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Yorko ir apylinkės lenkai pa- : 235
radavo Penktojoj Avenue,— į 
smarkiai paradavo; orkestrų ; -........—.. ..

ĮSAKHA urmu šluoti įtariamus 
KAIRIUOSIUS IR KT. “NETINKAMUS” 
Iš VALDINIŲ ĮSTAIGŲ IR DARBU

gaudė; bubnai dundėjo, kaip i 
griausmas.

Tai buvo Pulaskio diena, ku- ! 
riai toną davė gubernatorius 
Dewey, išleisdamas proklama- i 
ciją ir. žinoma, užpuldamas ; 
Tarybų Sąjungą!

I 01
ko, iš New Jersės, iš Con- i 
necticut, Pennsylvanijos ir 
net Massachusetts valstijų.

Senoviniai lenkai mėgsta 
puoštis ir būti (paraduose) 
dideliais ir narsiais vyrais.

Kiekvienos maršuotojų gru
pelės priešakyj. vyko išdidus 
maršalka: paskui jį graborių 
kostiumuose keletas biznierių, 
—jų tarpe kunigas. Po to: 
parapijinių mokyklų vaikų 
būrelis tautiniuose kostiuo- 
muose; vėliau orl&stras, — 
paskui jį būrelis sukrypusių, ' 
seno amžiaus ir sunkaus dar
bo palaužtų senelių, darbiniu-|

Pasiskirstę jie buvo, ma 
tyt, su lyg parapijomis,—kiek
viena turėjo savo išdidų m ar-. baudžiami 
saiką, savo dūdų < 
savo būrelį žygiuotoji/.

stebėti mar-
žygiavo po1

for Poland

Skaudu buvo 
šuotojus. Jie 
American Relief 
fondo globa, bet tai buvo tik I 
dekoracija, tik akių dūmimas { 
lenkų ir amerikiečių visuome- į 
nei.

Demonstracijos tikslas bu
vo: Tarybų Sąjungos šmeiži-■ 
mas. .jos niekinimas.

Tai buvo propaganda 
naują karą.

Tai buvo organizuotas 
stojimas ir prieš demokratinę 
Lenkiją, prieš jos liaudies vy
riausybę ir visą nauja santvar
ką, teikiančią 22 milijonams 
lenku gražesni gyvenimą ir 
žadančią Lenkijai šviesesnį 
rytojų.

Jei naujosios Lenkijos žmo
nės būtų matę šitą niūjorkiš- 
kių lenkų eiseną, tuos f ai šy
vus kyš<|jančius šūkius prieš 
Lenkijos liaudį, kaip jie būtų 
apgailestavę tų, kuriuos Cie- 
chanowskiai, Lanai, Gibsonai 
ir Dewey’ai taip sumulkino!...

Jei Kazimieras Pulaskis bū- i
tų is grabo atsikėlęs, jis būtų i va genero]as Salih Omur- 
vėl miręs iš gėdos, kurią šivėl miręs is gėdos, 
eisena nešė lenkų tautai!

Mes ėjome Penktąja Avė 
nue, nes sekmadienio oras bu
vo labai malonus pasivaikš 
čioti. Kai pasiekėme 42-ją! 
gatvę, Eva prabilo:

—žiūrėk, žiūrėk, nagi,-ana į Valstijų įrengimus ir svar- 
Kaziukas stovi atrėmęs mūro i biuosius fabrikus.

• sieną!
Kaziukas—suvalskinis dzū

kelis, — vadinasi lenku, bet 
lietuviškai kalba gerai, kaip 
visi dzūkai.

—Sveikas, Kaziuk! Lau
kiat ko, e? . . .

—Merė yra eisenoje—jos 
laukiu,—nedrąsiai jis atsako.

Merė — Kaziuko žmona. Ji 
Pennsylvanijoje gimusi iš ti
krų lietuvių tėvų moteriškė. 
Ir ją pasigavo lenkai reakci
ninkai į savo bradinį! Ka
ziukas nemaršavo tik dėl to, 
kad jis nesveikavo. Jis laukė 
ligi jo žmona baigs paraduoti.

Galimas daiktas, kad ne vie
nas lietuviškas Kaziukas arba 
Merė buvo eisenoje, suruošto
je lenkų reakcininku 
kad prakeikti visą, 
žmoniška, gražu

Toki Kaziukai 
bės mūsų tautai.

tam, 
kas yra 

ir prakilnu! 
nedaro gar-

Franci joje šiuo metu, sa
koma, yra paleista “apyvar
ton” 66,666,666 netikrų, fal- 
šyvu amerikinių dolerių.

(Pabaiga 5-tam pusi.)

Valstybės Departmento {sakymas Prisimena ir Fašistus, 
Bet Atkreiptas'Prieš Komunistus ir Progresyvius

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas įsa
kė išmesti iš valdžios tar
nybų ir darbų komunistus, 
jų pritarėjus, taipgi na
cius, fašistus ir visus žmo
nes, kurie draugauja bei 
draugavo su komunistais 
ar fašistais arba, kitais as- 

i menimis, siekiančiais “nu
versti šios šalies valdžią.”

Valstybės departmentas 
taipgi liepia iššluoti iš val
džios įstaigų nuolatinius 
girtuoklius, lytinius išsigi
mėlius, piniginiai neatsitei
siančius ir tuos, kurie buvo 

i už kriminalius 
orkestrą, nusikaltimus.

(N. Y. Daily Worker ra-

MIUONAS DOLERIŲ 
KARINĖM AIKŠTĖM

GRAIKIJOJE
A t h e n a i, Graikija. — 

Dwight Griswoldas, Tru- 
. : mano pagalbos administra- 

uz torius Graikijai, paskyrė 
j $1,000,000 penkioms kari- 
!nėms lėktuvų stovykloms į- 
1 rengti šiaurinėje Graikijo- 
‘ je. Monarchistų valdžios la
ukimai, pakildami iš tų sto
vyklų, bombarduos ir ap- 

; šaudys demokratinius grai- 
;kų partizanus.

Atskrido Kariniai 
Turkijos Svečiai

Washington. — Atlėkė 
, Turkijos karinio štabo gal-

tak ir 14 kitų aukštųjų Tur
kijos oficierių. Juos pasiti- 

■ ko ir sveikino Amerikos ar- 
į mijos štabo vadas, genero
las Eisenhower.

Tie turkai per mėnesį 
: lankys karinius Jungtinių

Nanking. — New Yorko 
Times korespondentas Hen
ry R. Lieberman praneša iš 
Chinijos, jog chinų komuni
stų jėgos eina vis stipryn.

Lėktuvas be Žmogaus Vairavimo 
Sugrįžo iš Anglijos

Newfoundland., — Ame
rikos lėktuvas C-54 Sky- 
master pats savaime sugrį
žo, be žmogaus vairavimo, 
iš Londono apylinkės į Ste
phenville, Newfoundlande, 
netoli Kanados. Šią 2,400 
mylių kelionę jis automatiš
kai atliko per 15 valandų ir 
11 minučių. Pulkininkas Ja
mes Gillespie, įsėdęs lėktu- 
van Anglijoje, tik paspau
dė tam tikrą mygtuką 
(knypkį), ir lėktuvas pats 
skrido, kaip jam rodė rada
ras iš Newfoundlando. Bet 
nusileidimo aikštėje nebu
vo reikalingų radio įrengi

šo, jog Washingtono val
džia tik “dėl svieto akiu” 
prisimena apie nacius ir 
fašistus, o iš tiesų visas įsa
kymas atkreiptas tiktai 
prieš komunistus ir šiaip 
pažangūnus, kurie nesutin
ka su karine Amerikos už
sienine politika:)

Žmonės galės būti mėto
mi iš valdinių tarnybų net 
be įrodymų prieš juos, vien 
pagal valdžios nuožiūrą. To 
reikalauja, girdi, Amerikos 
apsauga.

Aukščiausi Unijų Vadai 
Paliuosuojami nuo Prie
saikos prieš Komunistus 
Washington. — Šalies 

Darbo Santykių Taryba ke
turiais balsais prieš vieną 
nuspręndė nereikalaut prie
saikų prieš-komunistus iš 
pačhj aukščiausių Darbo 
Federacijos ir CIO centrų 

I vadų. Bet paskirų, unijų va
dai, pagal Tafto-Hartley’o 
įstatymą, turėsią prisiekt, 
kad jie ne komunistai.

Branginama Duona
Washington. — Kuomet 

Trumano valdžia ragina 
mažiau duonos valgyti, tai 
Detroito ir kai kurių kitų 
miestų kepyklos planuoja 
sumažinti duonos kepaliu
kus, imant tą pačią kainą, 
arba tiesiog pabranginti 
duoną.

Dovana Gelžkeliams
Washington. — Valdžios 

komisija leido geležinke
liams 10 nuošimčių pabran
ginti kainas už krovinių iš- 
vežiojimą, o pietinėse val
stijose pakelti važiuotojam 
bilietų kainą apie 14 nuo
šimčių paprastuose vago
nuose 
nuošė.

ir 6 nuoš. Pullma-

Memphis, Tenn. — Vienas 
kalinys užmušė sargą ir 
pats buvo nušautas.

Washington. — Agituoja
ma nepardavinėt “karinių 
medžiagų” Sovietam.

mų automatiškai nutupdyti 
lėktuvą; todėl pulk. Gilles
pie rankomis nuvairavo jį 
žemyn.

Tokiu pat būdu šis lėktu
vas buvo ir Anglijon nu
skridęs. Ten jis automatiš
kai ir nusileido, be žmogaus 
rankos prikišimo. Sykiu su 
pulk. Gillespie nulėkė ir 
parlėkė 13 vyrų. Grįžtant 
jų lėktuvas vidutiniai skri
do po 158 mylias per valan
dą'. Laivų radarai Atlanto 
Vandenyne davinėjo nuro
dymus automatiškam lėktu
vo mechanizmui.

CHINŲ KOMUNISTAI APSUPO 
TAUTININKUS MIESTUOSE
Nanking, Chinija. — Chi

nų komunistai, puldami 
tautininkus, įsiveržė į Yin- 
gkow uosto priemiesčius, 
prie Liaotungo Įlankos. 
Komunistai užėmė pozicijas 
tik už ketverto mylių nuo 
Changchuno, Mandžurijos 
sostinės.

Kiti komunistų armijos 
junginiai grumiasi artyn

MASKVA VADINA TRUMAN/ 
ARŠESNIU KARO KURSTY

TOJU, NEGU CHURCHILL
Maskva. — Sovietinis po

etas S. S. Maišak eilėraščiu 
piešia Literatūros Laikraš
tyje prez. Trumaną kaipo 
aršesnį karinio gaisro kur
stytoją prieš Sovietus, negu 
Winstonas Churchillas, bu
vęs Anglijos premjeras. 
Maišakas poetiškai pareiš
kia garbę Washingtonui, 
Linkolnui ir Franklinui D. 
Rooseveltui, bet atsiprašo, 
kad “negali gerbti visų A- 
merikos prezidentų” (Tru
mano).

Sovietiniai rašytojai buvo 
draugiški Jungtinėms Vals
tijoms, sako garsusis laik
raštininkas Uja Erenbur- 
gas Pravdoje, Sovietų ko
munistų organe, bet “dabar 
mūsų rašytojai turi garsiai 
prabilti ir neleisti patran
koms pradėt šnekėti.”

Eręnburgas, tarp kitko, 
primena, kaip W. Averell 
Harriman grūmojo*’ Sovie
tams “atominių bombų san
dėliais”. Harrimanas pir
miau buvo Juntinių Valsti
jų ambasadorius Maskvoj; 
dabar jis yra Amerikos pre
kybos sekretorius.

Kai kurie amerikonai 
kurstytojai nemėgsta sovie
tinės santvarkos, sako Ėr- 
enburgas; todėl jie siūlo 
pavartot atomų bombas 
prieš Sovietų Sąjungą.

Sen. Taylor Smerkia 
Karinę Isteriją

Boise, Ida. — Demokra
tas senatorius Glen H. Tay
lor paskelbė kovą prieš “is
teriškai kurstančią karinę” 
Washingtono politiką. Tay
lor įspėjo, kad jeigu būtų 
iššauktas karas prieš Sovie
tų Sąjungą, tai dauguma 
pasaulio žmonių būtų Rusi
jos pusėje.I

Republikonas Perša 
Prieškomunistinę Ašį

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas J. 
Parnell Thomas, Ne-Ameri- 
kinių Veiksmų Komiteto 
pirmininkas, savo laiške 
Joe Martinui, kongreso at
stovų rūmo pirmininkui, ra
gina sušaukti visų vakari
nių valstybių konferenciją 
ir įkurti sąjungą kovai 
prieš komunistų judėjimą 
pasaulyje. .

ORAS.—Busią lietaus. 

angliakasyklų centro Fušu- 
no, Mandžurijoj. Chiang 
Kai-sheko tautininkų pulkai 
ir divizijos yra f ak tinai ap
supti Mukdene, Kaiyuane, 
Szepingkai ir Changchune. 
Maistas jiems tik iš lėktuvų 
tegali būti numetamas. Chi
nų komunistai suardė šim
tus mylių geležinkelių tarp 
Chiang Kai-sheko valdomos 
Chinijos ir Mandžurijos.

Ne Viskas Sovietam Patin
ka Amerikoje, Bet Jie

Neg r ūmo j a
“Bet socialė , Amerikos 

santvarka gal taip pat ne
kelia į padanges mūsų en
tuziazmo, — tęsia Erenbur- 
gas. — Mes, pavyzdžiui, 
manome, jog tautinis (neg
rų) skriaudimas - niekini
mas ir vergija pietinėse 
valstijose yra įžeidimas pa
čiai žmonijai. Tačiau mes 
nesakome, kad dėl to turė
tume pilti naujovinių gink
lų ugnį į Georgia ir Missi- 
sippi valstijas.”

Kur Atlanto čarteris?
Jungtinės Valstijos kišasi 

į Europos valdžias ir bando 
joms diktuoti; Amerikos 
kapitalistai nusprendė ati
daryti Europą savo bizniui, 
— rašo Eręnburgas. — “Jie 
nori suteikti Europai ame
rikinės civilizacijos palai
mas, bet tai būtų panašios 
palaimos, kaip tos, kurias 
europiniai jėzuitai seniau 
suteikė Paraguajaus gy
ventojams.”

Daugelis žmonių Chinijo- 
je, Korėjoje, Viet Name ir 
Indonezijoj buvo priėmę 
Atlanto Čarterį už gryną 
pinigą, sako Eręnburgas, 
bet “jie savo krauju už
mokėjo už tą naivų pasiti
kėjimą” Atlanto Čarteriu.

Clem. .Attlee Pavarė 
Kairesnius Ministrus

London. — “Socialistas” 
Anglijos premjeras Clem
ent Attlee pavarė kuro mi
nistrą Emanuelį Shinwellą 
ir 10 kitų kairesniųjų mini
strų bei jų pavaduotojų. Į 
jų vietas Attlee įstatė deši
niuosius, “arbatėlės socia
listus.”

Prancūzai Ruošiasi Naujom 
Atakom Prieš Viet Namą

Saigon, Indo-China. — 
Prancūzų komandieriai už
draudė' visus keleivinius 
lėktuvų skridimus iš savo 
užimtų -miestų Viet* Name. 
Suprantama, kad jie ruošia 
visas karo jėgas naujam 
ofensyvui prieš Viet Namo 
respublikiečius, kovojančius 
už savo krašto paliuosavi- 
mą nuo Franci jos.

