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kiečiams Laisvės Statulą, kuri 
ir šiandien aukštai iškėlus i 
laisvės žibinta tebestovi New į 
Yorko uoste ant salos.
, Brook lyno ir Apylinkes Lie 
tuvių Sveturgimiams Ginti , 
Komitetas ruošia sueigą tos j 
sukakties atžymėjimui. Tai i 
bus šį penktadienį Kultūrinia- i 
me Centre. Gražu būtų, kad ; 
ta sueiga būtų gausi 
viais.

AMERIKA DUODA $2,400,000,000
i FRANCI JAI ’ GINKLUOTIS PER METUS

daly- ■

i Franci ja ginkluojama prieš 
Vietnamo liaudį ir Sovietus

Vėliausios Žinios AMERIKOS KARIUOMENĖ
,u(. vaite. tUAU ARTI PYONGYANGO

Thailąndui ginklų ir siųs 
jam amerikinius... oficierius 
bei technikus, kaip Thąi- 
landd’ armijos lavintojus.

nes Korėjos tautininkų ,vab 
I džia skelbia, kad jos ka- 
j riuomenė jau įsiveržė į Py- 
I ongyangą, Šiaurinės Korė
jos Uaudies Respublikos 
sostine. Paryžius. •Francijos

Siaurinės Korėjos 1 liaudininkai 
atkakliai gina savo sostinę

Washington. — Jungtim |riami iš 6 bilionų dolerių 
I Valstijos sutiko 
Francijai 2 bilionus 
milibnų dolerių vertės gin
klų per vienus metus karui- 
prieš Vietnamo Liaudies 
Respubliką Indo-Kinoje ir ..
“apsigynimui” nuo Sovietų L Francijos valdžia pi ase 

i Sąjungos. J daugiau kaip 3 bilionų do-
Tie pinigai Francijai ski-llerių.

yongyango.Miami, Fla. —- Viesulas, 
šėldamas‘daugiau kaip ,100 
mylių smarkumu per va
landą, pražudė bent vieną 
žmogų, sužeidė kelias de- 

I šimtis ir padarė 5 milionus 
dolerių nuostolių; ypač cit
rinių vaisių laukams vidu
rinėje Floridos dalyje.

duoti ! fondo, kurį Jungt. Valstijų 
400 Kongresas užgyrė vakari

nei Europai ir Tolimiesiems 
Rytams ginkluoti prieš ko
munizmą li951 metais.

Francijos valdžia

dien- 
prenumerąta 

Prie šių

sutinkame, 
Laisvės 

labai žema. Prie šių dienu 
brangumo septyni doleriai la
bai maži pinigai. Todėl labai 
gražu, kai skaitytojai, 
naujindami prenumeratą 
lerį kitą prideda auką.-

Daugelis patriotingu 
tytojų pakloja visą dešimtinę j ---------------------------------

ž Rhee siunčia saviškius 
valdyt Šiaurinę Korėją »

Visi 
rašė i o

atsi-

skai-

ir sako: Septyni doleriai už 
prenumeratą, o trys doleriai 
aukų dienraščio išlaikymui.

Kad kapitalizmas yra vi
siškai sukaneveikęs aukštąją 
dvasininkiją, tai vis matome. 
Jis yra 
arkivyskupų ir kardinolų vi
sokią atsakomybę prieš žmo
niškumą. Pavyzdžiui, pas 
mus Amerikoje tie aukšti 
žmonių sielos globotojai šian
dien sušilę darbuojasi už 
naują pasaulinį karą, 
mia karą, jie laimina 
Jie reikalauja dar 
ginklų, dar didesnės

Bet ir dvasininkus 
gyventi, štai pranešimas iš 
Maskvos, kad ten Visasąjun
ginėje Taikos Gynimo konfe
rencijoje dalyvavo visų baž
nyčių bei tikėjimų galvos, 
vadai. Karštai jie plojo pra
kalboms už taiką ir patys 
kalbėjo už išlaikymą taikos.

Seoul, Korėja. — Nors 
Jungtinės Tautos . nutarė 
šiuo tarpu p r i p a ž i n-1 i 

tau-išplėšęs iš vyskupų, j Syngmano
tininkų valdžią tiktai Pie
tinėje Korėjoje, bet pietinis 
prezidentas- diktator. Rhee 
jau siunčia savo guberna
torius ir kitus valdininkus j 
Šiaurinę Korėją.

Jungtinių Tautų nutari
mas sako, generolas Mac- 

i Arthur privalo sudaryti 
. ‘civilines” vietines valdy
bas Šiaurinėje Korėjoje • ir 
laikyti ją atskirą’ nuo 
tiinės Korėjos, iki bus 
ruošti bendri rinkimai 
sai Korėjai.

Ji re- j 
ginklus, 
daugiau 
armijos, 
pamoko Į k

Pie
šų- 
išti-

Amerikos prieš • 
liaudininkus.

Paleistas iš kalėjimo 
nacis meldėsi ant 
savo sėbry kapų

Saigon, Indo - Kiną. — 
Vietnamo liaūdininkai atė
mė iš francūzų Dongdangą, 
šiauriniame Indo - Kinos 
ruožte, netoli Kinijos rube- 

'žiaus. Tai jau penktas liau
dininku užkariautas tvirto- 
viškas miestas per pastarą
sias keturias savaites.

Kai ateina rinkimų sezo
nas, susilaukiame progos iš
girsti apie politinę korupciją. 
New Yorko gubernatorius 
Dewey papirko Hanley, kad 
jis neapsiimtų būti republi- 
konų kandidatu į gubernato
rius. Dewey ne tik pažadėjo 
Hanley 
rius, bet 

. skolas.
Hanley 

žavėjo ir 
ištraukė.

žmonėm buvo aiškinama, 
kad Dewey nebenori kandi
datuoti, tik verčiamas sutiko 
kadidatūrą palaikyti, o pasi
rodo, kad jis net paškudnos 
korupcijos griebėsi pašalini
mui oponento iš kelio.

Korėiinės minos sudraskė 
dar 2 Amerikos laivus

nominuoti j senato- 
išlyginti ir visas jo

tais pažadais susi- 
savo kandidatūrą

Washington. — Minos 
jūroje ties Šiaurine Korėja 
sudraskė ir nuskandino dar 
du amerikinius laivus, at
siustus minoms graibyti.

Žuvo vienas jūreivis, “be 
žinios dingo” 12 ir sužeista 
79.

Tokios minos jau pir
miau nuskandino vieną a- 

* merikinį laivą minoms
ka

laivą 
graibyti ir sužalojo du 
ro laivus-naikintuvus.

Lietuviškoje politikoje be 
korupcijos irgi neapseinama. 
Ši sykį k oru pc i j on įsivėlę yra 
VLIKas, taip vadinamas 
“Tautos Fondas” ir/prelatas 
Krunavičius.' Pasirodo, VLI- 
Ko lyderis prelatas Krupavi
čius turi privatų atstovą, ka
daise buvusi tarnautoją mi
šioms. Tasai trankosi po -Eu
ropą, atsako tik prieš Krupa
vičių. o visas jo išlaidas Kru
pavičius' padengia iš “Tautos 
Fondo.”

supyko
Ant 

klerikalinė

užprotesta- 
kaltinimus 

pinigų eikvo- 
pareikalavo, kad 

“Tau- 
prof. J. 

kuris

ne tik 
tuos

Tai iškėlė aikštėn Brookly- 
no smetoninė Vienybė, 
jos už tai 
Amerika.

Amerika 
vo prieš,
“Tautos Fondo 
jime, bet 
Tysliava pasiskaitytų 
tos Fondo valdytojo” 
Kaminsko straipsnį, 
ten pat telpa ir kuriame pro
fesorius išdėsto, kaip 
Tautos Fondas tvarkosi.

Tas ir mane pagundė tą 
profesoriaus ilgą straipsnį 
perskaityti. Pasiklausykite vi-

■ Landsberg, Vokietija.— 
Kuomet. John J. McCloy, A- 
merikos komisionierius Vo
kietijai, paleido baroną 
Eirnstą von Weizsaeckeri 4š 
kalėjimo, tai baronas nuėjo 
į kapines ir meldėsi atsi
klaupęs ant kapų tų nacių,: 
kurie buvo mirčia nubaus-1 
ti kaip kariniai kriminalis
tai.’

Weizsaecker is buvo. Hit
lerio ambasadorius popre-’ 
žiui ir nacių užsienio rei
kalų ministerijos sekreto
rius. Po karo jis tapo nu
teistas 7 metus kalėti kaip 
karinis piktadaris. j.vK.v . ..... .

Bet amerikinis komisio- į įsako susiregistruoti polici- 
nierius McCloy paliuosavo joj visiems Jersey City gy- 
Weizsaeckerj tiktai po 3 vena'ntiems komunistams ir 
metu, 2 mėnesių ir 3 savai- vadinamiems “komunistinio 
čiu bausmės, v

rnai tautininkai ir ameriko
nai užėmė dvigubą fabriki
ni miestą ir uosta Ham- 
hungą - Hungnamą.

valdžia šaukiasi kuo gįei-. Korėja, spal. 18. — Pir-Į siekė vietas už 8 mylių į ry- 
čiausios karinės pagalbos iš mieji amerikinės armijos tus nuo P 

Vietnamo junginiai užėmė pozicijas 
tiktai už 5 mylių į pietus

i nuo Pyongyang©, Šiaurinės
London. — Anglijos vai-1 Korėjos Liaudies Respubli- 

dovai bijo, kad jeigu Viet- kos sostinės. • 
namo liaudininkai laimėtu 
karą prieš Prancūzus, 
žlugtų ir anglų viešpatavi- Į paėmė Pyongdživoną ir pa- rikonų komanda 
mas Malajoje.

’ Maskva. — Sovietų ar
mijos laikraštis Raudonoji

Jankių talkininkai, Pietį-1 
tai nės Korėjos tautininkai,

Korėjos tautininkai
i c — • • i j į žudė civiliusrsakovyks irancuzam įveikti 7

V i e tn amo r espu bl i k i eč i u s
Indo - Kinoje.

Washington. — Amerika 
pasirašė karinę sutartį su 
Thailąndu (Siamu), pieti
niai - rytinės Azijos kraštu.1 reikmenys. .

4

Amerikos leitenantas
J Oklahoma City, Okla.Sydney/ _ Australija.

Paskelbtas visuotinas Aus
tralijos laivakrovių strei
kas per 24 valandas, reika
laujant tiek pakelti algą, 
kiek pabiango gyvenimo civilinius žmones, ku- ^0.

Naujas Jersey City įstatymas liepia 
komunistams susiregistnioti policijoje

Jersey City? — Šio mies
to taryba, reikalaujant ma
jorui Johnui V. Kenny, iš- 

Į leido vietįnį įstatymą, kuris
leis

i fronto” organizacijųi fronto organizacijų na-
! riams. Įstatymas taipgi lie-

Tmman grasina ginklu pla si!sire5istruot*- npuvaziuoiantiorns

Eden pašiepia anęlij 
“sociality” valdžia

Blackpool, Anglija.—An
glų konservatų (atžagarei
viu) vadas Anthony yEden, 
kalbėdamas savo /-partijos | 
suvažiavime, pajuokė ang-1 
lu “socialistu”/ r c______
valdžia, kad /jie “skalija 
prieš kapitalizjną ir syki; 
maldauja pagalbos iš Ame
rikos kapitalizmo.

Eden, seniau buvęs už
sieninis Anglijos ministras, 
taipgi “vanojo” darbiečių 
valdžią už “per silpną” An
glijos ginklavimą.

jėga “užpuolikams”
San Francisco. — Prezid. 

Trumanas, sugrįžęs po pa
sikalbėjimo su generolu 
Mac Arthur u, ;
nukreiptą prieš Sovietus 

.Jis piešė Sovietų Sąjungą 
kaip “aiškų ir nuolatinį už
puolimo pavojų”.

Prezidentas,' iš savo pu
sės, užreiškė, kad Amerika <<
jančią savo jėgą 
kams sumušti.

; tankiai 
pervažiuojantiems per mie
stą komunistams ir kitiems 
“raudoniesiems.”

Charles Nusser, 
[Jersey Komunistų Partijos

New

sekretorius, Antrojo pasau
linio karo veteranas, parei
škė, jog nesiregistruos 
vienas komunistas;

Miestinis įstatymas 
galion spalio 27 d. Jis
kalauja bausti 3 mėnesiais 
kalėjimo ir $200 už kiek
vieną dieną pavėlavimo už
siregistruoti.

Amerikiečiu • Civiliniu 
Laisvių Sąjunga per savo 
advokatą Herbertą M. Le
vy pasižadėjo ginti areštuo
jamus pagal tą įstatymą.

su generolu f .... .
pasakė kalbą, Jankiai vėl skraidę 

per Kinijos sieną
Peking. — Valdinė Nau

josios Kinijos Žinių agen
tūra pranešė, jog du kari- 

naudos didžią ir vis didė-■ niai Amerikos lėktuvai pra- 
užpuoli- ! eitą penktadieni vėl keturis 

| kartus perskrido iš Korėjos 
Trumanas kaltino Sovie-' Į Kinijos provincija Marr-' 

I tų Sąjungą ir už tai,., kad džuriją. Sako,' tie lėktuvai Į 
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ruožtą per 10 mylių 
Korėjos rubežiaus.

Kinijos liaudies

Sugrįžęs iš Korėjos ameri 
kietis leitenantas 
Snodgrass pranešė 
pondenams, ]
Korėjos tautininkai urmu

Tokio, spal. .18. — Ame- 
’ l praneša, 

kad šiauriniai korėjiečiai
I su didžiu Įnirtimu ginasi 
Pyongyang© apylinkėje, 
naudodami tankus ir su- . 
kuoptas patrankas. TocĮėlC 
gal dar dienu praeis,' iki 
jankiai užkariaus tą Šiau
rinės Korėjos sostamiestį.

Generolo MacArthuro 
toger ■ štabas skelbia, kad ameri- 

i-m-pc Ikonai paėmė nelaisvėn dar .nc.TC MJ1 J ,
kad Pietinės!5,000 šiaurinių liaudininkų,

taigi viso iki šiol jau 70,-’

rie tik buvo nužiūrimi kaip 
komunistai. Leit. Snod
grass sakė:

ŠIAURINĖS KORĖJOS
PRANEŠIMAI

į Pyongyang, spal. 17. — 
“Mes patyrėme, jog kai šiaurin^ .Korėjos liaudi- 

tik prasidėjo karas, tai pie- nįnpų padijas pranšė: 
tiniai korėjiečiai (valdiniu- Liaudies' Armija visuosė 
kai) sugaudė ir sušaudė vi- frontUOSe įtūžusiai gynėsi 
sus komunistus. j nuo atakuojančiu priešų ir

“Mums (amerikiečiams) 'j padarė jiem didžiulių nuos- 
buvo įsakyta surinkti lavo- į tolių, 
nūs ir kuo greičiausiai juos 
palaidoti.

“KasJMirtą, kai tik vėjas 
papūtė iš tos pusės, mums 
baisiai dvokė. / 
čiau vieną iš savo saržentų 
pažiūrėti' į keturis urvus 
kalne už 300'jardų nuo mū
sų. Jis ten rado 300 iki 500 

Tad aš 
ku
tų

Liaudies' Armija visuosd

Liaudininkai 
priešlėktuviniu 

■ nukirto dar 7 
lėktuvus.

šūviais iš 
patrankų 

amerikinius

vo saX'nhl Višinskis sako, priimt ir
Sovietus Į taikos sargybą

si: “Tautos Fondo tvarkymo 
pagrindan yra padėti tie pa
tys dėsniaų kaip buvo tvar
komas valstybinis mūsų iž
das Lietuvos nepriklausomy
bės metais,” rašo prof. Ka
minskas juodu ant balto.

O kas nežino, kaip 
Smetonos buvo 
das tvarkomas!
kaip iš to vargingo Lietuvos 
iždo lobo vagys, kyšininkai, 

tasai j Smetonos giminės, bičiuliai, 
kūmai, > fašistinės valkatos.

