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Visų pareiga.
Meno Sąjunga.
Kodėl vokiečiai bėga?
Dar vienas “galas.” 
Giminės ir giminės. 
Kaip jautis be ragu.

Rašo A. BIMBA

> dieną Brook- 
labai svarbu 

Korporacijos
Būtinai reikia,

Lapkričio 26 
lyne turėsime 
Lietuvių Namo 
suvažiavimą, 
kad šiame suvažiavime būtu 
atstovaujama du trečdaliai vi.

Todėl svarbu 
tiems, kurie gali 
pasiekti. O kurie 
negalėsite pribūti, 
pildykite ir prisiųskite 
nors iš pažįstamų “ 
Lai jis ar

dalyvauti 
Brook lyną 
asmeniškai 
tuojau iš- 

kam 
proxy.” 

atstovaus.

Visi šėrininkai esate gavę pa
kvietimus ir 
praneša 
vairi vba.

Korporacijos

Labai gražu, žinoma, būtų, 
jeigu organizacijos ir pavie
niai suvažiavimui prisiųstų ir 
pasveikinimų. Geri pasveiki
nimai su doleriu kitu aukų 
pagyvina suvažiavimą ir su
teikia organizacijai paramos.

racijai

labai daug.

Lietuvių Meno Sąjunga. Tuo 
irgi reikia susirūpinti.

Meno Sąjunga yra nepava
duojama meninė organizacija. 
Jos veikla svarbi ir didelė. Ir 
čia reikia žiūrėti, kad jos su
važiavimas būtų gyvas ir 
skaitlingas. Meninės grupės 
privalo pasiųsti delegatus. Iš 
Brook lyno žada būti gera at
stovybė. Girdėjau, kad ir in
kilų miestų bus geros delega
cijos.

vo-Kunigų Draugui parūpo 
kiečiu likimas. Iš rytinės 
nos. girdi, kasdien išbėga 
keturis šimtus vokiečių, 
ten toks geras “ 
rojus,” tai kodėl ti< 
taip bėga?

Klausimas
Rytinėje zonoje 
žemes atimtos 
valstiečiams.
tas baisiai nepatinka ir 
nešdinasi laukan.

Tas pats atsitiko su kapi
talistais. Jie neteko fabrikų 
ir didelių turtų. Argi jiems 
komunistų rojus gali patikti?

O ką jau bekalbėti apie bu
vusius Hitlerio režimo apara
to žmones! Jie iš komunisti
nio rojaus nešdinasi, kaip pa-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
- Užsieniuose $9.00 

Brooklyne $8.00 
KOPIJA 5c
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KINIJOS LIAUDININKAI
PUSIAU PERSKĖLĖ KINŲ
TAUTININKŲ SKLYPĄ
Gresia ir Kunmingui, Kur Tautininkai Planavo Pabėgti

Hong Kong.—Kinų Liau
dies Armija užėmė Kvejan- 
gą, Kveičov provincijos so
stinę, 200 mylių į pietus 
nuo Čungkingo, laikinosios 
Čiang Kai-šeko tautininkų 
sostinės. Tuo žygiu liaudi
ninkai pusiau perkirto pie
tiniai vakarinį K i n i j o s 
kampą, kuriame tautininkų 
valdžia dar šiaip taip laikė-

Liaudies Armija maršųo- 
ja tolyn į vakarus nuo Kve- 
jango. (

Tautininkai planavo per
kelti savo valdžią iš Čung
kingo į Kunmingą, Yunna- 
no provincijos sostinę, pa
čiame pietiniai - vakarinia
me Kinijos kampe. Bet 
Liaudies Armija grasina ir 
Kunmingui.
Užimdami Kvejangą, liau

dininkai atkirto tautininkų 
generolo Pai Čung-hsio ar
miją Kvangsi provincijoje 
nuo Čungkingo. Kiti liaudi
ninkų pulkai
siekiančius atkirsti ir 
nana nuo Kvangsi.

Liaudies Armija,

kitko, paėmė Kiekiangą, 
tautininkų tvirtovę Szečva- 
no provincijoje, į rytus nuo 
Čungkingo.

Pietiniame fronte liaudi
ninkai atėmė iš tautininkų 
Vučovą, upės uostą į pietų 
vakarus nuo Kantono, ir 
gilyn veržėsi į Kvangsi pro- 
vihciją.

Liaudininkų patrankos iš 
pietiniai - rytinių pakran
čių smarkiai bombarduoja 
tautininkus Quemoy saloje, 
arti Amoy, kurį liaudinin
kai jau pirmiau užėmė.

Aukse. Teismas Atmetė 
Potasho Apeliaciją

daro žygius, 
Yun-

Jankiu Politikieriai Grasina 
Kinu Liaudies Respublikai

po Washington. — Kai tik 
sugrįžo Amerikos valstybės 

komunistu • sekretorius Deanas Ącheso- 
_> vokiečiai j nas iš Paryžiaus ir Berly

no, kraštutiniai Washingto-
labai lengvas, no politikieriai ėmė iį ra- 

iš dvarininkų : gint, kad darytų žygius 
ir atiduotos i prjeą Kinijos Liaudies Res- 

PLaHn!nkarns Rubriką. Tai ypač dėl to, 
11(1'kad tos respublikos valdžia 

i areštavo ir tebelaiko Muk
deno kalėjime Amerikos 

; konsulą Angusą Wardą.
(Ward ir 4 jo padėjėjai 

‘suimti už tai, kad sumušė 
! viena kiną savo tarnauto-4- v

Washington. — Irving 
Potash, CIO Kailiasiuvių 
Unijos pirmininkas kreipė
si į Aukščiausią Teismą; 
prašė priverst ateivybės 
valdybą, kad laikytųsi įsta
tymų. Aukščiausias Teis
mas atsisakė svarstyt Po
tasho prašymą; liepė lauk
ti, iki žemesnis apeliacijų 
teismas padarys sprendi
mą.

Potash nurodė Aukščiau
siam Teismui, kad valdžia, 
apeidama įstatymų taisyk
les, mojasi kuo greičiausiai 
deportuot Potashą iš Jung
tinių Valstijų.

Potash yra vienas komu
nistų vadų, kuriuos nuteisė 
federalis apskrities teismas 
New Yorke neva už suokal- 
biavimą nuverst Jungtinių 
Valstijų valdžią jėga ir 
prievarta.

Gaila, kari šitokios aiškios 
tiesos klerikalinio 
redaktorius nepajėgia 
galvon įsidėti.

Kai kurie politikieriai, jų 
tarpe gen. William Bullitt, 
reikalauja, kad Jungtinių 

dienraščio Valstijų karo laivynas už- 
savo ! blokuotu naujosios kinų 

ir

Naujienų redaktorius 
do dar vieną “galą.” 
girdi, jau visai “kaput 
“kairiasparniams.
iš unijų išjudinės Philip Mur-

respublikos prieplaukas 
pakraštinius vandenis.

sura- 
Dabar, 
’ unijų 

Visus juos

Pagyvensime, pamatysime. 
Juk jau seniai “galą” Grigai
tis pranašavo ir komunistams. 
O ar jie išnyko?

Tik dabar sužinojau, kad 
“Lietuvių Kongrese” kalbėjo 
ir Prof. K. Pakštas.•mūsų se
nas “pranašas.” Jis kalbėjo 
apie “Lietuvos potencialo iš
laikymą.” Jis surado, kad 
Sovietai Lietuvai priskaito 
daugiau žmonių, negu jis jų 
suranda.

Kitas dalykas. Profesorius 
sakosi vieną dieną atsisėdęs ir 
sudaręs “sąrašą savo draugų, 
giminių ir pažįstamų, ištrem
tų į Rusijos vergu stovyklas 
vien 1941 metais.” Ir ar ži
note, kiek jis jų priskaitė? 
Net 120!

Valdžia Leido Gelžkeliam
Dar Pakelti Kainas

Washington. — Valdinė 
Tarpvalstijinės Prekybos 
Komisija leido dar pustry- 
likto nuošimčio pakelti kai
nas keleiviam už važinėjimą 
geležinkeliais rytin. Jung
tinių Valstijų pusėje.

Tai jau trečias po karo 
keleivinių kainu pakėlimas. 
Tokiu būdu važiavimas ge
ležinkeliais pabrangintas 
viso 56 nuošimčiu, lyginti 
su prieškarinėmis kaino
mis. Kelionės mylia dabar 
lėšuos jau beveik pusketvir
to cento.

Naujasis kainu pakėli
mas atneš vien Pennsylva- 
niios geležinkelio linijai 8 
milionus dolerių daugiau 
pajamų per metus.

Betgi a* atsisėdau ir suda- 
(Tąsa ant 5 pusi.)

Washington. — Prekybos 
tfepartmentas pranešė, kad 
nupuolė farmerių pajamos.

Vėliausios Žinios
Mahanoy City, Pa. — Buvo užgriuvę 15 mainierių 

' Phila. and Reading angliakasykloje, 600 pėdų gilumoje.
Urmu supuolė kiti mainieriai ir išgelbėjo savo drau- 

I gus.

Washington. — Asmeniniu prezidento Trumano lėktu
vu atskrenda Persijos karalius-šachas, Prašys iš Ameri
kos daugiau piniginių ir karinių pastiprinimų prieš So
vietų Sąjungą.

New Delhi, Indija. — Teismas įkalino visam amžiui 
penkis indusus, dalyvavusius sąmoksle nužudyt tautinį 
Indijos vadą Mahatma Gandhį. Du Gandhi’o žmogžu
džiai tapo pakarti.

Washington. — Pranešama, jog Amerika nežada 
naudoti karinę jėgą dėl to, kad Kinijos Liaudies Respub
liką areštavo jankių konsulą Angusą Warda.

Pittsburgh. — Iš streikavusių 500,000 plieno (darbinin
kų jau tik 35,000 laikosi streiko lauke prieš kėlias ma
žesnes kompanijas, kurios dar nesutinka savo lėšomis 
įvesti darbininkams senatvės pensiją.

Washington. — Prez. Trumanas sakė koresponden
tams, kad vakarų Europos kraštai turėtų smarkiau ir 
pigiau gaminti dirbinius, kuriuos galėtų parduoti Jung
tinėms Valstijoms ir tuo būdu gauti reikiamų jiems 
dolerių.

Prezidentas teigė, kad jeigu vakariniai

Dienraščio XXXI.

AMERIKONAI ATMATA 
SOVIETŲ SIŪLYMĄ DĖL 
5 DIDŽIŲJŲ SANTAIKOS
Aiigly-Amerikonii Blokas prieš Atolh-Bombu Uždraudimą

Lake Success, N. Y. 
Andrius Višinskis, Sovi 
užsienio reikalų ministi 
atsišaukė į politinį Jungti- ‘Višinskis, 
nių Tautų seimo komitetą, ; 
kad užgirtų šitokį sovietinį, 
pasiūlymą: : --------- -------- „----- ----

Jungtinės Valstijos, Ang- ren Austin griežtai išstojo 
lija, Francija, Kinija ir ‘So- prieš Sovietų siūlomą tai- 
vietų Sąjunga privalo pada-!kos sutartį tarp penkių di
lyti santaikos ir nepuolimo džiųjų talkininkų. Už visus 
sutartį.

Višinskis savo pasiūlyme 
kartu smerkė Amerikos ir 
Anglijos pasiruošimus ka
rui. Amerikos grūmojimas

— ! atominėmis bombomis daro 
etų ją netinkama priklausyti 
as, ' Jungtinėms Tautoms, sakė

Amerikonų Rezoliucija
Amerikos delegatas War-

Anglies Kompanijos 
Tikisi Indžionkšino

TT

europiečiai j Washington. — .Mainie- 
įgabentų ir parduotų porą nuošimčių tokių daiktų, ku- Unijos pirmininkas įjUnijos
riuos amerikiečiai naudoja, tai girdi, beveik nepakenktų k. Lewis laukia mink- planui.

i nesutikimus Austinas kal
tino tiktai .Sovietų Sąjun
gą. Jis, iš savo pusės, pa
siūlė rezoliuciją, kuri apla- 
mais žodžiais ragina vyk
dyti Jungtinių Tautų kons
titucijos nuostatus, tarp

tautiniai tvarkyti ginklavi- 
imąsi paprastaisiais gink
lais, nekliudant atominių 
bombų, o kas liečia atomų 
jėgos kontrolę, tai pasiduo-

i amerikiniam Barucho

šios šalies pramonei.

Pietų Afrika. — Sudužus traukiniui, žuvo 70 negrų ir 
vienas europietis. 100 negrų keleivių sužeista.

New York. — 5,000 prekybos laivų oficierių ir mecha
nikų grasino sustreikuot vidunaktį iš antradienio į tre
čiadienį. Jie, Darbo Federacijos unijistai, reikalauja tei
singiau padalint esamus darbus ir pagerint tūlas kitas 
sąlygas.

PAŠALINTI 3 DEŠINIEJI IŠ JUNGTINĖS 
LENKU DARBININKU PARTIJOS KOMITETO

; štosios anglies kompanijų i 
atsakymo į jo pakvietimą Į 
derėtis dėl mainierių strei-1 
ko baigimo ir naujos sutar
ties.

Kompanijos vis dar tyli. 
Jos tikisi, kad valdžia pa
naudos teismo indžionkši- 
ną, kuris uždraustų mainie- 
riams panaujinti streiką, 
jeigu nebūtų susitarta iki 
lapkričio 30 d. IndžionkšL 
nas būtų vartojamas pagal 
priešunijinį Taflo - Hart- 
ley’o įstatymą.

Varšava.. — Jungtinės 
Lenkų Darbininkų Partijos 
komitetas pašalino iš savo 
tarpo Vlad. Gomulką, buvu
sį premjero pavaduotoją; 

i Zenoną Kliško, buvusį teis- 
darystės ministro pavaduo-

Kartojasi pranešimai iš 
Washingtono, kad valdžia 
šios savaitės pabaigoje\įsi- 
kiš į ginčus tarp Mainierių 
Unijos ir kompanijų, jeigu 
matys, kad dar neinama

Dn f onlL Atlanta to^>ir Marian^ Spychalskį,
ve UUUllc MllalRU buvusį apsigynimo ministro

Paktas Bevertis

suorganizuotas

Paryžius. — Prancūzų 
generolas Charles de Gaulle 
pareiškė: Kad Rusija turi 
atominę bombą, tai Atlan
to paktas jau bergždžias 
dalykas. (Tas paktas yra 
Amerikos
vakarinių^ kraštų karinis 
sąmyšis prieš Sovietų Sąjun
ga.)

Gen. de Gaulle kaltino 
Jungtines Valstijas ir An
gliją už kivirčų kurstymą 
tarp Francijos ir Vokieti
jos. Smerkdamas Sovietų 
Sąjungą, de Gaulle piršo 
tiesioginę sutartį tarp 
Francijos ir vakarinės Vo
kietijos prieš Rusiją.

Susprogo Ispanijos Laivas;
Nuskendo 12 Žmonių

Ilfracombe, Anglija. — 
Audroje susprogo ir nu
skendo prekinis Ispanijos 
laivas Monte Gurugu, 3,554 
tonų. 6 jūrininkai žuvo, kiti 
6 “be žinios dingo.” 24 kiti 
išgelbėti.

Paryžius.— Čia gruodžio 
1 d. susirinks Amerikos ir 
kitų Atlanto pakto šalių 
kariniai vadai “apsigyni
mui planuoti.”

■ pavaduotoją.
Sykiu partijos komitetas 

išrinko savo nariu maršalą 
Konstantiną Rokossovskį.

(Rokossovskis yra Sovie
tų karo didvyris. Lenkijos 
valdžiai prašant, Sovietų 
vyriausybė praeitą savaitę 
leido maršalui Rokossovs- 
kiui pereiti į Lenkijos ar-

Pakarti IndusŲ Vado 
Gandhi’o žmogžudžiai

New Delhi, Indija.—Teis
mo sprendimu, tapo pakar
tas Nathuram Vinayak 
Godse, kuris pernai ’sausy
je nužudė tautinį Indijos 
vadą Mohandą K. Gandhi. 
Taipgi pakartas Narayan 
Apte, kuris padarė sąmoks
lą su Godse prieš Gandhi’o 
gyvybę. Abudu buvo jauni 
laikraštininkai.