Lisbon, Portugalija. —Su
imta 5 generolai už sąmok
slą prieš valdžią.

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

ANOT JUGOSLAVIJOS, AMERIKONAI 
KALTINTOJAI “PATYS YRA KALTI” 
DEL PILIETINIO KARO GRAIKIJOJE

Jugoslavų Atstovas Sako, Kaltinimai Prieš Graikijos 
Kaimynus Paremti Fašistų ir Kriminalistų Melais

Lake Success, N. Y. — 
“Patys kaltintojai (ameri
konai) yra kalti” už pilieti
nį karą tarp Graikijos mo
narchistų valdžios ir demo
kratinių partizanų, užreiš- 
kė dr. Ales Bebler, Jugo
slavijos užsienio ministro 
pavaduotojas ir jos atsto
vas Jungtinėse Tautose. 
Taip jis atsakė Amerikai, 
kuri savo rezoliucijoje m-i gata/rėmė Sovietų reikalą- 

• * Al * * * “D 1 * * ’ i vima ištraukti anglų-ameri-viją Albaniją ir Bulgariją, konu kariuomenę iš Graiki. 
girdi kaip Graikijos uz- jos_ Keli Lotyniškosios 
puolikus”, ir paskirt nuola- JAmorikntt jL-x.,,

iš šių trijų

monarchistai 
graikus, ku-

tinę Jungt. Tautų seimo 
komisiją rubežiams tėmyti 
tarp Graikijos ir tų jos 
kaimynų.

“Kazioni” Liudytojai
Bebler tvirtino, kad pir

miau buvusios Jungt. Tautų 
komisijos dauguma (anglų 
-amerikonų blokas) klausė 
tiktai monarchistų valdžios 
agentų, fašistų ir kriminali
stų “liudijimų” prieš Jugo
slaviją, Bulgariją ir Alba
niją. Komisijos vadai atme
tė parodymus 
kraštų pusės.

(Graikijos 
sušaudė kelis 
rie be valdžios užgyrimo 
norėjo liudyti.)

Belgijos valdžia liepė sa
vo atstovui toj komisijoj 
balsuoti išvien su anglais- 
amerikonais, nežiūrint fak
tų, kaip sakė Bebler. Net 
Franci jos atstovas labai a- 
bejojo apie vadinamus 
“faktus.” Tuo būdu komisi
ja ir sudarė kaltinimus, būk 
jugoslavai, albanai ir bulga
rai padedą graikų partiza
nam kariauti prieš monar
chistų valdžią.

Kad Anglijos delegatas 
Hector McNeil gynė ameri
kinę rezoliuciją prieš Grai
kijos kaimynus, tai Jugos
lavijos atstovas Bebler pri
minė, kaip anglų armija įsi
veržė Į Graikiją ir šimtais 
žudė graikų liaudies parti
zanus po to, kai partizanai 
išmušė nacius iš Graikijos 
miestų. Anglija triuškino 
įsikūrusią demokrat. žmo
nių valdžią tuose miestuose.

Vakarų Europa Prašo 71,000,000 
Bušelių Grūdų Tik Alkoholiui
Washington. — Vakari

nės Europos kraštai prašo 
iš Amerikos daugiau grūdų 
ne tik maistui, bet ir gėri
mui — jie nori 71 miliono 
bušelių grūdų alui ir degti
nei, pirma negu Marshallo 
planas pradės veikti.

Amerikos aludariai ir 
degtindariai pataria prezi
dento Trumano maisto ko
mitetui nesiųst Europos 
bravorams grūdų ir nepar- 
duot Kanados bravorams 
pageidaujamų 6 milionų bu
šelių grūdų. Sulaikius grū
dus nuo Europos ir Kana
dos alkoholio pramonės, 
vien iš to liktų 77 milionai

Priešingi Amerikiniams 
Kaltinimams Delegatai
Švedijos delegatas siūlė 

atmesti Amerikos kaltini
mus prieš Jugoslaviją, Al
baniją ir Bulgariją. Jis sa
kė, reikėtų sudaryti tik ma
žųjų tautų komitetą, kuris 
iš naujo peržiūrėtų santy
kius tarp Graikijos ir jos 
kaimynų. Norvegijos dele-

Amerikos kraštų delegatai 
nepritarė Jungtinių Valsti
jų kaltinimams prieš Jugo
slaviją, Bulgariją ir Albani
ja-

J. TAUTU KOMITETAS 
NUGLOSTO KARO 

KURSTYTOJUS
% *

Lake Success, N. Y. — 
Sovietai siūlė socialiam 
Jungtinių Tautų komitetui 
sumanymą uždrausti karo 
kurstymus laikraščiuose. 
Komitetas, “spaudos lais
vės” vardu, atmetė pasiūly
mą 34 balsais prieš 6. Aš- 
tuoni komiteto nariai susi
laikė nuo balsavimo. 9 kiti 
nedalyvavo posėdyje.

Kariniai Amerikonų 
Pratimai Janoniioj

Tokio. — Amerikonų ko
mandieriai ruošia plačius 
pratimus, girdi, kaip at
mušti priešų įsiveržimą j 
Japoniją, šie manevrai į- 
vyks už 300 mylių nuo So
vietų uostamiesčio Vladivo
stoko ir apie tiek pat nuo 
Korėjos piętinės dalies. 
Tuose manevruose daly
vaus bent kelios kareivių 
divizijos, būriai lėktuvų ir 
įvairūs karo laivai.

---------- ;-----
Danija tariasi parduoti 

Sovietam 100,000 tonų svie
sto mainais už grūdus.

bušelių grūdų alkaniems 
vakariniams europiečiams 
pamaitinti.

Prezidento Pilietinis Mai
sto Komitetas prašė ameri
kinius alkoholio fabrikan
tus porai mėnesių susilai
kyti nuo degtinės ir alaus 
gaminimo, nes jie turi san
dėliuose gana daug tų skys
timų. Amerikos bravorinin- 
kai sako, kad jie “nedaug” 
grūdų sunaudoją-— tik apie 
60 milionų bušelių per me
tus... Vien kviečių degtinei 
gaminti jie šiemet trigubai 
daugiau suvartoja, negu 
pernai.

M j
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Jau buvo mūsų dienraš
tyje rašyta, jog. prieš tūlą 
laiką Varšavoje buvo suva
žiavę devynių kraštų — 
Lenkijos, Čechoslovakijos, 
Vengrijos, J u g o slavijos,. 
Rumunijos, Bulgarijos,, Ita
lijos, Franci jos ir Tarybų 
Sąjungos — komunistinių 
partijų atstovai ir ten jie 
sudarė Informa’tinj Biurą. 
Per šį Biurą paminėtųjų 
kraštų komunistai apsikeis 
žiniomis; šis biuras padės 
Europos komunistams ir, 
žinoma, visiems darbinin
kams kovoti prieš anglo- 
amerikiečių imperializmą, 

į besisiekiantį pavergti savo 
Ji jvyks.ta j naudai tūlus Europos kraš

tus.
Komercinė Amerik. spau

da, išgirdusi apie šio Infor
macinio Biuro sudarymą, 
tuojau pradėjo rėkti, jog 
tai esąs niekas daugiau,

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

Federacijos Konvencija
San Francisco mieste pirmadienį prasidėjo Ameri

kos Darbo Federacijos konvencija. Jon suvažiavo keli 
šimtai delegatų, daugiausia, žinoma, save pasiskyrusių 
viršininkų. Eiliniui unijistui patekti Federacijos metinėn 
konvencijon beveik tiek tėra progų, kiek kupranugariui 
išlysti per adatos skylutę.

O vis gi tiek ši konvencija yra svarbi. <” 
Taft-Hartley įstatymo sąlygose. Tokio priešdarbininkiš- 
ko, priešuni j ištiško įstatymo Amerikos istorija nebuvo 
mačiusi per visą paskutinį šimtmetį. Netenka nė kalbėti, 
kad šis įstatymas bus centru visų konvencijos kalbų ir 
darbų. Jo nuostatus pildyti reiškia faktinai padaryti uni
jas bejėgiais lavonais. Su jais nesiskaityti reiškia eiti 
pblitinėn kovon.

Kaip tik toks prieš Amerikos organizuotus darbinin
kus klausimas ir stovi. Jie gali pasitraukti ir vėl tapti 
samdytojų rankose moliu, arba pasikaustyti politinėms 
kovoms. Negalima įsivaizduoti, kad net konservatyviško- 
ji Amerikos Darbo Federacija pasirinktų pirmąjį kelią. 
Jau visi vadai yra išsireiškę, kad jie tapo Kongreso su- 
vilti ir kad ateityje rems kandidatūras tik! tų žmonių, 
kurių lojališkumas darbo žmonėms yra neabejotinas.

Logiškai, tuo būdu, reikėtų tikėtis, kad Federacijos 
konvencija pasisakys už trečiąją partiją, arba bent jau 
parems demokratų partijoje liberalo Wallace vadovauja
mą frakciją. Tačiau tai būtų savęs apsigaudinėjimas. 
Tiesa, Federacijos vadovybė smerkia reakcinį Taft-Hart
ley įstatymą, bet tuo pačiu tarpu ji visu* šimtu procentų

tu Internacionalas!
v

Ir kas įdomiausia: ši 
spauda ir radijas pradėjo 
šaukti, būk šis Biuras esąs 
atkreiptas vyriausiai prieš 
Jungtines Valstijas.

Nieko toliau nuo tiesos!
Informacinis Biuras nėra 

jokis Komunistų Internaci
onalas, kadangi jis apima 
tik devynių kraštų komuni
stines partijas, 
nerodo, kad jis

palaiko vyriausybės užsieninę politiką. Toji gi politika į kiek panašus į Komunistų 
yra bendra demokratų ir republikonų. Čia štai.ir pasi- j Internacionalą.. Komunistų 
daro nesutraukomas ryšis tarpe Federacijos vadų ir • Internacionalui, priklausė 
senųjų partijų. Nereikia nė sakyti, kad šioje konvencijo- į viso'pasaulio komunistinės 
je jie smarkiai pakalbės, garsiai pasibars, aštriais žo-.partijos; Komunistų Inter- 
džiais pasmerks Kongreso reakcinę veiklą, nedvejotinai nacionalas turėjo savo kon- 
prakeiks Taft-Hartley įstatymą, bet nė žingsnio nežengs stituciją, ' savo direktyvas, 
dėl sutraukymo ryšių su senosiomis kapitalistinėmis par-! kurios buvo taikomos kiek- 
tijomis. i vienai partijai,, jam pri-

Šioje konvencijoje Federacija galės pasididžiuoti klausančiai.
savo naryste. Niekada savo istorijoje Federacija neturė-

priklausė

Informacinis Biuras gi y- 
jo tiek narių, kiek turi dabar. Nie*kada pirmiau ji neturė- ra tik informacinis biuras 
jo taip plačiai suleidus šaknis į pramonę, kaip turi dabar, ir jis tetarnauja tik tų de- 

---------------------- vynių kraštų kompartijoms,
Naikindami Kitiis, Patys Susinaikintumėme kurios jį sudaro.
Aną dieną vienas laikraštininkas susirūpinusiai ap-! 

rokavo, kaip kvaila*yra filosofija tų, kurie siūlo pasiimti: 
atominę bombą ir apsidirbti su didžiąja Tarybų Sąjunga.: 
Jis sako, kad sunaikinimui Tarybų Sąjungos miestų rei-! 
ketų mažiausia penkių šimtų atominių bombų. Bet tiek 
bombų išsprogdinus, girdi, niekam niekur pasaulyje ne
beliktų vietos gyventi! Pasekmės būtų tokios baisioš ir | 
naikinančios, jog mes irgi turėtume važiuoti kartu su | 
rusais pas Abraomą. Ten ir vėl iš naujo tarpe jų ir mūsų j 
prasidėtų rietenos! '

Tai visa skamba fantastiškai. Bet fantastiška yra 1 
visa atominės bombos manijakų galvosena. Jų Ameriko-1 
je pilna. Jie yra kriminalistai, bet jie laisvai vaikštinėja į 
ir nuodija sveikąją Amerikos visuomenės dalį. Tūli jų ! 
sėdi aukštose vietose. Kiti išleidžia laikraščius. Dar kiti | 
kunigų sutonomis apsivilkę.

Panašių kriminalistų buvo pilna Vokietija prieš An
trąjį Pasaulinį Karą. Jie vadinosi hitlerininkais. Jie val
dė Vokietiją. Jie vokiečiams žadėjo ir garbę ir erdvę.-

Viskas buvo aišku ir suprantama. Atominės bombos ' 
dar nebuvo, bet būva tankai, kuriais Hitleris žadėjo su-| 
naikinti visus, kurie bandytų jo žygiui pastoti kelią. Ta-i 
sai manijakas, matyt, tuo tikrai tikėjo.

Bet kur dabar Hitleris! Kur dabar tie vokiečiai, ku- i 
rie juo tikėjo ir jo klausė?

Vienas dalykas aiškus: atominės bombos “filosofai” 
nieko neišmoko ir nieko nepamiršo. Istorija jiems yra 
tuščias baltas1 lapas. Joje jie nemato nei Hitlerio, nei 
Mussolinio. Sušilę jie perša Amerikai eiti hitlerinės Vo
kietijos keliais*—eiti į pražūtį!

Nereikia Jiems Mirti
Didesniam Amerikos lietuvių apgaudinėjimui ir jų 

kišenių ištuštinimui Bendrasis Amerikos Lietuvių Fon
das savo propagandoje iškėlė tokį klausimą: “Ar lietu
viams tremtiniams gyventi, ar mirti? !”

Kas gi nori, kad jie ten Vokietijoje mirtų. Tuo bū
du žmonės apsiverkia ir duoda tam Fondui pinigų. Kam 
tos aukos tenka, tai jau kitas dalykas. Laisvėje tilpo vie
nos pabėgėlės laiškas, kuriame autorė sako, kad B ALF 
pašalpa tenka tinginiams ir parazitams. Švaresni pabė
gėliai jos nemato. ■ »

Pabėgėliams nėra jokio reikalo mirti, neigi gyventi 
amerikiečių aukomis., Nepateisinama’ ubagystė yra di
džiausias pasižeminimas.

Jie 'gali grįžti Lietuvon ir susirasti naudingus sau 
ir kraštui darbus. Ir grįš, jeigu iš Amerikos negaus duo
nos ir lašinių.

Galimas dalykas, jog ne
užilgo įsikurs dar vienas 
kitas panašus Informacinis 
Biuras, Komitetas ar kaip 
ten jį pavadinsi. Menama, 
jog gali panašus> dalykas 
susidaryti Lotynų Ameri
koje; Azijos kraštų komu
nistinės partijos gali savo 
kokį nors centrelį sudaryti, j 
kuris padėtų* joms išspręs* 
ti azijines problemas.

Triukšmas, kurį ameriki
nė spauda ir radijas kelia, 
turi vieną tikslą: sukursty
ti žmones prieš komuniz
mą, prieš komunistus.

Spauda skelbte skelbia: 
komunistai organizuojasi 
prieš Ameriką.

