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“Kelias i Laimę.”
Leisime Knygoje.
Kaip ?
Prašome Jūsų Talkos:

Užsiprenumeruokite!
Rašo R. M1ZARA

Ryžtuosi atvirai su skaii 
toju pasikalbėti dėl spausi 
namosios tęsiniais Laisvi 
apysakos “Kelias į Laimę.

Apie jos turinį nekalbės
— tai skaitytojo pareiga.

Pagaliau, ir skaitytoj; 
abejoju, ar gali tarti galutiną į 
žodį tol. kol neperskaitys vi
sos apysakos.

Nuo visos eilės žmonių gir
dėjau --.nuomonę, jog apysakos 
pradžia skaitosi įdomiai.

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyn© $8.00 
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Pertrauktas Angliakasių 
J Streikas. Vengiant Tafto- 
- Hartley’o Indžionkšino

“Kelias į Laimę” bus ilgo
kas dalykas — apie pusket
virto šimto puslapių.

Taigi, kaip matote, ligi šiol 
jos Laisvėje pasirodė labai 
mažai. Apysaka Laisvėje tę
sis pei’ virš tris mėnesius.

Ji išeis knygoje — Laisvė

Bet stambesnės knygos 
mums šiandien leisti nėra juo
kas: popierius brangus, vis
kas brangu — net ir knygos 
siuntinėjimas yra žymiai pa-

Vėliausios Žinios PvŲČiango Oro Linijos 

 

Prisidėjo prie Kinų 
Liaudies Respublikos

Washingtonas. — Valdiškas tarpininkas Cyrus Ching 
ketvirtadienį šaukė minkštosios anglies kompanijas ir 

! Mainierių Unijos pirmininką Johną L. Lewisa į derybas 
dėl naujos sutarties.

-------------- ---------- . | unįja pranešė, jog Lewis tik pirmadienį galės į dery-
Bet Streikas Galės Pasinauiintbss^vyliti . . .. .J Chingas grasino visą klausimą pervesti į prez. rruma-

■ no rankas.
Liaudininkam Tenka W0 Lėktuvų

Mainie- Hartley’o įstatymą. Nes bu- 
vado- • vo aišku, kad prezidentas 

■ JTrumanas jau planuoja pa- 
’ naudot indžionkšiną prieš 
• streikierius.

Unijos komitetas, šauk-
I damas mainierius laikinai 
grįžti darban, sako, kad jie 
privalo būti pasiruošę pa- 

streikui, jeigu

Washington. — 
rių Unijos komitetas 
vaujant pirmininkui Johnui' 
I.. Lewisui, pašaukė strei 
kuojančius minkštosios an
glies mainierius laikinai į 
grįžti darban ir dirbti iki i 
lapkričio 30 vidunakčio.

Streikas pertrauktas trim i naujintam 
savaitėm, kad unija išveng- i k o m p a n i j o s nepada- 
tų teismo indžionkšino-' 
drausmės, pagal

Pittsburgh. — Daugelis minkštosios anglies mainierių 
grįžta darban, bet nepasitenkinę, kad vadai įsakė per
traukti streiką' trim savaitėm.

Pittsburgh. — CIO Plieno Darbininkų Unijos pirmi- 
nink. Ph. Murray tariasi su Unit. States plieno korpora
cija dėl streiko baigimo. Ta korporacija yra didžiausia 
trustinė plieno kompanija.

vai, kurie taipgi paruošti 
skridimui j Pekingą. Tei- 

iama, k^d su jais perlėks 
n) 4,000 % kūnu i Kinu Liau
dies R

tai

iXudirri
Šangliaju ir K a 
dvi

rys sutarties su unija 
Tafto- lapkričio 30 d.

Qii 
l(N 

minimos tJuti^ 
r^nkų oro linijos persi|kčl^ 

 

i| Hong Kongą. Tos lėktuvų 
lįnįjos vadinasi \China Ns- 

A v i a t i o n kCorpo r a -

Hong Kong. — Dvi Kini
jos tautininkų oro linijos 
perėjo į Kinų Liaudies Res
publikos pusę. Tų oro linijų 
viršininkai perskrido su 
dvylika didelių keleivinių 
lėktuvų į Pekingą, Liaudies 
Respublikos sostinę. Su jais 
i Pekingą perlėkė ir keli 

Tuzinai lakūnų - mechani-
Washington. — Valdžia įsakė sulaikyti nuo Sovietų ...

Sąjungos žinias apie naujas mašinas ir kitus technikos Anglų kolonijoje Hong 
dalykus, nors tokiose žinioje nebūtų jokių kalinių Ame- i Konge dar lieka 88 lėktu- 
rikos sekretu. I .. ~

- - - - - -  Kinijos Liaudininkai
Washington. — Prez. Trumanas atmeta Anglijos siu- i*. . v- . p v 

lymą pakelti aukso kainą. ĮSIVOfZC Į- uZCCVana
, Youngstown, Ohio. — Youngstown Sheet and Tube I 
plieno kompanija pasirašė sutartį su CIO unija dėl strei- 

iko baigimo. Ši kompanija samdo 20,000 darbininkų. Pa
matinis sutarties punktas — įvesti darbininkams senąt- 

1 vės pensijas vien tik kompanijos lėšomis.

rikos sekretų.
Laivas Sužalojo Naujausią Komunistas Clevelande 
Amerikos Submarine Įgj

Labrador. — Pagalbinis ' i-------
Amerikos karinio laivyno į Cleveland, Ohio. — Ko- i 
laivas netyčia smogė nau-! munistas Anthony Krchma-, 
jausią ir didžiausią ameri- l.rek, kandidatuodamas į : 
kinį submariną Tusk, 1,800: miesto švietimo komisijos i 
tonų, pavojingai sužalojo į narius, gavo 56,926 balsus.

.submarina ir vos tik nenu-ljis yra Ohio Komunistų' . . . TA , ...., . ,v. . . .. ,
skandino. 'Partijos teisinis direkto-i . Wi‘sI"ns‘«n- “ demokratų politikai džiaugiasi, . kad

, Tatai ivyko šiauriniame ’ rius. demokratų laimėjimai antradienio rinkimuose įvairiuose
Atlanto ‘ Vandenyne, kur Bet švietimo komisijon : gestuose n; vMstijose pastipnno Trumano teisingo- 
karo laivai ir sJbmarinai tapo išrinktas Carl F. Schu- is,os (,alybos polltlką Kongrese.
daro pratimus. Pagalbinis ler, kurį išvien rėmė demo- 
laivas sukiužino submariną kartai, republikonai, banki- 
audroje, kuomet pasinėręs ninkai, komerciniai laikraš

ti jei kuris grožinės litera- (spbma rinas darė manevrinę: 
tūros rėmėjas pasiryš knygai ųtaka. 
atspausdinti dolerį kitą paau
koti, — toji suma taipgi bus 
atžymėta knygos gale.

Dėl to knygos egzempliorių 
skaičius bus ribotas.

Redakcija ir administracija 
tarėsi ir priėjo tokios išvados: 
prašyti skaitytojus, kad jie 
knygą užsisakytų - užsiprenu
meruotų iŠ anksto.

Jie prašomi tai padaryti 
greit, nes knygą pradėsime 
spausdinti neužilgo.

L’ žs i pre nu m c i a v u s i a m k n y- 
gą iš anksto, ji 
vieną dolerį.

Prenumeratorių 
pavardės bus

tolėsuos tik

ir

Kai tik knyga iš spaudos 
išeis, ji pirmiausiai bus siun
čiama prenumeratoriams.

Todėl visi 
yra prašomi, 
lią į Laimę,” 
siųsti ir savo

Argentinoj Suimta 700 
Už Sovietų Paminėjimą;

prenumeratoriai 
užsisakant “Ke- 1 
su pinigais, pri 
adresą.

Knygą, menu, pradėsime ‘ 
spausdinti su gruodžio mene-. 
siu. Mes norime, kad apie 
tą laiką jau žinotume daug 
maž. kiek žmonių apysaką 
prenumeruos.

Buenos Aires, Argentina.
— Praeitą šeštadieni poli

cija užpuolė susirinkimus, | 
kuriuose buvo minima 32-:

Aš žinau, daug mūsų skai
tytojų apysaką perskaitys 
laikraštyj, bet žinau 
kad daug jų norės

ir tai, 
turėti

Daug yra žmonių, 1 
laikraštyj apysakų neskaito 
neturi tam kantrybes.

ti.

Hong Kong. — Trys ki
mu liaudininku - komunistų 
pulkai su 100 t rokų ir šar
vuotu automobiliu įsiveržė V 4. V

tion i
port Corporation.

NatįonM' Aviation Korpo
racijoj yra 20 nuošimčių a- 
merikonų kapitalo ir 80 
nuošimčiu kinu tautininku ‘ < 4

Paryžius. — Amerikos, Anglijos ir Francijos užsienių 
! reikalų ministrai, sakoma, pritaria vakarinės Vokietijos 

šiai ir radijai. Visi jie skan-1 ^'aukimui į vadinamąją Europos tarybą prieš Sovietų 
dališkai rėkė prieš Krehina- ‘JJl,n80- 
reką. O vienas buržuazinis 
lailcšratis, šnipaudamas fa
brikantams, išspausdino net 
vardus piliečių, kurie pasi-

Tokio. — Japonų seimo vadai sako, Japonijos taikos 
sutartis turėtu būti daroma ne tik su Anglija ir Ameri
ka, bet ir su Sovietų Sąjunga.

ėmė Lungtan miestą, 160 
mylių nuo Čungkingo, lai
kinosios tautininkų sosti
nės.

Kiti Liaudies Armijos 
junginiai atėmė iš tautinin
kų Jujungą, 140 mylių į pie
tų rytus nuo Čungkingo.

Pietiniame fronte liaudi
ninkai užėmė Fungčun ir 
Kianghou miestus arti 
Kvangsi provincijos rube- 
žiaus.

Perskridusius į Pekingą 
' lėktuvus su abiejų korpo
racijų viršininkais pasitiko

■ Chou En-lai, Kinijos Lidtu, 
dies Respublikos premjerįis^ 
ir kiti aukšti valdininkai. 
Pekingiečių minios entuzia
stiškai sveikino atlėkusius.

Dabar kinų tautininkam^ 
telieka tik viena oro linini.

FBI Agentai Medžioja 
Komunistinius Kinus

Washington. — Slaptoji

dėl Krchmareko nominaVi 
mo rinkimams.

Berlin
ti du Amerikos 
kurie be leidimo perėjo Į 
tinę, sovietinę Berlyno

— Tapo areštuo- 
kareiviai, 

ry-
nistinius kinus svečius ir 
studentus;
giriai
taufi . ___ ....
dies T\espublika. Už tai A- 

Tildžia planuoja 
suimt ir deportuot Kinijon 
tuos, kurie nėra Jungtinių 
Valstijų piliečiai./

RYTŲ VOKIETIJA SU
GRĄŽINA TEISES AT- 
METUSIEM NACIZMĄ K-

Berlin. — Rytinės Demo
kratinės Vokiečių Respubli
kos seimas nutarė sugrą
žinti visas pilietines ii1 tiki

mės teises tiem buvusiem 
į naciam ir karininkam, ku- 
įrie atmetė nacizmą ir dar- 
Ibuojasi naujosios respubli- 
Ikos naudai.

.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  „„ iKolombijos Dešinieji 
metine sovietinės rcvoliuci- i i- i i n, 
jos sukaktis, ir areštavo > įVCtle AūgllIOS StOVĮ 
700 žmonių.

Teismas įkalino 305 areš- 
i tuotus keturiom dienom iki; 
vieno mėnesio. Kitus suimto. Perezo valdžia paskelbė 

į tuosius paleido. J karinį apgulos stovį visoje
Policijos valdyba davė Kolumbijoje, paleido seimą-

! kongresą ir įvedė griežtą | Demokratę Išrinkta 
laikraščių, radijo ir teleg-• Apskrities Prokuroru 

' rafo cenzūrą. Warsaw, N. Y. -

leidimą tiem mitingam, bet' 
paskui užklupo susirinku
sius žmones.

Bogota, Kolombija.—De
šiniojo prezidento Mariano

DEMOKRATŲ LAIMĖJI
MAI PENNSfLVANUOJ

Philadelphia. — Demok-, 
ratai laimėjo rinkimus

i prieš republikonus Phila- 
delphijoj, Pittsburgh,e ir 
Scrantone.

Ph iladelphi joje išrinkti 
miesto valdybos nariais keli 

i demokratai. Pittsburghe iš- 
I rinktas tas pat demokratas 
majoras David L. Law- i 
rence, o Scrantone demok
ratas James T. Hanlon vėl 
laimėjo majoro rinkimus.

California Išrinko 
Demokratą Kongresan

#ksta, bud jie 
kiniams savo 
Kinijos Liau

merik<5s

San Francisco.— Calif o r- i Pakeitimai Califoąiįfos 
nijos piliečiai antradienio i Senatvės Pensijų litai 
balsavimuose išrinko Jung., 
Valstijų kongresmanu de
mokratą Johną F. Shelley,, 

, valstijos Darbo Federacijos 
pirmininką. Jis išrinktas 
vieton mirusiojo republiko- 
no kongresmano R. J. 
Welch’o.

Shelley rinkiminėje kam
panijoje pasižadėjo ryžtin- 

:tik 4 metai atgal. Jinai ant-/foje stovykloje bus išban-Įgai kovo^’ kad Kongresas

dienio balsa
nijoje padarė kelias t 
nas tos valstijos jįU 
dėl senatvės pensijtų 
atmaina sako: 
siją mokėti 
amžiaus, o ne

:umai-
i As/atyme 
sijūJ Viena 
radė\į pen

iui o 65 metų
h 63; krt^ 

atmaina — p\ipažinti Jien-

i ..... .. New j $109,000,000 KARINEI
Taip dešinieji ruošiasi at- Yorko valstijos Wyoming : STOVYKLAI 

einantiems, prezidentiniams apskrities prokuroru 
rinkimams lapkričio 27 d.; išrinkta jauna 

■ prieš Liberalų Partiją.
Lake Success, N. Y. ! Susikirtimuose tarp deši-
.... amerik°nų blokas i njųjų įr liberalų užmušta 

politiniame Jungtim Pautų i jau į<eli šimtai žmonių.
: seimo komitete patarė tik- | Kolombija yra Pietinės 
tai nuo 1952 m. sausio 1 d. ‘Amerikos respublika, 
pripažinti Libijai tautin 1̂ 
nepriklausomybę.

Sovietų atstovas A. A

kurie i Anęlai-Amerikonai Trukdo
I 9 C\ » ♦ *

Tokiė j Libijos Nepriklausomybę

Yra pas mus grožinės H- Anglų 
teratūros mėgėjų, kurie nuo
širdžiai remia kiekvieną mū-: 
sų padangėje pasirodžiusį ori-‘ 
ginalų literatūrinį leidinį. Tie 
prašomi stoti talkon dienraš
čiui išleisti “Kelias į Laimę” 
knygoje.

tapo j Washington. — Valdžia 
demokratė ; paskyrė $100,000,000 milži- 

motęris Charlotte Small-: niškai karinių lėktuvų sto- 
iwood, 26 metų amžiaus, bai-!Vykiaį įrengti 33,000 akrų 
j gus advokatūros kolegiją : plote Tennessee valstijoj.

Situ žodžių rašytojas 
apysakos parašymą nieko 
reikalauja 
vo darbą, 
kon įdėti 
dienraščio
sukakčiai atžymėti.

Todėl, kiekvienas 
gautas už knygą, eis 
dienraščio tvirtinimui.

, kad Kongresas sijos teisę , turinti 
'panaikintų p r i e su nijinį ‘žiau turto, 
Tafto - Hartley’o 
mą.

ma- 
negu pradiniai 

leido tas įstatymas, rv 4 <7 J\.
Tokiais pakeitimais \xųs'- 

tijos ižd 
$65,000, 
senatvės

Įstatymo pakeitimai įeis 
galion 1950 rų. kovo ii}.)

i ra tiek daugiau balsų gavo, Įdyti naujieji lėktuvai ir oro 
negu republikonų kandida- ' '

’ tas. 
•—*- — -------- ———— cFi 1 J) cl 1\ 1S tcl n  

Tautininkai Forntozoj Bijo Streikuoja 1,000 darbininką i Jugoslav!joje įsteigta 
i ^<inų Liaudininkų Atakos | valdiniame Damodar klonio Slapta Komunistu Partija 

^ro I darbų projekte; reikalauja _____
'Formoza. — Kadangi dvi i daugiau algos. ' Sofija, Bulgaria.— Tele-

i -------------- -  press žinių agentūra prane-.
_ . „ .Padaryta j™, |<ad marksistai - lenini-

i, aukoju nepriklausomybę, kad gale-i Elektrininkų Unijos reika- Į Liaudies Respublikos, tai | katarakta operacija admi- s|aj komunistai Jugoslavi- 
3oCnietŲ tų sustiprinti ten karines (lavimą pripažinti šią uniją j tautininkai Formozos salo-Tolo Halsey’o akiai. jįj jau nuo pernai rudens

7" ; . ;yra įkūrę slaptą savo pąr-
Roma. Pranešama, jog tija. Nes Jugoslavijos Tito

■ Italijos Komunistų Partija i valdžia areštuoja ir visaip „ , .v ,. .
(šluos laukan Tito politikos persekioja tikruosius ko- LQ)0' odiniu

Dešinieji CIO centro va- ■ Island Park, L. 1.— Areš-! rėmėjus.

