
Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyn© $8.00

Kopija 5c
Už Gražų Darbą Gražiai 

Pagerbs.
Kitą Sykį Bus Geriau.

, '‘Vidurinių Amžių Istorija.” 
Ak, Tu Žmogau be Galvos! 
Kardinolas Spellman ir 

Komunizmas.

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern State* 
427 Lorimer Street 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Rašo A. BIMBA

Urugvajaus “Darbe” skai
tau sekamą pranešimą:

Buenos Aires demokratiniai 
lietuviai šio men. 24 d. pa- 
gerbs drg. Rojaus Mizaros 
lankymosi Argentinoje 20 me
tų sukaktį. Tai dienai yra 
ruošiamas didis parengimas, 
kuriame argentiniečiai išreikš 
savo gilią pagarbą įžymiam 
visuomenininkui, rašytojui Mi- 
zarai, savo lankymosi metu 
(1927 m.) palikusiam vietos 
lietuviams nepamirštamų pa
vyzdžių, kaip reikia organi
zuotis, kovoti ir laimėti.

Mūsų kolonija tame pagerb- 
tuvių parengime taipgi turės 
savo atstovus.

Puikiai atsimenu tuos laikus. 
Drg. Mizarai nebuvo lengva 
apleisti z pastovų darbą ir va- 

I žinoti \ tolimą kraštą čielus 
f metus pasidarbuoti. Tačiau 

jis su mielu noru sutiko Ar
gentinos lietuviams pagelbėti. 
Už tai tie lietuviai jį dabar 
atsimena, myli ir gerbia.

\ ★ ★ ★
Pereitą sekmadienį Bridge

port, Conn., įvyko lietuvių 
golfo tornamentas . Jį ruo
šė Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo rytinių valstijų jau
nimas . Kaipo pirmą bandy
mą, reikia skaityti gražiai pa
vykusiu. |

Golfininkų galėjo būti dau
giau. Pavyzdžiui, nė vienas 
nepasirodė iš Massachusetts 
valstijos. 

★ ★ ★
Man irgi teko dalyvauti. 

Bėda su mumis brukliniečiais 
buvo tame, kad mums tas lau
kas neįprastas.

Man labai patiko Bridgepor- 
to jaunieji vyrai. Visi jie 
draugiški ir veiklūs. Suruošti 
tornamentą ir vakarienę jiems 
padėjo senieji draugai.

Kur yra tarpe senųjų ir 
jaunųjų draugiška kooperaci
ja, ten viskas einasi gerai. 

★ ★ ★
Visi, kurie dalyvavo šiame 

torhamente. sutiko, kad kita 
meta bus suruoštas daug di
desnis ir pasekmingesnis ryti
nių valstijų lietuviu golfinin
kų saskridis. ’Todėl, iki kito 

, pasimatymo!
★ ★ ★

Tai jau gatava Lietuvių Li
teratūros Draugijos šių metų 
puiki knyga “Viduramžių Is
torija.” šį svki niekas nega
lės skusties, kad knyga netu
ri paveikslu. Joje paveikslų 
daug ir visi jie yra istorinės 
reikšmės.

šiemet musu knygą spausdi
no Kanados Liaudies Balsas. 
Darba atliko gražiai ir rūpes
ti ngai.

★ ★ ★
Nereikia nė aiškinti, kad 

knyga gaus tik tie nariai, ku
rie yra pasimokėie duokles 
už šiuos metus. Todėl, kurie 
dar esate atsilikę, pasiskubin

ti; ite !
Galimas daiktas, kad spa

lių mėnesio susirinkimu kny
ga dar nepasieks. Bet lapkri
čio mėnesį visi ją tikrai gau- 

* site. 
★ ★ ★

Cleveland© fašistinėj “Dir
voj” (rugs. 26 d.) koks ten 
Valiukonis parašė dviejų 
spaltu smulkaus rašto straips
nį “Ak. tu Bimba, Bimba...” 
Ir baigia jj “Ak, tu Bimba, 
Bimba...” Ten jis piktai iš
plūsta Laisvės rašytojus ir vei
kėjus, ir priedui, apart ma
nęs, prideda dar ir L. Prūse i- 
ka. Visi mes jam negeri, visi 
“Kremliaus vergai.” 

★ ★ ★
Vienas dalykas aiškus: Va- 

► liukonis yra fašizmo sugadin
tas žmogus. Jis negali su- 

(Tąsa 5-me pusi.)

No. 229

AMERIKA ĮPIRŠO 
ARGENTINĄ I SAU
GUMO TARYBĄ
Anglą-Amerikony Blokas 
Prieš Ukrainos Įleidimą

Flushing Meadow, N. Y. 
— Amerikos ir Anglijos de
legatai su savo šalininkais 
Jungt. Tautų seime 41/ bal
su įstatė Kanadą ir rašis- 
tuojančią Argentiną į laiki
nuosius Jungt. Tautų Sau
gumo Tarybos narius. Ame
rikonai griežtai priešinosi 
sovietinės Ukrainos įleidi
mui į Saugumo Tarybą vie
ton Lenkijos, kurios termi
nas* išsibaigė. Anglai piršo 
Indiją prieš Ukrainą.

Už Ukrainą pasisakė 33 
seimo nariai, o už Indiją 
23. Bet klausimas tarp jų
dviejų dar neišspręstas 
(šiuos žodžius rašant), nes 
nei viena nei kita negavo 
reikalingų dviejų trečdalių 
balsų.

CHINU KOMUNISTAI 
SMOGE CH1ANGU1

Peiping, Chinija. — Chi- 
nu komunistai šturmu užė
mė 5 geležinkelio stotis į 
šiaurę nuo Didžiosios Chi- 
nų Sienos, Mandžurijoje, ir 
nukirto Chiang Kai-sheko 
tautininkams visus susisie
kimus tarp vidurinės Chini- 
ios ir Mandžurijos, apart 
oro kelių. Komunistai 100 
mvliu frontu atakuoja tau
tininkus palei Peipingo- 
Mukdeno geležinkelį šiaur. 
Chinijoie.

Tautininkų generol. Hsu 
Chi-ming pranešė, jog ko
munistai apgulė Hulutao 
uostamiestį, per kurį ame
rikonai siuntė daug kari
niu reikmenų Chiang Kai- 
shekui. Chinų komunistai 
taipgi daro apgulos žygius 
prieš Shanhaikwan miestą 
prie jūrinės Po įlankos.

Franciiai Reikią Kur 
Kas Daugiau Pašalpos

Paryžius. — Socialisto 
Franci jos premjero Rama- 
diero valdžia nusiminus, 
kad prez. Trumanas siūlo 
tiktai $580,000,000 greito
sios paramos Francijai, Ita
lijai ir Austrijai iki pavasa
rio. Francūzų valdžia skai
čiuoja, kad jai vienai rei
kėtų apie $780,000,000 ame
rikinės pašalpos iki 1948 m. 
kovo mėnesio, kada gal pra
dės ‘Tarnauti” Marsnallo 
planas vakarinei Europai* 
Francija šį ntėnesį išbaig
sianti paskutinius dolerius' 
iš pirmesnių paskolų ir jau 
negalėsianti dasipirkt kvie
čiu, anglies, medvilnės, 
plieno ir riebalų iš užsie
nio.

Flushing Meadow, N. Y. 
— Jungtiniu Tautų seimas 
priėmė Pakistaną ir Yeme- 
na kaip naujus sayo narius. 
Taigi dabar Jungtinėms 
Tautoms priklauso jau 57 
kraštai.

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Spalio-October 2, 1947

PERKAME NAM&! TOOO.U
REIKIA $75,000REIKIA
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Tai Namas, kuris pilnai atsako mūsų reikalams. Smulkmeniškiau apie jį paduo
sime ryt dienos dienraščio laidoje.

Iki lapkričio Nov. 1-mos turime sukelti $75,000.00.
Tuojau pirkite Namo Šerus! Šerų kaina $25. Asmuo ar organizacija gali pirkti 

daugiau, kaip po vienų Šerų. Pirkite kuo daugiausia, pirkite tuojau, t
Namo pabudavojimas kainavo $272,000.00. Mes ji perkame už $135,000.00. Su 

lapkričio 1-ma diena šių metų turime įmokėti $75,000.00.

FAŠIZMO SMARKAVIMAS ANGLIJOJE
London. — Anglų fašis

tai, vadovaujami' Oswaldo 
Mosley’o, vis plačiau skel
bia kovą prieš žydus. Savo 
susirinkimuose ir ękleidžia- 
mais lapeliais jie kaltina 
“žydus ir komunistus” už 
visus Anglijos vargus. Fa
šistai grąsina ne balsais, o 
“kitokiais būdais” pakeisti 
Anglijos valdžią ir šūkau
ja: “Anglija tik anglams!”

Tuščios Šnekos
Apie Maisto Taupymą

Washington. — Preziden
to komitetas maistui tau
pyti pasakojo, būk “pavyk
sią liuosnoris maisto taupy
mas”, kur peršama ameri
kiečiams mažiau ar pras
čiau valgyti, girdi, kad dau
giau maisto liktų alkanoms 
vakarin. Europos tautoms. 
Šio komiteto galva yra 
Charles Luckman, pirmi
ninkas didelės Lever Bros, 
muilo kompanijos, kuri tuo 
tarpu pabrangino muilą 10 
nuošimčių.
TRUMANAS KARTOJA: 

’’MAŽIAU VALGYT!” .
Prez. Trumanas nėseniai 

ragino pirkt pigesnę rilėsą, 
tai mažiau grūdų reikėsią 
mėsiniams gyvuliams su
šerti. Bet vakar-užvakar y- 
pač bus pakeltos kainos 
vadinamai pigesnei mėsai. 
Niekas nevaržo spekulian
tų - pelnagrobių, kurių san
dėliai pilni prikrauti viso
kios mėsos.

O vakar Trumanas ragi
no amerikiečius net mažiau 
duonos valgyti!

ORAS.—Būsią šaltoka.

Iš to suprantama, kad jie 
siekia ne tik balsavimo tei
sę atimti žydams, bet “dar 
blogiau padaryti”, kaip ra
šo londoniškis New Yorko 
Times korespondent. Drew 
Middletonas. Anot jo, “au
ga vidurinėse klasėse ūpas 
prieš žydus.”

Anglų Fašistų Sąjunga 
Londone turi apie 10,000 or
ganizuotų narių“; kita tiek 
jų esą Manchesteryj, Shef- 
fielde, Derby ir Leedse. Fa
šistai patraukią savo pusėn 
dikčiai karo veteranų, vyrų 
ir moterų. Fašistiniuose ra
teliuose dažnai girdėt šne
kos apie “pilietinį karą val
džiai pakeisti.”

Paddington miesto salėje 
buvo paties majoro sušauk
tas prieš-fašistinis susirin
kimas. Fašistai sukėlė riau
šes ir muštynes; Pašaukta 
policija, pagaliaus, išvaikė

RUSAI BERLYNE SUĖMĖ 
DU AMERIKONUS

Berlin, -v- Karinė Sovietų 
vyriausybė savojoj Berlyno 
dalyj areštavo amerikonų 
įhilkininką J. P. MacNeill ir 
advokatą - prokurorą F. A. 
Tappaną. Jiedu sakėsi, kad 
atvykę ieškoti daugiau įro
dymų prieš teisiamus 
Nurnberge nacius, ir gavę 
tam leidimą iš talkininkų 
komandatūros. Sovietiniai 
karininkai nužiūrėjo, . kad 
tiedu amerikonai “ko kito 
ieškojo”. Jiedu buvo per 3 
valandas klausinėjami ir 
galop paleisti, be atsiprašy
mo iš Sovietų pusės.

Anglai medžioja du lai
vus, kuriais benamiai žydai 
slaptai plaukia į Palestiną.

visus susirinkusius.
Darbiečiai seimo nariai 

ragina savo ministrų kabi
netą “ką nors daryti” prieš 
fašistus kalbėtojus, kurie 
kursto pogromus prieš žy
dus. Bet valdžia priešinga 
išleidimui’ tam tikro įstaty
mo, nes tai būtų, girdi, “žo
džio laisvės laužymas”, 
kaip neseniai sakė vienas 
ministras. 
.   ■■■■—— ——— —  —■     i.

Sovietai Neįsileidžia 
Amerikos Senatorių

- - - - o
Washington. — Sovietų 

vyriausybė1 atmetė Ameri
kos senatorių grupės pra
šymą leist jiems atvykti 

'Rusijon, kuomet jie lanky
sis Europoj. Senatoriai bu
vo nusmailinę savo prašy
mą taip, kad jie, girdi, nori 
“matyti tiktai, kaip veikia 
Jungtinių Valstijų ambasa
da Maskvoje”. Sovietai at
sakė:

“Kadangi Sovietų Sąjun
ga nesiskaito tokia šalim, 
kuri galėtų būti paversta 
dalyku,. leistinu tyrinėti 
besilankantiem senatoriam, 
tai mes nelaikome tokį jų 
atvykimą priimtinu.”

GARSUS ANGLU KUNI
GAS GIRIA JUGO

SLAVIJĄ
Belgrad. — Atsilankęs iš 

Anglijos Canterbury’o ka
tedros dekanas kun. Hew
lett Johnson pareiškė: “Ju
goslavija kur kas pažanges
nė už kitas vakarinės Euro
pos šalis. Kultūrinis gyve
nimas toks puikus, ko
kio anglai net įsivaizduoti 
negali.”

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX

WALLACE SAKO, PREZID. 
TRUMANO POLITIKA YRA 

“SUPUVUSI,” KARINĖ
Buvęs Vice-Prezidentas Tvirtina, Kad Amerikos Valdžia 

Ne Demokratiją Gina Užsieny, bet Wall Stryto Tikslus
Boston. — Reikia “suor- 

ganizuot stiprų amerikiečių 
pasipriešinimo judėjimą”, 
kad galima būtų priversti 
Washingtono valdžią pa
keist politiką, kuri Veda ka- 
ran, pareiškė Henry Wal
lace, buvęs Jungtinių Vals
tijų prezidentas. Kalbėda
mas Bostono Arenoje, Wal
lace sakė, jog Trumano val
džia “vartoja visas žinomas 
propagandos p r i emones, 
kuriomis remia pamatiniai 
supuvusią savo politiką.”

Valdžia pasakoja, būk ji 
gina demokratiją nuo ko-/ 
munizmo užsieniuose, bet 
tuo pačiu laiku jinai naiki
na demokratines laisves 
šioje šalyje, kaip pabrėžė 
Wallace. Graikijoje Truma

narchistų valdžią; iš ten 
jisai siekia “žibalo Versmių 
Viduriniuose Rytuose” ir 
vykdo Wall Stryto kapitalo 
tikslus, o nė demokratiją 
gina, užreiškė Wallace. 
Trumano taipgi valdžia 
“myluojasi su Peronu”, fa- 
šistuojančiu Argent i n o s 
valdovu ir ginkluoja kitus 
Lotyniškos Amerikos dik
tatorius, pridūrė Wallace.- - - - - } 
Iranas Almėsiąs Žibalo

^Sutartį su Sovietais

nas ginkluoja reakcinę mo-

GRĘSIA GENERALIS 
STREIKAS ROMOJ/

Roma. — Italų Darbo Fe
deracija grūmoja paskelbt 
visuotiną streiką Romoje. 
Tai būtų protesto streikas 
dėl to, kad valdžia nepalei
džia lauko ūkio darbininkų, 
kuriuos areštavo už dvarų 
žemių savinimąsi. Tuo 
streiku darbininkai taipgi 
protestuotų, kad policija 
užpuldinėja 40,000 bežemių 
valstiečių, kurie užėmė tam 
tikras dvarų žemes ir nesi
traukia iš jų.

Monte Rotondo miesto 
darbininkai sėdėjimu strei
kuoja. Visus kelius į tą 
miestą pastoja komunistai 
ir kiti darbininkai.

Jau baigėsi 40,000 mecha
nikų - raštininku streikas 
Prieš audyklas. Nėra žinios, 
kiek daugiau algos jie lai
mėjo.