Prieš kokią Ameriką? 
Prieš Amerikos darbo, žmo
nes? **’

Žinoma, ne!
Amerikos darbo žmonių 

interesai yra toki patys, 
kaip Italijos, Franci jos, Ju
goslavijos, Tahybų Sąjun
gos ar kurio kito krašto 
darbo žmonių- interesai. Jie 
trokšta taikaus gyvenimo.' 
Jie priešingi naujam karui. 
Jie siekias! gražesnio^. švie
sesnio rytojaus.

Amerikos imperialistai — 
kas kita. Amerikos karo 
provokatoriai — irgi; kas 
kita. Jiems rūpi naujų kra
štų užkariavimas. Jiems rū
pi naujas karas, jo pradėji
mas, nes tai reikštų naujus 
bilijonus dolerių į kapitalis? 
tų( kišenių.

Niujorkiškis “Daily Wor
ker” trumpai suėmė visą šį 
reikalą į vieną sakinį. Jis 
rašo, jog devynių. Europos 
kraštų komunistinių parti
jų atstovai išstojo prieš 
Wall strytą, o ne prieš

Ne“ Prieš Ameriką, Bet
Prieš Wall Širvių

Jungtines Valstijas.
Jei bent kuris amerikie

tis apie tai rimtai pagal
vos, jis supras, jog tai yra 
pilnai teisingas suformula
vimas.

.Europos komunistai ko
voja prieš savo kraštų iš
naudotojus kapitalistus, — 
jie tolygiai kovoja ir prieš 
Amerikos monopolistinį ka
pitalą ir imperializmą.

Argi Amerikos darbinin
kai prieš tai nekovoja?

Na, o kiek tai liečia Eu
ropą, — pažiūrėkime, kaip 
ten dalykai stovi. Amerika'’ 
pasimojo atsteigti Vokieti
jos pramonę, — kieno lėšo
mis? Tų kraštų, kuriuos 
Vokietija labiausia sunai
kino. Vyriausia pagalba tei
kiama ne Lenkijai, ne Ju
goslavijai, ne Albanijai, ne 
Čechoslovakijai, bet Vokie-

kaip atgaivintas Komunis-' •

Jo forma 
būtų bent

Tiesa, pagal Marshallo 
planą, žadama pagalba Va
karų Europos kraštams. 
Bet kuriomis išlygomis? 
Pagalba bus teikiama tik 
tuomet, jei tie kraštai lai
kys tokią santvarką, kokios 
pageidauja Marshallas.

“Daily Workeris” prime
na:

“Lenkijai įsakyta, kaip ji 
turi eksportuoti savo anglį. 
Britanija? įsakyta pamiršti 
socializmą ir pramonės na
cionalizaciją. Franci jai įsa
kyta pavesti savo saugumą 
atgaivintajai Vokietijos ka
rinei mašinai. Balkanų ša
lims įsakyta būti agrarinė
mis, — savo ūkį remti Vo
kietijos pramone... Kiekvie
nos Europos šalies laukią 
Graikijos likimas...”

Dėl to Europos žmonės 
pradėjo prieš tokį monopo
listinio Amerikos kapitalo 
žygį kovoti, jam priešintis. 
Komunistinės partijos (de-

vynių europinių kraštų) su
darė informacinį centrą, 
kad per jį apsikeitus infor
macijomis,. kaip pasekmin- 
giau priešintis tokiam aki
plėšiškam monopolistinio 
kapitalo veržimuisi į Euro
pos kraštų vidujinius reika
lus.

“Šitos partijos”, rašo 
“Daily Worker”, “įgavo 
milžiniško prestyžo savo 
pat?ijotizmu ir kova prieš 
nacių įsiveržėlius. Josios 
dėlto dabar atsisako atiduo
ti visa tai, ką laimėjo, ko
vodamos prieš nacius ir jų
jų kvislingus.”

“Daily Workeris” ragina 
Ameriką atgaivinti Roo- 
sevelto - Stalino planą, pa
gal kurį Amerika su Tary
bų Sąjunga turėtų koope
ruoti, bendradarbiauti ir 
viena kitai padėti, kad pa
saulyje taiką palaikyti.

“šelpkime tuosius kraš
tus, kurie yra labiausiai nu
kentėję nuo Hitlerio”, žy
mi dienraštis. “Atgaivinki
me prekybą su Tarybų Są
junga ir naujomis demokra
tijomis, kurios trokšta gau
ti mašinerijų. šelpkime 
žmones ne sulyg jų politi
niais įsitikinimais...

“Europa priešinasi Taf- 
to-Hartley užsieninei politi
kai panašiai, kaip Ameri
kos darbo unijos priešinasi 
Tafto-Hartley naminei po
litikai. Vadinti tokį stam
biajam bizniui pasipriešini
mą “anti-amerikiniu“ yra 
neteisinga.

“Amerikos progresyvė vi
suomenė ir darbininkai pri
valo palaikyti savo šalį de- 
mokratiniamę, taikos kely
je. Mūsų tauta labai reika
linga anti-monopolinės, an- 
ti-karinės koalicijos, pagrįs
tos Roosevelto-Wallaęę’o li
nija. Užsienįo darbo žmo
nių pasipriešinimas Wall 
strytui padeda’ demokrati
nėms pajėgoms Jungtinėse 
Valstijose.”

Teisingai pasakyta!
M. Galinis.
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net nusistebėsi,, kai tau vi
duriai patys savaime, be jo- 

|kių draskančių vaistų, gra
žiai sau ir pilnai išsivalė, 
gal už poros, už trejeto die
nų. Ir tu duok viduriams ir 

i toliau ramybę, nedraskyk 
j jų vaistais. Viduriai sau 
patys susireguliuos ir susi
ras sau pastovų išsituštini- 

|mo ritmą. Svarbu tik, kad 
tu sau išmestam iš galvos 
tą netikusį prietarą, būk 
sveikam žmogui būtinai rei- 

; kalinga, kad jam viduriai 
!valytųsi kas diena.

Jei tau viduriai nuo seno 
| pripratinti prie . botago, 
1 prie akstinimo ir draskymo 
; vaistais, tai staigiai nukir- 
I sti vaistus gal būtų ir ne- 
■ patogu. Tuo pereinamuoju 
laikotarpiu gali vartoti ko
kius lengvus , liuosuojamus 
vaistus, sakysime, minerali
nį aliejų. Po šaukštelį, po 
kitą kas diena tokio alie
jaus — būtų gana vidu
riams išsituštinti. Už kelių 
savaičių dozę vis galėtum 
mažinti ir galiausiai visai 
sustabdyti, o viduriai prisi- 
pras ir patys savaime va
lytis, be aliejaus, be nieko. 
Jie atgaus savo gamtinį 
jautrumą ir raumenų susi
traukimą, kai apačioje susi
daro nebereikalingų me- 
džiagų.

AIRYS VĖL BADU 
STREIKUOJA

Belfast, Šiaur.’ Airija. — 
Airių respublikonas patri- 
jotas David Fleming, 23 
metų, dabar išbadavo kalė
jime 18 dienų, ir tęsia bado 
streiką, reikalaudamas, kad 
anglai jį paliuosuotų. Per
nai pavasarį jis išbadavo 77 
dienas, o rudenį 45 ęlienas, 
protestuodamas prieš jo lai
kymą kalėjime. Flemingas 
baudžiamas už tai, kad jis 
skelbia kovą už pro.testoniš- 
kos šiaurinės Airijos pri
jungimą prie katalikiškos 
Airijos Respublikos.

Chicago. — Penkios gele
žinkeliečių Brolijos veda 
derybas su kompanijoms 
dėl algų pakėlimo 35 nuo
šimčiais.

UŽKIETĖJIMO 
GYDYMAS

Jei vidurių užkietėjimas 
užeina tau prorečiai, saky
sim, kartą per* keletą savai
čių, tai geriausia, kad jų 
visai nevargintum, nedrąs- 

‘ kytum kokiais smarkiais 
įerzinančiais vaistais. Tikrų 
| tikriausiai viduriai ir pa- 
Itys, be jokio akstinimo, su- 
Isiras sau ritmą, už dienos, 
kitos. 'Bet, jeigu jau taip 
labai užsipuoli pasilengvin
ti, tai galėtum paimt kokio 
lengvai liuosuojančio vais
to-: gal šaukštą ar du mag- 
nezijos pieno, gal kokį Seid- 
lico miltelį ar kokį šaukštelį 
čirškiančio sodijaus fosfato 
(effervescent sodium phos
phate)/ Daug geresnė už
kietėjimui palengvinti prie
monė yra išsiplauti vidu
rius, paimti klistirą arba 
enemą, levatyvą. Bet visų 
geriausia nedaryti nieko. 
Tegul sau patys viduriai1' 
išsijudins. Ir jie išsijudins. 
Pavojaus nėra, nereikia bi
joti. .

Jeigu užkietėjimas užei
na dažnai arba yra ilgai 
užsisenėjęs, tai pat pirma 
pasitark su gydytoju. Pasi
tarti su gydytoju ypač rei
kia tokiame atsitikime, kai 
viduriai ten nuolatai buvo 
normalūs, niekada neužkie- 
tėdavo, o paskui, nei iš šio | 
nei to, pradėjo atkakliai už-1 
kietėti. Dažnai, toks vidų-! 
rių ritmo pairimas reiškia 
kokią rimtą organinę vidų-1 
rių ligą: gal skilvio, gal. 
žarnų, gal išeinamosios.

Jeigu gydytojas jokios 
organinės ligos nesurado, 
tai gali žinoti, jog tau vidu
riai užkietėję dėl kokių 
veiksminių arba funkcijoni
nių priežasčių. Gali tada 
pradėti ir gydymą.

Jeigu užkietėjimas yra 
veiksminis ir lengvas, tai 
visa, ko reikia, yra prižiū
rėt higienos taisykles. Visų 
pirma, tuojau nustok erzi
nęs ir jaudinęs vidurius 
kokiais liuosuojamais vais
tais, kad davus progos vi
duriams savaime atsigauti, 
sustiprėti ir pradėti, savo 
normalųjį ritmą. Ir tu gal
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ENGLISH SECTION
B'lieve Me

By FRANK STULGIS

Bowling and Social Significance
We recently had a lengthy i Chester County league ruled by 

discussion on the necessity for the ABC.
sports activities in our pro-] As a ręsult the Westchester 
gressive youth organizations.Į County Legion Bowling League 
Some people pitted sports: and the Yonkers Bowling As- 
against cultural, educational, ] sociation may be forced to dis- 
patriotic, and other activity j band before the season really 
which is of a more serious na-.gets under-way?
lure. One person even ter med j constitution of the ABC
bow ling a saloon spot , ia\ iWhich contains the “white 
ing no possible social signi 1-[ma']es only” clause has been the 
cance and at best, a necessai y ■ target for many attacks and

• the fight is growing. Youth, 
significance civic, and athletic organizations 
in bowling, i have launched attacks, which 

'-now seems to gain momentum.
, Last month, the members of 

US aBo°wiy the C°°k P°St N°' 321 °f thG 
f American Legion voted to with
draw from the ABC controlled 

j Westchester County Legion 
! Bowling League. Most of the.

it is social 
we want, even 
here it is!

that 
then

\Ve have before 
of the September 15th 
ing News,” published in New. 
York. In an editorial, the pu-’ 
bl i cat ion states:

‘‘Now. a bowler, we have . members of Post 321 are vete- 
found, is exactly like a devoted vans of the second world war. 
Communist, except that he puts' The Post is considered conserv-Į 
in all the time he can spare ative and is composed of city į 
from his work into thinking and county workers.
and dreaming of tenpins. That,' 
we believe, is the reason why' 
no' bowlers ever turn Commun
ists. And that should make la-į 
bor relations authorities study 
the situation and see to it that 
their workers go in for bowl-! 
ing. And if they can get their; 
foreman into the game, that, 
will be the end to any feeling j 
of class consciousness. Bowling 
is an outright American game, Į 
good for the county and good 
for the player.”

The editors of 
News” are dong a 
redbaiting against 
ing people who are

Two Protestant ministers, I 
praised the action from their 
pulpits and called the. ABC 
rule un-fair, un-iChristian and 
un-American.

After the Legion post with- 
: drew, the Jewish War Veter-; 
ans Post 68 withdrew from the i 
Yonkers Bowling Association I 
‘‘until the discriminatory ruleI 

, is withdrawn.” The Jewish War 
I Veterans expect that their Na
tional Organization will push į 

: the fight.
‘‘Bowling] This was 

bit of sly , withdrawal 
the work- posį of the

followed by the' 
of Bedford Hills ' 
American Legion, I 

dissatisfied which has one Negro on its i 
with working conditions. Per- team, from the Legion League 
haps they would like to see the,when they learned they had to,
Taft - Hartley Bill amended :abi(je by ABC rules, 
to include a clause to force The Samue) H Dow post an 
workers to organize bowling al|.Neg.ro post of the Americ. 
teams, the captains o uhic . an Leg(<)n jn Yonkers, passed a 
will be the shop foremen. resolution thanking the Cook

But ‘‘Bowling News” raises Post for its fight against dis
an interesting point. We can crimination, 
whole-heartedly agree with that! ; 
last sentence — Bowling is ani Central 
outright American game, good Veterans , representing 23,000 
for the country and good for members of 44 national orga-

Spokesmen for the Yonkers
Committee of War

An Important Editorial

Your Help is Needed Now to 
MakeThis Dream ComeTrue!

By now, the readers of the Laisve English Section will 
know that a new Lithuanian Cultural Center is being 
purchased, wherein the National Headquarters of all our 
huge organizations will be located. It is a modern, com
pletely fireproof building containing some 30,000 square 
feet of space.

We have dreamed of many things, among them that 
our progressive Lithuanian Americans would have a 
building like this one of its own! The time has come to 
help make this dream come true! Your help is needed 
and needed fast. The building was built at a cost of near
ly $300,000. It is being bought now for $135,000 — an ex
cellent buy! $75,000 are needed by November First!

To purchase this building, the Home for Lithuanian 
Workers, Inc., the corporation which is making the pur
chase for the benefit of all our organizations has 
launched a money-raising campaign. It is a campaign to:

1. Sell shares for the purchase of the home. Shares sell 
at $25.00 each. You can buy as many as you can afford.

2. Raise as much money as we can in loans from in
dividuals.. The Hqme for Lithuanian Workers, Inc., guar
antees to pay two percent interest for the one year loans.

3. Donations, large and small, are solicited for the pur
pose of establishing of the organizations in this center.

Young people should be in the forefront with their 
assistance in getting this building. They should take an 
active part in its operation right from the start!

If we ever complained that we have had no facilities 
for organizing and conducting activities, the purchase 
of this building will solve our problem.

Here is a brief description of the building and the use 
to which it will be put if we are able to raise the neces
sary amount of money — and we will be with every
one’s cooperation:

• There is plenty of office space which is to be used 
for our organizations’ headquarters.

• There is a gymnasium in which it is expected to es
tablish the Lithuanian Cooperative Printing Plant.

• There is an auditorium which will hold over 600 
people and will be our own auditorium available for 
dances, concerts, plays, meetings, etc.

» 1 There are six bowling alleys where our bowling 
leagues can bowl to their hearts’ content.

• There is a beautiful large cocktail lounge-bar
• There is a beautiful cabaret room for smaller meet

ings, parties, weddings, socials, etc.
You can’t,miss! All that is asked of you, is to pur

chase as many shares as you can afford. Shares sell at 
$25.00 each. For the facilities the place ‘affords, this is 
not too much.

