijos. Ir ištraukėlės žinių 
iš užrubečių.

New Yorko Paramount mi
ni savo 23 metų sukaktį. Ta 
proga rodo “Chicago 
line” s 
Reedf taipgi j 
j e. Pastaroji 
732-ra 
Pirmoji 
Twenty

enjamin J. Davis, 
komunistas

. po išterorizuotas iš 
Tarybos, o jo vieton

) tas Earl A. Brown, skurstam ) 
čiujų* negru masių skaldyto
jas ir suvedžiotojas. Visos

• prieš Davisą susivienijusios 
: spėkos už Brown
i 108 balsus. Davis
• 008 .balsus.

Davisą pavyko
) tampant po teismus sufrė- 
) muotu kaltinimu, bū*k jis 
) rįs “spėka ir prievarta” 
į versti mūsų valdžią. Tuo 
i In vaduojantis jau per 
į desėtką metu reakcija 
šmeižė spaudoje, o per
rtaruosius su virš metus tam- 
oe do teismą (savo piktumu 
Prašokusioje Vokietijos Reich-

■ stago gaisro bylą) Foley Sq.

Beesant Valenčiui namie, 
besikalbant su namiškiais, ne
tikėtai įėjo grupelė artimųjų 
jo draugų ir užtraukė 
py Birthday to you !” 

j tuo buvo nustebintas, : 
maloniai nustebintas.

Tuomet svečiai buvo pavai
šinti • jie draugiškai pasikal
bėjo, palinkėjo Jonui Valen
čiui ilgiausių metų, na, ir iš
siskirstė.

Jei mintis suruošti ką nors 
Jonui būtų iškilusi nors diena 
anksčiau, būtų buvę galima 
pasiekti ir daugiau Jono Va- 
lenčio draugų ir bendradar
bių, kurie čia būtų galėję da
lyvauti.

Na, ilgiausių metų, Jonai!

Automobilistams

i “llap-
Jonas 

žinoma,

Komercinė spauda, pasinau 
dodama faktu, kad Marcan 
tonio nebuvo išrinktas ir kai 
jo balsų skaičius buvo ma 
žesniu ir už republikonų kan 
didatą, bando tą išaiškii 
ir jo partijos—Amerikos 
bo Partijos — smukimu, 
čiau faktai rodo taip:

Majoro rinkimuose 
metais Amerikos Darbo 
t i jos tikietu 
balsų.

Majoro

Dai

Bur
gant a 257,000

rinkimuose 1949 . 
metais Amerikos Darbo Barti-j 
‘os (Al P) tikietu gauta 356,-

(nėra

svar-
padė-

Prieš ji viso miesto ir ša
lies reakcija, vietiniai ir iš 
visos šalies suvežti agitatoriai 
šaukė, o jis pats ir jo geriau
sieji talkininkai turėjo tą lai
ką prasėdėti teismabutyje ar
ba nėr dienas ir naktis raus
tis no archyvus, keliauti po 
žmones apsigynimui faktus

Paskiausiomis rinkiijių kam
panijos savaitėmis ilga laiką 
Davis buvo uždaryta^ kalėji
me. neišleifetas nei po kaucija. 
O pirm pat rinkimų paskuti
ne diena dar atimtas jam pa- 
*iam balsas, tuomi pasklei-

ai
naujutėlį, 

jums turime gerą 
taip pat. 
auto, ve
šu gadins

Tą melą radijas per dien 
ir naktis būbnijo, klerikalai 
ambonų šaukė, polfyiKioriai 
prakalbose sakė, d 
p a rd a \<ikai ša pose ir 
si r i n kiniuose 
varta bruko, 
tiems, kurie 
melą, mėtydami iš darbų neJL

guru oju i 
atimdami balsą

norėjo atmušti

šiemetinėso sąlygose tiktai 
didvyriško pobūdžio darbiųžfi 
kai ir jų prieteliai išdrį 
kiai, atvirai kalbėti, vtfšyti už 
darbininkų partiją ir jos kan
didatus. Didvyrių niekur, 
niekada nebuvo perdaug. Per- 
mažai buvo jų ir šioje kampa
nijoje ir dėl to rieauglis 
ALI’ balsų buvo sdtoks di
delis, kokio reikėjo pastaty

 

mui darbiečių partijos politi
nės persvaros partija. D^ R.

Prieauglis 99.323 balsu yra
I anot amerikiečiu išsireiškimo 
■“nothing to sneer at” 
f ko šaipytis).
; Tas prieauglis yra juo
■ bosnis, kuomet palygini
, ti buvusią tuomet su šiandie- 
i nine.