Dabar lygiai taip, sako 
prof. Kaminskas, yra tvarko
mas “Tautos Fondas”!

prie
Lietuvos iž-
Visi žino,

m jinai neliepė s šiauriniams 
Korėjos liaudininkams nu- 
stoti kovojus ir “tuojau su-

Idėti ginklus”, kaip reikalą- ___ __________
I vo amerikinė rezoliuci ja, | neseniai kreipėsi su 
užginta Jungt.\Tautų Sau- [į Jungtines Tautas, 
gurno Tarybos daugumos. Imerikiniai lėktuvai

Trumanas, be kitko, sakė, I atvejais • pirmiau 
kad reikės visas . 
tautas daryti 
partneriais.

(—Ar tai reiškia, 
Trumanas galvoia 
milžiniška Marshallo planą 
Aziiai?—klausia New Yor- 
ko Daily News.) 

Trumanas 
turės būti 
kariniams

Imerikiniai lėktuvai

nuo

valdžia 
skundu

dviem

Republikoniškas. 
rinkimų skandalas

i

New York. — Demokra
tai pasigavo ir naudoja 
skandališką laišką, kurį re- 
publikonas gubernatoriaus 
pavaduotojas Joe Hanley 
parašė republikonų 
Kingslandui M'acy.

Hanley laiške skundėsi,
I republikonas New 

Yorko valstijos gubernato
rius Tomas Dewey privertė 
Hanley atsisakyt nuo kan
didatūros į gubernatoriaus 
vietą, taip kad Dewey vėl 
galėtų būti išrinktas. Laiš-

Lake Success, N. Y. — 
Jeigu būtų sudaryta bendra 
Jungtiniu Tautų ' armija 
kaip taikos sargybą, tai 
ton sargybon turėtu Įeiti 
ir Sovietų Sąjungos kariuo- 

I menė. — sakė Andrius Vi- 
! šinskis, Sovietų užsienio 
! reikalų ministras, kalbėda
mas politiniame. Jungtinių* 
'.Tautu seimo komitete.

Amerikinis “taikos pla
nas” perša iš mažesniųjų 
šalių armijų sudaryti bend- 

vadui i ra Jungtiniu Tautu kariuo-[ Partijos vadus kam taria-į 
| mus “maištininkus”. ( Bus 
teisiami Steve Nelson, tos 
komunistų organizacijos 
pirmininkas; Andrew On- 
da, jos organizatorius, ii

korėjiečių lavonų, 
pasiunčiau buldozerį, 
riuo ir buvo užgriauti 
urvu atvarai.”• C-

Trys Pa. komunistai 
įkaitinti už “maištą”

Pittsburgh. — Allegheny 
apskrities' grand džiūrė į- 
kaltino v t r i s ‘ vakarinės 

Į Pennsylvanijos Komunistų j
menę, kuri priklausytų nuo 
Jungt. Tautų seimo. Ameri-. 
kos planas stengiasi apeiti' 
J. Tautų Saugumo Tarybą, 
nes Sovietai turi veto-atme-

. .. .. apšaudė kas sako,, jog Dewey už tai
Azijos i MandžuHjos' miestus- bei. siūle Haniey’ui tokią pro-

Amerikos kaimus.

jog dar 
taksai 
lams.

London. ,— Sudužo 
vinis anglų lėktuvas. 
28 žmonės.

ORAS?— lūTlinai 
niaukę ir šiltoka.

gą,' kad Hanley galėtų per 
190 dienų atmokėti Visas sa- 
vo skolas — 70 tūkstančių 
dolerių.

Amerikinė Darbo Partija 
Philadelphia. — Federalė I reikalauja ištirti tą pa^įįi- 

grand džiūrė čia tyrinėja 
įsnėio, | gembleriUs, raketierius ir 
pakelti jų papirktą policiją.
reika-

ka(l Nusižudė kaltinamas Phila. • 
a|)ie policijos inspektorius

z - . timo teisę taryboje.James Dolsen, komunistinio y J
laikraščio N. Y. Daily Wor- 
kerio korespondentas.

Jie kaltinami, kad per
žengę Pennsylvanijos 1939 
m. įstatymą, uždraudžiantį 
skelbt, kad reikėtų pakeist 
valdžią.

Jie iki teismo paliuosuoti 
už $10,000 užstato kiekvie- 

I nam.

Višinskis pareiškė, 
jeigu būtu Įsteigta ta

Amerika, Sovietų

lyma — 
kaitimą.

kelei- 
Žuvo

apsi-

Džiūrė, tarp kitu, šaukė 
liudyti ir policijos inspekto
rių Craigą D. Ellis. Bet jis 
nusišovė už kėliu valandų 
pirm liudijimui paskirto 
lailjjp. Ellis tąipgi buvo įtar
tas kaip papirktas gemble- 

irių kyšiais.

Tokio. — Japonijos poli
cija suėmė du žymius ko
munistų vadovus, Tomedžj 
Tadą ir Junkičį Šimotsiką. 
Jiedu kaltinami,, kad sklei
dė lapelius prieš ameriko
nus kaip Japonijos, okupan
tus.

tinė' armija, tai joj turėtų 
dalyvauti ir visos penkios 
didžiosios Jungtinių Tautų 
šalys '
Sąjunga, Anglija, Francija
ir Kiniia: ir ta armija tu
rėtų priklausyti nuo Sau
gumo Tarybos, kaip nusa
ko Jungt. Tautų konstituci
ja. _____

Washington. — Valsty
bes sekretorius Dean Adhe-

' Australijos ginklavimasis
Canberra, Australija. —

Australijos valdžia . reika- son žadėjo Jugoslavijai di
delius kiekius maisto todėl, 
kad jugoslavų valdovas Ti
to priešinasi sovietinei po
litikai.
'Praeitos vasaros sausra 

sunaikino apie pusę visų 
Jugoslavijos derlių.

lauja, kad seimas paskirtų 
$298,000,000 ‘ ginklavimuisi 
1951 m., tai 178 milionais 
dolerių daugiau, negu šie
met. ' • .

Australija yra savivaldi- 
nė anglų imperijos dalis.



0

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

Jungtinių Tautų AsemblėjojeKas Ką Rašo ir Sako
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays, and Holidays
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y. ’ 

TEL. VIRGINIA 9-1827-1828

President, GEORGE WARES;
Editor,

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year k......
United States, per 6 months
Queens Co., per year v........... $8.00

i - ---------------------------

! “BOLŠEVIZMO
■ IŠSIGIMIMAS”

Po tokia antrašte Nau- 
Į j ienų 1 redaktorius parašė 

■ sieksninius s t r a ipsnius.
?YMK~r WILLIAM CHAPELS Jam rūpi “aiškinti”, kaip 

I bolševizmas “išsigimė.”^ _ 
i Tai mėgiamiausioj i Gri- 

$7.00J Canada and Brazil, per year $8.001 ;-- f |
$3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.001 s<llclu '
---- • $9.00Į Bet jis ta tema jau yra 

parašęs šimtus straipsnių; 
jis tai rašo per metų me
tus — nuo 1917 metų iki 
šiandien. Na, ir kas- gi? 
Kiekvienam, kuris Naujie-

Rašo akredituotas Laisves korespondentas
PRALEI- drai jis siūlymams prita

ria.
Lake Success. — Praėju-1 Australijos delegacijos 

VnidnHinhr n’ i- į sis pirmadienis pirmajame ’ g’aA’a Percy C. Spender kri-
f-n-nn nJ? 0 • politiniame asemblėjos ko- td<avo Ukrainos delegaciją

mite te buvo praleistas dis-
x yeny-, pusįjoms .— diskusijoms vis siūlymus.

Bet į polemikas jis neinąs, 
nes neturįs su kuo-polemi
zuoti. Mat, jis atsisako po
lemizuoti su tokiais, kurie 
nėra baigę universiteto, o

PIRMADIENIS
STAS DISKUSIJOMS

Queens Co., per year v......... $8.00. Foreign countries, per year
Queens Co., per six months .... $4.001 Foreign countries, 6 months $4.50

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

Vokietijos trasiai ir okupantų potvarkiai
Aną dieną komercinė spauda garsiai paskelbė, 

I • V J 1 • 1*1

1 
Vakarinė 
guosius^t 
pasaulinį karą. Vokiečiams, girdi, yra įsakyta trustus ■ Ki|.vn;. 
perorganizuoti į nepriklausomas, mažas, atskiras kompa-1 eįi<vo *-lsį į •

Bet dabar dienraščio “The Daily Compass“ korespon-. TUOJ BUS 500,000,000 
dėntas Howard Watson Ambuster parodė, kad tai yra I Kanadiškis Liaudies Bal- 
tik.svieto apgaudinėjimas. Tas trustų “likvidavimas”.nė-!sas rašo: 
ra joks likvidavimas J'ie Amerikos potvarkiai nurodo, 
kad tų naujų “nepriklausomų” kompanijų Šerai būtų pro- 
porcionaiiškai padalinti tarė “likviduotų” trustų savi
ninkų. Vadinas, naujosios kompanijos pasilieka tose pa
čiose senosiose rankose.

Štai kodėl tos pasakos apie trustų panaikinimą yra 
gryniausia apgavystė.

»

Tuose Amerikos patvarkymuose, sako Ambuster, ran- šiušiųjų 
dasi dar kita apgavystė. Juose sakoma, kad naujųjų koj, Kinijoj ii 
kompanijų vadais - direktoriais negali būti pasmerktieji I demokratijos : 
karo kriminalistai. Skamba gražiai, bet praktikoje nieko; Bet ir pus 
nereiškia. Nereiškia todėl, kad beveik visi stambiausi p'a didelis skaičius. Pa 
pramonės ir bankų savininkai, tie visų trustų vadai iridžiui, Anglijoj pasirašė

• direktoriai, nebuvo patraukti teisman kaipo kriminalis^ j 2,000,000.
tai, nebuvo nubausti kaipo karo kriminalistai. O jeigu 1 J8?111/!’ I,<ad Maskva . 
Vienas kitas ir buvo apkaltintas ir teisiamas, tai buvo ^abai f ldc i Patarimą toj 
išteisintas, paleistas. Taip buvo išteisinti ir paleisti di-1 y,‘ 
džiojo 1. G. Farben trusto vadai ir direktoriai.

Ambuster paduoda vieną būdingą pavyzdį. Jis paima 
Herman J. Abs, dabartinį Reich Reconstruction Finance 
Corporation direktorių. Prie Hitlerio1- Abs buvo vienas 
stambiausių Vokietijos bankininkų ir! pramonininkų. Jis 
rėmė ir finansavo Hitlerio karą. Bet vietoje jį patraukti 
atsakomybėn, kaipo karo kriminalistą, •. amerikiečiai ir 

rąnglai p išskėstomis rankomis pasitiko dar 1945 metais. 
Maf, šis kapitalistas turėjo ir turi plačius santykius su 

' užsienio bankais. Todėl jis negali būti prakaitytas prie 
. karo kriminalistų ir teisiamas.

U 
kad i k 

įnūsų .vyriausybė išleido griežtus potvarkius sulikviduoti į 
" r Vokietijos plieno, anglies, chemikalų galin- 

•ustus, kurie pasauliui davė .Hitlerį ir Antrąjį

tarpe nebesą. Kai’ jis at
vyks į Ameriką, tai 
bes korespondentas mano, 
tuomet pradės diskusijas 
“iš naujo”. Gal tuomet šis 
advokatas su barzda iš.tik
rų jų išsidrąsins ir pasakys 
kiek tiek tiesos, kurios jis 
bijojo

ir, žinoma, mielai užgyrė

nu redaktorių pažįsta, yra straipsniuose, po kuriais
; gerai žinoma, kad jis rašo
I ne taip, kaip esama, bet 
taip, kaip jis nori, kad bū
tu!

Maskvos 
tai- i 

ati-

• žmonės, 
agentais” apšaukia visus

į kos rėmėjus, nenoromis 
[duoda kreditą Maskvai.

Pasirašiusiųjų po Stoc’khol- 
mo peticija skaičius tuoj’ pa
sieks 500,‘000,000. Sakykim.,
kad* tai didesnė pusė pasira- 

y i *a T a ry b ų Są j u 11 -

ras Viennos Kongreso lai
kais.

Kalba T. Sąjungos dele
gacijos galva Andrius Vi
šinskis. Jis dar ir dar pa
brėžia, jog amerikiniai siū
lymai griežtai laužo Jungt. 
Tautų čarterį. Jis pa
šiepia tuos, kurie sako, būk 
jie atitinka čarterį. Tie

Lenkijos delegacijos gal
va Stefan Wierblowski nu
rodė, jog siūlymai griežtai žmonės, sako jis, pasiryžę 
nesutinka su čarteriu; ką I padaryti su šiais siūlymais 
čarteris suteikia Saugumo!ir čarteriu kaip jiems ge- 
Tarybai, tai'šitie siūlymai I riau, — panašiai, kaip tas 
iš Saugumo Tarybos atima' tikintysis, kuris nori valgy- 

buvo minėti Laisvėj^ anks-p1’ įduoda asemblėjai. . Jisjti penktadienį mėsą: pava- 
buvo prikergta kai j nurodė tūlus čarterio sky- 

kurie pataisymai kitų vals- *’us’. siūlymų lau-
tybių — pavyzdžiui: Čilės, zorm.

lą” galima būtų parašyti j
Po ilgų debatų, Vykusių Je_ neina yjs^as sklandžiai; 

praėjusią savaitę,-1 Amerika dčl to kalčiausios yra Jung- 
sutiko savo siūlymus patai- t\nes Valstijos, kurios sie- 
syti, bet pataisyti juos tiek, kiasį Saugumo Tarybai dik- 
kad esminio skirtumo tarp Ųuoti. 

•originalių ir taisymų nesu-i 
rasi nei su žiburiu.

P i r mad ie n į J u go si a vi j o s 
Dr. Ales Bebler ir i___

ino'tone Hernan Santa Cruz pareiš-

[tuo pačiu klausimu: dėl 
Jungtinių Tautų čarterio 
neoficialio pakeitimo, kurio 
siekiasi amerikiečiai ir ki-
tos- šešios valstybės.

I Prie Amerikos ir kitų še- 
anuose siūlymų, kurie

pasirašė “Chronos” slapy
vardžiu.

Apie Lietuvos “parla
mentarizmo pradžią ir ga-

daug karčios tiesos, bet tai 
turi padaryti- drąsus žmo- i 
gus, nebijąs užpykdyti 
smetonininktj ir visų kry
žioku.

• SAKO, TEISMAS
TURĖTŲ SPRĘSTI

Daily Workerio
: pondentas ' Wash

čiau, buvo

Jugoslavijos, 
jungos.

. Wrieblowskis sakė, 
jog ne Tarybų Sąjunga yra 
kalta, jei Saugumo Tarybo-

dinęs kiaulieną žuvimi, na, 
ir jis valgo, manydamas, 
būk jis ką nors apgauna. 
Višinskis užgyrė > Syrijos 
delegato kalbą; jis citavo 
paminėtą Kelsenę knygą, 
parodydamas, jog Francū- 
zijos Schumannas suklupo 
ją cituodamas. Jis kreipėsi 
į delegatus, prašydamas, 
kad jie nebalsuotų už tuos 

' siūlymus, kaip jie pateikti; 
j et balsuoja, tai jie turį bal
suoti už tarybinius pataisy
mus; tik tuomet bus'vieny
bė ir Jungtinių Tautų išlai
kymas aukštame lygy j. Jei
gu jūs norite keisti JT. čar
terį, kreipėsi Višinskis į 
delegatus, tai keiskite jį 
konstituciniais metodais, o 
ne suktais būdais; keiskite 
jį, kaip nurodo patsai car
te ris. Tuomet bus visam 
reikalui sveikiau ir garbin
giau. Jis atsakė Kubos de-

Pakistano Sir Moham- 
: med Zafrulla Khan kalbėjo 

vijos! ilgni, abejojančiai ir iškėlė 
Čilės daug siūlymuose dalykų, 

kurie jam atrodo neaiškūs.
Tenka skaitytojui paste- 

įbėti, jog Jungtinių Tautų 
pagal

■Rob. F. Hali plačiai rašo a- kč> kad Jiedu savo P.ataisy-
■ ■ ' ■ - ' I mus atšaukia, nes, girdi, a-l.

merikin'iai pataisymai da- [ čarteris sudarytas
Itykus pataisė; išryškino, at- skyrius; jis yra lyg ir kons- 
sieit, padarė tokiais, kokiu titucija. šiai .tarptautinei 

i norėjo Jugoslavija ir Čilė! organizacijai. Tuo būdu, 
c ~ ’ •• ' ' į_ delegatai,kai jie kalba, daž

nai mini tą ir tą čarterio

pie 11 komunistų vadovų 
peliacija aukse. šalies t

• kitose liaudies sme. Jis mano, jog valdžios 
šalyse.

