
Visi Keliai Brooklynan.
Visos Šeimos Reikalas.
Ar Suspėsime?
Ar Nuodėmė Keisti Mintis?
Kas Buvo Žadėta, Tą Su- 
Sugrižo Ne Ponais, [rado.

Rašo A. BIMBA

• šis sekmadienis laisviečiams 
bus didelė diena. Turėsime 
metini dienraščio Laisvės kon
certą. Kad koncerto progra
ma bus puiki, tai čia neten
ka aiškinti. Tikimės svečiu iš 
visu apylinkių. Bruklyniečiamsi 
bus malonu su visais susitikti 
ir pagilinti pažintis.

Sekmadienį visi keliai ves i 
Brook lyną!

★ ★ ★
šiuo tarpu visu mūsų min

tyje stovi Lietuviu Kultūrinio 
Centro reikalai, žinau, kad 
visi skaitote ir sekate infor
macijas apie eigą vajaus už 
sukėlimą reikalingos sumos 
pinigu. Kai dabar vienai Lie
tuviu Namo Bendrovei tenka 
namas pirkti, tai pasidaro la
bai didelė suma.

★ ★ ★
Kas liečia mane, tai šimtu 

procentų tikiu pilniausiu pasi-. 
sekimu. Kai visi suremsime 
tvirtais, kad ir jau nebe jau
nais. lietuviškais pečiais, tai 
tikrai pajudinsime visą žemę!

Be to, prie mūsų darbo sa
vo tvirtą jauną petį pride'da 
ir mūsų jaunimas. Aš tai tė- 
miju. Jau desėtkai Brooklyn© 
jaunų vyrų ir moterų pasipir- 
ko šėrų. Jų atsiras ir dau
giau.

★ ★ ★
J mane labai gražų įspūdį 

padaro tėvai, kurie savo vai
kams. patiems dar neišgalin
tiems finansiškai, nuperka šė
rų. Tegul jaunoji karta iš pat 
pradžios jaučiasi dalininke 
šios gražios įstaigos. Juk vis 
tiek ji jiems atiteks.

‘ Arba jūs, kurie turite anū
kus bei anūkes, ar galite su
galvoti gražesnę jiems dova
ną, kaip Lietuvių Namo Ben
drovės šėras už dvidešimt pen-j 
kis dolerius?

★ ★ ★
Klausimas yra, ar suspėsi

me Lietuvių Kultūrinį Centrą 
oficialiai atidaryti pirmiau 
nustatytu laiku?

Buvo manyta centrą atida
ryti milžinišku dviejų dienų 
parengimu lapkričio 22 ir 23 
dienomis.

Dabar sunku pasakyti. Pa
stangos dedamos . Komisija 
dirba sušilusi.

Veikiausia viskas priklausys 
nuo finansinio vajaus eigos.

★ ★ ★ •
Yra žmonių, kurie mano, 

kad pakeisti savo mintis vie
nu kitu klausimu yra di
džiausia nuodėmė. Tai klai
da. Visas klausimas sukasi 
apie tai, kurion pusėn žmogus 
mintis keičia. Jei gerojon, 
gražiojon, jam valio! Bet, ži
noma, jeigu protingas žmogus 
pradeda auksą pakeisti pa
prastu špižium, tai jis sunkiai 
nusideda prieš viską, kas tik 
garbinga ir gražu.

★ ★ ★
Labai įdomūs'raštai tų, ku

rie buvo iš Lietuvos pabėgę 
dėl karo veiksmų ir paskui su
grįžo.' Nė vienas jų nėra nu
sivylęs. Kiekvienas džiaugia
si vėl atsiradęs savo namuose 
pas savuosius.

Lietuvos vyriausybė yra pa
žadėjus jiems p’adėti įsikurti, 
jų nepersekioti, jeigu jie nė
ra kriminališkai prasižengę 
prieš tautą ir žmoniškumą. To 
pažado, matyt, ji griežtai lai
kosi.

Skaitau komercinėje spau
doje apie keleto desėtkų tūks
tančių ' austrų sugrįžimą iš 
Tarybų Sąjungos. Jie buvo 
Hitlerio armijoj ir kartu su 
vokiečiais žudė kitų kraštų 
žmones ir naikino turtą. Pa
tekę karo nelaisvėn, turėjo ke
letą metų padirbėti, kad nors 
dalinai atstačius tai, ką taip 
žiauriai sunaikino.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metami 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

o. 260

Sovietai Žada Boikotuoti
Amerikos Komisiją Korėjai

Sovietai Nejsileisią Komisijos j Šiaurinę Korėją
Lake Success, N. Y. — 

Politinis Jungt. Tautų sei
mo komitetas 46 balsais pri
ėmė Amerikos pasiūlymą 
pasiųsti seimo komisiją pa
ruošti atskirus rinkimus 
šiaurinėje ir pietinėje Korė
jos pusėse. Sovietų ir jų 
draugų delegatai susilaikė 
nuo balsavimo. Taipgi ne
balsavo Švedijos, Norvegi
jos, Danijos ir Bolivijos at
stovai.

Ta komisija yra Ameri
kos padaras, sakė Sovietų 
delegatas Višinskis, ir jinai 
tarnautų tik amerikonam 
ir Korėjos reakcininkam, 
panašiai kaip buvusioji Bal
kanų komisija tarnavo tik 
anglam - amerikonam ir 
Graikijos monarchis tam 
prieš graikų partizanus ir 
prieš Jugoslaviją, Bulgari
ją ir Albaniją. Todėl, su
prantama, jog Sovietai ne
įsileis tos komisijos į šiau
rinę Korėjos pusę. Pietinė 
to krašto pusė yra ameriko
nu užimta, c

Green Prisiekė Taftui 
Prieš Komunistus

Washington.— Darbo Fe
deracijos pirmininkas Wm. 
Green ir sekretorius iždi
ninkas George Meany raštu 
prisiekė pareiškimą, kad jie 
ne komunistai ir nepritaria 
jokiai komunistinei organi
zacijai. Tai Tafto-Hartley’o 
įstatymo reikalaujama iš 
unijų vadų priesaika, jeigu 
unijos nori, kad jom “pa
tarnautų” valdinė Darbo 
Santykių Komisija.

CIO unijų generalis pir
mininkas Philip Murray ir 
federacinės Mainierių Uni
jos galva John L. Lewis at
sisakė daryt tokias priesai
kas; jie šaukė visus unijis- 
tus atmesti jas kaipo prie
šingas šalies konstitucijai.

Athenai. — Graikų Dar
bo Federacija išgavo algos 
priedus; tad ir atšaukė 
streiką.

Roma. —’ Miesto taryba 
išsirinko klerikalą majorą.

SUIMTI 3 LENKAI, BĖGĘ 
SU ST. M1KOLA1CIKV

Varšava. — Tapo suimti 
trys Lenkijos valdžios prie
šai, kurie su Stan. Mikolai- 
čiku bėgo užsienin. Jie areš
tuoti po to, kai perėjo ru-

Tos spaudos korespondentai 
“stebisi,” kad jie sugrįžo ne 
ponais. Jie neparsinešė iš ta
rybų žemės didelių pilvų ir 
šilkinių rūbų.

Tai, žinoma, ponijai baisu.
Bet belaisviai’, patys sako, 

kad jie buvo neblogai maiti
nami ir dirbdavo tiktai astuo
nias valandas dienoje.

Tai ko daugiau turi teisės 
reikalauti iš tos žemės tie, ku-. 
rie ją niokojo ir laistė ją jos 
sūnų ir dukrų nekaltu krau
ju?1

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Lapkričio-Nov. 7, 1947

Anglų - amerikonų blo
kas politiniame seimo komi
tete atmetė Sovietų siūly
mą — ištraukt apie naujus 
metus sovietinę ir ameriki
nę kariuomenę iš Korėjos ir 
leist korėjiečiams laisvai 
išsirinkt valdžią ištisai ša
liai.

Politinis komitetas užgy- 
rė Amerikos planą laikyti 
amerikinę ir sovietinę ka
riuomenę Korėjoj tris mė
nesius dar ir po tokių rin
kimų, kokius Amerika per
ša.

Brazilijos Policija Bombomis 
ir Buožėmis Išvaikė 
Prestes-Vargaso Mitingą

Sao Paulo, Brazilija. — 
Policija ašarinėmis dujų 
bombomis ir buožėmis išar
dė tūkstančių žmonių mi
tingą, -suėjusių pasiklausyti 
komunistų vado, senato
riaus Luiso Carlos Prestes 
ir buvusio Brazilijos prezi
dento Vargaso. Jiedu ragi
na piliečių balsuot prieš 
prezidento Enrico G. Dut- 
ros žentą Novelį Juniorą, 
kandidatą į Sao Paulo val
stijos gubernatoriaus pava
duotojus. Policija sužeidė 
16 žmonių, v

Socialistas Readingo Majoras 
Pralaimėjo Rinkimus

Reading, Pa. — Demok
ratas James F, Davis tapo 
išrinktas šio miesto majo
ru, laimėdamas rinkimus 
tiktai 214 balsų dauguma 
prieš socialistą majo
rą J. Henry Stumpą. Štam
pas, baigdamas trečią ter
miną kaipo majoras, kandi
datavo ketvirtam terminui. 
Davis gavo 11,588 balsus, o 
Stumpas 11,374.

Washington. — Pasauli
nis Bankas atmes Lenkijos 
prašymą $600,000,000 pas
kolos, sako amerikonai to 
banko vadai.

Athenai. — 800 partizanų 
puolė monarchistus šiauri
nėj Graikijoj.

bežių iš Lenkijos į čecho- 
slovakiją. Dar nežinia, kur 
atsidūrė trys kiti, kurie su 
Mikolaičiku, tariamu “val
stiečių vadu,” spruko iš 
Lenkijos.

Dabar sučiupti yra šie: 
Mečislavas D o m brovskis, 
artimas Mikolaičiko bend
radarbis; Marija Hulevič, 
Mikolaičiko sekretorė, ir 
Vincentas Bryzą, buvęs 
valstiečių partijos sekreto
rius. Pranešama, jog areš
tavus Bryzą, pas jį rasta 
$10,000 vertės užsieninių 
pinigų. Bryzą pripažino, 
kad vienos šalies ambasada 
padėjo prirengt jiem bėgi
mą.

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Chicagos Progresyvių Balsai 
Nustebino Senąsias Parti jas

Clevelando Komunistas Gavo 64,264 BalsusTurime Virš $85,000, Bet Dar Reikia 
Mažiausia $55,000; Visi Geros Valios 
Lietuviai Prašomi Įsigyti Šerų Bei 
Suteikti Paskolų Pagal Išgalę

Labai džiugu pranešti, kad didysis namas,, kuriame 
bus Lietuvių Kultūrinis Centras, jau oficiališkai perim
tas, raktas jau mūsų rankose. Kaip jau visi žinote, namas 
kaštuoja $135,000. Greičiausiems pataisymams, kad na
mą galėtumėme paleisti darban, reikės mažiausia penke
to tūkstančių dolerių. Ypatingai didelės salės ir korido
rių išmaliavojimas daug kaštuos.

Jau turime sukėlę $85,068. Vadinas, dar turime 
trumpu laiku sukelti $55,000. Tai didelis darbas, bet jeigu 
visi prie jo prisidėsime, savo pasibrėžtą tikslą pilnai pa
sieksime.

Džiugu, kad Brooklyno lietuviai gražiai kooperuo
ja. Jie ne tik gausiai perka Šerus ir skolina, bet ateina į 
talką namą paruošti atidarymui. Pereitą šeštadienį ir 
sekmadienį desėtkai draugų ir draugių darbavosi.

Ką sakote kitų kolonijų demokratiniai lietuviai? 
Šimtai jūsų dar neprisidėjote. Visi prašomi prisidėti. Pa- 
sipirkite mažiausia vieną šėrą už $25, bet juo daugiau, 
tuo geriau. Šėrų skaičius neribotas — kiekvienas gali 
pirkti tiek, kiek išgali.

Taip pat prašome paskolų pagal išgalę. Už paskolas 
mokame antrą nuošimtį.

Sekami asmenys prisidėjo:
ŠĖKAI:

LLD Centralinis Komitetas $200.00
Anthony Mureika, Brooklyn, N. Y. 50.00
Julia Werner, Cleveland, Ohio ' 25.00
Emilija ir Joseph Bender, Collegeville, Pa. 25.00
Albinas P. Dambrauskas, Haverhill, Mass. 25.00
Darbintas 25.00
Adam Mickevičius, Bristol, Conn. 25.00

PASKOLOS:
J. E. Gužas, Brooklyn, N. Y. 500.00
Geo. Bendix, E. St. Louis, Ill. . . 100.00

Visais reikalais rašykite: Lithuanian Building Cor
poration, 427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Angly Seimas Nutarė 
Pripažint Burmai 
Nepriklausomybę

London. — Anglijos sei
mas 288 balsais prieš 114 
užgyrė valdžios sumanymą 
duoti Burmai nepriklauso
mybę. Buvęs premjeras 
W i n s t o nas Churchillas, 
konservatų - torių vadas, 
karščiavosi šaukdamas lai
kyt Burma kaip anglų im
perijos dalį. Jis pranašavo, 
jog kai anglai, pasitrauks iš 
Burmos, ten įvyks, girdi, 
baisios skerdynės tarp prie
šingų partijų, ir burmiečiai 
atsidursią giliausioj mizeri
joj.

Darbietis ministras pir
mininkas Attlee pranešė, 
kad Anglijos valdžia susita
rė su Burmos vadais dėl to 
krašto apgynimo ir padarė 
tinkamą anglam prekybos 
sutartį.

(Burma, pietinėje Azijo
je, turi 15,000,000 gyvento
jų ir 237,000 ketvirtainių 
mylių plotą.)

Washington. — Tapo at
mestas Chicagos rendų ta
rybos (namų savininkų) 
reikalavimas pakelt vendas 
įnamiams 15 nuošimčių.

CIO Audėjų Unija pietin. 
valstijose išgavo darbinin
kams 9 centus priedo valan
dai; todėl inestreikuos. .