Tuomet agituot: už Amer.
i Darbo Partija buvo piknikas.
! Kalbant už valdančiosios par- 
it.ijos kandidatus raštinės, ša-

blizT I I)UV0 atdaros darbiečiams
! agitatoriams.

šiemet, “šaltojo karo’’ ir 
kurstomojo naujo tikrojo ka-

i ro gadynėje, viso miesto, vi-
I sos šalies reakcinės dūdos
v o atsuktos prieš darbininkų

i nartiią, prieš jos kandidatą. Beard, 47 m., 
Partija buvo apšaukta raudo-) gel St.

Komunistų partija ir jos 
apmeluota 

valstybės 
valdžios 

vertė-

Areštavo Įtartus

s- 
pa- 

išve žiojančių

New Yorke areštuoti du 
menys, įtarti prisistatinėj 
-Jais pirkinius 
firmų tikslu įsigauti į namus 
ir taip apiplėšinėjo tų namų 
savininkus. Vienas areštantų 

bu- yra bronxietis David Weiner,
— brooklynietis Jack 

gyvenęs 63 Sei-

Jeigu išsigali įsigyti 
turi įsigijęs 
gantį auto, 
naujieną; biznieriui
O jei teturi senuką 
ly neskaityk, nes 
ūpą.

Auto apdraudos 
naujiesiems auto vietomis nu-1 
mažinamos net po 20 
čiu ir ne mažiau 4.3 
čių. Komerciniams 
narna 15 iki 33%-

Biednioko ar šiaip norin
čio taupiau apsieiti, nenumes-> 
ti dar šiaip taip galimą pa- ■ 
važiuoti auto apdraudos duo- 
klė pakeliama pradedant ■ 
1942 ir senesnės laidos maši- i 
noms. . i

nuošim-
nuošim- lia-
numaži- vadovybe buvo 

esant “svetimosios 
agentais,” savosios
“spėka ir prievarta

j jais. Komunistar darbininkų
■ vadai jau kelinti metai per- 
) sekiojami, po teismus tampo-
■ mi. O darbiečių organizacija 
i ik jos kandidatai skelbiami
bhk esant “komunistų kontro-/š 
Įėję,” “komunistams patai-Įj 

! kautojais,” ir tt

ALDLD Centro 
Komitetą. Taipgi nariai gaus nau- 

ygą “Petro Cvirkos Apysakos/’ 
ėję nariai už 1949 metus, bū- 

okėkite. — Org. J. W. 
(246-247)

džiaut piliečiuose mintį, būk j 
bs tikrai esąs “didžiu prasi
kaltėliu,’’ nors jo byla ne
baigta. tebėra apeliuojama.

Neteko patikrinti, kokį nuo
šimtį to distrikto balsų Davis 
buvo gavęs praėjusiuose rin
kimuose, kurie buvo vedami 
pro porcion ai ės atstovybės sis
tema, visos apskrities skale., 
ne atskirais distriktais. Viso
je apskrityje Davisas tuomet 
buvo gavęs 63,000 su virš 
balsu.

Nežiūrint šių 
niu, Amerikos 
neišdildomai 
vienas dalykas:

Brownas, antrasis negras, 
kain kad ir pirmasis bi 
išrinktu Miesto Tarybon 
gras Davis, buvo išrinktas 
ka komunistų veiklai.

Pirm 
viena iš 
nebandė 
munistai
išrinkdino negrą Davisą. 
galėdami 
kitaip, 
darbininku 
laimėti tiktai pastatymu prieš
Davisa kito negro, ką jie ir 
padarė pastatymu Browno.

Jeigu ne komunistai, Brow
no. paneigtos tautos nario, 
būtų nematę ir nestatę kandi
datu. ' T—ą.

už kandidarus

,r)777?J J. A’ 7

Petras iskas
PALAIKO

.N e n

įson.

(Shalinskas) 
FUNERAL HOME 

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

Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalvse miesto.

Laidotuvių Direktoriai:

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

I riu. Tad. draugai, užsimo- 
' kėkite, nes sekretorius A. 
) Gilmanas neduos jums ramy- 
) bes, kol neatsitoisite savo or- 
i ganizacijai. Jis tai daro ne 
i dėl savo, bet jūsų visu gero, 
i kad jums nereikėtu dėl to su- 
■ sispendavimo gailėtis nelaimei 
. ištikus.

Kuopa 
! Per savo 
. visiems 
į vėl dalyvauti 
) susirinkimuose 
i mis.