» O

ginklai.

ne
sair nereikalaus: 

kurio teko apysa- 
nemažai, 
Laisves

doleris, 
mūsą

General Electric Atmeta
Arutiunian reikalavo tuo- : Naują, Skaldytoju Uniją 
jau leisti Libijai įsisteigti i -------- z
kaip savarank. valstybei. Ji-j New York. — General

'sai sakė, jog amerikonai ir‘Electric kompanija atmetė Kinijos tautininkų lėktuvui -----------
anglai tyčia trukdo Libijos‘naujosios CIO Tarptautinės; linijos prisidėjo’prie Kinų Baltimore. —

, lavimą pripažinti šią uniją; tautininkai Formozos salo-'rolo Halsey’o akiai, 
savo pozicijas prieš Sovietų ! vieton senosios Jungtinės j je bijo, kad liaudininkai ga-‘ 
Sąjungą. į Elektrininkų, Radijo Dar- • Ii iš oro juos užpulti For

Libija, šiaurinėje Afriko- bininkų ir Mašinistų Uni-;mozoje.

Baigiant: prašau visus gro
žinės literatūros mėgėjus tai-j 
kon: užsisakykite “Kelias į I 
Laimę” tuojau. i

Raginkite ir kitus tą patį j 
daryti. j.

Parinkite prenumeratų ištų,|su Japonija, 
kurie dienraščio neskaito, ir I 
šitų žodžių nemato .

šiaurinėje Afriko- bininkų ir Mašinistų
! je, buvo Italijos valdoma i- jos.
i ki pastarojo pasaulinio ka- „ . t <
: ro< dai pastarajame suvažiavi- | tuętas šio miestelio rašti-

 ž me Clevelande išbraukė Įnirikas Herbertas Wines;
Washington. — Amerikos' Jungtinę Elektrininkų Uni-Į kaltinamas, kad pasisavino 

į valdžia pradeda gaminti Į ją, kad skaldytų įsigyvenu- j $1,1800 surinktų miesteliui 
planus dėl taikos sutarties siąją Jungtinę Elek'trinin- taksų.

kų Uniją iš CIO ir sudarė 
naują savo Tarptautinę U-

ves administracijai!

metus nuo

Detroito Majoru jšfnįkta
Cobo prieš CIO Žmogų/

Detroit. —JVliesto majo- f 
itas Albert\E. / I

ru tapo i

ndidatavoPrieš
orįe Edwards, miesto tary
bos pirmininkas

munistus.
Bogota, Kolumbija. — Į- Naujoji, pogrindinė par-

I vesta karo stovis prieš bijo- tija auga nariais ir plečia 
imą čia sukilimą. savo veiklą.

Tito agentai areštavo __ ____
— tūkstančius komunistų, ku- Americans for Democratic

Edwards vadino 
ublikonu.

Frankfurt, Vokietija.
Falmouth, Mass. — Gir- AmerikoifSs kareivis A. E. i rie skleidė lapelius apie Ti- Action.

, St. Helena, Calif.— Mirė niją, kad skaldytų įsigyve- tas oro kareiviu H. O. Mus- Anderson, nušovė kitą j an- to 
protestantų kunigas A. Th. įnusiąją Jungtinę Elektri- chlitz įsiprašė policijos sto- kį; i

tin pernakvoti ir pasikorė, i Andersoną.Robinson, 100 metų amž. I ninku organizaciją.
tad kapitonas

i parsidavimą ameriki- 
nušovė niams ir angliškiems impe- 

I rialistams.

buvęs-CIO

i ORAS. — šHtokiUgiedra.

v



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Every day except Sundays, Mondays, and Holidays

Established April 5, 1911
<27 LORIMER STREET, BROOKLYN G, N. Y. Tel. STagff 2-8878 

— — —.... ...... .....................—........... 1 ----
President. GEORGE WARES; Sccr.-Treasurer WILLIAM CHAPELS

Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
$7.00 Canada and Brazil, per year 
? Canada- and Brazil, G months 
$8.00 Foreign countries, per year 

Foreign countries, 6 months

PASTABOS

United States, per year i
United States, per 6 months $3.75 
Brooklyn, N. Y., per year 
Brooklyn, N. Y. per 6 months $4.00

.$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Popiežiaus Įsakymas Del Ištuokų
Popiežius išleido įsakymą, reikalaujant, kad nei jokis 

katajikas teisėjas nesutiktų ištuokti (divorsuoti) tą po
rą, kurią “surišo amžinais ryšiais” katalikų bažnyčia.

. Tasai popiežiaus įsakymas, atsiminkime, liečia ir, 
Jungtinių Valstijų teisėjus katalikus. Ir jie neprivalą su-1 
teikti ištuokos katalikams, ėmusiems bažnyčioje šliubą.

Dr. H. Urey, atominis 
mokslininkas, kritikuoda
mas senatorius, kurie vis 
dar tvirtina, kad atominės 
bombos sekretus kas nors 
išdavė svetimai šaliai, pasa

ukė: “Tokio dalyko, kaip a- 
■ teminiai sekretai, jau nėra, 
i Tikėti, kad mes juos turime •V < f:— yra neišmanymas.

Bet juk tik neišfnanėliai 
ir tvirtina, kad tik Amerika 
juos galėjo turėti ir kad tik 
iš Amerikos Sovietų Sąjun
ga tuos “sekretus” išgavo. 

I Ir visa nelaimė tame, kad 
daug tokių neišmanėlių sė
di Washingtone.

Komitetas kovai su vai-' 
i kų paralyžium skelbia, kad 
| tuojaus prasidėsiąs “dešim- 
tukinis vajus.” Ir tik vie-

jos narių ir kad jau esą virš 
šešių šimtų žmonių užmuš
ta ir daugybė sužeista. Bet 
ta pati spauda nešūkauja, 
kad ten teroras. Mat, ten 
nėra “geležinės uždangos”, 
viskas atliekama remiantis 
“demokratiniais” 
pais.

princi-

Laikraščiai praneša, kad 
Jugoslavija jau gavo iš A- 
merikos visokių karinių 
ginklų ir prie jų priedą — 
Amerikos karininkų, kurių 
direktyva bus apginkluota 
Jugoslavijos armija.

Vadinasi, Amerika > jau 
užmovė Titui apynasrį, pa- 
žebojo ir dabar jodinės ant 
jo, kaipo ant ramaus asilė- 
lio. i

Bet visgi atsiiado teisėjas, padoius Ameiikos pilie- nam Br'ooklynui esą paskir
tis, kuris pareiškė viešai, kad popiežiaus įsakymo ne
klausys. ,

Tuo teisėju yra tūlas katalikas teisėjas New Mexicd 
valstijoje. Būdamas kataliku, jis, tačiau, kaipo teisėjas, 
pirmoje vietoje stato Amerikos įstatymus. Jeigu, einant 
tam tikrais įstatymais, pas jį kreipsis katalikiška pora, 
prašanti ištuokos, 
tai, ką sako popiežius.

Nežinia, kaip į tai pažvelgs kiti katalikai teisėjai. Jie, 
žinoma, privalo būti teisingi, o jei nori būti teisingi, tu
ri skaitytis su įstatymais, juos vykdyti gyvenimam Jei
gu jie atsisakys juos gyveniman vykdyti tik dėl to, kad 
popiežius to reikalauja, tai jie bus labai prasti teisėjai.

Bet tiek dėl to.
Šis popiežiaus reikalavimas dar kartą parodo, kaip jis j 

toli eina į kitų valstybių reikalus. Ką gi rejškia įsakyti i j 
teisėjams neišduoti ištuokų žmonėms, kurie, sulyg įsta- rįka 
tymais ištuokų yra reikalingi? Tai reiškia, kad popie-^Vę”, 
žius kišasi ne į savo reikalus: jis kišasi į svetimos vals- Alfonsą Marmą, kurį f ašis- nors išsisukus, 

tai nužudė Pietinėje Ame- 
0 neapgaile’stauja

ta sukelti milioną dolerių.
Tuo tarpu, kaip gatvėse 

rinks dešimtukus, ubagaus, 
tai iš Marshallo plano ski
riama $2,850,000 aprūpini
mui nakvynėmis maldinin-

> tai jis ir suteiks, neatsižvelgdamas i kurie 1950 metais suva-
žiuos Romon.

O gal Marshallo plano 
fondo viršininkai 
kad maldininkai daugiau 
pagelbės, negu komitetas, 
kuris veda kovą su ta bai- 

Isiąja liga?

i Naujais Skaitytojais 
Atžymėkime Jubiliejų

pareiškė, kad jeigu Amer i- 
ka duos jam piniginę para
mą, tai jis sutiks prieš So- ■ 
vietų Sąjungą kariauti.

Ne be reikalo dabar Tru-
manas šaukia, kad jau tak-■ Kontestas šiandien eina šiaip: 
sus reikės pakelti iki 25:
nuošimčių. Veikiausiai se- lElizabetho Vajininkai.......... •
natoriai, kurie ‘svečiavosi ’ i k, Žukauskiene, Newark 
pas Franco, jau padarė su-1 Hartfordo Vajininkai ..........
tartį. ; m. Svinkūnlenę, Waterbury • ■ •

. ! Philadelphiįjos Vajininkai
Šveicarijos laikraščiai į 

pranešė, kad Kai-šekas 
Šveicarijos 
banke pasidėjo trijų bilio- 
nų doleriiį vertės visokių 
brangenybių.

i ___
Tuo tarpu Amerikos vai- a. 

džiadarvis neatsisako Kai- ........
Seką finansiniai remti, dar V. Ramanauskas, Minersville .... 
neseniai kongresas paskyrė, 
rodos, 75 milionus dolerių.

Punktą

1485
1457 
1204

A. M. Dambrauskas, So. Boston • ............  996
, ... ALDLD 20 kp., Moterų Skyr., Binghamton...............842

valstybiniame j DavidoniS) Worcester........••.••..................... • • • • 785
.. 700 y
• • 684

518 P. Anderson-L. Bekis, Rochester 112 
400 
364 
322 
286 
216

P. Beeis —; F. Klaston, Great Neck 
Brooklyn© Vajininkai ..
ALDLD 4 Apskr. Pittsburgh, ..

. Žemaitis, Baltimore ............

E. Kasparienė, Wilkes-Barre ....

Per visą laiką buvęs pre
zidentas Hooveris mokino 
Washingtono valdžią eko
nomijos, kad kuomažiausia 
padarius išlaidų. Ir dabar 
jau matome pasekmes.

Anglija pardavė Argenti
nai anglių. Dabar spauda 
praneša, kad Amerika už
pirko tas anglis iš Argenti
nos.

Ar tai ne ekonomija? Iš 
Anglijos anglis nuvežė Ar
gentinon, o dabar Amerika 
turės jas atsivežti iš Argen
tinos, žinoma, užmokėdama 
Argentinai ir už pervežimą. 
O gal tie “kupčiai” mano, 

Lais- jpanija randasi bankrote, o kad Argentina arčiau, negu 
apgailestauja i kad iš to ' bankruto kaip Anglija?

, tai Franco

mano,

Italijos dešiniųjų socialis
tų partijos vadovybė įsakė 
savo nariams, kad jie pasi
trauktų iš ministrų kabine
to. Bet pasitraukdamas iš 
ministrų kabineto Saraga- 
tas pareiškė, kad jo partija 
vis tik rems yąldžią, nepai
sant, kad jie ir pasitraukia.

Vadinasi, kad ir fašistinė 
valdžia, bet ji mūsų ir mes 
prieš ją ne tik nekovosi
me, bet ir remsime. Mat, 
socialistinė “demokratija” 
to reikalauja.

Kunigų laikraštis “Ame- , Spauda praneša, «ad Is- 
j” bombarduoja

”, kad ji
V. Paukštys

J. Adams, Grand Rapids .. 
L. Pruseika, Chicago ........
Geo. Shimaitis, Brockton ....

Pcnkauskas, Lawrence 
Blažionis, Lowell ...........
Kuzmickas, Shenandoah
Šlajus, Eddystone...........
Kirslis, Bridgewater ....

A. Sauka, Brockton ...........
S. Tvarijonas, Detroit ........
LLD 77 kp., Cliffside .......

J

C. K. Urban, Hudson ..............
P. Šlekaitis, Scranton ..............
LLD 75 Kp., Miami ..............
S. Sharkey, Easton .............. .
A. P: Dambrauskas, Haverhill

210 J. Simutis, Nashua .................
S. Puidokas, Rumford ........
A. Valinčius, Pittston ...........
Helen Jacobs, Oakland
Vera Smalstis, Detroit .........
H. Žukienč, Binghamton—
J. Žebrys, Cleveland ............
A. Bernot, Los Angeles .........
J. Didjun.j New Haven .......

112A. Taraška!, Milton ..................

202 
194 
184
171
168
140 
140 
140
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112
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106
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K. Žukauskienė, Newark, Locks, Conn., A. Kraujalis, 
N. J., pašoko į antrą vietą. Pawling, N. Y., A. Purvi- 
Pavojus Elizabethan. Inis, Mystic, Conn., M. Kut-

Mūsų uoli veikėja L. Že-j chins, Linthicum, Md., Ka- 
maitienė, Hartford, Conn., Įzys Tamašiūnajs, New York 
prisiuntė naują prenumera- -Cit” XT 
tą ir atnaujinimų. Ši drau- ■ ] 
gė dirba ir dirba vajaus | Pa 
reikalui, važinėja iškolek-' 
tuoti pinigus už išsibaigu- N. J., Mr. ir Mrs. Tomašai- 
sias U ‘ . .
žiavus neranda namieje — 
vėl važiuok kitą sykį. ] __________________
renka aukas visokiems rei- Mataitis, Helleretown, Pa.

P. Šlekaitį;
2.50.

"Po $2: B. Lutz, Newark;

prenumeratas, nuva- 'tis, Newark, N. į 
Po $1.50:Po $1.50: KZ August, 

V j Manchester, Conn., Mrs. P. ’

Popiežius, atsiminkime, kadaise kišosi į Italijos parla- rikoje, o neapgaile’stauja 
mentarinius rinkimus, reikalaudamas, kad katalikai bal- Laszlą Raiką, šalies išdavi- 
suotų už kapitalistų ir dvarininkų kandidatus. . ką, kurį nužudė Vengrijos

Jis kišosi ir į kitų valstybių reikalus panašiais būdais, valdžia.
Kai kur dvasiškija, pasimokiusi iš popiežiaus, bažny-i Mes apgailestaujame nu- 

čią padaro politine arena. i .žudytus- darbo liaudies va-
Štai, Niujorke, tik prieš keletą dienų vienos katalikų dus, darbininkų klasės 

bažnyčios (St. Catherine of Genoa) klebonas įsakė iš sa- draugus - veikėjus, o “A-į
'----- - redaktoriams ir |

jų vienmir.čiams paliekame ;
kurie dris bal-' apgailestauti nužudytus rsu 

darbo liaudies išdavikus,; peivc,sniu-
visokius judo- j yra. Puriau

'ką, kurį nužudė Vengrijos DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAšKIAUčIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel. Humboldt 2-7964

kalams — viską tai dirba ; 
pasiaukavusi, tai jei didelis i Newar 
kreditas. Žinoma, kituose . kas> Newark, N.'J., Vinp^ 
miestuose yra tokių pat ge-|žilinskasr44^ūjigtūnr-4>^rj., 
rų nuoširdžių veikėjų—to- '1K. Zutkis, ^Hillside, N. J, 

usKfe^ius, Gilber- 
Birbilą^ 

Antamųa" 
frįsville,

Po $1: Felix Kelmelis, 
•k, N. J., Geo. Dolins- 

v

kyklos savo parapijonims, kad jie nebalsuotų už Benja-■merikos 
min J. Davisa i miesto taryba.

Jis pareiškė, jog, girdi, tie katalikai, 1____
suoti už Davisa, gali būti ekskomunikuoti. darbo

Ekskomunikuoti kunigas negali, bet gali popiežius, j ir
Na, ir šis klebonas, remdamasis popiežiaus enciklikomis,l81us- 
drumsčia piliečių veiklą, sėja iš bažnyčios politiką į pa- . .
rapijiečiu galvas, mulkina juos! n

Argi taip leistina: 1
r* • • OC4) J _

Žinoma, ne. paskelbti šventuoju buvusį! .„•
Kiekvienas padorus katalikas tai smerkia ir smerks! Ąustro _ Vengrijos karalių 'l’

1 kurį liaudies išdrėbė iš sos-1 
to.

v i Pasirodo, kad jeigu kara-;
pasalinti is savo ųus neteko sosto ant žemės, 
uniją, reakciniu-popiežius nori jį įtupdy-

mojosi šią uniją;tėję.
. Bet kas bus, jeigu dabar

— kiek mes galėsime, tas karalius pragare įmes-
1 * 1 *1 • 1 1

PRAŽYDĖJO IR NUVYTO ’ tą moterį
PįiaiškinRite, Daktare, kaip 

uo nelemtuoju gyvenimo 
Katrai moteriai 

: ar tai, katrai mė-
I liesinęs jaunai užsibaigia, ai

padaro. Pakeičia ją
visą.

Ar tai, 
prasidėjo 
tesijąučia. Kita tą

rų nuoširdžių veikėjų— 
kiems priklauso didelė pa- i Simon 
garba. 7 
hartfordietis F. J. Repšys j st. Clair, /fe 
taipgi prisiuntė atnaujini-! Zaldaris,’ (Si
mų. Hartfordas gražiai dar- i Gudeliauskas? 
buojasi. ' Con/.