Stassen Atmetė Tito 
Kvietimą Jugoslavijon

Washington. — Harold 
E. Stassen, vienas republi- 
konų kandidatų į preziden
tus, atmetė Jugoslavijos 
premjero maršalo Tito pa
kvietimą — atsilankyti su 
penkiais kitais žymiais a- 
merikonais ir patirt, kad 
Jugoslavija n e t a 1 k a uja 
graikų partizanų karui 
prieš fašistiniai-monarchi- 
nę Graikijos valdžią. Stas- 
senas patarė Jugoslavijai 
priimti siūlomąją oficialę 
Jungtinių Tautu' komisiją 
“sienoms tėmyti” tarp 
Graikijos ir jos kaimynų. 
Tito pakvietimus taipgi at
metė James Byrnes, buvęs 
valstybės sekretorius, ir 
kun. H. E. Fosdick.

_____ '__
Shanghai, Chinija. —Chi

nų bankai čia per savaitę 
gauna falšyvų čekių sumai 
4,860,000 amerikinių dole
rių.

Teheran, Iran. — “Visi 
ženklai rodo, kad Irano sei- 

’mąs atmes“ pernykščių sa
vo valdžios sutartį, leidusią 
Sovietam naudot žibalo 
versmes šiaurinėje to kraš
to dalyje, kaip įžiūri New 
Yorko Times koresponden
tas G. Currivan.

Kiti pranešimai teigia, 
kad Jungtinės Valstijos su
pyktų, jęigu būtų patvirtin
ta ta žibalinė sutartis su 
Sovietų Sąjunga. Todėl ir 
Iraną- premjero Ghavamo 
valdžia nori šią sutartį su
laužyt, nors pats Ghavamas 
ją buvo padaręs.

Jugoslavai Nesitiki Greito 
Karo, bet Yra Pasiruošę

Belgrad. — Jugoslavijos 
premjeras Tito pareiškė su
važiavusiems partizanu ka

tro veteranams, kad Jugo
slavija veda taikios kūry
bos darbus šimtams metų; 
jugoslavai nesitiki 0greito 
karo, tačiau “pasiruošę ka
rui. nors ir rytoj.” Tito pa
reiškė, “vakariniai imperia
listai yra panašūs į tuos 
žvėris hi ienas, kurie pasi
renka silpnuosius užpulti.” 
Anot Tito, tiktai Amerika 
ir Anrliia yra kaltos už pi
lietinio karo tęsimą Graiki
joje.

Visuotinas Arahu Protesto 
Streikas Palestinoje

Jeruzalė. — Aukštasis 
Palestinos Arabų Komite
tas paskelbė visuotiną savo 
tautiečiu streiką šį penkta
dienį, kaipo protestą prįfeš 
siūlymus perskeli Palestiną 
i atskiras arabų ir žydų' 
valstybes. Bijoma riaušių.

Arabai netiki Anglijos 
prižadu, kad ji atšauksianti 
savo kariuomenę iš Pales
tinos. Jie spėia, kad anglai 
laikysis tol, iki bus laukan 
išmušti.

GELEŽINKELIEČIAI 
REIKALAUJA 30 
NUOŠIMČIŲ PRIEDO

Chicago. — Penkios gele
žinkeliečiu Brolijos (uni
jos) pareikalavo pakelt al
gas 30 nuošimčių, atsižvel
giant į gyvenimo reikmenų 
pabrangimą, šios Brolijos 
turi 350,000 narių.
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Taftas ir Vokietija
Senatorius Taftas, republikonų vadas Senate ir auto

rius Taft-Ha|*tley įstatymo, pradėjo prabilti ir užsieninės 
politikos reikalais. Jo pozicija nesiskiria nuo Vanden- 
bergo ir Trumano pozicijos. Jis irgi teigia, kad šiandien 
vyriausias visos žmonijos reikalas — tai atstatymas Vo
kietijos. Be atstatytos Vokietijos, girdi, Europa mirs, 
arba pateks komunistams! Tvirta Vokietija būtų Euro
pos kapitalizmo ramstis. O kapitalizmą Amerika turinti 
išgelbėti. v

Tai tik patvirtina, kaip tvirtai pagrįsta yra Prancū
zijos, Lenkijos ir kitų Europos kraštų baimė, kad Ame
rikos politika linkui Vokietijos yra tiktai pakartojimas 
istorijos. Ne kas kitas, kaip Anglijos ir Amerikos, po
draug ir Prancūzijos, kapitalas atstatė ir pastatė ant ko
jų Vokietiją po Pirmojo Pasaulinio Karo.

Dabar visi gali matyti, kad skirtumo tarpe republi
konų ir demokratų nėra jokio. Abiejų partijų šulai lai
kosi vienodo nusistatymo. Faktinai mūsų vyriausybės 
užsieninei politikai gaires nustato Vandenberg, Taft ir 
Dulles. Tai jau seniai visiems žinoma tiesa.

Kodėl Tokia Diskriminacija?
Jungtinių Tautų { Saugumo Taryboje iškilo*naujas 

griežtas pasidalinimas dėl priėmimo naujų narių. Įstoji
mo aplikaciją yra padavusios penkios valstybės, kurios 
kariavo fašistinės ašies pusėje. Iš jų Italija yra stam
biausia šalis ir, aišku, didžiausia kaltininkė. Italija bu
vo, taip sakant, Vokietijos dešinioji ranka. Mažosios fa
šistinės šalys buvo rolėje pastumdėlių. Tuo būdu, jau jei
gu kurios iš jų reikėtų neįsileisti šiuo tarpu į Jungtines 
Tautas, tai Italijos.

Bet mūsų šalies vadovybė supranta dalykus kitaip. 
Mūsų atstovas Saugūmo Taryboje balsuoja už priėmi
mą Italijos, bet priešinasi priėmimui Vengrijos, Bulga
rijos, Rumunijos j ir Suomijos. Taip pat daro ir Anglijos 
atstovas. Tiktai* todėl, kad Italijoje yra sudaryta klerika
linė vyriausybė, o minėtose šalyse valdžiose dalyvauja ir 
komunistai. Kitais' žodžiais, nepatinka tų kraštų politinė 
santvarka.

Pasiūlymas yra;priimti visas penkias valstybes. Mums 
atrodo, kad toks pasiūlymas yra visiškai logiškas ir tei
singas. Dar Potsdame buvo Tarybų Sąjungos, Anglijos 
ir Jungtinių Valstijų susitarta, kad tos valstybės bus 
priimtos į Jungtines Tautas, kai taika su jomis bus pasi
rašyta. Dabar taika jau pasirašyta. Prieš priėmimą nu
sistatymas nebeturi jokio pateisinimo.

Arabai ir Palestinos Padalinimas
Dabar jau aiškiai žinomas Palestinos arabų nusistaty

mas link Jungtinių Tautų komisijos pasiūlymo Palestiną 
padalinti į dvi valstybes. Jie griežtai priešingi tokiam 
padalinimui ir net grūmoja atkakliu pasipriešinimu, jei
gu Jungtinės Tautos nutartų tokį padalinimą pravesti. 
Palestinos arabams pritaria visos arabų žemės. Jei prieš 
jų norą bus nutarta, jie gali apleisti Jungtines Tautas.

Savo pareiškime arabai sako, kad jie ne priešingi su
teikimui vietos žydų tėvynei. 'Žydai baisiai daug nuken
tėjo ir jie turi teisę į savo šalį. Bet kodėl, jie sako, tokia 
žydams tėvynė turėtų būti įsteigta arabų žemėje ir*ara
bų kaštais, nors žydus nuskriaudė visiškai kiti žmonės?

- ■ ■ , x ------

Priešai Namie, “Draugai” Užsienyje
United Electrical and Machine Workers Unijos kon

vencija pasakė tai, ką sukritikuoti bus labai sunku. Jos 
rezoliucijoje, tarp kitko, yra pasakyta: “Stambusis biz
nis diriguoja mūsų šalies santykius su kitais kraštais ... 
Ar stambiojo biznio šulai, kurie pasimojo sausai iščiulp
ti Amerikos/žmones, turi kitokį tikslą linkui žmonių ki
tose šalyse? Ar žmonės, kurie užgniaužia civilines lais
ves Amerikoje, gali darbuotis dėl laisvės užsienyje?”
(Toliatv toje rezoliucijoje pravedamas toks palygini

mas: “Pasiekimui pasaulinės ekonomijos kontrolės, kaip 
ir mūsų pačių naminės ekonomijos, stambiajam bizniui 
reikia namie Taft-Hartley įstatymo kontroliavimui dar
bininkų, ir tokios pat išraiškos, kaip sis įstatymas, už
sienyje — kuomi ir yra Trumano Doktrina.”

Su šia rezoliucija ši unija, netiesioginiai, matyt, nori 
pakritikuoti tuos, kurie, kaip tųli liberalai ir socialdeųio- 
kratai, griežtai atmeta dabartinę vyriausybes naminę 
politiką, o galvas guldo už jos užsieninę politiką. Taip 
vadinami Americans for Democratic Action — James 
Roosevelt, Eleanor Roosevelt, Berle Wyatt ir kiti, smer
kia valdžios* žygius namie, bet visu šimtu procentų užgi
na Trumano Doktriną ir Marshallo Planą.

Ar galimas daiktas, sako United Electrical Workers 
Unija, kad tie interesai, kurie nustato naminį valdžios 
politiką, kuri yra anti-darbininkiška ir reakcinė, vėlintų 
laisvės ir gerovės žmonėms Anglijoje, Francūzijoje, Bel
gijoje, Italijoje ir kitur? Ji teigia, kad taip negali būti 
ir nėra, kad viena politika plaukia iš kitos.

2 pusi., Laisve (Liberty, Lith. Daily), Ketv., Spalių 2, 1947

VILNIUS. ~ Ką įtik grį
žau su savo dukterimi iš 
prancūzų okupuotoš Vokie
tijos zonos, kur teko pra
leisti tris ištrėmimo metus. 
Išvydusi tėvynę, pajutusi 
Lietuvos orą, nenoromis 
grįžtų mintimis į tuOs sve
timus kraštus, kur kaip be- 
dale ir beteisė praleidau 
tiek daug brangaus laiko. 
Vėl jaučiu, kaip kūrybinės 
jėgos kaupiasi manyje, jau
čiu savyje nepaprastą norą 
dirbti savo numylėtą dar
bą savo brangios tėvynės 
naudai.

Nedorų žmonių buvo pa
dėta daug pastangų, kad 
tas kelias į tėvynę būtų 
man uždarytas. Teko išgir
sti daug visokių bauginimų 
ir įvairių gandų. Dabar, kai 
aš gyvenu jau Tarybų Lie
tuvoje, Vilniuje, savo šei
moj, kada prieš mane stovi 
visa eilė darbų, noriu pasi
dalinti savo įspūdžiais apie 
kelionę. Mano ir mano duk
ters kelionė praslinko iš 
tikrųjų kaip maloni ekskur
sija.

Kaip aš patekau į na
mus?

Šiais metais gavau laišką 
iš mano vyro (kuris gyve
na Vilniuje ir dirba Vil
niaus dramos teatro meno 
vadovu), atsakiau jam ir 
tokiu būdu užmezgiau ryšį 
laiškais su Vilnium.

Kai apsisprendžiau va
žiuoti į gimtinę ir pasiruo
šiau kelionei namo, pa
skambinau į Immendinge- 
ną, į punktą, kuriame ren
kasi visi Pabaltijo tautų at
stovai (prancūzų zonoje), 
norintieji grįžti namo. Ma
ne paimti atvažiavo tary
binis karininkas. Immen- 
dingene tarybinis karinin
kas patalpino mus į viešbu
tį su geru aprūpinimu ir 
geru maistu. Kai šiame 
punkte susitelkia būrys no
rinčių grįžti į tėvynę, tai 
jiems paduodami vagonai, 
kuriuose tvarkingai siun
čiami visi važiuojantieji į 
gimtinę. Mantos galima im
tis kiek tik kas turi. Pagal 
tam tikrą potvarkį, kiek
vienas repatrijantas gali 
paimti visus savo daiktus, 
neatsižvelgiant į jų kiekį. ' 
Iš čia važiuojama į tarybi
nę stovyklą — Brandenbur
ge (100 kilometrų nuo Ber
lyno, tarybinėje Vokietijos 
zonoje).- Į'čia repatrijantai 
atvyksta*^ visų vakarų Vo
kietijos vietų.

Mes į šią stovyklą atvy
kome vakare. Privažiavome 
prie stovyklos vartų, kurie 
buvo uždaryti ir be leidimo 
mūsų neįleido. Reikėjo gau
ti stovyklos komendanto 
leidimo. Mano nuotaika dėl 
šitos aplinkybės truputį lyg 
ir apsiniaukė, bet greit ji 
vėl pasitaisė. Kol tarybinis 
ryšių karininkas iš komen
danto atnešė leidimą, spė
jau apsidairyti. Už vartų 
ir tvoros matėsi dideli pa
statai, o aplink pastatus— 
puikus pušynas. Taip' man 
besidairant prieina tarybi
nis karininkas. Pasirodo, 
kad tai estas, vyresn. leite
nantas. , Jis mums papasa
koja, kad kasdien iš įvairių 
okupacinių zonų į šią sto
vyklą atvyksta nemaža re
patrijantų- Kad Stovykloje 
būtų tvarka, nustatytas 
tani tikras režimas ir tuo 
paaiškinama ta aplinkybė, 
kad kiekvienas negali be 
leidifno į stovyklą vaikščio
ti. \

Greitai atsidarė vartai ir 
mes įvažiavome į kiemą.*

Mes atvykome 4 moterys. 

Tuojau gavome atskirą 
kambarį. Kiekvienai —lova 
su "svaria pataline'. Čia įvy
ko tikras siurprizas — pri
sistatė dar vienas tarybinis 
karininkas lietuvis. Šviesus 
jaukus kambarys, švari lo
va ir šiltas viralas — visa 
tai buvo be galo miela. Bu
vome pavargusios, nors pa
keliui buvome sustoję pail
sėti, papietauti ir not pasi
maudyti, bet kadangi per 
dieną teko pravažiuoti 650 
kilometrų, tai nuovargis 
jautėsi.

Šitą Brandenburgo tary
binę stovyklą pravažiuoja 
kiekvienas, kas tik grįžta į 
tėvynę. Pasirodo, kadaise 
čia būta ligoninės. Ištisas 
namų miestelis ir viskas 
randasi pušyne. Čia pat yra 
ir ežeras. Kadangi dienos 
buvo šiltos, tai po pusryčių 
repatrijantų dalis ėjo mau
dytis, kita — saulės vonių 
imti. Pietų metu valgykloje 
išsikalbėjau su kitų tautų 
(latvių ir estų) repatrijau
tais, grįžtančiais į tėvynę. 
Atvykusieji iš anglų zonos 
latviai, džiaugėsi ir kalbėjo, 
kad jiems čia esąs visapu
siškas kurortas, nes jie pas 
anglus gyvenę labai blo
gai. Pasirodo, kad iš grįž
tančių į tėvynę visų dau
giausia latvių, jų stovyklom 
je jau buvo apie 400 žmo
nių. Stovykloje yra medici
nos kabinetas. Aš, turėda
ma laiko, pradėjau gydyti 
savo reumatizmą kvarco 
lempa. Yra skaitykla. Gali
ma gauti visokios literatū
ros. Kas vakara demons
truojami filmai. Lietu
viams repatrijantams ap
tarnauti yra lietuvis kari
ninkas, latviams — latvis, 
estams — estas. Pora dienų 
prieš išvykstant transpor
tui paduodami specialūs va
gonai. Kiekvienas tvarkosi 
ir kraunasi savo manta, 
kaip jam patogiau. Jau iš 
anksto, pagal pažintį ir su
sitarimą, grupuojasi kom
panijos, kad įdomiau būtų 
keliauti. Drauge su repat
ri jautais traukiniu vyksta 
ir * vagonas virtuvė, kuri 
keleivius aprūpina maistu.

Tarp repatrijantų ‘buvo 
vienas estų profesorius su 
žmona. Jie* neturėjo patali
nės. Jam buvo įduota pata
linė. -*

Iš čia trahspOrtas vyksta 
į Gardiną. Iš Gardino lat
vių vagonai prikabinami 
prie Rygos traukime ir 1.1. 
Todėl stovyklos adminisra- 
cija pageidauja, kad pabal- 
fiečiai grupuotųsi iš karto.