/ pusė to skaičiaus y- klysta,

APIE ADVOKATĄ 
SU BARZDA

Vienybėje skaitome

virš

turi 
sri-

advokatas Philip Perlman 
sakydamas,

aukščiausias teismas netu
rėtų svarstyti, ar teisėjas Į 
Medina teisingai elgėsi, į 
teisdamas tuos komunistų 
vadovus. Mr. Perlman, kaip 
žinia, sutinka, kad teisimas i m^.s^vo 
svarstytų tik tai

Peru delegacijos pirmi
ninkas Dr. Victor Andres

į i iBelaunde pagyrė Čilės de- [skyrių. Vieni mano, jog tas 
legacija už džentelmaniška ir kitas skyrius griežtai 

pasielgimą — už ištrauki- prieštarauja Jungtinių Vai- .. . .
tstijų ęiulymams, kiti suran- • legacijai: T. Sąjunga me-“pataisymo.”

Pietų Afrikos delegacijos da tam tikrus- skyrius, ku-!^ad neišstojo prieš mažą- 
1 rie,Smi-I ™ T■' galva G. P. Joste pranešė

apie 
tai, 'kaip tūlas advokatas 
Nargelavičius rašė straips
nius. Girdi: I

! Šių metų pavasarį ėjusiame 
(tuomet Vokietijoj “Lietuvy
je” per 11 numerių (6—16 
•'nr. nr.) buvo ■ išspausdinta 
'straipsnių serija “Lietuvos 
parlamentarizmo pradžia ir 

I galas”. Autoriumi 
“Chronos”. Ilga 1< 
spėliojama, I 
varde, nes nei pats autorius, 

tos paslapties 
Tačiau pastaruo-:

Visur tos pačios kovos už taikų
Gražioje, puošnioje vietoje, vadinamoje Monte Carlo, 

Monaeoje, eina dvidešimt pirmasis dvimetinis Board of 
Governors of the League of Red Cross Societies susi-!nei redakcija 
rinkimas. Jame iškilo klausimas, kaip Raudonasis Kry-1 neatskleidL r_____

,Žius ir jo skyriai privalo žiūrėti į karus? Liaudiškosios jp laikui autorius pasikalbėji- 
deftiokratijos delegacijos siūlė, kad visur Raudonasis muose su 
Kryžius griežtai stovėtų prieš naują karą, kad jis remtų jau patsai prisipažino prie tų 
sąjūdį uždrausti karuose vartojimą masinio žmonių žu-jštraipsnjų, 
dymo priemonių, kaip atominė bomba, bakteriologiniai i mas ivl 
ir chemikiniai įrankiai.

Atrodo, kad'tokia organizacija, kaip Raudonasis Kry
žius, turėtų nesibijoti aiškiai ir atvirai pasisakyti prieš 
karus, prieš nepateisinamą masinį žmpnių žudymą. Juk 
Sakoma, kad Raudonojo Kryžiaus pagrindas yra žmo- 
hiškūmas.

Bet iš Monte Carlo pranešimas sako, kad prieš toki?

ar
tho įstatymas, pagal kurį ’ 
komunistu 'vadovai 
nusmerkti, palietė
smerktuosius, ar nepaliete. • —‘^raiThtib beverčiai. Gi juos aiškinti, vuoja ir gyvuos.

Mr. Hall’o nuomone, toks i rektyvų. " - 1 ............
Dar vienos kitos dplpp'fl-! Beje, _ ____  _

- , v , v cijų pirmininkai sakė tą ir' prasti, reikėtų turėti po rodo ir tas faktas, kad jis
nes, kaip Medina vedė by- Litą dėl pačios tvarkos. Le-1 ranka čarterį, gi jo lietU- Višinskis, čia pat į jas kal- 
’ą, tai kaipgi jis galės es- banono delegatas Fouad! vių kalboje išleisto neturi- ha mo-ina nr«šn na.

Šitaip baigėsi rytinė sesi-1 lymus.
ja.

Popietineje sesijoje dis
kusijos ir vėl tęsėsi.

Pirmutiniu kalbėjo Ang
lijos Sir Frank Soškice, 
gindamas alnerikinius siū-

x. z JŲ nuomone, nepriešta-:sias tautas ir ji nesakė, būk
! kad jis dar vis negalėtu už’ rauja. Aš čia tų skyrių ne- Kuba “negyvuoja.” Paga-1 I

’J.',,? i amerikinius siūlymus bal-[miniu,, nes jie skaitytojui 
-- ■ [suoti, nes negavo iš savo nėra žinomi ir tuo būdu —

samprotavimas yra siauras,' 
nes, jei teismas nepatyri-. ■

lą, 
minius' dalykus spręsti.

O jei aukščiausias šalies < 
pasirašė teismas tai tyrinės^ jei jis 

_ ą buvo I ims viską-išsamiai, tuomet 
kieno tai slapy-1 jįs įp Medinos žygių neuž- 

girs. ■TŲ

kitais tautiečiais

Am motin skundėsi, kad jo 
.“pataisymų” nesimato, bet 
pirmininkas priminė, jog 
tai' bus galima svarstyti, 
kai siūlymai bus diskusuo- 
jąmi punktas po punkto.

Jungtinių Valstijų dele
gacijos galva, John Foster 
Dulles, aiškino prasmę sa- 

namii j vo pataisymų prie savo pi r-.

liau, jeigu taip kas ir būtų 
sakęs, tai Kuba vi$vien gy- 

, . J ‘ . Kad T.
juos padoti pėrmaža vietos. Sąjunga gerbia ir skaitosi 

norint visa tai su- su mažomis valstybėmis, tai

me.
ba, jas ragina, jas prašo ne- 
balsuothuž amerikinius siū-

, nebereikalauda-
; išlaikyti paslapties. Tad 

į jau nebėra prasmės nėati- j 
[dengti tikrąją tų straipsniui 
autoriaus pavardę: Chronos 
yra kauniškiams gerai pažįs
tamas adv. Nargelavičius.

Kas gi yra tasai Narge
lavičius? Pasiskaitykite: V -- W - J —  ---------- ---  J - - T- L ,

sumanymą tuojau sukilo delegatai Jungtinių Valstybių, Į Savo laiku buvo svarbiu ni- 
Francūzijos, Švedijos, Australijos ir Philippinų. Jie nu-jstitucijų juriskonsultu ir kaip 
todinėja, kad šie klausimai yra politiniai, o politiniais 
reikalais Raudonasis Kryžius neprivalo užsiimti.

Ir taw visur, visuose sąskridžiuose, eina aiškus, griež
tas pasidalinimas tarpe dviejų jėgų— tarp senojo ir nau
jojo gyvenimo.

advokatas yra pasireiškęs žy
miose bylose. Buvo vienas 
blausiai pasiturinčių Kamile 
advokatų, apie kurį būdavo 
dar Kaune šnekama, kad ko- [ 
stiumus ir batus tik užsienyje | 
siūdavęsis, kur daug važinė- į 
davo. šiuo metą gyvena Pietų : 
Vokietijoje ir ruošiasi emi
gracijai į Ameriką. Yra užsi
auginęs barzdą, tad kai kas 
jo ne taip greit ątpažintų.

Taigi gal neužilgo Ame- j 
rikoje dipukų tarpe pasiro-i 
dys ponas su barzda, , tuo-' 
met jau bus aišku, kad juo I 

Nthfti sako, kad Kinijos ir Tarybų Sąjungos interesaiNargelavičius.

Užsirūstinus Indija
Indijos premjeras Nehru išleido naują pareiškimą dėl 

Jungtinių Tautų politikos. Jis aiškiai sako, kad toji po- 
litijka jam nepatinka, kad Indija nebegali visame kame 
eiti su Vakariniu Bloku. Jis sako, kad Jungtinės Tautos 
'iteŪląVė 'klaida, kai nepriėmė. Naujosios Kinijos. Jos pa- 
dd/ė klaidą, kai leido MacArthuro armijoms veržtis per 
3&tą paralelę pirma, negu buvo išbandyti-taikūs būdai 
Korėjos klausimo išsprendimui.

labai kietai susieti su Korėjos likimu ir be šių dviejų ša
lių bendradarbiavimo- jokiu būdu Korėjos klausimas ne
bus išspręstas.

Indija priešinga organizavimui bet kokioje formoje 
Jungtiniu Tautų armijos. Tokia armija šią organizaciją 
paverstų ne taikos, bet karo įrankiu. Indija priešinga ka- 
rui,. Indija mano, sako Nehru, kad gali tame pačiame pa
saulyje sutilpti ir sugyventi visos socialinės santvarkos. 
Jis priešingas komunizmui, bet jis nenori karo prieš ko- 
rnuhižiną, nes karu komunizmo niekas neįveiksiąs.

V Lai, sako Nehru, įvairios socialinės santvarkos prakti- 
Icoje, gyvenime pasirodo, kas jos yra ir ko jos vertos. Te
gu žmonės sprendžia, kuri santvarka jiems geriau pa-

—     ,. ----------- —— .. . ----------------

2 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ke.tv., spalio 19, 1950

Kultūros židinys
ŽAGARĖ, rugp. 25 d.

Gerai veikia kultūros
meilinės saviveiklos kolekty- [ mesnių siūlymų, 
vas. čia sourganizuotas 30 
asmenų dramos ratelis, vado- 

|Vaujamas Janicko, šiuo mętu 
■ repetuoja Čechovo “Dėdę Va
nią” bei Gustaičio ir Chlivic- 
ko “Obelys žydės.”-Su šiais 
veikalais dramos ratelis su
rengs išvykas į rajono kolū
kius. lie to, aktyviai, veikia 
choro, liaudies šokių ir kt. 
rateliai. Ratelių veikloje da
lyvauja mokytojai 
jai ir darbininkai.

B. Knabeikaite

Po Višinskio kalbėjo 
Australijos Spender, šis ’ 
kaltino Višinskį, būk jis 
skleidžiąs propagandą. Gir
di, jo kalba yra niekas dau
giau, kaip propaganda, tai-

lymus ir nurodydamas jų I k°ma milijonams pasaulio 
j žmonių. Mr. Spender kalbė
jo triukšmingai ir aštriai.

Tuoniet popietinis posė-

konstitucingumą.
Po jo kalbėjo Prancūzi

jos Maurice Schumann. Šis 
pasiėmė minėt, prof. Han&> dis ^bnigėsi. 
Kelseno knygą “The Law 
of the United Nations”. Ją 
citavo, iš jos sėmė medžia
gą įrodymui, jog siūlymai 
yra konstituciniai. Jis-pra- 
šyte prašė delegatus bal- asemblėjos politiniame ko- 

’initete

Padaviau skaitytojui 
smulkesnį dviejų sesijų ap
rašymą, kad jis galėtų tu
rėti geresnę nuovoką, kaip 
viskas vyksta pirmajame

Kai jau advokatas Nar
gelavičius buvo “atpažin
tas” ir užpultas, kodėl jis 
negražiai rašė a$e “gra
žiausią ir entuziastiškiau?' 
šią Lietuvos kūrimosi lai- . 
kotarpį”, tai jis atsakė, jog 
tas laikotarpis “galėtų būti 
man tikrai gražus, jeigu 
nebūtų man žinoma per
daug negražių faktų, ku
riuos aš sąmoningai nutylė
jau, nenorėdamas tą laiko
tarpį kompromituoti.”

Vadinasi, Nargelavičius 
dar turi ką nors užantyj. i

Buvęs New Yorko majo
ras William O’Dwyer 
p r išiekdinamas, kaip 
naujas a m b a s adorius 
Meksikai.

Uruguajaus Dr. Enrique 
C. Ąrmand Ugon gyrė Či
lės delegaciją dėl ištrauki
mo savo siūlymo. Dr. Ugon 
taipgi kvotavo (citavo) kai 
ką iš profesoriaus Hans 
Kelsen knygos.

Prieš tūlą laiką profeso
rius Hans Kelsen parašė 

j knygą apie Jungt. Tautas
tarnauto- ir plačiai aiškino jos čarte- 

' rio paragrafus. Iš šios kny-1 
gos pirmiausiai darė cita
tas Andrius Višinskis, nu
rodydamas, jog Amerikos 
siūlymai laužo Jungtinių 
Tautų, čarterį; jis knygą 

| citavo argumentams su
tvirtinti. Po to tą knygą 
pradėjo- skaityti ir kitos 
delegacijos: • Uruguajaus, 
Francūžijos, etc. Kiekviena 
ieškojo pas Dr. Kelsen ar
gumentų.

Ukrainos delegacijos gal
va A. M. Baranovskis, sa
kė, kad jis nesipriešina 
(principe) sušaukimui spe
cial. asemblėjos sesijos, rei
kalui iškilus, bet jis griež
tai "nesutinka su amerikie
čiu siūlomomis metodomis, 
pagal kurias sesija- turėtų 
būti šaukiama; jis sakė, jog 
amerikiečių siūlymai griež
tai laužo Jungtinių Tautų 
čarterį.

Izraelio delegacijos galva 
Abba S. Eban nurodė, jog 
jis dar vis nėra nusistatęs, 
kaip balsuoti dėl procedū
ros sušaukimui specialės a- 
semblėjos sesijos, nors ben-

suoti už siūlymus.
Čechoslovakijos Dr. Vav- 

ro Ha j du kalbėjo prieš siū
lymus, vyriausiai dėl to, 
kad jie pakerta Jungtinių 
Tautų čarterį.

Lebanono Fonad Am- 
moun iškėlė kai kuriu klau
simų siūlymų autoriams.

Syrijos Faris El-EJioury 
Bey reiškė nepasitenkinimo 
ir abejojimų siūlymais.

Pirmininkas paprašė, kad 
kas nors paaiškintų Leba
nono delegacijai neaišku
mus, dėl kurių jie statė 
klausimus.

Mr. Dulles trumpai atsa
kė, tikrindamas*, jog viskas 
būsią gerai, jog siūlymai 
neprieštarauja čarteriui.

Višinskis prašo balso.
Kalba Kubos Dr. Gusta

vo Gutierez. Jis stoja už 
siūlymus ir kaltina Tarybų 
Sąjungą^ kam ji girdi, nesi
skaito. su mažom tautom; 
ji remiasi tik didelėmis 
valstybėmis, galingomis ir 
turtingomis; jai atrodo, 
būk mažosiom tautos visai 
negyvuoja. Jam atrodo, jog 
T. Sąjungos politika veda
ma tais ‘keliai s, ku
riais vedė daras Aleksandr

, svarbiausiame a- 
semblėjos komitete.-
šiaurės Korėjos telegrama

Pirmadienį buvo plačiai 
paskleistas' tekstas telegra
mos, gautos iš Šiaurės Ko- 

! rėjos. Ją prisiuntė Korėjos 
Demokratinės Liaudies Re
spublikos užsienio reikalų 
ministras Saugumo Tary
bai.