Rumunijos Ministras 
Tatarescu Šluojamas 
Laukan Kaip Šnipas

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų seimas 187 balsais 
prieš 5 pareiškė nepasitikė
jimą užsLenio reikalų minis
trui Georgui Tatarescu’i, 
tautinių liberalų partijos 
vadui. Tatarescu perdavinė- 
jo Anglijos ir Amerikos at
stovybėms slaptus Rumuni
jos dokumentus ir perleidi
nėjo “imperialistinių kraš
tų šnipams” valdinius Ru
munijos sekretus. Tie fak
tai buvo aikštėn iškelti lai
ke teismo prieš vadinamą 
valstiečių vadą Maniu ir jo 
sėbrus. Maniu su savo ben
drais ir anglų-amerikonų 
pasiuntiniais planavo gink
luotą sukilimą prieš Rumu
nijos valdžią, kaip rodė val
diniai liudytojai ir doku
mentai teisme.

Indusai Kašmire Sumuša
Įsiveržėlius

Kušmir, Indija. — Indusų 
kariuomenė keliuose mū
šiuose sukirto ir išblaškė 
Pakistano mahometonus, į- 
siveržusius į s av i valdinę 
Kašmiro kunigaikštiją. Įsi
veržėliams taikau ja ir tam 
tikras skaičius sukilusių 
Kašmiro mahometonų prieš 
indusą kunigaikštį Harį 
Singhą.

Chicago. — Naujosios 
Nepriklausomos Progresy- 
vės Partijos kandidatai 
miestiniuose rinkimuose čia 
tiek gavo balsų, kad nuste
bino politines republikonų 
ir demokratų mašinas. Pro
gresyvių kandidatai bend
rai gavo 110,000 balsų, o 
progresistų remiamas kan
didatas į aukštesniojo teis
mo teisėjus Homer F. Ca
rey — daugiau, kaip 300,- 
000 balsų. Progresistai įta
ria, kad republikonai - de
mokratai tik per suktybes

Chiangas Suėmė 50 Savo 
Oficieriy ir Valdininku 
Kaip Palankiu Komunistam

Nanking, Chinija. — Chi- 
nijos tautininkų valdžia a- 
reštavo savo generolą 
Wanga Shih-Hai, žinių di
rektorių Mukdene, ir 50 ki
tų .žymių oficierių bei val
dininkų. Chiang Kai-sheko 
tautininkai kaltina juos 
kaip “komunistų šnipus.” 
Tie areštai padaryti Man- 
džurijoj ir Peipinge ir Sia- 
ne, pačioj Chinijoj. O neo
ficialiai pranešama, kad 
tautininkų žandarai suėmė 
net 150 oficierių ir valdi
ninkų tuose trijuose mies
tuose.

Profesoriai Protestuoja 
Prieš Fašistą Šušniggą

Lincoln, Neb. — Septyni 
.Nebraskos Universiteto is
torijos profesoriai užpro
testavo, kad universiteto 
valdyba pakvietė kalbėti 
Kurtą šušniggą, klerikalinį 
fašistą, buvusį Austrijos 
premjerą. Tie profesoriai 
pareiškė, jog šušni- 
ggas buvo pavertęs Austri
ją fašistiniai - policine val
stybe. (šušniggas atvyko 
šion šalin pagal Amerikos 
valstybės departmento pa
kvietimą.)

Rumunija, pagal seimo 
nutarimą, pavarė užsieninį 
ministrą Tatarescu, kaip 
valdžios slaptybių išdavinė- 
toją anglam - amerikonam.

SLOVAKŲ VALDŽIA BUS 
PEBOBGANIZUOTA

Praga.— Čechoslovakijos 
seimas dauguma balsų įga
lino komunistą premjerą 
Klementą Gottwaldą per- 
organizuot Slovakijos mi
nistrų kabinetą. Slovakija 
yra pusiau-savivaldinė Če
choslovakijos respublikos 
dalis.

Neseniai pasitraukė iš 
centralinės valdžios prem
jero pavaduotojas Jan Ur- 
siny, slovakų demokratų 
partijos vadas. Valdžia įta
rė, kad Ursiny raštinėje 
tarnavo Čech oslovakijos 
valdžios priešas Otto O- 
buch. Buvo įžiūrėta Ursi- 
ny’o sąmokslai ir su kitais 
valdžios priešais.

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

paskelbė savo kandidatą 
Crowley laimėtojum prieš 
Carey.

Miestiniuose Chicagos 
rinkimuose viso dalyvavo 
700,000, piliečių ir 16 nuo
šimčių balsų buvo atiduota 
Progresyvūs Partijos žmo
nėms. Ciceroj ir kituose 
priemiesčiuose progresistai 
gavo 21 iki 34 nuošimčių 
balsu, c

Cleveland. — Miesto mo
kyklų tarybos rinkimuose 
komunistas Anthony R. 
Krchmarek gavo 64,264 bal
sus. Jis yra Komunistų Par
tijos apšvietos direktorius 
Ohio valstijoj. Už kįtų par
tijų kandidatus į mokyklų 
tarybą buvo paduota 404,- 
503 iki 126,356 balsų.

DARBO FEDERACIJOS 
ŽMOGUS IŠRINKTAS 
Į VA. SEIMELĮ

Richmond. Va. — Demo
kratas W. H. C. Murray, 
Federacijos Darbo unijų 
centro pirmininkas šiame 
mieste, tapo išrinktas Į Vir
ginijos valstijos seimeli. Ki
tos-unijos ir negrai taipgi 
reine Murray.

Atom-Bomba Jau Nėra 
Sekretas, Sako Molotov

Maskva. — Sovietų už
sienio reikalų ministras 
Molotovas, kalbėdamas 30- 
metinei socialistinės revo
liucijos sukakčiai, tarp kit
ko, pareiškė, jog atomine 
bomba jau nėra sekretas 
Sovietams.

Miestinių Paryžiaus 
Darbininku Streikai

Paryžius. — Streikuoja 
atmatų suvalymo ir van
dens patiekimo darbininkai 
Paryžiuje; rengiasi strei- 
kan geso, elektros ir kitų 
miestinių įmonių darbinin-' 
kai; reikalauja daugiau al
gos.

ORAS.—Būsią apsiniaukę.

Slovakų unijos demons
travo, reikalaudamos pa
keist Slovakijos ministrė 
kabinetą kaip neištikimą 
demokratinei Čechoslovaki- 
jai.

Vokiete Kunigaikšte—Bu
vusio Valdininko Viešnia
New York. — Atplaukė 

vokietė Hesse’s kunigaikšte 
į svečius pas Willį Clayto- 
ną, buvusį Amerikos valsty
bės sekretoriaus pavaduo
toją. Du kunigaikštės sūnūs 
tarnauja Anderso - Clay to
no kompanijai, didžiausiai 
pasaulyje medvilnės (bovel- 
nos) verslininkų firmai.
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Trijų Dešimčių Metų Sukaktis
Lapkričio 3 dieną sukanka lygiai trisdešimt metų 

nuo įsisteigimo tarybines santvarkos ant vieno šeštadalio 
pasaulio. Tai buvo darbo žmonių revoliucija, kuri pa
kreipė istorijos eigą ir išjudino klasių santykius visame 
pasaulyje. Pirmu sykiu visoje istorijoje geroka dalis 
žmonijos pasuko nauju keliu, keliu į gyvenimą be ponų 
ir išnaudotojų.

Tai buvo toks naujas dalykas, kurio pasisekimu daug 
kas nenorėjo tikėti. Tuojau pakilo pranašai, kurie sakė, 
kad Bolševikų Partijos įsteigtoji tarybinė valdžia teišsi
laikys kelias savaites, gal keletą mėnesių — geriausiam 
atsitikime, metą kitą. Jei pavartysime komercinės spau
dos puslapius, o ypatingai socialdemokratinės spaudos, 
tai surasime, kad tie pranašavimai liovėsi juos puošę tik
tai paskutiniais keletu metų. Dabar jau retai kas bepra- 
sitaria, kad socialistinė santvarka Tarybų Sąjungoje gy
vena paskutines dienas.

Apie tai, kaip įvyko lapkričio 7 dienos socialistinė 
revoliucija, vadovaujama Bolševikų Partijos, kaip sun
ku jai buvo įsigalėti ir kaip žiauriai ji buvo naminių ir 
užsieninių priešų puolama, buvo šimtus sykių rašyta ir 
čia nebeapsimoka dar sykį pakartoti. Tai jau gana sena 
istorija. Daug svarbiau dabar, proga šios istorinės trijų 
dešimčių metų sukakties, suprasti lapkričio revoliucijos 
pagimdytos milžiniškam krašte santvarkos vaidmenį 
mūsų dienų žmonių ir tautų santykiuose.

Antrasis pasaulinis karas Tarybų Sąjungą aiškiai 
padarė didžiule pasauline jėga, apart Amerikos, neturin
čia sau lygios. Prieš mus dabar stovi du milžinai — so
cialistinė Tarybų Sąjunga ir kapitalistinės Jungtin. Val
stijos. Nori ar nenori, bet pasaulyje taikos išlaikymas 
priklauso nuo šių dviejų jėgų santykiavimo. Toji tiesa 
aiškiai apsireiškia Jungtinių Tautų gyvenime ir darbuo
se* i .

Žinoma, yra ir šiandien gudruolių, kurie sako, kad 
Tarybų Sąjunga yra milžinas ant molinių kojų. Bet ly
giai taip samprotavo ir Hitleris. Jis ne tik nagus nude
gė, bet ir visas sudegė, kartu su visa fašistine sistema.

Lapkričio revoliucija iškėlė į viršų tą didįjį marksis
tinį principą, kad darbo žmogus gali labai gražiai apseiti 
be pono, bet išnaudotojo. Socializmas, apie kurį taip ilgai 
svajojo susipratęs darbo žmogus, virto didžiule, neat
šaukiama tikrovė. Socializmas šalyje, kuri apima vieną 
šeštadalį viso žemės paviršiaus ir kurioje gyvena virš 
du šimtai milijonų žmonių!

Šiandien dominuojantis klausimas yra, ar tarpe so
cializmo ir kapitalizmo gali būti ne tik taikus sugyveni
mas,. bet ir bendradarbiavimas? Be galo svarbu, kad 
Tarybų Sąjungos didieji vadai — Stalinas, Molotovas, 
Ždanovas, Višinskis — atkartotinai tvirtina, jog toks 
sugyvenimas yra galimas ir būtinas. Niekas nepabėgs 
nuo tos tikrovės, kad dvi tokios santvarkos pasaulyje 
gyvuoja. Jos turi bendradarbiauti. Viena negali užsida
ryti nuo kitos chiniška siena.

Tie, kurie negali savo protą paliuosuoti nuo hitle- 
rizmo nuodų, teigia priešingai. Jie reikalauja karo tarpe 
Tarybų Sąjungos ir Amerikos. Jie netiki taikaus sugy
venimo galimybe.

Tokių sutvėrimų turime ne tik Amerikoje, bet 
visose kapitalistinėse šalyse. Jų yra tiek daug ir jie su
daro tokį pavojų, jog net Jungtinių Tautų Asamblėja 
turėjo į tai atkreipti savo dėmesį ir juos pasmerkti. 
Naujo karo kurstytojų suvaldymas tampa vyriausiu 
Jungtinių Tautų uždaviniu.

Su lapkričio revoliucijos pasisekimu ir Tarybų Są
jungoje socializmo įsigalėjimu tapo duotas nepaprastas 
paskatinimas matksizmui visose šalyse. Ta prasme lap
kričio revoliucija suvaidino istorinį pasaulinį vaidmenį. 
Paskatinti socializmo pasisekimo vienoje šalyje, darbo 
žmonės įgavo daugiau drąsos to paties siekti Visose ša
lyse. Štai kodėl po lapkričio revoliucijos taip staiga vi
sur pradėjo organizuotis komunistinės partijos, šian
dien komunistai savo eiles skaito milijonais. Ypatingai 
Europoje visose šalyse komunistų vadovybėje darbinin
kai kovoja už pirmybę savo šalies reikalų tvarkyme. Tai 
ypatingai aišku Francūzijoje ir Italijoje.

Lapkričio revoliucija ir Tarybų Sąjungos pakilimas 
•į milžinišką pasaulinę jėgą iškelia dar vieną istorinės 
svarbos reiškinį. Pirmu sykiu pasidaro galimu bent jau 
tūlose šalyse pereiti į socializmą be senąja prasme su
prantamos ginkluotos revoliucijos. Tai puikiai įrodė 
naujosios demokratijos įsigalėjimas Balkanų kraštuose 
ir Lenkijoje. Ten, kaip atrodo, darbo žmonės jau pajėgė 
įsitvirtinti galioje ir drąsiai 'į savo rankas ima visą 
valstybės vairą. Tiesa, jie susilaukia desperatiško pasi
priešinimo iš buvusiųjų valdančiųjų klasių. Bet su jo
mis, kaip atrodo, tos demokratijos galės apsidirbti be 
barikadų ir civilinio karo. Lenkijoje, Bulgarijoje, Veng
rijoje, Rumunijoje ir Albanijoje palaipsniui žengiama į 
socializmą. Tai nėra, žinoma, rožėmis išklotas kelias. 
Baisiai sugriautus kraštus reikia atstatyti, buvusiųjų 
valdančiųjų klasių pasipriešinimą reikia sulaužyti, rei
kia išvystyti naujus pareigūnų kadrus, nugalėti masėse 
apatiją ir fašizmo pasėtą demoralizaciją. Tai visa rei
kalauja iš susipratusių darbininkų negirdėto ’ ryžto ir 
pasiaukojimo.
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Spalio Revoliucija 
ir TSRS Tautos

Rašo J. PALECKIS
(Pabaiga)

Tėvynės karo įvykiai ryš
kiai patvirtino didingumą 
ir teisingumą tarybinio ke
lio, kuriuo nuėjo lietuvių 
tauta. Dėka tarybinės sant
varkos, įkūrimo, lietuvių 
tauta buvo išgelbėta nuo 
hitlerinės Vokietijos vasalo 
likimo, kurį jai ruošė val
dančioji gauja. Lietuvių 
tauta petys į petį su visos 
Tarybų Sąjungos broliško
mis tautomis buvo dalyviu 
kovos prieš fašistinius gro
bikus. Ji nenulenkė galvos 
prieš Lietuvą laikinai už
grobusius okupantus. Lie
tuvių tauta kovojo ir nė mi
nutei neabejojo pergale, 
nes žinojo, kad visa didžio
ji tarybinių tautų šeima ne
paliks jos bėdoje, kad apie 
lietuvių tautą neužmiršta 
Stalinas, kad po pergalių 
ties Maskva, Stalingradu ir 
Dienpru seks pergalės ties 
Vilniumi, Kaunu ir Nemu
nu. Didžioji tarybinių tau
tų pergalė ir fašizmo su
triuškinimas buvo ir istori
nė lietuvių tautos pergalė, 
jo amžinųjų priešų, vokiš
kųjų grobikų, sutriuškini
mas. Toji pergalė buvo ir 
lietuvių tautos išgelbėjimu 
nuo visiškos pražūties hit
lerinėj vergovėj.