Jungt. Valstijos Reikalau
ja Nepripažint Kinų Liau

dies Respublikos
New York. — W0R ra

dijo komentatorius antra
dienį sakė: Anglija, Indija 
ir Australija norėtų dėl sa
vo prekybos pripažint Kini
jos Liaudies Respubliką, 
bet Jungtinės Valstijos 
stengiasi atgrasinti tuos 
kraštus nuo naujosios kinų 
respublikos pripažinimo.

mijos tarnybą. Tuomet Var
šuvos valdžia ir paskyrė 
Rokossovskį Lenkijos apsi
gynimo ministru. Jis yra 
lenkiškos kilmės.)

t 4.- - t i •• ta ! • i nrie sutarties.Jungtine Lenkijos Darbi- į •_________________________

ninku Partija yra stisida- 1 i • n j i*
riusi iš kairiųjų socialistų ; rdOVlgllbCJO DCdaFOlŲ 
ir komunistų. n •• n •! 1p ... . .... .. Pensijų ReikalavimaiPartijos komitetas, is-'
braukdamas' iš savo narių Į ___ . _
skaičiaus Gomulką ir Kliš- ^Washington. — T
ko, paskelbė, kad jiedu pro i-T" .
pirštus žiūrėjo į dešiniuo- ?įus .vlsos^ .va^s^Pos^'
sius nacionalistus ir nepa
dėjo partijai aikštėn iškelti 
ir numaskubti imperialistų 
agentus. '

Atmesti Sovietiniai 
Pataisymai

Francijos ir Kanados at
stovai įpiršo specialiam po
litiniam Jungtinių Tautų 
komitetui savo planą, kuris 
nieko daugiau nesiūlo, kaip 
tik^-^tęsti diskusijas apie 
tarptautinę atomų jėgos 
kontrolę. Amerikonai iš 
anksto užgyrė tą planą, ku
ris ir tapo priimtas- 48 bal
sais prieš 5. Izraelio ir Ju
goslavijos delegatai susilai
kė nuo balsavimo.

Sovietų užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas Ja
kovas Malikas siūlė seka
mus pataisymus francūziš- 
kam - kanadiniam planui:

Uždraust atomines bom
bas, kaip civilinių .gyvento
jų ir ramių miestų naikini
mo įrankius; paruošt pla
nus sutarthrts, kurios už
gintų atominių ginklų nau
dojimą ir įvestų tarptauti
nę atomų jėgos kontrolę, 
pagal sovietini pasiūlymą.

Malikas pakartojo pir
mesni Višinskio pareiški
mą, jog amerikonai savo a-

Dar 6 Bilionai Doleriu 
Marshallo Planui

Detroit. — Marshallo 
plano administratorius P. 
Hoffmanas savo pareiški
me Ekonominiam Detroito 
Klubui sakė:

Jungtinės Valstijos turės 
išleisti dar 5 iki 6 bilion 
dolerių vakarinės Euroj^bs 

 

kraštams remti prieą/ ko
munizmą iki 1952 tu.

Taigi Marshall planas 
lėšuos amerikiečįdms taksų 

 

mokėtojams vįsb 15 bilionų 
dolerių ar

9 
! pirmuosius šių metų mėne- 

i buvo 
išmokėta $1,282,000,000 val
dinių pensijų bedarbiams, 
tai yra, dveja tiek daugiau, tomine bomba be jokio rei- 
kaip pernai per tą patį lai
kotarpį.

Bet daugelis bedarbių 
jau buvo išbaigę pensijas, 
kurios duodamos tik šešiem 
mėnesiam per metus.

Valdininkai pripažino, 
kad tebėra daugiau kaip 3 
rpilionai bedarbių neskai
tant streikierių.*

kalo išžudė desėtkus tūks
tančių japonų nekariniame 
Hirosimos mieste.

Anglų - amerikonų blokas 
specialiame politin i a m e 
Jungtinių Tautų komitete 
39 bals, prieš 6 atmetė tuos 
sovietinius pataisymus, še
ši susilaikė nuo balsavimo.

ItalaF Valstiečiai Užima 
Nedirbamas Dvarą Žemesčpdioslovakija Nepripažins 

Bažnytinių šliūbų v
Praga. — Čechoslovaki- 

jos valdžia nepripažins 
bažnytinių vedybų po nau
jų metų. Teisėti šliūbai tu
rės būti imami valdinėse 

įstaigose. Bažnytinės su
tuoktuvių ceremonijos ne
uždraustos, bet jos neturės 
įstatymiškos vertės.

ugiau.

Paliuosuoti Katalikai
Praga. — Čechoslovaki- 

jos valdžia paleido 153 pa
sauliečius katalikus, kurie 
buvo suimti už pasipriešini
mus naujam įstatymui dėl 
bažnyčių tvarkvmo. Baus
mę tiem parapijonam atlei
do komunistas prezidentas 
Gottwald.

Maskva. — Sovietų pra
monė per 9 pirmuosius šių 
metų mėnesius viršijo pla
ną 20 nuošimčių.

London. — Anglijos ko
munistai reikalauja mažint 
karines lėšas.

Roma. — Dešimtys tūks
tančiu mažažemiu valstie
čių bei rendauninkų užėmė 
nedirbamas dvaru žemes 
Italijos 
pasidalin

saloje Sicilijoje; 
tas žemes tarp 

nepradėjo jas arti, 
šiuo tarpu bijojo 

kliudyti valstiečius.
Pirm dvieju savaičių po-, 

licija užpuolė valstiečius, 
užėmusius dvaru žemes Ca- 
labrijoj, pietinėj Italijoj. 
Susidūrimuose tada buvo 
užmušta_keli asmenys iš a- 
biejų pusių.

ORAS.—Vesi giedra.
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Pasekmingas, Ar Nepasekmingas?
“Ligšiolinė lietuviu kova nedavė pakankamų rezulta

tų...”
Šitaip pasisako Vienybe, rašydama apie “Visuotiną 

Kongresą”, įvykusį š. m. lapkričio pradžioje New Yorke.
Jeigu “ligšiolinė” kova, vesta prieš tarybinę Lietuvą 

klerikalų, socialistų ii’ tautininkų, nedavė “pakankamų 
rezultatų”, tai, Vienybės nuomone, šis kongresas tikrai 
duosiąs.

Bet ką gi jis iš tikrųjų davė?
Suvyko virš pusė šimto klerikalų, tautininkų ir sočia- i 

listų, ir gera dalis bepartyvių žmonių, į Hotel New Yor
ker, na, ir patriukšmavo. Žinoma, triukšmauti gavo ne 
visi; kalbėjo “rinktiniai” ponai—panašiai Smetonos tai
kias Lietuvoje visuomet būdavo. O “delegatai” sėdėjo ir 
žiovavo arba snaudė.

Įgriso juk kiekvienam tas nuolatinis lietuvių tautos 
šmeižtas, tas bjaūriojimas visko, kas atsiduoda naujuo
ju gyvenimu. Tam išgirsti, delegatams nereikėjo va
žiuoti Niūjorkan: jie juk nuolat tokius epitetus, siunčia
mus naujosios Lietuvos adresu, girdi iš sakyklų, iš vietos 
politikieriukų, iš atbėgusių smetonininkų, hitlerininkų, 
iš spaudos — socialistinės, klerikalinės ir tautininkinės.

Suvykę šin kongresan, eiliniai žmoneliai norėjo ką 
nors naujesnio, ką nors įdomesnio išgirsti. Jie norėjo 
gauti ką tai tokio apčiuopiamo, ko negalėjo gauti namie 
būdami.

Bet jiem teko nusivilti: tie patys poteriai, tie patys 
keiksmai, tie patys šmeižtai — tegu juos sakytų ir aukš
ti ponai ir ponios.

Naujesnio kongrese buvo gubernatoriaus Dewey kalba 
ir prezidento Trumano formalus sveikinimas.

Bet kas gi čia, ištikrųjų, buvo nauja?
Tiek prezidentas Trumanas, tiek gubernatorius Dewey 

šį kongresą rėmė -tiek, kiek jis padeda šaltojo karo poli
tikai tęsti.

Abejojame, ar toks p. Dewey dargi žino, kad Lietuva
yra Pabaltijij? _ | jos partizanams ginklus.

Jiems lietuvių tautos laisvė t?ek apeina, kiek mums . Pasirodo, ’ kad tų šalių 
pernykštis sniegas. 'valdžios elgiasi “kriščioniš-

Ar jūs girdėjote iš jų protesto balsą, kai lietuvių tauta ‘kai”, jeigu pačios gauna, 
vaitojo smetoniško fašizmo vergijoje? tai ir su kitais dalinasi. Ir

Ar girdėjote iš jų protesto balsą, pareikštą už lietuvių kodėl nesidalinti? Amerika 
tautą, kai ji buvo vokiečių okupuota ir baisiai teriota ? daugiau visko pristatys. Ir

Žinoma, ne! į [prekyba padidės.
Jie šį kongresą rėmė' dėl to, kad jis buvo sušauktas | ★

Tarybų Sąjungai pulti. Kas šiandien puota Tarybų Są- ■ Kunigų “Darbininkas” 
jungą, tas šaltojo karo ritieriams yra garbingas ir tei-;sušuko: “Išsprogdinkime 
singas. j lietuvišką atominę bombą.”

i Kadangi to laikraščio vy-
Clevelando Dirva jau ne tokia entuziastė, kaip Vieny-Iriausia galva yrą ne koks 

be kongreso atžvilgiu. į ten militaristas, bet pre-
“Bet iš dalyvių,” rašo Dirva, “I

girdėti ir tam tikrų nepasitenkinimų kongreso sutvarky
mu ...”

Aišku, kad bus!
Daugelį^žmonių, neapnuodintų anti-sovietiniais nuo

dais, suvykusių kongresan geriausiais norais besivado
vaujant, labai nusivylė, kad jie čia buvoj panaudoti kari
nei isterijai šalyje pataikyti.

Tie žmonės karo nenori; jie priešingi ir šaltojo karo 
politikai. Jie nori, kad mūsų kraštas ir visas pasaulis, 
ypatingai Lietuva, kuri tiek daug kartų buvo karo nua
linta, — gyventų taikoje.

Bet čia, kaip sakėme, viskas buvo užsukta už karą!
Dirva raminasi, jog, girdi, už dvejų - trejų metų bus ką atominę bombą, 

sušauktas kitas panašus kongresas.

Prezidentas Trumanas, mažinti. Matomai Truma- 
paskutinėje savo kalboje, nas nori pavartoti naują 
pasakė, kad religija gali iš- buhalterijos sistęmą: jeigu 
gelbėti pasaulį nuo visokių 
bėdų.

Jeigu taip, tai kodėl jis 
nepaskyrė religijai tų 300 
milionų dolerių, kuriuos 
kongresas paskyrė atomi
nių bombų gaminimui?

Bet, tur būt jis atominę 
bombą skaito galingesne už 
religiją, kad pasirašė po 
tuo kongreso nutarimu.

Laikraštis “H progress©” 
praneša, kad Amerika suti-

mijos dvyliką divizijų nau
jausiais savo ginklais ir or
laiviais. '

Trumanas pasigyrė savo 
kalboj, kad jis visais gali
mais būdais darbuojasi dėl 
pasaulines taikos ir dėl sa
vo šalies žmonių gerovės. 
Dėl pasaulinės taikos — pa
tiems apsiginkluoti ir kitas 
šalis apginkluoti; dėl savo 
šalies žmonių gerovės —sa
vo šalį skandinti skolose ir 
ant gyventojų krauti dides
nius taksus.

CIO unijos prezidentas 
P. ‘ Murray tęsia tą patį 
darbą, kurį pirmiau varė 
teisdarystės galva Clarkaą. 
Jis pasiryžo CIO unijas ap
valyti nuo kairiųjų elemen
tų.

Prezidentas Trumanas 
Clarką paskyrė aukščiausio 
teismo teisėju. Kažin kokią 
vietą dabar gaus P. Mur
ray? Manau, kad Truma
nas neužmirš jo nuopelnų.

Tapo patirta, kad Fran-

klausančios prie Marshall© 
plano, pardavinėjo Graiki-

be abejo, kai kur bus latas Urbonavičius, Kris
taus mokslo skleidėjas, tai 
daugelis dabar stebisi, kaip 
jis galėjo daleisti tokį šūkį 
— sprogdinti atominę bom
bą? Nemanykite, kad jis, 
taip sušukdamas, turėjo 
omenyje tokią atominę 
bombą, kokią turi Truma
nas. Jis užmiršo prie to šū
kio pridėti: “Pavalgykime 
rūkštaus pieno su bulvėmis 
ir išsprogdinkime liė’tuviš- 

Tuo
met kiekvienas butų supra- 

Mes abejojame, ar jūs, ponai, šaukdami tokiais tiks- tęs, kokia ta “lietuviška a- 
lais kongresus, kitame turėsite bent pusę tiek “delega-' tominė bomba.” 
tų”, kiek turėjote šiame! ★

Prezidentas

Naujais Skaitytojais
Atžymėkime Jubiliejų

Kontestas šiandien eina šiaip:

Jankauskas,
i
I

pradžioje skaitlinės padėjo 
pliusą, tai pabaigoje būti
nai turi padėti minusų, ku
ris pliusą panaikina. Arba: 
viena ranka duoda, kita ati
ma.

Ispanijos diktatorius 
Franco pareiškė, kad jeigu 
Amerika duos jam pinigų, 
tai jis sutiks kariauti prieš 
Sovietų Sąjungą. Senato
rius Dennis Chavez sako, 
jog Amerika\ privalo kari
niai ir piniginiai Ispanijos 
valdžią remti; senatorius 
McCarran sako, kad Fran
co esąs labai, labai progre
syvus žmogus ir todėl Ame
rika turėtų jį remti.

Labai greitai mūsų de
mokratiniai senatoriai susi- 
uosto su fašistu Franco ir 
jį perstato labai progresy
viu. ,

Iki šiol buvo patarlė, kad 
nėra rubežiaus, kur baigias 
filosofija ir kur prasideda 
beprotystė. Bet dabar turė
tų ją pakeisti kita patarlė: 
“Nėra rubežiaus, kur pasi
baigia mūsų demokratija ir 
kur prasideda fašizmas”.

Elizabetho Vajininkai....... .............................
M. Svinkūnienė, Waterbury .............. 
Hartfordo Vajininkai ..... | .......
K. Žukauskienė, Newark .........•............
Philadelphijos Vajininkai ............. . .........
A. M. Dambrauskas, So. Boston ••............ • ....
ALDLD 20 kp., Moterų Skyr., Binghamton .. 
Brooklyno Vajininkai ......... ......................
J. Davidonis, Worcester .. ............ ............
P. Beeis — F. Klaston, Great Neck ........
ALDLD 4 Apskr. Pittsburgh, .. 518 
A. Žemaitis, Baltimore ............
V. Ramanauskas, Minersville.... 
Bridgeporto Vajininkai ..........
E. Kasparienė, Wilkes-Barre .... 
J. Adams, Grand Rapids .........
L. Pruscika, Chicago ................
A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 
Geo. Shimaitis, Brockton ..........

Penkauskas, Lawrence .......
Blažionis, Lowell ..................
Kuzmickas, Shenandoah .....
Šlajus, Eddystone..................
Wall, Wilkes-Barre ..............
Kirslis, Bridgewater ...........

A. Sauka, Brockton ..................

Elizabethas tvirtai laiko
si pirmoje vietoje. Vajinin
kai Antanas ir Jurgis pri
davė dvi naujas prenume
ratas ir atnaujinimų. Nors 
Antanas ir sirguliuoja, ne
lemtoji liga jį paguldė lo
von, visvien jis darbuojasi 
vajuje — per savo dalinin
ką Jurgį. Linkime jam 
greitai pasveikti.