Kitas vajininkas,iton)

atnaujini- i Zaldaris,

ar tai moteriai, kai 
nuvytimas, nekaip 

audringą 
laikotarpį praleidžia abejin
gai, nesunkiai, o kita taųf su- 
sibaladoja, 1 
atpažįstama. Netik kad ner
vai, betĮ ir protas iš vėžių išei- i ra

■ na. Kančia ir gyventi su tokia, ų 
, ' Kiekvienai moteriaisanty- I gyvenimo perveršmą 

pirma to, daug gero 
moteriškieji hormonai. Sutvar 
ko kraujotaką, nervų ir liau 
kų darbą, dvasinį nusistatymą, į 
visą savijautą ir sugabumą 1 
dirbti ir orientuotis, 

Visokių yra moteriškųjų 
hormonų. Jei kuriai netinka 
toks ar toks hormonų prepa
ratas, gal galvą skauda ar . 
širdį pykina, tai galima jai 
pritaikyti kokį kitą moterišką
jį hormoną.

Tokių hormonų yra labai 
galingų, labai veiklių. Yra ir 
visiškai silpnučių. Gydytojas 
pritaiko, kuriai moteriai geriau 
vartot tą ar kitą hormonų pre
paratą. Be gydytojo ir be re
cepto Amerikoje hormonų ne
galima gauti: toks jau patvar
kymas. Yra hormonų branges
nių, yra ir visai pigių. Brangu
mas nenusako jų veiklumo. 
Dažniausia pigieji mot. hor
monai veikia geriausiai. | 

Su lytiniu ]
esti visaip. Dalykas sudėtin
gas. Priklauso netik nuo liau- i 
lįų, bet ir nuo nuotaikos,- 

! (ūpo), įspūdžio, simpatijos i 
—- * -------- *■' . * * i . . . . . . . v T , , . beiSsąjausmo,
nuoja pagyvinti statybą, nupiginant statybos medžiagą; pi’1^ visų nelaimių priežastį—fašizmą. Ir ta proga taip 
i_ ____________ ____________ . m .
nustatytam laikui. Ar ši priemonė ką padės — tuoj pa- Apie naują skurdo rykštę, rodos, ir pagalvoti būtų pra- 
matysime. Su audimo pramone irgi negeriau. Daugelyje sižengimas.
fabrikų, dirbusių dviem pamainom, dabar tedirba tik, tL__ ----- —........ ------ .
vieną pamainą. Reikia pažymėti, kad į tekstilės pramonę nėse Valstijose, kuri yra vadinama ašimi buržuaziniai 
paskutiniu laiku buvo žiūrima su didelėmis viltimis. Pa- demokratinio pasaulio, nedarbas irgi jau prasidėjęs.

‘ ‘ ‘ ' ' ' “JAV turėjo gražių planų savo doleriais pasauliui pa
gelbėti, bet tie planai ^subliūško. Dar blogiau, pačiai Ame
rikai reikės gelbėtis nuo gręsiančios panašios kaip 1930 
metais ekonominės suirutės.

“Tai štai kokią tikrovę tenka sutikti dirbančiajai liau
džiai. Laimei, šiai krizei sutikti šiandien turime labiau 
pažengusį proletariatą negu 1930 rų. Net ir čia, Pietų 
Amerikoje, kur anais nietais darbininkai dar sekė pas
kui visokių reformų vadus, šiandien jau turi išugdę re
voliucines organizacijas, kurios būsimose kovose kovos 
darbo klasės priešakyje.”

leidžiamas laik- 
Stampa” prane-

I / . .

i katrali užsibaigia senesnei ?
Ka|s daryti nuo tų karščiavi

mų, nervingumo, liūdesio,
96 ouuuya F1 vuc." I piktumo priepuoliu ? 

kad popiežius rengiasi! Al. nražvdfHllsi m,

buojasi.
Iš Philadelphijos, P. Wa- 

lantienė, viena iš veikėjų , , 
prisiuntė atnaujinimų. Phi- ,šio£ gauta
ladelphia laikosi tvirtai. | '
J. Blažoms, Lowell, Mass.,. 

kad pavirsta nebe-1 įstojo į vajų prisiųsdamas ;
i atnaujinimų. Taipgi ir Ve-' '' aterrmry, 

Šmalstienė, Detroit, ! Bridgeport

ukų biudžeto sustiprini- 
i:

Drasko!
Po to, kai CIO suvažiavimas nutarė 

eilių, CIO, United Electrical Workers 
kai pradėjo draskymo darbą.

Toks ponas Carey, kuris jau seniai 
užkariauti, bet neįstengė, ir jam panašūs, dabar galvoja 
šitaip: Ši unija reikia suskaldyti, - 
pasiimsime, o ko negalėsime, ištaškysime, kad tik nieko tas į katilą * kunkuliuoja? 
neliktų dabartinei UE vadovybei, 
įvykusiame unijos atstovų suvažiavime.

Toks darbas, kokį reakcininkai dabar veda šitoje uni
joje, yra labai pavojingas ne tik šiai unijai, bet ir kitoms. 
Jeigu reakcininkams pavyktų šią gana didelę, tvirtą ir 
pažangią uniją suskaldyti, tuomet jie panašiomis meto- 
domis siektųsi tą patį padaryti ir kitose unijose. •

Tuo būdu mes patariame visiems UE unijos nariams: 
laikykitės su savo vadovybe, kurią išrinkote praėjusia
me suvažiavime, kurios vadu yra prezidentas Albert J.

Ar p ra žyd ėjus i moteris dar j 
kokio malonumo, 

k jaudama su vyru?
ATSAKYMAS

Moters pražydę,jimo 
vytimo laikotarpis ne 
vienodas. Tatai iš anksto nu- 

ti sostan dangaus karalys- sako moters liaukos, kiaušidi- 
nės liaukos ir tūlos kitos

. Katrai moteriai geriau ? 
Spręskite Sveikute pati. Fizio
loginiai šitaip yra. Katra mer-

nu- 
visoms
ir

Laikykitės 
narni!

išrinktai neperseniai' Ar popiežius, 
mas jį šventuoju, 

liš pragaro?

paskelbda- Kaitė anksti gauna pirmutines 
išlaisvins I mėnesines, tai ta ir žydi ilgai,

i Brockton, Mass. .f. $168.79 
n, N. Y. .. .156.00 

Mass. .. L14^.56 
80.00 

tort, Conn. ... 79.75 
Mich., įstojo į vajų, su at- ■ Philadelphia, Pa..........

apie j naujinimais.
-ne j Gražiai pasidarbavo sc>

kami vajinįnkai: M. Paug’Į Newark, N. J..........
taitiene, Miami, Fla^, J. Si-lHa).tford Conn

Shimaitis, Brockton, Mass., | pįttu)Uro-h pa ’ 
E. Kasparienė, Wilkes- į N X ’

j lyl/izabeth, N. J| ....
fsideJParkjN. J 
‘Boston, Mass. ..

$e^įtfe,( W#sh. 
T r

ir 
padaro1

Detr 
^Gfti^go, Ill ... 
I Baltimore, Md.

mėnesines, tai ta ir žydi ilgai, 
ir jai mėnesinės vėlai užsibai
gia, apie 50, 52, 53 metus am
žiaus. Tokia moteris turi veik
lias kiaušides ir turi daugiau 
moteriškumo.

Atvirkščiai. Katrai mergai
tei pirmosios mėnesinės atsira
do vėlai, apie 15 — 18 metus, 
ai jai ankstis bus ir mėnesinių 

apsistojimas — gyvenimo per- 
; varta ar pakaita, gal apie 35 

4? '■ metus. Ir lytiškumas tokios 
| moters'apymenkis. Vėsesnė ji, 

spauda praneša, Šaltesnė, atsparesnė. Tokią 
kad Colornbijos respubli- galima labai gražiai atitaisyti 

prie j su moteriškais lytiniais hormo- 
Montevidėjaus miestfe mažėjai rinkimų, atžagareiviai už-1 nais. Tie moteriškieji hormo-

vienybėje, nesiduokite reakcininkų apgau-

rinkimai 
ar kitose 

tai 
už-

Kada įvyksta 
Sovietų Sąjungoj 
darbininkiškose šalyse, 
visa komercinė spauda 
triūbija, kad ten, už gele
žinės uždangos, vartojamas Į.*, 
baisiausias teroras prieš 
tuos, kurie nesutinka su ko- i 

' munistais, nenori 1 
i balsuoti ir* tam panašiai.

Dabar

Wilkes-!
Barre, Pa., J. J. Mockaitis, ;
Bridgeport, Conn., A. 
maitis, Baltimore, Md.

Aukų šį sykį gavome 
karnai:

Per K. Benulį, Brocktod, 
Mass., $105.79.

Per J. M. Lukas, Worces
ter, Mass., $84.56.

J; Walins (Valinčius), 
Stratford, Conn., $35./ x.

Biržų Proletaras, /Hart-' 
ford, Conn., $13. \

Po $10: A. Klepacl^l 
Cranford, N. J., Jonn Dir^ 
ses, Detroit, Mich., Petras 
Tamašauskas, Newark, NU

57^0
57.25 
46.00 
42.00
41.25
41.00
33.50 
33.00

se

KrizėUruguajtųe?
Uruguajiečių laikraštyj “Darbe” J. G-lis rašo:
“Oficialėmis žiniomis, L2___ ' j , „ ___ o_______ . (___

darbai. Statybos šakoje, kai kurie įmoninkai 'sumažinę | puldinėja ant liberalų parti-1 nai stebuklus padaro, visai ki- 
darbą 15 procentų, o kiti — net 75 proc. Vyriausybė pla- ———;-------—— --------------------—--------- 7----------------- —

koj, dar besirengiant

20JKL

15.00 
ikoo 
15.00

I Stamford, Conn. j...J 13.00
! Wilkes-Barre,Į PakZ 11.79 

11.00
9.00 
8.00 
7.50 
6.00 
5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00

ton,i New Kensini 
■Great Neck,) 
i Lawrence, M 
■^Sc ran ton, Pa 
i Bridgewater, 
^Schenectady, N. Y. ..
i Grand Rapids, Mich. 
| Miami, Fki. . A......
• Rochestdf, N. Y..........

Pn XK- John Žilinsku
_______ , A . V., XTJICA V VIIV »V 
Buyus, Newark, N. J.

ŲB. Praslauskas, Worceš-) 
J ter, Mass., $4.

pasidabojimo I Po $3: Uršulė Žitkus, Ir- 
ivington, N. J., A. 
nis, Newark, N. / 
Skeberdis,

pasitenkinimu N arj, N_ j .Matthew

’(Milwaukee, Wis^
3.00 v
,, MM V

MienandmdT, Pa. . 
Haverhill, Mass. .. 
NeV- Haven, Conn.

1.00
1.00nųsKĮą 

_Pgtey 
Newark, N. čL 

Latvėnas, Windsor

• t.
Yra moterų, 

anon gyvenimo 
riau pksitenkina lytiškai. Jos 

Deja, turi būti taji tiesa... Tenai, Amerikos Jungti- tada bent pasilaisvina nuo tos 
nuolatinės nėštumo baimės ir 
pilniau įstengia atsiduoti lyti
niam malonumui, be susival
dymų, be baimių, bei perdėto 
sarmatlyvumo,

O vėl yra ir tokių, kurios 
pasidaro abejingos lytiškai, 
šaltos, čia dalykus puikiai 
atitaiso vis tie patys moteriš
kieji hormonai.

Jei kuri moteris, per tą su- 
vytimo laikotarpį, nevartoja 
moteriškųjų hormonų, tai ji 
ūkanose dvoklineja, nevartoja

ir statomų namų savininkus atleidžiant nuo mokesčių aukštai tapo iškelta demokratinės santvarkos tobulybė.

ti vyriausybė skatino naujų fabrikų statybą su vietos ir 
užsienio kapitalais. Šiuo metu Montevidėjuje baigiami 
įrengti dar keli tekstilės fabrikai, tik klausimas, ką jie 
veiks, kai jau ir esantieji mažina savo gamybą. Rūbsiu- 
viai šią žiemą sezono kaip ir neturėjo, o dabar beveik 
visai nedirba. Laukų darbininkai, negalėdami pragyveh- 
ti iš žemų uždarbių, su šeimomis traukia į miestus ir tuo 
dar labiau padidina nedirbančiųjų skaičių mieste.

“Kyla klausimas, kasgi čia dabar darosi? Nejaugi tai 
-nedarbas panašus į 1930 m.? Nejaugi tai nauja ekono
minė krizė? Juk dar taip neseniai buvo laimėta pergalė

kurios, perėję 
pusėn, dar ge- Aukų persikėliih^ui į nau- 

j-L^vie t ,‘Į~4r^pasv : ‘ '
__________________________ icnraXti 30 metų 
savo proto ir mokslinių pasie-x 
kimų. Reikia netik lytinių hor- į Si Kėlimas į nau 
monų, bet ir visko kito: vita- hUOSvganedali 
minų, iodino, gero maisto, į pagalbą savo, dienraš- 
pritinkamo darbo i)' naminės i čiui, prisiųsdami aukų šiam 
atmosferos.

Dvasinis nusistatymas, idė 
jingumas, visuomeninis1^ 
mas irgi daug, daug.či 
veiria. Nereikia sau I 
tūnyti, savo asmens 
užsivožusiai.

ie-
avome neblogajXPer-

kai-

1 tikslui ir nereikia pamiršti, 
i kad svarbu yra gauti po 

eil}i- Į nauM skaitytoją. \ 
nūs- iXeKtrr-vajuiwl 

nuošhfikū i riems rėmėjams 
kiaute i paramą.

\Laisvės Administraci

Kams] ir ge-

2 pusi.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily)—rtenkt., Lapkr. 11,1949



Tarybų Lietuvos liaudies ūkis kyla - - - - - - - - -  
Rašo A. Fedarayičius

Valdybos pra-
nio ir daugelio kitų vardai, 
kurie rodo pasiaukojimo:

plano liaudies Daugiau kaip 85 procen-j
įvykdymo rezultatus per 
1949 metu birželio men. ir 
antrąjį ketvirtį.

dalyvauja socialistiniame 
lenktyniavime dėl pokari
nio stalininio penkmečio 

Iš pranešimo matyti, kad įvykdymo pirma laiko. Visi 
Lietuvos TSR pramonė 1949 
metu antrame ketvirtyje 
bendrosios produkcijos iš
leidimo plana ivvkdė 104 
procentais. Kapitalinės sta
tybos ketvirtinį planą visos 
respublikos ministerijos 
įvykdė vidutiniškai 114 
procentu. Žymiai išaugo ge
ležinkelio, vandens bei au
tomobilių transporto krovi-

jie įsisavina stachanovinius 
aukšto našumo darbo meto
dus, įsisavina modernia ’ V €

Respublikos. įmonės be 
paliovos gauna naujus įren
gimus. Paskutiniuoju laiku 
naujų staklių skaičius be-

broliškųjų tarybinių respu
blikų Lietuva gavo daugiau' 
staklių bei mašinų, negu jų 

miai padidėjo prekių apy- turėjo visa buržuazijos' 
varta mažmeninėje prekybo- viešpatavimo laikų pramo- ' 
je bei visuomeninio maiti- nė.
nimo srityje, šitie duome- Tarybų Lietuva ^yra pen- 
nys byloja apie naujus ros- kmečio plano įvykdymo iš- 
publikos liaudies ūkio lai-. vakarėse. 1950 mėtų lygyje 
mėjimus.

Prezidentas Trumanas pasisveikina su Tarybų Sąjun
gos užrubežiams ministru Andrium Višinskiu juodviem 
susitikus Jungtinių Tautų namams kertini akmenį pa
dėti iškilmėse, New Yorke. Kairėje UN generates 

' asemblėjos prezidentas Carlos P. Romulo.

PERGALES METAI LIETUVOJE
Rašo Juozas Baltušis

respublikinė
pramonės šakų darbui siu 
metu antrame ketvirtyje 
apibūdinti pakanka paminė
ti šituos duomenis: maisto 
pramonė

Stalinas, ar Grigaičio Logika pabėgo?

Jtbozas Baltušis

VILNIUS.— Tarybų Lie- ir nepalaužiama valia, ku-1 
tuva pradėjo savo gyvavi- riai išmintingai vadovauja | 
mo dešimtuosius metus, nenugalimoji bolševikų par-! 
Praeitieji metai buvo Lie- tija, stato savo ateities rū- i 
tu vos liaudies atgijimo ir mus. 
jaunystės metai, žydėjimo | 
ir spartaus vystymosi me- į 
tai. Daugiau to, tie metai I 
seniai išsvajoti laisvės ir, 
nepriklausomvbės svajonė- Į 
se, metai, kada liaudis tik- i 
rai tapo nepriklausoma. Vi
sa tai, apie ką geriausieji 
mūsų liaudies sūnūs ir duk
terys svajojo dešimtme
čiais, už ką jie kovojo, anie 
ką liaudyje buvo sukurta 
dainų ir pasakymu, visa tai 
šiandien tapo realybe, įgy
vendinta.
Senasis vaizdas jau dingo

Gimtojo krašto laukuose 
jau nebesutinkame sus1*len
kusio prie medinių akėčių 
artojo, suplyšiušiu, vėjo ir 
lietaus sutripusiu, namų 
gamvbos drobiniu sudrisku
siu švarkeliu. Nebematome 
jo nubudusio žvilgsnio su 
tokiu nusiminimu nukreip
to į savo sunkaus darbo 
vaisius — i saulėtą lauka, 
kuriame užderėjo menkas 

žmogus drista baltą popie- derlius. O gi iš to menko 
rį taip terlioti, juk dar tik derliaus jam, žemdirbiui, 

patvs tekdavo tiktai maža dalelė. 
Gerai gi didesnė dalis būdavo ati- 

kad Hitlerio 'duodama buožei, dvarinin- 
siaučiant prie 
Grigaičio nelai-

M“sų moterys
Pažvelgdami į mūsų mo

teris šiandien jų nebepažįs- 
itame. Kur jinai, ta lietuvė 
moteris, kuri nebežinodama 

i nei džiaugsmo kibirkšties, 
nematvdama net prošvais
tės, iš paskutiniųjų jėgų 
stengėsi kuom nors paleng-S 
vinti savo vyro bei savo' 
vaikų dalią?