Lietuvių tauta vėl pakilo 
kūrybiniam gyvenimui. 
Niekada lietuvių tauta ne
buvo tokia vieninga, susitel
kusi, kokia ji tapo prie ta
rybų valdžios. Apie tai liu
dija dideli laimėjimai vyk
dant atstatymo ir tolesnio 
liaudies ūkio vystymo už
davinius.

Apie tai liudija 1946 metų 
rinkimai į TSRS Aukščiau
siąją Tarybą. 1947 metų 
rinkimai į Lietuvos TSR

tai vieni tų ryškių žymenų, 
kurie liudija apie švietimo, 
kultūros, mokslo ir meno 
audringą suklestėjimą Ta
rybų Lietuvoje. Ir tai auga 
nauja kultūra, pažangi kul
tūra, pagrįsta pačios pa
žangiausios socialistinės pa
saulėžiūros dėsniais, mark
sizmo - leninizmo dėsniais. 
Stalininio penkmečio plano 
yykdymas užtikrina lietu
vių tautai greitą liaudies 
ūkio atstatymą ir tolesnį jo 
išvystymą.

Tarybinėje santvarkoje, 
Spalio revoliucijos idėjų į- 
kūnijime, lietuvių tauta su
rado save, surado teisingą 
kelią į savo kūrybinių jėgų 
išvystymą ir nepaprastą 
pakilimą, kelią į savo gero
vę ir laimę.

Spalio revoliucijos išda
voj įkurtoji tarybų socialis
tinė valstybė buvo ta nepa
judinama uola, į kurią atsi
trenkė visos fašizmo pa
stangos užrioglinti pasaulio 
tautoms savo viešpatavimą. 
Reikia minutei įsivaizduoti, 
kas būtų įvykę, jei vietoje 
Tarybų Sąjungos būtų bu
vusi atsilikusi carinė Rusija 
arba vidujinių prieštaravi
mu draskoma buržuazinė, 
respublika, kuri būtų pasi
rodžiusi tokia pat bejėgė, 
kaip ^bejėgėmis pasirodė 
prieš fašizmo pavojų eilė 
Europos valstybių. Tai 
žmonijos laimė, kad naujoji 
socialistinė valstybė, vienos 
valios, vieno tikslo vedama, 
Stalino genijaus vadovauja
ma, sugebėjo ne tiktai save 
apginti, bet ir sutriuškinti 
žvėriškąją fašizmo galybę.

Žinios iš
Aukščiausiąją Tarybą paro
dė nepaprastą lietuvių tau
tos vieningumą ir jos ištiki
mybę savo tarybinei val
džiai.

Tiktai dėka tarybinės 
santvarkos lietuvių tauta 
pasiekė įvykdymo savo sie
kimų bei lietuviškų žemių 
sujungimo į vieną valstybę. 
Dabar niekas neišdrįs kė
sintis į Tar. Lietuvos teri- 
torijalinį integralumą, nie
kas neišdrįs kėsintis į mūsų 
sostinę Vilnių, į mūsų Klai
pėdą. Niekas neišdrįs siųs
ti mums ultimatumą ir ty
čiotis iš mūsų tautos, kaip 
tai darė užsienio imperialis
tai buržuazinės Lietuvos 
laikais.

Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos įkūrimas, 11 
aukštųjų mokslo įstaigų, 
trigubai išaugęs studentų 
skaičius, tris kart padidėjęs 
vidurinių mokyklų mokinių 
skaičius, palyginti su bur
žuazine Lietuva, 14 teatrų 
vietoj 4, Stalino premijų 
laureatų eilė, Lietuvos Fil
harmonijos įkūrimas, 9 mi
lijonai egzempliorių knygų, 
i š 1 e i s t ų po respub
likos i š v a d a v i m o—

Kaunas. Kaune remon
tuojamas ir i š p 1 ečiamas 
vandentiekio ūkis. Šiais me
tais pilnutinai bus atstato
mas Žaliakalnio vandens 
siurbimo stoties rezervua
ras. Stotyje įrengti 2 papil
domieji agregatai. Įrengtas, 
vandentiekis Šančiuose. Šis 
miesto rajonas dabar pilnu
tinai aprūpintas vandeniu. 
Žymiai išplėtas artezinių 
šulinių tinklas. Atremon
tuota apie 13 km vanden
tiekio ir kanalizacijos nu
leidžiamųjų vamzdžių.

Miesto aprūpinimas van? 
deniu paskutiniuoju metu 
padidėjo 1,000 kb. metrų 
per parą. *

Kaunas. Kaune pradėjo 
veikti nauja upinė stotis. 
Tai gražus dviejų aukštų 
pastatas. Stotyje įrengti į- 
vairūs .patogumai kelei
viams.

Kaimas. Lietuvos TSR 
Sveikatos Apsaugos Minis
terijos remonto statybos 
kontora šiais metais ligoni
nių ir vaikų įstaigų remon
to darbams išleido pusantro 
milijono rublių. Kaune at
remontuotos Raudon. Kry

Tar. Sąjungos 30 metų gyvavimo sukaktis bus visur 
įvairiai-atžymėta. Milijonai žodžių bus palieta ant bal
tojo popierio. Vieni girs ir džiaugsis, kiti keiks if liūdės. 
Viskas priklauso nuo to, kuriai žmogus klasei priklauso 
ir kokį idėjinį požiūrį yrą priėmęs.

Ši sukaktis lietuvių tautai turi ypatingos reikšmės. 
Lietuva yra socialistinių tautų šeimos dalis. Ji yra įsi
traukus į socialistinę kūrybą. Jos visa ateitis yra susi
jus su socializmo pasisekimu.

Lietuvos didžiausia nelaimė, kaip ir visų Tarybų 
Sąjungos tautų, buvo pasaulinis karas. Jis jai atnešė 
tiek kančių ir tokį sunaikinimą, kad amžiais lietuvis ne
gales juos pamiršti. Paims eilę metų -užsigydyti karo 
padarytąsias žaizdas. Paims kitus keletą metų tikrai 
pajusti kiekvieno kasdieniniam gyvenime tuos medžiagi
nio ir kultūrinio gyvenimo lobius, kuriuos kiekvienam 
žada socializmas. Bet atgal trauktis Lietuva nežada.

žiaus ir upeivių ligoninės.
Prasidėjo onkologijos dis

pense™ praplėtimo darbai. 
Dispenserio patalpos per
statomos pagal naująjį pla
ną. Bus atstatytas rentge
no - terapeutinis kabinetas, 
kurio įrengime dalyvaus 
Kauno universiteto mokslo 
darbuotojai.

Šilute. Naumiesčio ir 
Rusnės miesteliuose pasta
tyti , ir jau pradėjo veikti 
stacionariniai kino - teat
rai, kurie aprūpinti garsine 
aparatūra.

Šilute. Prieš kelias dienas 
mieste buvo atidaryta nau
ja veterinarijos ligoninė, 
kuri aprūpinta naujais į- 
rengimais.

Vilnius. Prieš įsikuriant 
tarybinei valdžiai Lietuvo
je, “Elektritas” buvo pa
prasta radijo priimtuvų re
monto dirbtuvė, kur žmo
nės dirbo mažose ir tvan
kiose patalpose. Prieš karą 
pradėtas gamyklęs praplė
timo darbas vokiečių oku
pacijos metu buvo nutrauk
tas. Vokiečiai visiškai su
griovė gamyklą.

Jau atstatyti -galvaninis, 
remontinis - mechaninis, in- 
sturmentinis, dailydinis, ši
luminis ir kiti cechai, kurie 
aprūpinti naujais moderniš
kais įrengimais. Cechuose 
gaminama 8 rūšių sudėtin
gi radijo matavimo prie
taisai. k

Gamyklos6 statyba tebe
vyksta toliau. Iki lapkričio 
7 d. naujai’ atstatytame 
korpe pradės veikti radijo 
cechas.

Vilnius. Baigtas statyti 3 
aukštų korpas, skirtas 
Vilniaus -sodininkystės ir 
daržininkystės technikumo 
s t u d e ritu bendrabučiui.

Ir dabar, pokariniame 
periode, Tarybų Sąjunga 
yra nepajudinama uola, to
kia galinga jėga, į kurią at
sitrenkia reakcininkų ir 
naujo karo kurstytojų pa
stangos. Kova už taiką tau
tų tarpe — tai vienas pa
grindinių Spalio revoliuci
jos lozungų. Tarybų Sąjun
gos tautos visada buvo ir 
bus ištikimos tam šūkiui, 
visada stovės pirmose eilė
se kovos už teisingą, demo
kratinę taiką,*kovos prieš 
reakcijos ir pasaulinio im
perializmo jėgas.

Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės džiaugiasi ir di
džiuojasi tuo, kad jie gali 
Spalio revoliucijos 30-sias 
metines švęsti broliškoj Ta
rybų Sąjungos tautų šeimoj 
ir būti pilnateisiai tos dide
lės iškilmės dalyviai.. Rūs
taus pasiryžimo ir karinio 
įtempimo apimta minėjo 
tarybinė liaudis Spalio 25- 
sias metines rūstaus karo 
dienomis, dar labiau susi- 
glausdama priešui nugalėti. 
Taikaus gyvenimo sąlygose, 
džiaugsmo ir šventės nuo
taikoj sutinka tarybinė 
liaudis Spalio 30-sias 
metines. Toji darbo žmonių 
šviesioji šventė buvo de
monstracija didingos galy- 
bos ir vieningumo Tarybi
nės šalies, kuri atkakliai 
kovoja už savo respublikų 
tolesnį suklestėjimą, už 
naujas pergales ir .laimėji
mus, už taiką tautų tarpe, 
už pažangos jėgų pergalę 
prieš reakcijos jėgas.

Lietuvių tauta siunčia 
nuoširdų sveikinimą vi
siems broliams ir seserims, 
savo tėvynainiams darbo 
žmonėms Amerikos Jungti
nėse Valstybėse, Kanadoje, 
Pietinės Amerikos šalyse, 
Europos šalyse ir kitose pa
saulio dalyse — didžiosios 
darbo žmonių šventės pro
ga.
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štai ką turime atlikti iki Naujų Metų: v
$20,000 sukelti prenumeratomis;
$10,000 parengimais ir aukomis;
$1,500 Laisvės Bendrovės serais.
Stokime į darbą visi sukėlimui savo dienraščiui 1948 

metams biudžeto! Stokime į darbą gavimui Laisvei nau
jų skaitytojų! Stokime į tą didžiąją talką apšvietos pla- 
tinimui!

Grąžus kontestantų surašąs: ..
Punktai

Liet. Darb. Klubas, Elizabeth, N. J. ............. • •.. 2516 »
K. & R. Žukauskas, Newark, N. J. .. • •................. 1901
M. SvinRūnienė, Waterbury, Coiui. • •.................... 1644
Brooklyn© Vajininkai ................   1632

P. Pilėnas, Philadelphia, Pa............................... 1349
Hartfordo Vajininkai .... ................................... 1074
L. L.D. 2 kp. So. Boston, Mass....................... .... 1018
P. J*. Martin, Pittsburgh, Pa.......................   872
J. Bakšys, Worcester .. • •....................................... • • 700
L. Bekešienė, Rochester, N. Y. • .................... 622
V. J. Stankus, Easton Pa........... 584
P. Bečis-F. Klaston, Great Neck 491
LLD 20 kp., Moterų Skyr.,

Binghamton ............................ 434
S. Kuzmickas, Shenandoah ....... 388
J. Balsys, Baltirftore .................... 364
A. Buivid, Dorchester ............. 355
P. Šlajus, Chester, Pa................ 336
M. Janulis, Detroit ................... 312
J. Bimba, Paterson ............  295
S. Penkauskas, Ig. Chulada, V.

Kralikauskas, Lawrence ..... 280
V. Ramanauskas, Minersville .. 273
J. šimutis, Nashua ...................  245
P. Anderson, Rochester .......... 234
A. J. Gudkin, Scotia, N. Y......... 224
Puidkas, Rumford, Me................. 212
J. Mockaitis-P.Baranauskas

Bridgeport ............................ 198
A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 196
K. Valaika, Cleveland, Ohio .....  181
S. Penkauskas, Ig. Chulada,

V. Padgalskas, Mexico ................ 172
F. J. Madison, Youngstown, O. 169
V. J. Valley, New Britain, Conn, 168
J. Blažonis, Lowell, Mass......... 168
Geo. Shimaitis, Brockton ........ 164
C. K. Urban,.. Hudson .................. 140
P. Šlekaitis, Scranton ................ 127
J. Kalvelis, Bridgewater .......... 124
E. Kaspcriene, Wilkes-Barre .... 120
A. Bemat, Los Angeles .............. 142
S. Tvarijonas, Detroit ................ 86
A. Navickas, Haverhill .............. 84
J. Matachun, Paterson ................ 84
S. K. Mazan, Cleveland ................ 84
J. Grybas-J. Casper, Norwood .... 84
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .. 75
A. Valinčius, Pittston .............. 56
L. PrQseika, Chicago ..........•.... . 56
H. Žukienė, Binghamton ........  48
M. Slekienė, Gardner .................. 28
P. Baltutis, Chicago ...................  28

Pai engimais, aukomis ir serais biudžeto užtikrinimui ga
vome sekamai:

Lietuvos

Philadelphia, Pa. $241.00
Brooklynas, 143.00
San Francisco, Cal. 37.00
Easton, Pa. 29.00
Washington, Pa. 23.50
New Britain, Conn. 22.00
Binghamton, N. Y. 22.00
Hartford, Conn. 21.00
Methuen, Mass. 20.00
Youngstown, Ohio 20.00
Rochester, N. Y. 16.00
So. Boston, Mass. 15.00
Pittsburgh, Pa. . 14.00 
Detroit, Mich. 13.00
Stamford, Conn. 13.00
Chicago, Ill. 11.00
Seattle, Wash. 10.00

Waterbury, Conn. 10.00 
Cleveland, Ohio 8.85
Newark, N. J. 8.00
Elizabeth, N. J. 8.00
Paterson, N. J. 6.00’
Great Neck, N. Y. 6.00
Scotia, N. Y. 6.00
New Kensington, Pa. 4.00 
Wprcester, Mass. 3.00
Shenandoah, Pa. 3.00
Wilkes-Barre, Pa. 3.00
Bridgewater, Mass. 3.00
Norwood, Mass. 3.00
Scranton, Pa. 1.25
Minersville, Pa. 1.00
Auburn, Me. 1.00

Philadelphiečiai po biskį eina aukštyn punktais. P. 
Pilėnas prisiuntė atnaujinimų, J. šaškas prisiuntė naują 
prenumeratą ir atnaujinimą ir taipgi K. Buinauskas at
naujinimą. Tai gražu.