Telegramoje nurodoma, 
jog amerikiečiai naudoja 
japonus karui prieš Šiaurės 
Korėją. Tai parodo, sako 
telegrama, jog naudojimas 
japonų kare prieš Korėjos > 
liaudį, dar labiau apnuogi
na amerikiečių imperialis
tinius siekimus Korėjoje. 
Prieš tai 
vyriausybė 
tuoja ir 
Saugumo 
griežtų žygių.

Palestinos klausimas.
Saugumo Taryba pirma

dienį svarstė Palestinos 
klausimą. Kiti komitetai 
dirbo paskyrus darbus. Čia 
tų komitetų yra visa eilė, 
bet, jūsų korespondentas 
juk negalėjo visuose tuo pa
čiu kartu dalyvauti, todėl 
jie ir neliečiami.

Šiaurės Korėjos 
griežtai protes- 
reikalauja, kad 
Taryba , imtų



Juozas Greifenbergeris: kovotojas 
dėl lietuvių tautos laisvės

i Revoliucinio, masių pa
kilimo akivaizdoje krikščio-

| nių demokratų vyriausybe 
griebėsi teroro. Revoliucn 
niai- darbo žmones buvo be

1926 metais smetoniniai budeliai sušaudė keturis Lie-”* 
tuvos darbo žmonių vadus. L - 
minint tų kovotojų žuvimo sukaktį, jų palaikai 
kilmingai perkelti į Valstybinį karinj-istorinį 
Kaune.

Vienas iš tų keturių sušaudytų buvo Juozas 
bergeris. Apie šio kovotojo gy venimą ir darbus patiekia 
kiek platesnių informacijų P. Štaras. Jis rašo:

Juozo Greifenbergerio’ , 
vardas yra neatskiriamai ! 
susijęs su ilgamete didvy
riška kova, kurią darbo, 
žmonės kovojo dėl savo iš
sivadavimo iš buržuazijos 
jungo, su kova, kurioje ge-j 
riausieji darbo žmonių sū- i — • ii r • j t r

l„... .. __________________ --
munistų partijos eilėse ro- įsiveržė į Vilnių, 
dė didvyrišką pasiaukoji- f Greifenbergeris vadovavo Į Greifenbergeris 
mą, geležini tvirtumą ir ne-i Rozos Liuksemburg kom-1 Karaliaučiuje Lietuvos Ko- 
paiaužiamą valią. • Ijaunuolių būriui, kuris tris<munistų partijos •

■ dienas su ginklu rankose | suvažiavime. Tarpe kitu 
T H ■

1 mušdamas Juo-1 i-; puolimus.
Juozas Greifenbergis bu 

i pat aktyvus tarp- i u.c ...... "j.
T . , ... \ „k- • i • J,- išimu pranešima.Jurgis i tautinio darbininkų jauni-j 

• judėjimo organizato- 
dirbtu- irius. 1919' m. lapkričio mėn.

dienų J. Greifenbergeris buvo iš-1 
rinktas nuo Lietuvos Ko- 

tėvui kalvėje taisv- munistinės Jaunimo Sąjun- v gos delegatu į pirmąjį tarp- 
rankius ir kitus padargus, i tautini Komunistinio Jau- 
Žiemą Juozas Greifenber
geris lanke Kalvarijos mie
ste pradžios mokyklą. • 

‘ Pirmasis karas

1947 metų* gruodžio 27 d., 
i buvo iš- 

muzicįų

Juozas Greifenbergeris iš
renkamas Lietuvos Komu
nistinės Jaunimo Sąjungos 
pirmojo Centro Komiteto 
sekretorium.

Kovoje su lenkais
Kada 1919 m. balandžio

atodairos suiminėjami ir 
žiauriai kankinami.

Reakcinė krikščionių de 
mokratų valdžia 1|926 m. 

kišenėse sunešė ' balandžio 25 ei. suėmė Juo- 
į organizuojamą j zą Greifenbergerį ir paso

dino į Kauno sunkiųjų dar-

jo draugams per spaustu
vių darbininkus pasisekė 
gauti reikiamą šrifto kiekį. 
Jie savo

spaustuvę, ir tuo būdu pa- 
dėjo atnaujinti pogrindinės kų kalėjimą^ >

Tačiau ir įiž kalėjimo 
grotų Juozas Greifenberge
ris nenustojo" buvęs veiklus 
kovotojas.

Rumunų tąutos išsilaisvi
nimo sukaktis

BUCHARESTAS, Rumunija. — Rugpjūčio 29 diena —| partija, savo politikoje kai- 
. Nuo tos dienosime vadovaudamasi princi

pu — remtis neturtingai
siais valstiečiais, stiprinti 
sąjungą su vidutiniaisiais . 
valstiečiais 
mai kovoti prieš buožiją, 
kolektyvinių ūkių valstie
čiams teikia visapusišką 
pagalbą. Kolektyvinių ūkių 

iškaičius nuolat auga. Tam 
'padeda ir ta aplinkybė, kad 
jau pirmieji kolektyviniai 

' ūkiai Rumun. valstiečiam 
i akivaizdžiai parodė stam
bios žemdirbystės pranašu-, 
mus. Šiais metais kolekty
viniai ūkiai nuėmė derlių, 
žymiai viršijantį individua
lių valstiečių derlių. Taip, 
pavyzdžiui, A rado apskri
ties Sintano kaimo “Naujo
jo gyvenimo” kolektyvinis 
ūkis gavo kviečių iki 30 
centnerių iš hektaro, Dolžo 
apskrities Galiča Mare kai
mo “Išlaisvintojo darbo” 

’kolektyvinis ūkis — iki 25 
centnerių iš hektaro ir t.t.
Darbo žmonių materialinė 

gerovė
Visų Rumunijos liaudies 

ūkio šakų pakilimas įgalina 
kelti darbo žmonių materi-

reikšminga data Rumunijos istorijoje, 
rumunų tauta pradėjo naują savo gyvenimo epochą, liau
dies demokratijos ir socializmo pamatų statybos epochą

Prieš šešerius- metus, po ketvirčio pramonės planas 
to, kai Tarybinė Armija įvykdytas 104,6 proc 
sutriuškino hitlerinės ka-įrojo ketvirčio planas taip 
riuomenės dalis Jasų-Ki.ši; j pat viršytas. Palyginti su 
niovo kryptimi ir įžengė j 1949 metų antruoju ketvir- 
Rumunijos teritoriją, Ru- čiu svarbiausių pramones 
munijos liaudis nuvertė (produkcijos dirbinių ga-

ant- ir nepaliauja-

1921 metų liepos - rug- 
piūčio mėn. Juozas Grei
fenbergeris dalyvauja Mas
kvoje Komunistų Interna
cionalo III kongrese ir 
to — Komunistinio Jauni- kurių, byla buvo nagrinėja-

teisme. Rumunijos priklausomybei 128,3 proc

Kauno kalėjime tuo laiku hitlerinio statytinio Anto-imyba sudarė: blekti’. ener-į 
■ po Sėdėjo suimti kuopininkai, nesku. fašistinį režimą. Ru-Įgija —

nu) Internacionalo IT-me
nūs ir dukros Lietuvos Ko-119 d. baltųjų lenkų legionai kongrese.

Juozas - Jonas Greifen 
bergeris (partinės 
vardės “Viktoras”, 
zas”, “V. Grigas”, “Naujo 
kas”) gimė 1898 metų b? 
landžio 6 d. Kalvarijos mie-ivo taip 
ste, kur jo tėvas < 
Greifenbergeris. kalvis, tu-jmo judėjimo 
rėio savo-nedidelę 
vėlę. Iš pat jaunų 
Juozas Greifenbergeris pa
dėdavo 
ti valstiečiu žemės ūkio į-

1921 m. spalio mėn, J. 
dalyvauja

ma kariuomenės 1 
(Kuopininkais buvo 
narni tie, kurie buvo 
traukti teisman kaip komu- j 
nistihiu “darbininku kuo- c C

• 112,4 proc., anglis- 
munų tauta padarė galą 108,3 proc:, geležies ‘rūda

vadi- Į nuo užsienio imperialistų ir 1 proc.', 
pa- ’ ryžtingai prisijungė

IlI-jame Pos” sąrašų kandidatai pel

nafta — 111, 
enas — 122,6, 

proc., ketus — 131,4 proc., 
vidaus degimo varikliai —
161.7 proc., traktoriai —
225.8 proc., elektromotorai 
— 228,1 proc., masinio var-

prie 
taikos, demokratijos ir so- 
iciąlizmo stovyklos.

Milžiniški pakeitimai
šešeri metai, praėję nuo. tojimo metaliniai dirbiniai 

— 134,7 proc., cementas — 
117,4 proc. ir t.t. Žymiai iš
augo lengvosios ir maisto 
pramonės gamyba.

Nauji pasinio jimai
Kartu su senųjų įmonių 

ir rekons-

rinkimus į I-jį ir II-jį sei
mą. 1926 m.. birželio 12 d. 
kariuomenės teismas, 
sėms spaudžiant, buvo pri- 'nos, buvo pagrindinių revo- 
verstas visus kuopininkus bucinių pakeitimų šios ša-

I darė suvažiavime šiuo klau- išteisinti.) Karolis Požėla lies gyvenime metai. Agra
rinė reforma panaikino 
dvarininkų klasę. Načiona- ■ 
lizavųs pramonę, bankus, 
transportą, buržuazija ne-; perginklavimu 

j teko savo pozicijų liaudies trdkcija Rumunijoje vyks- 
ūkyje. Tai buvo Rumunijos 
liaudies i^spublikos pramo
nės, žemės ūkio ir kultūros 
nemątyto pakilimo metai. 
Kartu tai buvo metai įnir

šti iš-

kovojo Vilniaus gatvėse, at- klausimų suvažiavime buvo 
baltagvardiečių apsvarstyti partijos darbo 

uždaviniai jaunimo tarpe.
i Juozas Greifenbergeris pa-'

ma-: Rumunijos išvadavimo die-

ir Juozas Greifenbergeris 
LKP IILiame suvažiavi-!instruktavo kuopininkus,

-- - - - ]<aįp ,jie įurĮ laikytis teis
me. '

Savo atsimiųimuose . vie- 
; iš kuopininkų rašė: 

“Už savo pergalę kariuo
menės teisme kuopinipkai 
turi būti dėkingi tiems 
dviem žymiausiems komu
nistiniams veikėjams, ku- tingos klasių kovos 
rie iš kalėjimo vadovavo naudotojiškų klasių liku- 

T , .. __ ___ _ Lietuvos Komu-i visai
. .... na Lenkijos-Taryb. Rusijoj ‘ įs^u partijos

Pirmojo pasauliniOi? karo fronto liniją ir nuvyksta i 
pradžioje J. Greifenberge- ■' Berlyną, i 
ris išvažiuoja į Smolenską, I b u v o 
kur dirba kalviu evakuota- munistinio 
me iš Vilniaus “Vilijos” 
fabrike.

Dirbdamas “Vilijos” fab
rike, Juozas Greifenberge- | nės

me J. Greifenbergeris iš
renkamas LKP Centro Ko-

l miteto nariu ir nuo to laiko j
iki mirties dirba CK ranka|nas
rankon

Jau
nimo Internacionalo kong
resą. Nepaisydamas nepa
prastai sunkių sąlygų, Juo- • 
,zas Greifenbergeris perei

1923 
pėdos 
jungtas 
Lietuvos.

su Karoliu Požėla.
Klaipėdoje ,

m. pradžioje Klai- 
kraštas- buvo pri- 

prie buržuazinės

r in ė reforma

išrinktas Ko- 
J a u n i m o 

Internacionalo Vykdomojo 
Komiteto nai’iu.

Nepaisydamas 
“ ; reakcijos 

ris mokėsi Smolensko gim- j priemonių, 
nazijoje, kurią baigė 1918 j gėris 1920 m. pavasarį al
mėtais.

Augantis rusų darbinin
kų klasės revoliucinis judė
jimas, jos kova prieš cariz
mą patraukė Juozą Grei- 
fenbergerį ir jis, dar būda
mas visai jaunas, įsitraukė i stangomis 
į’revoliucinę kovą. • | Kaune buvo įkurta pirmoji

1»917 metais Juozas Grei- i nelegali LKP Centro Komi- 
fenbergeris buvo vienas iš i teto spaustuve “Spąrta- 
pirmųju komjaunimo orga-'kas”. Joje buvo spausdina- 
nizatorių Smolensko mies- I nii “Jaunasis Komunistas” 
te. Nuo to laiko jis su bū-: (nuo trečio numerio), “Tie- 
dingu jam aistringumu ir 
entuziazmu visas atsidavė 
liaudies ir revoliucijos rei
kalui. Juozas Greifenberge
ris dalvvavo pirmajame, 
Maskvoje įvykusia me, Ta
rybų Rusijos komjaunimo 
suvažiavime.

’ 1919 
darius 
dalvie

Centro Ko
miteto nutarimu Juozas 
Greifenbergeris išvyko par
tijos darbui į Klaipėdos

i taktikai kuopininkų 
teisme.”

Juozo Greifenbergerio
v .j pastangomis 1923 m. Klai- 

burzuazi-j ^gC|()je huvo suorganizuota p. f
J. Greifenber- ■. įpurta nelegali spaustuvė. 

'Juozas D

smurto j komunistinė organizacija ir-1926 m. liepos , mėli, pabai- 
-- goję išėjo iš kalėjimo, pir-

Greifenbergeris kartą buržuazinėje Lie- 
vyksta į Kauną nelegaliam daug pasidarbavo literatu- Nivoje apsigyveno legaliai

čiais, kovos, kaskart aštrė- 
ius'ios vis labiau stiprėjant 

1926 in. gegužės mėnesį, I liaudies demokratijos san- 
rinkimų į 3-ji seimą metu, | tvarkai, 
krikščionys demok ratai 
pralaimėjo.

Viešasis veikimas
Juozas Greifenbergeris

partijos darbui.
Slaptoji spauda

Karolio Požėlos, Juozo 
Greifenbergcrio ir kitų pa- 

1920 m. vasarą

sa” ir “Kareivių Tiesa”.
Juozas Greifenbergeris 

pats rašė, pats spausdino, 
ne kartą pats ir platino li
teratūrą. Būdamas nepa
prastai patvarus, jis ilgai 
vakarais dirbdavo, o po ‘to 
sėdėdavo prie knygų. Jis 

m. pradžiom, susi- nepaprastai daug mokėsi, 
didesnėje Lietuvos kivinosi.

Tarybų valdžiai 
Greifenbergeris ak- 

susikūrusiu Lietuve ip 
i au n i m o n r ga n i z a ci iu 
be Vilnių ie.

1919 m. vasario

kom-

men

i ra leidžiant, gabenant ir j Kaune, Vaisių gat. 40, ir 
Jis buvo ne tik! Per^jo į viešą darbą profsą- 

‘ jungose.
Liaudininkų ir socialde

mokratų vyriausybėj ma
tydama krašte kylant revo
liucines nuotaikas, ėmėsi 
persekioti profsąjungų vei
kėjus, uždarinėti darbinin
ku profsąjungas.

Tais persekiojimais liau
dininku ir socialdemokratų 
vyriausybė silpnino antifa
šistines iėaas, skynė kelią 
fašizmui. Užtat “demokra
tiškoji” liaudininku ir so
cialdemokratu vvriansvbė 
tnn no t motų leido laisvai 
veikti fašistams _ tautinin
ką m s ir klerikalams.

Fašistinio perversmo ren-

1922 m. LKP CK spaus- 
vė. “Spartakas” įkliuvo

• platinant.
I vienas iš vadovaujančių 
draugų partinę spaudą lei
džiant bei platinant, jis bu
vo taip pat ir aktyvus jos 
bendradarbis.