M. Svinkūnienė, Water
bury, Conn., jau antroj vie
toj. Ji prisiuntė pluoštą at
naujinimų. Pralenkė Ne- 
warka ir Hartfordą. O gal 
ir pravys Elizabethą? <

> A. Žemaitis, Baltimore, 
Md., prisiuntė atnaujinimų. 
Jis • nepertoliausia nuo lai
mėtojų lentelės.

Mūsų “berniukas” V. Ra
manauskas, Minerville, Pa., 
mikliai veikia vajuje. Ga
vome atnaujinimų nuo jo. 
Jis žada ir naujų prisiųsti.

Gauname ir gerų rezul
tatų nuo Pacifiko kranto— 
iš Los Angeles, Calif. Ten 
darbuojasi A. Bemat, veik-

I J. s. 
p. 
v. 
s.

508 
468 
364 
322 
216 
210 
210 
202
194 
184 
171 
168 
144 
140 
140

Amerikoj bedarbė kas
dien didėja. Išdirbinių pilni 
sandėliai ir dėl jų neturime 
rinku. Ir vieton ieškoti rin- 
kų, mes juos atmetame. Sa
vo laiku Washington© ad
ministracija uždraudė par
duoti Sovietų Sąjungai ma
šineriją ir kitus išdirbinius. 
Dabar tą uždraudimą dar 
labiau praplėtė ne tik su 
Sovietų Sąjunga, bet ir su 
visomis kitomis šalimis, ku
rios draugingos su ja ir su 
liaudiškąja Kinija. i

Kažin ar Washington© 
administracija, taip elgda
mosi, mano sumažinti be
darbę ir pagerinti savo ša

kyje ekonominę padėtį? O 
gal Washington© adminis
tracija iš geraširdystės į tą 
daro dėl Anglijos, kad pa
staroji turėtų platesnę rin
ką savo tavorams Sovietų 
Sąjungoj?

Kinijos diktatorius Kai- 
šekas jau baigia savo vieš
patavimo dienas. Jau jį ne
sustiprins nei Trumano do
leriai. Tą visi gerai mato. 
Bet visgi dar laikosi įsikibę 
į jo skvernus, kad jį komu
nistinis vėjas kur nors jū
ron nenublokštų.

Paryžiuje Kinijos amba
sadoje Šeši diplomatai pa
reiškė, kad jie atstovauk 
naujai įsikūrusią liaudies 
valdžią, nepripažįsta J^ai- 
šeko valdžios. Toks jų pa
reiškimas nepatiko Kąi-še- 
ko ambasadoriui ir jis pa
reikalavo, kad jie išsikrau
stytų iš ambasados patal
pos. Kadangi pastarieji at
sisakė apleisti patalpą, tai

.Trumanas ambasadorius kreipėsi prie 
Mes drįstame jums, ponai, pasakyti tai: Lietuva šian- labai iškilmingai pasirašė Francijos policijoš ir pasta- 

dien tenka ne laisvinti (smetoniškai laisvinti, kaip jūs bilių, kuris tampa įstatymu, rpji išmetė tuos “nenuora
mas” iš ambasados.

Vadinasi, ir Francija 
gelbsti Kai-šeką, nors ofi
cialiai skelbiasi esanti beša
liška Kinijos civiliniame 
kare. Bet tokiu bešališku
mu ir peklon kelias išklotas.

V. Paukštys

Wm. Patten ir P. Walan- 
tienė, gražiai darbuojasi 
Philadelphijoje. Jie abu 
prisiuntė atnaujinimų. Phi-

vajininkus, būtų gerai, kad 
ir nuo kitų gautume žinių.

Brooklyn© šį sykį pasi
darbavo Antanas Balčiūnas 
ir Pr. Buknys, priduodami 
atnaujinimų. Brooklynas 
trupučiuką atsilikęs vajuje 
— vienas arba du vaj in in
kai negali apeiti visus skai
tytojus, jiems turėtų į pa
galbą ateiti daugiau drau
gų. Ypač gavime naujų

Brooklyn© 
reikia tiktai

įpratę), bet suprasti. . . kad darbininkams būtų mo-
Nors kartą įsisąmoninkite tuo, būtent, faktu, kad Lie- karna ne mažiau 75 centų į 

tuva nebus grąžinta į fašizmą, kad Lietuvoje nebus dva- valandą.
rų, nebus ponų, nebus fabrikantų, nebus kitokių veltę- biliaus dalyvavo ir unijų 
džių, gyvenančių iš darbo žmonių triūso — prakaito ir prezidentai. j
kraujo. ■ Bet dabar eina gandai,

Lietuvoje šiandien klesti naujas gyvenimas, apie kurį j kad tas pats Trumanas jau 
ligi šiol šviesiausieji žmoni jos protai tik svajojo.

Lietuvos fabrikai, Lietuvos geležinkeliai, Lietuvos 
mokslo įstaigos, Lietuvos gamtiniai resursai priklauso 
tiems, kurie dirba, — darbingajai lietuvių tautai.

Lietuvoje nebeliko dvarų, Lietuvoje baigia išnykti 
ežios, skyrusios žemę į sklypus; Lietuvoje žmonės pra
deda žemę dirbti kolektyviai ir savo darbu dalintis ko
lektyviai.

Pirmą kartą Lietuvos istorijoje šiandien josios mo
kyklas lanko arti pusė milijono žmonių!

Lietuvoje nyksta senas, o kyla naujas gyvenimas.*
Gali kai kam tai nepatikti, bet taip yra ir ne nuo mūs 

ir ne nuo jūs, ponai, priklauso atgal atsukimas to gyve
nimo!

Kai jūs, ponai ir ponios, tai suprasite, jūs, norėsite ar

rie pasirašymo

planuoja dolerio vertę su-

ne, turėsite persiorijentuoti Lietuvos atžvilgiu.
Tai eis sveikaton jums patiems, tai eis sveikaton lie

tuvių tautai.
Išmeskit iš galvos tą nesveiką; ta paiką galvoseną, 

būk atomo bomba Lietuvon grąžins fašizmą, kurio 
trokštate..

Tai nėra galimas dalykas! Tai yra sapnas!
Amerikos lietuviams reikėtų suvažiuoti ir tartis, 

ne tokin kongresan, koks įvyko New Yorke. |
Amerikos lietuviai turėtų suvažiuoti ir tartis, kaip pa

laikyti glaudesnius kultūrinius santykius su savo tėvų 
kraštu, su Lietuva, su tais milijonais dirbo žmonių, mū
sų tautiečių, kurie šiandien paskendę bendrame kolekty
viniame darbe šavo kraštui pakelti ekonominiai ir Kultū
riniai! 1

bet
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Aukų biudžeto sustiprini
mui iki šiol gauta sekamai: 
Brockton, Mass. . 
Brooklyn, N. Y. .. 
Worcester, Mass. 
Waterbury, Conn. 
Bridgeport, Conn. 
Philadelphia, Pa. 
Detroit, Mich. ... 
Chicago, Ill.........
Baltimore, Md. .. 
Newark, N. J. .. 
Hartford, Conn. . 
Binghamton, N. Y. . 
Pittsburgh, Pa........
Elizabeth, N. J........
Bayonne, N. J. . .1.. 
Cliffside Park, N. J. 
Stamford, Conn........
So. Boston, Mass. .. 
Los Angeles, Cal. .. 

■*21 Seattle, Wash..........
Hillside, N. J...........

74 Easton, Pa.
Į? .Kearny, N. J............

56 Wilkes-Barre, Pa. .. 
______ 9-8 New Kensington, Pa 

Elizabeth, N. J., N. Balčiu- Great Neck, N. Y. .. 
K Lawrence, Mass. ... 

! Scranton, Pa.............

• • f

Punktu 
2174 
1871 
1513 
1512 
1389 
996 
894 
842 
811 
700

S. Tvarijonas, Detroit ...:............  140
A. Valinčius, Pittston .............. 140
LLD 77 kp., Cliffside .............. 112
P. Anderson-L. Bekis, Rochester 112
C. K. Urban, Hudson ....
P. Šlekaitis, Scranton ....
LLD 75 Kp., Miami .......
S. Sharkey, Easton ........
J. Simutis, Nashua .........
S. Puidokas, Rumford .... 
Helen Jacobs, Oakland 
A. Bernot, Los Angeles ... 
Vera Smalstis, Detroit .... 
H. Žukienč, Binghamton .. 
J. Žebrys, Cleveland .....
J. Didjun, New Haven .... 
A. Taraška, Milton ........

... 112 

... 112
112 

.. 106 
... 106

.... 84 

...  84

has, Worcester, Mass., 
Valentukevičius, Auburn 
Mass., Pr.
Coaldale, Pa., A. Bakanaus-!

.. $168.79

.. . 163.00

84.00
79.75 ’
61.50
58.00
57.50 (

46.00
42.00
41.25 ►
41.00
36.00
33.^0

20.00

15.00 
15.00 
15.00 
11.79 
11.00 
9.00 
8.00 
7.50

1 vaszkevičial I Bridgewater, Mass. .. 6.00 
x A. Bakanaus-1 Portland, Me.. . •••••• (l'1 

kas, Portland, Me., Joseph‘Schenectady N. Y. ... 5.00 
m.: i s., a Girardville, Pa............ o.OOOlas, Portland, Me., J n A. d p id Mi h 400 

Gnmaila, New Britam,, Mjami> F1į ’.......
Conn- ’ Rochester, N. Y. ..

Po $2: Lawrence Spilgis, Berkeley, Calif. ... 
Brooklyn, N. Y., August ‘ Gardner, Mass. ... 
Jankauskas, Brooklyn, ' N.' Milwaukee, Wis. .. 
Y., T. Laučius, 
lyn, N. Y., Wm.

3.00
3.00
3.00

v

Brook- 
Samuo

lis, Waterbury, Conn., T 
Repšys, Brooklyn. N. Y

Po $1.00: John 
Minersville, 
M'. Riskevičius, 
lyn, N. Y., John Arminas, 1 
Waterbury, Conn., J. Sa- 
moska, Oakville, Conn., S, 
Uždavinis, Haverhill, Mass., 
J. Mardosa, Girardville, 
Pa. F. Mažeika, Girardville, 
Pa., A. Kuzmickas, Gir
ai’dville, Pa. .

Po 50c: A. Dambarus, 
kas, Giardville, Pa. A. Stoš- 
kelis, Girardville, Pa., C.

Burke, 
Pa., 

BrOOk-

I Milwaukee, Wis...........3.00
New Britain, Conn. .. 3.00

■ Shenandoah, Pa. .
i Haverhill, Mass. ..
I New Haven, Conn.
I Minersville, Pa. ..

. 2.00
. 1.00
. 1.00

. 1.00y
Širdingai dėkojame ge-

• tiems rėmėjams ir vajinin-

mą. Nepamirškite, kad la
bai svarbu gauti dienraš
čiui naujų skaitytojų. Arti
nasi šventės, tai gera proga 
užrašyti dienraštį Laisvę

m ui.
Lauksime naujų skaityto

jų nuo pavienių skaitytojų.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAšKIAUčIUS, M. D.

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

KAIRŲ PUŠŲ TRAUKIA
Gerb. daktare, aš ir vėl 

patarimo prašyčiau. Aš jau 
pusę šimto metų pervariau, 
ir visas moteriškas bėdas 
pergyvenau — jau pora me
tų.

Jau metai, kaip man pra
dėjo kairę koją ir visą kai
rę kūno-pusę traukti. Taip 
keistai. Pradeda nuo pat 
Jiedos apačios ir eina per

liepia ar šiaip ar taip, rer- 
gyvenot gyvenimo pervar
tą, o tatai irgi sunkiai at
sieina moters organizmui. 
Ir labai galimas daiktas, 
kad ir tas Jūsų kairės pu
sės traukimas tampriai su
sijęs su Jūsų mėnesinių ap
sistojimu. Daug, daug kas 
pasikeičia moters organiz
me, kai ji jau nebežydi kas 
mėnuo. Ir nervai pasidaro 

visą kūną kairiam šone ii^m^ji^ ir kraujo apytakoj į- 
per širdį kiaurai pereina *------’
per rankos pirštus. Toks 
keistas traukimas, kaip ir

skaitytojų 
plati dirva, 
veikti.

J. Davidonis, Worcester^ 
Mass., prisiuntė atnaujini
mų. Jis vienas gražiai vei
kia vajuje. Manome, kad 
rezultatai būtų geresni, jei- elektriko prileista. Ir niežti.

i Rodos, kad po skūra per 
nervus bėgioja. Ir taip da
ros vis labiau, ypač kai oro 
atmaina. Ir kada susirūpi
nu, tai nervas mane taip 
drasko, kad ir naktimis ne
galiu miegot. Turiu koją • monų. 
judint, trint, vartytis, 
taip prisivarginu, 
vuoju.

gu būtų daugiau talkos.
O. Girnienė, Binghamton, 

N. Y., prisiuntė atnaujini
mų. Punktai skiriami ALD- 
LD Moterų 20 kuopai.

Lf Haverhill, Mass. A. P. 
j Dambrauskas, prisiuntė at- 
nąyjinimų. Tikimės gauti 
gerų rezultatų nuo jo.

Aukų persikėlimui į nau
ją vietą, pasveikinimui 
dienraščio 30 m. jubiliejų 
gavome sekamai:

LLD X Narys, $50.
• Moterų Apšvietos Klubas 

(per A. Bernąt), Los Ange
les, Calif., $15.

Laisvės Rėmėjas iš Mas
sachusetts, $13.

Po $10: Dominick Kas- 
mauskas,- Flushing, L. L, 
Mrs. Anna Philips©, Stam
ford, Conm

LLD Kanados Veik. Kom. 
(per J. Lesevičių), Mont
real, Canada, $5.

Po $3: John Sabanskas, or,

vyksta negerumų, ir su Vi
duriais esti netvarkos ir su 
visa muzika.

Jums būtinai reikės var
toti moteriškųjų lytinių 
hormonų. Čia jau reikės 
gydytojo, kad jis Jums pri
taikytų hormonus, sulig Jū
sų organizmo būkle. Be re
cepto negausite tokių hor- 

Hormonų varto ji- 
_1_. Ir jmas atpildo moteriai patį 
susiner-Į pagrindinį reikalavimą ir 

i padeda daug ką sutvarkyt 
Aš turėjau gyvenimą sun- ir sulygink

kų ir vargingą ir turėjau Be to, žinoma, reikia vi- 
labai neryų sukrėtimą, ko- taminų,' multivitamin pilių- 
kie metai. Tai sprendžiu, į lių. Po 2-3 piliules 3 kartus 
kad man ręumatizmas ir kas diena. Po lašą iodino 
nervai į tą pusę susimetė, kas diena ar kas pora die- 
Ir bijau, kad nesuparaly- 
žiuptų kairės pusės.

Gal man vitaminų, 
pirtį pasišutint.

Atsakymas.
Ir vitaminai ir pirty pa

sišutint labai geras Jums 
daiktas. Gal ir dar kas.

Jūs, Drauge, pergyvenot, 
daug sukrėtimų ir vargų. 
Visa tai paliko savo žymeš 

’ganįzme ir paskui atsi-

kų ir vargingą ir turėjau

gal į

nų, — arba dažniau jūros 
žuvų, ir yra jūros žolių tab
lečių (“kelp”). Jų galima 
imti po keletą kas diena.

Visa tai mažins tuos tir- 
pulius ir traukimus.