Belaukdami progos išva
žiuoti, šioje stovykloje iš
buvome lygiai savaitę. Aš 
su dukra iš stovyklos va
žiavome atskirai. Nors tu
rėjau jau jaukią sankelei- 
vių kompaniją,. bet buvo 
proga pamatyti dabartinį 
Berlyną ir todėl nuvykome 
į jį ąutomobilių. Berlyne 
sėdome Šlezvigo stotyje į 
ekspresą, kuriuo atvykome 
į Brestą. Breste — persėdi
mas į kitą traukinį. Mūsų 
repatrijantų lagaminai ne
buvo tikrinami. Breste tru
putį pailsėję sėdome į Min
ską, o iš Minsko į Vilnių. 
Visus kelionės reikalus ir 
mūsų asmeniškus patogu
mus, tvarkė tarybinis ryšių 
karininkas; Jis mums visur 
ir viskuo padėjo, visais mū
sų reikalais rūpinosi. Jo 
nepaprastas rūpestingumas 
mus tiesiog stebino. Aš jau 
buvau atpratusi nuo tokių 
patogumų, ir man darėsi' 
net keista.

Mūsų palydovas, ' atlydė

jęs mus iki Vilniaus, iš mą- 
no vyro paprašė pakvitavi
mo, kad mes atvykome svei
kos ir gyvos, ir kad mūsų 
mantos nėra dingęs nė vie
nas siūlas.

Štai trumpais bruožais 
mano kelionė* iš Konstancos 
į Vilnių. Noriu pasakyti dar 
porą žodžių apie pirmąjį 
kelionės etapą Baden—Ba
dene. Tarybinis ryšių kari
ninkas atvežė mus į šį gra
žų miestą, ir čia mes pra
leidome porą^dienų.

Mūsų vadovo džentelme
niškumas ir rūpestingumas 
mums davė progos praleisti 
šiame kurorte keletą malo
nių dienų.

Visiems savo pažįsta
miems, palikusiems vaka
rų Vokietijoje, iš širdies 
patariu padaryti, tą pat, ką 
aš su dukra padariau, grįž
ti į savo tėvynę.

Vilnius.
Rugsėjo- mėn. 1|947 m.

Smetoniniai ir visi kiti 
“ponų’’ veislės sutvėrimai 
kasdieną garsiai zaunija, 
kad, tik jie pirmo numerio 
Lietuvos geradariai ir pa
trijotai. Kas tik ponu nesi- 
tituluoja, nors jis būtų net 
pono batų valytojas, tąs jau 
Maskvos agentas ir Lietu
vos išdavikas. Kad šviesie
ji ekscelencijos svetimomis 
plunksnomis puošėsi, tai tą 
gali kiek nors mąstantis 
žmogus žinoti. Jie ne Lie
tuvos, ne daugumos jos gy
ventojų — liaudies, bet sau
jelės parazitų geradariai- 
patrijotai. O vistik jų juo
da sąžinė svietui akis mui
linti jiems kliūčių nedaro. 
“Lietuva buvo daugiau ne
gu pavyzdinga,” vienas Hit
lerio išpera Clevelando gel- 
tonlapyj plepa. Smetonos 
berneliams b e p o naujant, 
štai kaip Lietuva “garbin
gai” iškilo:
' “Prieš paskutinį karą, bū-

Amęrikos Lietuvių Centro 
Veikimas

Dienraščių Laisves ir 
Vilnies Vajus

Spalio 1 d. prasideda 
dienraščių 'Laisvės ir Vil
nies vajus, kad gauti naujų 
skaitytojų ir kartu sukelti 
tiems dienraščiams nemažai 
finansinės paramos.

Amerikos Lietuvių Cent
ras kviečia visus demokra
tinius lietuvius skaityti 
tuos dienraščius ir finansi
niai paremti, nes jie nuo
širdžiai gina darbo žmonių 
teikalus ir demokratines 
žmonių teises. Jie numas- 
kuoja naujo karo kurstyto
jus, kurie ir tarp lietuvių 
plačiai darbuojasi. Jie ko
voja prieš reakcininkus, 
kurie nori įvesti darbo 
žmonėms verguvę Tafto- 
Hartley įstatymo pagalba ir 
kitais būdais. Jie paduoda 
teisingiausių ir naujausių 
žinių įš Lietuvos ir kitų 
pasaulio kraštų.

Visi prisidėkime prie tų 
demokratinių dienraščių 
vajaus sėkmingumo.
Lietuvių Kultūrinis 
Centras

Amerik. demokratiniams 
lietuviams reikalingą kul
tūrinę įstaigą netrukus ati
darysime Brooklyne. Lietu
vių Namo Bendrovė — 
Home for Lithuanian Wor
kers Corp. — nusitarė nu
pirkti tam tikslui namą.

Su visais patogumais na
mas jau surastas ir jau nu
sitarta jį pirkti. Dabar tik 
reikia -sukelti reikiamą pi
nigų sumą ir tas namas bus 
nupirktas. Todėl minima 
Lietuvių Namo Bendrovė 
kviečia visus ir visas prie to 
namo nupirkimo prisidėti. 
Mes galime prisidėti pirk
dami Šerus ir paskolindami 
didesnes pinigų sumas. Še
ras parsiduoda už $25.00. 
Galima pirkti Šerų, kiek 
kas tik nori/ Už paskolas 
mokama du nuošimčiai.

Visi galime būti Ameri
kos Lietuvių Kultūrinio 

‘Centro savininkais. Tik nu
sipirkime po šėrą ar dau
giau. Tuomi padėsime nu
pirkti mums Visiems reika-: 
lingą namą.

Siųsdami pinigus už Še
rus, paskolą ar aukas, če
kius ar money orderius ra
šykite sekamai: Home for 
Lithuanian Workers, 427 
Lorimer §t., Brooklyn 6, 
N. Y.

. J. Gasiūnas,
Amer. Liet. Centro sekr.

Ateivių Gynimui Kon
ferencija Clevelande

Amerikinis Syeturgimių 
Apsaugai Komitetas' šaukia 
nacionalę konferenciją spa
lio 25 ir 26 dienomis, Hol- 
lenden Hotel, Cleveland, 
Ohio.

Konferencija šaukiama 
tam, kad išdirbti planą sek- 
mingesniam sveturgimių 
gynimui.

Šiuo metu apie 200 svė- 
turgimių nuskirti deporta
vimui į, jų gimtines žemes. 
Juos bandoma išdeportuoti 
todėl, kad jie, neturėję pro
gų patapti piliečiais, vistiek 
aktyviai dalyvauja pažan
giame darbininkų veikime. 
John Santo ir Michael Ob- 
ermeier, New Yorko unijų 
vadai, randasi tarp tų, ku
rie skiriami deportavimui.

Tūliems ir piliečiams ban
doma panaikinti pilietybę. 
Vienas tų yra Antanas Jay- 
Jasinskas, plačiai žinomas 
So. Bend, Ind., veikėjas au
tomobilių unijoje ir abelnai 
pažangiame veikime. Jis 
taipgi yra LDS 44 kuopos 
sekretorius.

Svarbu todėl ir lietuvių 
organizacijom dalyvaut šio
je konferencijoje ir prisidė
ti prie persekiojamų sve
turgimių gynimo. \

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas ir Amerikos 
Lietuvių Centras turės toje 
konferencijoje savo atsto
vus. Tikimės, kad lietuvių 
atstovų bus nemažai.

Lietuvių Knygų Paroda 
Detroite ir Bostone

400 metų sukaktis nuo iš
leidimo pirmos lietuviškos 
knygos bus paminėta dar. 
sekamose vietose ir dieno- 
seę,

Spalio H), 11 ir 12 dieno
mis Draugijų svetainėje, 
4097 Porter St.,' Detroit, 
Mich

Spalio 25 ir 26 dienomis, 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klube, 823 Main St., Cam
bridge, Mass.

Baltinioriečiai rašė, jog. 
jie ruošiasi prie knygos pa
rodos,,, bet dar nenuskyrė 
laiko nei vietos. Laukiame 
jų pranešimo.

Iš kitų kolonijų dar nie
ko nesigirdi. Būtų gerai, 
kad knygų paroda įvyktų 
visose .didesnėse lietuvių 
kolonijose.

dama nepriklausoma, Lie
tuvos valstybė visu kuo pri
lygo geriausiai susitvarkiu
siems pasaulio kraštams. Ji 
buvo daugiau negu pavyz
dinga. Daugelis ir • senos 
kultūros bei tradicijų šalių 
ėmėsi pavyzdžiu .kūrybinės 
organizacijos, kupiną Lietu
vą.” Bet štai kaip “imperia
listai komunistai - anar
chistai rusai” tą gražiąją t* 
Lietuvą sugriovė. “Tačiau, ‘ V 
kokį milžinišką visuotino 
sugriovimo darbą atliko ir 
‘stachanovietiškai’ atlieka 
imperialistai - komunistai 
rusai dabar Lietuvoje, nor
malus žmogaus protas ne
gali apimti.”

Mieli Amerikos broliai ir 
sesės lietuviai. Dauguma iš 
jūsų nebuvote Lietuvoj ir 
jos nematėte, ypatingai 
Smetonos valdomos Lietu
vos. Šių žodžių rašeiva yra 
kovos už Lietuvos laisvę da
lyvis. Jis ne tik matė, bet 
ir ant savo kailio patyrė 
smetoniškos Lietuvos “pa- f 
vyzdžius ir gerovę.” Kas tą ’ 
matė bei pergyveno, tam 
ponų verksmai, melai bei 
keiksmai vien malonumo 
teikia. Kati tokią “užuojau
tą” pateisinti, tai čia nors 
trumpais bruožais prisimin
sime tą “kūrybinės organi
zacijos kupiną” Lietuvą ir 
jos pavyzdžius.

Po pirmo pasaulinio ka- 
į ro Lietuvos žmonėms teko 
daug nukentėti nu^ ponų 
valdomos pilsudskinės Len
kijos. Jie užgriebė Lietu
vos sostinę Vilnių su visu 
Lietuvos teritorijos trečda- 
liu ir, gerokai pasistūmę į 
vakarus, grūmojo Kaunui. * 
Buvusios šlėktų valdomos 
Lenkijos armijos nekultū
ringumą ir žiaurų elgesį ga
lime įsivaizduoti tik tie, ku
riems teko visa tai pergy
venti. Jei jie nacių ragus 
būtų turėję, tai barbarizme 
būtų buvę jiems lygūs. Nors 
mes buvom prispausti ir 
žiauriai persekiojami, bet 
ranku nenuleidom. Kovo- •
jom kaip kas išmanėnf bei 
galėjom. Net nepilname
čiai, palikę senas motinas 
badauti, slaptai bėgome į 
frontą. Bėgome gintis nuo 
tų, kurie mus vergė, kurie 
fašistiniu Išdidumu mus 
niekino, beverčiais pagoni
mis vadino. Taip Lietuvos 
liaudis grūmėsi su nelygiu 
priešu — su Želigowskio 
gaujomis. Daug lietuviško 
kraujo buvo pralieta, kad 
tos gaujos Iiuvo sulaikytos. 
Už tai mūsų “ekscelencijos” 
ne tik laisvė, bet ir žemę 
mums žadėjo. Mes šventai 
tikėjome tais pažadais, kad 
turėsime laisvę ir plates
nius žemės sklypučius. Bet 
tai buvo ironija. Tapome 
apgauti. Ir kuomet liaudis 
Lietuvos liaudis ant Lietu
vos laisvės aukuro viską dė
jo, tai ponai, dvarininkai ir* 
visokį parazitai iš kailio nė
rėsi, kad tą sąjūdį už
smaugti, kadTblsudskis Lie 
tuvą prarytų. y

Už pavyzdį paimsime jų 
vieną. Tai buvo kaip ir ma
žytis Pilsudskio “Krupas” 
pan Wnukowski, kurio dva
ras radosi Stakliškių-aukš- 
tadvario srityje. Naudoda
mies partizanų teisėmis, 
nakties laiku jo dvarą ap
supome ir jį areštavome. 
Savo dvare jis turėjo įren
gęs dirbtuves. Surinktus 
senus šautuvus taisė ir Že- 
ligowskio prošepanus gin
klavo. To neužteko. Jisai 
ieškojo simpatikų ir juos 
traukė į lenkų armiją, net

(Tąsa 5-tam puslp.)
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B'lieve Me
By FRANK STULGIS

v ' 1
NOTE: The "Negro Question” is one that, has often been discussed by 
the people of our country. The great cleavage between whites and blacks 
in the South, and the racial superiority theories rampant not only in the 
South, but in thp North as well have often been compared to those of 
the Nazis.

We are reprinting .in this column, an article which recently appeared 
in the "Armenian Mirror-Spectator.” Comments of our readers on this 
subject will be welcomed. F. S.

Aboui Our Negro Brothers.

a vi-

these 
con- 

Why 
all for

By ELAINE MINOR
Quite often you have pro

bably heard discussions on 
the Negro situation in restau
rants, on street corners, and 
at public debates. Perhaps 
even at home you may recall 
a few times when a simple 
incident was related concern
ing this situation, and was im
mediately expanded into 
olent argument.

What is the cause of 
differences of opinion 
cerning the Negro race? 
are certain persons
helping them and other cer
tain persons completely 
against the idea. It it because 
one happens to have a big 
heart and enough depth of 
soul to feel sympathetic to
ward all people, while ano
ther simply possesses a self
ish attitude? Perhaps it is 
due partly to this, but I be
lieve it is due mostly to their 
lack of reasoning and under
standing concerning the fact 
that they are apt to be easily 
persuaded . By not taking 
time to investigate for them
selves. they are unable to 
come to a conclusion by means 
of their own thinking powers. 
Instead they are swayed by 
the opinions and beliefs of 
some one else who probably 
possesses a narrow outlook on 
life and a negative attitude 
due to his own stupidity.

It is my'firm opinion and 
belief that all men were cre
ated equal and, therefore, 
should be treated with equal
ity. “God made man in his 
own image.” Because Jone 
man may be born with darkr 
er skin than another does not 
mepn that he should spend his 
entire life being kicked 
around and looked down upon 
by the other . , r

Many times I have heard 
this statement: “Why don’t 
they send the Negroes back 

.to their native Africa? They 
'would be much happier.” This 
statement is tvpical of so ma
ny people .who just don’t 
think before they say such a 
foolish thing. For hundreds of 
years the Negroes have lived in 
America. Their ancestors came 
here with ours — they are 
American citizens as, much as 
we’ Why don’t we go back to 
England. France, Ireland, Ger
many. and the various other 
countries from where our an
cestors originated? Negrpes 
love America as much as we 
and know no other place for 
existence. Their homes and fa
milies are just as much a part 
of America as ours.
* It has been proven by me
dical science that the 'brain of 
a white person and the brain 
of a colored person are of the 
same capacity for storing 
knowledge. It has also been 
been
cells of certain Negroes 
precisely the same 
a white person.

But that doesn’t 
the mąin objection
with the white race. The main 
objection seems to be incited 
by the color of their skin.

I have spent many years in 
the South where I was born 
and have viewed thoroughly 
and am familiar with the pre
vailing situation there. Some 
parts of Xhe South are as bar
baric as the middle ages. The 
old pre-Civil-War ideas are

still in existence. In one parti
cular town where 1 spent a few 
weeks, I happened to notice a 
sign on the front lawn of a 
residence with these words: 
“Dogs and .Negroes keep off.” 
Similar instances can be seen 
in towns and cities all over the 
south; not mentioning the 
screens and signs which are 
placed in buses and cars of 
every town and city. This type 
of thing has a tendency to 
cause race riots and racial hat
reds. The normal colored citi
zen resents this and conseq
uently makes several attempts 
to organize and plead for his 
rights. Why does a person who 
is a citizen of a city have to 
sit in the back of a street car 
because his ancestors came 
from Africa instead of Eng
land, France, etc.? Why should 
a citizen who pays taxes be 
denied the privilege of attend
ing a-certain art or music 
school of his own choosing? Is 
his talent to be thrown aside 
because his skin is black ?