1924' m. birželio - liepos 
mėn. Juozas Greifenberge
ris, kųin Lietuvos Komunis
tu partijos delegatas, da
lyvauja Komunistu Inter
nacionalo V kongrese Mas
kvoje ir LKP IV-me suva

žiavime, kur vėl buvo iš
rinktas Centro Komiteto 
nariu ir vėliau kooptuotas 

ji Lietuvos Komunistu nar
tiios Centro' Komiteto Or
ganizacini Biurą.

z Nuo 1925 m. Juozas Grei
fenbergeris partijos darbą 

: dirba Kaune. Jis dažnai na- 
vaduoja ano meto LKP|Eurnnos ro^<oionierįąi.

buržuazija. bet ir Vakaru 
vi-

ta naujų fabrikų ir gamyk
lų statyba. Pastaraisiais 
metais šalyje suorganizuo
ta masinė gamyba pramo- . .
nės dirbinių, kurie anks- i a^tnV ?VC I1 neitais me- 
v t • 4- •» ri /-I n L i I m nrllT-
ciau nebuvo gaminami. Ru
munijos gamyklos dabar 
gamina naftos įrengimus, 
sudėtingas :

nius guolius, garvežius, e- 
lektromotorus, traktorius, 
kombainus, kuliamąsias ir 
laitas sudėtingas žemės ūkio 
mašinas. Penkmečio planas, 
kuris bendrais bruožais jau 
paruoštas ir kuri vykdyti 
Rumunijos liaudis pradės 
1951 metais, numato milži
niškas . kapitalo investici-' 

hjas ir,- pirmučiausia, į sun- 
[kinia pramone. Iš nramo- 
Ininiu a.tžvilcrin atsilikusios 
j žemes ūkio šalies Rumunija 
paverčiama industrine - ag
rarine šalimi.

Socializmo ąugimas
Rumunijos pramonėje so-1 

cialistinis sektorius vaidina J 
vadovaujantį vaidmenį. Že- { 
mes -ūkyje dar vyrauja į 
smulkianrekė camyba, kuri i 
trukdo žemdirbystės kili- 

i mą. Tačiau ir čia įvyko ^lUH.ač 
svarbūs poslinkiai: pasiro- 

■]° dė valstvbiniai ūkiai, maši- 
7J nu - traktorių stotvs ir val-

tais darbininku darbo atly
ginimas padidėjo vidutiniš
kai 30 proc. Nuolat mažė- 

7takles7TuJuii-P‘a ir pramonės pre-
kių kainos. Darbo žmonių 
gyvenimo lygio kilimą gali
ama pailiustruoti ir vartoji
mo augimo duomenimis. 
Antai, šių metu antrame 
ketvirtyje palyginti su pra
eitu metu tuo pačiu laiko
tarpiu tekstilės prekių ir - 
avalynės pardavimas • gy
ventojams sudarė miestuo- > 
se 160 proc. ir kaimuose 
18ž :nroc.; maisto prekių 
atitinkamai — 133 ir 202 
nroc. ir t.t.

Kultūriniai laimėjimai
Praėjusieji metai pasižy

mėjo audringu kultūros ki
bimu. Iki to momento, kai 
Į Tarybinė Armija išvadavo L t

[Rumunija, šalvie buvo 3,2 
; milijono beraščiu. Šiuo me- 
■tu 1600 tūkstančiu žmonių 
iau likvidavo savo neraštin- 

ir 617 tūkstančių 
žmonių mokosi kursuose ir 
suaugusiųjų mokvklęse.

__ ____________ ‘ Palyginti su 1944 metais 
likimą ir sfiečiu kolektyviniai ūkiai.! vidurinių mokyklų mokinių 

bnsimas jos kovas. Tas rvš- pirmieįi kolektyviniai ūkiai | skaičius nuo 1,500,000 įšau
kia! matosi iį paskutinio, | ųaĮvj.susikūrė truputi anks- 'g° iki 2,228.000, aukštojo 
kelias valandas prieš mirtį (aau paįp prieš metus. Da-! mokslo įstaigų 
Juozo Greifenbergerio pa- ųar įa 
‘rašyto laiško.

“Juk, jeigu viešpataujan
ti buržuazija pasisotintų 
keturių krauju, tuomet bū
tų maža bėda. Bet juk tai 

įtik pradžia. Kalėjimai ne 
tik Kaune, bet ir kituose 
miestuose pripildyti. Mūsų 
teismo komedija gali pasi
kartoti ir kituose miestuo- i 
se.” Ir. toliau: “Masės ga-: 
voja. Jos dar neišgvvendi- 
no demokratinės iliuzijos, 

i kuri riša jų rankas ir ko- j 
j jas. Bet ši pamoka, nors ir' 
1 sunki, nepraeis veltui. Su- 
i pratusios p a r d ą vikišką 
I smulkiosios buržuaz. moks- 
| lo U jos partijų rolę ir išsi- 

tuo va(^vusi°s nuo .IU įtakos, 
darbo masės palengvins sau 
kelią prie galutino išsiva
davimo nuo kapitalo jun
go.” ‘ į

1926 m. gruodžio 27 d. 5 
vai. fytą Juozas Greifen
bergeris, K. Požėla, a K. 
Giedrys ir R. Čarnas buvo 
tyviai ' dalyvauja pirmųjų 
smetonininkų budelių su
šaudyti VI forto rajone 
prie Kauno.

'Svarbiausios . Rumunijos 
pramonės šakos jau 1948 
metais viršijo prieškarinių 
1938 metų lygi. 11949 me
tams buvo užplanuota pra
moninę gamyba padidinti 
40 proc. Šis uždavinys buvo 
viršytas. Šių metų pirmojo

ties sprendimą Karoliui 
Požėlai, Juozui Greifenber
geriui, Kaziui Giedriui ir 
Rapolui Čarnui.

Paskutinėmis . savo' gyve
nimo valandomis keturi ko
munistai. iu tarpe ir Juo
zas Greifenbergeris, paro
dė, kaip miršta revoliucio
nieriai. Jie žinojo,’ kad ių 
bnkia neišvengiama mirtis. 
"Jokio malonės nrašvmo jie 
neda.vė ir nemaldavo nasi- i 
gailėjimo, 
bergeris, 
draugai, 
tolesni

Juozas Greifen- 
kaio ir kiti ;* 
galvojo tik anie 

partijos

vra anie 850; jie ! skaičius — nuo
; jungia keletą dešimčių tuk-. 48.600'žmonių.

i policijos rankas. Partijos Qenfro Komiteto sekreto-'S11 nirma Aho-liins knnser- 
orgąni' rį1-1 Karoli Požėla v^toriaj. kurie tikėjosi tuo

DaiiP- dėmėto lis skiria Liatnva. i ių
darbui kareiviu tarne. JO: kuriamą antitarybinį blo- i 
pastangų dėka išaugo ko
munistu itnkn kariuomenės 

T iotnvnip.
1 m. nobnicrnia Kore

lis PnySla tp (Tvoi_
fenhererpri s — LKP CK 
Politinio Biuro priešaky i e, 

1926 metų kovose 
1926 m. sausio men. Kau-

darbuotojai imasi < 
zuoti naują spaustuve. 1 
Juozui Greifenbergeriui ’ir

topini, kurio tikėjosi tuo

ne giliame pogrindyje įvy- £ad 
ko Lietuvos Komunistų ! •

Wil

Art Felsch atidaro pasaulinį beisboles lošimą Phila- 
delphijoj Shibe Parke. Jis yra matęs 21 pasaulinį beis
boles lošimą. -

partijos VI-j i konferencija. 
Jųje dalyvavo ir Juozas 
Greifenbergeris.

Po konferencijos Juozas 
Greifenbergeris ,aktyviai į- [ 
si jungia į III-joj seimo rin-i 
kimų kampaniją, per prof- • 
sąjungas organizuoja pla
čią kampaniją darbininkų 
ir kaimo " varguomenės iš
statytiems kandidatams 
remti. Jis suburia apie par
tiją aktyvą ir plečia parti
jos įtaką plačiausiose dar
bo žmonių masėse.

ka.
Fašistų smurtas

1926 m. gruodžio 17 d. 
Lietuvos fašistai, smetoni- 
ninkai ir krikščionys demo- 

i kratai smurtu pagrobė val
džią. Liaudininkų ir social
demokratų vadai gerai ži
nojo apie fašistų rengiamą 
perversmą, tačiau jie ne tik

l nepasipriešino,' bet i 
priešingai, padėjo “įteisin- ; 
ti” Smetonos - Voldemaro- I 
Plechavičiaus smurtą, 
parodydami savo tikrą dar 

įbo žmonių priešų veidą.
Pirmos fašizmo aukos 

buvo komunistinių organi
zacijų vadovai: Karolis Po
žėla, Juozas Greifenberge
ris, Kazys Giedrys ir Rapo
las Čarnas.

K

Mirties bausme
.Fašistinis teismas tiksliai 

įvykdė smetoninės gaujps 
nurodymus ir paskelbė mir- P. Štaras

studentų
20.700 iki
Du kartus 

skaičius. xi padidėjo teatrų
Rumunijos kaime atsirado 
klubų, bibliotekų, radijas, 

Rumunijos , darbininkų kinas. S. I.

stančiu valstiečiu ūkių.G C

Rumunijos kaime

r Darb,O| sekretorius Maurice Tobin tariasi su Nacionalio 
Saugumo ResuCsą Tarybos pirm. W. S. Symingtonu ir 
apsigynimo sekretorium gen. Geo. Marshallu darbinin
ku rolės mobilizacijos klausimu.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily 1—* Ketv., spalio 19, .1950



K

GERTRUDE RASKAUSKAS, 
sopranas iš Waterbury, Conn, 

žymi koncertų dainininkė.
G E().' KAZAKEVIČIUS, 
Ayio Choro mokytojas.

2
y.
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g®,
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Puiki programa

f
L-

-J ES K E VIČIŪT ft-Y<) IJ N (J
sopranas, operų solistė.

linksmi šokiai po programosh

A
i
A

RICHARD BARRIS,
Akordionistas,

iš Dedham, Mass.

Sekmadiera Spalių Oct. 29•1

110-06 ATLANTIC AVĖ

Programoje taipgi dalyvaus AIDO CHORAS 
vadovaujamas George Kazakevičiaus

AUDITORIUM
RICHMOND HILL, N. Y.

Šokiams gros George Kazakevičiaus Orkestrą 
amerikoniškus ir lietuviškus kavalkus

WQ. A7Ą

Sėdynės rezervuotos, prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus. Koncertui įžanga $1.50. Vien tik šokiam 
•. VisŲ Laisves patrijoty prašome kviesti savo draugus ir pažįstamus į dienr. Laisves koncertą.įžanga 75<

TARYBŲ LIETUVOJE
Lietuvos TSR tarp įmonių, 

kolūkių ir įstaigų prasidėjo 
lenktyniavimas dėl tinkamo 
Spalio socialistinės revoliuci
jos 33-jų metinių sutikimo, 
įmonių kolektyvai nutarė 
šventei išleisti viršum plano 
daug produkcijos. Stachanovi- 
ninkai įsipareigojo kaip dova
ną Spalio socialistinės revo
liucijos 33-sioms metinėms 
pirma laiko įvykdyti 'metinę 
programą.

Tuoj po Lietuvos išvadavi
mo iš vokiškųjų fašistinių 
grobikų respublikoje prasidė
jo atkuriamasis darbas.

. Hitleriniai grobikai paver
tė griuvėsiais ir degėsiais Lie
tuvos miestų kvartalus, fabri
kus, gamyklas, kultūros įstai
gas. Jie suardė du trečdalius 
gamybinių pajėgumų, beveik 
visas elektrines. Daugiau kaip 
40 procentų sumažėjo stam
biųjų raguočių ir arklių skai
čius, o kiaulių skaičius — 60 
procentų.

Broliškosios tarybinės res
publikos suteikė Lietuvos 
TSR neįkainuojamą pagalbą 
atkuriant liaudies ūkį. 1949 
metų pabaigoje prieškarinis 
pramonės produkcijos išleidi
mas viršytas 67 procentais. 
Sukurtos naujos pramonės ša- 

jų: traktorininkai, kombaini
ninkai, mechanikai, elektro
monteriai.

★
\ Vilnius — žydinčioj! Lie
tuvos Tarybų Socialistinės 
Respublikos sostine. Per pas
taruosius šešerius metus Vil
nius tapo stambiu respublikos 
pramonės ir kultūros centru.

1950 metų kovo menesį! 
Vilniaus pramonė pirma laiko 
įvykdė penkmečio planą pa
gal bendrosios produkcijos 
apimtį, kurios išleidimas, pa
lyginti su 1945 metais, padi
dėjo '8 kartus. Sostinės įmo
nėse dirba daugiau kaip 3,- 
600 stachanovininkų. Tiktai 
per 1949 metus Vilniaus įmo
nių gamybos novatoriai ir ra
cionalizatoriai pateikė dau
giau kaip 1,500 pasiūlymų 
technologiniam procesui pato
bulinti. Pusė pasiūlymų jau į- 
vesta gamybon ir davė apie 
6 milijonus rublių ekonomi
jos.

Vilniuje audringai auga 
kultūroskšvietimo įstaigų tink
las. Mokykloms atstatyti ir 
remontuoti per pastaruosius 
ketverius metus išleista’ dau
giau kaip 8 milijonai rublių.

Dar puikesnis Vilnius taps 
artimiausiais metais. Nebega
lima bus pažinti Tarybų aikš
tę. Dabar baigiami statyti di
li arb u o to j a ms. A re h i t e k tū fi
nis aikštės ansamblis bus su
sietas su Tauro kalnų, kur

Į kos. Respublikoje gaminama 
daugiau kaip 200 rūšių nau
jų pramoninių gaminių. Jų 

, tarpe — metalo piaunamo- 
Lsios staklės, elektromotorai, 
dažomieji aparatai, tikslūs ! 
matuojamieji prietaisai, elek-

i triniai skaitikliai.
★

Lietuvos TSR įvyko esmi
niai pasikeitimai žemės ūkyje. 
Daugiau kaip trys ketvirtada
liai valstiečių ūkių susivienijo 
į kolūkius. Lietuvos darbo 
valstiečiai visiems laikams at
sikratė skurdų, buožinių bei 
dvarininkų išnaudojimą. Vals
tybė teikia kolūkiečiams di
džiulę pagalbą sėkla, trąšo
mis, kreditais gyvuliams įsi
gyti, gyvenamiems namams 
bei ūkiniams trobesiams sta
tyti.

Respublikoje sukurta 113 
mašinų-traktorių stočių, turin
čių tūkstančius pirmaeilių i 
traktorių ir žemės ūkio maši- 

įnų. Visa tai padeda kelti der- 
Į tingumą. 1949 metais derlius 
i kolūkiuose buvo žymiai di
desnis, negu individualiuose 
valstiečių ūkiuose.'

Iki 1950 metų respublikoje 
suorganizuota daugiau kaip- 
15 tūkstančių 'gyvulininkystės 
ir paukštininkystės fermų. 
Kaime atsirado naujų profesi

projektuojama pastatyti di
dingą Pergalės paminklą. Ta
rybų aikštės centro numatyta 
pastatyti Lietuvos TSR Vy
riausybės rūmus, i J

Ditloli darbai taip pat at- j 
likti siekiant gerai sutvarkyti , 
Kauną,’ Klaipėdą ir. kitus Lie- I 
tuvos TSR miestus.

Per tarybų . valdžios metus 
respublikoje sukurta daugiau 
kaip pusketvirto tūkstančio 
mokyklų, 11 aukštųjų mokyk
lų. Mokyklose, universitetuo- •. 
se, institutuose, tcchnikumuo- j 
se, įvairiose specialiose res
publikos mokyklose mokosi 
apie pusę milijono žmonių.

Tarybų valdžia, pirmą kar
tą per visą Lietuvos istoriją, 
įsteigė Mokslų Akademiją. 
Lietuvos mokslininkai akty
viai dalyvaują socialistinėje i 
statyboje.