New Lithuanian Center to be 
Established in Richmond Hill—- 
$75,000 Needed by November 1

This beautiful building can become ours if you help! It is the former Knights of Co
lumbus Club House and is located at 110-06 Atlantic Avenue, Richmond Hill, L. I., N. Y. 
It ran be ours if we all cooperate in the purchase of shares to raise the needed $75,000 
by November 1st. Read the editorial in the adjoining column, and—without delay—get 
yourself at least one share right away. To delay after November 1st, after the dead
line which has been set to raise the $75,000 would be dangerous. You have dreamed 
about a headquarters like this—let’s cooperate to make this d~eam come true!

By MILDRED STENSLER

Recently the Festival Com
mittee’s Secretary turned 
over to me some letters in
quiring about the songs the 
choruses are to sing for the 
Kęsti vai program.

October 26th, friends and 
! theater-lovers will gather at 
the Lithuanian Citizens Club 
in Brooklyn, N. Y., to honor 
John Juška. For 30 years Mr.

I Juška has devoted himself to 
the Lithuanian theater. He 

j has acted in and directed 
some 36 plays. He has writ

ten plays, “Dvaro Bernas,” 
i.“Išdykusi Pati” and others.

the player.
There may not be many 

bowlers who turn Communist, 
but there are plenty of bowl
ers who are thinking along 
lines of social and economic 
progress, and the number is 
constantly growing. Trade Un
ions, progressive fraternal or
ganizations are more and more 
taking an interest in bowling.

However, the American 
Bowling Congress, the govern
ing body of this sport, is un
der fire for some time now. 
Last year, the United jAuto 
Workers of Detroit protested 
to the ABC against its policiy 
of discrimanating against Neg
ro bowlers.

Bowling has become practi
cally the only organization of 
spoils in this country which is 
limited to “white males.” It is 
time that this “white suprem
acy” is knocked for a loop here, 
too. Boxing, football, all am
ateur sports governed by the 
AAU* and more recently, pro
fessional baseball, too, have 
done away with discriminating 
clauses in their rules. But the 
ABC persists in discrimation 
against Negro bowlers.

This is an un-American and 
un-sportsman-like rule. The 
storm will continue to brew 
until it is changed.

With the opening of the 1947 
bowling season, veterans or
ganizations have joined in the 
fight. Out in Yonkers, N. Y., 
American Legion and Jewish 
War Veterans Posts .incensed 
at the discrimination rule 
which bars Negros from mem
bership in the American Bowl
ing Congress are withdrawing 
their teams from the West-

! nization posts say that this 
body will back up the action to 
have the ABC change its rule.

“I think all veteran organi
sation bowling teams in Yonk- 
iers will withdraw from any 
league under ABC ruling,” one 

i spokesman stated. “We don’t 
recognize any race, color or 

I creed in any of our veteran 
j organizations and we will do 
I everything to stop Jim Crow- 
i ism and discrimination in 
Yonkers before it starts.”

Last December, it was re
vealed, the ABC received two 

[ proposals to change the con
stitution in regard to member
ship limitations. One came 
from Hawaii asking that mem
bers of the yellow and brown 
races be permitted to compete 
in ABC tournaments. The 
other was from the Catholic 
Youth Organization of Brook
lyn and asked for membership 
for Negroes.

The April convention of the 
ABC in Los Angeles, accord
ing to an Eastern spokesman 
of the ABC, had ąn amend
ment to the constitution which 
would permit Negro member
ship, but it was voted down 
by the delegates.

As time goes on and as this 
movement grows, we shall hear 
more of this fight for the bas
ic elementary rights for Neg
roes. We predict that Negroes 
will figure in bowilng soon in 
a role other than as pinboys.

Now, Boston has a very 
large Lith. population, we 
know that they once had a 
darn good chorus. How about 
getting down to real work 
again ?

Remember, that the older folks are planning this build
ing for the future — for the younger Lithuanian Amer
icans like ourselves. We should take an active part in 
building up this great center of Lithuanian American 
Activity.

This is not a center for Brooklyn alone! It is the place 
where most of you who are active in organizations will 
come to see, to participate in and to enjoy many times.

Therefore, let’s, all cooperate! Thru’ cooperation there 
is success! Let’s put this deal over with the largest turn
out of support from the younger people of our nation
ality than we have ever seen before! It is for us that 
the building is being purchased! It is we who will en
joy all of its convenient facilities — Let’s all buy shares!

Send check or money order for as many shades as you 
can to

HOME FOR LITHUANIAN WORKERS, INC.
427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

Publication of Large New 
Lith-English Dictionary Set

The two songs -— “Kas Ten 
Dainuoja” and “Kur Bėga Še
šupė” — will, first of all, be 
sung en-masse, with all the 
choruses on stage Sunday, 
Nov. 30th. All choral teach
ers are requested to teach the 
two songs as they are written, 
paying strict attention, of 
course, to time and all music
al, notations. They will sing 3' 
verses of “Kas Ten Dainuoja” 
and 2 verses of “Kur Bėga 
Šešupė.” The first verse of 
the latter song will be hum
med, followed by voice sing
ing of the 1st and 2nd verse 
with the addition of the spe
cial ending. x

Secondly, each chorus will 
be asked" to sing 3 songs on 
the program, two to be of 
their own choosing ,the other, 
either of the two songs men
tioned above. This song will 
act as a guide in comparing 
the musical ability of the va
rious choruses. The conductor

Shellan-Sukaskas.
To the list of stars singing 

i at the Festival we add Aldo
na Klimaite and Biruta Ra- 

: moska. Both girls sang in 
| Chicago last year and are far 
(advanced professionally. Miss 
i Ramoška was last heard on 
Broadway in “Street Scene” 
with another Lithuanian sing
er, Polyna Stoska. Miss Stos- 
ka has just signed a Metro
politan Opera Contract and 
will be a very busj7 girl this 

i season. Miss Ramoška is now 
i concert-touring . She will be 
featured at the LDS Concert 

'in Elizabeth, N. J., Nov. 16th. 
'The Sietyno Chorus and the 
(Sietyno Chorus Octette will 
'also be on the program.

★ ★ ★
We read a very interesting 

litem in the Vilnis that pleased 
, us very much. It proved how 
(enterprising the members of 
I the Cicero Womens Cho
rus are. On their way 

! out jto the LMS Festiv- 
] al they will stop over in 
'Cleveland . They will not just 
I rest at this half-way spot. 
They made arrangements to 
sing there at a Thanksgiving 
Day Banquet. Good going, 
ladies!

Jlis latest venture was 
• a musical play, “Lietu- 
1 vos’ žiedai,” for w h i c h 
Į Walter Žukas composed 3 ori
ginal songs. J. Juška has a 
vivacious personality, and his 
enthusiasm for the theater, we' 

’ warrant, will never fade. My 
personal congratulations to 

•you, John Juška.

While W. Žukas and his 
j wife My Ida are on vacation 
in Florida, Joseph Simelevi- 
čius takes over for the Siety- 

jno Chorus. Mr. Simelevičius, 
i in addition to teaching the 
Sietyno Men’s Octette, and 

'teaching his 3 talented child
ren, manages to find time to 

■compose music. The Octette 
(has introduced a number of 
, his compositions. Soon they 
will be published by the LMS

■ Center.
| ★ ★ ★

We read with deep regret 
that Ona Mineikiūtė of Mon
tello, Mass., will not be able 

•to participate at the Festival, 
as previously announced, due 

jto illness. However, we wel-
■ come a new duet from her 
•chorus, “Liuosybės.” Pauline
j Kundrotienė and Betty Pa- 
Trick comprise the duet/

BROOKLYN, N. Y. — For 
a long time, there has been a 
great need for an English-Lith
uanian Dictionary, and finally, 
the Lithuanian Daily, Laisve 
has undertaken to publish a 
new, up-to-date dictionary 
where Lithuanian definitions 
for English words can be 
found.

The new book is expected to 
be off the press in Fabruary, 
1948. It fill have approxim
ately 500 pages and will con
tain over 20,000 words. The 
preparation of the dictionary is 
nearing completion. It is seen 
that this new book will for the 
most part replace the old, arch
aic Lalis’ book which had been

i
the only “authoritative” Eng
lish-Lithuanian dictionary in 
existence. However, it has been 
noted for years that the Lalis’ 
book is out-dated and that a 
new dictionary is needed. •

The Lithuanian Daily Laisve 
has announced that the new 
book will cost $4.00 after it is 

'issued. Those who subscribe for 
it, before publication, to help 
finance it, will be charged $3.00 
per copy.

The work on this book has 
already begun. Those who want 
to reserve a copy should re
served one immediately by send
ing $3.00 to Laisve, 427 Lori
mer. Street, Brooklyn 6, N. Y.

here has free reign. Individ
ual interpretation and ability 
to draw complete response 
from the group will be a 
judging point.

Chorus teachers, who, be
cause of the lack of an ac
companist, lead while at the 
piano, • should practice con
ducting. Bernice Shelldn- 
Sukackas, ,our Festival ac
companist, will be on hand 
to play for all artists, includ
ing choruses. We were fort
unate to secure the services 
of Mrs. Sukaskas . She has 
been connected with the LMS 
Center for a good number of 
years, and has taught cho
ruses and singers around 
Greater New York. Many of 
the artists that will be partic
ipating in the Festival have 
been ,or still are, pupils of B.

Newark Chorus & Octette
Musical Revue on Nov. 1st

NEWARK, N. J.—The Lith- 
American people of the me
tropolitan area will have an 
opportunity to see something 
new in musical presentations 
on November first. This is 
the day the Sietyno Chorus 
and Octette of Newark will 
hold a “Musical Revue.” We 
not only will have the singing 
of our chorus, octette and solo
ists, but we will also use stage 
effects to give a more “pro
fessional” show. Wo don’t

think it’s been done before, 
so come along and see if you 
think it’s better than just a 
plain, old concert.

Several numbers will be in 
English, so you, young folks, 
who can’t understand Lithua
nian too well needn’t worry.

Dancing after the Revue 
will top off a unique evening 
for all. J- S.

EDITOR’S NOTE: Where 
will this Musical Revue be 
held?
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PASKUTINIS CARAS
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Justas Paleckis

ANTANAS VENCLOVA

N. A. Nekrasovas
(1821—1877)

(Tąsa)
“Netikras garsas” — štai 

kaip vadindavo pats Nekraso
vas savo liberalistines patai-

Detroito Žinios
Fordo Darbininkai. Atmetė 

Pensijos Planą

(Tąsa)
Visus tame vakarėly apėmė kažkokia 

nepaprasfai linksma nuotaika. Daugelis 
nujautė, kad kito tokio smagaus vakaro 
jų gyvenime nebebus. Niekas tokiais at
vejais nesugebėjo nuoširdžiau ir smagiau 
linksmintis už Želiabovą. Jis šio ratelio 
centras ir siela. Niekam jis nedavė liū
dėti ir nuobodžiauti, visur jis buvo, su 
visais kalbėjo, čia patetiška kalba ir Įti
kinančiais žodžiais užkrėsdamas visus 
drąsa ir pasiryžimu, čia užtraukdamas 
dainas ir pradėdamas šokius... O tuo 
tarpu ...

“Liaudies Laisvės” vykdomasis komi
tetas ruošė dar vieną pasikėsinimą prieš 
carą. Želiabovas sušaukė savanorius iš 
Įvairių kovos būrių. Atėjo 17 savanorių, 
iš kurių jis išrinko keletą. Konąpiraty- 
viniam bute sprogdinimo technikas Ki- 
balčičas mokė juos vartoti bombas, o už 
miesto buvo daromi bombų mėtymo ban
dymai .Tikrumo dėlei buvo numatyta ne 
tiktai mesti bombas, bet pavartoti ir ki
tų priemonių. Iš vienos krautuvės po 
Mažąja Sodo gatve, kuria važiuodavo 
caras, buvo iškastas tunelis ir padėta mi
na. Be to, Želiabovas su draugais padė
jo minas ir po Akmens tiltu. Nustatytą 
dieną šeši teroristai su bombomis laukė * 
caro. Jei vienam nepasisektų pataikyti, 
turi mesti kitas, kol pataikys. Sofija Pe- 
rovskaitė nurodė kur kuriam stovėti ir 
turėjo duoti ženklą bombai mesti. *«►

1881 m. kovo 1 (13) d. caras Aleksan
dras galutinai peržiūrėjo Loris-Meliko- 
vo pirmininkaujamos komisijos paruoš
tą konstitucijos projektą. Pasimeldęs ir 
persižegnojęs, caras užgyrė»konstituciją, 
kuria Rusijoj turėjo prasidėti nauja era. 
Daug metų svyravęs ir abejojęs, paga
liau jis pasiryžo bandyti eiti tuo keliu, 
kuris jau prigijo daugely Europos mo
narchijų. Nors toji konstitucija, palygi
nus su Vakarų Europos konstitucijomis, 
buvo labai siaura, toli gTažu čia iki tik- 

. rojo parlamentarizmo, nes čia numaty
tas tik patariamasis valsčių ir miestų at
stovų susirinkimas. Bet ar nebus ir tai 
per anksti vos neseniai iš baudžiavos iš
vaduotam kraštui? — abejojo Aleksan
dras II.

Atlikęs tą svarbų reikalą ir pasitaręs 
dar su ministeriu Valujevu, caras išva
žiavo dalyvauti kariškose apeigose. Ca
rui grįžtant ir važiuojant Kotrynos ka
nalu, įia stovėjęs teroristas Risakovas 
metė pirmąją bombą, kuri pataikė į ca
ro karietą. Sprogimas sudraskė karietą 
ir sužeidė vieną kazoką. Tačiau caras iš 
karietos išlipo sveikas. Tada Hrineveckis 
metė antrąją bombą, kuri sprogo prie 
caro kojų ir mirtinai jį sužeidė. Kartu 
su caru žuvo ir Hrineveckis, tas pasiry
žėlis lietuvis, šiuo savo smūgiu gal ker
šijęs carui ir už savo tautos pavergimą, 
ir už Muravjovo-Koriko žiauriuosius 
darbus, ir už spaudos draudimą, atida
riusį daugeliui lietuvių kalėjimų duris ir 
išvariusį į tolimą Sibirą.

Įvairių mirčių būta Romanovų carų 
dinastijoj, bet tokios dar nebūta. Carą 
Petrą III nužudė jo žmonos Kotrynos1 
šalininkai ir meilužiai. Povilą I pasmau
gė artimieji dvariškiai Palenas, Zubovas 
ir kiti, jo paties sūnui Aleksandrui I pri
tarus. Nikalojus I, Krimo karo nelaimių 
parblokštas, pats, nusinuodijęs,* kaip ti
kina kai kurie istoriniai šaltiniai. Bet to 
dar nebuvo, kad Rusijos caras mirtų nuo 
savo žemesniųjų pavaldinių rankos.

Gulėdamas gatvėj, netekęs abiejų ko
jų iki kelių ir su išardytais viduriais, 
caras dar suspėjo ištarti:

— Į rūmus ... Ten numirti...
Caras nenorėjo mirti gatvėj. Polic-

• meisterio rogutėse jį nuvežė į Žiemos 
Rūmus. Prie mirštančiojo caro kambario 
verkdami telkėsi dvariškiai ir didieji ku
nigaikščiai. Parkete pasiliko caro krau
jo žymės. Pro šalį nuvedė sužeistą sargy
bos karininką, nešiojo sukruvintus bal
tinius, vandens kibirus. Gydytojas sten
gėsi deguoniu palaikyti gęstančią caro 
gyvybę.