In many other towns colored 
people are forbidden to walk 
on the same side of the street 
as white people. These barbaric 
episodes are typical of selfish
ness and lack of a developed 
mind. Psychiatrists have come 
to the conclusion that when one 
man considers himself to be 
better, than 
particular or 
on, it means 
inferior with
to fool himself into a pretended 
superior feeling to cover up 
his feeling of inferiority. In 
other words, it is a gratifica
tion of his ego. Therefore, there 
should 
people 
lexes 
others

another, for no 
substantial reas- 
that he feels so 
.himself he has

be a healthier outlet for 
with inferiority comp- 
than that of making- 
unhappy and miserable, 
disreputable character

could be a logical reason why 
one human being would fee) 
anything except kindliness and 
brotherly love for another hu
man being. The outside color
ing and features should have 
no bearing on this feeling. 
Even when a person is consid
ered a wrong-doer, one should 
forgive and help him, but he- 
ver hate and resent him. But 
under these prevailing condi- 

with kind' 
souls are

that some

tions “good” people 
emotions and deep 
hated by others.

I can only hope
day these people who are dis
rupting civilization and imped
ing progress will wake up; see 
their mistakes and f do some
thing about it to make this 
country a place where all men 
can live freely and equaly, un
shackled by hatred and resent
ment, where men can help one 
another and be satisfied enough 
with themselves not to feel 
anything except love for their 
brothers of a different race.

proven that the blood 
are 

ofas those

beseem to 
to equality

Lowell gave us a promise 
that when they get their club 
started, they will organize a 
chorus, — that'was 8 
ago. 
Mr. 
that.

— Perhaps our 
Karsonas, will

months 
friend, 
answer

-1 ~ - •' •• ' ~ * - -----

LDSers Enjoyed Successful
First Eastern Golf Tourney

Tony Kosinski and John Gasiunas Share 
Honors; All Participants Receive) Prizes

J /

Year with Record Enrollment
By J, BULOTA

To all you newly married 
folks: don’t think that since 
you got married the world has 
stopped. How about getting 
back into thfc chorus where 
you once were a member? 
You still sing if you are hap
pily married. How about us 
all sharing that happiness at 
least in song?

^BRIDGEPORT, CmV—The 
first Eastern LDS Golf Tourn
ament was held on Sunday, 
September 28th, and it was a 
success, surpassing many of 
the expectations of even the 
most optimistic committee 
members themselves. „

Tony Kosinski, a member of 
the Bridgeport LDS Club, won 
the gross score honors and was 
awarded an appropriate tro
phy. Kosinski, who has been 
three times Connecticut State 
Amateur Champion in this 
sport, handed in the loxy score 
of the day, 81, but received 
some good competition for the 
low score honor. Next in line 
for the trophy was John Bell 
of Newark, N. J. with 89, 
John Siurba of Brooklyn, N. 
Y. with 92, Joe Stacikoe of 
Bridgeport with 94 and George 
Burnette with a 97.

Winner in the handicap di
vision was John Gasiunas, 
LDS National President and 
editor of the Lithuanian sec
tion of the Tiesa. Gasiunas, a 
first-year golfer, handed in a 
score of 135, but when the 
handicap, figured under the 
Peoria System, was deducted 
from his score, was left with 
a 51, and was declared winner 
of first place in the handicap 
division. Gasiunas was 
presented a trophy.

Coming out second in 
handicap division was 
Desmond of Brooklyn, N. 
who 
balls as his prize. Third prize 
went to John Bell of Newark, 
N. J. — nine golf balls and a 
set of boots for his woods.

Toward evening, the golfers 
turned in their cards and drove 
to 4he Lithuanian Hall, 408 
Lafayette Str., for the banquet 
where the’ “handicap holes” 
were chosen by lottery, the scores 
figured, and the banquet was 
,on. After eating a delicious 
meal of roast beef with all the 
trimmings, John Jocis, chair
man of the.- Connecticut State 
LDS Activities Council called 
upon Tony Kosinski and John 
Gasiunas to cut the 'beautiful 
large cake that was decorated 
with words of welcome to the 
tourney, and the participating 
golfers.

First speaker on the program 
was Anthony Bimba,an editor 
of Laisve who had participated 
in the tourney who congratu
lated the Committee for ar
ranging such a fine tourney 
and banquet.

John Siurba. National Secre
tary of the LDS was also called 
upon to speak, as was John 
Gasiunas, trophy winner and 
President 
Mockaitis, 
Bridgeport 
about how 
work with young people of 
Bridgeport. John Gresh, Pres
ident of the Bridgeport Club, 
urged those gathered to con
tinue their sports,? activities on 
a larger scale.

John Orman, Secretary of 
the LDS National Youth Com
mittee, in his talk stated that 
this tournament was only the 
beginning and said that the 
reason the LDS is a growing 
organization 
people 
young 
alert 
sports

Orman then introduced Mr. 
John Karolus,- of the Bridge
port LDS Club, who was a 
member of the arrangements 
committee, to award the prizes. 
Karolus gave a brief introduc
tion and went on to distribute 
the prizes and each golfer was 
acclaimed 'by the audience with 
a round of applause.

also

the
Pat

received a dozen golf

of the LDS. J. J.
“father” of the
LDS Club told

pleasant it was to

among young 
is because it takes the 
people seriously and is 
to their demands for 
and other activities.

Other winners in order of 
their handicap scores were as 
follows:

Fourth: Tony Amsheyus, 
Brooklyn, followed by Tony 
Navikas, Brooklyn; John Kare
lus, Bridgeport; Bob Žukaus
kas, Newark; Anthony Bimba, 
Brooklyn; John Jocis, Bridge
port; J. Stasikoe, Bridgeport; 
Al Purvenas, Brooklyn; John 
Siurba, Brooklyn; G. Burnette, 
Newark; Charley Stasikoe, 
Bridgeport; John Orman and 
Howie Dobei of Brooklyn.

John Jocis acted as toast
master at the banquet and did 
a swell job. Bridgeport LDS 
Club members prepared th.e 
meal and served as waitresses 
at the banquet.

Uni- 
long

walls 
Mar-

and
LMS 
upon

IMS Festival 
Coipm. Asks for 
Your Assistance

To our friends in 
around New York: the 
Festival Committee calls
you to help in the preparations 
of the big four-day Festival 
which is being planned for the 
Thanksgiving weekend.

The basic work has been 
planned and arranged by the 
working committee but men 
and women, especially young
er people are needed to -help 
out with housing, act as cooks, 
waitresses, ticket sellers, ush
ers and the many other little 
jobs that have to be done to 
make your festival a success.

Come to our open , meeting 
on Sunday, October 5th at 
10:30 a.-m. at the Laisve Hall, 
419 Lorimer Street, Brooklyn. 
Bring along your suggestions.

—Festival Committee.

The assembly hall of ancient 
Vilnius . University looks espe
cially solemn today: plaster 
emblems depicting the sciences 
on its carved oak columns, 
wreathed in festoons of foli
age gathered by the students 
themselves, flower - bedecked 
portraits on the stage.

An intermittent stream of 
young and boisterous students 
fills the hall; professors, tea
chers and guests also are gath
ering.

First of all Professor žemai
tis congratulated the profes
sors and students upon the 
opening of the new academic 
year.

“This year wo are beginning 
the fourth post-war academic 
year,” said Professor žemai
tis. “This is the 369th year of 
the existence of Vilnius Uni
versity. Founded in 1578 by 
Stephen Bathori-, Vilnius 
versity has traversed a 
path. It saw within its 
such famous scientists as
tynus Pocebutas, Sniadeckiai 
and others who made the name 
of Vilnius University famous 
the world over.

“But only now, has Vilnius 
University blossomed into full 
flower, has it become the gen
uine centre of culture of the 
Lithuanian people. If formerly> 
the University was accessible 
only to a privileged part of 
the population, at present its 
ancient arches echo the gay 
voices of worker and peasant 
youth, for whom the Soviet 
re^ibie has thrown the doors to 
light wide open.”

In conclusion, Professor že
maitis called upon tall students, 
both seniors and freshmen, to 
make every effort to acquire as 
much scientific knowledge as 
possible in the university, and 
enter life as educated and con
scientious citizens of Lithuan
ia. The country needs new 
highly qualified personnel in 
every branch of science. “We 
must prove ourselves worthy

of the aid and trust lavished į 9,000. These figures speak for 
on us. by the Government of 
Lithuania,” concluded Profes
sor žemaitis.

Bis place was taken by Niun
ka, Vice-Chairman of the Coun
cil of Ministers of the Lith
uania, who greeted the profes-

the government.
“I can see m a n y no w 

faces here today,” says Niun
ka. “This year Vilnius Uni
versity may bo proud of the 
splendid enrollment. Some 900 
new students have gathered 
here from various parts of 
Lithuania. This is a figure that 
could not even be dreamed of 
in Smetona Lithuania. Where
as only 3,000 students studied 
then in the higher institutions 
of learning, this year we have
already reached the number of. dances.

themselves. They are eloquent 
testimony to the great suc
cesses achieved under Soviet 
regime in the field of educa
tion. The number of students 
in the various departments has • 
greatly increased this year. 
The chemistry faculty, for ex
ample, has admitted three . 
times the number of students 
enrolled last year. The role of 
the medical faculty has also 
cons i derabl y inc reased. ’ ’

The solemn meeting was fol
lowed by a concert in which 
the troupe of the Vilnius State 
Philharmonic took part. The 
student ensemble of folk dances 
met with a hearty reception; 
it gave an excellent rendition 
of the “Malūnėlis,” “Rugučius” 
and other Lithuanian folk

■'* By MILDRED STNSLER
This year marks the 10th 

anniversary of the death of 
our most popular Lithuanian 
composer, Mikas Petrauskas. 
This year, and for many years 
to come, his songs will be 
sung on our concert stages, 
and will be applauded and 
revered as they have always 
been in the past. We will ne
ver tire of the songs of 
kas Petrauskas, from 
plaintive minor strains of

Tykiai Nemunėlis

the 
his

When again the reaction
ary forces started to seek out 
the revolutionists, Petrauskas 
had to flee to Sweden. In 
1907 he came to America. He 
lived in Chicago for a while, 
taught the Birutės Chorus and 
opened a tnusical school. His 
first book of songs published 
here in America was by the 
Lithuanian Socialist League, 
called “Trimitas.” For many 
years it served as a guide for 
our choruses and solqists, and 
copies of it can still be found 
in the music libraries of many 
of our older choruses.

Mikas Petrauskas w^s 
well - loved personal

friend ly and gener-

They have

Anthony Vasaris
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Phone: Brockton 8-1246

735 No. Main Street
Ames Street),'Montello, Maąs.

At WARRIS’ FURRIERS, the only Lithuanian 
Fur Coat firm, you will find: .*

The largest selection of all kinds of furs
The latest styles in fur coats
The best choice fifrs in all New England— 

Come and be convinced!
Expert furriers to mend oi' remodel fur coats '
Guaranteed work at lowest prices
Sincere Lithuanian service

(Near

“Tykiai, 
Teka” to the light refrains of 
“Dul-Dul-Dudele.”<

I am certain that the pro
gram of the coming LMS Fest
ival will include many M. Pe
trauskas’ songs.
great appeal to both young 
and old listeners. Singers and 
choruses' can get many of his 
songs through the LMS Cen
ter in Chicag-o. In 1940 the 
LMS published an excellent 
collection of his songs in 
booklet form, while Roy Mi- 
z-ara added a short biography 
of the composer.

Many of our parents knefr 
Petrauskas personally as a 
singer because he toured the 
country extensively giving 
concerts and organizing cho
ruses . But very little has beqn 
written of him in English, and 
to our younger artists he re
mains but a name.

Mikas'"Petrauskas was born 
in Lithuania September 29, 
1873. His father was an org
anist, and his son followed in 
his father’s footsteps. How
ever, he wasn’t content to 
just play the organ in his own 
little village. He went to the 
Petrograd (now Leningrad) 
Conservatory and studied and 
taught music there.

His youth was spent in 
Lithuania which was suffer
ing under the occupation of 
the Czar then, but they did 
native tongue was forbidden. 
Is it any wonder then that 
Petrauskas, along with many 
other artists unable to express 
themselves fully, took part in 
the 1905 Revolution? They 
didn’t win their freedom from 
the czar then, but they did 
get back the freedom of Lith
uanian speech and press. So 
Petrauskas settled in Vilnius 
where he composed music and 
taught a chorus. Here, in 
1906, he was allowed to stage 
“Blirutė,” the first of his oper
ettas with an original Lithua
nian libretto. This historical 
operetta is now being re
rehearsed by the Aido Chorus 
of Roseland, Ill.

Nov. 27-

I.,’Mikas
to Lith-

( and
le for

folk

a 
ity, 
ous with his talents. Hę lived 
and taught music at various 
times in Brooklyn and She
nandoah, but mostly in South 
Boston where he opened a 
Music Conservatory. There 
he taught the “Gabijos” Cho
rus and also journeyed over 
to Montello to teach the 
“Liuosybės” Chorus. “Liuosy
bės” Chorus will be present 
at the LMS Festival 
30th.

After World War 
Petrauskas returned
uania. While staying at his 
parents’ home, he was struck 
by lightning . The accident so 
undermined his health, that 
he was able to do very little 
writing . He returned to Arne-, 
rica, livecT for a while in 
Detroit and Baltimore, and 
tried teaching music to child
ren. He was a very sick man 
when he again left for Lithua
nia ,where he died May 23, 
1937.

His works are man 
varied. He is response 
the arrangements of
dances “Suktinis”,“Norių Mie
go,” etc., the way we dance 
them now. His other compos
itions include pieces for violin 
and piano, one opera “Egle, 
žalčių Karalienė,” and four
teen operettas ,among them 
“Kaminkrėtis ir Malūninin- X
kas,” “Adomas ir Jieva,” 
“Consilium Facultatis,” “Bi
rutė,” “Lietuviškas Milijonie
rius.” .

Yes, Mikas fttrauskas gave 
us a lifetime of beautiful me- . 
lodies . His voice, as well as 
his music, is preserved for us 
through the recordings he 
made himself. They still turn 
up on our Lithuanian radio 
programs,
quested for many more 
to come;

NOTE: Biographical 
taken from R. Mizara’s
biography of M. Petrauskas. 
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3 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Ketv.? Spalių 2, 1947
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EGIPTO KAIMYNAI
BIJO JO CHOLEROS

Rašo Ieva
(Pabaiga)

— O Etmė? — Ak, šitas klausimas 
Margienei/svarbus! Mielių mieliausiai ji 
būtų jau visų pirma paklaususi apie Et- 
mę, bet gal pagaliau Bintakienė visai ne
bebūtų su ja kalbėjusi.

Kas čia dabar? Ęintakienė pašoko nuo 
suolo, an kurio sėdėjo alkūne ramstyda- 
mosi į stalą. Pašoko ir nubėgo į aslos 
vidurį. Paskui, lyg kaži ką sugalvojusi, 
nubėgo prie lovos, pradėjo kamšyti kam
pus, lyg čia šiaudai būtų ištįsę, ėmė ly
ginti antklodę. Margienė pastebi, kad 
Bintakienei rankos dreba, ir taisydama, 
lygindama antklodę, lovą tik suvelia. O 
veidas čia balsta, čia raudonuoja. Paga
liau nubėgo Bintakienė prie lango, ėrtiė 
tvarkyti gėlių puodus. Bet vis dar ir ne
žiūri Margienei į akis.

Margienė jau tiki, kad Etmė Šimonie
nė bene bus išteisinta, o Bintakienė tyli 
tik iš baisaus pykčio. Bet kad Margienė 
galėtų įžvelgti į Bintakienės širdį, tai ji 
žinotų ir suprastų, kiek kenčia ši mote- 
ris.

Margienė nebeištveria, ji sėdi kaip 
ant žarijų: žinoti, žinoti!

— Ar tai Etmę ...
Balsas nutrūko, nes Bintakienė garsiu 

švykštimu traukė kvapą ir nesavu bal
su atsakė:

— Etmei galvą nukirs ... "
— Ak, Jėzau, apsaugok mus nuo viso 

pikto! — susiėmė rankas Margienė. — 
Tai, kur godas žmogų nuveda!