P. Repečka prisiuntė atnaujinimą ir liepė punktus 
priskaityt prie Los Angeles vajininkų. Gerai, kad Ingle- 
woodas padeda.

, Mūsų geras veikėjas A. Taraška, Methuen, Mass./ 
puikiai pasidarbavo šį sykį. Jis prisiuntė dvi naujas pre
numeratas ir atnaujinimą. Punktus atiduoda LLD 2 
kp. So. Bostone. Jis taipgi senus punktus atiduoda 
Lawrence’ui.

Taipgi gavome prenumeratą nuo S. Kuzmicko iš 
Shenandoah, Pa.

Naujai įstojo, j vajų sekami vajininkai prisiųsdami 
atnaujinimų: S. K. Mazan, Cleveland, Ohio, J. Grybas-
J. Caster, Norwood, Mass, ir L. Pruseika, Chicago, Ill.

Pavienis skaitytojas A. Maigis, Toronto, Canada 
(per Liaudies Balsą) prisiuntė naują skaitytoją.

Viena moteriškė iš Rumford, Me., užrašė savo bro
liui dienraštį Laisvę metams.

Tai graži dovana. Mes kviečiame ir kitus dienraščio 
Laisvės skaitytojus pasekti šios moteriškės pavyzdį. Už
rašykite savo giminėms ar pažįstamiems dienraštį Lais
vę kaipo dovaną.

Aukų gavome sekamai; •
J. Briedis, McKean, Pa., $5.

. Po $3,: Olga ir Geo. Pranskus, Gardner, Mass., dr. A.
K. Butkus, Chicago, Ill., F. Kvedaras, Canton, Mass., 
A. Čekanauskas, Springfield, Ill.

A. Balčiūnas, Montreal, Canada, $2.
Širdingai dėkųojame vajininkams už pasidarbavimą 

ir geriems prieteliams už aukas..
Laisvės Adm-cija.

Pradėta mokomojo korpo
statyba.

Raudondvaris. Raudon
dvario MTS baigta elektros 
stoties statyba. Elektros 
laidai pravesti į kuliamuo
sius agregatus. * Naujos 
elektros stotys įrengtos Al
vito, Rudaminos ir Jašiūnų 
MTS.

Panevėžys. Mieste spar

čiai .vyksta vokiečių su
griautų kultūros namų at
statymas. Kultūros namai 
turės didelę vaidinimo salę, 
biblioteką, skaityklą’. Namų 
atstatymą numatyta baigti 
iki lapkričio 7 d.

Mieste taip pat vyksta 
didelio naujo elevatoriaus 
statybą. /

L» Levinienę.
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Tarybų Lietuva Didžiojo Spalio 
Trisdešimtmečio Išvakarėse

Prieš 30 metų, kai Rusi
joje įvyko didžioji Spalio 
Socialistinė revoliucija, Lie
tuvos žemėj valdžios šeimi
ninkais buvo kaizerio Vil
helmo gaujos. 1918 m. Lie
tuvos darbo žmonės, Rusi
jos proletariato pergalės 
poveikyje, paskelbė Lietu
voj Tarybų santvarką. Lie
tuvos buržuazija ir buoži
ja, užsienio interventų pa
dedama pasmaugė jaunąją 
Tarybų valdžią Lietuvoje.

Kai tarybinės tautos šven
tė tarybų valdžios penkme
tį, dešimtmetį, penkiolikme
tį ir dvidešimtmetį ir ėjo 
vis į naujas ir naujas per
gales, Lietuvos darbo žmo
nės vos vegetavo, tempdami 
dvarininkų, buožių ir kapi
talistų vergovės jungą. Ne
darbas, skurdas vijo į sveti
mus kraštus dešimtis tūk
stančių darbininkų ir nu
skurdusių valstiečių. Bur
žuaziniai nacionalistai sten
gėsi aptverti Lietuvos liau
dį geležine siena, atskirti 
ją nuo Tarybų Sąjungos, 
užrakinti ją tvankioj tro
boj. Jie darė Lietuvą mažą 
ir bejėgių, vedė ją į užsišto- 
vėjimą ir atsilikimą. Lietu
vą kreipė į Vakarus, Bet 
vakarai jai lėmė tik betei
sės kolonijos likimą. Bolše
vikų partijos vadovaujama 
Lietuvos darbininkų klasė 
ilgai ir atkakliai kovojo 
prieš fašizmą.- Kova buvo 
laimėta. 1940 metais buvo 
nuversta fašistinė diktatū
ra. Lietuva buvo paskelbta 
Tarybų Socialistine Respu
blika ir įėjo į Tarybų Są
jungos sudėtį. Lietuvos dar
bo žmonėms prasidėjo nau
jas, šviesus gyvenimas. Ki
tų tarybinių tautų atsieki
mai tapo Lietuvos liaudies 
pavyzdžiu. Lietuva drąsiai, 
su pasitikėjimu žengė į so
cialistinį kelią. Jos atsieki
mai taip pat tapo kitų tary
binių tautų pavyzdžiu.

Socialistinė statyba mū
sų respublikoj buvo hitleri
nio užpuolimo nutrauktą. 
Prasidėjo okupacijos metai.

Kai 1942 m. Tėvynės ka
ro ugnyje Tarybinė valsty
bė atžymėjo savo 25 metų 
^sukaktuves, lietuvių tauta 
gyveno šiaurpias hitlerinės 
okupacijos dienas.

Tarybinių žmonių pasiau
kojamų pastangų, Tarybi
nės Armijos ir partizanų 
didvyrišku žvgdarbių dėka 
visos tarybinės žemės buvo 
išvaduotos nuo grobikų, ku-^ 
rie buvo sunaikinti jų pa
čiu guolyje, buvo grąžinta 
taika ir patikrintas laisvas 
darbas.

Ir štai praslinko vos treji 
metai. Tarybinėj Lietuvoj, 
kain ir kitose tarybinėse 
resnublikose virte verda at
kūrimo ir kūrybinis darbas, 
plečiasi socialistinės lenkty
nės dėl penkmečio plano 
įvvkdvmo prieš terminą.

Šitame lenktyniavime au
ga nauji darbininkų kadrai, 
ugdomas naujas santykis 
su darbu, kaip su garbės, 
didvvriškumo bei heroizmo 
reikalu, šiandien Vilniaus 
Kauno, Šiaulių ir Klaipė
dos įmonėse tūkstančiai 
stachanovininkų pirma lai
ko įvykdė metinį uždavinį, 
šimtai priešakinių darbi
ninkų įvykdė 2 metų pląną. 
Susirūpinimus darbo našu
mo kėlimu, visos įmonės 
darbo pagerinimu apima 
vis platesnius ir platesnius 
darbininkų ir darbininkių 
sluoksnius.

Artėja lapkričio 7 diena. 
Lietuva džiaugsmingai su-

Rašo M. GEDVILAS 
tinka broliškų tarybinių 
tautų šeimoje Didžiojo 
Spalio trisdešimtmetį.

Nėra abejojimo, kad žy
miai reikšmingesni būtų 
buvę atsiekimai bei laimėji
mai ir Lietuvos liaudies, jei 
praėję 30 metų būtų buvę 
ir Lietuvai tarybinių.

Tačiau ir per trejus po
karinius metus, per trejus 
tarybinius metus daug at
siekta visose respublikos 
liaudies ūkio bei kultūros 
srityse.

Nebuvo nei galo nei kra
što vokiškųjų barbarų su
griovimams Lietuvoje. Su
ardyti keliai, išsprogdinti 
geležinkeliai ir stotys, su
naikinti tiltai, visiškai ne
palikta autotransporto, ku
ris buvo nusivarytas, iš
sprogdinti ir apiplėšti fab
rikai ir gamyklos, beveik 
visuose miestuose • visiškai 
sunaikinti elektrinės ir van
dentiekiai, sudeginti mies
tai ir kaimai, nualintos per 
vokiečių šeimininkavimą 
dirvos, sumažėjęs daugiau 
negu per pusę galvijų skai
čius — štai kokia buvo Lie-i 
tuva po okupantų viešpata
vimo.

Dar tebėjo karas, o Są
jungos vyriausybė suteikė 
didelę pagalbą mūsų respu
blikai. Buvo atstatyti gele
žinkeliai, tiltai ir keliai, 
įvežta daug garvežių ir va
gonų sąstatų. Per trumpą 
laiką auto - sunkvežimių 
skaičius Respublikoj prašo
ko prieškarinį skaičių ke
turiais . kartais. Prasidėjo 
sugriautų miestų ir pramo
nės atstatymas.

Lietuvos TSR liaudies 
ūkio atkūrimo bei išvysty
mo penkmečio plano įsta
tymas detaliai apibrėžė di
dingą socialistinės statybos 
vaizdą per artimiausią 
penkmetį. Pusantro mili
jardo rublių investuojama 
į kapitalinę respublikos 
statybą.

Pirmieji dveji penkme
čio metai Lietuvoj atžymė
ti reikšmingais atsiekimais.

Žemės reformos prave- 
dimas buvo pirmoji tarybi
nės valdžios priemonė. Bu
vo atgaivintos darbo vals
tiečių teisės žemei, trobe
siams bei galvijams, ku
riuos jiems buvo jėga atė
mę okupantai, buožės ir 
dvarininkai.

Jau apie 90 tūkstančių 
darbo valstiečių* gavo žemę. 
Naujakuriams, buvo suteik
ta didelė pagalba gyvuliais, 
trobesiais, ūkib inventoriu
mi. Jiems buvo išskirtas 
kreditas statybai, gyvu
liams ir inventoriui — viso 
148 milijonų rublių sumai.

Žemės reforma turėjo 
milžinišką reikšmę Lietu
vos žemės ūkiui pakelti. 
Nuo 1944 metų 21.7% išau
go pasėlių plotas respubli
koje, ypač padidėjo tecnikir 
nių kultūrų plotas—133%: 
Arklių skaičius išaugo 67 
tūkstančiais, stambiųjų ra
guočių 71 tūkstančiu. Kyla 
derlingumas.

Žemės • ūkiui finansuoti 
išskirta daugiau kaip 75 
milijonai dublių tik 1947 
metų biudžetu. Atstatyta ir 
veikia 58 mašinų - trakto
rių stotys, 286 mašinų bei 
arklių nuomojimo punktai, 
101 tarybinis ūkis. Žymią 
pagalbą darbo' valstiečiams 
teikia žemės ūkio koopera
cija. Ji vienija daugiau 
kaip 100,000 valstiečių 
ūkių.

Darbo valstiečiai atsidė
kojo Tarybų valdžiai už vi

sus jos rūpesčius sąžiningu 
savo įsipareigojimų vykdy
mu valstybei. Antai, šiais 
metais respublika pirma 
laiko, spalio 10 dienai įvyk
dė duonos paruošų planą 
100%, davusi valstybei duo
nos 900,000 pūdų daugiau 
negu praeitais metais. Di
džiajai šventei valstiečiai 
pilnutinai atsiskaitys val
stybei iš visų žemėfe ūkio 
pristatymų rūšių.

Prieštarybiniais laikais 
Lietuva buvo žemės ūkio 
kraštas su atsilikusia pra
mone. Dabar Lietuva besi
ruošianti tapti iš agrarinio 
— agrariniai - industrijiniu 
kraštu.

Jau 1944 m., kada dar ne 
visa Lietuvos teritorija bu
vo išvaduota iš vokiečių 
okupacijos, Tarybų valdžia 
pradėjo didžiulius pramo
nės atkūrimo darbus. 1946 
m, gale atstatytųjų fabrikų, 
gamyklų ir elektrinių skai
čius viršijo 2,000. Dar 
spartesniais tempais vyks
ta atkuriamieji darbai 1947 
metais,,

Atstatytos trys cukraus 
gamyklos. Baigta atstatyti 
sugriautieji ir iš dalies ap
gadintieji tekstilės fabrikai 
“Kauno audiniai” ir “Li
teksas,” pradėti montavimo 
darbai “Drobės” fabrike. 
Gerai dirba gumos gaminių 
fabrikas “Inkaras” ir ištisa 
eilė kitų. Paleistas į darbą 
superfosfato fabrikas “Ar
tojas.” Pastatytas deguo
nies ir acetileno fabrikas 
“Technodega.” A t s t atytas 
degtukų fabrikas “Lieps
na,” kuris pastaraisiais me
tais viršija savo gamybinį 
planą. Atstatyta daugiau 
kaip 20 medžio apdirbimo 
fabrikų.

Respublikos pramonė vi
sumoj viršija savo gamybi
nį planą. Vilniaus pramonė 
jau įvykdė antrų penkmečio 
metų 11 mėnesių planą.

1946 metais pramonės 
įmonių produkcija jau pa
siekė f prieškarinio lygio, 
1947 metais pramonės pro
dukcija išaugs 40 nuoš. pa
lyginus su 1946 m. .