Pokariniais metais Lietuvo-} 
je išėjo iš spaudos.' daugiau ' 
kaip 27 milijonai egzemplio
rių knygų ir brošiūrų.' Respub
likoje leidžiami 48 laikraščiai, i 
kurių bendras tiražas dau
giau kaip puse milijono eg
zempliorių, ir astuoni žurna
lai.
deli gyvenami namai mokslo

______
Naujų Technikinių j
Kultūrų Aklimatizavimas

' DOTNUVA, rugp. 24 d. — 
žemės ūkio instituto; laukų

bandymo stotyje aklimati- 
zuojami nauji mūsų respubli
kai augalai. Jų tarpe minėti
nos silosinės kultūros— čyna, 
vienmetis raigrasas, sudanka, 
mogaras ir kitos. Bandoma 
auginti naują technikinę kul
tūrą — abisiniškąją k rambų 
ir t. t.

Aklimatizavus naujas kul
tūras, jos bus auginamos res
publikos laukuose.

Jaunųjų literatų 
būrelio veikla

TELŠIAI, rugp. 23 d.—Prie 
Telšių miesto bibliotekos vei
kia jaunųjų literatų būręlis. 
Pūrelyje yra daugiau kaip 
20 pradedančiųjų rašytojų. 
Būreliui vadovauja Telšių 
kraštotyros muziejaus vyr. 
mokslinis bendradarbis Va
latka. Kartu su besimokan
čiu jaunimu būrelyje daly
vauja “Masčio” fabriko dar
bininką^, miesto inteligentai, 
kolūkiečiai. Susirinkimuose 
skaitoma ir nagrinėjama sa
va kūryba, lietuvių literatū
ros žymesnieji kūriniai, o 
taip pat broliškų tarybinių 
respublikų rašytojų knygos.

E. Legeikaitč.

Masiškai ruošiami 
kolūkiniai kadrai

ŠIAULIAI, rugsėjo 3 d. — 
Prie Gruzdžių, veterinarijos 
technikumo baigusi trijų mė

nesių kolūkinių gyvulininkų 
paregimo kursai. ’Mokslą bai
gė daugiau kaip 50 gyvulinin
kystės fermų vedėjų.

Šiaulių srityje kolūkių kad
rams ruošti organizuotas pla
tus mokyklų, kursų, semina
rų ir ratelių tinklas. Dešim
tis žemės ūkio artelių pirmi
ninkų paruošė Joniškėlio ir 
Joniškio vajonėse organi
zuoti kursai, kėdelė kolūkių 

:vadovų grupė mokosi Dotnu
vos kolūkių kadrų mokyklo

je. Pasvalio ir Joniškio rajo- 
I nuošė veterinarijos sanitarų 
ir mechanizatorių kursus bai
gė šimtai kolūkiečių.

Iki šių motų pabaigos sri
ties žemės ūkio valdyba pa
ruoš 500 kolūkių sąskaitinin- 

|kų, daugiau kaip 1,000 že- 
i mes ūkio artelių pirmininkų 

ii- gyvulininkystės fermų ve
il ė j ų.

Atgimusioje “Drobėje”

KAUNAS, rugs. 3 d. — 
Naujai atgimusio “Drobės” 
fabriko cechuose ūžia naujos 
tarybinių įmonių pagamintos 
staklės. Dar visai neseniai 
čia buvo krūvos plytų. Tary
biniai žmonės įtemptu darbu 
užgydo karo žaizdas. Fabri
ko kolektyvas, stachanovinėjc 
taikos sargyboje nuolat didi

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)--- Ketv., spalio 19, 1950

na darbo tempus, gerina ga
minių kokybę, taupo verpa
lus. Stachanovinėjc taikos 
sargyboje eilė darbininkų 
žymiai pakelė darbo našumą.

K. Ališauskas

I z •
Naujo rajono centre

| VIEVIS, rugs. 3d. — Vys

tosi kultūrinis gyvenimas 
i naujo rajono centre — Vie
vyje. Neseniai Čia pradėjo 
darbą kino teatras. Filmai 
demonstruojami kiekvieną 
diepą. Radiofikuota daugelis 
namų, atidaryta biblioteka, 
klubas. Naujuosius mokslo 
metus pradėjo dvi septynme
tės mokyklos ir viena pradi
nė. Iki tarybų valdžios čia 
tebuvo tik pradinė • mokykla.

H. Bočkauskas

Statyba Kaišiadoryse
KAIŠIADORYS, rugs. 3 d. 

— Mieste vykdoma eile sta
tybų. Baigiami statyti nauji 
kultūros namai su didele žiū
rovų sale. Ruošiama statybi
nė medžiaga naujam kino te
atrui. šiemet pastatytas 21 
naujas gyvenamasis namas.

Siekiant pateikti daugiau 
statybinės medžiagos, mieste 
įrengta nauja elektrinė lent
pjūve. ' B. Genzelis

rj Į
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tik tuo- Už išleidimą pajėgingo teisiu-

ai

PRANEŠIMAS
BALTIMORE, MI).

Lietuvių Svetainės Bendrovės

CLEVELAND© ŽINIOS

Stokite j Kontestq
Gauti Laisvei
Naujii Skaitytojų

darbuotis kiek tik iš-

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y

nušvies- 
naujai 
su pri-

Pre
savo

pasiryžę veikti 
prieš besiartinau-

čia 
šeimų atsidurti be pastogės 
tapti išmesti iš namų ž 
mirčiai. Todėl De Lacy
no kovoti visiems už. rendų 
aprubežiavimo įstatymą mies
to ir valstijoje.

— Aš atsišaukiu i čiagi- 
mius ir sveturgimius piliečius 
stoti kartu su nepilicčiais, ku- I

Lacy pasakė ge 
prakalbą, 

šalies 
atmosferą

McCarran biliaus.
tylė- 
pri- 
apic

sun- 
k ui

pasi- 
svctimšalių 
De Lacy į- 1 

pasinau d oda- 
karu pakėlė 
iš kurių iki 50 ;

atšaukimą McCarran akto ir 
prieš kandidatus, kurie bal
savo) už tą aktą. Labiausiai 
prieš Taftą, Grosser, Peighan, 
Bolto.n ir Young, pasmer
kiant juos už balsavimą už 
McCarran bilių.

3. Daryti tv.irtą spaudimą

rių teisės rūsčiai pragaišintos 
McCarran biliuje. Tik vienin
gas išstojimas galės išgelbėti 
progresyvius darbininkų va
dus ir sveturgimius nuo žiau
raus persekiojimo -

Imet, jeigu mes imsimės rim- 
1 tai prieš kiekvieną puolimą.
i —Aš raginu visus daryti vis
ką, kas galima, taikos jvyk- 

; dymui. Įdėjus Kinijos liau- 
■dieSy/ delegatą,' į Jungtinių 
i Tautų organizaciją bptų gali- 
l ma pasekmingiau išrišt’ 
; kias Azijos problemas, 
(šimtai milijonų žmonių 
i ryžo nusikratyti 
Į piniguočių jungą.
rod iii ėjo,, kaip 
m i Korėjos 
mums taksus, 
bilijonu bus sunaudota vien, i 
kariniams prisirengimams; į- 
vestas taikos laiku verstinas 

(kareiviavimas; paskatino. Mc- 
■ Carrano biliaus praleidimą; 
į pakėlimą pragyvenimo kai- 
!nų; pamiršo atšaukti Taft- 
llartley įstatymą ir jfeišleido 
nacionalio teisingos samdos 
įstatymo.

1 ♦ 
>.

Konferencija nustatė soka- 
Į mą rinkiminę platformą;

1 Kovoti už rendu konlro- 
lę, Clevelande bus žymi dalis 

ker Heights, ir tuomet sekan- De Lacy politinės veiklos, 
žiemą’’galėtų tūkstančiai 'taip kad žmones galėtų iš to 

■gauti sau naudos per šią rin- 
iemos j kiminę kampaniją. Pasisaky- 

ragi-iti griežtai, kad valstija išleis
tų rendų nustatymo kontro
lės įstatymą, kuris nedaleistų 
i rendų pakėlimo, kaip pavyz- 
• džiui Heights, kur rondos pa

lo iki 50 nuošimčių.
2. Vesti intensyvų kovą už

Iš P. P. Apskrities 
Konferencijos. H

Cuyahoga apskrities 
gresyvių Ęartija atlaikė
konferenciją, kurioj buvo nu
statyta rinkiminė platforma. 
Delegatų susirinko vidutiniai 

V ir visi buvo 
už taiką ir 

’ tį fašizmą.
Hugh De 

rą įžanginę 
damas mūsų 
sukrėstą 
ėmimu

“Komercinė spauda, 
jusi iki tas bilius tapo 
imtas, pradėjo —""abejoti 
to biliaus legalumą. Kiti
raščiai jau griežtai pasmer
kė tą bilių, nes mato, kad 
Amerikos žmonės nesiduos 
taip lengvai surakinti .jų 
rankas retežiais, — sakė De 
Lacy. — Dabar yra laikas 
reikalauti atšaukimo ir vesti 
kovą teismuose už sulaikymą 
to nedoro žingsnio. Tik taip 
veikdami susilauksime iš pu
blikos paramos.”

Toliau De Lacy perspėjo, 
sakydamas, kad jeigu rendų 
kontrolė bus panaikinta, ren- 
dos galės pakilti iki 50 nuo
šimčių, kaip kajRjiaJtilo Sha-

LEVAS TOLSTOJUS ■ , , '

VAIZDAI IŠ KARIŠKIU GYVENIMO
1 MIŠKO KIRTIMAS. — Junkerio pasakojimas. - immo

Baltimore, Ml

gos samdos įstatymo — bus 
dalis rinkiminės kampanijos.

• ’ " 1

4. Budavoti,- .išvystyti spau- 
jdimą^u'ieš poli’čtjos brutališ-
I kūmą prieš :negrus—bus da
lis rinkiminės darbuotės. Mes 
protestuosime prieš policijos 
žiauriai sumušima Donald i *•
Rogers ir reikalausime, kad 
prezidentas Trumanas nuim-" 
tu mirties bausmę nuo Įeito- i I c ' • Inanto Lėo Gilbert. *

5. Mes rodysime reikalą ir 
! galimybę taikos, įrodydami 
1 skirtumą tarp taikos ir prog
reso, arba karo ir reakcijos.

P. P. Cuyahoga apskrities 
jsekretorius Mel Mitchell ra- 
'gino paremti Dr. W. K. B. 
j DuBoiš kandidatūrą į J. V. 
; senatorius, kuris kandidatuo
ja ant American Labor Par

ity tikieto išv Niujorko. Mit
chell apeliavo i visus laisvės 

; draugus pąsiųsti po $1 aukų 
iDuBois paramai per George 
i.Mui'phy, 56 W. 45th St., 
j New York, N. Y. J. N. S.

185 ... metų viduržiemy mūsų bate
rijos divizionas stovėjo Didžiojoje čeč- 
nėje, rinktinės sudėtyje. Vasario 14-tos 
vakarą, sužinojęs, kad būrys, kuriam aš, 
nesant karininko,- vadovavau, yra pa
skirtas į rytojaus koloną miško kirsti, ir 
is vakaro gavęs ir perdavęs reikiamus • 
įsakymus, anksčiau nėi paprastai parė
jau į savb palapinę ir, neturėdamas

L kvailo papročio palapinę šildyti degan- 
| čiom žarijom, nenusirengęs atsiguliau 

savo lovon, pastatyton ant kuolelių, užsi
traukiau ant akių papachą, susivyniojau 
į kailinius ir užmigau tuo ypatingu kie
tu ir sunkiu miegu, kokiu paprastai mie- 

| gama rūpesčių ir nerimo prieš pavojų 
i valandoje. Tą nuotaiką man sukėlė kau- 
I tynių laukimas rytojaus dieną.

..... ....... , _ di-
! rektoriai rengia šaunų.bankietą pro-j 
I ga 29 metų sukaktuvių. Rankiotas I 
jvyks šeštadienj, 21 dieną spalių, ■ 
savo svetainėje, 851 Hollins St. Pra-j 
džia lygiai 7 vai. vakare. Įžangos į 

Į tikintas $3. Už jj bus duota skanių 
i valgių ir tinkamų gėrimų. Geras or- 
i kęst ras gros įvairius šokius. Visus 
i ir visas kviečiame atsilankyti. - 
' Rengėjai. (199-200)

Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų prasidės su
1 diena spalių-Oct. ir tęsis iki 1 d. sausio-Jan., 1951 m.

KONTESTANTAMS YRA SKIRIAMOS PINIGAIS 
SEKAMOS DOVANOS:

Naujiems skaitytojams-duosime dovaną Rojaus Mizaros naują apysaką 
Kelias į Laismę. Tai nepaprastai vaizdingas apraymas skaudžių įvykių iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo.

Prašome vajininkų pasiūlyti naujai užsisakantiems 
dovaną. Visi, kurie įsigijo tą knygą- džiaugiasi jąja, 
ją gaus vajaus laiku, užsisakydami dienraštį. <

Iki šiol oras labai gražus vajui. • Prašome vajininkų
galint, gavimui Laisvei naują skaitytojų. Rūpinkimės visi išlaikymu savo 
dienraščio — platinkime jį. . 1

Visų esančiųjų Laisvės skaitytojų* prašome gauti nors po vieną naują 
skaitytoją. Pakalbinkite kiekvieną savo draugą, kiekvieną lietuvį užsisakyti 
dienraštį Laisvę.

dienrašbi
Džiaugsis ir tie, kurie

Perkant money-orderius, pašto notas ar čekius apmokė jjmui už Laisvės 
prenumeratas reikia rašyti tik ‘LAISTĖ. Tiktai vieną žodį LAISVĖ. Nerei- 
ika dėti Daily ar Lithuanian Daily. j Rašydami vajaus reikalais adresuo
kite: '

Trečią valandą ryto, kada buvo dar 
visiškai tamsu, nuo manęs nutraiykėįšil
dytą skranda, ir rausva žvakės!; 
nemaloniai rėžė į užmiegotas akis 

“Malonėkite keltis,” tarė kažka: 
merkiau akis,' nesąmoningai užsitrau
kiau vėl ant savęs skrandą ir užsnūdau. 
“Malonėkite keltis, —'pakartojo Dmitri- 
jus, negailestingai kratydamas mane už 
peties. — Pėstininkai išžygiuoja.” Stai
ga atsipeikėjau, suvirpėjau ir pašokau 
ant kojų. Greitomis išgėręs arbatos stik
linę ir nusiprausęs apledėjusiu vande
niu, išlindau iš palapinės ir nuėjau į 
parką (vieta,' kur .stovi pabūklai). Buvo 
tamsu, ūkanota ir šalta. Naktiniai lau
žai, tai čia, tai ten' žioravę stovykloje, 

j nušviesdami miegūstus kareivius, susi- 
j spietusius aplink juos, savo neskaidria 
! rausvą šviesa dar labiau didino tafhsą. > 

Netoliese buvo girdėti vienodas, ramus 
knarkimas, toliau — judėjimas, kalbos 
ir šautuvų barškėjimas: pėstininkai ren
gėsi išsfygiuoti; kvepėjo dūmais, mėšlu, 
dagčių ir migla; per nugarą bėgiojo ry
tinis šiurpas, ir dantys nehoromis kale
no vienas į kitą.

Tik iš prunkštimo ir reto sudundėji- 
mo galima buvo atskirti šitoje neperre
gimoje tamsoje, kur stovi užkinkyti dvi
račiai ir dėžės, ir iš šviesių degiklių taš
kų, — kųL stovi patrankos. Pasakius: 
“Vardan»(dievo,” sužvangėjo pirmutinė 
patranka,'paskui ją suklegėjo dėžė, ir 
būrys pasijudino. Įžengęs į spragą tarp 
pėstininkų, būrys sustojo ir ketvirtį va
landos laukė, kol susirinks visa kolona 
ir išjos viršininkas.