Nieko gero Margienė nevelijo Etmei 
Šimonienei. Juo didesnė nelaimė ją iš
tiktų, juo būtų patenkinta Margienė. 
Bet—galvą nukirs ... Šaltas šiurpulys 
supurtė Margienę. Tai jau tikrai baisu.

— O nieko gero nepastatė. Dar skolų 
nebuvo užsimokėję, — kiek patylėjusi 
pradėjo vėl Bintakienė. Ji vėl atsisėdo 
ant suolo,^prie stalo galo, ir vėl, atrėmu
si alkūnes, abiem rankom susiėmė gal
vą.
’— O kas dabar teismo išlaidas apmo

kės? — visa kas rūpi Margienei.
— Na, kas jau apmokės! žinoma, kad 

ims iš ūkio, kol dar kas imti bus. Mano 
tėviškė, mano tėviškė! Kas beliko iš ta
vęs! Kas beliko iš šimoniškės! Ir turėjo 
atitekėti toks smakas ir praryti visa! Ar 
to reikėj, ar to reikėjo! Bet dabar jau 
nieko nebeišverksi. Etmė atgaus savo 
vertai pelnytą algą.

Taip nenorėjo sakyti Bintakienė, bet
gi šalia išgąsčio, šalia gailesčio — vy
rauja kerštas/ jis didesnis už visa kitą.

—Kad nors Viliui nereikėtų drauge 
kentėti. Jis to nepakels, niekačla! Iš kalė
jimo jis. jau nebeišeis gyvas. Aš ma
čiau .. . Ak, aš žinau!

Ir Bintakienė verkė užsikrisdama.
Bet Margienė pasiskubino sudiev pa

sakyti ir ištrėsė pas Gelžienę*
— Ar žinai, kaimynėle .. .
Kaimynės Gelžienės nė balso — pati 

jau buvo, išlėkusi *pas Pozingius. O Mar
gienė tekina pas Kuršienę: rasi ji dar 
nežino ...

Kuršienė tikrai dar nežinojo. Įėjo ir 
Kuršius iš kiemo, ir išmitininkai iš an
trojo galo, ir Margienė, rado gerą ir dė
kingą dirvą. *

Kalbėjo iki priešpiečių, atėjo pagaliau 
jau ir pietūs? Vištos, vištyčiai, ir žąsy
čiai prienamyje tik klega, tik cypia, 
kiaulės tvarte tvoras laužo, uodegas 
kremtasi; karvės, veikiai ūbauja, bliau

na, bet kalbos’apie Šimonius dar neuž
baigtos. Dar kartą išsižiojo Margienė 
pasakoti kaži kokį atsitikimą apie Etmės 
Šimonienės tėvo tėvą. Margienei dar ne
užbaigus pasakoti ano įvykio, jau įsi
spraudė į jos kalbą išimtininkė Kuršie
nė:

— O apie Jokūbą Šimonį kalbėjo žmo
nės ... <

Taip korė ir leido gerieji kaimyriai 
nelaiminguosius Šimonius, sėdinčius ka
lėjime.

Ir tąip lazgėjo kalbos dar kelias sa
vaites apie nuteistuosius. Dar kartą su
stojo kaimynai ant ribos pylimo ir dali
nosi mintimis:

—... Aš jau žinojau, kad taip bus ...

.Dar viena baisi diena išaušo Šimonių 
vardą nešantiems.

Atvažiavo ir į apleistąjį Šimonių kie
mą įdundėjo vežimas, kuriame atsikėlęs 
sėdėio prūsiškasis teismo antstolis.

Simonaitytė  W
Šiandien vėl kiemas pilnas žmonių, —■ 

ir pirkti norinčių, ir smalsuolių. Juk 
įdomu kartą pamatyti, kaip tai atrodo, 
jeigu kaimyno ūkis eina per teismą.

Iš viso ankstujiškiams tatai kaip ir 
nepasitaiko. Skolų niekas nedaro. Pra
gerti tik tiek teprageria, kiek turi ir ga
li. Už tai niekas nėmaž nedreba, pama
tęs šitokią keistą figūrą, kaip kad ši, ku
ri, tu r būt, norėdama įtikinti būrus, 
kad ji galingas prūsiškas valdininkas, 
Išsitiesė ir sustipo, laukdama atitinkamo 
pagerbimo.

Betgi aukštu j iškiai, nors ir nemokyti 
žmonės, tiek jie jau žino: atvykai pas
kutinis čia į kiemą, tai ir pakylėk kepu
rę, kaip reikia. Ar ji tau priaugusi prie 
pakaušio? Sakyti uė vienas.taip nesakė 
antstoliui, bet visi taip pamanė.

Ne kepurę, tik kelis kartus ūsus pa
kilnojo prūsiškasis teismo tarnas. Matyt, 
kad labai nori būti panašus, nors ūsais 
— į Prūsijos Vilių Antrą jįr

Kaži ką sunarnėjo antstolis, piktai 
kaktą suraukęs* bet .tai nebuvo panašu 
į dievpadėką.

— Tegul aiškiau jis kalba pro tuos 
savo šluotražius! — pasigirdo garsus 
balsas žiūrovų tarpe.

Sužaibavę teismo tarno akys ir, be
veik triukšmingai išsitraukęs iš kišenės 
akinius, užsidėjo ant mėlynos ir gum
buotos savo nosies—ne dėl to, kad geriau 
galėtų matyti, nes akiniai pasiliko taip 
toli nuo akių, kad, žiūrėdamas į žmonių 
daugybę, žiūrėjo-jis per viršų, bet dėl 
to juos užsidėjo, kad galingesnis ir bai
sesnis atrodytų, kad būrai pagaliau tii£ 
rai nusigąstų.

Kelios moterys tikrai baimingai pasi
traukė toliau jam besižvalgant po žmo
nes ir tarsi ieškant drąsuolio, pasityčio
jančio iš jo. ‘ i

Bet vyrų tarpe pakilo garsus juokas, 
Aukštujiškiams vokietis su akiniais,— 
tik juokinga figūra. Staiga nejauku pa
sidarė vokiečiui, ir jau jis daugiau nebe- 
žaibuoja. Mato, kad įspūdžio jokio nepa
daro. O kur tu surasi čia kaltininką! Be 
to, lietuviškai jis nemoka. Čia aplinkui 
stovintieji vis kaip vienas. Rasi nieko 
blogo jie ir nesako — paabejoja paga
liau savy antstolis; juk lietuviai nesą 
kokios piktos valios žmonės, kad jų nie
kas neužgauna.

Sutrinktelėjo plaktukas vieną kartą, 
dar kartą, vis ir vėl:
,— Was bietet man.*..
—Zum ersten—zum zweitep—zum . ..
Pamažu, vos pastebimai ėmė tuštėti 

namų pakampiai. Daiktų norinčių žmo
nių — daug, tik siūlytojų menkai. Pini
gai aukštujiškiuose reta dievo dovana. 
Bet vis dėlto jau. nešasi "bobelės čia kibi
rą ar katilą, ratiną ar vytuvus. Maži 
daiktai — maži ir pinigai. Dar kelios 
ten skrynės. Viena raudonomis, nema-. 
tytomis gėlėmis išmarginta, antroji mar
gai išrantyta. Bet jų niekas nenori. Juk 
kiekviena ūkininkė ar butelninkė turi 
ne tik savo rfaują, bet ir iš motinos dar 
paveldėtą margą skrynę.

Bet Etmės Šimonienės kraičio spinta 
visiems akis bado. Ji ne tik tamsiai ru
dai poleruota/ bet ir dvejomis durimis! 
Išdidus antstatas uždėtas, lyg briedžio 
ragai atrodo. Tik briedžio ragų įspūdį 
sušvelnina uždėtos ant abiejų priešaki
nių spintos kampų dailiai nutekintos 
kulkos.

Vieni norėtų įgyti šitą spintą, už tai 
ir Jaižosi aplink ją jau kelintą! valandą ir 
laukia antstolio plaktuko trinktelėjimo, 
kiti tafp jau norėtų jos gauti, bet neturi 
pinigų, už tai ir plyšta’tulžis:

— Ar matote tik, ar matote tą balvo- 
ną? Pamatęs tikrai turi pabūgti? Na, už 
tai ir nuėjo velniop. Dabar galų atsimin
ti sėdėdama ir laukdama kirvio. Neim
čiau, kad ir veltui duotų.

Išėjus iš gyvenamosios prie negyvojo 
inventoriaus, daugiau jau sukruto vy
rai. Šimonis turėjo me tik bet kokią ten 
žagrę, bet ir visai naują geležinį plūgą. 
Ten akėčios geležinės—širdis džiaugiasi 
jas pamačius. Bet, bet gerasis, pergnyb
tasis vežimas! Ir.ryja seilę ūkininkas, 
kad taip nusipirkti galėjus! Ir ne vienas 
jau slapčia grašius skaičiuoja...

—... kaži, ar užteks? ...»
Ankstųjų Šimonių likimas jau nebe

ti pakampiais. Ne, jis strapčioja lyg ožio 
posnagomis po visą Šimonio sodybą- ir 
triumfuoja, kad jau viešai gali pasiro
dyti.

Bet nė vieno jis neberanda čia, kuris 
dar Šimonių vardą neštų. Kur jie, Šimo
niai? Šimoniai nebeturi tėviškės.

Dar kartą ir* dar kartą paskamba — 
a-------------------—------------- ■------------- '■—

lio balsas:
- — Kas siūloma ...

Atėję žmonės pamažu jau skirstosi. 
Paskutinis nuėjo nuo kiemo senelis Po- 
zingis.

— Čia gyveno Aukštųjų Šimoniai! — 
kalbėjo jis. Bet tatai skambėjo lyg pas
kutinis graudus sudiev.

P. ŠUMAITIS

Atsikuria Tarybų Lietuvos Miestai
Respublikojė plačiu frontu 

vyksta vokiškųjų fašistinių 
grobikų sugriautųjų miestų 
atstatymo darbai.

Per dvejus metus Vilniuje 
atstatyta ir atremontuota apie 
du tūkstančiai namų. Stojo į 
rikiuotę atstatytoji elektrines 
pirmoji eilė, atremontuota 
daugiau kaip 60 kilometrų 
vandentiekio, pradėjo veikti 
10 Mokslo Akademijos insti
tutų. Mokytojų namai, Ope
ros ir baleto teatras, atstaty
tos 23 mokyklos,, daug gydy-

šiūnų elektrinės, kuri du su 
puse karto padidins savo 
prieškarinį pajėgumą. Per 
trumpą laiką, Vilijampolės ra
jone išaugo pirmoji Lietuvoje 
deguonies gamykla “Techno- 
dega,” perduoti eksploatacijai 
“Metalo,” “Pergalės,” “Ap
kausto” ir kitų metalo apdir
bamųjų gamyklų nauji cechai. 
Artimiausiais metais mieste 
bus sukurta nauja pramonės 
šaka žemės ūkio mašinų 
gamyba. Jau baigiama ruoš
tis “Arklo’, žemės ūkio mašinų

vyksta pagal planą, kuris nu
mato miesto centrą sujungti 
su Kuršių marių pakrante. Di
džiuliai pastatai, papuošti 
skulptūromis ir lietuviškais 
ornamentais, išaugs “Naujojo 
Sodo,” Liepojos gatvėse ir Le
nino vardo aikštėje.

Klaipėdos architektūrinė 
schema numato sukurti gra
žiausią jūros prekybos uostą, 
žuvų gamyklas bei žuvininkų 
miestelius. Artimiausiais me
tais Klaipėda virs Tarybų 
Lietuvos pramonės centru.

Kairo, Egiptas.— Iranas, 
Irakas, Syrija, Lebanas ir 
Palestinos valdžia įsakė sa
vo konsulatam^ Egipte ne
duoti praleidimo vizų žmo
nėms, norintiems iš Egipto 
keliauti į tuos kraštus. Nes 
Egipte plinta cholera, ir 
vien Kairo srityje susirgo 
cholera jau 109 žmonės.
Amerikonai ir anglai lėk
tuvais gabena čiepus prieš 
cholerą. .

ISPANŲ ANARCHISTAI 
SKELBIA RIAUŠES

Madrid, Ispanija.—Anar
chistai išleido manifestą, 
kuriuom šaukia kelti tokias 
riaušes Ispanijoj prieš 
Franko diktatūrą, kaip žy- 
dų-arabų riaušės Palesti
noj, indusų - mahometonų 
susidūrimai Indijoj ir t.t.

mo įstaigų, gamyklų, klubų ir 
viešbučių. Aikštėse bei par
kuose pasodinti daugiau kaip 
25 tūkstančiai dekoratyvinių 
medelių.

Dabar Vilniuje vienu metu 
atstatoma apie šimtą daugia
aukščių gyvenamųjų namų, 
elektrinės antroji eilė, vyksta 
parengiamieji darbai Moksli
ninkų namams statyti. Prasi
dėjo įrengimų montavimas 
pirmoje Lietuvoje radijo im
tuvų ii- elektrotechnikinių 
įrengimų gamykloje “Elfą.”

Lietuvos sostinės atstatymas 
vyksta pagal naują architek
tūrinį planą. Jau dabar yra 
pastatų, kurie nustato atgims
tančio Vilniau's architektūrinį 
vaizdą. Tai Valstybinis Lietu
vos operos 4r baleto teatras, 
kurio meniniame skulptūrinia
me apdailinime dalyvauja ge
riausi lipdymo meisteriai. Po 
Vilniaus rekonstrukcijos Tary
bų aikštės rajone bus sukuria
mas visu omenių iai-administrū- 
cinis centras,1 kuris susijungs 
su gražiąja Katedros aikšte ir 
centrine Gedimino gatve. 
Naujasis miesto centras apima 
turtingai apželtą Neries kran- 

i tą ir jungia istorinį Gedimino 
j bokštą su kultūros bei poilsio 
parku ir gražiosiomis sostinės 
apylinkėmis.

Vilnius ^turtėja taip pat ir 
naujomis įmonėmis. Sėkmin
gai vyksta stiklo fabriko, tri
kotažo ir siuvimo"fabriko “Le
lija” statyba; rekonstruoja- 

l mos duonos gamyklos bei ki
tos įmonės.

Kaune, (miest'ą atvadavus, 
atstatyta 40. tūkstančių metrų 
gamybinio ploto ir daugiau 
kaip 50 tūkstančių gyvenamo
jo ploto, paleista į darbą ir 
duoda produkcijas 260 įmo
nių.

Mieste veikia 6 aukštojo 
mokslo įstaigos, bibliotekos, 
kino teatrai; muziejai. Buvu
sioje Smetonos rezidencijoje 
atidaryti pionierių rūmai.

Mieste sukuriami trys pra
monės rajonai. Stambiausia 
stalininio penkmečio statyba 
Kaune yra atkūrimas Petra-

statybai.
Turtingiausios perspektyvos 

atsiveria upės uostui. Nemu
no upeiviai jau iš dalies atkū
rė uosto ūkį, perdavė į eksplo
ataciją daugiau kaip šimtą 
keleivinių bei buksirinių gar
laivių ir savieigių baržų. Uos
tas gaus puikips-mechanizmus 
ii- naują piūKią vandens stotį. 
Krovinių .apyvarta išaugs ke
letą kartų.

Plečiamas Kauno automo
bilių parkas, statomi nauji 
tiltai bei vandentiekio stotis. 
Aleksote atstatomas galingas 
vandens rezervuaras, kuris du 
su puse karto padidins van
dens tiekimą miestui. •

Lietuvos odos avalynės pra
monės centras — Šiauliai — 
atgimsta pagal Budreikio va
dovaujamą architektorių bri
gados projektą. Plačiomis 
gatvėmis nusitęs žalumynai, 
centre išaugs nauji gyvena
mieji namai. Odos gamyklos 
užterštas Telkšvos ežeras 
įmonėms persikėlus į šiahrinę 
miesto dalį bus išvalytas. Jo 
kraštuose bus įveisinami par
kai, kuriamos varidens stotys.