Atsirado naujų statybų, 
apie kurias pirma nė svajo
ti negalima buvo, jų tarpe 
ir didelis staklių fabrikas, 
elektros motoru fabrikas, 
alebastro fabrikas ir dau
gelis kitų. Penkmečio pla
nas respublikai reiškia nau
jų pramonės rajonų įkūri
mą Lietuvos šiaurėje — sta- 
tvbos medžiagų pramonė, 
Biržų srityje — linų teksti
lės pramonės centras. Jau 
dabar pramonėj dirba 2 
kartu daugiau darbininku 
negu Smetonos laikais. Virš 
7.000 berniukų ir mergaičių 
mokosi amatų mokvklose, 
fabrikinio - gamvklinio ap
mokymo mokyklose, kad 
vėliau papildytu kvalifikuo
tų darbininku eilės.

Mūsų kraštas nebūtu tu
rėjęs tokių žymių atsieki- 
mų, jei jam nebūtų padė
jusios kitos • broliškos res
publikos. 1944 — 1947 me
tais į mūsų respublika bu
vo įvežta beveik už 100 mi
lijonų rublių įvairių įrengi
mų, 'už 131 milijoną rublių 
visokiausiu pramonės pre
kių ir už 238 milijonu rub
lių'maisto prekių. Didžiulių 
anglies, naftos produktų, 
medvilnės, trąšų transpor
tų gauta iš. kitų tarybinių 
resnubliku.

Ypač dideli respublikos 
atsiekimai kultūros, švieti
mo srityje, šiais metais Lie
tuvoje veikia 3,226 pradžios

mokyklos. Progimnazijų Ir 
gimnazijų yra 343 su 80,000 
moksle ivių (buržuazinės 
Lietuvos laikais 1939 — 40 
metais valdžios gimnazijose 
ir progimnazijose tebuvo 
60,000 mokinių).

Didelių pasisekimų yra ir 
kaimo švietimo srityje. Pa
imsim Ukmergės ‘apskritį. 
1939 metais čia būta vienos 
progimnazijos ir 2 gimnazi
jų. Dabar apskrityj yra 4 
gimnazijos ir 15 progimna- 
zijy- <

Lietuvoj veikia 2 poli
technikumai, 9 mokytojų 
seminarijos, trys • vidurinės 
ekonominės mokyklos, 1 pe
dagoginis institutas, 2 kon
servatorijos ir 2 dailės in
stitutai. Šitose mokslo įstai
gose niokosi apie 6,000 
moksleivių.

Vilniaus, Kauno universi-. 
tetuose, Žemės Ūkio Akade
mijoje, Veterinarijos Insti
tute studijuoja daugiau 
kaip 7,000 studentų.

Didį rūpestingumą paro
do Tarybų valdžia ypač 
tiems, kurie anksčiau nega
lėjo mokytis. Organizuota 
32 vidurinės mokyklos, 14 
pradiniu mokyklų ir 4 liau
dies universitetai. Viso Lie
tuvos mokyklose ir univer
sitetuose mokosi per 3i92 
tūkstančius žmonių, o kar
tu su įvairių kursų klausy
tojais per 400 tūkstančių 
žmonių. »

Našiai vystosi jaunos 
Mokslo Akademijos veiki
mas. Mokslo tiriamieji in
stitutai, Lietuvos moksli
ninkai baigė 30 originalinių 
darbu. Dešimtys naujų 
mokslo darbų dabar spaus
dinami. i

Žymiai išaugo kultūros 
bei švietimo įstaigų tinklas. 
Jau 1947 metu rugpiūčio 1 
d. veikė 2,550 klubų — skai
tyklų (1940 — 41 metais 
jų tebuvo 580), 24 kultūros 
namų, tiek pat. muziejų, 290 
knvgvnų.

Raštingumas, k u 11 ū r a 
skverbiasi į Lietuvos kai
mą, pirm nemačiusį nei ki
nų nei teatrų, šiandieną 
kaimo vietovėse veikia 2,500 
klubų — skaityklų, 24 kul
tūros namai. Ar seniai Lie
tuvoj be miesto kinų tebūta 
2 privačių kilnojamu kino 
įrengimų, šiandien tik kai
mo vietovėse veikia 62 sta
cionariniai ir kilnojami ki
no įrengimai. Organizuoja
mas mokyklų ir kursų tink
las neraštingumui likviduo
ti. Mes siekiame 1950 me
tams visiškai likviduoti gy7 
ventoju neraštingumą.

Išimtinai palankios sąly
gos sudarytos masiniam 
sportui, teatrams ir bend
rai menui vystytis. Su tikru 
įkvėpimu ir kūrybiniu en
tuziazmu mūsų kompozito
riai, menininkai, skulpto
riai kuria naujus kūrinius.

Jau atsirado pirmoji lie
tuviu Stalininiu premijų 
laureatų grupė, žodžių, res
publika gyvena kultūrinę 
revoliuciją.

Aš nenoriu kartoti tai, 
kas buvo ne kartą sakyta,' ir 
trumpai rašau anie patį 
esmingiausia. O juk gilūs 
nakitimai vyksta visur, vi
same gyvenime ir mūsų 
tautos sąmonei. Jaunosios 
respublikos laimėjimų nega
li nuneigti net mūsų prie
šai. Ir lygiai, kaip rusu tau
tos 30 metų vystymasis ta- 
rvbines santvarkos salvgo- 
mis atitinka praeities šimt
mečius, tain treji metai, tik 
treji metai! Tarybų Lietu
vos respublikos, galima drą
siai gretinti su vystymosi 
dešimtmečiais senosios lie
tu vos sąlygomis. Per trejus 
metus pas mus išėjo knygų 
lietuvių kalba daugiau kaip 
per 25 metus buržuazinėj 
Lietuvoj. Senoji Lietuva ne
turėjo savo kino filmų. 

šiandien mes juos turime, 
veikia dokumentinė kino 
studija, ir jau vyksta pa
ruošiamieji darbai Vilniuje 
meno kino studijai pastaty
ti.

Smetoniškoji klika iš vi
sų jėgų stengėsi suteikti 
sostinei Kaunui ypatingą 
žvilgėjimą, tvarkė šį vienin
telį miestą, pridengdama vi
lomis priemiesčių skurdą. 
Šiandien tvarkomas visas 
Kaunas, atsivėrė dideli ga
limumai miestui ir jo pra
monei augti. Ir Kaunas ki
tų respublikos miestų šei
moj kas metai auga. Paim
sim Nemuną. Išdraskyta į 
dalis laivybinė upė seko. 
Laivyba nesivystė. Šiandien 
sujungtas Nemunas gyvena 
didį gyvenimą. Tik Kauno 
upės uostas šiais metais 
praleido beveik pusantro 
karto daugiau krovinių ne
gu 1937 m.

Kame šitų pasiekimų pa
slaptis? Kame Lietuva stai
ga radusi tokią stebuklingą 
gaivumo energiją? Kodėl 
šitos jėgos neturėjo ir ne
galėjo turėti buržuazinė 
Lietuva? šita jėga glūdi ta
rybinėj santvarkoj, pažadi- 
nusioj mūsų liaudį, atvėru
sioj plačias ,erdves, neišse
miamus galimumus vysty
tis.

Spalio revoliucijos pasie
kimų dėka Lietuvos darbo 
žmonėms priklauso valdžia 
savo krašte. Seniūnų — 
buožių, apskrit. viršininkų, 
dvarininkų, ministrų - sava
naudžių fabrikantų, banki
ninkų, pirklių ir įvairaus 
plauko politinių spekulian
tų vietoj šiandien apylinkių, 
valsčių, apskrities ' vykdo
mųjų komitetų . pirminin
kais, ministrais, Aukščiau
siosios Tarybos deputatais 
yra darbininkai, buvusieji 
kumečiai, mažažemiai ir vi
dutiniai valstiečiai ir darbo 
inteligentijos atstovai.

Spalio revoliucijos pa
skelbtų principų dėka, vals
tiečiai gavo žemę, apie ku
rią jie tik svajojo dirbdami 
buožių ir dvarininkų nau
dai. Spalio revoliucijos dė
ka Lietuva, būdama pilna
teisis Tarybų Sąjungos na
rys, turi tikrą politinę bei 
ekonominę, o ne iliuzinę ne
priklausomybę. Spalio revo
liucijos dėka Lietuva yra 
sujungusi visas savo žemes: 
Vilnių. Kauną. Klaipėdą. 
‘ Spalio revoliucijos laimė
jimų dėka Lietuvos darbo 
žmonės nutraukė naciona
listinius pančius, neleidu
sius jiems bendrauti su ki
tomis tautomis, dalytis su 
jomis sąvo pasiekimais 
ekonomikos, mokslo, litera
tūros ir meno srityje, •d

Scranton. Pa.
Liet. Literatūros Draugijos 

39 kuopos susirinkimas atsi
bus 9 d. lapkričio (Nov.), pas 
draugę E. Geležauskienę, 1210 
Blair Ave., pradžia 2 vai. po 
pietų. Visi draugai dalyvau
kite, nes turime daug svarbių 
reikalų apsvarstymui, taip pat 
reikės darinkti delegatas į 
XII Apskrities konferenciją, 
kuri atsibus lapkričio 16 d., 
Wilkes-Barre, Pa., Lietuvių 
progresyvių - svetainėj, 325 E. 
Market St., nes d. F. M. In- 
driulis, kuris buvo delegatu, 
jau išvažiavo į Floridą.

LLD 39 kuopos Sekr.
P. Šlekaitis.

GRAIKIJOS MONARCHI
ST AI PRAŠO DAR 
15,000,000 DOLERIŲ

• Washington. — Graikijos 
monarchistų valdžia prašo 
dar $15,000,000 karinės ir 
“civilės” paramos iš Ame
rikos, priedan prie šimtų 
milionų, kurie jau suteikti 
monarchistams, pagal Tru- 
mano mokymą.

NEWARK, N. J.
RUDENINIS SIETYNIEčiy 

PASIRODYMAS
' š. m. lapkričio 1 d., Lietu
vių svetainėj, ISO New York 
Avė., j vyk o rudeninis Sietyno 
choro išstojimas. “Sceniškas 
muzikos vaizdas.” “Gojaus 
varsose koncertas.” “Spalvo
tas artistiškas vakaras.” ši
taip ir panašiai buvo skelbia
ma išanksto.

Ir laukėme ko tokio nepa
prasto. Nepaprastai ir išėjo. 
Sietynas pasirodė saviškai, 
originaliai. žinoma, ir “pa
sigirdo,” davėsi girdimas.

Naujovę sumanė; suorgani
zavo ir įvykdė patys sietynie- 
čiai, bandydami duoti publi
kai ką nors naujesnio, meniš
kai patrauklesnio ir įspūdin- 
gesnio.

Sietyniečiai savo tikslą pa
siekė. Jokių programų bei la
pelių nebuvo. Vadinas, publi
ka nieko negalėjo žinoti iš
anksto, kas ir kaip bus. Visa 
tai kėlė smalsumą ir susido
mėjimą. Visi sėdi ir laukia, 
kadagį čia pakils ta užuodan- 
ga ir parodys gražiai išsi
rikiavusius ant pastolio siety- 
niečius. Bet užuodanga ne
juda.

Tik štai, iš kur buvę kur 
nebuvę, vikriai sumaršavo visi 
sietyniečiai ne ant pastolio, 
bet lygiai su publika, iš prie
kio, ir sustojo visi gražiai 
pryšakyj pastolio. Ir tuojau 
pratrūko su Amerikos himnu, 
paskui kurį tuoj Sekė Lietuvos 
himnas. žinoma, skambiai, 
garsiai, visai kaip pridera. 
Vietomis ir publika pritarė.

Tai kas čia bus toliau ? Ar 
ir visa programa vyks taip, 
ant grindų ? Ne, kaip matai 
sietyniečiai iš abiejų šonų eilė
mis suėjo ant pastolio ir pa
sislėpė už užuodangos. Išeina 
Onutė Stelmokaitė ir praneša, 
kad jau prasideda—tėmykit.

Ūmai pakyla ir užuodanga— 
ir prieš mus įdomi scena: 
Gražiai išpuoštas kambarys, 
sakytum koks pasilinksminimo 
vakaras ar naktinis klubas. 
Sietyniečiai sau laisvai susėdę 
paliai sienas, prie stalelių ir 
staliukų. Visi gražiai, vaka- 
riškai pasirėdę. Merginos ir 
moterys išeiginėm, spalvotom 
suknelėm ,vyrai daugiausiai 
juodom eilinėm, vienodai pa- 
siraišioję kaklaryšius. Po kai
rei jaunuolis skambina forte
pijoną. Ir gerai skambina — 
ir įdomiąs melodiją. Tai Jonas 
Simelevičius, jaunasis. Susė
dę sietyniečiai — lyg ir pu
blika, ar svečiai. Kas klau
sosi piano, kas sau šnibždasi, 
žestikuliuoja, šaiposi. Mergič- 
kos pereina su doklais, pri- 
nešdamos svečiams ko truk- 
telt. O Čia po dešinei ir ba
riukas. Stovi buteliai su skys
timėliais. Vienas, kitas, tre

REIKALINGOS
MERGINOS IR MOTERYS

Mieravimui ir atrinkimui tabako.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

5 DIENŲ SAVAITĖ

Kreipkitės Gatavai Dirbti 

Transportacija Suteikiama 
t

HALE TOBACCO 
WAREHOUSE

Main St., Gildersleeve, Conn. Tel.: Gildersleeve 1212 

VAKARAIS: Telefonas GILDERSLEEVfe 4563-R

(262)

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) Penkt., Lapkr. 7, 1947.

čias iš tų . svečių tyliai sau 
prieina prie baro ir su mi
mika susikalba su svetingu ba- 
rininku. Išsimėtą pų vieną, po 
kitą ant drąsos, pasišaipo, pa
sikraipo ir grįžta sėstis. Jų 
vieton stoja kiti, ypač jaunuo
liai. Linksma, smagi atrodo 
kompanija. . .