Kur jinai, 
motina, vargų 
darbo moteris, 
pardavinėjusi savo darbą giau išeiną iš h 
nonams, kad gautų nors ke- i publikos rįbų-J 

toliausių neapim

1daugiavaikė literatūrą įsiliejo^vis^ 
prislėgta nu talentingų jėgų plejada.

u ž gražius M ū sų 1 i teTStjir a v i y d aXę
(s res- 
i\ pa-

os 
neš kairmuL žemaite# 
Krorūq, Petro Cvirkos, 

■•ies ir Liudo

lėta truniniu savo j n^mūh^^Įčių
npvnsiems nuo šalčio, iš> T&
blyškusiems nuo bado, taip ir i
brangiems motinos širdžiai, Salomėjos-

gimdy-: Giros kūriniai yra žinomi
i ir yra šiandien brangūs 

, Ukrai

tokiose kančiose 
ti^ms vaikams?

Tokios jau daugiau nebe-1 daugelio baltarusių, 
ra Lietuvoje. Iš beteisės, iš- nįeylu^ gruzinų-ir kazachų 
vargintos amžinu nenritek- ši 
liu. nepakeliamo darbo, li
nai tano Ivp'iateisin. išdi-įkuria šiandien Lietuvos ta- 
džiu ir laimingu Tarvhu Irybiniai kompozitoriai, 
šalies piliečiu. Pbtis i peti. Naujose dainose atsispindi 
kain Ivgūs tarp lygiųjų naujas gyvenimas, 
žengia šiandien mūsų mote- tarybinius 
rys socializmo kūrėiii pir-'jiems žygiams, mobilįzuoja \ 
mose gretose. Ju inciafvva.uų kii^bi»eK'^4^'ay\nau- 
steigiami nauii kolūki ai,ji^kqs laimėjimam^// 
turtingos gvvulininkvstės j Eshūms perve/smas įvy- 
fprmns. ankštu der]in p-rnn-;ko mūsųtcakra gyvenime.

ir nnhefna P^kvbūs bvi- Jeigu anksčiau smetoninėje 
gados. Ju darbščios ir mik- Lietuvoje teatro paskirtis 
lios rankos tvirtai išveda i buvo linksminti 
laukus traktorius, joms ne- pramogų mop’* 

naklusfa šiai kapi 
sndėtinn,jmisiQii ap'rpgafoi ir fašisfmėk 
Ju krūtines šiandien puošia : visuommrės^ 

l ordinai ir medaliai, k^rjp tais meuąis 
liia anie iu nuikiansins

H‘jvhn ^vains. anin nauins i jinis šlamštas, 
bn’m^iinins. šiandien 
rpnkpsi k^rtu jau nobe tani.

xtim$. / 
Su neregėtu

Keista, bet yra žmonių, 
kurie mėgsta gražiom, bet 
svetimom plunksnom —gar
bingais daktaro, ar net 
marksisto titulais puoštis, 
vienok be melo nei žingsnio 
nežengia. Kiekvienas pado
rus žmogus pripažins, kad 
tai nėra garbingas “ama
tas”, ypatingai žmogui, 
pretenduojančiam į “viršū
nes”. Tokis “specialistas” 
randasi Chicagoj. Sakoma, 
kad tas žmogus jau ‘per 30 
'■ne tų apie Sovietu Saiungą,

ketvirtis atnešė kur ponams ragai nulaužv- 
ir kapitalinės ti, be pertraukos nonsensus 

srityje. Antai i kena. Dabar gi tas “knko- 
rius” tokį “dizerta” pakenė, 

“mužikiš- 
nesndoroia. 
“vinegar”, 
Va kain, 
patiekalas

jau dirba Vilniaus pramo
nė, o taip pat daugelis 
Šiaulių, Kauno bei kitų Lie
tuvos miestų įmonių. Visa 
respublikos odos avalynės 
pramonė šių metų antrame

ketvirtinį planą ketvirtyje pasiekė vidutinį - 
įvykdė 115 procentų, mėsos į mėnesinį gamybos lygį, nu- 

102 matytą paskutiniesiems 
penkmečio metams. Dešim
tys įmonių jau įvykdė sa
vo penkmetines užduotis. 
Jų tarpe — Vilniaus “Rau
donosios Žvaigždės” odos 
galanterijos kombinatas. 
Kauno “Apkausto” metalo 
apdirbimo gamykla, Šiaulių 
“Verpsto” ' ” ' v n ’ " 
kas ir kt.

Antras 
laimėjimų 
statybos 
Maisto Pramonės Ministe-,__  __ c ___r

' rija kapitalinių darbų pla- i kurio net mano - . — . • II H i • i

ir pieno pramonė — 
proc., miško ir popieriaus 
pramonė — 108 proc., pra
moniniu statybinių medžia
gų pramonė — 102 proc., 
komunalinio ūkio pramonė 

. — 107 proc. ir 1.1.
Bendrosios produkcijos 

išleidimo planą antrame 
ketvirtyje gamybinė koope
racija įvykdė 110 proc.

Viršum plano išleista 
daug elektromotorų, elekt
ros įrengimo dirbiniu, me
talo piaunamųjų staklių, 
šildymo katilų, plytų, ru
loninės dengimo medžiagos, 
statvbinio gipso, zuperio, li
ninių ir šilkiniu audinių, 
odos, mėsos bei dešrų gami
nių, konservų, konditerijos 
gaminių ir kitų įvairių pre
kių.

Palyginti su 1948 metų 
antruoju ketvirčiu, visos re
spublikos pramonės bendro
ji produkcija 1949 metų an
trame ketvirtyje išaugo 32 
procentais.

Šie Tarybų Lietuvos lai
mėjimai pasiekti dėka lietu
vių tautos pasiaukojimo 
darbo, socialistinio lenkty
niavimo išplėtojimo, naujos 
technikos taikymo ir broliš
kųjų tarybinių respublikų 
milžiniškos pagalbos.

Socialistinis lenktyn ia vi

trikotažo fabri-

ną įvykdė 127 procentais, | kas” apetitas 
Vietinės Pramonės Ministe-!Per daug jau 

— 108, Miško ir Popie-j ponas Grigaiti! 
į neskanus 

“kvenia.”
“Juk štai, kaip Hitlerio 

i armija buvo prisiartinusi 
— 221101^ Maskvos. Stalinas ne- 

Per 1949* ^kavo, bet išdūmė i Kui- 
metų pil-mąjj pusmetį, pa-!b-v|evab su. savo jtabu-”. . 
lyginti su 1948 metų pir.l Sunku IS’vaizdinti, kaip 
muoju pusmečiu, kapitali- i • 1 1 • i. • M ’ M Z 4 I

rija
riaus Pramonės Ministerija1 tas
— 206, Statybos Ministeri
ja — 165, Žemės Ūkio Mi-I 
nisterija — 156, Tarybinių! 
Ūkių tylinisterija

29 procentais.
Pažangos daro ir respu

blikinis transportas. Šių 
metų antrojo ketvirčio pla
ną Lietuvos geležinkeli
ninkai įvykdė: pakrovimo 
atžvilgiu — 102 procentais, 
garvežių pakeliamojo k re
monto atžvilgiu — 112 pro- 

iškėlė tūkstančius pir-ičentų. Lietuvos Geležinkelio 
darbininkų sta-j Valdyba paleido eksploata- 

aktingų ko- cijon patobulintus dizelinius 
kurių greitis 
i didesnis už 

paprastų traukinių greitį. 
Nuo šių metų pradžios Lie
tuvos geležinkelininkai pa
teikė daugiau kaip 200 ra
cionalizacinių pasiūlymų. 
Didesnioji jų dalis jau įdieg- 

Samulevi-jta gamyboje ir dėl to sutau- 
patobulinęs proceso j pyta per 600 tūkstančių ru

blių.
Nemuno upeiviai šių nie

ko mechanikas Domas Bud- tų antrojo ketvirčio krovi
nys, sukonstruavęs aparatą nių pervežimų planą įvykdė 
verpalų patronams gamin- 108 procentais, o keleivių 
ti, “Pergalės” gamyklos ei-! pervežimų — 111 procentų, 
ektrikas Filiponis, paruošęs Į Kauno autotransporto kon- 
prietaisą elektromotorų tuš- tora sukonstruavo pirmąjį 
čiams sukimams pašalinti, | lietuvišką 32 vietų autobu- 
“Zefiro” fabriko mechanik. jsą. 
Bačkys, 
staklių 
“Masties” 
pakeičiusi

m as 
mūnu 
chanovininkų 
votojų del penkmečio plano traukinius, L 
įvykdymo pirma laiko. Jų l yra dvigubai 
tarpe ypatingai išsiskyrė 
tokie kaip “Sagos” fabriko 
mechanikas Mykolaitis, su- 
konstruavęs specialines sta
kles organiniam stiklui 
pjaustyti, “Priekalo” gamy
klos inžinierius 
čius, 
technologiją - kalvių - pre
sų ceche, “Trinyčių” fabri

pagerinęs gilzinių! Pramonės dirbinių, ypač 
praleidžiamumą,! plačiojo vartojimo prekių, 
fabriko audėja,! augimas žymiai išplėtė res- 
patrono verpa-1 publikos prekių apyvartą, 

lams suvynioti formą. Viso- Antrojo ketvirčio mažmeni- 
je Lietuvoje yra garsūs no- nės prekių apyvartos planas 
vatoriu - išradėjų: Pavoč- Lietuvoje įvykdytas 
kos, Braskausko, Bartuse- procentais. Drauge su pre- 
vičiaus, Sakalausko, Myko- kių apyvartos ir gyventojų 
laičio, Pogružansko, Trum- perkamosios galios augimu
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keli metai prabėgo, 
esame liudininkais, 
atmenam, 
gaujoms 
Maskvos, 
mei. Stalinas nebėgo, nors 
tūli valdžios organai ir ki
tu valstybių diplomatai, į 
Kuibyševą pasitraukė.

Po Hitlerio gauju prie 
Maskvos sumušimo, Grigai
čio vienminčiu laikraštis 
New York o Daily News ra
šė tain: “Stalinas gali di
džiuotis (mano nabraukta 
— J. J.į. ktid Maskvai e- 
sant dideliam navoiuie būti

—J. J.), nebėgo, bet pasiliko 
Maskvoj.” Grigaičio vien
minčiai.; broliai dvasioie. 
kreditą Stalinui atidavė, 
kad nebėgo. Grigaitis gi 
pritrūkęs medžiagos, para
de kad

Tiesa 
linas iš 
gaičio ■ 
pabėgo!

nabėgo.
bvloia, kad ne Sta- 
Maskvos. bot Gri- 

logika iš Chicagos 
Jono Jonas.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
SAVYVEIKLOS TEATRAS

ALYTUS, rugsėjo 14 ’d. — 
Valstybiniu įstaigų darbuoto
jų profesinės sąjungos apskri
ties komiteto savyveiklos teat
ras pastatė Ostrovskio “Balza- 
minovo vedybos” ir Isajevo- 
Galičiaus komediją “Jus šau
kia Taimiras”. Dabar teatras 
ruošia J. Chlivicko ir J. Gus
taičio pjesę “Obelys žydės”, 
su kuria aplankys apskrities 
kolūkius.

ĮMONĖS kolektyvo 
POLITINIS ŠVIETIMAS

KAUNAS, rugsėjo 14 d. — 
“Laumės” fabriko partinė or
ganizacija skiria daug dėmesio 
įmonės kolektyvo politiniam 
švietimui.

Įmonės direktorius Varža ir 
vyr. inžinierius Rimša yra bai
gę vakarinį marksizmo-leni
nizmo universitetą, šiemet jį 
lankys eilė kitų šios įmonės 
žmonių.

Sistemingai rengiamos pas
kaitos politinėmis temomis. 
Agitatoriai cechuose supažin
dina darbininkus su įvykiais 
šalyje bei užsienyje. Sukurtas 
ratelis partijos istorijai nagri-

Įkvepia
žmones nau-

nėti. Fabriko biblioteka papil
dyta politine literatūra.

T. Balkevičius

PASIRUOŠĖ GAMYBAI

MAŽEIKIAI, rugs. 14 d. — 
Bugenių krakmolo fabrikas 
sėkmingai ruošiasi naujam 
darbo sezonui.

Prie fabriko kapitalinio re
monto aktyviai prisidėjo vyr. 
mechanikas Daugėla ir kalvis 

(želvys. Mašinų skyrius žymiai 
patobulintas. Fabriko pajėgu
mas padidėjo dvigubai. Tatai 
igalins įmonės kolektyvą su
mažinti išleidžiamu prekių 
savikainą ir pakelti darbo na
šumą.

Fabrikas laiku apsirūpino 
kuru. Parvežti dideli kiekiai 
briketo, suvežtos malkos. Esan. 
tieji sandėliai ir rūsiai pilnai 
paruošti bulvėms patalpinti.

J. Petraitis

kui, Smetonos valdininkui 
ąrba lupikui.

Šis vaizdas dingo praei
tyje. Šiandien tvirtai žengia 
musu laukuose tikrasis že
mės šeimininkas - kolūki- 
ninkas. Ne medinėmis akė
čiomis išeiną jis j lauka. Jo i nvip-tarauiančiai 
rankose traktoriaus vairas, 
sėjamosios mašinos ranke
na, jis veda kombainą. Jr io j 
akis su pasitikėjimu ir 
džiaugsmu anžveln-in beri
bius toli išsiplečiančius tur
tingus laukus, kuriuose 
brenda io nauja laimė. Jis kad’maldautu aukščiausioji platūs kūrybiniai horixon- 
žino: gimtajame krašte su- ppp-įihos. l<pd lauktu na-|tai. Teatras pradėjo spr^s* 

guodos iš parsidavusio eks- ti valstvbinės reikšmės už
plota toriams kunigo. Šian-i davinius, auklėdamas savo 
dien jos renkasi tam, kad aukštai idėjiniais meųmiais 
išvien ir savarankiškai an-.pastatvmais/č 
tarti savo reikalus vals-1begalinės mei 
tvbinės reikšmės reikalus, imybės Tėvvnei EeL-gyyybN 
nusnresti. kokie turėtu būti i nio tarybinio patriotišku^ 
artimiausios ateities planai,\mo dvasioje. Šiandien mes 
koin inos puriau i<™vendin- jtnatome scenoie tokiu kuri- 
ti. kad iu ir iu vaiku gyve-jinu. kaip M. Gorkio “Jegor 
nimas būtų dar labiau lai-! Bįdičev” ir “Priešai”, N. 
mindas. ! Virtos “Pasmerktųjų są-

Kain gaivinantieji saulės; mokslas”, E. Grino “Vėias 
sninduliai. pažadinantieji pš pietų” ir daug kitu. M4- 
ev^enimiū nauius diegus. I ža to, iš nauio prasidėjo 
kain sodininko švelni ran- j tikras iiąkHilnaKTi^tuvįškos 
ka. auginanti ir stiprinanti originūlinės dramaturaiat^ 
šiuos diegus, kaip mvlinti srityje. Su dideliu pąsisėk-i- 
motinos širdis, strepiai sau- mu rodomos scenolmAJ. 
goianti savo kūdiki, tain ' Paukštelio ‘‘Audra artėja^ 
mūsų nartiia. ir vvriausvbė į ir I. Gustaičio jr K. Chlivic- 
su begaliniu rūnesčiu atmi
na ir vvsto tautini pncrpl 
form« ir socialistini pagal 
turini mūsų mokslą, meną vvkusioi^-?m^iūwu^/ši an- 
ir literatūrą.

Kai pavasario srovė 
^iocii mūsn jaunimas 
tnokslo. nrie šviesos, 
nesuvaldoma BMtiios iūros isipie ateitvie mp<3 šiandien 
vilnis isiveržia. iis i gyveni-1 tęsiame mūsn laiku kūrvhi- i 
ma, daugindamas‘savo ve r- ni darba. Laisvai ir stin-/ 
danMa energija mūsų pa-iriai, kaip niekwon

Lietuvos širdis —

i ir teikti 
ai pakrypu- 

jstų, dvarininkų 
valdininkijos 

viršūnei, jei 
scenoie buvo 

nuolat rodoma visoks beidė- 
amši>ndien 

iosįmūsų tarybiAįam teatrui 
atsivėrė iki šiol nematyti.