Iš pradžių bus pravartu 
imti ir bromo druskų: 
triple bromides, 15 grs, 100 
tablets. Po 1 'tabletę ištar- 
pintą vandeny, kartą ar 
porą kartų dienoje, vaka
rop.-

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

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

NADEŽDA ARALOVEC

Moters Išlaisvinimas — Vienas

Užkariavimų
Tarybinė liaudis sutinka TSR Sąjungos Aukščiau-1 

32-sias Didžiosios Spalio siosios Tarybos sudėtyje.— 
socialistinės r e v o 1 iucijos 227 moterys. Sąjunginių 
metines naujais laimėji-lbei t 
mfais ūkinės ir kultūrinės!Aukščiausiose Tarybose — 
statybos srityje, tarybinės]per 1,700. Apie pusė milijo-i 
socialistinės valstybės stip- no moterų yra vietinių Ta- 
rinimo srityje. Tarybinės, rybų deputatės. Deputačių 
moterys, drauge su visa ta- tarpe — visų Tarybų Są- 
rybine liaudimi aktyviai da- jungos tautų geriausios du- 
lyvauja taikiame kuriama-1 kros, išsikovojusios < 
jame darbe, atiduodamos! meistrų šlovę, įžymios mok-1 
visas savo jėgas bei 
komunizmo sukūrimo 
lui.

Tarybų valstybėje 
kart pasaulio istorijoje tapo! 
įgyvendintas tikrasis, fak
tiškas moterų lygiateisišku- į 
mas. Nugalėjus Didžiajam

Tai garsiosios audėjos Ma- dirba per milijoną moterų, 
rija Volkova ir Natalja Ja- Daugiau 'kaip du milijo- 
rigina, elektrinių lempučių nai moterų dirba garbingą 
gamyklos meistrė Valenti- jaunosios tarybinės kartos 
na Chrisanova, automobilių auklėjimo darbą, 
gamyklos brigadininke Ana m-i 4. , u- •

! t 1 -4. • rūkstančiai tarybiniuKuznecova ir daugelis kitų.l 4 • 4. M • Sdc i moterų — istorikių, filoso
fių, ekonomisčių, artisčių, 
skulptorių ir dailininkių 
padeda tarybinei valstybei

Visuose ūkinės veiklos 
baruose darbininkės — ga
mybos novatorės pasirodo

HlULUl y '. OcXJ LI x v

autonominių respublikų kaiP <ri savo clar’30 meis“ stiprinti dvasinę liaudies
trai. Tai — didelės kultū
ros žmonės, techniškai ge
rai parengti, rodą aukšto 
darbo našumo pavyzdžius. 
Tarybinės' darbininkės tei
kia mokslo žmonėms me-

darbo i^^a^os moksliniam apiben- ' rl vn vni wa m i \ v»n oi? m n n n 11111 odrinimui, praskina naujus 
techninio vystymosi kelius. 
Išskėtusios savo interesų 
bei rūpesčių ribas ligi ben- 
dravalstybinių mastų, gar
siosios darbininkės pertei
kia savo patyrimą tūkstan
čiams ir dešimtims tūkstan- 

icių žmonių. Jos skaito vie-

žinias slo bei kultūros atstovės. 
reika-,TSR Sąjungos Aukščiausio

sios Tarybos deputačių tar- 
•tvlpe — garsios darbininkės pirmai\ o . . . m . ..1 Ana Seriogma ir Taisija 

išuvandina, valstietė Socia
listinio Darbo Didvyrė Jev- 

Idokija Baskakova, Medici-i?^ amonių. uos sKano vie- 
Inos Mokslų Akademijos tik-!‘?as Pas^aitas savo profesi- 

• i . . 'rasis narys profesorius Ol-i^^ diaugams, kalba pei la-
naikino visus senus jstaty-, ■ podvisOCkaja ministro icli^’ ra.šo knygas, deda sa- 
mus, kuriais einant moteris iyo straipsnius laikraščiuo-hnvr nniunatn vknnmpnpio pavaduotoja Aise Gurgenid- ; V° J51?^pbiiius buvo pajungta y įsuomeneje, \ nusiDe]niusi mokvtoia ise bei zurnaluose- ir šeimoje, njstatymimai “noTnSl Moteris fabriko direkto-

• suteikė moteriai visas tei-:/inwnJna ^^^mova, nusi , . . ...
sės lygiai su vyrais.

Pergalingos

I pelniusi gydyt. Rakija Ku- niaus,_ meistro, techniko, in- 
tlubajeva, Liaudies artistė žinieriaus ’ y1 y y„ 

t Pergalingos socialistinės Larisa Aleksandrovskaj# ir| kjisdieninis reiškinys tary- 
statybos TSR Sąjungoje pa- daugelis kitų.

Liaudies artistė zimenaus vaidmenyje —

tyrimas parodė visam pa
sauliui, kad tikrasis moters' 
išlaisvinimas bei jos prijun
gimas prie aktyvios visuo-| 
meninės veiklos yra labai į 
svarbi spartaus visos vi
suomenės progresyvaus vys
tymosi. sąlyga.

Pa la n k i ose soc i a 1 i st i n ės 
santvarkos aplinkybėse ta
rybinė moteris atskleidė vi
sus savo dvasinių jėgų tur
tus, pasiekė puikių laimėji
mu visuomeninės veiklos 
srityje. Moterys Tarybų ša
lyje — gamyklų, fabrikų, 
kolūkių, tarybinių ūkių va
dovės. Jos dirba mokslinį 
tiriamąjį darbą institutuo
se, sukuria įžymius litera- 
tūros ir meno kūrinius, mo
kyklose bei aukštose mokyk
lose auklėja jaunąją kartą, 
dalyvauja valstybės valdy
me.

Tarybų Sąjungoje tapo į- 
: prasta, jog moterys užima 
vadovaujančias . tarnybas 
valstybės valdyme. Mask- 
vos Tarybos pirmininko pa- 

i vaduotoja Marija Saričeva 
įkartu yra Rusijos Federa
cijos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininko pavaduoto- 
ia. Darbininkė Marija Kich 

j išrinkta Ukrainos TSR 
I Aukščiausiosios Taryboj 
pirmininko pavaduotoja. 
Įžymi valstybės veikėja Ta
tjana Zujeva sėkmingai vy
kdo Rusijos Federacijos Mi-

ibinėje Įmonėje. Pramonės 
specialistų bei vadų tarpe 
'— 280 tūkstančių moterų.

Daugiau kaip milijonas 
moterų dirba geležinkelių 
transporte, daugelis pritai
ko savo jėgas bei sugebėji
mus jūrų bei upių laivyne, 
dirbdamos kaip laivų štur
manai, kapitonai bei kapi
tonų padėjėjos.

Milžinišką kelią savo kul
tūriniame bei politiniame 
išsivystyme nuėjo per Ta
rybų valdžios metus mote
ris - valstietė. Kolektyvinių 
ūkių santvarka prijungė ją 
prie aktyvaus politinio bei

nistru Tarybos pirmininko puRūrinio gyvenimo ir at- 
pavaduotojo pareigas. M. sp]ej(]§ plačiausias galimy- 
Jusupova Totorijos au- bes pasireikšti
tonominės tarybinės respu- cįatyvai, c
blikos Ministrų Tarybos sugebėjimams ir talentams.

pavaduotojo pareigas.
ūkinei ini-

organizatoriniams

Kailių industrijos ir pramones 
New Yorko mieste parinktoji 
“Queen of Queens” Terry 
Thomas, modelis, paraduoja 
su jai dovanotu $5,000 ver
tės kailiniu ploščiumi. Jos 
apatiniai drabužiai, kaip ma
tosi, irgi daryti iš brangių 
kailiukų, kurių, gal būt, jūs 
nei aš nejsigysime nei apy

kaklei savo ploščiaus 
pagražinti.

leidžiamos milžiniškos lėšos. 
Per 1946 - 1948 metus tik 
vaikų įstaigoms išlaikyti iš
leista 12 milijardų rublių.

Tarybų valstybė regulia
riai teikia didelę pagalbą 
daugiavaikėms ir vienišoms 
motinoms.’ Per pastaruosius 
penkerius metus joms išmo
kėta pašalpų daugiau kaip 
14 milijardų rublių. 1949 
metais šioms pašalpoms 
asignuota iš biudžeto apie 
3.<5 milijardo rublių.

Tai, kad daugiavaikėms 
motinoms apdovanoti įsteig
tas medalis “Motinystės 
medalis,” ordinas “Motinos 
šlovė” ir suteikiamas gar
bės vardas “Motina - Did
vyrė” įteikiant Auksinę 
žvaigždę — ryškiai byloja 
apie tą dėmesį ir rūpinimą
si, kuriais yra apsupta mo
tinystė Tarybų Sąjungoje.

Rūsčiais Didžiojo Tėvy
nės karo metais tarybinės 
moterys pasireiškė kaip 
liepsningos savo Tėvynės j 
patriotės. Jos pasiaukoja-1 
mai gynė Tarybų valstybės 
garbę, laisvę ir nepriklau
somybę, gynė didžiuosius 
užkariavimus Spalio, davu
sio joms laisvę ir lygiatei
siškumą, kūrybinio darbo ir 
laimingos motinystės džiau
gsmą.

Į 32-rąsias Didžiosios 
Spalio socialistinės revoliu-i 
cijos metines Tarybų Są
junga ateina su įžymiais 
laimėjimais pokarinio eko
nominio bei kultūrinio vys
tymosi srity. Tarybinės mo
terys didžiuojasi, žinoda
mos, kad jų darbas padeda 
stiprinti pirmąją pasaulyje 
socialistinę valstybę.

Socializmo šalies pasauli
niai - istoriniai užkariavi
mai įkvepia milijonus kapp 
talistin. bei kolonialinių ša
lių darbo moterų kovai dėl 
savo lygiateisiškumo, prieš 
imperializmą, — dėl taikos,

Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšis Kviečia Pasitarti, 
Ir Pasigrožėti Menu

galybę, kelti darbo žnfonių 
socialistinį sąmoningumą? 
Už įžymius mokslinius pa
siekimus daugeliui jų sutei
ktos Stalininės premijos.

Didžioji Spalio revoliuci
ja ryžtingai pakeitė tarybi
nės šeimos gyvenimą bei 
buitį, padarė pakeitimų 
moters šeimininėje padėty
je.

Tarybinėje visuomenėje 
moteris - motina yra ap
gaubta gilia pagarba ir gar
be. Įstatymas, apsaugojus 
jos teisę į darbą, į poilsį ir 
į mokslą, apsaugoja jos mo
tinos teises. Tarybinė vy
riausybė žiūri į vaikų ąuk- 
lėjimą kaip į pirmaeilį vals
tybinės svarbos reikalą ir 
suteikia moterims visapu
sišką pagalbą auklėjant 
jaunąją kartą.

; Tarybinei moteriai suda
rytos palankios sąlygos, 
įgalinančios ją sėkmingai 
suderinti dalyvavimą vals
tybinėje, ūkinėje bei kultū
rinėje statyboje su savo mo
tinos pareigų vykdymu.

Šakyje veikia platus vai
kų įstaigų tinklas. Tėvų 
universitetai prie gamykli
nių klubų ir kambariai prie 
namų valdybų, vaikų klu
bai, kur moksleiviai būna 
pedagogų prižiūrimi, tuo 
metu, kai jų motinos dirba, 
vaikų sanatorijos ir vasa
ros pionierių stovyklos — 
tokia yra įvairi Tarybų 
valstybės pagalba moteriai- 
motinai.

Motinos ir kūdikio svei- dėl laisvės ir demokratijos 
katai apsaugoti kasmet iš-'triumfo.

blikos Ministrų 
pirmininko pavaduotoja. j Tąrybinė valstietė — di-

Azerbaidžano TSR svei-įdelė jėga kaime. Tūkstan- 
katos apsaugos ministru čiai moterų vadovauja kol- 
yra gydytoja Kiubra Fara- ūkiams, daugiau kaip šim- 
dževa, Latvijos TSR sočia-1tas tūkstančių kolūkiečių -i 
linio aprūpinimo ministru | moterų vadovauja laukinin- 
—Ieva Paldin, Turkmėnijos 
TSR lengvosios pramonės 
ministru — Bachti Altiba- 
jeva, Estijos TSR kinema
tografijos ministru — Olga 
Laurįstin, Čiuvašijos auto
nominės tarybinės respubli
kos maisto pramonės minis
tru — Paraskovja Kalinki-
na.

Moterys veikliai dalyvau
ja TSR Sąjungos Aukščiau
siojo Teismo, sąjunginių ir 
autonominių r e s p u b likų 
Aukščiausiųjų Teismų dar
be, kraštų bei sričių teismų 
darbe. Dešimtys tūkstan
čių moterų eina atsakingas 
bei garbingas liaudies teisė
jo pareigas.

Spalio revoliucija atvėrė 
moteriai platų kelią į kva
lifikuotą darbą, į laisvą 
p r o f e s ijos pasirinkimą. 
Bendro lavinimo bei specia
liosios mokyklos, plati ne
mokamo gamybinio apmo
kymo sistema — užtikrina 
nepaliaujamą m o t e r iško 
darbo kvalifikacijos augi
mą. Tarp gamybos novato
rių, kurių drąsi kūrybinė 
mintis atveria naujus ke
lius technikai vystytis, yra 
plejada tarybinių moterų.

kystės brigadoms ir yra gy
vulininkystės fermų vedė
jos, dešimtys tūkstančių 
moterų dirba kaip traktori- 
ninkės bei kombainininkės.

Tarybiniame kaime išau
go puikūs kadrai valstiečių- 
moterų — socialistinio že
mės ūkio novatorių, įgudu
siai naudojančių priešaki
nio mičiurininio agronomi
jos mokslo pasiekimus auk
štiems derliams gauti. Ko
munistų partija ir tarybi
nė vyriausybė aukštai verti
na moterų - kolūkiečių dar
bą. Dešimtys tūkstančių 

apdo- 
meda- 
mote- 

is So-

moterų - kolūkiečių 
vanotos ordinais ir 
liais. Daugeliui šimtų 
rų suteiktas aukštas 
cialistinio Darbo Didvyrės 
vardas. •Tarybų šalyje nėra tokios 
kultūrinio darbo srities, ku
rioje metai po metų neiš
augtų moters vaidmuo. Per 
trisdešimt tūkstančių mote
rų dirba mokslinį tiriamąjį 
darbą institutuose bei labo
ratorijose. Iki revoliucijos 
Rusijoje tebuvo tik du tūks
tančiai moterų - gydytojų. 
Dabar jų daugiau kaip 126 
tūkstančiai, o iš viso svei
katos apsaugos organuose

Šeipiininkems
Šį Skyrių Veda E. V.

OISTERIAI KEPTI lar mėsa valgoma, tai turė- 
PRIEš LIEPSNĄ —1------ -

, Daryk po apie 6 oyste- 
rius asmeniui. Čionai pa
duosiu visko trims porci
joms (18-kai oysterių): »

18 oysterių (ant gilaus 
lukšto)

trys riekutės lašiniukų
3 šaukštai sviesto
šaukštas lemono sunkos 
pusė šaukštuko druskos 
šaukštas petruškų lapų. 
Atidarinėk oysterius, pa

lik ant lukšto. Sudėstyk ant 
pečiuje naudojamų dratų, 
uždėk ant kožno po šmote
lį lašiniukų, padėk kepti 
priešais liepsną (broileryje) 
ir kepk apie 6 minutes, ar 
iki lašiniukai suspirgės.

Tuo tarpu išminkyk svies
tą su visais kitais pridėč- 
kai ir kada oysteriai bus 
gatavi, apibarstyk po biskį 
ant visų. Tas priduos gerą 
skonį.
SRIUBA GERAI VISUO-' 
MET, JUO LABIAU 
ŽIEMĄ

Žinanti produktų mais
tingumą gaspadinė neišpils 
rynon jokių skysčių nuo 
valgomų produktų. Jeigu 
jinai net nėra ėjusi pama
tinio mitybos mokslo, pat
sai sveikas protas jai pasa
ko, kad jeigu kuri daržovė

BRANGIOS DRAUGES:
Naujosios Anglijos Mote

rų Sąryšio konferencija 
įvyks sekmadienį, gruodžio 
(Dec.) 18-tą d., 1949, kaip 
11 vai. iš ryto, Cambridge’o 
Lietuvių Piliečių Klube, 823 
Main St., Cambridge, Mass.