Pianistas < užbaigė, lydimas 
aplodismentų, ir susimaišė su 
kitais svečiais. O čia tuojau 
ateina šauniai, su išsiuvinėta 
“rubaška,” su juosta, mėly
nom plačiom kelnėm ir auluo
tais “čebataisC’ linksma mina 
jaunuolis. Per pečius jam pa
kabinta armonika. Ir užrėžia 
jis gyvą šokių melodiją. Tuoj 
pridurmui pasileidžia šokti 
kaimietiškai pasirėdžiusi len- 
gvakojė mergaitė. Tai iš rusų 
“Volga” šokėjų grupės. Ne
trukus pasirodo dar vienas 
tautiškai pasidabinęs jaunuo
lis šokėjas. Gyvai, energingai 
išpildo jiedu porą šokių. Ap
lodismentai . Išeina augalotas 
gražus matrosas. Smarkiai, 
ritmingai trepsėdamas, pri
tūpdamas ir pasišokinėdamas, 
šoka jis azartišką jūreivišką 
šokį. Katutes ploja ir publi
ka ir svečiai čia pat ant pa
stolio.

Prie piano sėda Milda Janu- 
šoniūtė-Stensler ir skambina 
IvAnovici valsą. Čia ūmai visi 
svečiai (sietyniečiai) laisvai 
sau sustoja eilėmis, kuopelė
mis ir užtraukia dainuot to 
valso dainą: “Mėnuo žvitrus 
glosto sodo šakas.” Dainuo
ja 'puikiai, liūliuojančiai, ro
mantiškai. Vietomis dainuoja 
visas choras, vietomis tik jau
nuolių oktetas. Išeina gražiai, 
pagirtinai.

Janušoniūtė sėdasi sau tarpe 
svečių. Svečiai vėl sau susė
da ir tyliai sau būk tai kalba
si, juokauja. Jaunuoliai vie
nas, kitas nuduoda jau nieko 
sau įsikaušę, net būk tai ir su
siginčija, vis mimikomis. O 
juos rūpestingai ir įtikinančiai 
numaldo, rankom mosikuoda
mas gėrimų “šinkorius.” Ir 
štai tuoj ateina dvi viešnios. 
Greitnekietė Kasmočiūtė pra
deda skambinti pianą, o Klyv- 
lando šaunioji auklėtinė Vio
leta čypaitė dainuoja. Ir lie
tuviškai ir angliškai, bent ke
lias dainas paeiliui. Balsas jai 
skardus, aukštas, dramatiškas 
soprano balsas, su didelėmis 
galimybėmis. Jaunuolė gau
siai apdovanota ir turi ką la
vinti. Ir gausiai jai ploja pu
blika ir svečiai. ’

Abi viešnios artistės išeina. 
Rikiuojasi oktetas. Vis tai 
žali, gražūs berniokai, laibi, 
augaloti — ir gana gerklingi. 
Jau spėjo pagarsėt savo su
tartinėmis.

Oktetas sudrožia bent kelias
(Tąsa 5 pus.)



LABOR LYCEUM

949 Willoughby AveLAPKRIČIO 9 NOV

Brookly

KONCERTO PRADŽIA

$1.50

BROOKLYNO AIDO CHORAS, VADOV A UJAMAS GEORGE KAZAKEVIČIAUS

w

PAVIDIS RADIO 
ORKESTRĄ

Iš anksto įsigykite bilietus, 
užtikrinkite sau sėdynę.

Kaip matote iš paskelbimo, bus nepaprastai turininga ir graži programa. Kiekvienas pasistengkite būti šiame koncer 
RENGĖJAI.

juos įvairius kavalku 
Šokiams

BIRUTA RAMOŠKAITĖ, Sopranas
Tai pasižymėjusi operų dainininkė ir vaidintoją, 

taipgi New Yorko mieste dainuoja per radiją

STASYS KUZMICKAS, Bosas
, dalyvavęs koncertuose visose didžiausiose 
rikos lietuvių kolonijose. Tai stiprus ir 

gerai išlavintas balsas.

MHHeI

LONGINAS BUINIS 
žymus smuikininkas, mažai girdėtas tarp lietuvių 

gros solus šiame mūsų dienraščio koncerte.

STYGŲ ANSAMBLIS “VYTURĖLIS” 
Vadovaujamas EDWARDO SIDNEY-ŽIDŽIŪNO

Dalyvaus programoje su naujomis dainomis. Prie šios 
Stygų Orkestrus taipgi yra ir dainininkų grupė, kuri 
skambinant sudainuos gražių Lietuvos liaudies dainų.

ALBERTAS VASILIAUSKAS, Tenorą^
Puikiai išsilavinęs dainininkas, daug kartų pasižymėjęs 
amerikoniškoj scenoj. Mes jį girdėsime Laisvės koncerte.

KOSCIUSKO ŠOKIKŲ GRUPĖ
Dalyvaus lenkų šokikų grupė, kuri jau ne kartą yra pa 

sižymėjus Carnegie Salėje. Pirmu kartu jie 
dalyvaus lietuvių koncerte.

Iš



LOWELL, MASS.
MŪSŲ ŽINIOS

, Rugsėjo 14 d., Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draugystės su
sirinkime buvo perskaitytas ir 
vienbalsiai priimtas laiškas 
nuo “Civil Rights Congress’o“ 
su atsišaukimu paramos civili
nių teisių gynimui.

Visų suprasta, kaip svarbus 
darbas yra Civilių Teisių Kon
greso ir todėl draugystė iš 
labdarybės fondo paskyrė $5 
tam svarbiam tikslui. Taipgi 
ant vietos parinkta aukų, ir 
bendrai susidarė $13.

Pavieniai paaukota sekan
čiai: R. Chulada $2; po $1: 
S. Paulenka, J. Blažonis, Al. 
Rutkauskas ir U. Daugirdie
nė; po 50c: V. Mikalopas, J. 
Palubinskas, Emilė Petkevičie
nė ir Charles Koyutis. .

Tenka padėkoti Sūnų ir 
Dukterų Draugystei ir pavie
niams draugams už suteiktas 
aukas.

Šį sekmadienį, lapkričio 9, 
įvyks Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų Draugystės mėnesinis susi
rinkimas, kaip ir paprastai, 
Lietuvių Piliečių Kliubo salėj, 
14 Tyler St. Reikia visiems 
dalyvauti susirinkimuose ir 
rūpintis draugystės reikalais. 
Draugystė nors nedidelė, bet 
ji laisva - pažangi ir gerai 
tvarkosi savo reikaluose.

Vėlesniu laiku draugystė 
turėjo tris gana rimtas ligo

nes. Bet tos draugės: A. 
Paulenkienė, E. Petkevičienė 
ir E. Mikalopienė—visos pa
sveiko ir vėl, kaip ir buvę, 
gražios ir sveikos dalyvauja 
sveikųjų sueigose.

Lowellio pažangusis judėji
mas su širdperša pasigenda 
draugės velionės Uršulės Pus- 
kunigienės, kuri pereitą spalių 
mėnesį pasimirė (nepamenu 
tikrai dienos).

Nors Uršulė buvo pilnai lais
va moteris ir gyva būdama la
bai daug ir širdingai darba
vosi pažangiųjų organizacijo
se, prie kurių ji priklausė, ta
čiau su jos kūno palaidojimu 
pasielgta kitaip, negu ji gy
vendama dvasiniai buvo nusi
teikusi.

Lai ji ilsisi ramiai amžinai, 
o jos veikimas, kuomet sveiką 
buvo, pasiliks ilgai, ilgai at
minčiai !

Kuomet skaitytojai šiuo.s žo
džius skaitys, tai Lowellio Lie
tuvių Piliečių. Kliubo lapkri
čio mėnesio susirinkimas jau 
bus praėjęs. Tikimasi išgirsti 
gražių raportų iš Kliubo gy
vavimo. Veikiausia bus pa
keltas klausimas apie įsigiji
mą Kliubui šėro Lietuvių Kul
tūrinio Centro. Reikėtų ir ki
toms organizacijoms apie tai 
pagalvoti .

Kliubas rengia didelį ir gra
žų bankietą lapkričio 30 die
ną. Veikiausia išeisime su

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kainom.

Nepaprastai Žemom Kainom!
Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 

Branzalietai ir Špilkos. 
Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

R.oligijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valdoje kreipkitės pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą Vainų
Puikiai [rengtos Uvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

*

Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patama- 
yimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILApELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

it**

gražiu pasisekimu. Taigi pa
silengvins finansinis klausimas 
pasipirkimui viršminėto Cen
tro šėro.I

Kliubas dar vis turi šio- 
kių-tokių problemų apie savp 
namą; dabar duota graži ci- 
mentinė siena, prie kurios Juo
zas Kasparas pridėjo daug 
darbo ir laiko, tą- viską pa
aukodamas Kliubui. Ačiū 
jam!.

Duota ilga ir graži vielinė 
tvora, kas Kabai puošia visą 
šoną Kliubo nuosavybės.

Dar vienas-kitas darbas 
reikės atlikti ir Kliubas eis 
prie užbaigimo didžiųjų dar
bų.

Rapolas čiulada, Juozas 
Blažonis ir Jonas ir Julia Gi- 
cevičiai buvo pirmutiniai pas 
mus pasirūpinti su Kultūrinio 
Centro Šerais. Atsiras ir dau
giau geradarių. Atminkime, 
kad Šerai yra skolinių ronų 
gydytojai.

J. M. Karsonas.

Detroit. — CIO Auto.' 
Darbininkų Fordo lokalo 
taryba atsisakė pasirašyt 
priesaikų prieš komunistus.

Stockholm. — Ispanijos 
valdžia nepanaujina Švedi
jos lėktuvam leidimo skrai
dytu Ispanijon.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD Moterų 155 kp. susirinki
mas jvyks lapkr. 10 d., 7:30 v. v., 
Liet, salėje, 29 Endicott St. Visos 
narės dalyvaukite. Reikės rinkti at
stoves sekantiems metams j valdybą 
ir naujų narių atsiveskite. — A. W.

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20-tos kuopos Moterų Sky

riaus susirinkimas jvyks penktadie
nį, lapkričio 7 dieną, Lietuvių Sve
tainėje, 315 Clinton St. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visos esate kvie
čiamos dalyvauti, nes turime daug 
svarbių reikalų atlikti. Jau visoms 
yra žinoma, kad- rengiamės prie ju
damų paveikslų, kurie jvyks gruo
džio 7-tą, turėsime gerai prisireng
ti. Bandykime atvykti laiku ir atsi- 
veskime naujų narių. — Sekretore 
O .Girnienė. (259-260)

DETROITU MICH.
Sąryšio konferencija jvyks lapkr. 

8 d. Draugijų salėje, 4097 Porter 
St. Visi delegatai dalyvaukite kon
ferencijoje, nes yra daug svarbių 
dalykų aptarti. Bus išduota rapor
tas iš atsibuvusio pikniko (rugsėjo 
28 d.), varde visų draugijų bus pa
dalintas pelnas. Tad dalyvaukite, 
išgirsite raportus ir paimsite savo 
Draugijos pinigus. — S. Tvarijonas, 
pirm. (259-260)

SHENANDOAH, PA.
LLD 17 kp. susirinkimas jvyks 

lapkr. 9 d., 3 vai. dieną. Miners 
Hall, kampas Main ir Oak St. Ma
lonėkite visi dalyvauti, nes yra 
•svarbių dalykų aptarti ir bus vir
šininkų rinkimai. — P. Eidukevi
čius, sekr. (259-260)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas jvyks 

lapkr. 9 d., 10:30 vai. ryto, 29 En
dicott St. Draugų prašau dalyvau
ti, nes čia manau gausime naują 
knygą už šiuos metus, taipgi yra ir 
pora svarbių klausimų aptarti. — 
J. M. Lukas, sekr. (259-260)

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į • \

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

' Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Matthew 
BUYAUSKAS 

.Laidotuvių Direktorius

Liūdnojo valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai -patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios 

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5172

s

Newark, N. J.
------------------- 4)

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
dainuškas lietuviškas ir porą 
angliškų.1 Dainuoja sau lais
vai pusračiu sustoję, net ran
kom apsikabinę, nelyginant 
pusberniokai kur ant dirvono. 
O tuo tarpu kiti sietyniečiai— 
svečiai—vis saviškai tvarstosi 
pasieniais. Kiti būk klauso 
dainų, o kiti tyliai sau kokias 
komedijas varinėja. Oktetui 
su pianu pritaria Lelija Šime- 
leVičiūte ,o pats J. šimelevi- 
čius vis kartu su savo oktetu. 
Jų dainos gražiai nuteikė pu
bliką.

Paskui stojo duetą dainuot 
brolis su seseria — Vladas 
(Walter) ir Lelija (Lillian) 
šimelevičiai, Pianu juos ly
dėjo, rodos, Milda Janušoniū- 
tė.

Oktetas sau išsispaisto, er- 
zeliuojasi sau mimika prie ba
ro, gerkliukes pavilgo, gal tik 
ir geltonu “undenėliu,” o gal 
kartais ir kokiųo stipresniu 
skystmėliu — kas ten juos da
bar suvaikys. . .
• Sukyla, susigrupuoja ir sve
čiai—sietyniečiai. Iš pirmo 
Onutė Stelmokaitė - Eicke pa
dainuoja. ariją iš operetės 
“Cukrinis Kareivis,” o tuoj 
paskui išsijudina dainuot ir 
visas choras, vis iš tos pačios 
operetės.

žiūriu, klausaus — ir vis 
pasigendu paties choro moky
tojo Vlado Žuko. Tur būt, jau 
taip buvo patvarkyta, kad 
choristai sau gražiai, tvarkin
gai apsiėjo patys. Ir tik į pa
tį galą, operetes posmus be-- 
dainuojant, priešais sietynie- 
čius atsistojo iš kur atsiradęs 
Žukas ir, energingai rankom 
diriguodamas, pagyvino ope
retės ariją.

Visą tą laiką užuodanga 
nei krust. Ir tik dabar lapt 
ir nusileido. Publika ploja, 
visi taip įsismaginę ir daina
vimu ir tokiu nepaprastu sce
nišku vaizdu. O čia išeina 
Stelmokaitė ir praneša, kad 
jau po visam, dėkui labai už 

‘atsilankymą ir parėmimą, — 
dabar bus šokiai. . .