Jau dabar to projekto dalis 
įvykdyta. Pramonės rajone 
atkurta dešimtys .fabrikų bei 
gamyklų. Šiauliuose sukuria
mas stambiausias Pabaltyje 
odos avalynės kombinatas, 
pirmas Lietuvoje mechanizuo
tas kalkių fabrikas.

Šiauliuose veikia poliklini
ka, dramoŠ teatras, kinotea- 
trai, elektrinės, viešbučiai ir 
kitos kultūros ir buities įstai
gos . Baigiama statyti stam
biausia respublikoje ligoninė.

Sėkmingai vyksta statybos 
sezonas uostamiestyje Klaipė
doje. Dangos upės pakran
tėse kyla nauji pastatai. Di
delė darbininkų gyvenvietę 
sukurta netoli celiuliozės po
pieriaus kombinato, čia visi 
namai radijofikuoti ir ap
šviesti. Daugiau kaip šimtas 
namų pastatyta įlankos ‘kran
te. Juose gyvena uosto dar
bininkai.

Lietuvos uosto atkūrimas

Sėkmingai taip pat atgimsta 
Panevėžio, Kėdainių, Alytaus, 
Marijampolės, Zarasų ir kiti 
miestai.

Nauji Tarybų Lietuvos mies
tų rekonstrukcijos projektai 
pilnutiniai apsaugoja vertin
gus senovės architektūrinius 
paminklus. Apdailinant gyve
namuosius namus, teatrus, 
klubus, įstaigų patalpas Išnau
dojama lietuviškieji ornamen
tai, tapyba bei skulptūra.

Lietuvių tauta, broliškųjų 
respublikų darbo žmonėms 
padedant, padeda visas jė
gas, kad greičiau atkurtų Ta
rybų Lietuvos miestus ir pa
darytų juos gražesniais, negu 
jie buvo prieš -karą.

Pasak anarchistų, tiktai 
įtuo būdu galima būsią pri- 
Į versti Jungtines Tautas 
veikt prieš Franko fašizmą, 

, kurį remia anglai ir Ame- 
i rika. Kartu anarchistai 
smerkia anglų armijos pa
ramą Graikijos monarchis- 
tam prieš partizanus.

Antarktika. —■ Išgelbėta 
3 anglai ,kurių lėktuvas su
dužo.

Miami, Fla. — Nauja au
dra suardė kai kuriuos pa- 

i krančių-maudyklų -įrengi- 
! mus rytiniame Floridos pa
jūryje.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

PIETŪS 60c.
Iš 5-iU' patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių,. krikštynų, parių, vestuvių., 
Žemos kaino? už viską. .

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. \

ž

RONKONKOMA
8684

3

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias ’ • ■* 
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už priėinamą kalną. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

TELEPHONE
STAGG 2-5043

BINGHAMTON, N. Y.
Rozalija Palilionienė 

mirė 27-tą rugpjūčio, 
išsirgusi apie metus laiko. 
Liūdesy j paliko dukterį Zuza
ną ^Brooks; du sūnus, Edvar
dą ir John; 5 anūkus; 2 se
seris, Marijoną Keršienę ir 
Eleną Vaicekauskienę, kuri 
gyvena bostone; du brolius 
Knizikevičius, Mikoįaš gyve
na Philadclphijo.b o Juozas 
Lietuvoj. Ir liko nemažai ar

simų giminių, kurie gyvena 
šioje ‘šalyje.

Velionė Rozalija iš Lie'tuvos 
paėjo Gailiūnų kaimo, Pušalo
to parapijos, Kauno rėdybos.
į šią šalį atvažiavo 1907 m. j 
ir visą laiką išgyveno šiame 
mięstev išskiriant 5 metus, ku
riuos ji gyveno Bostone.

šermenyse ir laidotuvėse 
dalyvavo gražus būrys žmo
nių, nors laidotuvių dieną pa
sitaikė labai smarkus lietus1 
lydint į Spring Forest kapi
nes.

pasi- j 
1947, Į giminių

Buvo daug gražių gėlių nuo 
ir draugų, taipgi ir 

nuo LLD 2-ros kuopos mote
rų skyriaus. Mat; velionė Ro
zalija yra buvusi nare per ke
lis metus. Nors paskutiniu lai
ku iš priežasties ligos ir ne
buvo nare, bet praeityje atsi
lankydavo į susirinkimus ir 
kelis kartus yra dirbusi paren
gimuose.

Moterų Skyrius reiškia už
uojautą velionės Rozalijos ar
timiesiems. Ilsėkis, Rozalija, 
šios šalies žemelėje!

Mot. Skyr. Koresp.
J. K. Navalinskienč.

Kiekvienos kolonijos vei
kė j as y ra atsąkom ingas u ž 
savo dienraščio vajų, Jei 
jūsų mieste vajus eina ge
rai, garbe jums. O jei va
jus prastas jūsų mieste, su
praskite, kad tai yra jūsų 
apsileidimas. 19474 pus!., Laisve (Liberty, Lith. Daily), Ketv., Spaliu 2,



STATEMENT Of THE OWNER. 
SHIP, MANAGEMENT, CIRCU
LATION, ETC., REQUIRED BY 
THE ACT OF CONGRESS OF 
AUGUST 24, 1912, AS AMENDED

BY THE ACTS OF MARCH 3, 
1933, AND JULY 2, 1946

Of Ląisve published daily except 
Sunday at Brooklyn, N. Y. for 
October 1, 1947.
State of New York
County of Kings

Before me, a Notary Public in 
and for the State and county afore
said, personally appeared Amelia 
Burba, who, having been duly sworn 
according to law, deposes and says 
that she is the Business Manager 
of the Laisve and that the follow
ing is, to the best of her knowedge 
and belief, a true statement of the 
ownership, management (and if a 
daily, weekly, semiweekly or tri
weekly newspaper, the circulation), 
etc., of the aforesaid publication for 
the date shown in the above cap
tion, required by the act of August 
24, 1912, as amended by the acts of 
March 3. 1933, and July 2, 1946 
(section 537, Postal Laws and Re
gulations), printed on the reverse 
of this form, to wit:

1. That the names and addresses 
of the publisher, editor, managing 
editor .and business managers are:

Publisher Laisve, Inc., 46 Ten 
Evck St., Brooklyn, N. Y.

^Editor Roy Mizara, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.
Managing editor Roy Mizara, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Business manager t Amelia Burba, 
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

2. That the owner is: (IfWwned 
by a corporation, its name and 
address mufct be stated and also 
immediately there under the names 
and addresses of stockholders own
ing or holding one percent or more 
of total amount of stock. If not 
owned by a corporation, the names 
and addresses of the individual 
owners must be given. If owned by 
a firm, company, or other 
porated concern, its name 
dress, as well as those of 
dividual member, must be

Laisve,
Brooklyn. N. Y.

Pres. George Kuraitis, 46 
Eyck St.^ Brooklyn, N. Y.

V. Pres. Peter Grabauskas, 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y-

Secy. Treas. Nick Pakalniskis, 
344 Rodney St., Brooklyn, N. Y.

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other security 
holders owning or holding 1 per
cent or more of total amount of 
bonds, mortgages, or other securi
ties are: (If there are nona, so 
state.)

Lithuanian Co-operative Publish
ing Society, Inc., 46 
Brooklyn. N. Y.

J. Kairys, 17-11 
Brooklyn, N. Y.

D. M. Sholomskas, 
St., Brooklyn, N. Y.

A. Balčiūnas, 321 
Brooklyn, N. Y..

unincor- 
and ad- 
each in
gi ven.)

Ine., 46 Ten Eyck st.,

Argi Jie Lietuvos Patiri jotai?

Ten

46

Ten Eyck St.,

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
savo kumečius-bernus re
krutavo. Taip jisai dirbo 
kiek galėjo, kad tik Lietu
vą greičiau pražudyt. Rei
kia žinoti, kad tokių Wnu- 
kowskiu buvo pilna Lietu
va. Mūsų buvo nutarta jam 
atkeršyti. Jis, tą nujausda
mas, nerimavo. Stakliškių 
74-to būrio partizanai dieną 
ir naktį prie valsčiaus raš
tinės namo dežuravo. Šių 
žodžių rašeivai vieną naktį 
teko būti jo sargyboje. Tai 
buvo apie 250 svarų pus
amžis vyras. Valsčiaus raš
tinės dideliame kambaryje 
prie vienos sienos' stovėjo 
tas žiaurus pilvotas milži
nas, o prie kitos sienos vos 
už savo francūzišką šautu
vą aukštesnis stovi jo sar
gybinis. Abiejų akys be 

| pertraukos viens kitą sekio- 
ja-gano. Bet tos akys ne
vienodai nusiteikę. Vienos 
pilnos džiaugsmo ir keršto, 
kitos—ašarų ir keršto. Bet 
nei vienam nei kitam čia 
sąlygos nepatogios kerštau
ti. Vienam iš viršaus įsa
kyta saugotis “incidentų,” 
nes kaltininkas nuo teisin
gumo rankos vistiek neiš
trūks, ir tas bus atlikta su- 
lyg įstatymų. Kitas, nors 
būtų milžinas, bet begin- 
klis-bejėgis.

Viskas ėjo sklandžiai, vi
si tikėjomės, kad valstybės 
stambus išdavikas greitai 
bus tinkamai nubaustas. 
Atlikę tam tikrus formališ
kumus, po poros dienų iš
siuntėm prošepaną apskrit. 
miestan ir pervedėm valdiš
kiem organam. Bet už ke
leto mėnesių kaip mes nu- 
stebom ir 
karo

. ir nusivylėm, kad' 
kriminalistas, kurisSuydam St.,

46 Ten Eyck banditų gaujas organizavo 
ir j£s ginklavo, kad nekal
tus žmones terorizuoti, iš 

ir savo dvare
Chauncey St.,

Eva T.’ Mizara. 427 Lorimer St., AlytaUS grįžo 
Brooklyn, N. Y.

M. Klimas, 88-01 107th St., Rich
mond Hill, L. I.

W. Chepulis, 442 Chauncey 
Brooklyn, N., Y.

G. Wareson, 427 Lorimer 
Brooklyn, N. Y.

V. Bunkus, 11 Ten Eyck 
Brooklyn, N. Y.

P. Babarskas, 427 Lorimer 
Brooklyn, N. Y. $

4. That the two paragraphs 
above, giving the names of the own
ers, stockholders, and security 
holders, if any, contain not only 
the list of stockholders and securi
ty holders as they appear upon the 
books of the company but also, in 
cases where the stockholder or se- 
curty holder appears upon the 
books of the company as trustee or 
in any other fiduciary relation, the 
name of the person or corporation 
for whom such trustee is acting, is 
given; also that the said two para
graphs contain statements embrac
ing affiant’s full knowledge and be
lief as to the circumstances and 
conditions under which stockholders 
and security holders who do not ap
pear upon the books of the compa
ny as - trustees, hold stock and se
curities in a capacity other thhn 
that of a bona fide owner; and this 
affiant has no reason to believe 
that any other person,- association, 
or corporation has any interest or 
indirect in the said stock, bonds, or 
other securities than as so stated 
by him.

5. That ‘the average number of 
copies of eeach issue of this publi
cation sold or distributed, through 
the mails or otherwise, to paid sub
scribers during the twelve months 
preceding the date shown above is 
15,451 (This informatidn is required 
from daily, weekly, semiweekly, and 
triweekly newspapers only.)

/Amelia Burba, 
business manager.

Sworn to and subscribed before 
me this 25 day of September, 1947.
(Seal) LILLIAN BELTE.
Notary Public in the state of New 
York, Residing in Kings County. 
Kings Co. CJks. No. 699.
Reg. No. f>41 -B -9.
(My commission expires March 30, 
1949.) ' -

vėl ponauja.
Negana to.

st-itų, Lietuvos
st.,

Demokratiniai Graikai Veda 
Ofensyvą prieš Sofulio- 
Monarchisty Valdžią

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

prasti, kad kai dar apie 
Kremlių niekas ne nekalbėjo, 
kai ten dar tebesėdėjo ca
rai, (^ir prieš 1917 metų re
voliuciją, aš ir kiti priklau
sėme prie Socialistų Partijos, 
tikėjome marksizmu ir kovo
jome už tas pačias idėjas, ku
rias atstovaujame ir giname 
dabar.

O tos idėjos- yra tokios: 
Kapitalistinė santvarka turės 
būti pakeista socialistine san
tvarka. žmogaus išnaudoji
mas žmogumi turės išnykti. 
Pasaulyje turės užviešpatauti 
broliška tautų ir rasių meilė ir 
vienybė.

Todėl mes simpatizuojame 
visiems, kurie pasimoja linkui 
tokio pasaulio eiti. O tokių 
jau yra nebesuskaitomos mi
nios—visur, visose šalyse, Vi
same pasaulyje.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Amerikonas Irano Žandarų 
Vadas Medžioja Palankius 
Sovietams Žmones

ATRINK ĖJOS
Nuolatinis darbas. Linksmos darbo sąlygos.

Gera alga.
Kreipkitės

J. EISENBERG, INC.
173 Hudson St., New York City

(230)

džiagos nėra. Mat, už vis
tas ir pagalvius surinkti 
mokesčiai pilnai nepripildo 
“patrijotiško” iždo, negana 
dvarininkų “premijoms.” 
Kad brangūs litukai nesu
stotų į dvarininkų maišus 
plaukti, tai miško medžiaga 
į Vokietiją, Angliją ir kitus 
kraštus šauniu Nemunėliu 
kasdieną vakarų link plau
kė. Šitaip pavyzdingai “kū
rybinės organizacijos kupi
na” Lietuva valdoma priėjo 
prie to, kad jos ištikimi vai
kai turėjo Lietuvą palikti 
jos duobkasiams, o patys 
bastytis ir vargti po Kana
dos, Brazilijos ir kitų kraš
tų raistus.

Dabar, kada buvęs Lietu
vos posūnis tapo savo kraš
to pilnas šeimininkas, kada 
visos krašto jėgos, visi re
sursai naudojami ne dvari
ninkų “premijoms” atmo
kėti, bet viso krašto liau
dies gerovei pakelti, taiso
mi buvę puriais neišbren
dami keliai, statomos elek
trinės pajėgainės, ’elektri
nių motorų dirbtuvės, mies
teliuose įvedami vandentie- 

•kiai, tai vis dalykai, apie 
kuriuos keli metai atgal nie
kas nei nesapnavome, — tai 
dabar jau galima pasakyti, 
kad ta šalis—Tarybų Lietu- 
va—yra kūrybinėsor^ani- 
zacijos kupina šalis/^

O dvarininkų globotojai, 
gavę savo medicinos dožą, 
rėkauja, kad Lietuva yra 
žudoma ir kad tai yra Mas
kvos agentų darbas.

Tai kurie gi yra Lietuvos 
patrijotai ir kurie kieno 
nors- agentai? Ar tie, ku
rie vargingo valsltiečio pa
skutinę karvutę iš varžyti
nių pardavę prošepanams 
dvarus “premijomis” zalati- 
jo, ar tie, kurie nuo tų “pre
mijų” griūvančiose bakūžė
se purvus ir skurdą naiki
na?

Pats pasidaryk išvadą, 
brangus brolau Jietuvi!

74 būrio Partizanas.

Kardinolas Spellman nepasi
tenkinęs pasaulio padėtimi. 
Jis labiausia bijosi komunizmo 
įsigalėjimo. Alkanoji liaudis 
ieškanti išeities komunizme. 
Tai esą baisu ir blogai!

Bet jeigu kapitalizmas ne
begali liaudies išmaitinti, tai 
argi ji neturi teisės susikurti 
tokią santvarką, kuri jai už
tikrins duoną, pastogę *ir gy
venimo džiaugsmą? «

Kodėl šis kardinolas taip 
jau karštai įsimylėjęs į kapi
talizmą, kuris tik ką nune
šė desėtkus milijonu gyvybių, 
sugriovė miestus ir kaimus, 
paliko milijonus alkanų ir 
verkiančių ?

ameriko- 
versmes-

Athenai. — čionaitinis 
New Yorko Times kores
pondentas Dana Adams 
Schmidt aplankė įvairias 
Graikijos sritis ir atrado, 
jog demokratiniai partiza
nai faktinai visur veda o- 
fensyvo kovą prieš “libera
lo” Sofulio - monarchist!! 
valdžią. Partizanų rankose 
yra bent trečdalis šalies; 
daugelyje vietų kitur mo- 
naremstai valdo tik mies
tus, kur gana stipri jų ar
mija, bet plačiose apylinkė
se taipgi įsigalėję partiza
nai.