Caro žmona kunigaikštienė Jurjevs- 
kaja nepasitraukė nuo mirštančiojo.

— Saša, ar tu girdi mane — kartojo 
ji-

Už dviejų valandų caras Aleksandras 
IT mirė. 4

LIETUVIO BOMBOS Į SOSTĄ 
PASODINTASIS CARAS

Šio Hrineveckio bombos sprogimo dė
ka caraitis Aleksandras virto Rusijos 
imperatorium Aleksandru III, o 13-kos 
metų jo sūnus Nikalojus pasidarė sosto 
įpėdiniu. Aleksandras III dabar buvo 
jau nebe jaunuolis, bet 36 metų vyras 
ir gana patyręs valstybės reikaluose. Bet 
šiurpu jam buvo sėsti į tėvo krauju ap
taškytą sostą, kada nežinai iš kurio kam
po gręsia pavojus — teroristo bomba, 
revolveris ar mina. Vienas pirmųjų žy
gių ir buvo iškrėsti visą Petrapilį ir iš
leisti įsakymą, kad kiemsargiai ir-namų 
savininkai turi sekti namuose gyvenan
čius žmones ir atsa^omingi už jų ištiki
mybę. X

Susikaupęs ir nuliūdęs, bet tvirtu 
žingsniu ėjo Aleksandras III paskui tė
vo karstą, vežant jį į Petropavlovsko 
tvirtovės bažnyčią, kur laidojami Rusijos 
carai. O po laidotuvių, kovo 15 (27) d. 
jis su žmona grįžo visai netikėtu keliu, 
tiesiog per Nevos ledą ir kareivių špale- 
romis nustatyta gatve huvažiavo į Anič- 
kovo rūmus. Netrukus jis išvažiavo į sa
vo Gatčiną ir gyveno ten nesirodydamas 
Petrapily. Jo patarėjas Pobedonoscevas 
net turėjo laišku paraginti jį kartais pa
sirodyti Petrapily, nes žmonėse sklin
dančios kalbos, kad ir naujasis caras 
esąs taip pat nužudytas, bet tai slepia
ma.

— Ar paskelbs konstituciją naujasis 
caras? — tuo klausimu buvo susidomėję 
visi Aleksandro III pirmomis valdymo 
savaitėmis.

Tuo klausimu Petrapilio . visuomenės 
nuomonė buvo pasidalinusi. Vieni tvirtai 
tikėjo, kad reikia Rusiją pratinti prie 

„pilietinių laisvių, nes priespauda ir re
presijos įtempia politinius santykius ir 
veda jfrie teroristų bombų ir revoliuci
jos. Kiti reikalavo kaip tik didesnio 
griežtumo ir kartuves laikė realesne prie
mone prieš revoliucijos pavojų, kaip 
konstituciją. Kuriuo keliu nueis Alek
sandras III?

Caro auklėtojas reakcingasis K. P, 
Pobedonoscevas valstybės tarybos posė
dy pasakė smarkią kalbą konstitucijos 
klausimu. Jis pažymėjo, kad jau didelė 
klaida buvęs baudžiavos panaikinimas, 
nes vargingoji ir tamsioji rusų liaudis 
liko be tvirtos valdžios. Jis tikino, kad 
“taip vadinamoji kultūra” reiškianti 
tikrą Rusijos žlugimą, kad naujieji teis
mai pavirtę advokatų auditorijomis ir 
todėl patys baisiausi nusikaltimai lieka 
nenubausti, kad spauda sėja tik nesuti
kimą ir nepatenkinimą, tvirkina ramius 
žmones ir griauna pagarbą ir pasitikė
jimą valdžia, kad autonomingi uhiversi- 
tetai virtę politinių sąmokslų lizdais ir 
auklėja teroristus, o savivaldybės — že
mietijos ir miestų valdybos — -žalingos 
įstaigos, kur skamba ištvirkimą ir neri
mą skleidžiančios kalbos. Dievo vardu 
šaukėsi Pobedonoscevas į naująjį carą, 
ragindamas jį gelbėti Rusiją ir su šak
nimis išrauti mintį apie bet kokią, nors 
pačią kukliausią konstituciją, grįžti į se
novę, suvaldyti iškrikusias savivaldybes, 
aprėžti naujojo teismo teises, prislėgti 
spaudą, stengtis nusilpninti baudžiavos 
panaikinimo vaisius ir tvirta ranka su
stiprinti caro patvaldybės santvarką.

Tie žodžiai padarė lemiančią įtaką dar 
svyravusiam carui. Pobedonoscevo kal
ba apie konstitucijos, kultūros ir progre
so žalingumą virto Rusijos carų veikimo 
programa. Užuot paleidus Rusijos kati
lo sraigus ir leidus nerimo garams lais
vai išsisklaidyti, Pobedonoscevo pataria
mi carai dar labiau juos suveržė. Rusi
jos liberalinė visuomenė pranašavo, kad 
tuo keliu einant, katilas neišvengiamai 
turės sprogti ir $avo skeveldromis nu
blokš ne tik patvaldybės režimo veikėjus, 
bet ir visą senąją '.santvarką. Tarp dau
gelio laiškų, kuriuose Pobedonoscevas 
buvo pataikliai giriamas jr keliamas dėl 
tos kalbos, pasitaikė ir vienas laiškas, 
kurio autorius atvirai rašė, kad šia sa
vo politika Pobedonoscevas neša Rusijai 
ne “pobedą” (laimėjimą), bet “-bėdą” ir 
jam savo pavardę reiktų pakeisti į “Be- 
donoscev.”

(Bus daugiau)

kaujamas “nuodėmes.” (Leni
no raštai, XVI t., 132-133 p., 
rusų leid.)

Uždarius “Sovremenniką,” 
Nekrasovas negalėjo gyventi 
be žurnalo ir po pusantrų 
metų iš Krajevskio, išnuomojo 
jo leidžiamą žurnalą “Ote- 
čestvennyje Zapiski.” Nekra
sovo bendradarbiu ir draugu 
virsta genialusis carinės Rusi
jos demaskuotojas satyrikas 
Saltykovas-Ščedrinas. Nekra
sovas, vėl pasineria redakci
niame darbe, dirba dieną ir 
naktį, skaitydamas šimtus 
rankraščių, kovodamas su 
cenzūra, susirašinėdamas su 
autoriais. Naujasis Nekraso
vo žurnalas greitai sukelia 
Rusijoje platų rezonansą. 
Likdamas ištikimas didžio
sioms “Sovremenniko” tradi
cijoms, žurnalas “Otečestven- 
nyje Zapiski” beveik ištisai 
valdė tos epochos protus. “Jo 

į įtaka buvo milžiniška. Ištisa 
■ 70-jų metų karta, ’energinga 
; ir kovinga, žurnalą ‘Otečest- 
vennyje Zapiski’ laikė beveik 
savo organu,” rašė vienas 7(j- 
jų metų revoliucinio judėjimo 
dalyvių.

Kad ir kaip būdamas ap
krautas redakciniu darbu, 

; Nekrasovas, daugiausia vasa- 
I ros mėnesiais, šiuo metu su
kuria daug puikių kūrinių: 
“Dekabristus,” “Amžininkus” 
ir didelę savo įžymiausios po
emos “Kam Rusijoje gera gy- 

iventi” dalį. Nekrasovas daro- 
! si mylimiausias revoliucinės 
jaunuomenės poetas. Jo eilė
raščiai virsta dainomis.

Skurdas, badavimai jaunys
tėje. begalinio intensyvumo 
darbas — visa tai pirma laiko 
palaužia Nekrasovo sveikatą. 
Sunki vėžio liga jį paguldo į 
ligos patalą. “Mano namai— 

! lova, mano pasaulis—du kam- 
' bariai,” savo dienoraštyje ra
iše šiuo metu poetas., ’ Nepai- 
i sydamas sunkios ir skausmin- 

'| gos ligos, Nekrasovas tebe
dirbo iš visų jėgų ir toliau. 
Jis rašė apie liaudį, apie ko
vą dėl jos ateities. Juo sti
presnė revoliucinė gaida 
skambėjo Nekrasovo kūriniuo
se, juo pasiučiau juos darkė 
cenzūra, juo labiau juos bu
vo priverstas perdirbinėti po
etas, kad tik jie pasiektų skai
tytoją. O skaitytojai vis go
džiau gaucTė mirštančio poeto 
eilutes, kupinas sielvarto, ko
vos, neapykantos tamsai, prie
spaudai, vyravusiai caro Ru
sijoje, pilnas tikėjimo švie
sesne liaudies gyvenimo epo
cha.

Mirštantį poetą, ’ visą savo 
darbo pelės gyvenimą atida
vusį kovai dėl liaudies laimės, 
pasiekdavo pripažinimo, mei
lės ir pagarbos žodžiai. Pe
terburgo studentų delegacija 
jam įteikė šimtų žmonių pa
sirašytą laišką, pilną užuojau
tos. Bet, reikia manyti, mirš
tantį poetą turėjo ypačiai gi
liai' sujaudinti černiševskio, 
taip pat mirštančio katorgoje, 
žodžiai, adresuoti jo* pusbro
liui Pypinui. “Jeigu, kada 
tu gausi šį laišką,—rašė didy
sis Nekrasovo draugas ir mo
kytojas,— Nekrasovas dar te- 
bekvėpuos, pasakyk jam, kad 
aš jį karštai mylėjau, kaip 
žmogų, kad aš dėkingas jam 
už jo palankumą man, kad 
aš ■•bučiuoju .jį, kad aš įsiti
kinęs : jo šlovė bus nemirtin
ga, kad Rusijos meilė jam, 
genialiausiam ir kilniausiam 
iš visų rusų poetų, amžina. Aš 
raudu dėl jo. Jis iš tikrųjų 
buvo žmogus labai aukšto 
sielos kilnumo ir žmogus di
džio proto.” O Nekrasovas, 
išgirdęs šiuos žodžius, vos 
girdimai sukuždėjo: ^Pasa
kykite. Nikolajui Gavrilovi- 
čiui, kad aš labai dėkoju; 
dabar aš nusiraminau: jo 
žodžiai man brangesni nekaip 
kieno nors žodžiai.”

Nekrasovas mirė. Bet ne
mirė' jo pųeto šlovė, jo karš
tas, ugningas, platus visuome
ninio diapozono žodis, nemirė 
jo kūryba, ir šiandien jaudi
nanti skaitytoją savo nuošir
dumu, savo užuojauta šio pa
saulio mažiesiems, savo nea
pykanta visokiai priespaudai 
ir gilia, plačia meile pažangai, 
šviesai, laisvei.

žinomas literatūros kritikas 
Lunačarskis, turėdamas galvo
je minėtąjį černiševskio laiš
ką, sako:

“Nė valandėlei nežeminda
mi didžiųjų Puškino ir Ler
montovo altorių, nei kukles
nių, bet puikių Aleksiejaus 
Tolstojaus, Tiutčevo, Feto ir 
kitų paminklų, mes vis dėlto 
sakome: nėra rusų literatūro
je, visoje literatūroje tokio 
žmogaus, prieš kurį su meile 
ir didžiule pagarba būtų nu
silenkiama žemiau, kaip prieš 
Nekrasovo atminimą.” (A. 
Lunačarskij. N. A. Nekrasov. 
Rinkinyje “Nekrasov v rusk o j \t
kritikie,” 90 pusi.)
•;Kuo gi brangus Nekrasovas 
rusų skaitytojui, ką jis įnešė 
naujo ir vertingo į rusų poe
ziją, kame yra šiandieninis 
Nekrasovo poeto aktualumas?

Prieš atsakant į šiuos klau
simus, reikia bent trumpai su
sipažinti su tuo visuomeniniu 
fonu, kuriame formavosi ir 
reiškėsi Nekrasovo kūryba, su 
tomis visuomeninėmis jėgo
mis, kurių balsas, kurių iš
raiška toji kūryba buvo.

Nekrasovas, kilme dvarinin
ko sūnus, iš mažumės savo 
akimis matė tą baisią prie
spaudą, kurioje gyveno be
teisis rusų baudžiauninkas, ir 
į jo širdį visam amžiui giliai 
įkrito ne vienas žiaurus to me
to vaizdas. Dar ankstyvoje 
jaunystėje Nekrasovas virsta 
tikru inteligentiniu miesto 
proletaru, pažįsta baisiausią 
carinės sostinės skurdą, pavo 
jaunais, silpnais pečiais pakel
damas sunkią skurdo ir betei
siškumo naštą. Nekrasovas 
sueina įartimus santykius iš 
pradžių su; šviesiausiu savo 
epochos protu — tokiu pat 
proletaru, kaip ir jis pats,— 
su Bielinskiu, o vėliau, kaip 
minėta, artimai draugauja su 
Černiševskiu ir su Dobroliubo- 
vu. Būdamas be galo talen
tingas žmogus, Nekrasovas 
nesiveržia į karjerą, į kurią 
kelias anksčiau ar rvėliau ga
lėjo jam atsidaryti. “Neapy
kanta carizmui, dvarininkų 
režimui, gili užuojauta vals
tiečiams, —- kitoje vietoje kal
ba minėtasis Lunačarskis, — 
neatplėšiamai susijusi ,su kaž
kokia išdidžia meile toms ga
limybėms, kurios slypi vals
tiečiuose,—miesto ritmo jaus
mas, aštrus, grynai miestiš
kas pastabumas, mokėjimas' 
efektingu žodžiu užkabinti 
didžiąją miestų publiką, mo* 
kėjimas vikriai, su dideliu 
žurnalistiniu talentingumu su
maišyti kartų pasipiktinimą, 
kartų patosą ir kartų juoką, 
kartais įgydavusį puikaus far
so pobūdį, — visa tai Nekra- 
sovą labai greitai padarė pir
miausia poetą publicistą' Ir 
tame pasaulyje, kuris atėjo, 
aštriai išreikšto kapitalizmo 
pasaulyje, Nekrasovas draugey 
su savo bičiuliais raznočincais 
užėmė visiškai aiškią prislėg
tųjų — t. y. dar ne visiškai 
išryškėjusio proletariato — 
gynėjo ir atkakliausio eksplo
atatorių priešo vietą.” (A. Lu
načarskij. Knygoje “Klassiki 
russkoj literatūry.” Goslitiz- 
dat. Maskva, 1987. 236 p.)

♦ Jau gerokas laikas, kaip 
Fordo darbininkai svarstė du 
pasiūlytus planus. Vienas iš 
jų būtų davęs darbininkams 
7 centus į valandą daugiau 
algos h’ sulaukus 65 metus 
darbininkai būtų gavę pensi
ją. Sulaukę 65 metus darbi
ninkai būtų turėję pasitrauk
ti iš darbo. Unija ant šio 
punkto sakė, kad su siūloma 
pensija darbininkas nebūtų 
galėjęs’pragyventi, ir siūlė 
leisti dirbti iki,,70 metų.