Sukilom visi, išsispaistėm 
pašaliais. Kalbamės, savo 
įspūdžiais ^dalijamės. Beveik 
visiems patiko tokia naujeny
bė, toks laisvas dainavimas 
ant įdomaus, gražaus sceniško 
fono. Kiti pastebėjo, kad, 

(tėmijant tuos svečius, kaip jie 
ten mimikas varinėja, sunkiau 
buvo susikuopti ant dainavimo 
ir sekti dainų eigą. Daugiau 
buvo išsiblaškymo ir netaip 
gera buvo įsiklausyti dainų. 
Bet vis dažniausia girdėjai: 
“Short and sweet,” neilgai 
dainavo, bet gerai. Išnyko 
ūmai suolai, ir po aslą ėmė 
sukti Ivanovici valsą poros ir 
porelės.

O publikos buvo gražios, net 
ir iš apylinkės. Buvo Sietyno 
patrijotų iš Bruklino,, iš Greft- 
neko/ Elizabeto, Harisono.

Stoviniuojam, kalbamės. Lat
vis draugas Karolis Sermuks 
(Sermukslis - šermukšnis) pa
pasakojo, kad palyginti nedi
dukė latvių kolonija sudėjo 
15 tūkstančių dolerių ir nu
pirko RCA elektronišką mi
kroskopą Latvijos universite
tui Rygoje. Padidina 50,000 
kartų ! Įteikė mikroskopą Ta
rybų konsului, o iš ten rusų 
laivas nuvežė Rygon. Tokį 
pat elektronišką mikroskopą 
siunčia gudai (bielorusai) 
Minsko universitetui. Man re
gis, kad tokio pat mikroskopo 
reikia ir Lietuvos universite
tui. Gal draugai kanadiečiai 
tai įtaisys, ir dar ką priedo.

Girdėjau, Sietyno oktetas ir 
pats choras rengiasi į Rytinių 
Valstijų Meno Festivalį.

Malonu buvo pastebėt, kad 
į chorą grįžo keletas pirmes
nių narių. Kiti dar rengiasi 
grįžti. Chore ypač dar daug 
Vietos jaunuoliams. Sietyno 
Choras gražiai išlaiko savo 
garbingas tradicijas. Kad ir 

,per šį koncertą jis buvo taip 
gerai prirengtas, kad apsiėjo 
be savo mokytojo Žuko; Žu
kas pribuvo tik į pačią pa
baigą. Vadinas, sietyniečiai 
gerai išmuštruoti.

J. Kaškaitis.

Reikalauja įkalini Maniu 
Iki Gyvos Galvos

Amerikonai Padeda Iranui 
Didini Ginklų Fabrikus

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Bucharest, Rumunija. — 
Valdžios prokuroras reika
lavo įkalint iki gyvos gal
vos dr. Julių Manių, kaip 
šalies išdaviką. Liudytojai 
ir dokumentai parode, kad 
Maniu darė sąmokslus su 
fašistiniais rumunų kari
ninkais ir su Anglijos ir 
Amerikos atstovais surengt 
ginkluotą sukilimą ir nu
verst demokratinę Rumu
nijos valdžią. Apart Maniu, 
teisiama ir 18 jo sėbrų- 
suokalbininkų. Keli iš jų 
liudijo prieš savo vadą Ma
nių, tariamą tautinės vals
tiečių partijos vadą. Su
prantama, kad jo bendrai 
bds lengviau nubausti, ne
gu jis.

ITALAI BIJO CHOLEROS
Roiųa. —'Italijos sveika

tos valdyba įsakė įskiepyti 
nuo choleros visus laivakro- 
vius ir kitus uostų darbinin
kus Neapoly j, Genuoj ir ki
tuose stambiuose prieplau
kų miestuose.

Anglų Valdžia Siūlo Panai
kint Plakimo Bausmę
London. — Valdžia pasiū

lė, kad seimas panaikintų 
plakimo bausmę nusikaltė
liams; sako, leistina būtų 
kalinius plakti tiktai už 
rimtus kalėjimo taisyklių 
sulaužymus.

12 METŲ VAIKAS NUŽU
DĖ SAVO DRAUGĄ*

Chicago. — 12 metų vai
kas Howard Lang prisipaži
no, kad jis peiliu subadė ir 
akmeniu užmušė savo drau
gą, 7 metų vaiką Lonnie 
Fellick. Howard sakė, jog 
Gerald Mickaleck, 9 metų 
berniukas, laikė Lonnie, 
kuomet Howardas, žudė lai
komąjį. Lonnie, susipykęs 
su Howardu, grąsino pasa
kyt jo motinai, kad Howar- 
das pavogė iš jos $10. Už 
tai Howardas ir nužudęs 
Lonnie. Menama, kad Ho
wardas nebus nusmerktas 
mirt elektros kėdėj, nes 
per jaunas.

San Francisco. — Biznie
rių kandidatas Elmer E*. 
Robinson gavo 116,937 bal
sus į miesto majorus, o uni
jų remiamas Frank R. Ha- 
venner 101,408. .

Washington. — Žemdir
bystės departmėntas įspėjo, 
kad 1948 m. dar sumažės 
amerikiečiams maistas.

Amerika duoda dar $27,-
700,000 pašalpai Chinijos 
tautininkam.

F.W.Shalins
Š (Shalinskas) i

Funeral Home | 
* 84-02 Jamaica Avenue ' 
5 Opposite Forest Parkway > 

WOODHAVEN, N. Y.
5 Suteikiam garbingas laidotuves i

8150/ .
> Koplyčias suteikiam nemokamai J
> visose dalyse miesto. £
5 Tel Virginia7-4499 >

Kairo.—Associated Press 
praneša, kad Irano valdžia 
su amerikonų pagalba iš
dirbo 5 metų planą, pagal 
kurį didins ginklų gamybą 
Irane. Ginklų plano komisi
joje yra Su amerikonai — 
B. M; Heede, pirmininkas 
newyorkines inžinierių ir 
eksporto kompanijos, ir 
George Phocas, tos kompa
nijos pareigūnas. Jie ypač 
pagelbės Iranui paplatint, 
girdi, “puikius” karinius 
fabrikus, kurie buvo pasta
tyti vokiečių inžinierių va
dovybėje pirm Antro ja pa
saulinio karo.

- ' . 'I — _ -- ■ *

LIETAUS DARYMO 
KOMPANIJA

Topeka, Kansas. — Vals
tijos sekretorius inkorpora
vo lietaus darymo kompani
ją Snow ir leido jai par
duoti $25,000 Šerų.

ELEKTRINIŲ PRESŲ
OPERATORĖS

FRED GOAT CO.
314 DEAN ST., BROOKLYN

(260)

UŽBAIGĖJOS
IK RANKOM ATLAPŲ TAISYTOJOS

Prie Vyrišky Siūtų
Nuolatinis Darbas

Aukščiausios Alpos Garantuojamos.
TAYLORED CLOTHES

321 Greenwich St., N. Y. C.
(Arti Chambers St.)
Tel. WAlker 5-8605

(261)

NAMŲ DARBININKf;
Guolis ant vietos. Maža šeima. Gausus 
liuoslaikis. Transportacija užmokėta. Mrs. 
Ch. W. Jablon, 854 Ocean Ave., Brooklyn.

Arba skambinkite Buckminster 2-1527. 
Užmokėsime už telefoną.

(265)

New Haven, Conn.
Bus minima 30 metų Tarybų 

Sąjungos sukaktis nedėlioję, 
9 d. lapkričio, 2:30 vai. po 
pietų, Ukrainian Mali, 222 
Lafayette St.

Bus geri kalbėtojai. Bus 
rusų šokikų grupė. Prašomi 
atsilankyti. Rengėjai.

Meriden, Conn.
Paminėjimas 30 metų Tary

bų Sąjungos gyvavimo įvyks 
sekmadienį, lapkr. 9 d., 7 vai. 
vakare, Blue Room, Fraternal 
Building, 35 State St., Meri
den.

Bus geri kalbėtojai ir rusų 
šokikų grupė. Prašomi skait
lingai atsilankyti. Rengėjai.

Lake Success, N. Y. ’— 
Pranešama, kad Sovietai 
neįsileis į šiaurinę Korėją 
Jungt. Tautų seimo komisi
jos, jeigu komisija ir bus 
išrinkta.

PAJIEŠKOJIMAl
Pajieškau darbininko dirbti ant 
ūkės. Dirbame daugiausia su mo
derniškom mašinom. Su atlyginimu 
susitarsime. Prašome rašyti seka
mu antrašu: A.- Oga, R. D. 1.
Easton, Pa. (259-270)

ŽODYNAS
Lietuviškai - Angliškas 

ir
Angliškai - Lietuviškas 

A. Lalio žodynas
Nauja laida

Išleido dr. D. Pilka
Kaina 12 dolerių 

Reikalaukit iš
DR. D. PILKA

546 E. Broadway
South Boston 27, Mass.

a..  a

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TeL EVergreen 8-9770

S------------------------------------------------- Q
įmoMiniiM

BAR & GRILL 
Lietuviška Alude 

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu toki 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampa* Broadway Ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191
i miniinniiiiiiiiniiiiiintnmniuifliiuiiHiiii|ii|imHlnn|iiiiiiiiiiimiiimiiiiiuiiimniimimmimiiii

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIEMS PIETŪS SEKMADIENIAIS 
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIEN£ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

— ■ j' :----- ■
5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Lapkr. 7, 1947



PR NEIŠSAUGOJOME, TAČIAU IR PR 
PRIEŠAI NETURI KUO GIRTIS

Vien tiktai iš džiūgavimo 
tų spėkų, kurios išstoja prieš 
visa tai, kas darbininkiška, 
aišku, kokios didžios rinkimi
nės svarbos turi proporciona- 
lėš atstovybės balsavimu sis
tema, kurią dabar, nors laiki
nai, pralaimėjome.

Tačiau taip neteisingas yra 
PR priešų gyrimasis didžiu
mos balsuotojų pasisakymu už 
juos, kaip kad neteisinga bu
vo visa kampanija prieš PR.

Kaip ištikrųjų nubalsuota? 
Pirmiausia: Ne visi pilie- 

registravosi balsuoti.
prezidentiniuo- 
mieste balsavo

> 3,300,000 piliečių, 
užsiregistravo arti 

mažiau — viso 2.356,-

jiems patai- 
Tie visi buvo su- 
ir balsavo prieš

pati sąmoningiau-

“VYTURĖLIS” SKRIS Į BRIDGEPORTA, 
BET MES JI GIRDĖSIME PIRMIAU

čiai
Paskiausiuose 
se rinkimuose 
su virš 
šiemet 
milionu i 
248.

Iš tų
000 visai nebalsavo . Iš bal
savusių kiti apie pusė milio- 
no nebalsavo PR—nebalsavo 
už nei prieš. Iš balsavusių PR, 
936,462 
58'6,743 
249,719.

registruotų apie 360,-

Didžiuma Amerikos žmonių 
—liaudis — reikia pripažinti, 
yra sąžininga. Eilinis pilietis, 
ko jis tikrai nežino, visai ne
balsuos, susilaikys. Taigi, šiuo
se rinkimuose:

Balsavo aiškūs demokratijos 
ir darjbininkų priešai, taipgi 
jų užkalbėtieji, 
kauj autieji, 
mobilizuoti 
PR. Ir—

Balsavo
šia demokratinės pilietijos da
lis, daugiausia darbininkai. 
Tie balsavo už PR.

Dalis norinčių balsuoti už 
PR balsų nuėjo prieš PR dėl 
klausimo atvirkščio pastaty
mo. Eidami balsuoti dauge
lis dar tikrai nežinojo, ka- 
traip jie turi balsuoti, kad iš
laikyti PR. Tai rodė su 
džiaugsmu stvėrimas prie sto
čių dalinamu korteliu su ma
šiną parodančiu braižiniu. 
Bet nelaimė, tų kortelių daly
tojų trūko, buvo tik prie ke
lintos ar kelioliktos stoties.

VYTURĖLIO” ANSAMBLIO MERGINŲ KVINTETAS

buvo prieš PR, o 
už PR. Skirtumą 

Skirtumą didoka. 
Tačiau liekasi faktas, kad
mūsų pilietijos didžiuma tuo 
klausimu savo žodžio dar ne- 

. tarė. Nebuvo iššaukta tarti.
Dėl ko didžiuma piliečių 

nebalsavo ?
Priežastys aiškios:
PR priešai tik plūdo visą 

darbininkų judėjimą, pravar
džiavo komunistais ir šaukė 
juos sunaikinti, bet pačios PR' 
sistemos neaiškino. Tas žmo
nių neįtikino reikalu išeiti bal
suoti.

Darbininkų judėjimas tebė
ra nerangus, spauda tik už vis 
pažangiausių teskaitoma, ne
galėjo pasiekti tų milionų 
žmonių išaiškinti jiems PR 
nei tos sistemos svarbos darbo 
žmonėms ir demokratijai.

Rožės Tebežydi 
Kiemuose

New Yorke vis tebesilaiko 
■ šiluma, lapkričio 5-tą buvo 60 
laipsnių* Daržuose krūmokš
niai ,daržovės ir žolynai tebe
žaliuoja. Tebežydi rožės, 
gvaizdikėliai ir daug kitų pra
ėjusio sezono žiedų, priedams 
prie šiam sezonui priklausan
čių chryzantemų. Gal būt 
gamta atsimoka už vėlybą ir 
šaltą pavasarį.

Ypač graži žolynais Lietu
vių Kultūros Centro apylinkė. 
Ten, mat, daugiau erdvės, ne
gu mūsų Williamsburge.

MUZIKOS IR DAINOS 
ANSAMBLIS “VYTURĖLIS” 

Vadovaujamas
Edward Sidney-Židžiūno

Brooklyniečių šaunioji kon
certinės muzikos ir dainos 
grupė — Vyturėlis — ruošiasi 
skristi į pasaulį. Tačiau pirm 
to dar kartą palinksmins' ir 
mus, brooklyniečius.

Vyturėlis dalyvaus dienraš
čio Laisvės koncerto progra
moje ši sekmadieni, lapkričio 
(Nov.) 9, 3:30 vai. po pietų, 
Labor Lyceum, 949 Willough
by Ave., Brooklyne.