šiuomi noriu priminti mū- 
I sų kuopos nariams, kad kitas 
' susirinkimas bus priešmetinis.
Jame bus kuopos 
perrinkimas. įvyks 
(Dec.) 1-mą dieną, 
karo, toie pačioje 
419 Lorimer St.

Kuopos Korespondente.

Lapkričio 3 d. 1-ma kuopai 
turėjo susirinkimą Laisvės' 
svetainėje, 419 Lorimer St.) 
Nariu dalyvavo mažai. Gal ) 
kuopos nariai pamiršta savo) 
organizacijos susirinkimus, ari 
apsileidimas ?

Kuopos organizatoriui A.) 
Veličkai atidarius susirinki-1 
mą, M. Stakovui perskaičius Į 
du protokolus, finansų sekre- i 
torius A. Gilmanas pranešė i 
iždo stovį, su kuriuomi iždi- ) 
ninkas P. Kapickas sutiko. ' 
Visi valdybos raportai priimti. '

Pramogos komisija G. Vare- ) 
sonas ir A. Velička pranešė, ) 
kad kol kas svetainės negali
ma gauti, liekasi dėl pramo-) 
gos palaukti toliau.

Laiškas iš American Com- j 
mittee for Protection of Fo-! 
reign Born prašė kuopos iš-1 
rinkti porą delegatų į visa-1 
šališkąją konferenciją prieš 
deportavimus. Ji įvyks gruo
džio 3 ir J dienomis, Detro
it, Mich. Negalint delegatų 
pasiųsti, nutarta parinkti ir 
pasiųsti konferencijai aukų.
. Finansų sekretorius A. Gil
manas praneši 
ra n d

BAR & GRILI

DEGTIN
IR

TONY’S
UT-TO-DATE

3? Ten Eyck St., Brooklyn, N.

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Telefonas: EVergreen 4-8174

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką

221 South/4th Street 
BROOKL , N. Y.

Te!. EVergreen 7-0868 
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

Scena iš naujos muzikališkos filmos “Everybody Does 
It,“ rodomos Roxy Teatre, New Yorke. Žvaigždėse 

Paul Douglas ir Celeste Holm.

. A.

i
c ■v

šeštadienio popietį 
Kalba sme- 
“diplomati- 

iš Romos di- 
nomi ponas, Smetonos 

“sosto“ įpėdinis, — ponas Lo
zoraitis.

Nm’s nonas, anot anaunse- 
ir suaugęs” žmo
ti k be melo nea^- 
jo melas ypatin- 
nu^askuoja kita 

Va ka’p atrodo 
tn “šefuota” tirada:

Mūsų mažieji “šefai” iš 
‘ ‘ N a u i i e n n,“ “Keleivio.“ 
“D;rvos.“ “Amerikos” ir kitų 
nastoges mus kas diena “še- 
fina.“ kad Lietuva pražuvus, 
reiškia, jos jau nebėr. Lietu
viai visi jau išvežti Sibiran. 
Tietuva užplūdo “driskiai,” 
“maskoliai” ir “mongolai.” 
Na, o “didysis šefas” iš Ro
mos mums pranešė, kad kuo
met mes savo sunkiu prakai
tu uždirbtais doleriais ponų 
tarbas pripildom, ir jie gali 
brangiuose h oteliuose gražiai 
paūžti, ir dar padoriom alge-

Prie Caledonian ir Wyck
off Heights ligoniniu veikian
čios slaugių paruošimo moky
klos skelbia Open House sa
vaite šio mėnesio 14-18 
nomis. Nori paakstinti 
nimą mokytis slaugyti.

lėm apsirūpinti, tai dėl to vi
sa Lietuva labai džiaugiasi!

Taigi, “šefiškai“ vokuojant, 
išeitų taip: Kada “vaduoto
jai” Amerikos lietuvių dole
rius “šefuoja,” 
“maskoliai” ir 
katutes ploja.

Egzaminaojam Akis.
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stengei
OptometriHth 

394-398 Broadway 
Brooklyn. N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų 

kreipkitės j

’ orimer Coffee Shor
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

ZUPP’S BAR 41T GRAND STRE 
ROOKLY

Joseph Zeidat Ji*NAMŲ GAMINIMO VALGIAIDEGTINĖS - VYNAI - ALUS
x TELEVISIONtelefoną* 

EVergreen 4-7729

DIEN

UTUANICA S

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

' SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ, RESTAURAŲ

PAUKŠTIENOS PIETŪS S

ROOKLYNE

DIENIAIS

DIENAS SAVAITĖJE

BROOKLYN, N. Y
TeA. /'.Verrreen 4-0P12