— išplečiamas ir prekybos 
tinklas. Per nekarinio stali
ninio penkmečio metus vals
tybinių bei kooperatinių 
mažmeninės . prekybos įmo
nių skaičius resnublikoje 
nadidėjoi nuo 1,094 iki 3,- 
498, daugiau kaip trigu
bai.

STATYBOS DARBAI 
KOLEKTYVINIAME KAIME

KELMĖ, rugsėjo 14> d. — 
Plečiasi statybos darbai “Lai
mės” kolūkyje. Pastatyti ketu
ri gyvenamieji namai, pradėta 
daržinės ir tipinės galvijų fer
mom statyba.

Statybininku brigada atlie
ka taip pat gyvenamųjų ir vi
suomeninių pastatų remontą.

Statybos darbai plečiasi taip 
nat “Saulės”, 
Kirovo vardo 
ūkio artelėse.

“Laisvo kelio“, 
ir kitose žemes

R. Laviriūna*

kurta daugiau kaip kgtnri , 
tūkstančiai kolūkiu. Jis tik
ras— dar tūkstantis įsikurs 
anksčiau negu pirma karta 
nra snigs. Jo rankose — i o 
likimas. Stalino Konstituci
jos rvškus spindulys ap
šviečia i o ateiti. Jo darbo 
kelias nilnas šlovės, iis ve
da į ankštybes, jau Pasiek
tas Socialistinio Darbų 
Didvyriu žmejausko. Miku
lio, 
čiaus, jis susilauks dar tur
tingesnių derlių,' nauio, dar 
laimingesnio, pasiturinčio 
ir kultūrinio gyvenimo.
Nauja miesto išvaizda

Ir. miesto darbuotojo iš
vaizda pasikeitė. Šiandien 
mūsų miesto gatvėse nebe
sutinkame įdubusiais 
skruostais, alkio degančio
mis akimis darbininko, ku
ris kiekviena rvta palikda
vo supuvusioje lūšnelėje al
kanus vaikus it ligone žmo
na. kad anksčiau ateiti i 
darbo birža. | kur šimtai 
tūkstančiai tokiu nat nelai
mingu, kaip ir iis. nusiminė 
laukdavo, kaip didžiausios 
nonų malones vieno — dar
bo.

Ir šis vaizdas dino'o pra
eityje. Mūsų miestu gatvė-- 
mis šiandien tvirtai žen^ja 
^ietoie išalkusio bedarbio 
ši o vi n o-i sta cb a n o vi nin kai. 
spartuoliai ir mūsų įmonių 
pirmūnai.

Dabar nas iims vra. nariu 
rnnčinii. niūkiausioji tary
binė technika, mūsų fabri
kai ir gamvkloš. dirbtuvės 
ir imonės. Mūsų akvsp auga 
dešimtys 
(raynvklu, 
niūkūs 
Šiandien 
sieninis kapitalistas 
Lietuvos darbo žmonių p-y- 
rmnima. bet n°ts dirbanty
sis savo ra u men i niurni s
rankomis, savo pasiryžimu

Jodinsko ir Lekavi-

na n in fabriku ir 
mastuose k'idn

nauii kvartali
ne vietinis ir už

valdo

kio “Obelys žvdės”. Ir mil 
ne vienas teatras, bet šeši 
teatrai dalyvavo neseniai i-

'žiūra buvo lietuviško tary- 
ver-jbinin teatro meno wstymo- 
nviei^i Gki’p demonc^vneim.
kain | Ramūs ir įsitikime šme-

siekimus.
Mūsų menas ir literatūra

Šį naują, naujo žmogaus 
— žmogaus nugalėtojo gy
venimą apdainuoja šian
dien mūsų poetai ir daini
ninkai, jam savo kūrinius 
pašvenčia kompozitoriai ir 
menininkai. Tūkstančiais 
ekzempliorių paplinta res
publikoje naujos knygos:— 
A. Venclovos “Šalies jau
nystė”, Teofilio Tilvyčio 
“Baltijos vėjas” ir jo šlo
vinga poema “Usminė”, A. 
Guzevičiaus revoliucinis ro
manas “Kalvio Ignoto tei-, 
sybė
nienės dainos 
naują lietuvišką tarybinę Liaudies Teatro

ir Valerijos Vaišin
sis širdies”. I

et. nlak 
Vilnius.

Kai PHILARELPI 
WTLKESBAlflEčlA 
viršuj telpantį 
straipsni, tai 
myti štai ką:

Šio Lietuvos 
veiksme drama 
Lietuvos kaimą, 
deliai.

Philadelphijoj
šio (lapkričio) 26-tą 
šeštadienį, pradedan
vakare, 414 Green St. salėj.

Wilkes-Barlre 
liau, gruodžio^ 
dienį, pradedant 7\30 vakare^- • 
69 So. Hancock Stbsąjėj.

Suvaidins BfooklyAųlaet.
ak tor i

Juoz 
praši

k c tur
senai į

rašytojo 
anie 
Gieda Gai- 

bus pastatyta^r-e
.yfo iHgne- 

dieiuĮy 
7:30

r—sami te vė- 
, taipgsiš^šta-
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ROJUS MIZARA

Kelias į Laimę
11-3-49

(Tasa) j
H. i

Prasidėjo naujas mūsų gyvenimas. Per tūlą lai
ką dėdė Jurgis vis nuolat kalbėjo apie dalybą, skė
limą žemės pusiau, trobesių sau statymą, mūsiškių 
ardymą — ju dalies pasiėmimą. Bet nematoma li
kimo ranka kitaip nulėmė visą eigą.

Po keleto mėnesių, žiūriu, dėdė jau neberūstauja, 
neieško priekabių nei prie motinos nei prie manęs. 
Jau vieną ir kitą kartą juodu abu sekmadieniais 
vyko į Kurlius bažnyčion, o iš bažnyčios — abu 
drauge karčiamon.

Vieną dieną, kai dėdė gerokai įsikaušo karčiamo- 
je, jis pradėjo motiną glamonėti ir bučiuoti. Ji su
sigėdo, užraudo.ir nedrąsiai tarė man:

— Mykoliuk, tu nežiūrėk!
Nuo to laiko dėdė atsimainė ir mano atžvilgiu. 

Jis man nuolat numesdavo grivną vietoj pikto žo
džio; pamiršo jis (gal tik laikinai) motinos mal
das dėl jo negrįžimo iš Amerikos; aš jam jau bu
vau Mykoliukas, o ne “bamblys” ar “biasteris.” Su 
motina jis dažnai kuždėdavusi, o prieš berną, mer
gą ir piemenį juodu abu jau susitardavo ir išvien 
juos bardavo.

Vieną gražu sekmadienio rytą, kai mes visi trys 
rengėmės vykti Kurliuosna, motina prisitaikė prie 
manęs, truputėlį raudonuodama, ir tarė:

— Sūneli! šiandien tu bažnyčioje išgirsi ką nors 
naujo, — nenusigąsk!

Aš nustebau ir be akies mirksnio žiūrėjau moti
nai į akis. Jos sausas veidas, nuo tėvo mirties pa
geltęs ir liūdnas, dabar buvo šviesesnis ir linksmes
nis.

— Ką gi aš išgirsiu, motule? — klausiau jos.
— Vaikeli, šiandien bus pirmas užsakymas. Mu

du su dėde Jurgiu ...
Ji pabučiavo mane žandan, nebaigdama sakinio, 

nusisuko ir išėjo laukan. Man buvo aišku, jog mo
tina išteka už amerikono dėdės, jog aš turėsiu dė- 
dę-patėvi.

Po vestuvių man bernas visą dalyką aiškino pla
čiau — motina nedrįso to sakyti.

Jis sakė, jog dėdė sutiko motiną vesti dėl to, kad 
jam rūpi visa žemė ir sodyba valdyti. Motina suti
ko už Jurgio tekėti dėl to, kad ji negalėtų pati, vie
na pusę, savo dalį, žemės apdirbti ir dalį trobesių 
dasistatyti, kuomet Jurgis savo dalį pasiims.

— Ar tu manai, — klausiau berno, — motina

— Eik, tu, durniuki — atsakė bernas.
— O Jurgis motiną?
— Žinoma, ne! Kas tos meilės čia paiso ir kam 

ji reikalinga seniems žmonėms.
Mano motina iš tikrųjų dar nebuvo sena — ko

kių 35-rių metų amžiaus. Dėdė buvo apie tiek pat. 
Tačiau bernui, neturėjusiam dar 20 metų, atrodė 
juodu jau nusenėję.

— Turėsi smarkų patėvį, Mikuti! — nusijuokė 
bernas. — Jis mėgsta muštis. Žinai, rdišas! O dar 
amerikonas! Aną dieną mačiau, kaip jis piemeniui 
kailį išdirbo, — tikrai amerikoniškai!

— Teks ir tau, — įsikišau.
— Man, broliuk, tai jau ne! Aš jam perklotas 

riešutas. Jei išdrįstų jis mane paliesti, tai šlubuo
tų abiem kojom! Bet tau, tai bus! Gali tekti ir ta
vo motinai!. ..

Berno kalba mane liūdnai nuteikė, bet nieko ne
galėjau padaryti — buvau per jaunas ir permažas.

Nepraėjus nei vienam mėnesiui nuo vestuvių, 
patėvis su motina nustatė gaires mano ateičiai.

Aš jau nebūsiu ūkininkas, gaspadorius, žemės 
nearsiu ir neakėsiu, — aš turiu būti kunigas! Taip, 
kunigas! Mano tėvo žodinis testamentas, pasakytas 
prieš pat mirtį, tapo sumindžiotas, atmestas. Aš 
turiu pasitraukti nuo žemės, kad ji liktų patėviui 
ir jo vaikams. Patėvis turi parsivežęs pinigų — jais 
padarys mane kunigu. Bus ir namams garbė, man 
gerai ir žemės ūkis čielas, nedalintas, toks, kokį pa- 

, liko mano tėvukas ir tėvas!
Man pačiam buvo įdomu, kaip gi jie manė pada

rys kunigu, kad aš niekad savo gyvenime nesu apie 
tai net pagalvojęs? Aš visiškai kvailas, nemokytas. 
Tėvas, norėdamas mane palikti gaspadoriumi, ne
kreipė jokio dėmesio į manęs išmokslinimą, — ku
riems galams gi eikvoti laikas ir pinigai mokslini
mui tam, kuris žemę dirbs? Tiesa, jis leido mane 
pas kaimo daraktorių — iš viso apie tris žiemas. 
Bet ką gi aš ten išmokau? Maldaknygę šiaip taip 
paskaityti ir savo vardą ir pavardę vos vos plunks
na sukeverzoti. Pradžios mokyklai aš jau perdide- 
lis (taip man ir kitiems tuomet, atrodė), mažesnieji 
vaikai juoksis iš manęs — juoksis visi, pamatę su
augusį asilą tarp asiliukų, — asilą, kuris už juos 
kvailesnis.

Vieną vakarą, kai tas klausimas rimtai buvo 
prieš mane pastatytas, aš pradėjau reikšti abejo
nę (lai ji bus. ir vaikiška) patėvio-motinos suma
nymu.

— Pinigai viską padaro, padarys ir iš tavęs ku
nigą! — įsikarščiavęs kalbėjo patėvis. — Šiur, pa
darys! Aš gyvenau Amerikoje ir mačiau, kaip ten
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doleris iš bomo padaro garbingą žmogų: iš vagies
— teisėją, iš durniaus — mokytą, iš latro — šven
tą, iš kunigo'—■ vyskupą. Aš žinau! Tu, gadem, 
perdaug durnas ir per didelis tinginys, bet ir iš ' 
tavęs rublis ką nors padarys. O jei rublio neužteks, 
tai, va, — rodydamas į diržą, — šis padarys! Tu 
man čia nesipliantosi po kojų, kaip koks nuodingas 
driežas. Žemės mes dėl tavęs neskaldysime!...

Dėdė buvo supykęs, įtūžęs. Stovėdama^ gale sta
lo, jis ėmė drebėti, prisiminęs žemės skaldymą. Mo
tina, ilgokai tylėjusi, prisiartino prie mapęs, sėdosi 
suolan greta manęs, glostė man plaukus ir aš paju
tau ant savo kaktos jos šiltas ašaras.

— Nesipriešink, sūneli Mykolėli! — liūdnai, ty
liu balsu kalbėjo ji. — Tėvas ir aš tąu tik gero no
rim. Norim, kad šitie namai būtų šventi ir laimin
gi, — o jie bus laimingi, kai iš jų’pastogės išeis 
ištikimas Dievo tarnas ir žmonių dūšių ganytojas. 
Tu, balandėli, juo būsi. Ak, kokia palaima nušvies 
šitą trobą, Kilpų sodybą ir visą kaimą!...

Čia pat buvo atidengti planai, pagal kuriuos aš 
būsiu skubiai mokomas kunigu, — planai, kuriuos 
patėvis nubraižė su pagalba klebono ir vargoninin
ko.

■ Mane tuojau a p g y v e n dins Kuriluose, 
ir vargonininkas mane mokys rusų kalbos, rašyti, 
aritmetikos, lotynų kalbos ir, svarbiausia, tarnauti 
prie mišių. Paskui aš įstosiu į pradžios mokyklą 
nors vienai žiemai — išlaikysiu egzaminus. Tuomet, 
jei priims į gimnaziją, gerai, o jei ne — kur nors 
pas privatų mokytoją, šitaip turėsiu mokytis iki 
kunigų seminarijos. O kai ten įeisiu, — nuo tėvų 
nukris sunkiausia našta, nes tuomet būsiu tikraja
me kelyje į džiaugsmą, laimę ir gerbūvį visiems. .

Išdėstęs tvarkraštį, pagal kurį turėsiu atlikti šią 
kelionę, patėvis pridėjo:

— Kiek parsivežiau pinigų, visus išleisiu tau, 
bambliuk, kad tu būtum žmogus. O jeigu tu juo 
nebūsi, tai aš tave, gademit!...

Jis neužbaigė sakinio, nes motinai iš akių ašaros 
smarkiau pradėjo lietis, — nežinau, ar jos buvo 
džiaugsmo ar liūdesio, — ir ji ėmė dejuoti.

Sekmadienį aš jau pradėjau gyventi Kuriluose 
pas vieną davatką, gyvenusią sukniubusioje bakūžė
je Kauno gatvėje. k a

Liūdnas, sunkus ir nykus buvo mano gyvenimas!
III.

Mano profesorius buvo seno amžiaus žmogus: 
pražilęs, sumenkėjęs ir visuomet atrodydavo pa
vargęs. Jis ilgai vargonininkavo mūsų parapijoj, 
ir žmonės jį mėgo, o klebonas toleravo dėl to, kad 
jis pats buvo vargonininko pusbrolis; klebonas taip
gi jau nebuvo jauniklis.

Kodėl mano motina su patėviu parinko man šį 
išsieikvojusį senuką profesorium, aš niekad nesu
žinojau. Buvo kalbėta, būk jis yra baigęs keturias 
gimnazijos klases, mokęsis kunigu ir, nepasiekęs to,
— “neturėjęs pašaukimo,” išmoko vargonus groti 
ir jais birbino bažnyčioje.

Gyveno jis dviejų mažyčių kambarėlių bute; bu
vo našlys; turėjo senutę tarnaitę, kuri jį nuolat 
bardavo, kaip motina.

(Bus daugiau)

Tėvynes

iš Vilniaus 
pasakoja

Lietuvos 
moksli- 
artistai,

—Klausykitės “Tėvynės
Balso” iš Vilniaus!

Kokie pažįstkmi ir artimi 
šie paprasti lietuviški žo
džiai daugeliui mūsų tautie
čių, esančių toli nuo savo my
limos Tėvynės.

Pasigirsta miela liaudies 
daina, pradeda sklisti tiesos 
žodžiai. Jie peržengia visas 
sienas, ir tūkstančiai lietuvių 
prigulę prie garsiakalbių, su
sijaudinę klausosi 
Balso.”

“Tėvynės Balso” 
paprasti žodžiai
apie grįžusius į Lietuvą tau
tiečius, jų gyvenimą, apie lie
tuvių tautos kūrybinį darbą, 
apie naują, laimingą gyveni
mą.

Prie “Tėvynės Balso” mi
krofono pasisakė daugiau 
kaip šimtas 1949 metais grį
žusiųjų į Tarybų Lietuvą tau
tiečių. Iš viso “Tėvynės Bal
so” laidose per 1949 metus 
buvo pasakojama daugiau 
kaip apie 500 repatriavusių 
Tarybų Lietuvos piliečių gy
venimą ir įsikūrimą tėvynėje.

“Tėvynės Balso” radijo lai
dose kalbėjo Tarybų 
visuomenės atstovai, 
ninkai, darbininkai, 
rašytojai, valstiečiai.

Į Lietuvos jaunimą ir stu
dentus, atsidūrusius užsieny
je, į savo kolegas ir drau
gus kreipėsi Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos preziden
tas profesorius Juozas Matu
lis, Vilniaus Valstybinio Uni
versiteto profesoriai Jonas 
Balčikonis, Stepas Jankaus
kas, Kauno Universiteto pro
fesoriai Vladas Lašas, Pranas 
Mažylis, Antanas Purenąs ir 
kiti.

“Amžinai pasilikti “išvirin
taisiais,” svetimuose kraštuo
se ieškoti pastogės ir duonos 
—nusikaltimas ne tiktai Lie
tuvai ir lietuvių1 tautai, bet 
taip pat sau ir savo vaikams,” 

į —kalbėjo' Lietuvos TSR Mok- 
i siu Akademijos prezidentas 
profesorius Matulis.