Geru tik i etų rezervuotoms 
sėdynėms dar randasi Laisvės 
raštinėje ir pas pardavėjus, 
įžanga į Laisvės koncertą $ 1 
50 ir $1. Vien tik šokiams 
60c. šokiams gros Pavidis

Radio Orkestrą.
Į Bridgeportą Vyturėlis skris 

po Laisvės koncerto, šeštadie
ni, lapkričio 15-tą. Ten vy- 
turiečiai bus vyriausia pajėga 
programoje — gros ir dainuos 
jo grupes ir solistai. O ja
me randasi gorų muzikos 
meistrų ir gražių balsų, tarpe 
jų .jau žinomos solistes: Su
zanna Kazokyte, Lillian Bas
tyto, dainininkės, ir Florence 
K a z a k c v i č i ū t ė, a r m o n i st ė.

Bridgeporte vyturiukai čiul
bės lapkričio 
vai., Lietuvių 
Lafayette St.

Vyturėlis,
šeštadienio vakarą koncertavo 
mūsų kaimynams
kur taip pat buvo gražiai Įver
tintas.

15-tos vakaro 7
Svetainėje, 4 07

beje, praėjusio

esto n am s,

Unijos Viršininkas 
Kritikavo Šmeižikus

Arthur Osman, CIO Whole
sale and Warehouse Lokalo 
65-to prezidentas, praėjusį an
tradienį buvo sušaukęs spau
dos konferenciją tikslu išaiš
kinti visuomenei • ryšius tarp 
unijos ir unijistų pašalpgavių.

Osman pavadino “tiesiogi
niu melu’’ World-Telegram 
paskelbimą, būk miesto ii* 
valstijos duodamos šeimoms 
pašalpos vartojamos išmokėti 
unijai asesmentus. Priešingai, 
sako, 'Osman, unija gavo 987 
asmenims darbus Labdarybės 
Departmental to prašant ir 
tuomi sutaupė tūkstančius tak
sais sumokamų dolerių.

Unijos viršininkas dadėjo, 
kad “World-Telegram žaidžia 
skurdu mūsų miesto biednuo- 
menės.”

Osman parodė reporteriams 
ir įtartojo -nario pasirašytą 
pareiškimą, kuriame narys 
griežtai pareiškia, kad jis nie
kad nėra iš pašalpos'gavęs jo
kio priedo unijos asesmen- 
tams. Dar daugiau, unijos na
rys rašo:

“Niekad nesu gavęs pašal
pos priedui prie savo uždirba
mos savaitinės algos. Boka
las 65-tas visuomet manimi 
rūpinosi. Nuo tapimo unijis- 
tu gruodžio 4-ta, 1945 metais, 
unija pakėlė mano uždarbį 
nuo $24 iki $44, kiek dabar 
gaunu per savaitę.”

Osmanas priminė, kad unija 
ne tik neieško.ir negauna sau 
pašalpų, bet dar kas metai iš- 
aukoja “desėtkus tūkstančių 
dolerių Įvairioms pašalpoms.”

Kalbamasis asmuo esąs du 
kart gavęs pašalpos, bet ne 
priedui prie uždarbio. Vieną

Prašome Talkos Visais 
Vakarais Šią Savaitę

PENKTADIENI, ŠEŠTADIENJ
Visais tais vakarais bus dir

bama nuo tos valančtbs, kuria 
kas galės pradėti, ir iki tos 
valandos, kada jūs nuspręsite 
išeiti, nes—

Raktas i namą jau randasi 
įpūsų rankose.

Šeštadienį prašome 
visai dienai.

Visais tais vakarais 
rasite manadžerį Vincą 
ar, esant reikalui jam
ką kitą atsakom i n gą už jūsų

talkos

name 
Čepulį 
išeiti,

įleidimą ir nurodymą, kas ir 
kur dar liko dirbtina.

Dar yra daug dulkių va
lyti, aprūdijusių metalinių da
lių šveisti, stiklo, porcelinos 
lempų ir joms gaubtuvų plau
ti ir kai kas permaliavoti.

Turintieji, prašomi atsineš
ti savo darbo įrankiu.

Visi prašomi į talką. Tal
komis sutaupysime tūkstan
čius dolerių ir greičiau paruo
šime namą atidarymui.

Namo Komisija.

kartą jis gavęs paramos jo Paul Gleesel, 7(2 metų, ncw- 
žmonai būnant ligoninėje, lab-1 yorkietis, mirė stovėdamas ei- 

pata- į’lėje prie balsavimo stoties, 
164 6 First Avė.

darybės departmental 
rus jam būti namie prižiūrė- 

j ti tris vaikus. O kitu atveju.
per trumpą laiką gavęs pašal
pos būdamas visai be darbo.

Tačiau vien dėl to, kad tas 
pašalpgavis buvo unijistas, 
minėtasis laikraštis sudarė 
įspūdį, būk čia esąs baisus ra
ketas . Kita spauda tai pa
kartojo. Vienok viską išaiš
kinus, nė vienas neskubėjo at
siprašyti. O vienas reporteris, 
ant vietos norėdamas nusukti 
kalbą į kitą Į<ryptį, paklausė 
Osmano, ar jo unija esanti 
“komunistų dominuojama.”

Osmanas atsakė, jog “14,- 
000 mūsų unijos narių įstojo 
ne kovoti už ar prieš komu
nizmą, bet pagerinti savo pa
dėtį ekonominiai.” O jo pa
ties, kaipo unijos viršininko, 
pirmoji pareiga yra gerai at
likti narių jam pavestas par
eigas, sakė jis.
kas, ką jis daro politikoje .kai
po asmuo, neturi niekam ap
eiti.

Mrs. Dorothy Lessor atsidū
rė ligoninėje nuo nežinomo 
motoristo pataikymo į ją su 
auto jai einant skersai Park 
Ave., New Yorke.

Greitai ir Pigiai Išmokinu 
GROTI MANDALINA

Galiu ateiti j namus, kas pagei
dauja. 12 savaičių kursas — $10. 
Daugeliui pakanka vieno kurso. 
Taipgi galima nusipirkti instrumen
tus pas mane už labai pigią kainą. 
Kreipkitės pas: R. židžiūnas, Lais
vės įstaigoj, arba rezidencijoj: 473 
Grand St., viršutinis aukštas, 
Brooklyn, N. Y. (x),

kad įvyks 
lapkr. '22 d. Ruošia 

Našliai, gyvanašliai ir

O jas atli-

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Prašome nepamiršti, 
puiki parė, 
Brooklyno
viengungiai. Liet. Am. Piliečių Klu
be, 280 Union Avė. Pradžia 7:30 
v. v. Tikietas $3 asmeniui. Bus duo
dama geri, skanūs*užkandžiai. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės daly
vauti. Gera Orkestrą šokiams. - 
Kviečia Rengėjai. <260-2611

Savaitinė Pamoka
Praeitais dviem atvejais 

kalbėjome apie raides ir gar
sus ir apie kalbos dalis, ku
rių suradome devynias. Da
bar kai kurias iš tų kalbos 
dalių panagrinėsime kiek ar
čiau. šiuo kartu paimsime 
daiktvardį, skaitvardį ir būd
vardį. Pirmiausiai daiktvar
dį.

Daiktvardis yra žodis, ku
ris nusako asmens, gyvulio ar 
daikto vardą. Daiktvardžiai 
yra tikrieji ir paprastieji: 
Juozas, Kaunas, Lietuva, Ne
munas—yra tikrieji daiktvar
džiai ir jie visuomet rašomi su 
pirmąja didžiąja raide, žmo
gus, miestas, valstybė, upė— 
yra paprastieji daiktvardžiai 
ir juos rašome visai paprastai. 
Taigi, kuomet kalbame apie 
Juozą, tai jį jau išskiriame iš 
kitų žmonių; kuomet sakome 
Kaunas, tai tą miestą išskiria
me iš kitų miestų;
kalbame apie Lietuvą, tai jau 
žinome, apie 
kalbame; o 
Nemunas, tai 
kalbame apie
nomą upę Lietuvoje.

Būdvardis pasako, koks 
žmogus yra Juozas—geras ar 
blogas, aukštas ar storas; būd
vardis taipgi pasako, kokia 
yra upė Nemunas—ar jis gi- 

. lūs, ar jis platus, ir tt.
Linksniavimas

Linksniavimas yra lanksty
mas žodžių taip, kad būtų ga
lima pasakyti apie 
skirtingai,
yra linksniuojama 
dis, būdvardis, skaitvardis ir 
įvardis. Pavyzdžiui: tas vie
nas geras vaikas, to vieno ge
ro vaiko, tąm vienam geram 
vaikui. Kaip matome, čia var
tojama įvardis — tas; skait
vardis—vienas; būdvardis — 
geras; ir daiktvardis—vaikas. 
Tokių skirtingų išsireiškimų, 
kuriuos galima pritaikyti įvar
džiui, skaitvardžiui, būdvar
džiui ir daiktavardžiui yra 
septyni ir juos vadiname links
niais.

Septyni Linksniai
Kiekvienas linksnis, atsaky

damas į tam tikrą klausimą, 
kaitalioja-lanksto savo galū
nes. Kiekvienas toks linksnis 
turi savo vardą ir numerį 
(kelintas iš eilės). Pavyzdžiui 
paimsime skaitvardį, būdvardį 
ir daiktvardį: vienas geras 
vaikas ir perleisime juos per 
visus linksnius. Pirmiausiai 
matome linksnio numerį ir 
vardą, paskui, į kokį klausi
mą tas linksnis atsako ir pa
matysime, kaip tie žodžiai 
kaitalioja savo galūnes.

L Vardininkas 
nas geras vaikas

2. Kilmininkas 
no gero vaiko

3. Naudininkas
nam geram vaikui

4. Galininkas (ką?) vieną 
gerą, vaiką

5. Įnagininkas (kuomi?) 
vienu geru vaiku

6. Vietininkas (kame?) 
viename gerame vaike

7. šauksmininkas (Oh!) 
vienas geras vaike!

Kaip matome,

(kas ?)

(ko?)

(kam ?)

vie-

vie-

kuomet

kokią valstybę 
kuomet sakome 
jau aišku, kad 
mums labai ži-

Išrinktieji {statymų
Leidimo Įstaigosna

Veteranams Laimėti
Valstijos Bonai

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

ką nors 
Lietuvių kalboje 

daiktvar-

septintas 
linksnis neatsako į jokį klau
simą — juomi mes į ką nors 
kreipiamės ar ką nors šaukia
me, dėl to ir vardas jam duo
tas yra šauksmininko.

Daugiau apie lietuvių kal
bą skaitykite Laisvėje sekamą 
savaitę. O šiuo tarpu paragin
kite savo jaunuolius, gyvenan
čius Brooklyno apielinkėje, 
lankyti mokyklėlę. Suaugusie
ji taip pat gali lankytis kaipo 
laisvi klausytojai ir pamatyti, 
kaip jaunuoliai mokinasi.

Mokyklėlėj mokinama: lie
tuvių kalbos, dainavimo ir 
ruošiamasi 
Festivalyje 
Festivalio pradėsime 
didesnį, sunkesnį ir 
dainomis veikaliuka, 
statysime užbaigiant 
lėlės sezoną.

Pamokos įvyksta kiekvieno 
šeštadienio antrą valandą po 
pietų, Laisvės salėje, 419 Lo
rimer St., Brooklyne.

Veiksnys.

Brooklyne buvo renkamas 
vienas kaunsilmanas, ‘ vienas 
kongresmanas ir vienas as
sembly m an as.

į Miesto Tarybą (Council) 
tapo išrinktas demokratų par
tijos kandidatas Thomas J. 
Mirabile, esamasis. Jis buvo 
paskirtas iki rinkimų eiti ter
miną pasitraukusio DiGiovan- 
na, taip pat demokrato, kuris 
tapo paskirtas teisėju.

Mirabile gavo 308,87(5 bal
sus, republikonų Cincotta — 
179,58(5. Gerai pasirodė dar- 
bietė Ada B. Jackson, gavo 
135,957 balsus. Kelly, libe
ralų, gavo 70,000.

J kongresą išrinktas demo
kratų ir liberalų kandidatas 
Abraham J. Multer.

J assembly (valstijos sei
melį) dem. ir lib. kandidatas 
John J. Ryan.

Taipgi Manhattan ir Staten 
Islande buvo renkama po 1 
valstijos senatorių. New Yor
ke išrinktas Joseph Zaretski, 
dem., o Richmonde John M. 
Braistet?, Jr., irgi dem.

Queens apskritis irgi rinko 
1 assemblymaną — išrinktas 
George P. Stier, demokratų, 
darbiečių ir liberalų bendrai 
remtas prieš republikoną Sa- 
varese.

Einant piliečių tarimu, po 
Naujų Metų turėtų veteranai 
gauti Bonų sekamai:

$250 visi tarnavę užjūryje.
$150 virš (50 dienų tarnybos

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

mažiau.

M ieste 
narus

dienų ar

už davimą vetera- 
bonų balsavo 1,205,685, 
389,769.
užmiesčio daviniai tebe- 
nepilni, tačiau ir ten vis 
po daugiau už, negu 
nors ir ne tiek gausus

buvo
buvo
prieš
nuošimtis už, kaip mieste.

Už bonus veikliai stojo
munistai, darbiečiai ir 
progresyviai.

ko- 
kiti

Peter Kapiskas

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

Tel. SOuth 8-5589

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.EVergreen 7-6888

9—12 ryte
1— 8 vakare

Pėnktadlcnlais Uždaryta

Valandos:

KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

dainavimo 
perstatyti LMS 

veikaliukas. Po 
mokintis 

gal su 
kurj pa- 
mokyk-

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

Tel. EVergreen 4-8174

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valandos:

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., Brooklyn, N. Y<

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN G, N. Y.
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST X

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURT1I AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 I 

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

♦ Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

JOHN BURDULIS
Savininkas

OPTIŠKŲ STIKLŲ KRAUTUVĖS
121-07 Jamaica Avenue, Richmond Hill, N. Y.i ’

LIETUVIS APRŪPINA AKINIAIS
‘ “ • ■' * - « » « H ‘e < • LH •» ’ r. į I J.; .i. a »’t

Turi 15 metų patyrimo prie optiškų stiklų gamybos.

Egzaminuoja,akis ir pritaiko akinius.

Kasdien nuo 9:30 ryto iki 6. P .M.
Antradieniais ir Ketvirtadieniais nuo 6 iki 9 P. M. 

šeštadieniais nuo 11 vai. iki 4 P. M.

Telephone Virginia 9-2599

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. DailyjPenkt., Lapkr. 7, 1947

te. y*