Nors valdžia paskelbė 
“amnestiją” pasiduosian- 
tiems partizanams, bet per 
kelias savaites tik pora de- 
sėtkų “pasidavė”, tai ma
žiau, negu pirma.

Maskva. — Irano žanda
rai, pagal amerikono gene
rolo Normano Schwartz- 
kopfo įsakymą, urmu areš
tuoja sovietinių organizaci
jų narius ir palankius So
vietam gyventojus šiauri
niame Irane, kaip rašo 
Pravda, Sovietų komunistų 
dienraštis.

Generolas Schwartzkopf 
yra vyriausias Irano žan
darmerijos komafidierius. 
Jo perorganizuoti ir ameri
kiniais ginklais ginkluoti 
žandarai — apie 180,000 vy
rų — yra stipresnė karinė 
jėga, negu reguliarė Irano | 
armija. (Seniau Schwartz
kopf as buvoš New Jersey 
valstijinės policijos galva.)

, MERGINOS IR MOTERYS 
LENGVAM PAKAVIMUI ir IŠSIUNTIMUI

GERA ALGA
KREIPKITĖS

PLYMOUTH ROCK PROVISION
1560 BOONE AVE.. BRONX, N. Y.

■ ■ ■ (281)

MERGINOS IR MOTERYS
Mėsos pakavimui

GERA ALGA
Linksmoj darbo sąlygos

PLYMOUTH ROCK PROVISION
2700 THIRD AVE., BRONX, N. Y.
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DAILYDftS
Aukšta Unijine Mokestis 

Nuolatinis Darbas 
Kreipkitės tuojau

DELTA FINISHING CO.
LEWIS & ASHLAND ST.

(FRANKFORD) PHILA., PA
(230)

NAUJI SPROGDINIMAI .
PALESTINOJE

PREKYBA TARP SOVIETU 
IR JUNGTINIU VALSTIJŲ

Jeruzalė. — Žydų užtai
sytas sproginys suardė ang
lų naudojamą traukinį ties 
Haifa, Palestinoje., Bomba 
apardė arabišką valgių par
duotuvę Jeruzalėje. Mena
ma, jog patys arabai paki
šo tą bombą todėl, kad ten 
buvo pardavinėjami ir žydų 
gaminti valgiai.

(Žydų Irgun Zvai Leumi 
kovūnų parista statinė su

Washington. — Per pir
mąjį šių metų pusmetį pre
kyba tarp Jungtinių Valsti
jų ir Sovietų Sąjungos ėjo 
tiek, kaip paskutiniais me
tais pirm karo.

Amerika pardavė Sovie
tams ‘tiktai 1 nuošimtį ir 2 
dešimtadaliu sav išgabeni
mų į užsienį, o iš Sovietų 
pirko 1 nuošimtį ir 1 de
šimtadalį sau reikalingų 
pirkinių. Sovietai pirko y-

PAGELBININKAS
Mėsos pakavimo darbas

GERA ALGA
Linksmos darbo sąlygos z

PLYMOUTH ROCK PROVISION 
2700 THIRD AVE., BRONX, N. Y.

(231)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

sprogimais rugs. 29 d. Wač, grikines mašinas ir
griovė anglų policijos stotį 
Haifoje ir užmušė 10 poli
cininkų.)

LENKIJOS PROTESTAS IR 
AMERIKOS ATSAKYMAS

technikinius įrankius.

Keturių Didžiųjų Konfe
rencija dėl Buvusių Italijos 

Kolonijų

REIKALINGI 
OPERATORIAI

Dirbti

FUR WORK ROOM 
(Dirbti prie furs) 

Pritaisytojai 
Finišeriai 
Egzaminuoto jai 
Ardytojai i

Liners ir Cutters

5 DIENŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

B. ALTMAN & CO.
5th Avenue & 34th Street

Personnel Office,' 9-tos itįhos
(230)

London. — Jungtin. Val
stijų, Sovietų, Anglijos ir 
Franci jos atstovai pradėjo 
svarstyt, kaip pertvarkyt 
buvusias Italijos kolonijas 
Afrikoj —Tripolitaniją, Ce- 
renaiką, Eritrėją ir Itališ
kąją Somali ją. Italija prašo 
jai sugrąžinti tas žemes.

Meksika Atmokėjo Jankiams 
Už Žibalo įmones

Washington. — Meksikos 
valdžia atsiuntė paskutinį 
$4,085,327' čekį 
nams už žibalo
įmones, kurias jie turėjo 
toj šalyj. Meksikos valdžia 
1938 m. perėmė tas žibalo 
įmones į sa'čo rankas ir su
sitarė atmokėti ameriko
nams viso $29,137,701 atly
ginimo. Amerikinės kompa- 

•• 1 1 t _ • . • z zt

Washington. — Lenkija 
protestavo, kad Amerika ir 
Anglija taip kelia vakariu. 
Vokietijos pramonę, jog ka
riniai stiprina vokiečius ir 
auklėja naujo užpuolimo 

nijos tada sakė, jog tai “la- pavoju Lenkijai iš jų pusės. 
Amerika atsakė, kad nebū
sią leista karinei pramonei 
Vokietijoje išsivystyti. Be 
to, Amerika sutiktų pada
ryti sutartį su kitais di
džiaisiais talkininkais lai
kyti Vokietiją nuginkluota 
per 40 metų.

Biznieriai, Skelbk itės Laivėje

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D./
580 Summer Avenue, / |

New«wk 4, N. J. /
HUmboidt 2-7964 / i

Už metų ki- 
“patrijotų” 

Wnukowskį, 
pradėjo

valdžia pana 
premijų formoje, 
šelpti. Padovanojo j a m 
veislinius eržilus, bulius ir 
kitus gyvulius. Bet Smeto
nai atrodė, kad to dar ne
gana, kad pan Wnukowski 
daugiau užsipelnė, 
tai dar ir litukai, “premi
jų” formoje, iš Kauno į 
Wnukowskio aruodus plau
kė. Tai vis už “pavyzdin
gai” valdomą “ūkį”. Kaip 
galėjom jaustis tie, kurie 
kovojom už Lietuvos lais
vę, kurių žadėta žemė ir 
toliau likosi nuosavybe tų, 
su kuriais mes turėjom ko
voti, kurie norėjo Pilsuds
kio dvarininky vergais mus 
padaryti? Kaip galėjo jaus
tis geriausi Lietuvos sū
nūs, kurie vien tik lietu
viškai kalbėjo ir su to pa
ties Wnukowskio organi
zuotais plėšikais nelygioj 
kovoj už Lietuvos laisvę 
kraują liejo? Jie dabar li
kosi Lietuvos posūniais, o 
buvę jos duobkasiai parink- 
tiniais jos peniukšliais. Po
sūniai jau susilaukė to, kad 
tiems -Lietuvos duobka
siams turėjo jau ir turtus 
krauti.

Šitą pavyzdį “kūrybinės 
organizacijos kupina Lietu
va” šitaip praktikavo: Jei 
keleto hektarų ūkininkėlis 
nepajėgė mokesčių užsimo
kėti, tai Smetonos “patrijo- 

New York. — Teigiama, tiška” valdžia atsiunčia po-

St-

St.,

next

GIMĖ KETVERIUKĖS
Bradford, Anglija. — Ei

leen Horner’ienė, duonkepio 
žmona, pagimdė keturias 
mergaites vienu pradėjimu. 
Stžiausia mergaitė sveria 

1 svarą ir 13 uncijų, o 
didžiausia 2 svarus ir 7 un
cijas.

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijoje veikia 530,- 
000 įvairių biznio įstąigų.

PRANEŠIMAI
HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 5 d., 2:30 vai. Dabar nėra 
tbs priežasties, dėl kurios daugelis 
draugų sakydavo, kad penktadienio 
vakaro negaliu būti, ot kad hedėlioj, 
tai būčiau susirinkime buvęs. Da
bar susirinkimai sekmadieniais ir 
galite visi būti. — V. W. Zelin.

(229-230) •
Vienas iš punktų jūsų dienotvar- 

kyje turi būti Laisvės vajus, gavi
mui naujų skaitytojų. Dalyvaukite 
vajuje, surengkite ką nors užtikri
nimui savo dienraščio budžct’o 1948 
metams.

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp., susirinkimas 

įvyks spalių 5 d. LPK salėje, 6:30 
v. v. Turime labai svarbių reikalų, 
visi nariai dalyvaukite. — P. 
sekr. -(229-230)

Apart kitų reikalų pasitarkite 
nors surengti Laisves paramai.

BROCKTON, MASS.
Piknikas—Liet. Taut. Namo Par

ke, prie Winter St., ant Keswick 
Rd. įvyks spalių 5 d., 1 vai. dieną. 
Rengia LTN Draugovė. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti. 
— Kom. (229-230)

V.,

ka

bai permažai”, bet negalėjo 
daugiau išgauti.

Fašistiniai Katalikų Vadai 
Būsią Išmesti iš čechoslo; 

vakijos Seimo
Praga. — Numatoma, jog 

katalikai Slovakų “demok
ratų” partijos sekretoriai 
dr. Jan Kempny ir dr. Mi
los Bugar bus išmesti iš 
seimo ir atiduoti teismui, 
kaip fašistiniai sąmoksli
ninkai prieš Čechoslovaki-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

kad vidutine mėsa šią sa
vaitę pabrangs iki $1 sva
rui.

v Nieko nėra svarbesnio 
Šiuom tarpu kaip sukėli
mas dienraščiui Laisvei biu
džeto 1948 metams. Ką jūs 
darote biudžeto sukėlimui?

liciją, kuri sugaudo vištas, 
surenka pagalvius arba ir 
paskutinę karvutę iš varžy
tinių parduodamo jei to vi
so nėra, tai jau tada kyla 
klausimas dėl žemės likimo. 
Jeigu jis dar liekasi jos val
dovu, tai stubelka jau bai
gia į tą žemelę sulysti, o čia 
ne tik litų, bet ir miško ftie-

SCRANTON, PA.
Literatūros 39 kp. susirinkimas 

jvyks spalių 5 d., pas E. Geležaus- 
kienę, 1210 Blair Avė. 2 vai. dieną. 
Visi draugai dalyvaukite, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Rei
kės išrinkti delegatus į XII Ąpskr. 
konferenciją, kuri jvyks spalių 
d. Liet. Progr. Klubo salėje, 325 
Market St.,- Wilkes-Barre, Pa. 
P. Šlekaitis, sekr. (229-230)

Nusitarkite dalyvauti Laisvės Va- 
juje. Farengklte kokią pramogą su
kilimui 'budžeto 1948 metams.

26 
E.

GYVENIMO BLOGĖJI
MAS ANGLAMS !

London. — Anglų valdžia I 
pakele anglies kainą $1.20 
toriui ir pabrangino važinė-1 

jos demokratinę valdžią, j imą geležinkeliais 50 nuo- 
Bugaro-Kempny’o partija šimčių, lyginti su prieškari- 
“pilna fašistų”, rašo komu- niais laikais; visai uždrau- 
nistų laikraštis Rude Pra- dė vartot gazoliną pąpras- 
vo. Į tam pasivažinėjimui.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

| Fotografas

I
Traukiu paveikslus familįjų, ves-! 
tuviųf, kitokių grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- ;

lūs ir krajavus !

sudarau su ame/UBp. , ■

rikoniškais. ReM JSgRwiafe !

kalui esant !

padidinu toki o! 
dydžio, kokio pa-W|jB?^^^W 
geidaujama. Tai- '

pogi atmaliavoju
Į įvairiom spalvom.
I JONAS STOKES 
| 512 Marion St., Brooklyn, 
I Karapna Broadway ir Stono Ave.
• prie Chauncey St., Broadway Lin^ 

. f Tel.’ GiX'nmore 5-6191'
iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiN

F. W. Shalins
(Shatinskas)

Funeral Home
l »

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway 

.WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Matthew A.
BUYAUSKAS

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR 
Newark, N. J. 
Tel. MArket 2-5172

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

BAR & GRU
Lietuviška Aludė

DEGTINE, VYNAS 
IR ALUS

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI - \
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN®

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. . BROOKLYN, N. Y.
' Tel. EVergreen 4-0618

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Graen Star Bar and Qrill,” nes žino, kad visados bus patenkint!

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. 
/ 

geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street,
(Skersai nub Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

5 pusi., Laisve (Liberty, Lith. Daily), Ketv.. Spalių 2. 1947
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Artinasi Aido Choro 
Koncertas

Vlūsy i Sąskridis Jvyks,
Jau Šį Šeštadienį

pa
ir

Jau tik dvejetą savaičių be-1 yra pavadinę Dainavos šali- 
Choro mi. < 
esate 

į šią j mūsų 
mums 

Lai 
certas 
dainos mylėtojus. Lai dainos 

laidas randa atgarsį kiekvieno 
■klausytojo širdyje, suteikda- 
' m as jausmams savotišką pc- 
, na.

šis koncertas- įvyks spaliu 
i (Oct.) 
j Kliubo 
į Avenue, 

Jūsų

ii- sa-

liko iki ruošiamo Aido 
koncerto. Ar jau visi 
pasiruošę atsilankyti 
dainų šventę? Ateikite 
vo draugus atsiveskite!

A id iečiai, su pasiryžimu, 
sparčiai mokosi naujų dainų. 
Programa, kaip ir visuomet, 
bus įvairi, įdomi, susidedanti 
iš solo, duetų, kvartetų, sty
gų orkestro bei paties Aido

• Choro.
Nuo senų senovės lietuvio 

širdyje glūdi daina; ar tai 
džiaugsmo, ar liūdesio valan
dose, jis su daina' save nu
ramina. Juk mūsų gražiąją j aidiečiams moralę bei 
Lietuvą net ir didieji poetai Į rialę paramą.

Daina mus suartina! Dairia 
sielą ramina! Daina 
tiesos, kelią rodo!
šis Aido Choro kon- 

suburia - suartina visus

•.
Mūsų bankietas, į kurį 

kviečiame visus gorų pramo-, 
gų mylėtojus, įvyks šio šeš
tadienio vakarą, 6-tą valandą, 
spalių 4-tą, Laisvės salėje.

Suvykę čionai nariai, prie- 
teliai ir svečiai/ pasivaišinsime 
kalakutienos vakariene su alu
čiu. O paskui, ramiai, drau
giškai pasikalbėsime apie ar- : 
tėjančias didžias problemas:

lietuviškąsias . ir susiedijos. 
Abiejų turime daug.

Ateikite, bot būtinai įsigyki
te tikintą iš anksto. Šiuo tar
pu dar radosi keli tikietai 
mūsų patalpų savininkų ofise 
ir po vieną kitą pas parda
vėjus. Kaina tik $2.

Bankiete tikimės ir garbės 
■ svečių. L. K. Kliubas.

šiuomi tariu nuoširdžią 
dėką visiems- draugams 
draugėms ,už atjautimą manęs 
ligoje. ’ Laiškų, atviručių, do- 
vanų-dovanėlių aplaikiau iš 
visos plačiosios Amerikos nuo 
draugų ir organizacijų. Nesi
jaučiu užsipelniusi tiek užuo
jautos.

Visiems atsakyti-padėkvti 
už linkėjimus laiškučiu laikas 
neleidžia,
raštį viešai 
lin k ėjimai, 
draugai, 
tvirtesni 
grįžti į 
kuriame
yra taip reikalingas.

Nors dar sveikatos pilnai ne
atgavau, tačiau einu tvirtyn ir 
manau, jog neužilgo galėsiu 
su visais išvien draugo dirbti.

Eva T. /Mizariene.