Jaudinančiu įspėjimu nu
skambėjo profesoriaus Kazio 
Bieliuko žodžiai, kuriais jis 

esančius užsienyje 
“Jus pavertė ‘išvie- 
asmenimis’ be Tė- 
ateities, be vilties

Gary, Ind
^MASINIAI PROTESTAI YRA

SVARBUS VAIDMUO
Šios apylinkės Justicijos De- 

p artine n tas masinių protestų 
spaudimo buvo priverstas iš
traukti savo reikalavimą dėl 
aukštų kaucijų dėl Mrs. Ka
therine Hyndman ir James Ma
ckay, progresyvių vadu laiko- j 
mų deportavimui. Jiedu abu į 
tuo tarpu yra paleisti po $1,- į 
000 kaucijos.

iJusticijos Departmentas! 
stengėsi jiems' pakelti kauci-' 
jas iki $5,000 kiekvienam ir 
kas savaitę raportuotis Emig
racijos Skyriun, arba $10,000 
be raportavimbsi.

Masines veiklos spaudimu: 
protestais, laikymu mitingų ir 
siuntimais delegacijų į Emig
racijos raštinę, Hammond, 
Ind., vadovaujant Sveturgimių 
Gynimo Komitetui ir Civilių 
Teisiu Kongresui Justicijos 
Departmentas pasitraukė nuo ' 
savo juodų užmanymų, pakė
limo kaucijų tiems dviems dar. 
bininkų kovotojams.

Anksčiau to Sveturgimių 
Gynimo Komitetas buvo išga
vęs laikiną draudimą prieš 
Justicijos Dępartmento tokį 
begėdišką reikalavimą, pakel
ti Mrs, Hyndman ir Mackay 
kaucijas. Protestai laikinai at
mušė J. D. pasisekimus, bet 
reikia budėti ir kovoti, kad 
darbininkų vadai ir darbuoto
jai nebūtų persekiojami ir te
rorizuojami, bei grasinami de
portacijomis. 1

Washington. — Republi- 
konas senatorius Taftas ap
šaukė didžiąsias unijas

KALBA VILNIUS šeima. "vėT TmvTTkartu ir ga
lėjo pradėti naują gyvenimą 
Tėvynėje. I

ateičiai. Tačiau, argi jūs ne-j Netrukus iš Rebdorfo stovy- 
suprantate savo baisios Jūei-; |.jos j Lietuvą atvyko Jonas 
ties ? Kas laukia jūsų, jei; Qeiežiūnas, Burmonienė ir kiK^ 

j ti lietuviai, į kuriuos savo pa-\^ 
1S j sisakymuose kreipėsi šikšniai.

O štai Ką pasakoja šių m/tų 
rugpiūčio 17-tą dieną grfžęs 
iš Belgijos į Lietuvą Feliksas 
Petkus:

“Atplėšti nuo Tėvynės, ne- 
' gaudami tarybinių laikraščių, 1 
mes nežinojome teisybės.

metais iš Belgijos į Lie
tuvą nevyko mano prietelis 
Balys '^fPial^ūkštis. Kartą, * 
klausydamasis radiją iš Vil- 

| niaus, aš išgirdau Mikoliūkš- 
čio kreipimąsi į draugus, pa
silikusius Belgijoje. Aš ėmiau 

i “Tėvynės Balso” laidas, 
ir kai dar kartą išgirdau sa
vo draugo pažįstamą balsą, 
jo paparastą kalbą apie tai, 
kaip jis gyvena ir dirba Vil
niuje, aš nutariau grįžti į 
vynę.”

“Tėvynės Balso” ledijo lai
dos daugeliui motinų grąžino 
jų vaikus, sujungė daug karo 
metu išskirtų šeimų.

Visiems lietuviams kelias i 
Tėvynę atviras, — apie tai 
savo laidose kalba “Tėvynės 
Balsas.”

Balso” radijo 
užsienyje lie- 
apie vykstan-

krcipėsi Į 
lietuvius, 
tintaisiais 
įVynės, be

ties? Kas laukia jūsų 
jūs išsisklaidysite po visą pa-; 
,šaulį ? — Fizinis ir dvasinis 
išnykimas.”

Iš “Tėvynės 
laidų esantiejii 
tuviai sužinojo'" 
čius Tarybų Lietuvoje pasikei
timus, apie lietuvių tautos ge-1 
rovės kilimą. >

Per pastaruosius trejus me
tus respublikos pramonės 
įmonių skaičius padidėjo dau
giau. kaip dvigubai. Bendro
ji produkcija per tą patį lai-L-I * ’ ’ ką padidėjo beveik tris kal
tus. Lengvosios pramonės mi’Lluni 
n isterijos produkcija padidė-1 ‘ 
jo 5.9 karto, kojinių ir pus-1 
kojinių 8.7 kaisto,—tai pasa
kojo Valstybinio Plano Komi
sijos pirmininkas Motiejus 
šumauskas.

1939 metais Lietuvoje buvo 
55 gimnazijos, kurios buvo 
privačiose rankose, 102 vidu
rinėse mokyklose mokėsi apie 
23 tūkstančiai moksleivių, 
buržuazinėje Lietuvoje buvo 
vienas universitetas, viena 
konservatorija, vienas moky
tojų institutas.

Tarybų Lietuvoje šiandien 
370 gimnazijų Ir progimnazi-! 
jų. Moksleivių skaičius padi
dėjo keturis kartus. Respu- j ■ »»
blikoje yra du universitetai, BinffhaHltOD, N. Y. 
dvi konservatorijos, du dail^;
institutai, trys pedagoginiai I Al Unkius ~~ A Zmitra 
mstitutai, žemes ūkio akade
mija, veterinarijos akademi- į Jis randasi ligoninėje, Wil- 
ja, kūno kultūros institutas. ‘ son Memorial Hospital, John- 
Trisdešimtyje aukštųjų moks-; son City, N. Y.
lo įstaigų mokosi daugiau1 Ligonis atrod 
kaip dešimt tūkstančių stu- i ir eina svčrky 
dentų — tai yra, keturis kar- ■ jį atlankyti, j 
tus daugiau negu smetoninė- , jam atvirutes/ 

į je Lietuvoje. taip nuobodui
1948 .metais iš Vokietijos ■ Zmitrai greito 

amerikiečių zonos j Lietuvą 
atvyko Vilius šikšnys. Reb- 
dorfo stovykloje pasiliko jo
žmona ir duktė. Antitarybi
nės agitacijos įbauginta Pauli
na šikšnienė bijojo važiuoti į : N. Y.
Tėvynę. Bet štai šikšnienė iš- Ilsisi po operacijos^vii^š mi- 
girdo kalbant per radiją savo ; lietame mieste. ' 
vyrą. Ji išvyko iš stovyklos1 
ir Nugrįžo į Vilnių.

Po kai kurio laiko Rebdoiv ! 
fo /stovyklos gyventojai galėAį 
jo / pasiklausyti reportažo iš ■ 
šikšnio buto Vilniuje. Visa.!

~V. Kaziūnas.
(Iš “T. Balso”)

gana gč^u 
'■—tau galima t 
^ajjasiųskito _ 

taTjam nebus 
Linkiu draugui 
pasveikimo.

Teko sužinoti, kaH-^ąunkiai 
susirgo ' draugas StasiuTra+<__ 
buvęs brooklynietis, o dabar 
gyvenąs Cortland, N. Y. Jo 
adresas: R. D. 4, Cortland.

Jis randasi ligoninėje.

Draugai Sadauskai 
pas mus ir pranešė tą nesmav 
gią žinią.

Linkime Hgoniwigreito pa- 
svcikinior"''\ r

I Kultūrinio Centro Metinis

Rengia Lietuvių Namo Bendro

Šeštadieni, Lapkričio 26 Nov
Tą pačią dieną įvyks Namo Bendrovės suvažiavimas, kuris prasidės 1 vai. dkmą 

bus bąnkietas. Po vakarienės šokiai. \

1949
3-tą valNvakare

VISKAS BUS

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Avė. Richmond Hill, N. Y.

VAKARIENEI BILIETAS $3.00. VIEN TIK ŠOKIAMS Į

Bus daug svečių iš kitų miestų, nes suvažiuos daugelis į konvenciją ir dalyvaus bankiete. Pasima- 
cii Init! i 1 į

Iš ANKSTO ĮSIGYKITE BANKIETO BILIETĄ. Būtinai iš anksto turime žirtoti, kiek asmenų 
bus ant vakarienės. \

Daug jaunimo atvyksta iš kitų miestų ir dalyvaus šiame suvažiavime ir bankiete. \ 
su jais ir kartu pasilinksminkite. ,

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiam
Bus geri valgiai, o prie valgių bus ir visokių gėrimų. Pasinaudokite tąja proga. Greit kft^sjtdkjds 

progos neturėsime. \

tykite su jais.

asimatykile
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DETROITO DIENYNAS
Ja

vardo kai'm

tan<; 
U; Į e

ketuhi mėnesiai

Laisvoji Sakykla

Prezidentas Trumanas, pagaliau, pasirašo bilių, pake
liantį minimum (mažiausios Įstatymiškai leistos mo
kėti) algos skale tūloms grupėms darbininkų (ne vi
siems) nuo 40 iki 75 centų. Prie to privedė darbinin
kų kovingas reikalavimas pakelti pagrindinę mokestį 
iki $1 už valanda. Kad pakelta mokestis būtų ištikrų- 
jų mokama, darbininkai ir vėl turės būti sargyboje, už 
tai kovoti. I 
Maurice Tobin, Emil Rieve iš CIO, Ri 
valdinio statybininkams skyriaus, ir Al 

William Green.

KĄ 
i mi

ls Kaminskas, sūnus An- 
Mngpelenos Kasinskų

Kiti, kaip tai, iš Liquor 
Commission, policijos stočių ! 
viršininkai, tai tik sau taip i 
suteikė pasveikinimus.

Kelius žodžius pasakė ir i 
senatorius Stanley Nowak, 
kuri lietuviai gerai žino.

Tas 25 metų sukaktuvių 
bankietas buvo Detroite vie
nas iš geriausiu, kas kada 
nors buvo surengta iki šioliai. 
ir tikimasi, kad klubas paau
go nariais dar daugiau per tą 
bankietą, ir jis galėtų dar 
daugiau paaugti, jeigu patai
sytų savo vieną klaidą—pri
imt ir moteris klubo nariais.

Dabar vadinasi Detroito i 
Lietuvių Klubu, o moterų ne- j 
nriima. O kas tos moterys? j 
Ar ne lietuvės? Ir šiame j 
bankiete be moterų negalėjo i 
apsieiti, nes visas tas skanių ' 
valgiu pagaminimas-tai buvo 
lietuviukų moterų darbas.

Dėl pabaigos bus teisinga , 
pastaba : Bankiete pirminiu-; 
kavo advokatė Stefanija Ma-' 
sytė. Ir kaip dabar mes čia , 
save pažeminam, kad moterų i 
nepriimam i klubą!

Ar ne laikas būtų pataisyti, 
tą mūsų konstituciją ir savo > 
lietuves moteris pripažinti lie- j 
tuvėmis, o ne kokiomis išma- j 
tomis, nors mūsų Amerikos į 
konstitucija joms suteikia ly- j 

mūsų į gias teises kaipo pilietėms. I 
kuris , Bet mūsų klubas eina prieš j 
Way-1 Jungtinių Valstijų konstitucini 

Gerald K. O’-i ja ir paneigia mūsų moteris. Į 
! ‘ POLITICUS.

Taip. Praleisti nepaminė
jus vieno nuotikio Detroite , 
būtų tikrai “smertelnas” grie- į

Dar toks nuotikis, kokio 
man neteko matyti tokiu pa
sekmingu visam lietuvių judė
jime Detroite, išskyrus Dainų 
Festivalį praeitą pavasarį, ku
riame dalyvavo tūkstančiai 
Detroito lietuvių, šiandien aš 
turiu paminėti 25 metų su
kakti Detroito Lietuviu Klu
bo.

500 ypatų i 
bankiete*. kurie viskuom buvo į 
užganėdinti, kaip valgiais, 
taip ir kitais pasilinksmini- i 
m »is.

Dalyvavo sykiu ir visokios i 
valdiškos ypatos šiame tų 25; 
metų sukaktuvių bankiete. , 
Mūsų Michigan valstijos gu-j 
bernatorius “Soapy” Williams; 
pasakė gana ilgą kalbą. Bet ; 
apgailėtina, kad jis pamiršo i 
pasakyti, kad čia ne viskas; 
gerai pas mus namuose. Tai 
ar jo politinis išrokavimas j 
arba ištikro nežinojimas tikro' 
stovio Michigan valstijoj.

Gerai, kad jis buvo Detroi
to Lietinių Klubo 25 metų,'

Dalyvavo

Z

Su prezidentu paveiksle: darbo sekretorius 
hard Gray iš 
L prezidentas

moj, man išsireiškė. 1 
kalba buvo tuščia.

Daug geriau pasakė 
Detroito ‘prokuroras, 
sykiu esti prokuroru ir 
ne apskrities. 
Brien.

Philadelphia, Pa Detroit, Mich
NUMIRĖ

Du

Worcester, Mass
6 (L priešrinkimi- 
mitingas buvo ne- 

Matomai, žmo- 
domėjusi balsavi-

ŽINIOS-Ž1NELĖS
Lapkričio 

n is lietuvių 
skaitlingas, 
nes mažai
mo teisėmis, ir kas turėtų būt 
įslinkta į miesto valdininkus. 
Kurie buvo, pilnai pasitenki
no mitingo eiga. Moterys Ja- 
nulienė, Vosilienė, šupienienė, 
Stankienė ir Gurskiene turėjo 
prirengusios ganėtinai užkan- 

Pasivalgius pradėta 
7 vai.
B. Klubo pirmininkas 
keletą pranešimų apie 

būsimus parengimus, apie 
balsavimo reikšmę, ir už ką 
turime balsuoti, ir perstatė 
kandidatą į kaunsilmanus pa
gal Plan E, Cornelia M. An
derson. Po jos kalbos buvo 
keletas klausimų, kurie buvo 
tinkamai atsakyti. Rinkimų 
reikalams dar aukų sudėta 
$19.30. Stambesnes aukas da
vė šios ypatos:
nė $10, L. Ausėjienė $2; po 
$1 : J. Laurušaitis, J. Deksnis, 
P. Butkevičius, ir Halufka.

kalbo

Aiclo Choras ruošia šaunią j 
vakarienę su koncertine pro- i 
grama lapkričio 27 d., Lietu-j 
vių Svetainėje, 29 Endicott i 

. St. Tai bus linksmas, žavė- [ 
i jautis parengimas: visiem 
pravartu dalyvauti.

D. J.

Snalio 7 d. mirė Ona 
kavičienė. 61 m., gyyenus 215 [ 
Moore St. Palaidota šv. Gra- ■ 
bo kapinėse, spalio 11 d. Liū- ( 
dėsyj lieka ’vyras Jonas, du '

MŪSŲ SEKANTI ŠVENTĖ

Politicus ne visados užsiima 
vien tik politika. Jam taipgi 

ir kitokio pasilinksmi- 
kaip ir visiems lietu- 
kurie dalyvaus sekąn- 
nedėldienyje 
svetainėje

Bridęenort, Conn.
Atšaukiamas Festivalis

Lapkričio 13 d., sekmadienį, 
čionai turėjo įvykti Suvieny
tas Liaudies Festivalis. Bet 
dėl susidėjusių nepalankių 
aplinkybių, Festivalio Komi
tetas parengimą nutarė at
šaukti. Už- parduotus tikie- 
tus pinigai bus visiems su
gražinti.

MICHAEL YUCNYK, 
Komiteto Sekretorius.

Hartford, Conn.
LLD 68-tos Kuopos Reikalai

Literatūros Draugijos kuo- 
N. Balčiūnie- Į pos susirinkimas įvyks pirma

dienį, lapkričio 14 d., 7:30 
vai. vakare. Kodėl jis bus

Virš minėtam mitinge teko 
sužinoti, kad Liet, ūkėsų Klu
bas pasiuntė delegaciją į 
New Yorką, kur Lietuvai “va
duoti” kongresas sušauktas 
per smetonininkus. Ar įspė- 
site, kas toje delegacijoje su 
karščiausiu užsidegimu nuva
žiavo iš čia Lietuvą “vaduo
ti”? Nugi, Juozas šalaviejus, 
kuris taip smarkiai SLA pre
zidentą smetoninį St. Gegužį 
“faitavo” ir SLA narius va
davo iš smetoninės pavietrės.

svarbus ?
Už tat, kad eina klausimas 

pakėlimo nariam duoklių, 
leidimas ar sulaikymas ‘ 
sos,” arba sumažinimas 
gų išleidimo.

Tie visi reikalai turi 
svarstomi visų narių, nes
nam vienam turi rūpėti drau
gijos likimas. Taigi, būtinai 
visi turim dalyvauti šiame su
sirinkime.

is
Švie
kny-

būti

J. ir E. Dovidoniai balsavi- į 
mus praleidę išvažiuoja į St. į 
Louis, Mo., veik visam žiemos i 
laikui, tokiu būdu Aido Cho- ' 
ras netenka vieno dainininko' 
ir įpusėjusiam Laisvės vajuje 
vajininko. i

Smarkiai susirgo geras dar
bininkiško judėjimo rėmėjas 
Juozas Veiverys. Jis priklau
so prie LLD 68 kuopos, taipo 
pat ir prie kitų draugijų. Tai
gi, kuriems tik laikas leidžia, 
atlankykime draugų J. Veive
rį. Jis randasi namie, 1 Lin
den PL, Wethersfield, Conn.