Antras planas, tai pakėli
mas algų po III/2 centų į 
valandą ir šešias apmokamas 
šventes . Už šį paskutinį pla
ną balsavo 40,436' Fordo dar
bininkai, o už pirmąjį planą, 
būtent, po 7 centus daugiau į 
valandą ir pensiją sulaukus 
65 metus, balsavo 13,323.

Fordo Rouge įmonėj, Dear
born, Mich., kur balsavo 70% 
darbininkų, 12,149 balsavo už 
pensijos planą, 28,406 už 
11%2 cento į valandą daugiau 
algos ir šešias apmokamas 
šventes; 886 abu planu atme
tė.

Manoma, kad toks didelis 
skaitlius balsavo už didesnes
algas dabar, vietoj pensijos 
plano, darė tai dėl to, kad 
pragyvenimas labai iškilęs, o 
iš kitos pusės, pensijos pla
nas perdaug reikalavo iš dar
bininkų į pensijos fondą.

Našlė, 7 Vaikai Išmesti^ 
Ant Gatvės

Detroite vėl prasideda mė
tymas šeimų ant gatvių. Rug
sėjo 22 d. keletas vyrų va
žiuodami pro 946 Leland avė. 
pamatė ant šalygatvio rakan
dus ir šalia jų motiną su sep
tyniais vaikais. Vyrai iššoko 
iš automobilio ir sunešė ra
kandus į kambarius, iš kurių 
jie buvo išmesti.

Kas savaitė D.etroite įvyks
ta šimtai evikcijų . Ogi butų 
tuščių nėra. Ir Mrs. Sanders, 
kurios rakandus vyrai sunešė, 
negali rasti sau buto. Miesto 
Nuomotojų Taryba (Down
town Tenants Council) ir 
Wayne County CIO ieško .jai 
kambarių.

Mrs. Sanders su savo sep
tyniais vaikais išgyveno po 
numeriu 946 penkis metus. 
Vyriausia duktė Bertha, 17 
metų amžiaus, sakė Michigan 
Herald reporteriui, kad savi
ninkas nenori tokios didelės 
šeimos savo bute. Kambariai 
jau išnuomoti kitai šeimai, 
nors Mrs. Sanders renda už
mokėta pilnai.

Mrs. Sanders pati turi du
sulį, yra po Harper ligoninės 
priežiūra. Jos du vaikai — 
Matthew, p metų, ir Hattie, 
13 . metų — neseniai grįžo iš 
džiovininkų sanatorijos. Jie 
kas tris mėnesius turi imtis 
X-ray ir būti egzaminuojami. 
Mrs. Lennie Smith, gyvenanti 
trijuose kambariuose tam pa
čiam name, iš kurio Mrs. 
Sąnders buvo išmesta, priėmė 
šeimą pas save iki bus su
rasti kiti kambariai.

Tai tokia padėtis vėl ran
dasi Detroite. Nuomuotojų
Taryba ir Wayne County CIO 
reikalauja miesto išleisti mo
ratorium prieš evikcijas. Vi
sos pažangios organizacijos 
turėtų darbuotis, kad būtų

(Daugiau bus)
r

San Francisco. čia at
plaukė 120 žydų, kurie 1938 
ir 1939 m. buvo pabėgę nuo 
Hitlerio į Chiniją.

" 1 ■ ■■ r-' ■ »■ ■ ■ ■ ■■■—

London. — Anglų prem
jeras Attlee planuoja pava- 
ryt du kairesnius ministrus 
iš valdžios.

,i

kėjas, su kuriuo nedaug kas 
gali susilyginti. Nors jau tu
ri 70 metų, bet senatve ne
siskundžia, o daug dirba drau
gijų valdybose, svetainės pa
laikyme, laikraščių korespon
dentas ir tam panašiai. Jau 
seniai jo gyvenimo draugė vi
sai silpnos sveikatos, kad vos 

įgali paeit.
Dabar vėl, rugsėjo 23 die

ną, Fordo dirbtuvėje drg. Gu
gu i dešinės rankos trečią 
pirštą nukirto. Ne tik drau
gui nelaimė, skausmas, bet 

I nėra kam net ir būtiniausius 
įStuboje darbus atlikti. Drau- 
! gai ir draugės, prie progos, 
turėtų draugus Gugus atlan- 

I kyti ir ne tik jiems simpati
ją išreikšti, bet ir vieną-kitą 
darbelį padalyti.

Drg. J. Gugo antrašas:
1606 Springwells Ave. 

Detroit 9, Mich.
S. Detroitietis.

★ ★ ★
Iš LLD 188 Kp. Susirinkimo

Rugsėjo 21 d. įvyko skait
lingas LLD 188 kuopos susi- 

' rinkimas. Pirmininkavo mūsų 
i seniausia ir gabiausia veikė- 
įja d-gė N. Belūnienė. Susi- 
; rinkimą vedė labai sėkmingai 
į ir taisykliškai.

Susirinkimą atidarius mūsų 
, pirmininkė paprašė visų su
stoti ir atiduoti paskutinę pa
garbą mūsų buvusiai narei, 

! velionei O. Šeputienei, kuri 
mirė rugpjūčio 19 d.

Protokolas skaitytas ir pri
imtas. Buvo išduoti ir priim
ti visų komisijų raportai. Or
ganizatorius širdingai dėka- 
vojo visiems gausiai prisidėju- 
sįems prie mūsų išvažiavimo 
pas draugus Radžius, dau
giausiai tiems, kurie daug 
darbavosi.

Naujų narių šiame susirin
kime gavome du. Prisirašė 
Zofija » Remeikienė, seniau 
buvusi mūsų kuopos narė per 
daug metų, ir Juozas Vaitųlis, 
irgi buvęs mūsų kuopos narys 
ir daug dirbęs mūsų darbinin
kiškam judėjime.

Pramogų komisija pranešė, 
į kad po visų pasekmingų va
saros išvažiavimų dabar pra
dėsime rengti parengimus sve
tainėse. LLD Narys.

Cleveland, Ohio
Kiek Žalos Pridaro Piktžolės

Iš Ohio sostinės Don Strouse 
i rašo, kad piktžolės kas metai 
I pridaro žalos už milionus dole
rių. O visoje šalyje, sulyg vė
liausio apskaitliavimo, mūsų 
tauta yra nuskriausta ant $3,- 
000,000,000 kas metai. Numa
toma, kad šiemet skaitlinė sieks 
arti penkių milionų, ir Ohio 
valstijai lėšuos irgi apie milio- 
nas dolerių.

Rašėjas sako, kad Ohio vals
tijoj 'yra išleistas įstatymas 
kontroliavimui tų piktžolių, bet 
tas įstatymas yra miręs knygo
se todėl, kad perdaug kainuo
ja valstijai ir dėl to nieko ne
daroma, kad apvalyti kaimus 
nuo piktžolių.

Jeigu mūsų valdininkai žiū
rėtų daugiau į mūsų šalies ge
rovę, tai vietoje mėtyti milio
nus dolerių gelbėjimui milita- 
rizmo užsienyje, tuos milionus

įvesta moratorium ir kad bū- čia praleistų naikinimui ‘pikt- 
tų pravesta statymas gyvena- žolių. Tada būtų daugiau duo- 
mų namų. Ateina žiemos uos, nes tos piktžolės išnaikina 
šalčiai, šeimos gyvena susi-1 daug kviečių, rugių ir kitokių 
kimšusiai,—pavojus gręsia jų javų. Bet tas apsaugos darbas
sveikatai.

Teisėjas William Cody net 
keliolika kartų atidėjo Mrs. 
Sanders įkaišą, kad davus pro
gą susiieškoti kambarius, bet 
ilgiau negalėdamas užvilkti, 
pareiškė reporteriui, kad to
kios šeimos būtų apsaugotos, 
jei miestas ir valstija pa
skelbtų; moratorium ant evik
cijų.

★ ★ ★
Sužeidė K. Gugą

perdaug kainuoja ir mūsų val-
džia nenori tuom rūpinas. Ūki
ninkai neturi *nei laiko nei iš
tekliaus tuomi rūpintis, o vals
tybė nenori ateiti į pagalbą. 
Tušti kaitnų dirvonai apaugę 
piktžolėmis, kurias valstybė tu- 

. retų apvalyti, kad tų piktžolių 
sėklas vėjas neišnešiotų ant ap
sėtų laukų. Bet čia, mat, nėra 
tokios valdžios, kuri ‘ rūpintųsi 

i tuom. Mums reikėtų išsirinkti 
tokią valdžią, Kkuri rūpintųsi

Drg. Juozas Gugas, ilga- liaudies gerove.
metis darbininkų klesos vei- V. M. D.

4 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Ketv., Spalių 9, 1947



CHICAGOS ŽINIOS jos rengiasi važiuoti į Ryti
nių Valstijų Festivalį, o tai 
yra didelis pasimojimas.

LOWELL, MASS.
Menininku Veikla Chicagoje

Pasižvalgius po menininkų 
grupes ir chorus, matosi di
delis sąjūdis. Kaip kurie yra 
labai susirūpinę. LKM .Cho
ras neseniai • davė operetę 
“Rio Rita.” Choro vedėjas J. 
Kenstavičius galėjo didžiuotis, 
kad jis pajėgė tokį didelį vei
kalą duoti Chicago^ lietu
viams, o dabar mano duot 
Detroito lietuviams. Bet jis 
tuomi dar negali pasitenkin
ti, nes D. Yuden su savo 
Roselando Aido Choru lipa 
jam ant kulnų.

Roselando Aido Choras duos 
M. Petrausko operą “Birutę.” 
Choro vedėja ir visas choras

iiHaiiioniaiiianiQii>a»ioiiis»noi»oinomi

PIRKITE MEDAUS

Medus Yra Labai Naudingas 
Sveikatai.

Medaus galima gauti pas 
bitininką 

P. TUMELĮ 
Kuris turi Bičių Farmą 

Farmingdale, L. L
Taipgi galima gauti medaus 

pas Tumelį namuose:

P. TUMELIS
58-19 61st St.,

Maspeth, L. L, N. Y.
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'deda dideles pastangas, kad 
■ kuo geriausiai . perstatyti tą 
i operą, taip kaip niekados dar 
nebuvo padaryta. Choras ima 
didelę atsakomybę, nes jis 
pasiėmė Sokolų svetainę, ku
rios dar niekados nėra buvę 

i nusisamdę .
Roselando Aido Chore pa

sidarė pakaitų, kuomet iš jo 
pasitraukė J. Misevičia ir J. 
Ned varas. Jų vietą turėjo 
užimti’nauji ir atlikti atsako- 
mingą darbą, kad įrodyt, jog 
ne jie vieni chorą sudarė. Va
lio aidiečiams už tai!

B'et tai dar ne viskas. J.- M. 
ir J. N. nuėjo į kitą atsako-, 
minga grupę, t. y., į Liaudies 
Teatrą. Jie mėgina įrodyt, 
kad Aido Choras jokiu būdu 
nepajėgs nugalėti Liaudies 
Teatro.

Liaudies Teatras įkaitusiai 
I darbuojasi suvaidinti veikalą 
* “Klampynę” dėl LMK Kliubo. 
i “Klampynė” labai sunkus vei
kalas, reikalaująs daug gerų 

. vaidintojų, muzikantų,, šokikų 
ir dainininkų, vienok vaidy- 
los visi jau praktikuoja.

Reikalinga ir talka iš cho
rų, o tam pasižadėjo J. Kens
tavičius su LKM Choru. Ge
rai, bravo, kankliečiai!

Ex-Mainierių Choras naujas, 
bet turi drąsos stoti į kom- 
peticiją su senais chorais.

1 žinoma, jie nemano duoti 
“Rio Rita” arba “Birutę,” bet 
sakd, kad mano duoti ką leng
vą, bet įdomų, linksmų ir gra
žų. Be to, jie mėgins suloš
ti geriau, kaip kiti perstatė tą 
patį veikalą.

Cicero Mot. Chor. niekaip 
nepasiduos. Jos rengiasi prie 
didelių darbų. Nežinau, kokį 
veikalą duos, bet žinau, kad

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENE 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

VAKARIENE ŠEIMAI Iš dviejų
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

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

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. (

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių • 
Direktorius

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie man^s dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošts mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar14110^

Tai matote, kaip virte ver
da dainų ir vaidinimų me
niškas darbas.

Bet negaliu praleisti nepa
sakęs ir vieno nemalonaus da
lyko, tai kad Roselando Mo
terų Choras liko įdėtas laiki
nai į “poilsį.” šio choro lik
vidavimosi priežastį aprašysiu 
kitur. Vienok esu įsitikinęs,

■ kad šis choras ir vėl atgis ir 
dainuos, kaip dainavo.

Kompeticija pas meninin
kus labai geras dalykas, jei
gu tik švari, nepakenkianti 
visuomenes judėjimui.

Beje, mes turime keletą du
etų, kol kas jie yra moterų, 
k. a.: A. Kenstavičienės ir C. 
Abekienės; C. Stanevičienės ir 

; A. Dočkienės; II. Maziliaus- 
į kaitės ir J. Shatkiūtės. <Bet to 
i negana turėti. Turėtų būti
■ daugiau duetų iš šių daininin
kų : J. Wirba, N. Roman, II. 
Misevich, R. Misevich, A. Bag- ! 
donienės, R. Žilis, V. Yuden, ; 
W. Muralis. Jie visi geri dai- j 
nininkai ir sudarytų gražių i 
duetų, kvartetų, būtų kuo i

. gėrėtis. Randasi ir daugiau | 
i dainininkų, kurių čia nepami-: 
nėjau.

Vieno, ko labiausia trūksta i 
j Chicagoje, tai chorų mokyto- i 
' jų. Kuomet jų mažai, tai jau } 
i perdaug sunku chorams ir pa
tiems mokytojams. Chicagos 
visuomenė turėtų dėti daug| 
pastangų, kad išlavinti keletą | 
naujų, jaunų mokytojų.

Menininkas, 'j 
j ■

į Hartford, Conn. <
j ___

MŪSŲ NAUJIENOS
Laisvės Choras, susirinkime . 

|25 d. rugsėjo parodė, kad jis ■ 
i rimtai į dalykus žiūri. Vienas j 
I iš svarbiausių darbų, tai pasi- , 
1 ruošimas ir dalyvavimas Ryti-1 
i nių Valstijų Meno Festivalyje,! 
kuris įvyks Brooklyne, lapkri-į 
čio 27-30 dd.. 1947 m.

Choro festivalio komisija su
sideda iš 5 asmenų. Ji pranešė 
■susirinkimui, kad- prisirengi- 
Į mas eina gerai. Apart viso cho- 
|.ro, mokinasi atskiros grupės, i 
' kaip tai, Vyrų Choras, vyrų ir ' 
moterų duetai, solistai ir smui- į 
ko solistas. Buvo manoma dar I 
kokį veikalą suvaidinti festiva
lyje, bet tas gal nebus galima 
padaryti.*

Choras, pirma negu jis daly
vaus festivalyje, tai surengs 
•koncertą Hartforde, tai ~ bus 
suteikimas gražios programos 
publikai ir geresnis pasiruoši
mas prie festivalio. Nuo šio pa
rengimo pelnas eis padengimui 
choro kelionės lėšų į festival^ 
Tas koncertas įvyks sekmadie
nį, 16 d. lapkričio, Lietuvių 
Kliubo svetainėje. Prie koncer
to manome pakviesti Vilijos 
Chorą iš Waterburio, kad su
vaidintų veikalą, kurį jie per r 
statė savo mieste pereitą pava
sarį.