—Bet pas nius trūksta vieno karei
vio, Nikolajau Petrovičiau, — prieida
ma prie manęs/tarė juoda figūra, ir aš 
tik iš balso pažinau, kad tai būrio fe- 
jeiverkeris'Maksimovas. ;

—■' Kurio? ’
. — Velenčuko nėra. Kinkant jis visą 
Laiką čia pat buvo, aš pats mačiau, o da
bar nėra.

y

Kadangi neatrodė, jog kolona tuojau 
pat pajudės, nusprendėme pasiųsti ri
kiuotės efreitorių Antondvą ieškoti >Ve-,. 
lenčuko. Greit po to pro mus tamsoje ris
čia prajojo keletas raitelių: tai buvo vir
šininkas su svita, tuojau pat sukrutėjo 
ir sujudo kolonos priešakys, pagaliau ir 
mes, o Antonovo ir Velenčuko nebuvo.

šviesa

r

ir

Tačiau nespėjome nė šimto žingsnių nu
žengti, ir abu kareiviai pavijo mus.

— Kur jis buvo? — paklausiau Anto
novų.

— Parke miegojo.
— Ką, jis girtas, ar ką?

— Tai kodėl užmigo?
— Nežinau.
Trejetą valandų mes lėtai stūmėmęs 

kažkokiais neartais, plikais laukais ir 
žemais krūmokšniais, , traškančiais po 
patrankų ratais, vis tokioje pačioje tylo
je ir tamsoje. Pagaliau, pereinant negi
lų, bet nepaprastai sraunų upelį, mus 
sustabdė, ir avangarde pasigirdo šautu
vų šūviai. Šitie garsai, kaip ir visada,, 
atgaivino visus. Rinktinė tarsi atbudo; 
gretose sušneko, sujudo, ėmė juoktis.

? Kareiviai vieni ėjo imtynių.su draugais, 
kiti šokinėjo nuo vienos kojos ant kitos, 
treti kramtė sausainius arba įvairumo, 
dėlei gerbė šautuvu ir stojo ramiai. Ir 
migla ėmė pastebimai balti rytuose, 
drėgmė dar labiau gėlė, ir aplinkiniai 
daiktai palaipsniui skyrėsi iš tamsos. 
Jau ėmiau Įžvelgti žalius lafetus ir dė
žes, miglota drėgme apsitraukusias vari
nes patrankas, pažįstamus; iki inenkiau- 

anulkmenų žinomus savo kareivius,

Lietuvių Svetainės Bendrovės 
bankiętas spalio 21

Lietuvių Svetainės Bendro
vės direktoriai ruošia šaunų 
bankietą, kad «paminėti 29 
metų sukaktį nuo salės atida
rymo. '

Bankiętas bus šeštadienį, 
spalio 21, savame name, 851 
Hollins St. Pradžia 7 vai. va
kare.

Bus valgiai ir gėrimai duo
dami už Įžangos bilietą $3. 
Bus orkestras šokiams ir viso- 

ivairumai. Rengėjai kvie- 
visus dalyvauti.

Peter Paserskis.

ki
čia

Elizabeth, N. J
Brooklyniečiai atidarė 
puikią užeigą ,

Šiame mieste apsigyVenp 
buvę brooklyniečiai Jonas ir 
Mary Tuškevičiai (Tuskey). 
Jie įsigijo labai puikią užei-

siu
bėrus arklius ir pėstininkų gretas su jų 
šviesiais- durtuvais, maišiukais, užtaisy- 
tuvais ir katiliukais ant nugarų.

Greit vėl pajudėjom ir, keletą šimtų 
žingsnių be kelio paėjėję, sustojom. De
šinėje buvo matyti status vingiuotas 
upelės krantas ir aukšti, mediniai toto
rių kapinių stulpai; kairėje ir,,priešaky 
pro ūkaną juodavo miško ruožas... 

kBūrys atkabino pirmagalius. Mus pri
dengianti aštuntoji kuopa sustatė šautu
vus į gubas, ir kareivių batalionas .su 
šautuvais ir kirviais įėjo miškan.*

Nepraėjo nė penkių minučių, ir viso
se pusėse sutraškėjo ir ėmė rūkti laužai, 

■ išsipylė kareiviai, rankomis ir kojomis 
pūtė ugnį, tempė šakas ir pagalius, ir 
miške nenutildomi suskambo‘šimtai kir
vių ir griūvančių medžių.

Artileristai, šiek tiek lenktyniuodami 
su pėstininkais,, sukrovė savo laužą, ir, 
no/’s jis jau taip įsidegė, kad per' du 
žingsniu nebuvo galima prisiartinti, ir 
tiršti, juodi dūmai veržėsi pro apledėju
sias šakas, kurias kareiviai spaudė ant 
ugnies, ir nuo jų ‘krisdami lašai šnypštė 
liepsnose, apačioje kaupėsi žarijos, ir ap
link laužą pasirodė mirusi balta žolė, — 
kareiviams vis rodėsi maža: jie vilko vi
sus sienojus, kišo piktžoles ir įpūtinėjo 
vis labiau ir labiau.

Kai priėjau prie laužo užsidegti papi
roso, Velenčukas,’ kuris ir šiaip visada 

a buvo nemažas burzdulis, o dabar, kaip 
nusikaltęs, už visus labiau šokinėjo apie 
laužą, perdėtu uolumu plika ranka iš pat ,-| 
laužo vidurio ištraukė žariją, permetė 
porą kartų iš vienos rankos į kitą ir iš
metė žemėn.

— Uždek šiaudeli, tada paduosi, — 
tarė antrasis. -I

— Paduokite, broliukai, degiklį, — | 
tarė trečiasis.,

• . (Bus daugiau)

Philadelphia, Pa

operaciją
Jis fizi- 

/Yras, tai
Jis
na-

Serganti Mūsų Draugai
♦

Drg. L. Tureikis, 43 Pierce 
St., turėjo sunkią 
Metodišt ligoninėje 
niai labai tvirtas
ir operacija sėkmingesnė, 
už keletos dienų sugrįš .į 
mus. Linkėtina jarn^greit su- 
sveikti ir grįžti prie savo kąs-. 
dieninių pareigų.

Drg. J, Gružauskas irgi tu
rėjo sunkią operaciją;'-Jis jau 
sveiksta namuose. Linkėtina 
greito sustiprėjimo. Prašomi 
aplankyti drfe. Gružauską, 
2212 Mt Vernon St.

, Drg. Vaclovas Scotch, 
3028 Ceder St., rimtai sirgo 
ir ilgokai išbuvo ligoninėje. 
Dabar randasi. namuose. Lin
kėtina jam greit susveikti. 
Savu laiku drg, Scotch dar
bavosi pašalpiniūose klubuo
se ir dalyvavo 
mūsų pažangiųjų

Kada buvome

tvirtesni, 
energijos 
kada sensti ir sveikata netar
nauja, žmogus, tarytum, ne
si kenti pats saVęs. Daug mū
sų draugų patenka po peiliu. 
Nuo sunkaus darbo sunku iš
vengti' jų. Retkarčiais išsi- 
braukia iš mūsų tarpo vienas 
kitas, bet retai, palyginus ki
tų srovių žmones - lietuvius.

turėjome daugiau 
visur dalyvauti. Gi

platesniame 
veikime.

jaunesni-

Lyros Choro Koncertas

Ateinantį šeštadienį, 21 d. 
spalio vakare, Lyros Choras 
duos gražų koncertą, tarpe 
5-tos ir ketvirtos — Green 
gatvės, Ukrainų svetainėje.

Vasara prabėgo labai grei
tai ir ruduo jau čia pat. Įvyks 
pirmas parengimas, kuriame 
mūsų publika turės ptogą pa
silinksminti ir pasimatyti su 
daugelių mūsiškių žmonių.

Rep.

Jų užeiga vadinasi Club 
83, randasi ant Livingston * 
St.

Jie kviečia elizabethiečius- 
lietuvius už/eiti į Club 83. Ga
lėsite pasirinkti bile kokio 
gėrimo, importuoto ir čia ga
minto* Taipgi prie gėrimo ga- 

[lite užsisakyti ir užkandžio! 
Vieta gražiai ištaisyta — di
delė; taipgi yra saliukė užpa
kalyje, kur galima ir pasišok
ti.

Tad užeikite pas Tuškevi- 
(čius. Tuskevičįenė yra buvusi 
Demikienė. įsigykite pažintį, 

j jiedu jus maloniai priims. Jie 
i nori susipažinti plačiau su 
ĮelizabethieČiais ir iš apylin
kės. Linkime jiems geros l^lo- 
Įties savo naujame biznyje.

Rep. .

Namų Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai- 
I som stogus, gatarus ir kami- 
I nūs. Nesvarbu kaip toli ir 
j kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass.
1177-J.

So. Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

Tel. Ra 6-

ofisas, 409
4, nuo 5-7

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
NewarkS^N- J.

I »

MArket 2-5172

►Ji i —. an —. ng —i. M —— mu —— m —— na —— mi —— nu —— wi —- rm —— na wi —— mb ——■ “* —M —• *> •—* “ *————*■' * —— ■* ■ —— * "

į 4 CHARLES J. ROMAN
- LAIDOTUVIŲ 1
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 

' Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa/

Tel. Poplar 4110

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., spalio 19, 1950
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NowYorko^Mžgfe7lnl(M Amerikos Darbo Partija Demokratai susiniove Help Wanted Agcy Tol. Plaza 7-2890
HELP WANTED—FEMALE,

Demokratams nepatiko 
Corsi pažadas 
sekti LaGuardia 4*

Matydamas miestiečiuose 
vis dar tebegyvuojančią pa
garbą buvusiam progresyviš-| 
kesniam miesto majorui, re- i 
publikom] kandidatas į ma- j 
jorą Edward Corsi pareiškė, Į 
jog jis Vadovauti] miestą to
kia kryptimi, kokia vadovavo ■ 
“didysis Fiorello LaGuardia.” i

Demokratams tas uždavė ' 
skaudų kiltį. Visi tebeatme
na velionį LaGuar.dią kaipo 
kovotoją prieš ^aPetierius, 
prieš kairių kėlėjus. Atpiena 
kaipo įvedusį mieste daug 
pagerinimų, nors jis buvo a- ; 
tėjęs vairuoti miestą depresi-! 
jos sunkmečiais. Vėliau, veik- j 
la karui prieš fašizmą laimė- 1 
ti, stoka darbo jėgų, varžčiai 
ant statybinių ir kitų medžią- ! 
gų taipgi LaGuardijai trukdė

Nepatenkinti pensijų 
planu veteranams

Yorko miesto korpo- 
patarėjas John B. Mc- 
pasiūlė išmokėti mies- 

veteranam
tuomet, jeigu 
užsilikusią ka- 
laiko duoklę į

racijai 
G rath 
to darbininkams 
pensiją tiktai 
jie pasimokęs 
rinės tarnybos 
pensijų fondą.

Įsakas paliečia apie 1 
darbininkų, p ask i a ust o j o 
ro veteranų. Jie turėtų 
praėjusį laiką sumokėti nuo 
$10 iki $1,200, priklausant 
nuo jų gautos tuomet karinės 
algos. Pasimokėti laiko buvo 
skirti penkeri metai, kurie 
jau baigiasi.

V eteranai 
są duoklę 
valdžia. Tas 
bininkams išeinant 
tarnybon, jeigu kariškio alga 
nebus didesnė už miestinę 
valdžios darbo gautą algą.

Kilo ginčas dėl tos algos 
didumo. Veteranai sako, jog 
jų alga skaitosi tiktai tas, ką 
jie gavo kaipo pamatinę al
gą (base pay).' McGrath tik
rina, jog algon turi būti įskai
tytos visokiausios kariškio 
tarnybos laiku gautosios pa
jamos. Tuomi sudaro 
kad tie veteranai 
pensijų fondui ir kad jie 
ri prarasti pensijas, jeigu 
pasimokęs.

5,000
• ka- 

už

Ar žinai Laisves Statulos
istoriją ir laisves ateitį?

[Majoras įsakė savo 
i pavaduotojui išeiti 
I iš tarnybos

kritikavo demokratus 
ir republikonus

I

su republikonais už 
pirmenybę rinkimuose

*

Reikalinga slaugių; 
ir praktikos; taipgi 
slaugių pagojbininkės. 
way Nursing Homo, 
Parkway, Brooklyn.

registruotos 
reikalinga ir 
Ocean Park- 

1326 Ocean
ES. 5-7137.

(198-260)

pareiškė, no,

Gerb. Lietuvi,

Prieš 66 me
tus f r a n c li
as ų tauta* pa
dovanojo mū
są Jungtinėms

rran įstatymas ir kaip jis 
liečia sveturgimius ? Ar 
atitinka Laisvės Statulos idė-1 kalavo, 
joms?

Tuos ir kitus jstatymiškus- 
tei'sinius klausimus atsakys 
advokatas I. Golobinas. Lie- j 
tuviu Sveturgimiams Ginti'

ma
pa

i Komiteto paprašytas, jis 
loniai sutiko lietuviams 
tarnauti.

pa
ils

ar suaugusi moteriškė 
prižiūrėjimui kūdikio. 4 
apartmentas. Nėra . suti

namų darbo. Nereikės virti.

Pasakyto.]b b radijo kalboje 
iš stoties WNEW darbiečiu / 1 
kandidatas į gubernatorių 
John T. McManus
\jog nei demokratas ‘kongres- 
manas Lynch, nei republiko- 
nas senatorius įves nėra ver
ti iš naujo išrinkti. sPriežas- 

! ti's: '

(šiomis dienomis demokra
tai paskelbė kandidato i se
natorius Ilanley, ‘ republiko- 

laišką, rašytą rcpublikoz.
nui Suffolk apskrities kong< 
resmanui W. Kingsland Ma

tey. Jame Ilanley buvęs pam
išęs, kad užleidimu guberna- 
j toriui J)ewey progos vėl kan- 
i d id roti. j gubernatorių 
i pats laimi finansiniai 
i 
■. Hlanley pareiškęs, kac

Mergina 
pagelbėt i 
kambarių 
kaus

; Guolis vietoje. $100 j męnosj. šauki
te TE. 6-1917 rytais. (200-204)Majoras Impellitteri parei- 

ad ministratyvis
i jam padėjėjas T.ouis Cohen 
'tuojau pasitrauktų iš tarny
bos. JĮ buvo paskyręs toms 

i pareigoms O’Dwyeris.
I m p e 11 i ttc r i s u ž i n o j o, 
h on remia

teisėją Pecorą 
čiau jis tikrina, jog atleidžia- 

:mas jis no dėl politinio, kerš-
20- to, bot kad jis eikvojus vi- j iš dausų 

pinigais samdytą!
politiniams I 
k om pan i j o- >

kad 
jo oponentą 

i majorą. Ta-

Jis

Abelnam namų darbui moteriškė.
I Patyrusi. Paliudijimai. Žemiau 40 
I m. amžiaus. Guolis vietoje. Turi kal- 
I būti angliškai. Privatiniai namai Ja- 
j maica Estates. JA. 6-7531.

(200-204)

Prelekcija ivyks spalio
Liber- . suomenės 

patalpose, Į laiką partiniams 
ir darbams rinkimų 

N. | jc.

reikšmingą do
vaną, L a isvės 
Statulą. Nuo to 
laiko ji, tarsi 
motina, su ži
bintu rankoje pasitinka kiek- tos vakarą, 7:30 vai 
vieną atvykstantį , ar sugrįž- 1 ty Auditorijos ] 
tantį Į New Yorko uostą. I kampais Atlantic Avė..

Kokia tos statulos istorija jllOth St., Richmond Hill, 
ir reikšmė mūsų gyvenimui?

Koks tas naujasis
.1___1? Y. fėjimas nemokamas,
McCa- I RENGĖJAI.

Dešimtis motinų liudijo 
už mokytoją

balsavo už
(spani- i šit,raukiniu iš kandidatūros j
Fr an-

pa
Mergina pagelbėti su 214 m. 

amžiaus mergaituko. Lengvas namų 
darbas. Paliudijimai. Gera alga. 
Guolis vietoje. PR. 2-0829.

(200-202)'

Tie abu “Dewey kontro
liuojamos kongresinės- dele
gacijos“ nariai 
$60,000,000 paskolą
jos fašistui diktatoriui 
co.