Kiekviena organizacija, 
klubas, choras, ar pašalpinė 
draugystė, kuriose ir mote
rys-priklauso, yra kviečia
mos atsiųsti delegates. Dele
gates rinkite vieną nuo 
kiekvienų 10 narių.

Norėsime, kad konferen
cijoj išduotų raportą, kas

tų būti valgoma ir tos dar
žovės ar mėsos sunka-sriu- 
ba. Skysčiuose, kuriuose 
maisto produktai virė, lie
kasi daug visko to, kas ta
me produkte buvo.

Skysčius, kuriuose mėsos 
ar daržovės virė, galima su
vartoti bile kada vėliau, 
jeigu juos, verdančius, su
pilsi į stiklines, kuriose ke- 
nuoji specialiai kenuoti pa
ruoštą maistą, ir taip pat 
sandariai uždarysi.

Atsargai, pirm pylimo į 
stiklines, geriau bus skystį 
persunkti, nes jeigu skysty
je užsiliktų gabalėlis ilgai 
turinčio virti, bet dar kiau
rai nepervirusio produkto, 
skystis galėtų pradėti rūg
ti.
Nežinojimu Produktų Ver
tybės, Nuskriaudžia Stalą

Kartą tūla gaspadinė, 
parsinešusi steikus ne ma
žai šeimai, su grupe svečių, 
nupjausčiusi gyslotus gaba
liukus, susuko į popierą 
mesti lauk, o steikus sudėjo 
kepti su visais kaulais. 
Kuomet viešnia pastebėjo 
jai, jog iš to visko, su skys- 
čiais nuo daržovių, galėtų 
vakarienei būti gera sriu
ba, atsakė:

— Pirmu kartu girdžiu.

RUDUO
Vasara praėjo, 
Atėjo ruduo, 
Lapeliai pageltę, 
Krinta nuo šakų.

Gamtos apmirimas 
Rodosi ženkliai, 
Žiemos tamsios dienos 
Artinas ūmai.

Kaip seniai žaliavo 
Medžiai lapuose, 
Dabar jie nuražę 
Šaltuos vėjuose.

Negieda paukšteliai 
Ant plikų šakų, 
Kiurkso susitraukę, 
Pabūgę šalnų.

Daugumas jų lekia 
Į šiltus kraštus, 
Tik maži žvirbleliai 
Liekasi pas mus.

Gal jų spėkos menkos, 
Bijo rizikuot?
Tolima kelionė, 
Gal nenuplasnot.

Maži vabalėliai
Nečirškia laukuos, 
Giliai lend į žemę, 
Ieško šilimos.

Oras taip paniuręs, 
Dienelės trumpyn, 
Saulė nebešildo, 
Žiema jau artyn.

Kur tos puikios gėlės, 
Skaistybė žiedų?
Jos mirčiai žadėtos
Nuo baltų šalnų.

Ak! kaip gaila yra 
Kada grožė nyksta, 
Bet gamtos likimo 
Juk neatitiainysi..

Nemalonu būti 
Mirštančiuos laukus. 
Nėra to gražumo, 
Kai atein ruduo.

Vėjas, kaip padūkęs, 
Švilpauja laukuos, 
Ką sugriebęs neša, 
Volioja purvuos.

Vasaros gražumą 
Ruduo apmarino, 
O šalta žemelė 
Visai sunaikino.

Stebėtoja.

buvo nuveikta jų kuopų per 
visus metus.

Kuopos, siųsdamos dele
gatę, privalo užsimokėti 
$1.00 metinės duoklės į Są
ryšį. Kas nori, gali ir dau
giau aukoti, bus* kaipo pa
sveikinimas Moterų Konfe
rencijai. Mes, moterys, 
šaukiame atskirą konferen
ciją todėl, kad Mass, vals
tijoj randasi neprigulmingų 
moterų klubų, kurie negali 
dalyvauti Literatūros Drau
gijos ar Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo apskričių 
konferencijose, o tie klubai 
nori prisidėti prie visos 
valstijos veikimo.

Moterys visuomet dirba 
mūsų piknikuose, vakarie
nėse, aukų rinkime ir daug 
kitų svarbių darbų. Tad 
reikia kreipti atydos į jų 
konferencijas. Moterų kon
ferencija taip pat svarbi, 
kaip LLD, LDS. arba Me
nininkų konferencijos. Tad, 

: draugės, nepamirškit iš
rinkti delegates ir ^prisiųsti.* * *

Taipgi, Moterų Sąryšis 
įrengia didelį ir gražų_kon- 
jcertą Montello, Mass., gruo
džio (Dec.) 10-tą, šešta
dienio vakarą, Montello Lie
tuviu Tautiškame itae.

i vo kolonijose tą dieną ir da
bar jau nutarkit, kaip va
žiuosit į koncertą. Koncer
tas bus puikus, su naujom 
spėkom iš Montello, Nor
wood ir Bostono apylinkių. 
Nepamirškite dalyvauti vi
sos. Ačiū.

Draugiškai,
Naujosios Anglijos 
Moterų Sąryšio 
Valdyba: 
V. Taraskienė, 
C. V olungevičienė, 
N. Grybienė, 
H. Tamašauskienė, 
Y. Niaurienė.

Aš maniau, kad tik su 
“soup meat” galima virti 
sriubą.

Būdama atvira, savo bu
vusiai viešniai ji kitą kartą 
prisipažino, jog ji dabar per 
metus susitaupys sau ant 
gero ploščiaus sriubomis iš 
nup j austomų mėsos gaba
liukų ir kaulų nuo steikų ir 
kitų kepsnių, taipgi iš su- 
pilstomų daržovinių skys
čių.

Chicago. — Pranešama, 
kad pinga kiauliena.

Today’s Pattern

9088 -14—20,32-42

centais ir

Pattern

Užsakymą, su 25 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio, siųskite:

Dept., 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

i
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ROJUS MIZARA

Kelias į Laimę
n-3-49 APYSAKA . -io-

Gyvenimo namai ir nuomos Tar. Sąjungoj
Rašo V. P.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

(Tąsa)
Mudviejų akys susitiko ir ilgokai žiūrėjome viens 

i kitą be 'žado. Užuot aš teikęs jai kokių patarimų, 
nekantriai laukiau iš jos, kaip berniukas iš savo 
gerokai vyresnės sesers. Ji mane stebėjo, kaip pasi
gailėjimo vertą vaikogalį, nesugebantį išsipainioti 
iš mažiausios bėdelės.

Pasilenkusi, Marytė plukdė sioželkoje muiluotus 
marškinius, laikydama juos už rankovės galo, ta
rytum žaisdama. Ištraukusi, išgręžė kietai ir sviedė 
ant kupetaitės jau sukrautų baltinių, tik ką išskalb
tų.

— Ana, nemokyti vaikinai ir tai suranda kelią 
iš didesnių nelaimių. Ogi tu! Kodėl nevyksti į Ame
riką? Aš pati laukiu iš sesers šipkortės. Kai tik 
gausiu, jus apleisiu ir išvyksiu.

— Amerika? ... — Pirmą kartą tasai žodis šia 
prasme įstrigo man galvon ir per tūlą laiką aš sto
vėjau, it nulietas, nežinodamas, ką jai atsakyti. 
Mane stebino ii- tas faktas, kad Marytė, nemokyta 
mergina, man kelią rodo!

— Atsimeni Petrą Balandį, pas jus tarnavusį 
piemeniu ir pusberniu?

— Taip.
— Kad matytum, ką jis rašo! Aną sekmadienį 

kalbėjausi su jo motina. Jos džiaugsmui galo nėra. 
Kelerius metus pagyvenęs Amerikoj, Balandukas 
jau drukuotus laiškus rašo, kad pati motina galė
tų perskaityti, nes ji plunksnos rašto nemoka iš
skaityti. Pinigų motinai nuolat prisiunčia. Balan- 
dienė sako, jos sūnus nemainytų savo gyvenimo ant 
jūsų ūkio.

Ji man ėmė pasakoti apie savo seserį, gyvenan
čią Chicago je. Ji ten ištekėjusi, vyras rūbsiuvis, 
gražiai abu gyvena ir ją, Marytę, kviečiu pas save.

— Ar tu manai, patėvis man duotų pinigų ke- 
. lionei?

— Ką aš žinau? Rodosi, turėtų duoti, jei nori ta
vimi atsipalaiduoti.

Uždegtas naujomis mintimis, gimusiomis Mary
tės galvoje, aš. grįžau į trobą. Patėvis jau buvo bai
gęs poteriauti, sėdėjo gale stalo ir barškino jin pirš
tais, kaip žmogus, nesusivokdamas, ką toliau dary
ti. Motina dar vis tebesitriūsė aplink krosnį.

Pasidairęs, įsidrąsinęs, aš tariau:
— Jeigu jūs manote, kad aš niekam nesu tikęs, 

tai duokit man kelionei pinigų ir aš važiuosiu Ame
rikon.

Motina nusigando.
— Mykoliūk, kas tau pasidarė?! — suriko ji. — 

Proto liga susirgai?!
— Niekas!’
— Vaikeli, vaikeli! Tu pablūdaį!
Į motiną aš mažai kreipiau dėmesio, nes gerai 

žinojau, kad mūsų namuose ji buvo patėvio vergė, 
— jis viešpats. Bet jis tūlą laiką tylėjo, stebėdamas 
mane, ar aš nejuokauju. Po minutės, patėvis, švel
niu tonu, tarsi tėviškai, užklausė:

— Argi tu važiuotum Amerikon?
— Tuojau, tik duokit pinigų, — buvo mano 

trumpas atsakymas.
Patėvio veidas atsimainė, nušvito. Jis pradėjo 

šūkalioti ūsus, — visuomet jis tai darydavo, kai 
būdavo gerame ūpe, — ir aš mačiau, jog mano li
kimas sprendžiamas ta kryptimi, kuria aš noriu! 
Už visa tai ačiū Marytei!

— Sakai, važiuotum! Gud, gud!... Pinigų kaip 
nors sukrapštysiu, — vekselį užtrauksiu, bet gau
siu.

— Į angliakasyklas!... — keistu, mėšlungišku 
tonu suriko motina. — Jau atsibodo tau gyventi!

Jai galva pradėjo kvaisti, ji pradėjo alpti. Pri
puoliau prie jos, pasodinau suolan ir kaip įmanyda
mas raminau, jog nieko baisaus. Bet motina nesi
davė perkalbama. Jai atrodė, jog patėvis, mane nori 
pasiųsti ten pat, kur jam koją išlaužė; ten pat, kur 
daug žmonių žūsta; kur saulės spindulėlis neįeina, 
vėjelis neužpučia; ten pat, kur, kadaise, motina 
troško ir panos Marijos prašė, dėdei Jurgiui-pat^ > 
viui amžinatvės!... //

— Sūneli, aš nenoriu tavo mirties, nenoriu. Ne-/ 
leisiu, ne, neleisiu! / 1

Tuo metu trobon įėjo Marytė. Ji girdėjo motinos 
sielojimąsi ir, neiškentusi, įsikišo:

— Be reikalo, dėdien, sielvartauji. Mikutis gali 
važiuoti pas Petrą Balanduką, tarnavusį pas jus' 
pusberniu. Balandukas dirba fabrike. Jis rašo mo
tinai drukuotas gromatas. Jis sveikas, linksmas, 
kažin kokias ten mokyklas lanko ir net motinai pi
nigų prisiunčia.

Taktiški, gražūs, malonūs Marytės žodžiai moti
nai buvo geriausias vaistas. Ji atsikvošėjo, ėmė rim
čiau kalbėti, persiėmė ta, pagaliau, mintimi, jog po 
ta pastoge mudviem su patėviu abiem vietos ne
bėra: vienas turime trauktis. O tai reiškė mane.

Ant rytojaus patėvis išjojo ieškoti paskolų man 
kelionei į Ameriką, o mudu su motina sėdomės brič- 
kon ir išvažiavome pas našlę Balandienę, gyvenusią 
apie 10 verstų atstume nuo mūs, prašyti jos sūnaus 
adreso Amerikoje, taipgi, ar jis sutiks, kad aš pas 
jį važiuočiau. Motina nuvežė senutei ir dovanų:
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Žymi gyvenamų namų dau
guma tarybiniuose miestuose 
bei darbininkų gyvenvietėse 
priklauso valstybei, kuri pati 
ir nustato buto nuomos dydį 
šiuose namuose. Ir valstybei 
nerūpi gauti pelnų nuo butų 
eksploatacijos. Atvirkščiai, 
siekiama nustatyti tokių buto 
nuomų, kuri netaptų sunkia 
našta asmeniniam darbo žmo
nių biudžetui ir įgalintų juos 
naudotis geriausiai sutvarky
tais butais, — ir ne tik mies
tų pakraščiuose, bet ir jų 
centruose.

Ligi, šiol buto nuoma TS R 
SųjUngoje apskaičiuojama su
tinkamai su vyriausybės nuta^ 
rimu "Dėl gyvenamų patal
pų apmokėjimo miestuose bei 
darbininkų gyvenvietėse,” ku
ris buvo priimtas dar 1928 
metais. Pagal šį nutarimų 
buto nuoma nustatoma pri
klausomai nuo nuomininkų 
uždarbio ir buto dydžio. Gy
venamojo ploto matavimo vie
netas yra vienas kvadratinis 
metras. Be to, skaičiuojami 
tiktai gyvenamieji kambariai. 
Už pagalbines patalpas (kori
dorius, virtuves, vonios kam
barius ir kt.) joks mokestis 
neįmamaš.

Butų taksa svyruoja nuo 30 
kapeikų iki 1 rublio 32 ka
peikų už 1 kvadratinį metrų 
buto. Tačiau įstatymas sutei
kia daug lengvatų ir iš tų 
atlygių. Atskiroms darbinin
kų ir tarnautojų grupėms su
teikiama nuo 10 iki 80% 
nuolaida nuo butų taksos, pri
klausomai nuo uždarbio lygio. 
Didelės lengvatos suteikiamos 
invalidams ir šeimoms, kurios 
yra išlaikomos socialinio ap
rūpinimo lėšomis.

Be to, suteikiamos nuolaidos 
nuo butų atlygių priklauso
mai nuo to, kur yra butas te
ritoriniu 1 atžvilgiu ir nuo jo 
sutvarkymo laipsnio.

Mes pasakėme, kad buto 
nuomos , dydis priklauso taip 
pat nuo nuomininkų uždarbio. 
Tačiau šiuo įstatyme supran
tamas ne visų šeimos narių 
uždarbis, bet tiktai to iš 
jų, kurio uždarbis yra 
didesnis už kitų uždarbį. 
Leiskime, pavyzdžiui, kad 
šeimoje dirba trys žmo
nės: tėvas — darbininkas, 
sūnus t— pameistrys ir duktė 
—studentė. Jei tėvas uždir
ba 1,500 rublių, sūnus—-800 
rublių ir duktė gauna aukš
tosios mokyklos stipendija— 
350 rublių, tai buto taksa ši
tai šeimai bus nustatyta 1 ru
blio 32 kapeikų nuo kiekvie
no kvadratinio metro gyve
namojo ploto (jei toji šeima 
pagal įstatymų negauna ko
kių nors lengvatų). Leiskime, 
toliau, kad šeima užima pen
kis kambarius, kurių bendras 
plotas 60 kvadratinių metrų. 
Vadinasi, visa buto nuoma čia' 
sudarys apie 80 rublių į mė
nesį. Palyginti su šeimos gal
vos uždarbiu, tatai sudaro ne
žymiai daugiau kaip 5%, o 
palyginti su visų šeimos narių 
uždarbiu—tik 3%.

Už butų komunalinį aptar
navimų, t. y. už centrinį šil
dymų, vandens tiekimų ir ka
nalizacijų, dujas bei elektrų 
aukščiau minėtoji šeima, pa
lyginti su šeimos galvos už
darbiu, sumoka 5.8%, o pa
lyginti su visos šeimos uždar
biu—4%, o iš viso buto nuo
ma drauge su komunaliniais 
patarnavimais sudaro atitin
kamai apie 11 nuoš. ir 7 nuoš.