Henry A. Wallace’o Masinis 
Mitingas Gerai Pavyko

Trečiadienis, spalių 1 diena, 
pasitaikė, kaip rudeninė, ga
na graži diena. Nors biskį 
vėsoka, bet sausa ir skaisčiai 
saulėta, taip kad ir be niekur 
nieko norėjosi išeiti į gatves 
palandžioti, saulutei besiri- 
taitt link vakarinio horizonto.

Bet čia ve, ne bile kas, juk 
šiandien 4 valandą po pietų 
laukiama didžiausio įvykio 
mieste! Laukiama Wallace’o 
pribuvimo į Lowellį, kur virš 
šimto metų atgal išsibudavojo 
stambiausios medvilnių indus
trijos pasaulyje! Kur vergai 
dirbdavo 16 valandų į dieną 
tik už $2 savaitinės algos! 
Šiandien tą miestą valdo irgi 
reakciniai politikieriai, kurie 
neleidžia miestui progresuoti.

Henry Wallace’o pribuvi
mas čia irgi buvo reakcionie
rių arba ignoruojamas, arba 
per vietinę spaudą (“The 
Lowell Sun”) maišomas su 
komunizmu ir visaip atakuo
jamas. Kuomet masinis mi
tingas buvo rengėjų šaukia
mas ant 4-tos valandos, tai 
spauda tiksliai klastavo: net 
tris kartus atakuodama mi
nėjo, jog mitingas šaukiamas 
“4:30,” kad tik suvėlinti 
žmonių rinkimąsi.

Tačiau nieks nesulaikė 
žmonių nuo skaitlingo susi
rinkimo.

Mr. Henry A. Wallace kal
bėjo tūkstantinei masei žmo
nių. Kalbėjo nuo Memorial 
Auditorium plačių laiptų, o jo 
labai svarbios prakalbos, kaip 
ir kitų kalbėtojų, klausėsi 
virš keturi tūkstančiai klauso-

pusės.
“...Nugalėkime reakciją, 

prašalinkime fašistinį pavojų 
demokratijai ir,, grįždami į 
Roosevelto idėjų kryptį, už- 
megskiipe gražius, taikius ry
šius su kitomis valstybėmis, 
tuomet Amerikos žmonėms 
negręs krizis,” pasakė pabrėž
damas Henry Wallace — de
mokratijos ir Roosevelto idėjų 
gynėjas. J. M. Karsonas.

Rugsėjo 25 d. mirė Frances 
Rose-Chepuiis. Paliko liūdėti 
vyrą Jurgį, dvi dukteris, du sū
nus ir du anukus. >

Rugsėjo 26 d. mirė Frances 
Stankevich, 57 metų. Paliko 
liūdėti vyrą Stanislovą, vieną 
sūnų, 6 dukras ir du anukus. 
Velionė išauklėjo nemažą šei
mą ir turėjo pakelti daug var
go. Buvo laisvų pažiūrų, skai
tė Laisvę ir Keleivį. Bet palai- 

' dojo su bažnyčia.
Pas mus dabar jau vėl labai 

. madoje kunigai ir bažnyčia, 
i Mažai Tas laidojamas laisvai, 
i nors tėvai yra laisvi, bet daž- 
i nai sūnūs ir dukros yra religi
niai, o kartais kur vaikai lais
vi, tai pasitaiko motinos ir tė- 

■ vai religiniai. Gi kunigų dar- 
; bas — laidoti, kur gauna mo- 
1 keti. Jų darbas lengvas ir už- 
! darbis geras, daro biznį iš gy
vų ir mirusių.

Kada ir pavieniai numiršta, 
j kurie buvo apsišvietę, apsiskai
tę ir nieko bendro neturėjo su 

įtikėjimu, bet jeigu nepalieka 
'nurodymo draugams dėl laido- 
įjimo, o pasitaiko miršta pas 
religinius žmones, tai ir juos

kės gyvennamiai šildyti, lai 
trokai tik zuja su anglimis po 
miestą. Kasyklos dirba po 5 ir 
6 dienas į savaitę, mokestis 
yra gera. Kas turi sveikatos, 
tai šimtines į pusę mėnesio už
dirba, o iš t^kio uždarbio gali 
gerai gyventi, nepaisant, kad ir 
viskas yra brangu.

—o—
Brangumas tai didelis. Svie

sto svaras 90 centų, kiaušinių 
tuzinas 70c, iš .galvos mėsos 
padarytas “sūris,” vien taukų 
ir gyslų ir tas 50c, o jau už 
geresnę mėsą mokėsi arti dole
rio už svarą. Vaisiai, taip pat 
brangūs: slyvos, grūšios po 
20c už svarą, žuvis skardinėse 
(red salmon) 70 centų, pink 
55c, arba 60c.

Gyvennamiai - stubos taipgi 
' nesvietiškai brangūs. Kompa- 
j nijos pristatė it kokių Sandelių, 
stubelių, o parduoda po $5,000 
ir net $8,000. Kada nėra kur 
gyventi, tai žmonės ir perka.

A. Čekanauskas.

HELP WANTED—-MALE 
REIKALINGI VYRAI

Reikia .
COUNTERMAN IR DISHWASHER

Gera al(?a. Nuolatinis darbas.
Kreipkitės j

• WILFRED’S RESTAURANT
67 Wall Street, New York City 

___________________ ___________________ (235)

ARMATURE IR
STATOR VYNIOTOJAI

Patyrę
Prie Vidutinių ir didelių motorų (

Electro Dynamic Works
Avenue A ir North Street 

BAYONNE. N. J.
(236)

PAPRASTI DARBININKAI. Sunkus 
darbas. Reikia Chauffeur's license. Pipe 
Yard patyrimu . Nuolatinis darbas. Pagei
daujama Brooklyno Vyrų.

585 Glcnmore Ave., Brooklyn.
(236)

HELP WANTĘD—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
Prie Pirštinių 
INSERTERS

Dviejų Adatų Mašina
CLOSERS. PATYRUSIOS

Gera Alga
LIDO GLOVE CO.

101 WEST 23rd ST., N. Y. C.
(237)

vų. Kiti daleidžia iki 5,000. 'laidoja taip, brfk jie būtų buvę 
Kadangi tai buvo darbo die-.i religiniai. Kunigams bile tik 

na, kurioje darbininkai dirba i apmoka, tai jie nepaiso, kokis 
trimis pakaitomis, tai prakal- į tas žmogus buvo gyvas. Sakau, 
bos pavyko geriau negu ti-į žmogus gyveno, lavinosi, mo
kytasi. ■ Lesi, vedė gyvenimą, kaip jo

Už surengimą Wallace’ui 
prakalbų Lowellyj kreditas 
tenka Lowelli'o pažangiesiems 
demokratams, nežiūrint, kas 
prie kokios organizacijos bei 
unijos priklauso. Bendro Su
sipratimo ir susitarimo darbas 
puikiai įvykdytas!

Spalių 1-moji diena mums 
parodė, kaip demokratiniai- 
progresyviai žmonės gali ko- I 
voti su reakcija ir laimėti, gra- j 
žesnį gyvenimą ir taiką pa- j 
šaulyje.

Wallace pasakė: “Duokime 
žmonėms darbų, duokime ge
ras algas, kad žmonės galėtų , 
turėti gerą gyvenimą, tai 
Amerikoj nereikės komuniz
mo. Bet jeigu ne,, tai mes 
nežinome, kokį kelią žmonės 
pasirinks.”

Wallace taipgi perspėjo I 
žmones, jog; “Amerikos reak- ( 
cija skubiai rengia fašizmą | 
šioje šalyje ir čia yra visiems ' 
pavojus, o ne iš komunizmo I

I protas nusakė, bet kada jis mi- 
, re, jau yra bespėkis, tai su jo 
j likusiais * kaulais ir kūnu kiti 
daro, kaip jie išmano. Lai būna 
įnirusiems poilsis, o gyvųjų 

i šeimoms užuojauta.

Oras jau eina vėsyn, jau rei-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Už juos falšyvų pinigų dir
bėjai yra gavę iš francūzų 
apie 8 bilijonus frankų!

Neseniai Francijos policijai 
pavyko susekti falšyvų doleri
nių dirbtuvė, esanti netoli 

, Aix-en-Provence. Kai tai bu- 
! vo paskelbta, tai daugelis 
' francūzų, turinčių pilnus kiše- 
| nius netikrų dolerių, pirktų 
j už tikrus frankus, ko nesu- 
įdurnavojo! .

Daug falšyvų dolerių į fran
kus iškeitė falšyvi žmonės, 
vilkį Amerikos karininkų uni- 

I formas!
★ ★ ★

Iš Švedijos pranešama, jog 
ir ten sekamais metais pasi- 

i reikš popieriaus stoka.
Kodėl?I

Todėl, kad Švedija turinti 
Ijuo daugiau popieriaus išvež
ti į užsienį, kad gavus “kieto- 

( sios valiutos” — amerikinių 
dolerių.

“šitoj pusėj geležinės už- 
! dangos” esąs pasaulis galvoja 
įtik apie dolerius, — tikrus ir 
: falšyvus dolerius.

Doleris jam patapo savotiš- 
j k u dievaičiu!

DEMOKRATŲ LAIMĖJI- 
I MAI CONN.

Torrington, Conn. —Mie
sto majoru vėl tapo išrink
tas Wm. A. Kilmartin.

Bristol Conn. — Demok
ratas James P. Chasey ta
po išrinktas šio miesto ma- 

| j oru. Demokratai laimėjo 
. ir visas šešias vietas mies- 
I to taryboje.

VĖL KRUVINOS RIAU
ŠĖS INDIJOJE

1 New Delhi, Indija. — Į- 
jvyko naujos kruvinos riau- 
*šės tarp indusų ir mahome- 
'tonų Hissare, rytinėje Pun- 
jabo provincijos dalyje.

I Kariuomenė šaudė, blašky
dama riaušininkus. 40 žmo- 

|nių tapo užmušta bei sun- 
tkiai sužeista.

Čilėje sustreikavo 18,000 
mainierių. Valdžia kaltina 
komunistus.

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

Newark 4, N. J.
Hūmboidt 2-7964 I
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Po festivalio Laisvės Choras 
mano suvaidinti kokį , didesnį 
veikalą. Du mūsų geri jaunuo
liai choristai laikinai negalės 
chore dalyvauti, nes lanko auk
štesnes mokyklas ir labai esą 
užimti, tai J. Roman ir Ed. 
Yuska, bet kaip tik .pasiliuo- 
suos nuo mokyklos, tai ketino 
vėl grįžti choro veiklom Serga 
du mūsų veikėjai B. Muleran- 
ka, kuris labai daug chore vei
kė ir K. Miller (Puidienė). 
Linkiu greitai susveikti.

Sekmadienį 28 d. rugsėjo 
Choro Namo Bendrovė savaja
me name buvo surengus puikią

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių' 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

; lūs " ir krajavus 
sudarau su ame-y 
rikoniškais.. Rei-^ 
kalui esant » ir|| 
padidinu toki o 
dydžio, kokio pa-\$š 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 

! įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway Ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191
UIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai (rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GĘAND ST. BROOKLYN, N. Y.

vakarienę. Dalyvavo apie 100 
svečių. Maisto buvo skanaus ir 
užtektinai. Gaspadinės J. Vil- 
činskienė, ir M. Mulerankienė 
daug pasidarbavo. Po vakarie
nei prie geros orkestrus visi 
linksminosi.

Rugsėjo 30 d. apsivedė Mil
lie Raymandžiukė su Stanley 
Dabnis iš Waterbury. Vestuvių 
pokilis atsibuvo Lietuvių Kliu- 
be. Raymandžiukė nuo pat 
jaunystės dainavo prie Laisvės 
Choro, tik paskutiniais laikais 
nedalyvavo. Linkime jaunave
džiams laimingo ir ilgo gyveni
mo. Vienas iš Choristų,

..................................................
• >................... •»..... ••••......... m...... •............. •••........        :
: : t :II 11

I Matthew A. I| 
IIbuyauskas i: : : :
h II

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
ii - 

: : :
: •: j
: 1 :

II 426 LAFAYETTE STR., Į

11 Newark, N. J.
Tel. MArket Ž-5172
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GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

Eorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas

417 Lorimer Street 
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

F.W.Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel Virginia7-4499

-------—— , ■ ■ . ....m j
Joseph Garszva

Undertaker & Embalmer
i ' Manager

JOHN A. PAULEYI
Licensed Undertaker

231 Bedford AvenueII I
j Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

BAR & GRILI
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

L1TUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLVNE 

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-O61J8
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Albertas Naktinis
Parvyko Atostogų

Jaunuolis Albertas Naktinis 
prieš porą savaičių parvyko 
iš militariškos tarnybos sve- 
eiuosna pas tėvus, Petronėlę ir 
Kazimierą Naktinius, gyve
nančius So. 2nd St., Williams- 
burge. Išvykęs į tarnybą bai
gos karo metais, Albertas, il
gai pabuvojo užjūriuose. Ti
kisi ne už ilgo gauti visišką 
paliuosavimą iš tarnybos.

Linkime geros kloties civi
liniuose.

Albertą daugelis atsimena
me iš jo dalyvumo vaikų mo
kyklėlėje, jo sakytų eilių.

Linkėtina jį dabar matyti 
Aido Chore ir LDS jaunime.

Namo Pirkimo 
Reikalas

Pagerbė Kandidatę 
Adą B. Jackson

St.

Kailiasiuyiai Pagerbė Registracija Einasi Apyge
LaGuardią Raginimu 
Apsaugoti PR

riai, Bet Dar Pagerinkime
atbunda veikti, masiniai regis
truojasi ir balsuoja, reakcinin
kai už save balsų pagimdyti 
negali, žmonės laimi.

Pirmomis dviem is piliečių 
registracijos dienomis didžia
jame New Yorke (visose pen- 

‘kiose apskrityse) užsiregistra
vo 499,257, arti pusė milic- 
no piliečių. Ypatingai antra
dienio registracija rodė page
rėjimą, užsiregistravo 286,- 

: 893.
Antrąją dieną registracijų

■ 1943 metais, kurie taipgi buvo 
1 eiliniais (off year), buvo už- 
i siregistravę 169,843 piliečiai.

Registracijos valandos 5 iki 
J 0:30 kas vakarą, o šeštadie- 
ni nuo 7 ryto lig 10:30 vaka- 

. ro.
Registraciją šiemet akstiną 

busimieji paduoti piliečiams 
tarti keli nepaprastos svarbos 
klausimai, tarpe tų PR (pro- ' 
porcionalės atstovybės baisa- į 
vimų sistema), paskyros namų | [į?8 
statybai, f eras, 
bonai. 
kongresmano, kaunsilmano.

Kitu svarbiuoju akstinu yra i 
CIO, kitų unijų ir masinių or- ! 