Tos paskolos, kaip 
neateina.

tokių dovanų 
dėsni taksai darbo žmonėms, 
aukštesnės kainos ir alkis 
biednuomenei. Priedams prie 
to visko, seka karas. Fašistai 
iš Amerikos gautus dolerius 
ar kitus turtus nenaudoja 
niekam kitam, kaip tik karui

gubernatorių jisai galėsiąs iš
lyginti savo finansinius rei
kalus. Greta to, ji republiko
nai pastatė kandidatu į 
Jungtinių Valstijų senatorių.

Tai Išgirdę, darbiečiai kan
didatai .pareikalavo ištirti. Ir, i tr. 7-6192. 
jei tas pasitvirtintų, Hanley’o į 
ir Dewey’o kandidatūras at
šaukti. Komunistai . pai-eikala- Į 
vo to paties, sakydami., kad , 
pirkimu -ir pardavimu rinki- j 
mų jie nužeminami . iki že- \ 
miausiosios prekės.

Demokratai, nepaprastai 
garsiai•• sušutko tuo klausimu 
kritikuoti republikonus bend
rai, nes is to jie, tikisi laimė
ti rinkimuose.

. j 
' Republikonai taip pat stip

inai demokratams atsikerta. 
JTačiau tuo kaltinimu vyrilu- : U

J Įsiems -kandidatams Dewey ir nes iš to turėjo pelną. Kas is | 
to išėjo? Nueikite į veteranų 
kapines, rasite atsakymą.

" D-tis.

žinia,
Daugiau 

fašistams, di- Namų darbininkė; patyrusi; gori 
namai. Vienas vaikutis. Guojis vie
toje. Nuosavas kambarys ir vana. 
Vėliausi paliudijimai reikalingi.

Savo kalbose už Pecorą 1 
; Cohen pasakęs, kad Impelli- 
I tteri nedalyvavęs bent 75rse 
: nuošimčiuose Miesto Tarybos 
į susirinkimų. O jisai buvo tos 
į tarybos prezidentu. Gi Impe- 

ginčija, kad tai ne-

kalbose Namų darbininkė. Nuosavas kam
barys. Maža šeima. Paliudijimai. 
SI 00 j mėnesj. LU. 3-2574.

i llitteris
I 

tiesa,
šiame

Dešimtis motinų buvo atvy- yra aukšto ir garbingo pobū- jo žodį
I kasios į miestinės 
| tarybos vykdomą, 
i mokytojų, kuriuos 
“nepaklusnume, 
na 'dėl to, 
“spaviedotis 
pažiūras.

Pirmad ienį
■ Alice Citron,
i dies mokykloje 184-je, 
j leme.
i ai

• Apšildys vieškeliAtsimenate, pirm praėju
siojo pasaulinio karo komu
nistai, darbiečiai ir kiti prog
resyviai protestuodavo prieš 
siuntimą geležies ir kitų reik
menų Vokietijai ir Japonijai.

J Inžinieriai jau yra suplana- 
. vę garu apšildyt dalį North- 
! ern State Parkway vieškelio 
ties Lake Success kelių polici
jos stotimi, šildomoje dalyje 

į dūdas' Įves po cementiniu 
j vieškelio pagrindu.
i šildymą Įves tam, kad at
krantė neąpšaltų ledu, auto
mobiliai neslidinėtų.

7'arn ir kitiems
mains bei pataisoms 7 
vieškelio ruožto 
linijos 
Carle

ginče, žinoma, turė- 
ir republikonai. Jų 

kandidatas į majorą 
pareiškė, kad jis jau

i tris savaites reikalavęs 
! atstatydinti.

gera mokytoja ir 
talkininkė susiedijos žmonėm 
jų reikaluose.

Posėdyje dalyvavo ir dau
giau norinčių liudyti apart 
tų dešimties, bet posėdis tapo 
nutrauktas neišbaigus 'liudy
tojų sąrašo.

Tarpe 
raliam 

[tus buvęs tos mokyklos prin-
Jis sakė, jog Citron 

geri aus ia mok y to. j a. “
Antradienį buvo pašauktas 

Abraham Feingold,

švietimo džio asmuo, 
tardymą 

kaltina 
Juos kalti-

kad jie 
’ savo

atsisakė 
politines

tardomabuvo
mokytoja 1 i nu

li ar-
Tą mokyklą lankančių 

lankiusių vaikų motinos | cipalu. 
(taip įkainavo jos mokymą ir yra 
šalutinę jų vaikams pagalbą, 
kad atėjo ją ginti. tardyti

j Skaitytame visų bendrai i vienas tų suspenduotų aštuo- 
i pateiktame pareiškime ir at-jnių. Mokytojai šaukiami tar- 
skiruose jų paklausimuose J dyti kiekvienas atskirai, alfa- 
motinos sakė, jog, ' mokytoja Ibetinėje eilėje.

Liberaluose įvykoginčija, kad vi , 
u»ėtų sumokėti j pasidalinimas del
buvo žadėta dar- 

karinėn kandidatę
rin-

liudijusiu buvo Ąb- 
Gold, septynerius’ me-

Vandalai siautėjo 
Yonkerse

Corsi
prieš j Jie pikietuiodavo prieplaukas. 

Cohen Į jie sakydavo, kad ta geležis 
i fašistams sugrįš kulkomis 
mūsų pačių vaikų kūne. Bet 
kompanijos gabeno geležį

P r a ė j u s į p i rm a d i e n į
vandalai įmetė per langą į 
restaurantą akmenį. Kitą ak
menį paleido į policijos 2-jo 
precinktd^totį. Ir bereikalin
gai iššaukė .įvifeas , 
k omandas. Po to,

| tie patys, buvo
šaukti gaisragesius ir Brojixe. 
O paskiau vėl sugrįžo į

, Yonkęrsą išvartalioti atmatų 
bačkas, iškrėsti atmatas po 
gatves.

Kuri kita šalis galėtų pasi- 
j girti tokiu “geru išauklėji- 
jmu“ savo piliečių?

trys

'gaisragesių 
spėjama, 

nuvykę . iš-

Sustabdė iš narni; 
pabėgusius vaikus

sto- 
pra-

j Pagerbė gatvių 
i valytojos

išvadą, 
skolingi 

tu- 
ne-

Liberalų partija šiuose 
kimuose, atrodo, išeis su 
čiu plyšiu kandidatų į vald- 
vietes klausimu. Partijos vir
šūnės, oficialiai, pririšo savo 
partiją prie demokralų-Tam- 
manės partijos tarnauti jai be 
išimties. Kituose nariuose pa
siliko noras neatsiduoti vie
nai kuriai partijai, bet pa
remti kitose partijose/ tuos 
kandidatus, kurie 
pasirodys to verti.

Naujoji atskala
pasipiktinimą partijos pasisa
kymu remti Pecorą. Jie pasi
žadėjo remti republ ikonų 
kandidatą Corsr. Tarpe tų

Devyni švaros departmen- 
to - darbininkai apdovanoti 
medaliais už atsižymėjimus 
visai .jiems neprivalomose, su 
darbu nesurištose srityse.

Motery Atydai
MoterąMoterų Apšvietos Klubo 

! susirinkimas Įvyks šio ketvir-
Vienas jų buvo nuignklavęs if tadienio vakara>
___-_______ 1 • _ 1,./.___ j , i

Aukštojo geležinkelio 
j tyje, New Yorke,, anksti 
| ėjusį antradienį tapo atrasti 
ir sulaikyti du bronxieciai 

| berniukai, 12 ir 10 metų.
i Vaikai iš sykio nesisakė, 
kuo esą. Juos nuvežė į prieg
laudą. Ten pabuvę, vaikai 
pralinksmėjo,. nadrąsėjo. Jie 
pasisakė bėgę iš namų dėl to, 
kad jiems buvo ankšta ir 
skurdu gyventi sykiu su 
tėvio šešiais vaikais. Jų 
tina neseniai ištekėjusi 
našlio.

| Ilanley jie labai susirūpinę. 
Praėjusį antradienį buvo su
sišaukę spaudos konferenci
ją, kurioje gubernatorius De
wey sakėsi esąs labai nuste
bintu demokratų kaltinimais. 
Jis tuos kaltinimus nuneigė 
kaipo melus: O1' jo pavaduoto
jas Ilanley kalbėjo per radi-

I ją, kur buvo tikėjęsis kalbė- 
! ti patsai Dewey. Ilanley gin
čijo atmok esc i o 
k imą iš 
ir tokio

nuo
lig Glen Cove 

Place, 'paskyrė

Įves pagerinimu

nariams

pareiškė

pa
mo

ti ž

už pasi trati- 
kandidatūros negavęs 
dalyko laiške nera-

sęs.
Kurių

teisingais gerai pakračius vi- 
| są incidentą visuomenes akių 
šviesoje? Tą pasakytų tiktai 
bešališkas tyrinėtojas.

tvirtinimai pasi r o d y s

Pavasaris ir ilgesys 
buvo kaltas

pagerini- 
mylių 

miesto 
Road, 
$696,-

Borough Hall, Kew 
paskyrė $100,480 
nusausinti kai ku-

Queens 
Gardens, 

j paskyras 
r i as dažnai užtvindomas da- 

i lis A’storijos, Bellerose, Lau- 
i relton, So. Ozone Park, Ja- 
1 maica, Winfield.

Grand d žiūrė vis dar tebe- 
tyrinėja gumbi erystės bylą.

suėmęs policistą, kuris sjyVo 
liuoslaikiu, bet naudodamasis 
policiniu ginklu, buvo tapęs 
plėšiku ir laike to susirėmi
mo užmušęs žmogų.

spalio 19-
tą, 8 vai., Liberty Auditorijos 
patalpose. Naires gaus naują 
knygą. Kviečiame ir ne na
res.

Valdyba.

MIRĖ
Brooklyn© ligoninėje ' mirė 

Jonas Yuod viržis. Jis seniau 
gyveno Minersville, < Pa., b 

laiku Brooklyne.

REAL ESTATE
Sekami namai parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

• MASPETH—Atskiras mūrinis na- pataruoju 
mas, dviem šeimom su abiejals Velionio kūnas bus išvežtas j 
apartmentais naujam savininkui. |

Dr. M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos 

Odos Ligos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatizmas.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas. 
Ištyrimas $3.00.

107 East 17th Street, 
(arti 4 th Avė.—Union Square) 

New York City.
VALANDOS:

Kasdien 10:00—1‘:00, 4:00—7:00. 
Sekmad. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.

EGZAMINTTOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUSsapos 

Avė.,
Gesinant suknelių 

g a iisr ą 16 39 P į tk i n
Brooklyne, keturi gaisragesiai 
buvo pridusę dūmais.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

1

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, {vairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme- 
nysx— už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6233

William Cimillo, autobuso 
vairuotojas, tapo paskelbtas 
nekaltu ir buvusis jo apkalti
nimas vagystėje išmestas iš 
teisminių rekordų.

Cimillo, 40 meti), prieš tre- 
"jetą metų, balandžio mėnesį, 
buvo susirgęs pavasariniu il
gesingumu permainos, 
norėjosi keliauti i 
neturėjo kuo. Tad 
vairuojamo baso 
nuvažiavo su tuo 
sau vienas,
atosfogai. Jis jau 
kai pasivažinėjęs, 
pagavo.

Jo, samdytojai 
kaltinti, nes jis buvo jiems 
reikalingas ir naudingas kai
po saugiai vairuojantis, 
ras darbininkas.

Jam 
svietą, bet 

jis. išleidęs 
keleivius, 
.autobusu

poros savaičių 
buvo gero
ku omet jį

atsisakė jį 
buvo

ge-

SERGA
jauIzidorius Cfiurinskas 

ilgas laikas serga.'Tai dėl .to 
jo nebematome nei lietuvių 
sueigose, kuriose jisai daly
vaudavo kol buvo sveikas. 
Randasi namie, 385 So. 3rd 
St., Brooklyne. Linkime stip
rybės greit nugalėti ligą.

'1 • ’AT -T • tipeli Ulicn (c U S 1J d U J cU II bei VII 1J J J K UI. i • . . . . . i .randasi Mis. LaGuardia, p s“.juOtas 50x100. Aliejum šildomas. JĮ)u;Ienn- valstiją ir ten penkta- 
torius dr. Donald Harring
ton.

Naujoviškas lempoms 
i “degtukas”

Pasimokę nuo paprastų 
gaidžių, kurie pradeda gie
doti pam<Stę dienos šviesą, 
Long Island tūli miestai įve
dė elektrinius “gaidžius,“ ku
rie užgesina gatvėse šviesas 
kai tik praaušta. Jie ir už

žiebia šviesas pradėjus temti.
Korų.plikuota,

ta, su fotografine 
cele “akis“ galėtų 
ir klaidą. Ji užžiebtų 
lempas ir dieną, 
pridengtų tą’ “akį 
galėtų užgesinti
naktį, jbigu kas prieš 
palaikytų

Vaikai 
ipašposauti 
čiau jos 
stulpuose/ 
siekti.

jgaražiai. Apartmentai turi 5 ir 4jdienį palaidotas. 
Į kambarius. Prašo $12,500.

!• MASPETH — Parsiduoda du nfi- 
Į mai, bendrai subudavoti, turinti po
7 kambarius. Abu garu apšildomi. 
Lotas kiekvienam — 30x100. Namai 
parsiduoda kartu arba atskirai. Abe
juose yra tenantai, be lysų. Savinin
kas parduos už prieinamą kainą, j 
Prašo pasiūlymų.

. 9 RIDGEWOOD—šešių šeimų mū
rinis, pusiau atskiras namas. Cold 
flats, jeigu arti $1,700 per metus.

i Išlaidų apie $50,0. Gerai užlaikomas 
j namas. Netoli BMT Subway. Vienas ■ 
| apartmentas Ijus tuščias. Savininkas- 
j prašo $9,500.

• OZONE PARK—Trijų šeimų na
mas ant didelio 60x100 loto, {eigos 
yra $142.50 per mėnesj, ir dar 4 j 
kambariai bus tušti. Aliejum apšil
domas. Savininkas \ prašo $18,000,. 
bet gal dar nusileistų.
• RICHMOND HILL—Atskiras na
mas, perdirbtas dėl dviejų šeimų. 
Trys kafnbariai su uždarais porčiais 
bus tušti. Įnešti reikia tiktai $2,700. 
Yra GI morgičius už $8,200. Aliejum 
šildomas. Vienas gardžius. Netoli

j Lefferts Blvd, stoties.

Turimo keletą gerų apartme.ntinių, 
namų nuo 12 iki 40 šeimų didumo 
Brooklyne, Richmond Hill ir Kew 
Gardens. Taipgi keletą gerų saliūnų.

magnetizuo- 
elektrine 
padaryti 

visas
jeigu kas 
“ Taip pat 

šviesas ir 
akį“

dieninę šviesą.
tikriausia norėtų 
su ta “akimi.“ Ta- 
įkeltos aukštuose
nelengva jas pa-j Taipgi vienai ir dviem šeimom namų

gelž- 
tapo

Išbėgęs pasivaikščioti 
kelio trekėmis, arklys 
užmuštas ties Pelham Park
way, Bronx.- Buvęs įkainuo
tas $150.

Wpodhavcne ir Richmond Hill, 
Queens Village, ir tt.

Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas

Orman & Michelson
111-15 Jamaica Ave., Richmond Hill

I . Telefonai:
i Virginia 9-0842 arba Virginia 7.-4111

Dr. A» Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

2?1 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

. 9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

UP-TO-DATE T

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

Petras Kapiska

<♦>

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS
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PALAIKO

Bar & Grill

' I

6 V

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N/Y. 

Telefonas: Evergreen 4-8174

REPUBLIC BAR & GRILL

TELEVISION

Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, . užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi siau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y,

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Telefonas
EVergreen 4-8969

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINES, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Telefonas TFT F V T T O NEVergreen 4-9407 ■* - ■ i 1 v 1 VF 11
SHUFFLE BOARD