Kuopos Valdyba.

ATMINČIAI

Jurgio Parčiausko.
mirusio spalio 8 dieną, 1949 m.

Gimė Lietuvoje, Biržų parapijoj, Rudenų kaime. Atvyko 
į Ameriką 1908 m Nuo pat atvykimo į šia šalį dirbo pa
žangiosioms Pittsburgh o lietuvių draugijoms ir buvo tų 
druagijų nariu. JURGIO PARČIAUSKO atlikti progresy
viai darbai nebus užmiršti!

ALDLD 87 KUOPA.

d. mirė Frau c i š- 
53 metų, gyve- 

Ontario St. Pa- 
Grabo kapinėse, 

Liūdintis sūnus 
ir įnamiai An- 
ir Kazys Dauly
dekoj a giminėm

k a či vilionė, 
nūs 2609 E. ' 
laidota šv. 
spalio 25 d. 
Jonas Civilis 
tanas V aš k is 
uis širdingai 
ir kaimvnam. 
lyvavusicm laidotuvėse.

Spalio 31 d. mirė Andrius 
Blikašius, 62 m. Palaidotas 
Šv. Kryžiaus kapinėse. Liūde
sy.]’ liko 3 sūnai ir 4 dukterys.

Mirė Jonas Bagočius, 44 m., 
spalio 27. gyvenęs St. Peters
burg, Floridoj. Palaidotas 
šv. Kryžiaus kapinėse, lapkr. 
2 d. Liūdinti lieka 
Morta, motina ’Sofija, 
liai 
tė.

Laidotuvių direktorius Juo 
zas Kavaliauskas.

S. V. Ramutis.

žmona
4 bro-

viena sesuo, sūnus ir duk-

St. Petersburg, Fla

reikia 
nimo, 
viailis, 
čiame
Unido 
buvusi

Hispano

2 5-tos ir

Teko sužinoti, kad progra- 
i ma prasidės lygiai 4 vai. po 
i pietų, tai Politicus bus punk- 
I tualiai toje svetainėje su vi- 
i sais . kitais Detroito lietuviais, 
| kad išgirsti tą šaunųjį koneer- 
I tą, kuriame dalyvaus pagar- 
' sėjusios spėkos iš Radio City, 
' taipgi n- iš Chieagos. Bet ne- 
| galima praleisti nepaminėjus, 
; kad bus taipgi ir vietinių spė- 
I kų iš Detroito.

Po koncerto Politicus turės 
progą sueiti daugelį savo pa- 

• ž.istamų, iš kurių jis gaus 
i daugiau žinių kas link De- 
i troito padėjimo po rinkimų. 
■ O ir lietuviška kilbasa su ko- 
' pūstais

irgi 
tai

Da- 
virš

laiš-

Spalio 30 d. įvyko mūsų 
LLD 45 kuopos susirinkimas 
pas draugus Grablikus. Susi
rinkimas buvo gražus ir skait
lingas. Nubalsavom centro 
valdybą ir pasibrėžėm gražų 
ir naudingą darbą dėl draugi
jos ir darbo klasės gerovės. 
Malonu prisiminti, kad mūs 
kuopelė gražiai auga ir, su
tartinai darbuojasi.

Praeitame susirinkime 
gavonv du nauju nariu, 
Aleksą ir Anelę Lapelius, 
bar mūsų kuopa turi su 
20 narių.

Buvo skaityta keletas 
kų, prašant paramos.

Apsvarsčius svarbiuosius da
lykus, nutarta paaukot $10 
civilinių teisių gynimo fon
dui ir surengt pikniką ir vi
są’pelną paskirt tam pačiam 
fondui. Tokiu būdu, gerbia
mi St. Petersburgo lietuviai, 
vietiniai ir turistai, esate kvie
čiami atsilankyt į šį mūsų 
gražų ir smagų pikniką, ku
ris įvyks 20-tą dieną lapkri
čio, pas draugus Bernotus, 
Tampa, Fla. Nesigailėsite at
silankę, nes turime labai ge
ras gaspadines, .kuriomis yra 
draugės Bernotienė, Pakalniš
kienė ir Lapėnienė. Jos ga
mina labai gardžius valgius 
ir tikrai būsite patenkinti.

Taipgi esate labai kviečia
mi Orlando ir visų apielinkių 
draugai ir draugės šiame mū-

nebus pro šalį, už 
Pasimatvsime!

Washinffioii, D. C
JD

KAS LINK STUDENTO 
LAIŠKO Iš VILNIAUS

Miami, Fla. — Laisvės 
No. 240 tilpo laiškas Vil
niaus Studento, prisiųstas 
per draugą J. P. Daubarą. 
Laiškas parašytas su baime 
kas link rengimosi prie tre
čiojo pasaulinio karo.

Kaipo studento, jo plunk
sna, matyt, veikia gana ga
biai iri sklandžiai. Jis daly
kų stovį nupiešia, išgvilde
na gabiai ir nuosekliai: 
kad Čerčilis ir kiti nori ka
ro. Jie tikriausiai patys ne
matė karo. Nematė užmuš
tų vaikų, senių, moterų. Vėl 
nori žudyt žmones.

Bet gaila, kad jie mamų 
išlepinti vaikeliai. Jei jie 

i visas tas ašaras, visus tuos 
i sunkumus būtų pergyvenę, 
'tikrai jie karo nenorėtų. 
(Tai klausimas.

Su išvedžiojimais mes ir 
sutinkame. Tačiau studen
tas Vytautas savo gąbia 
plunksna vieno ir paties 

[svarbiausio punkto' nedara- 
Išė, ar tai sužiniai ar šiaip 
[jam ta mintis neparėjo i 
■ galvą, — kad trečias pasau- 
ilinis karas yra ruošiamas 
I visais garais ir kad Tavy- 
Į bu Sąjunga turi budėt, tai 
' neužginčinamas faktas šioj 
šėlstančios atominės ener
gijos gadynėj. Karuose žū- 

į na milijonai darbo klasės 
[jaunuolių iš abiejų lyčių 
naudai valdančiosios x kla
sės. Naudai magnatų, mili
jonierių ir .visos buržuazi
jos. Naudai visąkių sukčių, 
[amunicijos spekuliantų ir 
[kitokių vijurkų, kvaraba 
įjuos galėtų surokuoti. 

. tai darbininkų. vaią 
sąskaiton.

‘ Kadrui pasibaigus, mili jo
nieriai nesivaržydami vie
šai pasigarsina, ant kiek jų 

i šeima paaugo, ant kiek 
[magnatų skaičius padidėjo. 
[Tai ot kam karas produk-

tingas.
Kad vienas kitas sukčius 

nuo kelių milijonų nusuktų 
dolerių ir būna už pakarpom 
pagautas dėlei svieto č’hių 

[apdūmimo, varnas varnui į 
[akis nekerta, tamsiausiai 
[būna, kiek patrink-imi' i’s, 
[likviduojama, idant j:.: i.ole- 
igom nepadarius kiaulysčių 
lir gėdos. Tai ot kam karai 
■naudingi, drauge Vyt1 n.- 'i.

Žinoma, žūna, ta 
kant, ir iš jų tos ai 

1 bagotos klasės vienas 
' karštagalvis, bet tai 
retenybė.

Karui pasibaigus, 
įbam sumažėjus, iš karinę 
[ menės darbininkų 
[ kareivėliai- dobilėliai, kurįe 
[gyvi išliko, būna paleistu 
[Mauras atliko savo darbą, 
lir eik namo. Su mėnesiu ki 
i tu sutaupęs • baigtos, ir 
i džiaukis, žmogau, pilvą dir- 
i.žu ant poros skylučių pa-

troli My.
M ar i jo-

s vai-č’aus 
Turėto-7 
M agdę.

visi, atvy- 
aunas bū-

\ < lio’Us\ kai])
• o i Amerika dar 
danias ir. ąodos. \ isa\laika iš
gyveno Detroite. Mir

ant

būna

dar

Reumatiški Skausmai
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(BUVAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

MArket 2-5172

HARTFORD, CONN.
68 kuopos svarbus susirinki-

Bostone.
(247-248)

J. J. Kaškiaučius, M. D 
• 530 Summer Avenue

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

\ J. Stankus

d.— 
ta 

ugsėjo 
atro pa- 
iteratū-

1

būda-
Su viihunėmis

jo pasau-
taviems.

as išsirgo ke- 
iškarto vdėsi 
ie vėliau ner-

ligoninę. 
ano pa- 

, J949.
Draugas

U-tą,

msirafcinėjo/)iki 
h’nio Maro

Jonai5 
turis metus. 
Fordo ligonj 
■'’kėlė i 
Mirė
1 a i d o t as^T) i r ž e 1 ib

ios

LITERATŪROS VAKARAS
) PANEVĖŽYJE

’ANEVSŽYS;
Čia atvyk 
rybinių i’ašytoj

' dramos

| pripenėjai šimtus naujų 
'veltėdžių, kurie nei sėja nei 
akėja, bet su atkištais pil
vais vaikšto.

Deksnio Galinga Most is, sudaryta • 
iš daug skirtingų elementų, turi sa- . 
vyje galingą šilimą, šildydama ga- i 
lingai, ištarpins Reumatiškus skaųs- I 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugeliui žmo- | 
nių pagelbėjo ir tmastai pagelbės. į 
Nelauk ilgiau, bot tuojau įsigyk i 
DEKENS' OINTMENT, arba rašyki- [ 
te į dirbtuvę. Kaina 2 oz. .$1.00; •:

)z. $2.00. Ekstra didelė dėžė —-Į 
oz. $5.00.

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

PRANEŠIMAI
I WORCESTER, MASS.,
i ALDLD 155 kuopos . susirinkimas 
i įvyks pirmadienį, lapkričio (Nov.)
Į 14 d., prasidės 7:30 vai. vakare, Lic-
l tuvių Salėje, 29 Endicott St.

Visos narčš malonėkite dalyvauti,
■ nes yra svarbių reikalų aptarimui ir 
išgirsite raportų iš ALDLD . Apskri

ties konferencijos, kuri įvyko 13-tą' 
' spalių,

i Labai Pasekmingas I
Susirinkimas

I

Vietinė Moigen Freiheit 
| Asosiacija nutarė laikyti vie- 
' ną kartą per mėnesį atvirų 
diskusijų susirinkimą.

Trečiadienį, lapkričio 2, va
kare, buvo sukviestas pirmas 

(mitingas žydų kultūroms cen
tre, 4402 Ga. Avė. N. W. At
vyko virš šimtas žmonių, už
simokėjo 75 centus už įžangą 
į salę.

Pirmininkas atidarė sesiją 
ir pareiškė to susirinkimo tik
slą ir svarbą. Prakalbą sakė 
Meišė Kate, bendradarbis žy
dų dienraščio “Morgen Frei
heit.”

Tema buvo parinkta: Tito 
ir dabartinė Amerikos pasau
linė politika, žmonės su įdi- 
džia atyda išklausė Meišė 
Kate kalbos.

Baigęs kalbėti, paprašė pi
niginių aukų dėl Civilių Tei
sių Kongreso. Susirinkę žmo
nės labai karštai atsiliepė ir 
sudėjo vieną tūkstantį du 
šimtus dolerių.

Diskusijos tęsėsi iki pus- ■ 
nakčio. Po diskusijų žmonėš 
užganėdinti ir linksmi, atlikę 
gerą darbą, išvyko namo.

Steponas Yoniškietis.

I LLD
! mas įvyks pirmadienį, 14 d. lapkri-I 
Į čio (Nov.), pradžia 7:30 vai. vaka- j 
■ re, Laisvės Choro salėje, 155 Hun-1 
gerford SI. Visi nariai dalyvaukite i 

[ šiame susirinkime, nes bus svarsto- ! 
I vi visus narius liečianti klausimai;! 
: knygų leidimo dalykas, Šviesos lei- . 
i dimas, narių metinės duoklės pake
rimas ir daug kitų dalykų. — VAldyJ j 
į ba. .(248-249)

i ALDLD 25 kp. mėnesinis susirin- 
' kimus įvyks pirmadienį, lapkričio 
; (Nov.) 14 d., iirasidės 7:30 vai. va
kare, Lietuvių svetainėje, 853 Hol
lins St. ant 3-čių lubų. Gerbiami 
nariai! Malonėkite dalyvauti šiame 

j susirinkime, nes gausite naujų, labai 
įdomią khygą, kuri tik dabar at
spausdinta. Kai patys atsiimsite,

■ daug palengvinsite finansų sekreto- 
I riui. Taipgi čia išgirsite delegatų 
I raportą iš 6-tbs Apskrities konferen- 
[ cijos. Bus ir daugiau svarbių reika- 
’ lų aptarimui. ■— Ein. sekr, A. 
I Žemaitis. (248-249)

su pikniko skaitlingai daly
vauti ir paremti šį taip pra
kilnu darbą.

Nutarta kitą susirinkimą 
laikyt lapkričio 27 dieną, pas 
draugę Nataliją Lėni gan, 218 
19th Ave, S., St. Petersbtirge.

Natalia,

rupė Liet

mėn. _____
talpose įvykokdidefi 
ros vakaras. RašAt/įjas B. 
Pranskus p s^kojb 1 ie lie
tuvių tarybinėj literatūros 
vystymąsi. Savo paskutinius 
kūrinius paskaitė 
Grybas, V. Mozūriūnas, 
tojai K. A 
ir kt.

0- 
se dalyvavo ir vietbsTjaunieji 
rašytojai, įvyko taip pat mer
gaičių gimnazijoje ir mokyto
jų seminarijoje.

Chapel Hill, N. C. —Bal
tieji \$tudentai nubalsavo 

i priimti iNnegrus į No. Ca- 
1 rolinos Universiteto teisių 
* skyrių.

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL 

Broold

Telefonas
EVergrecn 4-9407

Geri Valgiai laukia jūsų
DEGTINĖS, VYNAI f

Kambarys Gryvoms ir ^eimonn

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

MATTHEW
BUVUS

I

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J
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BA1
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORD^

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALT NAS/Managej 

(I.aisniuotas Balsamuc
Liūdčsio valandoje kreipkitės p?h 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už priein ą kainą 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 

Mylintiems Pašarvoti Dovanai
6G0 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y*

MATTHEW

H
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NewMtrko^^^Zinios
Kad Nėra Smetonos

Vieną saulėtą sekmadienio 
popietį tūlas Brooklyn o pa
dorus pilietis, su šeima, išėjo 
į parką malonia gamta pasi
gėrėti. Jie vaikšto ir garsiai 
kalba, žinoma, gimta tėvų 
kalba — lietuviškai.

Prisiartina prie jų nepažįs
tamas asmuo ir užkalbina:

—Tai lietuviai? Gerą die
ną, ponai.

—Gerą dieną, — atsako 
brooklynietis. — Kaip malonu, 
ir tamsta lietuvis?!

—Taip, lietuvis, — nepažįs
tamas gyvai atsako.—Ir dar 
koks lietuvis! Buvau amba
sadorius. . .

—Ak, taip! Tai kodėl da-

Ar Gali Moteris - Motina 
Eiti ir Karjerų?

Apie tuos dalykus Brook- 
lyno lietuviams kalbės vieš
nia iš Prospect, Conn., Kris
tina Stanislovaitienė, šį sek
madienį, lapkričio 13-tą, 3 
valandą, Liberty Auditori
jos patalpose, kampas 110th 
St. ir Atlantic Ave., Richmond

bar, kartu su visa šeima, gy
vai tebedalyvauja veikloje 
liaudies gerovei. Ji gali au
toritetingai aiškinti tą klau
simą ne vien tik teoretiniai, 
bet ir praktišku patyrimu gy
venime.

Iš Aido Choro 
Susirinkimo

St a n i s 1 o va i t i e n ės P re 1 e k c i j a 
bus temoje :

Amerikos moteris 
šeimininkė, motina ir 
riste.

Tą klausimą aiškinti tokių

kaipo 
karje-

bar meldžiamasis nesi amba- t ekspertų, kaip gerb. Stanislo- 
sadorius? — su užuojauta Į vaitienė, mažai randasi visoje 
klausė brooklynietis.

—Tai kad nėra Smetonos,-— 
nepažįstamas liūdnai nusi
skundžia.

—Ak. taip! Tai kas atsiti
ko? Kibą Smetoną kas nu
grebojo ar ką?—brooklynie
tis susiinteresavo, bet jis at
sakymo negavo. “Ambasado
rius” susiraukė ir patylomis 
pranyko už žalių krūmų.

I Amerikoje. Ji ėjo aukštesnį
jį mokslą jau šeimininkauda
ma. įėjo į lietuvių ir bendrą
jį amerikiečių visuomeninį 
veikimą augindama tris sū
nus. Karo laiku veikloje už 
pergalę paskilbo visoje Nau
jojoje Anglijoje; kuomet ant 
jos rėmėsi visa rūpestis šei
ma ir namais jos vyrui dakta
rui Jonui Stanislovaičiui esant 
karinėje tarnyboje. Ir da-

Moterys šiandieną Ameri-; 
koje yra didžiumoje ir svie
tas labai karštai diskusuoja, 
kas reikėtų su jomis daryti. 
Vieni ginčija, kad jos privalė- į 
tu turėti visas žmogaus ir pi-1 
liečio teises ir prievoles prak
tikoje. O kiti tikrina, būk 
moterys yra žmonijai kokiu 
tai priedu — jeigu reikia, 
užkrauk ant jų visokią naštą, 
nebereikia, tvok iš darbų, ne- 

nestatyk

Burba, 
nuveiktus 
užduotis

Marcantonijaus Pasekėjams
Trukdė Balsuoti

i leisk profesijom
pareigūnu.