; ganizacijų energingas įsitrau- į 
i kimas į veiklą už masinę re-1
■ gistraciją, kad l„k 
žmonėms naudingus

Reakcininkai yra 
organizuoti,

Spalių 7-tą, puošniajame 
George Hotel, Brooklyne, įvy
ko “arbatėlė,” suruošta pa
gerbti Adą B. Jackson, žymią 
Brooklyn© liaudies darbuotoją,

Linksma, kad kasdien turi-1 pirko vieną šėra už 
me gražių davinių apie namo : Dr. Jonas Repšys 
pirkimą. Visuomenės atsine- bridge, Mass., pirko 
Šimas puikus, štai pirmadic 

: nio daviniai namo pirkimui:
Vincas ir Konstancija Kar- 

Jonai iš Maspeth, L. 1., N. Y., i 
i pirko namo šėrų už $200. 
Vincas Kartonas dargi prida
vė vieną naują skaitytoją 

i dienraščiui Laisvei.
Antanas Bimba pirko šėrų 

už $75 (jis yra anksčiau pir
kęs) ir paskolino $500.

Aleksandras ir Domicėlė 
Veličkai pirko šėrų už $100.

i (Velička yra pasižymėjęs mo- 
i nininkas, dainininkas ir vai- 
; dintojas.)

Petras ir Izabelė 
čiai, iš Newark, N.

išėrų už $50.
Joseph Ruseckas, 

i nietis, pirko vieną 
j $25. Jis taipgi pridavė ko-i vai. po pietų, turės tokį susi
lietą Laisvės prenumeratų ir l rinkimą Laisvės salėje. To- 
pasižadėjo darbuotis vajuje. kiais susirinkimais reikia par-

John ir Vincenta Hilliard, davinėti šėrus ir rinkti pasko-
Taipgi i nalų ir kitų jos rėmėjų, vidu- 

penkių metų kalėti Sing Sing Kartono švogeris), pirko šėrų juose reikia pasitarti apie va- 
už $100. jų gavimui Laisvei naujų skai-

Albert Dobinis, brooklynie-Į tytojų. <
Jis (sūnus Matclišo Dobinio), | Namo Pirkimo Komisija.

Garsus Sukčius Gavo 
Du ir Pusę Metų 

Kalėjimo
Isadore Rąpoport, 46 m., pa

skubęs suplanavimu ir padėji
mu pravesti iš Mergenthaler 
firmos nusuk imą .$804,000, ta- Į

$25. ,
iš Cam- 

vieną šė-
jrą už $25.

J. Yaskevičius. iš Worcester, 
Mass., pirko vieną Šerą už 
$25.

Gražios vienos dienos įplau
kos. Tačiau iki lapkričio 1- 
mos (Nov. 1st) jau nedaug

i dienų beliko. Turime suskub
ki; sukėlimui $75,000, reiks 
stambesnių įplaukų. Laukia- 
me paramos iš kitų miestų.

Waterburieciai šaukia viso 
j miesto susirinkimą Laisvės va
jaus ir namo pirkimo reikalu. 
'Susirinkimas įvyks spalių 
j (Oct.) 15 dieną, Venta salėje,

Anuš^evi-! 103 Green St. Tai geras žy- 
pirko gis! Visuose miestuose rei

kia tokių susirinkimų ir reikia
J.

brookly- greit, 
šėra Brooklynas šį sekmadienį, 3

po nuteistas nuo pustrečių iki Maspeth, L. I., N. Y. (V inco Jas namo nupirkimui.

kalėjime.
Sakoma, menka bausmė jam ; 

paskirta dėl to, būk jis, ga- f 
lų gale, prisipažinęs ir paša- ; 
kęs visas slaptybes, taipgi ati- j 
duosiąs tebeturimąją dalį gro
bio. Į

Miestavi rendų problemomis 
patarėjų centrai viena diena 
teikę patarimų 76-ms asme
nims.

Jūs Gerbiate ir Mylite 
Veteranus, Ar Ne?

VEDYBOS
sublizgėdavo 

, kada pama- 
draugo ar 

“Wel-
Rugsėjo 27-tą susivedė Do

rothy Madeline Bazelis, Onos 
Buzelienės duktė, su Joseph 
John Menderis, sūnumi taip
gi plačiai žinomųjų Mr. ir 
Mrs. Joseph Menderių. San
tuokos ceremonijos įvyko Ap
reiškimo bažnyčioje. Vyriau
sia pamergė buvo Vištajūnai- 
tė. Smagiame vedybų pokyly
je dalyvavo daug jaūnimo 
senimo.

n

SERGA

nors dalinai1 atsiteiskime 
savo veteranams užsiregistra
vimu šią savaitę piliečių regis
tracijoje, paraginimu kitų re
gistruotis.
Kas Bus Naudingo 
Veteranams?

šį rudenį bus balsuojama 
duoti arba neduoti iš valstijos 
iždinės $400,000,000 veteranų

Mes įsitikinę, kad jūs myli-'ni, 
te. Atsimename, kaip kiekvie- 
"no mūsų akys 

! džiaugsmo rasa
i tydavom giminės, 
kaimyno duryse šūkį:

'come Home!” O ką jau kal- 
į bėti apie džiaugsmą sugrįž- 
j tant saviškiams.

Reikia prisipažinti, jog mū
sų pasitaimavimas vetera-1 bonams;

■ nams, buvo gana rupus, šaky- Duoti ar neduoti $135,000,- 
čiau—meškiškas. Nei buto, ! 000 pigiomis rendomis namų 
daugeliui nei žmoniško darbo statybai;

; ir visiems užkeltos į dausas 
kainos. Ne kokią gyvenimo 
pradžią davėm. Ir tai ne dėl

i to, kad jų nemylėtume ir da- 
. bar, bet dėl to, kad mes ne 
gana skaitlingai išėjome bal- 

Įsuoti, kad .ne visi už tinka- 
į mus asmenis, už tinkamą pro-

Brooklynietė černauskienė, gramą nubalsavome.
Stalnionienės brolienė, jau ii-; Būkim nors šiemet gudres- 
gokas laikas nesijaučia gerai. ■ 
Pastaruoju laiku randasi’ Ii go- • 
ninSje.

ir paremti jos kandidatūrą į ' 
miesto kaunsilmanus. I 

Pobūvyje, įvykusiame po-; 
piečiu, darbo valandomis,
lyvavo gražus būrys profesio-

da-

rinės klasės žmonių ,taipgi ne
maža grupė darbo šeiminin
kių.

Tarpe žymiųjų svečių buvo 
Paul ir Mrs. Robeson, daktarė 
Gene Weltfish, Dorothy Park
er, Stella Adler, Jack Law
rence ir kiti teatro, knygos ir 
kitų profesijų žmonės. Jai 

i įteiktas garbės požymis už 
jos nuopelnus žmonių gerovei.

Ją kandidatu išstatė, už. ją 
darbuojasi Amerikos Darbo 
Partija* (ALP), remiama vi
so pažangiojo darbininkų ju
dėjimo. Ją romia ir visi ge- 

|ros valdžios ir miesto įstatymų 
leidyklos šalininkai iš visų 
partijų,' nors tų partijų viršū-

Kelti ar nekelti subway ir 
kitų miesto važiuotos linijų 
fėrą.

Šie- pastarieji du punktai 
paliečia visus, bet veteranus 
daugiausia, kadangi jie yra 
didžiausiais benamiais ’ir kHd 
jiems būtij sunkiausia mokėti 
pakeltą fėrą, kaipo jauniems, 
pradiniams gyventojams .

Parsiduoda

ACCORDIONS
Visokių Dydžių 

Tiesiai iš išdirbėjo
Už PUSĘ KAINOS

Baldom & Bartoli
Įsteigta 1901 m.

60 Mulberry St., N. Y. C.
TELEPHONE WO. 2-1750

Dr. Bates Padarė Operaciją
Brooklyniečiams gerai žino

ma Stasė Lengert-Lesevičienė 
randasi Jamaica ligoninėje, 
Van Wyck Boulevard

Vykdamas į Kings County 
ligoninę pasiduoti tyrinėjimui 
pakrikusių nervų, veteranas 
Joseph C. Quinn, 44 metų, 
nušoko po traukiniu Bergen Avė., prie Jamaica Ave. 
St. stotyje. Sužeistas, bet gy- . vežta ligoninėn spalių 
vensiąs. ■ ApnvQ ... .

Ligonė randasi ant 
aukšto, kambarys 316.

trečio

LaGuardijos pa- 
užrašu : “LaGuar- 

už liaudį. Užsire- 
balsuoti už tai,

New York o kailiasiuviai 
praėjusį antradienį suruošė 
masi'nį mitingą siuvyklų cen
tre, atvirame’ ore. Kalbėjo 
Joseph Winogradsky, vienas 
iš Furriers Joint Council ve
dėjų. Taipgi kalbėjo kon- 
gresmanas Vito Marcantonio.

Ant ratų atvežta keliaujan
čioji platforma buvo padabin
ta didžiu 
veikslu, su 
dia kovojo 
gistruokite
už ką LaGuardia kovojo.

Gal niekas kitas iš viršesnių , 
politikoje tiek nenudirbo su
daužymui Tammany Hali ga
lios New Yorko mieste, kiek 
nudirbo velionis LaGuardia. 
Neleidimui iš naujo atsteigti 
tos valdonų kastos geriausia 
tarnauja proporcionalės atsto
vybės balsavimų sistema (PR), 
kurios gyvybė ateityje pri
klausys nuo to, ar jūs šią sa
vaitę užsiregistruosite balsuo
ti. už ją ateinančiuose rinki
muose.

Arti du tūkstančiai 
York o mokytojų savo 
rinkimo nutarė kovoti 
Feinberg Įstatymą, 
niaują sistemą skyrimui mo
kytojams laipsnių ir pagal 
juos algų .

Auto nelaimių šiemet New į cijos 
Yorke jau įvyko 17,325. 
se užmušti 409 ‘ asmenys, su 
žeisti 21,952. Tie mūsų 
rai” -— tikras karas. 1 
mūsų tame nesukirs.

Jieva Sharry (šertvietienė) 
mirė spalių 7 d., namuose, 
298 Irving Ave., Brooklyne. 
Kūnas pašarvotas grab. F. W. 
Shalins - šalinsko koplyčioj, 
84-02 Jamaica Ave., Woodha
ven, N. Y. . Laidotuvės įvyks 
spalių 11 d., 10 vai. ryto, šv. 
Jono kapinėse. Velionė pali
ko nuliūdime vyrą Petrą ir 
brolį Juozą Rimavičių. Laido
tuvių pareigomis rūpinasi gra- 
borius šalinskas. ?

-89th 
Nu- 

5-tą,
: operaciją padarė spalių 6-tą,
‘ pirrhadienio rytą. Po opera- 

ligonė jaučiasi labai 
Jo- silpna. Operacija buvo du- 

beltava, išėmė appendix ir 
j “ka- i dar daugiau turėjo pjauti, 
Niekas prašalinti kitus negerumus.

Giminės ir pažįstami malo- 
. nėkit atlankyti ligonę.

i 1 Lankymo valandos 2 vai. 
t iki 4 po piet ir 7 iki 9 vakaro.

į Priveža • Jamaica traukinys, 
išlipt ant Van Wyck Blvd.

Taipgi toje pačioje ligoni
nėje ir tame pačiame kamba
ryje randasi woodhaveniete 
Dorothy Urvick. Jai taipgi 
padaryta operacija ant ap
pendix. Ligonė atrodo ne taip 
blogai.

Vėliname ligonėms greit pa
sveikti. A. V. Kazlauskai.

Dėl ekspreso firmos darbi
ninkų streiko tiek daug pun
delių siunčiama paštu, jog ne- 
beišsikasa iš tų kalnų. Pa
samdę 1,000 ekstra darbinin
ku. V

John Baležentis
Atidarė Biznį Naujoje Vietoje

110-04 Liberty Avė. * Richmond Hill, N. Y

Neapykanta Kaip Užtaisytas Šautuvas!
ROBERT
YOUNG

ROBERT ROBERT
MITCHUM ft' RYAN

“Crossfire”
IR ANTRAS PAVEIKSIMAS

ATRFT? THEATREALd>£/rj Oe KALB AVe.
BROOKLYN

Šeštadienį, October 11 Spaliu
Mr. Baležentis kviečia visus draugus, pažįstamus | 

ir kostumerius atsilankyti į Atidarymo Parę.

i SUSIRINKIMAI
i BR.OOKLYN, N. Y.

LLD .1 kp. susirinkimas jvyks 
spalių 9 d., Laisvės salėje, 419 Lo
rimer Street. Nariai dalyvaukite su_ 

, sirinkime, nes turime svarbių daly
kų apkalbėti. Bus LLD Centro bal
savimas, viršininkų išrinkimas 1948 
ir 1949 metams. Taipgi bus trumpa 
prakalba apie ateinančius preziden- 

itinius rinkimus. •— Gi Kuraitis, org.
(234-235)

Neabejojame ,kad pasitarsite Lai
svės vajaus reikalu. Pasirūpinsite 
gavimu naujų skaitytojų ir aišku, 

| surengsite ką nors budžeto sustipri
nimui.

I PAJIEŠKOJIMA1
Pajieškau darbo kaipo džianito- 

į (su kambariais). Namas gali 
’ būti nuo 4 iki 16 šeimynų. Nedaro I « • 1      - - - ___ - V W—» i

> ___  ____  „  r—„. T... Kas ži-
, no kam reikalingas džianitorius pra- 
į šau rašyti sekamu antrašu: Supt.,

veteranams ! skirtumo ar su garu ar be garo. Esu 
Ir bus rinkimai-teisėjo, 1 šiame darbe gerai patyręs. 1

i šau rašyti sekamu antrašu: 
1964 66th St., Brooklyn, 

(235-236) -

laimėti visus i 
tarimus.

gudrūs, 
turi ga- 
ambona.

New
susi- griežtai
prieš ; lingą spaudą, radiją, 

įvedantį į Bet jeigu žmonės susipranta,

Pajieškau Juozo Jonaičio, 
tuvos paeina Lekėčių kaimo 
Čiaus, šakių apskr., aš gavau nuo jo 
sesers sūnaus Renkevičiaus du laiš
kus, kuriuose prašo jūsų pajieškoti. 
Kreipkitės: Vincas ^Bartkus, 216 
Berry St., Brooklyn, N.Y. (232-237)

iš Lie- 
ir vals.

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

nes išstatė prieš ją kitus kan
didatus, politikierius.

Brooklyne šiemte bus renka
mas tik vienas miesto tarybos 
narys (kaunsilmanas) vietoje 

i paskirtojo teisėju buvusio 
kaunsilmano DiGiovannos.

Peter Kapiskas

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergrcen 4-0203

Valandos:

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.EVergreen 7-6868

I

i9—12 ryte Valandos, j g vakare

Penktadieniais Uždaryta

Peter 
KAPISKAS
BAR & GR/IL

Degtinės, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatves 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 parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS EEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni-

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

Tel. SOnth 8-5569

Sofa Cushions-Paduškos
PERTAISOMOS SU NAUJAIS SPRINGSAIS 

Už $3.75 KIEKVIENA 

Sėdynių Dugnai
PERTAISOMI KAIP NAUJI JŪSŲ NAMUOSE 

Už $12.00 
šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

I
 August Gustas

BELTAIRE FLORIST
Lietuvis Kvietkų Pardavėjas

6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N, Y.

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

ir it., telefonuokite SHoreroad 8-9330 
į Ir Gustas jums tuojau pristatys gelių bukietą ar vainiką, 
Iko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymuišermenims, 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 Kaihom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

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

Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDELIS IŠPARDAVIMU^
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovy lūkės 
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 9, 1947