Jokie kiti mokesčiai už nau
doj imųsi butu iš buto nuomi
ninko neimami. Sutartis, ku
ri sudaroma su nuomininku 
išnuomojant jam butų, įpar
eigoja jį tik rūpestingai iš
laikyti butų, ir savo sųskaita 
atlikti kambarių dažymų. Vi
sų sudėtingesnį butų remon
tų atlieka butų organai ben
drosios butų nuomos sųskaita; 
čia įeina krosnių, centrinio 
šildymo, vandentiekio, kana
lizacijos, dujų bei vonių įren
gimo remontas, grindų, langų, 
durų pataisymas ar pakeiti
mas ir kt.

Butų nuoma Tarybų Sąjun
goje yra keėlis sykius mažes
nė, negu kapitalistinėse šaly
se . Antai, oficialiomis žinio
mis, dar iš prieškarinio lai
kotarpio, išlaidų butui lygina
masis svoris butų nuomininkų 
biudžete sudarė: Anglijoje— 
24%, Vokietijoje — 23.6%, 
Norvegijoje — 20.9%, Jungti
nėse Amerikos Valstybėse — 
28% ir tt.. šiuo metu butų 
nuomos dydžiai šiose šalyse 
žymiai išaugo, tuo tarpu kai 
darbo užmokestis sumažėjo. 
JAV darbininkų biudžete tos 
išlaidos sudaro nuo 20 iki 
40%, Anglijoje—30% ir tt.

Tik vienų trečdalį gauna
mos butų nuomos namų savi
ninkai išleidžia namams iš
laikyti, remontuoti ir amorti
zuoti, o likusieji du trečda
liai tampa namų savininkų 
bei žemvaldžių grynu pelnu. 
Ne veltui milijonai darbo šei
mų kapitalizmo šalyse negali 
naudotis bent kiek gerai su
tvarkytu butu ir yra privers
tos gyventi lindynėse, o dau
gelis klajoja neturėdami pa
stogės. Pavyzdžiui, kaip pa
sakoja amerikiniai laikraščiai, 
viename tik Niujorke yra 
daugiau kaip 150 tūkstančių 
benamių šeimų, Londone — 
240 tūkstančių šeimų.

Tarybų Sąjungoje seniai 
yra likviduotos lindynės, o 
tarybinių miestų pakraščius 
pagal gero sutvarkymo laips
nį sunku beatskirti nuo cen
tro. šalyje vyksta didžiulė 
gyvenamų namų statyba. Tik 
per trejus pokarinius metus 
miestuose ir darbininkų gy
venvietėse pastatyta ir atsta
tyta 51 milijonas kvadratinių 
metrų gyvenamojo ploto. 
Nauji namai išsiskiria savo 
gražia architektūra ir visa
pusiškais buitiniais patogu
mais.

New York. — Užsieninis 
Sovietų ministras Višinskis 
pareiškė:]1— Socializmas ir 
taika yra broliai.

Užsiprenumeravo
Apysaka "KELIAS Į LAIMĘ” bus išleista knygoje, 

bet, dėl popieriaus ir kitų daiktų brangumo, knygos 
egzempliorių skaičius bus labai ribotas.

Todėl mes raginame skaitytojus užsisakyti knygų 
iš anksto. Prenumeratorių vardai ir pavardės bus iš
spausdintos knygos gale.

Mes norime, kad juo greičiau skaitytojai knygą 
užsisakytų dėl to, kad žinotume, kiek egzempliorių 
apysakos spausdinti. Spausdinti pradėsime gruodžio 
mėnesį, persikėlę į naujų vietų.

Knyga bus stambi: virš 350 puslapių. Prenume
ratoriams kaina: vienas doleris ($1).

Ligi, šiol užsiprenumeravo sekantieji asmenys:
Vera Bunkienė, Vincas Žilinskas (ir $1 aukojo), 

Christina Stanesiow (Stanislovaitįenė), Albina Mi- 
kalaus, Marijona Kulikienė, Ona Gaškauskienč, Mar- 
gareta Petrikienė-česnavičiūtė, Dr. Antanas Petriką.

Prašome grožinės literatūros mėgėjus ir veikėjus 
parinkti prenumeratų iš tų žmonių, kurie Laisvės 
neturi ir, žinoma1, negali skaityti šios įdomios apy
sakos.

KULTŪROS-ŠVIETIMO 
ĮSTAIGŲ APŽIŪRA

VILNIUS, rugsėjo 29 d.— 
Nuo š. m. spalio 1 dienos mū
sų respublikoje prasidėjo kul
tūros-švietimo įstaigų ir jų 
darbo apžiūra, šios .apžiūros 
tikslas — sustiprinti kūltūros- 
švietimo darbų ir visas tos 
srities įstaigas (kultūros na
mus, bibliotekas, muziejus, 
klubus-skaityklas, kultūros bei 
poilsio parkus, radijo mazgus 
ir kt.) paruošti rudens-žiemos 
laikotarpio darbui.

Šiuo metu visų apskričių 
kultūros-švietimo darbo sky
riai organizuoja seminarus, 
kuriuose bus išnagrinėti Lietu, 
vos, TSR Ministrų Tarybos ir 
LKP Centro Komiteto nutari
mas dėl kultūros-švietimo įs
taigų apžiūros, ruošiami tos 
apžiūros nuostatai ir numaty
tos priemonės masiniam-politi- 
niam ir kultūros-švietimo dar
bui gerinti bei plėsti, o kartu 
ir jų materialinei bazei sustip
rinti.

vakaras, 
apskrities 
komisija.

LITERATŪROS 
VAKARAS-PASKAITA
ALYTUS, rugsėjo 29 d. —

Įvyko literatūrinis 
kurį organizavo 
knygų platinimo
Mokytoja Naginskaitė skaitė 
paskaita "Be knygos nėra mo
kslo, — be mokslo nėra komu
nizmo”. Vakaro programos 
mętu buvo skaitomos ištraukos 

tarybinių rašytojų kūrinių, 
klamuojami tarybinių poe- 
eilėraščiai.

Vakaro metu buvo parduo
ta daug knygų politinės, gro-

žinės literatūros, kolūkių 
tybos ir kt. klausimais.

sta-

VAKARAS MOKSLŲ 
AKADEMIJOJE

VILNIUS, rugsėjo 29 d. — 
Lietuvos TSR Mokslų akade
mijos rūmuose įvyko tarybinės 
knygos vakaras, kuriame Lie
tuvių literatūros instituto mok
slinis bendradarbis K. Umbra
sas padarė apžvalgų apie lie
tuviškos tarybinės knygos iš
augimų pokariniu metu, apie 
jos aukštų idėjinę bei meninę 
vertę.

Literatūrinėje vakaro daly
je savo naujausių kūrybų skai
tė rašytojai A. Žukauskas, 
V. S. Gira, M. Shields, A. Jo
nynas ir kt. V. Gailius

VILKIJA, rugsėjo 29 d. — 
Babtų gimnazijos mokiniai še
fuoja "Nevėžio” kolūkį, šefai 
padėjo kolūkiečiams iškulti 
javus. "Nevėžio” kolūkyje ne
mažas plotas* buvo užsėtas li
nais. Moksleiviai suruošė linų 
rovimo talkų. J. Urniežius

vininkai Stumbrą ir Jankus 
organizavo stachanovinę mo
kyklų drožėjams apmokyti.

Kolektyvas pilnai pasiry
žęs metinį gamybos planų 
įvykdyti iki .spalio 15 dienos.

KAUNAS, rugsėjo 28 d.— 
Iki šiol "Atramos” fabriko 

, mechaniniame ceche spyruo
kles ir geležinius vamzdžius 
lovoms lenkdavo ir piaustyda- . 
vo su primityvių įrankių pa
galba. Buvo daug atliekų.

Šaltkalviai Geležiūnas ir 
Ratkevičius pagamino origi- > 
nalios konstrukcijos stakles, 
su kurių pagalba mechaniza
vo detalių • piaustymų. Dar
bo našumas pakilo 6 kartus, 
žymiai sumažėjo brokas ir 
jau sutaupyta žaliavos už 5 
tūkstančius rublių.

Ig. Budys.

Vykdomi įsipareigojimai
TELŠIAI, rugs. 28 d.—Apy

linkės 
metinį 
įvykdė 
žadėta

20 d. degtukų šiau- 
fabriko kolektyvas 
mėnesinį
Kolektyvas gamina

durpynų kolektyvas 
durpių gamybos planų 
105 procentais. Pasl
iki spalio 15 d. visas 

pagamintas durpes išdžiovin
ti, surinkti ir sukrauti į kū
gius, nuvalyti ir išlyginti dur
pių paklojų laukus, sutvarky- 

' ti nusausinamąjį tinklų ir iš- 
gamybos kasti dar 1,000 metrų naujų

Naujas Agregatas
KLAIPĖDA, rugsėjo 28 d.

Rugsėjo 
dėlių 
įvykdė 
planų,
tik pirmos rūšies gaminius.

Įmonėje atstatomas antra
sis džiovinimo agregatas. Ar
timiausiomis dienomis šis 
agregatas bus paleistas į dar
bų. Atstatant agregatų ypač 
pasižymėjo šaltkalviai Rudys 
ir Pirminis.

Fabriko meistrai-stachano-
—-----------------------------------

SDSHffi

griovelių. Įsipareigota iki 
lapkričio mėnesio 5 d. įvyk
dyti metinį durpių transporto 
planų.

Jau rugsėjo mėnesio 15 d. 
kolektyvas pilnai išdžiovino, 
surinko ir suštabeliavo 88% 
pagamintų durpių. Agrega
tai paruošti žiemojimui.

J. Kristutis.

GALIT STEBĖTI 4 FUT
BOLO LOŠIUS vidutiniame 
televizijos imtuve už apie c

lėšų elektros srovei. v5c

Aukšto spaudimo garas TAIP 
KARŠTAS, kad SUMINKŠ
TINTŲ PAPRASTUS PLIE
NO VAMZDŽIUS, yra naudo
jamas Con Edison’o turbo-gc- 
neratoriams varyti. Vamzdžiai 
yra pagaminti iš specialaus 
metalų lydinio.

REIKĖTŲ DVIEJŲ YANKEE 
STADIUMŲ sutalpint Con Edi- 
son’o dalininkus. 154,000 žmo- 
nių yra įdėję savo sutaupymų 
pas mus — daugaiu kaip pusė 
jų turi mažiau negu po 30 serų 
kiekvienas. Taigi matote, Con 
Edison nuosavybė priklauso 
tūkstančiam eilinių žmonių.

IŠSKALBIMAS 8 KROVINIŲ 
DRABUŽIŲ automatinėje skal
biamojoje mašinoje lėšuoja apie 
5c elektrai.

Prietaisų veikimo lėšos paremtos tipišku naudojimu butuose.
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Tūkstantis naujų mokyklų Baltarusijoje
Nuo 1949 metų Baltarusijo

je, kaip ir visoje Tarybų šaly
je, įvestas visuotinis privalo
mas septynmetis apmokymas. 
Respublika kruopščiai pasiruo
šė tam istoriniam įstatymui į- 
gyvendinti.

Pokariniais metais Baltaru
sijoj pilnutinai atkurtas prieš
karinis liaudies švietimo įstai
gų tinklas. Miestuose ir kai
muose naujai atidaryta apie 
12 tūkstančių mokyklų, nes
kaitant aukštųjų mokyklų, 
technikumų bei kitų specia
liųjų mokyklų.

Stambiausiuose miestuose 
— Minske, Gomelyje, Vi
tebske, G rod ne, — rajoni- 
niuo.se centruose ir kai
muose vien per praeitą vasarą 
pastatyta šimtai naujų mokyk
linių pastatų. Imkime, pavyz
džiui, Minsko miestą, šiemet 
čia pastatyta keturios naujos 
mokyklos. Mokyklinių pastatų 
atsirado ir eilėje kitų respub
likos miestų.

Daug naujų mokyklų pasta
tyta Baltarusijos kaimo vieto
vėse. Vietoje senų pastatų, 
kuriuose po karo buvo priver-. 
stos tai pintis kaimo mokyklos, 
dabar statomi pastatai, pilnu
tinai atitinką šių laikų reika
lavimus. Antai. Gomelio sry- 
tyje vien tik per vienerius 
1919 metus pastatyta 135 nau
jų mokyklų. 106 mokykliniai 
pastatai pastatyta Baranovičių 
srityje, apie 100 — Minsko 
lityje.

Tarybų valstybė iš savo 
biudžeto skiria liaudies švieti
mo reikalams milžiniškas lė
šas. Pakanka pasakyti, kad 
šiais metais Tarybų Baltaru
sijos mokyklų išlaikymui asig
nuota apie penkiasdešimt pro
centų viso respublikos biudže

St. Petersburg, Fla. Fairview, N.
Turėjome 'Lietuvių Litcra.- 

tūros Draugijas 15 kuopos su
sirinkimą . Jis buvo skaitlin
gas, gavome du naujus na
rius i kuopą. Nors mūsų ko
lonija maža, bet stengiamės, 
kiek galime, veikti. Nuo at
sibuvusio pikniko aukavome 
civilių teisių gynimui $10. 
Manome, kad šis reikalas la
bai svarbus.

Nuo kito pikniko, kuris at
sibus pas Bernotus 20 d. lap
kričio, jeigu tik bus sėkmin
gas, ^ai paaukosime LLD kny
gų fondui. Piknikai atsibūna 
pas dd. Bernotus, Rt. No. 2, 
netoli Tampa. Juos lanko ne 
vien vietos lietuviai, bet ir tu
ristai. Pastariesiems yra gera 
proga susitiki ir susipažinti, 
kurie jau pradeda atvykti iš 
šiaurinių valstijų. K. J. T.

Pastaba.—ši korespondenci
ja telpa antru kartu, nes pir
mu kartu jai buvo uždėtas- 
Miami antgalvis. Tas įvyko 
netyčia ir labai atsiprašome 
korespondentą i r vietinius 
skaitytojus.

Philadelphia, Pa.
MIRĖ

Spalio 26 d. mirė Petras 
Turn-Tavaras, pavienis, 60 
metų, gyveno 606 E. 3rd St., 
Chester, Pa. Palaidotas šv. 
Kryžiaus kapinėse, spalio 29- 
tą d.

Lapkričio 4 d. mirė Veroni
ka Mankienė, 60 metų, gyve
nus 442 Robbins Ave. Palai
dota Lawnview kapinėse, 
Rockledge, Pa., lapkr. 7 d. 
Liūdinti lieka sūnai Modestas 
jr Edvardas, duktė Adelė ir 
4 anūkai. Taipgi sesuo . Ona 
Valantinienė ir teta Kristina 
Zaveckienė.

Velionė Veronika buvo pa
žangi moteris. Visuomet da
lyvaudavo pažangiųjų pramo
gose. Jos gyvenimo draugas 
Sabas Maukus mirė 8 metai 
atgal.

Laidotuvių direktorius Ch. 
J. Roman (Ramanauskas).

Beg i u dviejų savaičių jis 
palaidojo ir 9 kitataučius.

S. V. R. 

to, o tai sudaro sumą, žymiai 
prašokančią pusantro milijar
do rublių.

Iš viso iki mokslo metų pra
džios Baltarusijoje buvo pas
tatyta apie tūkstantį naujų 
moky k 1 in i ų pastatų.