“Pažadų į Ran 
ką Padėti 
Negalime”

Reikalaus Panaikinti
Neamerikinį Komitetą

18 dieną.
salėje, 280
BroOklyne.
atsilankymas

Pi liečiu
Union

suteiks

Girdėjau Laisves Radiją
JONAS KAšKAITIS

Praėjusio sekmadienio, rug
sėjo 28 d.,. LLR K programa 
buvo kiek skirtinga, šiuokart 
vyravo vyrai. Ir visa kas iš
ėjo vyriškai.
- Pirma to, per keletą sek
madienių paeiliui, visa ką bu
vo aprėpę merginos bei mote
rys. Ir puikiai jos pasirodė, 
kad net nekuriems vyrams pa
sidarė nei šio nei to. Vienas, 
kitas humdriškai net per 
Laisvę išsitarė, kad — vyrai, 
neapsileiskim, o tai jau mo
terys perdaug įsišok ėjo. Iš- 
lyskim iš kanapių aikštėn, pa- 
sirodykim, kuo beesą . . .

Ir pasirodė.
Atsinešė su savim

radijo pažiba, 
Balsas, jam 

ryškus,

tai 
toks 

apvalus, su 
Ką pasakys,

Vyrai už tai! j Jaus 
visą mu- J° programų, 

ziką ir užėmė visą programą, tu visk ų i

kį. Tai 
artistas, 
skardus, 
vidine įžvalga,
miela klausyt.

Večkys trumpai, bet “sto
rai” kalbėjo labai pamatingu 
klausimu, Laisvės vajaus ir 
biudžeto užtikrinimo klausi
mu. Tai visli punktų punktaą, 
Ir visų mūsų yra didžiulė par
eiga rimtai susidomėti šituo 
Laisvės dalyku. Gaukime dau
giau skaitytojų, pirkime Lais
vės akcijas ir Laisvės namo 
bendrovės akcijas (Šerus).

Dar kas. Yra rimto pavo- 
netekti lietuviškų radi- 

Ir ne tik lie- 
i radijo programų, 

Amerikinės reakcijos tūzai 
pamažu spaudžia savo nykš
čiu 
daigus.
pavojaus, taip lietuviai, taip 
lenkai, Ukrainai, rusai, italai 
ir kitokių tautybių žmonės 
privalo bendrai susitarti ir da-

■Radijo vedėja Lelija Kava- 
liauskaitė-Beltienė vos tik spė
ja pastatinėt tai vieną, tai ki
tą, tai trečią.

Mūsų šaunieji berneliai du- 
etistai, visų dažnai girdimi ir 
visų mylimi -— Aleksandras 
Velička ir Petras Grabauskas . ,
kad jau davė tai davė! Bentlrytl ž^>4, kad užkulus tok.ą 
per keturis kartus, bent ke-1 reakcijos užmačią. Mes turi- 
tūriais išėjimais. Sudrožė jie- me laikyt, hetuv.skas radųo 
du Miko Petrausko “Rudens' Programas, kur tik jos yra n- 
melodiją.” taip pritikliai pri- ’,as d,dint' ,r atlda,'yt>. jų dar 
taikytą rudens pradžiai, “Iš ’ ‘’augiau, kur jų dar nėra, 
rytų šalelės.” R. židžiūno pa- i 
rašytą “Pašėlusia mergelę” i 
ir galop — vėl Miko Petraus- į 
ko “Man gaila,” žodžiai kun. 
Vienažindžio (Vienužio).

Dainų kavalierius Veličką, 
savo stipriu tenoru veda, o 
įgudęs pusbernėlis Grabaus
kas “turąvoja, 
mušalą deda. Ir išeina gražus 
muzikinis rūbas. Visais ketu
riais atvejais duetistam pianu 
akompanavo vienais muzikin- 
gos Kazakevičių šeimos na
rys Jurgis Kazakevičius.

Dėkui jum, dėkui, jauni 
berneliai.

Gražiai pagrojot ir padai- 
navot.

Muzikinę programos dalį 
padėjo užpildyt ir dvi plokš
telės. neblogai parinktos. Pir
moji ir visai nebloga—valsas 
skambėjo strausiškai, *na, o 
polkutė taip sau, kaimietiš- 

z kai.
čia pravartu prisiminti, ką 

jau kartą 
programos 
kaitė yra 

. Kas turite 
lių, būkite 
siųskite Kavaliauskaitei, 419 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y. 
Ar tai dainos, ar deklamaci
jos, ar muzika, solo, duetai, 

x chorai — visa kas “susiga- 
dys.” Jei plokštelės neper- 
daug išraižytos, siųskite: bus 
labai žemai dėkui nuo radijo 
vedėjų ir nuo visų klausytojų.

Sveikatos patarimų skyrių 
gražiai ir aiškiai perskaitė 
Kavaliauskaitė. Jei apsidegi
nai, greičiausia dėk alyvos ar 
vazelinos arba apibarstyk 
skrobylo milteliais. Standžiai 
aptvarstyk. Šaukis gydytojo. 

Labai buvo malonu išgirsti, 
kad ir trumpai, Steponą Več-

ir trėškia demokratijos
Akyvaizdoje tokio

Marcantnnio Kalbės 
CIO Centre

Kongresmanas Vito Marc- 
antonio kalbės Didžiojo New 
Yorko CIO Tarybos posėdyje 
šio ketvirtadienio vakarą, spa-

baritono pa- ]ju 2-rą, Fraternal Clubhouse, 
110 W. 48th St., New Yorke. 
Taipgi kalbės vienas iš polici
jos komisionieriaus štabo žy
miųjų viršininkų James B. 
Nolan, Policijos Atletiškos 
Lygos viršininkas.

Mitingo svarbiausiu punktu 
bus pasiruošimas piliečių re
gistracijai balsavimams. Ji 
bus jau ateinančią savaitę, 
spalių 6-11.

mūsų energingoji 
v.edėja Kavaliaus- 
,sakiusi Laisvėje, 
lietuviškų plokšte- 
tokie gedučiai, nU-

Romansas Taksike 
Nieko Nepapiktino

LaGuardia Stotis
Duoda Pelno

Tad nors per laik- 
tariu, kad jūsų 
d r a u g ė s 

.manyje 
norą, kai sustiprėsi u, 
visuomeninį veikimą, 
kiekvienas šiandien

Spalių U-tos popietį, New 
Yorke, šaukiama konferenci
ja (Conference to Abolish the 
Un-American Activities Com
mittee), kurios tikslas para
ginti mases veikti už panai
kinimą tos žmonėms blogą ir 
Amerikai negarbę darančios 
grupės.

betNe visai tais žodžiais, 
darbu taip patvarkė teisėjas 
Sala praėjusį pirmadienį. Ji
sai išteisino Fathalla Naoum, 
Arabijos konsulą, ir Mrs. He
lena Blaise Schmidt, gražią 
Queens mechaniko žmonelę. 
Juos policistas Kennedy skun
dė matęs taksike, Jamaicoje, 
1:30 naktį. Jis sakė, kad jų 
drabužiai buvę papiktinančio
je netvarkoje. Dėl to juos 
areštavęs.

Teisėjas sakė, kad gatvės 
buvo per tamsios ir dėl to nie
ko praeinančio negalėjo pa
piktinti. Kad policistas juos 
pamatęs tik su žibintu pažiū
rėjęs, kę praeivis neturi da
ryti. O kaltinamieji, žinoma, 
tikrino, kad nė su žibintu po
licistas pas juos netvarkos ne
galėjęs matyti, jos nebuvę. 
Dar taksiko vairuotojas liudi
jo irgi jokios audros negir
dėjęs ,tad jiedu ir išėjo tei
sūs.

Didesniam policisto nema
lonumui, Mrs. Schmidt, jos 
vyras ir menamasis meilės 
konkurentas sykiu išėjo 
teismabučio.

Už Ką Bus Balsuojama 
Šį Rudenį?

šie-
ne-

Susirinkimas
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kp. ir LLD 138 kp. 
rinkimai jvyks spalių 2 d.,

susi- 
Rusų 

Name. 5658 — 61 st St. Pradžia 8 
vai. vak. Kviečiame narius dalyvau
ti. — V. Karlonas, org.

Prašome jsitėmyti, kad jau pra
sideda Laisvės vajus gavimui naujų 
skaitytojų. Taipgi eina vajus sukė
limui Laisvei budžeto 1948 metams.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys vyrui. Garu šildomas, šiltas 
vanduo. Mrs. Jacina, 105 So. 3rd 
St. (tarpe Bedford ir Berry gat.), 
Brooklyn, N. Y. Telefonas Ever
green 8-2784. (227-230)

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE ,
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Už ką jūs balsuosite? 
met prezidentinių rinkimų 
bus . Tad retkarčiais sutiksi 
iš praeities užsilikusi žmogelį 
pilietį, kuris nei nepagalvojęs, 
kuo jis save pasistato, už
klaustas, už ką balsuosiąs, at
sako einąs balsuoti t'k prezi
dentinių rinkimų metais.

Vargšelis nesupranta, kad 
tarp prezidentinių rinkimų ei
namieji balsavimai ne kartą 
nusako, kas bus prezidentu. 
Tuose eiliniuose rinkimuose 
dažniausia būna paslėpti įsta
tymiškieji ir kiti klausimai, 
kurių nutarimas vienaip ar 
kitaip pančiūoja eilinių žmo
nių galią arba puldo nuotai
kas.
1 Newyorkieciai šį rudenį 
.balsavimuose išspręsime, ar 
darbo žmonės dar galės rink
ti ir išrinkti savo atstovus į 
New Yorko Miesto Tarybą—į 
tą įstaigą, kuri leidžia miestui 
visus įstatymus. Bus balsuo
jama palaikyti ar nepalaikyti 
PR (proporcionalės atstovybės 
balsavimų sistemą)', kuri jau 
davė miesto įstatymų leidy
kloje kelis darbininkų atsto
vus ir kasmetai galės įeiti 
vis po vieną daugiau darbi
ninkų atstovų. *

Ką daugiau balsuosime?
Už valstijos paramą staty

bai namų,
Bonus veteranams, 
Penkių centų fėrą. 
Ir rinksime kelis atstovus ir 

valdininkus.
Rinksime, balsuosime, jei

gu būsime užsiregistravę. Be 
registracijos niekas negalės 
balsuoti.

Piliečių registracija New 
Yorko mieste įvyks visą atei
nančią savaitę nuo 5 iki 10:- 
30 kas dieną, o šeštadienį nuo 
7 ryto.

Kituose miestuose reikia 
žiūrėti vietos pranešimų. Kai 
kur prasideda' jau šį penkta
dienį ir vyksta kitomis dieno
mis ir valandomis.

stotis 
e ina- 
da ve 
buvo

New York o Uosto Viršeny
bės ' pirmininkas Mown 
Cullman raportavo, kad 
pirm u o j u k etvi rtad a 1 i u 
mųjų finansinių metų 
34% tokio kiekio, koks
numatytas visiems metams.

Tik pora dieną pirm to pa
reiškimo, laikraštyje Daily 
News ta stotis buvo priškai
tyta kaipo vienas iš didžiųjų, 
neatleistinų buvusiojo majoro 
LaGuardia “griekų.” Ten jų 
buvo prirokuota apie desėt- 
kas, kaipo nelaimė miestui.

Velionis LaGuardia ir po 
mirties tebepuolamas visų ge
ros valdžios ir liaudies gero
vės priešų, kaip kad buvo ir 
dar tebėra puolamas ir velio
nis Rooseveltas. Vien - tik tas 
parodo, kur tie didieji vyrai 
stovėjo, keno naudai jie dirbo, 
jeigu tokie priešdarbininkiški 
laikraščiai juos 'puolė gyve
nant ir tebepuola po mirties.

Viršenybė, beje, jau daug 
ką pataisė, kas praktikoje pa
sirodė reikalinga taisyti, ge
rinti. Daug kas pagerinta nuo 
birželio 1-mos, kada viršeny
bė stotį paėmė savo žinion.

Sugedus mechanizmui, kel
tuvas nukrito 4 aukštus bil- 
dinge, 3 Maiden, Lane, New 
Yorke. Jo operatorius išliko 
nesužeistas.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.EVęrgreen 7-6808

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

Peter Kapiskas

Dar Pakėlė Pieno Kainą 
ir Kelia Mėsos Kainą
Pieno kainos pakeltos dar 

centu kvortai pradedant. tre
čiadieniu, spalių 1-ma.

Mėsos kainos, buvę užvis 
pigiausieji gabalai, visuomet 
patekdavę ant biednuomenės 
stalo, pakelti po kelis centus 
svarui, 
kuriuos 
gerieji 
piginti.

Taip mums priminė Ameri
kos Lietuvių Kultūriniam Cen
trui patalpų • Namo Pirkimui 
Komisija.

Labai faktiškas priminimas. 
Norime centro, prisidėkime 
darbu. O prisidėjimas čia 
lengviausias tam, kas bent 
kiek turi sutaupų. čia vienas 
iš retai pasitaikančių naudin
gų darbų, kuriame galima pri-

ir dėti petį be aukų. Prašo pa- 
sukėlė dar skolų, su bankuose mokamais 

nuošimčiais palūkanų. Ir pra
šo pirkti serų. Kas neturi
te, įsigykite! Kas jąu pir
kote, padauginkite!

Kooperuokime su savo iš
rinkta komisija, kuri daug 
pastangų padėjo, kol parin
ko patogų pastatą, dar tebe
padeda ir dar padės daug 
darbo ateityje, kol daeisime 
iki susikraustymo į esamą taip 
labai reikalingą nuosavą kul
tūrinį centrą.

Šerai po $25 vienas, bet ga
lima pirktis po kelis ar kelio
lika. Paskola—pagal jūsų iš
galę . O jei kas pridės dar ir 
auką Laisvei mašinų perkraus- 
tymo lėšoms, už tą taipgi bū
sime dėkingi.

Ypatingai brooklyniečiai 
parodykime gerą pražią, kaip 
kad parodome didžiumoje ki
tų svarbių kampanijų. ,

S. Sasna.

Konferencijoje, be kitų, kal
bės kongresmanas Vito Marc- 
antonio, aktorė - dainininkė 
Lena Horne ir keli kiti žymūs 
asmenys, įstatymų žinovai. Jie 
aiškins, kuo ir dėl ko tas ko
mitetas yra nekonstitucinis.

Konferencijoje kalbės ir ke
li žymūs ragangaudžių jau 
persekiojami žmonės, tarpe 
tų garsusis Ispanijos liaudies 
gynėjas Dr. Edward K. Bars
ky, unijų vadas John Safito 
ir tūli kiti.

Organizacijoms svarbu turė
ti tenai atstovybę, šaukėjuo
se yra Civil Rights Kongresas, 
vyriausia nepartinė amerikie
čių ^įstaiga žmonių teisėma ' 
ginti. .L. K. N.

Patys brangiausieji, 
retai kas išgali pirkti, 
stoikai, šiek tiek nu-

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

Savininkas

Antradienį temperatūra vėl 
buvo nupuolusi iki 41 laips
nio.

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Rochester, N. Y. — čio- 
naitines Darbo Federacijos 
ir CIO unijos paskyrė po 
$1,000 vajui už unijų drau
gų išrinkimą i miesto val
dybą.

417 Lorimer Street %
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

.j______  . .. ........................... —

Valandos:

WAM V. WALMUS, D.D.S
D AKTAR AS—DENTISTAS

VALANDOS:
—' 12 N.; 1 — 8 P. M9 A M.

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni ,

650 5th Ave., kamp. 19th St 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOnth 8-fifi69

Peter
KAPISKAS
BAR S GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES 
i

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, tf. Y.
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir par

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom \ulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. ’

mui.

■

Sofa Cushions-Paduškhs
PERTAISOMOS SU NAUJAIS SPRINGSAIS 

Už $3.75 KIEKVIENA

Sėdynių Dugnai v
PERTAISOMI KAIP NAUJI JŪSŲ NAMUOSE

Už $12.00
šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietfcų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(kamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokijte
< SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
' ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai'Nužemintom Karinom.

Nepaprastai Žemom Kainom! 
/

Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 
Branzalietai ir Špilkos.

Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir 
daugybė kitokių daiktų ir daiktelių Nužemintom Kainom. 

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu^

ROBERT LIPTON
Jeweler

. 701 Grand St, arti Graham Ave., Brooklyn,

6 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Ketv., Spalių 2, 1947