Kokia poziciją 
mu i urėtu užimti 
terys ir 
menę, kurią gyvai paliečia 
moters padėtis visuomenėje? 
Kokia ta padėtis? Ar mote
ris tiktu svarbiose pareigose? 
Ar tai išeitų visuomenės ge
rovei ?

Daugelis iš siu ir čia nemi
nėtu klausimu bus gabiai ir 
autoritetingai nušviesti Kris-

tuo klausi- 
pačios mo- 

bendrai darbo visuo- 
k urią 
padėtis

Praėjusios savaitės penkta- i 
dieni, lapkričio 4 dieną, įvyko j 
Aido Choro visuotinas narių i 
susirinkimas . i

Susirinkimą atidarė Aido i 
pirmininkė Amelia 

kartu nušviesdama 
choro darbus bei 
ateities veikime, 

braunas perskaitė
protokolą, kuris buvo priim
tas be pastabų. Finansų 
seki*. K. Rušinskienė rapor
tavo paskutiniųjų 3-jų mėne
sių Aido Choro įplaukas ir 
išlaidas. Iždininkas P. Gra
bauskas pranešė Aido Choro 
iždo stovį. Gaidų rinkimo 
komisija raportavo, kad yra 
išrinkta keletą naujų dainų, 
tik * dar vis neprisirengiama 
pradėti mokytis. Dabar, kuo
met praėjo svarbiausi paren
gimai, choras galės intensy
viau šios dainos mokytis.

Taip pat išklausytas rapor- 
paskutinio 
kurio liko

kymas atrodo neblogas, tik 
dabar mūsų visų aidiečių par
eiga yra pranešti viešai, pa
mokų pertraukos metu, suži
nojus apie bot kurio nors ai
dinčio susirgimą.

Kalbėta apie Nowarko 
“Sietyno” choro pakvietimą 
dalyvauti jų metinio koncer
to programoje su “Paparčio 
žiedo” vaizdeliu. Balsų dau
guma nutarta dalyvauti sin
ty n iečių parengime.

Pirmininkė Amelia Burba 
pranešė apie Naujų Metų su
sitikimo parengimą, kuris yra 
planuojamas surengti kelioms 
organizacijoms drauge, bet 
dar nėra konkrečiai nusitar
ta, kurios organizacijos i su
tiks.

į susirinkimą buvo atsilan
kęs filmininkas Jurgis Kli
mas. Draugas Klimas pareiš
kė noro nufilmuoti 
suvaidintą vaizdelį 
čio žiedas.” šis 
jau buvo kalbėta
Dabar susirinkime prieita prie 
išvados, jog tai būtų didelis 
darbas ir daug laiko reikėtų 
eikvoti, kad minėtą filmą pa
darius.
statytas ant balsavimų ir bal
sų dauguma nusvėrė—neda- i 
ryti. į

Susirinkimas praėjo ypatin- į 
goj draugiškoj nuotaikoj.

Po susirinkimo, aidinčiai tu- Į 
rėjo draugiškas vaišes, kurias I 
skaniai pagamino aidietės: K. i 
Rušinskienė ir M. Misevičie- ! 
nė.

Dabar, kuomet esamo nu- į 
tarę važiuoti į Ncwarka pas 
sietyniečius su “Paparčio žie
du,” visi aidiečiai prašoma 
lankytis Į pamokas reguliariai 
ir punktualiai. H. F.

Central Brooklyn
Gausiai Paremta Civilių 
Teisiu Komitetas

Vienas draugas \ sakė, 
vieną jau turi, j)* pasij 
greitu laiku, gaųtį, 
nauju Mmd-in.

Vienam draugui

aid iečių 
“ Pa par- 

kl ausim as 
anksčiau.

Klausimas buvo pa-

Marcantonijaus 
skaitlingi balsuotojai, eiliniai 
darbo žmonės ir biednuome- 
nė buvo visaip trukdomi nuo 7 
balsavimo. (Jie buvo trukdo
mi ir registracijoje.) Mato
mai. valdančiųjų partijų po-1 
litikieriai bijojosi balsavimų ' 
pasekmes būsiant labai arti- i 
momis vienų kandidatų ki- i 
tiems, tad stengėsi trukdymu ■ 
nut”a”kti nors kiek balsų.

Balsu, be abejo, nutraukė. 
Ne kartą, ne vienoje vietdjb 
Marcantonijaus 
sidarė ilgos 
-Darbininkų 
turi visokių 
kurie neturi 
žiūros, po ilgo laukimo ne vie-į 
nas turėjo apleisti eilę, 
tis nebalsavęs.

Sentinta valandą, jau 
rint užsidaryti balsavimų 
tims, kai kur tebestovėjo il
gos eilės tebelaukiančių bal
suoti. Dieną buvus šiltam 
orui, daugelis bifvo atėję bal
suoti lengvai apsirengę, mo- sų su juomi diena tebeaušta, 
terys atsivežusios, atsivedu- o jo priešų žvaigždė jau slen- 
sios kūdikius. Vakarą oras ka vakarop, 
atšalo, tad daugelis pasi
traukė iš eilių laikinai, atsi
nešti šiltesnį drabužį, parves-1 susirgusi protlige, peiliu grą- 
ti namo vaikus, pavalgydinti Į siūdama įvijo krautuvei! New 
kūdikį, nukelti ant pečiaus i Yorke tris krautuvės langan 
paliktą puodą. Ilgoms eilėms ( žiūrėjusius asmenis. Ją suė- 
tebelaukiant, jie tikėjosi su-! mė ir nuvežė ligoninėn.

dainų, 
visi iKi d i tori j oje 
lapkričio 

nemokamas,
a visus—

Motoru Apšv-etos

cijoie. Girdėsite 
Tad—būkit 
3 valanda, 
lė i i mos 
ir J<vi<«

Rengia

Klubas.

distrikte su-i 
eilės balsuotojų, i 
distrikte, kurie; 
darbo valandų, j 
kūdikiams prie-* i

distrikte spėti eilėn vėliau.
Eiles teberasti jin snsnėio. ' 

bet ju. sugrižt'inčin vėliau, po , 
valandos, policija eilėsna ;

nebeleido.
Kongresmanas Vito Mare- ■ 

antonio patsai atlankė kelias i 
Tokias linijas pasikalbėti su Į 
piliečiais, padrąsinti juos. J 
šimtai ž’^onim tnrne t>i neš- Į 
čios motervs. motinos su ma- I I 
žais kūdikiais tūli paliego 1 
senukai išstovėjo ištisas va- ’ 
landas už teisę balsuoti, už ' 
teise rinkti savo 
darbo žmogaus 
Marcantonijų.

Kaip jie jaučiasi, kad ju i 
prietelius likosi neišrinktas ? j

lik-1 Užklausti, jie atsako:
—Jis ne mažiau reikalin- 

tu- j gas kongrese, kaip kad mies-! 
sto- to valdžioje. Jisai grįš ginti 

mu$ tenai. O mes tuo tarpu : 
dar geriau susiprasime ir ap- • 
sivienysime, daugiau padirbė
sime. Marcantonijaus ir mū- !

Saldaininės kasininke Shir- 
lev Ortorcr. 25 metų, buvusi 
apiplėšta pirmadienio popieti. 
Hes Roebling ir Grand St., 
nešant ištaigos paiamns pačTė- 
4i bankan. Iš .jos atėmė ni- 
nųrine sn $660 pinigų ir $3,- 
'»()() vertės čekių.

prietcliu, 
užtarėją

MIRĖ
69Liudvikas Arlauskas, 

amžiaus. Gyveno 88-18—

nuo LMS 
kviečiamas

Clevelande. Nutarta

Aidietė Helen 
sutiko atstovau-

D. R

Jauna moteriškė, menama,

m.
7 It.h Ave.. Glendale; L. I. Mi
rė lapkr. 7 d., New Haven 
ligoninėje. New Haven, Conn. 
Kūnas pašarvotas namuose, 
no virškinėtu adresu.

Laidotuvės įvyks 12 d. 
lapkr.. šv. Jono kapinėse. Ve
lionis paliko nuliūdime žmo
ną Petronėlę, du sūnus Harry 
ir Joseph, dvi dukteris Ona 
Shovelskis ir Bernice Munzel 
ir tris anukus.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi F. W. Shalins - šalinsko 
’staiga, 8402 
Woodhaven.

Jamaica Ave.,

Kairys, 59 ne
gyvenęs 357

Kazimieras 
tu amžiaus, 
Hooper St.. ] 
mirė lapkričio 10 d. Pašarvo
tas 
660
Bus palaidotas šio šeštadienio

tas iš Aido Choro 
parengimo — nuo 
gražaus pelno.

Skaitytas laiškas 
Centro, kuriame
Aido Choras dalyvauti visuo
tiniame LMS vienetų suvažia
vimo, 
pasiųsti nuo Aido Choro vie
ną delegatą. 
Jeske vičiūtė 
ti mūsų chorą šiame meniniu-1 
kų sąskridyje.

Skaitytas laiškas nuo Namo 
Bendrovės, kuriame kviečia
ma Aido Choras dalyvauti 
ščrminkų suvažiavime, 26 d. j 
šio mėnesio, šeštadienį, Li
berty Auditorium patalpose, 
išrinkta 4 delegatai: Tony 
Navikas, Juozas Babarskas, 
Svlvia Pužauskaitė ir Amelia 
Burba. Duotas įnešimas pa
sveikinti šį suvažiavimą su j 
dešimtine. Vienbalsiai 
sutiko.

Buvo iškeltas klausimas 
aidiečių ligonių lankymo, 
pasiuntimo jiems užuojautą 
laiškelių. Nors šis klausimas 
jau anksčiau buvo iškeltas 
Aido 'Choro susirinkimuose— 
bet visgi kažkodėl nevykdo
mas. Kad šį reikalą galu
tinai, sutvarkius, duotas pa
siūlymas sudaryti naują Ai
do Choro r narių sąrašą su 
adresais. Taip pat išrinkti 
aidietį, kuris vien tik tuo 
rūpintųsi. Jaunuolis - aidie- 
tis Dan C a r e n t z sutiko 
šį darbą vesti. Jis turės vi
suomet Aido Choro narių są
rašą ir sužinojęs apie kurio ai- 
diečio sirgimą turės tam ai- 
diečiui _ ligoniui pasiųsti “get 
well’ kortelę arba šiaip užuo
jautos laiškelį. Toks sutvar-

Bieliausko šermeninėje, 
Grand St., Brooklyne.

DIDŽIUOKITĖS
LIETUVIAIS-AMERIKIEČ1AIS, 
kurie taip garbingai 

kovojo
Amerikos Armijoje!

Matykite juos 
puikiausiame 
M-G-M’s 
judyje

; rytą, 1.0 vai., lapkričio 12 d., 
I National kapinėse. Laidotu- 
i ves prižiūri Matthew P. Bal- 
I las laidotuvių įstaiga.

Velionis buvo dienraščio 
Laisvės skaitytojas ir patrijo- 

: tas, lietuviu svarbiųjų svsirin- 
1 kimų ir pramogų lankytojas. 
I Dirbo pas siuvėjus, - paskiau
siu laikotarpiu — Atkočaičio 

Į šakoje. Jo sveikata buvo pa- 
I šlijusi jau senokai. Vidurva
sari jis pasidavė ligoninėn, 
operacijai viduriuose, tačiau 
operacija sveikatos nebepatai
sė ilga laika, kelis mėnesius 
iis išgulėjo ligoninėje.

VAN JOHNSON-JOHN HOOIAK-RIČARDO MONTALBAN - GEORGE MURPHY
A /> I f > K, J Confinvoui Pertormoruei

lot. Show* Nightly

Kastancija Zeikus, 59 metų 
amžiaus, gyvenusi 408 So. 
2nd St., Brooklyne, mirė lap
kričio 8 d. Pašarvota Garš
vos koplyčioje. 231 Bedford 
Ave. Laidos šeštadienį, lap
kričio 12 d., šv. Jono kapi
nėse. Laidotuvių reikalus ve
da eraborius Juozas Garšva.

Velionė paliko vyrą Pijų, 
tris dukteris, penkis anūkus, 
vieną seserį.

Klu-: damą ratidonbaubizmo isV^R. 
kp. 1 ją prieš komunistus ir kitus 

Narių dalyva- , progresyvius Simonos ir kad 
Kuopos komi- ( nuo tos vedainbs, isterijos jau 

Fi- ( dauTsdis yra nukentėję. Kad 
tfiu d on ba imi z m u i pašto - 
olią, re i k Alinga visiem

įsitraukti didesniu veikimam 
Kurie patys aktyviai negali 
kovojo dalyvauti, tai bent su 
finansine parama turi prisi
dėti. Įvertindami šio reikalo 
s va Hm, šie draugai aukojo: 
P. SonTmi^C. Bender, J. Bar-

oprigulmingo
bo namo, įvy 
susirin k imas.
vo nemažai.
toto raportas

motų, i
veikalo- i

Pora”

nese, 
gerai

priimtas.
as -raportavo, k 

kad veik visi nariai^pasimokė- ji 
ie duokles iki naujų 
Komisija surengimui 
komedijos “Trilypė
pranešė, kad prisirengimo . 
dal iais eina gerai. Išrinkta Į 
keturi draugai, kurie darbuo-' 
sis laike parengimo. Paren-1 
girnas įvyks sekmadienį, I tašius, A. Gabalis ir W. Sko-
gruodžio 4 d., Lietuvių Kul-jdis po $5; J. žemaitis $4, ir 
tūriniame Centre, Richmond i 
Ilill. Tikietų platintojai pra-,1 

kad tikietai platįntfsi j 
ir“ manoma, kad *=paren- ( 
bus sėkmingas.

Perskaitytas laiškas LDS 3-; 
čios apskrities, kviečiantis da- Į 
ly vau ti k o n ferencij o je_Japkrt*-T 
čio 6 d., LindenV’N? J- H- i 
rinkti delegatais W. Skodis ir' 
P. Semen.

Buvo kalbėta kas link da- j 
barti n i u laiku einančio LDS
vajaus gavimui naujų narių, i ton linijoj 
Pasižadėtą, nuo dabar, dau- -sugedo ir 
giau rūpintis tuo reikalu, darbą po alpie valandą laiko.

J. Weiss $15.
Tik keletą dienų pirmiau, 

kitoje vietoje, drg. J. Semė-^ 
mūsų kuopietis, 

pačiam reika- 
graži parama 
reikalui. Bū- 
ir kitų kuopų 
draugai pana-

nas, geras 
paaukojo tam 
lui $1(1. Tai 
labai svarbiam 
Tų gerai, .kfid) 
susirinkimuose 
šiai padarytų.

Koresp.

ew yorką einantis Brigh- 
traukinys kelyje 

eleivius pavėlino į

JOHN YUSKA

visi i

bei

PETST LANE
DRUGS. Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor IIpwph St.

BROOKLYN. N Y
visokiausJ vaistai kosmetikai kOr 
Jikiam reikmenys, Įvairūs daik
teliai ligoniu kambariui reikme, 
nvs u? griežtai žemas kainas

RECEPTŲ SPECIALISTAI

MAY PETST. Ph G..
EDWIN LANE. Ph. G

Tol EVoro-roon 7-R2SP

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V,

Pel EVergreen 8-9770

New Yorke oras tebesilaiko 
pusiau vasariškas. Lapkričio 
8-tą buvo 68 laipsniai, 9-tą— 
64 laipsniai, šilima tebesitę
sia, patvarieji žolynai dar
žuose tebežydi.

SHAUNS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

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

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Laidotuvių Direktoriai:

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

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais

Valandos-

Telefonas EVergreen 4-0208

Egzaminaoįam Akis.
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

GERI PIETUS!
Kada norite gerų; pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Ddmikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgiu 
gražus pasirinkimas;

107-13 Jamaica Avenue, 
Richmond Hill 18, L. L, N. Y.

Mes laikome didžiausios batų išdirbystės SUNDIAL SHOE 
COMPANY, tikrai skūrinius batus dėl kiekvieno nario šei
mynoj, ir parduodame su mažu uždarant? Taigi pas mus 
pirkdami, niekad neapsigausit.

Krautuvė tik 3 blokai nuo BMT lllth Street stoties ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad prašome užeiti.

Petras Kapiskas-
PALAIKO

& GRILI

32 Ten Eyck St., Brooklyn,

Telefonas: EVergreen 4-8174

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERI

DANTŲ GYDYTOJA*

Dr. A. Petrik 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel/EVergreen uMJSaS

Penktadieniais uždaryta

ZUPP’S BAR
Joseph Zeida
NAMŲ GAMINIMO V. 

DEGTINĖS - VTi
Telefonas 
EVergreen 4-7729

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

411 GRAND STREET 
BROOKLYN.N. Y.

I Jr., prop. 
(ilgiai kasdien 
NAĮ - ALUS

TELEVISION

LITUANIC

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

paukštienos/Dietos sekmadieniais

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y
Tci. Evergreen 4-9*?12 i
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