Ypatingai didelį užmojį į- 
gavo mokyklų statyba respub- 

! likos vakarinėse srityse. Iki 
susijungus Baltarusijai vienin
goje Tarybų valstybėje, nuo 
šių sričių gyventojų buvo 
atimta teisė į mokslą. Buvusi 
buržuazinė Lenkijos vyriausy
bė jos užgrobtose Baltarusi
jos žemėse ne tik neatidarinė- 

i jo naujų mokyklų, bet ir užda
rė visas pirma egzistavusias 
mokyklas. Net oficialiais Pil
sudskio vyriausybės duomeni
mis arti 70 nuošimčių vakarų 

■ Baltarusijos kaimo gyventojų 
j buvo neraštingi. Iš tikrųjų ne
raštingų gyventojų nuošimtis

i buvo žymiai aukštesnis.
Tarybų valdžia suteikė dar- 

i bo. žmonėms plačias galimybes 
išeiti visapusišką mokslą. Jau 
per pirmuosius dvejus metus 
po Baltarusijos sujungimo Ta
rybų valstybė atidarė vakari
nėse srityse apie keturis tūks
tančius pradinių, septynmečių 
bei vidurinių mokyklų, į kurias 
buvo priimta 430 tūkstančių 
vaikų. šiuo metu tose srity
se jau yra 4,226 mokyklos ir 

i 505 tūkstančiai moksleivių.
Imtasi visų priemonių auk

štos kvalifikacijos pedagogi
niams kadrams parengti iš vie
tinių gyventojų. Tik vakarinė
se respublikos srityse’atidary- 

' ta 5 mokytojų ir vienas peda- 
i goginis institutas, dešimtys vi- 
, dūrinių specialių mokslo įstai
gų, tame tarpe- 11 pedagogi
nių' mokyklų. Jose mokosi dau
giau kaip penkiolika tūkstan
čių studentų. P. S.

Susivedė Mia< Helen Puzen, 
duktė našles/Mrs. Raphae^ 
Puzen, su Wcirren Steup. San
tuoka įvylyO evangelikų lute- 
ronų Trejybės bažnyčioje, 
prie dvasiškio John H. Wag
ner. Jaunąją atlydėjo jos dė
dė* Gerald McCaskey iš North 
Bdrgen. Mrs. Frances Rey
nolds iš Ho’boken pagiedojo 
nuotakos maršą.

Jaunųjų palydovais buvo 
josios sesuo Mrs. Dorothy 
Karpavich su jaunojo broliu 
Eugene E. Steup, ir Mr. ir 
Mrs. William Hanna.

šeimyniško pobūdžio pie
tūs įvyko .jaunosios motinos 
namuose, 307 Henry St., kur 
jaunieji apsigyvens sugrįžę 
iš atostogų. Didžių iškilmių 
šeima vengė dėl prieš keletą 
savaičių įvykusios Rapolo Pu
zen, jaunosios tėvo mirties. 
Puzenų šeima yra žinoma kai
po cl if fsid iečiai, kadangi Fair
view nuo Cliffside skiria tik 
gatvės vidurys.

Jaunoji yra baigusi Cliff
side Park vidurinę mokyklą. 
Dirba New Yorke, Ballantine 
& Sons firmai. Jaunasis bai
gęs Ramsey vidurinę moky
klą, tarnavęs 4 metus armi
joje. Dirba Auto-Heat fir
mai, Ridgefield. C. K.

Detroit, Mich.
LLD 52 k p. susirinkimas at

sibus nedėliojo, 20 d. lapkri
čio, 2 vai. po pietų, Draugijų 
Svetainėje, 4097 Porter St. 
Visi nariai dalyvaukite, nes 
bus CK narių balsavimas 1950- 
1951 metams, taipgi ir refe
rendumas duoklių reikalu.

Prie to, galutinai turėsime 
' prisirengti prie mūsų kuopos 
į parengimo, kuris įvyks 11 d. 
t gruodžio. Bukite visi ir visos.

LLD 52 Kp. Valdyba.

Detroito Lietuvių Klubas 
minėjo savo 25-kių motų su
kaktį. Tam reikalui buvo su
rengtas bankietas, kuris buvo 
skaitlingas. Bankietas pavyko 
visais atžvilgiais.

Vienas iŠ Narių
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Kun, Melish Kalbės 
Lapkričio 20

“Taika yra galima tik pa
laikant. draugingus ryšius tar
pe Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos ir u žclrajj ūžiant atominės 
bombos naudojimą kare,” sa
ko kun. William Howard Me
lish, kuris kalbės sekantį sek
madienį, lapkričio 20, paminė"' 
jime 32 metų sukakties nuo į- 
si k u rimo Sovietų Sąjungos. Pa
minėjimas įvyks Bohemian 
National Home, 4939 Broad
way, pradžia 7-tą valandą 
kare.

Programoje bus rodoma 
vietinė Filmą “The Taras 
mily”, tai dramatiškas apelia
vimas į taiką. Filmoje vaiz
duojama, kaip paprasta Ukrai
ną šeima kovojo prieš fašizmą 
11 pasauliniame kare. Karui 
pasibaigus Taras šeima grįžu
si namo rado tik griuvėsius iri 
tuomet jie pas‘iaųkavo atbilda" 
vojimui savo šalies ir užtikri
nimui pasaulinės taikos.

Kun. Melish yra uolus dar
buotojas už palaikymą Ame
rikos - Sovietų draugiškų san
tykių ir todėl pereitą pavasa
rį jis patapo šaltojo karo au-

va-

So-
Fa-

Jo tėvas Dr. John II. Melish, 
kuris yra pirmininku Centra- 
lines Amerikos-Sovietų Drau
gingumo Tarybos, ėjo rekto
riaus (klebono) pareigas Epis
kopai ų šv. Trejybės para
pijoje, Brooklyne, o jo sūnus 
dirbo kartu kaipo rektoriaus 
asistentas. Tik jaunasis W. 
H. Melish, visą nuo bažnytinių 
pareigų atlikusį savo laiką 
pašvęsdavo dirbdamas už lai
ką, už Amerikos-Sovietų drau
giškus santykius. O tas nepa
tiko Long ' Island diecezijos 
vyskupui DeWolfej kuriį įsakė 
rektoriui Melish atleisti sūnų 
nuo jo asistento pareigų už jo 
“išlaukinį veikimą”. Bet tėčas 
atsisakė patenkinti vyskupo 
įsakymą pastebėdamas vysku
pui, kad jo sūnaus atliekamas 
nuo bažnytinių pareigų laikas 
yra pašvęstas taikai—atitinka 
krikščionybės , mokymui. Bet 
matomai vyskupui daugiaus 
rūpėjo patenkinti Wall stryto 
imperialistinius reikalus, negu 
Kristaus mokslo mokymą ir 
dėl to pavarė Dr. Melish ir jo 
sūnų lino bažnytinių pareigų. 
Bet pavapijonys pasipriešino 
judviejų atleidimui ir dabar 
šis dalykas atsidūrė teisme.

Amerikos-Sovietų Draugin
gumo Santykių Ohio Komite
tas kviečia visus atvykti į at- 
žymėjimą 32 metų Tarybų Są
jungos progreso ir kovos už 
pastovią taiką, išgirsti taikos 
mylėtojo Melish. prakalbą ir1 
pamatyti sovietinę filmą “The 
Taras Family”.

J. N .Simans.

Susiorganizavo slapta Komu
nistų Partija Jugoslavijoj. Nu
sitarė vesti griežtą kovą prieš 
Tito 'ir jo šalininkus.

K

manote, ta

Lapkričio 8 d. mirė Susana 
Burė (Burienė), 53 metų am
žiaus. Laidojimo pareigas at
liko graborius Jonas Ratinis iš 
savo Funeral Home, 2101 
Northampton St..

Velionė palaidota į Eastono 
kapus, šeštadienį, lapkričio 12 
d. Paliko nuliūdime dukrą 
liūtą. Lai jai buna lengva il
sėtis. Mrs. Evelyn Farion

APIE RINKIMUS
Pažangiųjų lietuvių remia

ma kandidatė į miesto tarybą 
(kaiunsilmanus) pralenkė ki
tus ; lietuvius kandidatus dau
giau gaudama balsų: No. 1 
Juozas K. žemaitis, šv. Kja- 
zimiero parapijos vargoninin- 
ikas gavo 437 balsus. Vincas 
J. Veraitis, Liet, ūkėsų Kliu- 
bo fin. sekr., gavo 440 bal
sų. Gi Progresyvių Partijos 
pirmininkė Cornelia M. An- 
dersoniūtė gavo 588 balsus.

Iš 152 kandidatų dėl' 9-nių 
išrinkimo 
daugumą 
Norton ( 
Andrew 
balsų.
kandidatų, tai tūli tik po ke-

reikšmingiausią 
balsų No. 1. gavo 

Jo. vice prezidentas 
B. Holstrom 13,210 
Kuomet yra daug

šj šeštadienį, lapkričio

PRANEŠIMA!
ROCHESTER, N. Y. •

ALDLD abi kuopos rengia pažmo- 
nj, įvyks
(Nov.) 19 d., Lietuvių salėjo, 575 Jo
seph Ave., pradžia 6-tą vai. vakare.

Eidami į šią pramogą nevalgykite 
nieko namie, nes čia bus visokių val
gių ir gėrimų, karštų ir šaltų. Pel
nas nuo šio parengimo yra skiriamas 
spaudos reikalams. > Malonėkite visi 
dalyvauti ir paremti, tą gražų apšvie
tos tikslą. Be spaudos mes nieko ne
žinotume. O kokią falšyvą spaudą 
skaitant, tai naudos neturi, dar tik 
susiklaidini save. Tad visi kaip, bi-' 
tės spieskimės į šią pramogą, dirbki- j 
me vieningai ir draugiškai savo' 
spaudoj palaikymui. — Komisija.

DETROIT, MICH.
Moterų Apšvietos Klubo susirin-1 

kimas įvyks trečiadienį, 16 d. 
lapkričio (Nov.), pradžia 7:30 vai. 
vakare, 4097 Porter St. Visos narės I 
esate prašomos dalyvauti šiame su-; 
sirinkimo, nes turime pasibrėžusios i 
daug darbų atlikti žiemos sezonu, 1 
tad stcngkimės savo tarimus jvy-j 
kinti.

žiemos 
savo tarimus

— ProK rast. V. Smalsticnė. I
(250-251)

1‘HILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų . Kuopos susirin- | 

kimas įvyks ketvirtadienį, lapkričio 
(Nov.) 17 d;, pradžia 8-l.ą vai. va
kare, Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave. Visos narės malonėkite 
dalyvauti, nes turėsime svarbių da
lykų aptarimui. — Helen Mattis, 
sekr. (250-251)

' HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, lapkričio 20 d., 11-tą 
vai. ryto, 3014 Yemans. Visi nariai 
malonėkite būti laiku, nes yra svar
bių reikalų aptarimui, turėsim ap
tarti nubalsuoti duoklių kėlinio 
klausimą, taipgi bus 
ant Centro Valdybos 
metam. Atsivesk! t ir 
— Sekr.

balsuojama 
ateinantiem 

naujų narių.
(251-252)

tegavo balsų;. 
tik po 23 bal- 
balsuotojų.

lėtą desetkų 
du kandidatai 
sus iš 76,377

Pagal planą E suskaitymas
balsų labai yra komplikuotas, 
ims dvi savaites laiko kol 
200 skaitytojų suras, kas 
išrinktais kaunsilmanais. 
gal skaičių balsuotojų

kad būti išrinktu, 
vietoje esąs Hol- 
jo perviršis balsų

virš 
yra 
Pa
yra

reikalinga 7,471 balsas kiek
vienam, 
Pirmoje 
strom ir 
tampa padalintas kitiems kan
didatams, o negavusieji nei 50 
balsų tampa paskelbtais pra
laimėjusiais rinkimus, 
ti yra gavę daugiausia 
G. A. Wells 5,917 ir 
O’Brien 5428 balsus.

Sekan- 
balsų : 
J. D. 
Dvyli

ka kandidatų yra pasiekusių 
virš tūkstantinės balsų.

L. P. B. Klubo KorCsp.

Didžiausi Uraniumo Klodai
I ]

Ajtrasti Sinkiange
Hong Kong.— Kinų mok

slininkas prof. Hu Po-yuan 
sakė, jog tapo atrasti di
džiuliai uraniumo klodai 
Sinkiange, šiauriniai-vaka- 
rinėje Kinijos provincijoj 
je, kuri rubežiuojasi su 
Sovietų Sąjunga. Uraniu- 
mas yra sprogstamoji ato
minė medžiaga.

Kiną liaudies Armija .jau 
pirm kelių savaičių atėmė 
Sinkiangą iš Čiang Kai-še- 
ko tautininkų. Žmonių su
kilimas prieš čiangą pra
skynė liaudininkam kelią Į 
tą provinciją.

Reumatiški Skausmai

.$1,00;

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

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

Dcksnio Galinga Most is, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga- ■ 

| liūgai, ištarpins Rcumatiškus skaus- i 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir- : 
pimą, dieglius, šaltį. Daugeliui žmo- , 
nių pagelbėjo ir t mast ai pagelbės. ■ 
Nelauk ilgiau, bet. tuojau įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašyki
te į dirbtuvę, Kainą
4 oz. $2.00. Ekstra didelė dėže 

' 16 oz. $5.00.

2 oz.

Sovietiniai laivai Netoli 
Pietinio Žemes Ašigalio

London. — Keli sovieti
niai laivai su įvairiais mok
sliniais įrengimais medžio
ja banginius (velioribas) ir 
tyrinėja ledinį vandenyną 
netoli pietinio žemės ašigap 
lio (poliaus).

Washington. — Prezid. 
Tru manas nesutinka su an
glų siūlymais pakelti aukso 
kainą, nes tai reikštų po
pierinių dolerių vertės nu
mosima.

(Shąlinskas) 
FUNERAL HOME 

84-02 Jamaica Avc., 
Cat 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.

J. J. Kaškiaučiiis, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

V MATTHEW A. BUYUS
(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

Newark 5, N. J
MArket 2-5172

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo dust.)

riau sąrašą savo giminių, 
draugų ir pažįstamų. Ar ži
note rezultatus? Aš nesura
dau nė vieno ištremto!

Tas tik parodo, kad yra gi
minės ir gimines. Mano gi
minės visuomet buvo papras
ti žemes artojai. Jie ir da
bai’ Lietuvoje žemę tebearia.

Mes turime dar vieną labai 
tvirtą “argumentą’’ už poną, 
ponią ir panelę. Jį patiekia 
mokytojas Ben. Babrauskas. 
Ištisose penkiose š pultose 

lietuvis be pono būtų, 
jautis be ragų. Į kągi 
tu panašus?

tai kas atsitiktų su Panele 
Marija ir Ponu Jėzum?

Kas atsitiktų, jeigu pradė
tume giedoti: Drauge Marija, 
melskis už mus.

Drauge Jėzau, gelbėk mus!
Išgirdęs svietas pamanytų, 

kad mes visi išyirtome komu
nistais. O “nė vienas padorus 
lietuvis to negali norėti.”

Taip pasakyta i

PEIST LANE
DRUGS, Ine.

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

BROOKLYN, N. Y.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-62.8R

y7.-./-s,

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia jūsų visada

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD '

Telefonas
EVergreen 4-9407

(2 nyWfiUSUSQJ

cs£X2za

II Y. 7-3631
TELEPHONE

STAGG 2-5013

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Lapkr. 16, 194!

R ES. TEL..< Ą \ z!-Xk

B V

MATTHEW. P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisniuotas Balsainuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
Paikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Ben. Babrausko penkių špal- 
j tų straipsnyje.

Nenori būti komunistu, būk 
: ponu. Tiktai ponas tegali bū
ti padorus lietuvis!

Pavėlavo Kinu Tautininkai 
Pasigerint Valstiečiams

Hong Kong. — Kinų tau
tininku valdžia Szečvano 
provincijoj, pagaliau,s, žada 
sumažinti rendauninkams 
valstiečiams vendas/ Bet 

Į jau pavėlavo jiems pasige
rinti, sako New Yorko 
Times korespondentas Till
man Durdin.

Žemės savininkai iki šiol 
: atimdavo iš valstiečių iki 
90 nuošimčių derliaus už 
vendas.

Valstiečių - - darbininkų 
partizanai padeda Kinijos 
Liaudies Armijai veržtis 
per Szečvano provinciją.

Geneva, N. Y. — Mirė 
Kun. Murray Bartlett, bu
vęs Hobart ir WiUiam 
Smith Kolegijų pirminin-

mokytojo kas, 78 metų amžiaus.

T

niuo.se


NewYorko^AOnfoi
Rytinių Valstijų
Lietuviu Jaunimo
Konferencija

Lietuviu Darbininku Susi
vienijimo Veikimo ir Jaunimo 
Komitetas šaukia jaunųjų 
LDS narių konferenciją lap
kričio 27-tą, dieną po Lietu
vių Namo Bendrovės šėrinin- 
kų suvažiavimo. Įvyks Li
berty Auditorijoje, Atlantic 
Avė. ir 110th St., Richmond 
Hill. Pradžia 1 valandą die
ną.

Kviečia visus narius, jų 
draugus, gimines. Numaty
ta planai pagyvinti veiklą, 
tarpe kitko, pastiprinti kam
panijas naujiems nariams 
gauti, bowlingo turnamentus, 
ir bendrai svarstyti, tarti jau
nimui įdomius veiksmus. Po 
posėdžių Įvyks draugiškas pa
silinksminimas. '

Lietuviu Atletų 
Klubo Pramoga
Dėkavonės Dienoje (Thanks

giving Day), lapkričio 24 d., 
Brooklyno Lietuvių Atletų 
Klubas rengia pasilinksmini
mo vakarą. Bus krepšininkų 
žaidimas, vėliau seks šokiai 
prie geros muzikos.

Klubo valdyba ir to vakaro 
komitetas kviečia vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti . Durys 
atdaros nuo 2 vai. dieną. Pro
grama bus 5 vai. vak. Įžan
ga 75c. Tad nepamirškite, 
dėl linksmo laiko praleidimo 
nuvažiuokite Į Klashus Clin
ton Hall, Betts ir Maspeth 
Avės., Maspethe.

Reng. Kom.

Statybos kontraktorius An
thony D’Esposito prisipažino 
pašovęs 13 metų berniuką Ro
bert Panos, bet pašovęs ne
tyčia, norėdamas pagązdinti, 
nuvyti nuo loto prie Colonial 
Rd. ir 91st St.,’ Brooklyno, kur 
statomas 75 apartmentų na
mas. , •

Lapkričio 20-ta j- Meno Diena
Mūsų publika vėl laukia 

meno - kultūros klausimais 
paskaitų . diskusijų. Ir jau 
laikas apšvietus darbui. To
dėl rezervuokite lapkričio 20 
apšvietai. Mūsų gerbiamas 
menininkas, literatas, Dr. J. 
J. Kaškiaučius, mums rašo: 
“20 lapkričio pasimatysi
me” Lietuvių Kultūriniam 
Name. 110-06 Atlantic Avė.,

Dar Apie Velionį Kaz. Kairį
Lapkričio 12 d., 10 vai. ry

to, iš Bieliausko šermeninės, 
! būrys draugų palydėjo i vo- 
1 teranų National kapus Kazi- 
i mierą Kairį. Pirm išlydint, 
{trumpą kalbą pasakė dienraš
čio Laisvės gaspadorius Pra- 

Į nas Buknys, apie velionio at- 
sinešimą i darbininkų judėji- 

! mą bendrai ir uni joje pas 
kriaučius. Kad Kazimieras 
mylėjo darbininkų judėjimą 
ir darbininkiška spaudą, gy
vai liudija tas, kad jis paliko 
dienraščiui Laisvei $500.

Kazimieras Kairys mirė 
Prospect Heights Hospital, 

į Brooklyno. Jis ton ligoninėn 
pasidavė rugpjūčio 29 d., o 

i jam operacija padarė rugsėjo 
i 1 d. Operavo mano labai ge
ras, pažįstamas daktaras, ku- 

{ ris mano gyvastį man sutau
pė, tai aš ir rekomendavau 

* tą patį gydytoją jam. Bet 
1 jam jau buvo per vėlu, vėžys 
buvo plačiai viduriuose užsi- 
veisęs. Nuo to nelabo pasau
lyje dar nėra gydytojo, kuris 
galėtų išgelbėti gyvastį. Ne
paisant — milijonierių ar pa
prastą darbininką, tas nela- 

' basis pasigavęs nešasi į ka- 
I pus.

Velionis, Kairys pirm išė
jimo į ligoninę gerai sutvarkė 
savo sutaupąs ir kas turėjo 
rūpintis jo paties palaikais. 
Juomi pasirinko savo gerą 
draugą1 Petrą Pakalnį, kuris 
rūpinosi juomi virš du mėne
sius jam būnant ligoninėje' ir 
jo palaidojimu. Velionis tu- 

Į Richmond Hill, N. Y. Ir ne- 
j pamirškite, 3 vai. po pietų.

Dr. J J. Kaškiaučius duos 
paskaitą labai svarbiu mono 
klausimu. Mūsų' gerbiamas 
daktaras yra žinovas ne tik 
medicinos, bet ir meno. Jo 
paskaita bus Įdomi visiems. 
Tad patys ateikite ir savo 

i draugam pasakykite.
LMS 3 Apskr. Komisija.

| vėjo du brolius Amerikoje, 
{ kurie irgi pas kriaučius dirb- 
į darni pelnėsi duoną, bet jie 
yra mirę jau seniai, dar tcbe- 

! būdami jaunais vyrais. Ka- 
i zimieras pasirinko sau už gi- 
Lminaitį gerą ir teisingą, nors 
į visai svetimą, Petrą . Pakalnį.

Velionis visur, o taip pat ir 
■ kriaučiuose, rėmė progresyvį 
j judėjimą. Kriaučių progre-1 
| šyviuose liekasi spraga, note-į 
!’kus vieno kareivio, kuris ka- ■ 
I riavo už progresą. Jis buvo j 
geras ir dienraščio Laisvės pa-; 
trijotas i)' rėmėjas, lankydavo 
laisviečių ir kitas pažangiųjų, 

į lietuvių pramogas. Lai būna į 
į jam minkšta Amerikos žeme-i 
lė. . . . ’

J. Stakvilevičius.

Dovanos Laisvei ir 
Kultūriniam Centrui

Mary Kreivėnienė, brookly- 
nietė, apdovanojo dienraštį 
Laisvę $2. Ir nupirko ii' do-- 

! vanojo dvi blokes visokiems! 
kepimams Kultūriniam Cen-i 

I trui. Ji žada nupirkti ir dau-! 
; giau blckiti, bot <*lar nori pa- 
j siteirauti,/Kokio dydžio j ii ten 
! labiausiy reikia. Mrs. Krei
vėniene/ taipgi įteikė Laisvės 

; spaustuvei gerų, švariai iš- 
i skalbtų skudurų mašinom 
; šluostyti.

Mary Kreivėnienė dažnai Į 
apdovanoja aukščiau paminė-

i tas įstaigas pinigais ir naudin-1 
I gaiš daiktais.

“Trilype Pora” Bus 
Vaidinama Brooklyne 
Ir New Havene

Pranešame, kad komedija 
“Trilypė Pora” bus vaidina
ma 4-tą dieną gruodžio, Li
berty Auditorijoj, Richmond 
Hill, N. Y., ir taipgi U-tą 
dieną gruodžio, New Haven, 
Conn.

Taigi, Brooklyno ir apylin
kės lietuviai, matykit komedi
ją vaidinant Liberty Audito
rijoj, Richmond Hill, N. Y., 
o New Haveno ir apylinkės 
lietuviai—New Havene, Conn.

Komedija labai juokinga, 
neapgausit, atėję jos pažiū
rėt. Jonas Juška.

Briedienos “Party”
Walter Ambrozas su sūnum 

Edey ir broliu Juozu buvo iš
vykę į Green Mountains, 
Maine valstijoj, briedžių me
džioti. Visi trys nušovė po 
vieną briedį ir parsivežė į 
Brooklyną.' Taigi, šį šeštadie
nį Walter Ambrozas duos 
briedienos pare. Mr. Am
brozas kviečia visus brookly- 
niečius į briedienos parę šeš
tadienį, lapkričio 19 d., Wal
ter Ambrozo restaurante, 406 
So. 3rd St., Brooklyne. Pie
tūs bus duodami tarp 7 ir 8 
vai. vakare. Kas tik užeisite, 
būsite pavaišinti briediena.

Šuo Gatvėje 
Apdraskė Vaiką

Gal pasiutęs ar šiaip su- 
šumijęs palaidas šuo metėsi 
ant grupės berniukų, stovinia
vusių ant šaligatvio prie savo 
namų ant Caldwell Avenue, 
Bronx. Vieną iš jų, Paul For- 
dely, 12 metų, tąip apdraskė, 
jog reikėjo 21 diksnio susiū
ti žaizdą. Jam taipgi turėjo 
daryti skausmingus įčirškb 
mus apsaugali nuo pasiutimo 
ligos. Policija šunį nušovė 
pasivijusi už pusantros mylios 
nuo tos vietęs.

Prasidėjo Coplon Byla
Federaliame teisme, New 

Yorke, lapkričio 14-tą oficia
liai prasidėjo Coploniūtės su 
Valentinu A. Gubitchevu by
la, perkelta čionai iš Wash- 
ingtono. Jinai, buvusi teisda- 
rystės departmento tarnauto
ja, buvo kaltinama suokalby
je perduoti, o Gubitchevas 
kaltinamas suokalbyje iš jos 
priimti tūlus dokumentus.

Coploniūtė sakė, jog ta by
la prieš ją esąs tiktai suo
kalbis. Nuteista Washingto
ne, jinai apeliavo.

Pirm pradėjimo teismo, be
je, Coploniūtės advokatas Ar
chibald Palmer reikalaują 
kaltinimą išmesti, bylą visiš
kai panaikinti.

Kaltina Trumaną Einant 
Talkon Real Estate 
Savininkams

R e n d au n i n k ų a d v o k atas
kaltino visašališkąjį ~ valdinį 
Housing Expediter) Woods 
bandyme padaryti federal) 
rendų kontrolės aktą “rendų I 
iškontroliavimo įstatymu.” Jis { 
sakė, kad prezidentas Trumą- i 
nas turėtų dėl to “pasiaiškin- i 
ti” rendauninkams.

i

REIKALAVIMAI I
REIKALINGA

NAMŲ DARBININKĖ ’ I
Gyventi 1 ant vietos. Privatinis I 

kambarys ir vanna. Šeima iš dviejų j 
suaugusių ir vienas kūdikis. $30 per { 
svaaitę. Skambinkite: So. Orange : 
3-3881. (251-253) į

SUSIRINKIMAI i
EAST NEW YORK, N. Y.

LLD 185 Kuopos susirinkimas į 
įvyks ketvirtadienį, lapkričio (Nov.) I 
17 d., Liberty Auditorium, 110-06 
Atlantic Avė., Richmond Hill, N. Y. 
Visi nariai ir narės būkite malonūs 
dalyvauti susirinkime, nes yra svar
bių reikalų aptarimui. Valdyba.

Biznių Atskaitos Del Taksų
Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, 

Federalių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje.ar 
municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse. \

Visa knygvedystė ir rekordai dėl raportavimo taksų qėl 
individualų, individualių biznių, pusininkų (partnerships) 
ir korporacijų viduje ir lauke New Yorko miesto yra eks- 
pertiškai atliekami per ADVOKATĄ ZUBAVIČIŲ, kuris 
yra teisėtas praktikuoti visuose teismuose ištisose Jungti
nėse Valstijose ir Federalėje valdžioje, ir kuris yra patyręs 
akauntentas, dabar atliekąs taksų suvedimus visokiems biz
niams, dideliems ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitose 
šalyse. Tas gal būt atlikta per laiškus. ^Asmeniškai, pėrio- 
diniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz
niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Val
stijose ar užsieniuose.

Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškai dėl smul
kesnių informacijų apie tai, kaip aš geriausia galėčiau jums 
patarnauti. — Rašykite:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) 
111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EVERGREEN 4-3049.

PARDAVIMAI

RIDGEWOOD-BROOKLYN, 
N. Y.

LLD 55 kp. susirinkimas įvyks 
lapkričio 15 d., 8 vai. vak, šapolo 
ir Vaiginio salėje, 147 Thames St., 
Brooknyn, N. Y. Visi nariai daly
vaukite šiame susirinkime, turime 
daug dalykų aptarti ir gausite nau
ją knygą — Petro Cvirkos Apysa
kos. — P. Babarskas, sekr.

Parsiduoda Bar & Grill biznis, 
restaurantas su alaus ir vyno lais- 
niais, lietuviais apgyventoje vietoje. 
Galima daryti gerą pragyvenimą. 
Prašome kreiptis: 44 Scholes St., 
Brooklyn, N. Y. arba skambinkite: 
Evergreen 4-7749. (249-252)

{Dalyvaus (Dvasioje) L. Prūseikai 
Pagerbti Bankiete

Šių metų gruodžio 4 dieną 
Čikagoje rengiamas didelis, 
iškilmingas bankietas mūsų 
vijsų draugui ir veikėjui-lite- 
ratui pagerbti.

šis bankietas rengiamas at- 
žymėjimui 45 metų sukakties, 
kai L. Prūseika pradėjo spau
dai rašyti. .

Aišku, daugelis ii' rytiečių 
norėtų tame pokylyj dalyvau
ti, bet negalės į Čikagą nu
vykti, todėl jie žada dalyvau
ti dvasiniai.

Jie sumoka po ■ $2.50 ir 
siunčia bankieto rengimo ko
mitetui, kuris tuos pinigus 
sunaudos tam, kam norės.

Sekami brooklyniečiai jau 

Klausimą iškėlė buvęs kon- 
gresmanas Leo Isacson, kuo- , 

I met Woods įsikišo j New j 
Yorko valstijos rendų kontro- į 
lės bylą, įsikišo namų savi
ninkėms firmoms padėti prieš 

i rendauninkus.

pasimokėjo už tikietus ir da
lyvaus bankiete dvasiniai: 

Pranas Buknys 
Antanas Karch 
Juozas Baltaitis 
Ignas Sutkus 
Margareta Petrikienė 
Dr. Antanas Petriką 
Steponas Večkys 
Eva T. Mizarienė 
Rojus M i žara 
Stefanija Sasna 
Karolina šolomskienė 
Dominikas M. šolomskas.

MOTERŲ ATYDAI
Apšvietos Klubo susirinki— 

mas įvyks lapkričio 17-tbs va
karo 8 vai., llOth St. ir At
lantic Ave., Richmond Hill.
Kviečiame ir ne nares.

į Valdyba.

New York o subways ir k i 
tos važiuotės linijos dar duo 
dančios nuostolių po pakeli 
mo fėro.

Kultūrinio Centro Metinis

BANKETAS
i

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
.... 11—2 dienomValandos: j6_8vakarai9

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

i
i

Rengia Lietuvių Namo Bendrove

Šeštadienį^ Lapkričio Nov
Tą pačią dieną įvyks Namo Bendroves suvažiavimas, kuris prasidės 1 vai. dieną. O 6-tą vai. vakarę 

bus bankietas. Po vakarienes šokiai.

1949

VISKAS BUS

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

VAKARIENEI BILIETAS $3.00. VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 50c.

Bus daug svečių iš kitų miestų, nes suvažiuos daugelis į konvenciją ir dalyvaus bankiete. Pasima- 
tykite su jais. • r i

IŠ ANKSTO ĮSIGYKITE BANKIETO BILIETĄ. Būtinai iš anksto turime žinoti, kiek asmenų 
bus ant vakarienes.

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

i

BARBER SHOP i
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas

306 UNION AVENUE

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

ir ryteValandos: j g vJakare

GERAI PATYRĘ BARBERIAI Penktadieniais uždaryta

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiams
Bus geri valgiai, o prie valgių bus ir visokių gėrimų. Pasinaudokite tąja proga. Greit kitos tokios z 

progos neturėsime.

Optometrists 
394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

’ Tel. ST. 2-8842 \

I M.r ___ M r-FM M - -1

IGERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

r/ITr>r»’Q D AD 411 GRAND STREET 
ZAJl 1 O OAIt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Z'eidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUITŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Te4. /IVerrreen 4-9612

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-—Tree., Lapkr. 16, 1949




