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tuvos negrįžtų Lietuvon. Nau
jienos, Draugas, Keleivis, Vie
nybė ir visi kiti tos politinės 
vie ros laikraščiai entuziastiš
kai sveikina kiekvieną pabė
gėlį, kuris piktai išplūsta da
bartinę Lietuvos santvarką ir 
prisiekia negrįšiąs pas savuo-

gyvuo/01 t<n to" Sil"tvai’l<a Amerika Priešinosi Naujam Franko Pasmerkimui; Gromyko
Pabėgėliai raginami blašk.v- i Sakė, Rezoliucija Patarnaus Ispanijos Žmonėms 

tis į visus pasaulio kampus. , 
Siūlomos jiems šalys, kuriose ! 
juos laukia tiktai vargas ir 
sunykimas. Renkamos aukos 
padėjimui jiems išsiblaškyti. 

O kas keisčiausia, kad tai 
daroma po meilės Lietuvai vė
liava. Jie sako, kad jie miršta 
iš meilės Lietuvai todėl nori, 
kad keletas desėtkų tūkstan
čių lietuvių iškeliautų į Afri
kos bei Pietų 
gles, bile tik

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų seimo poli
tinis komitetas dauguma

Amerikos džiun- 
negrjžtų j Lietu-

pa

pa- 
bei

Bet koks tų žmonių tikra
sis tikslas? Ką jie tuomi 
sako apie save?

Tas, kuris šiandien siūlo 
bčgėliams geriau Afrikos
Pietų Amerikos raistus, negu 
Lietuvą, Lietuvos reikalų sa
vo širdyje turėti negali.

Tiems žmonėms terūpi du 
dalykai: pabėgėlius išnaudoti 
politinei agitacijai prieš Lietu
vą ir jų vardu gerai pasipini
gauti. Skaitau pranešimą, kad 
kun. Končiaus Fondas jau iš
tuštino savo iždą ir prašo be
veik pusantro milijono dolerių 
aukų

Ką gi jie darytų, jeigu ne
būtų pabėgėlių?

Draugas džiaugiasi, 
tines Valstybės nepripažįsta 
Sovietų Rusijos teisėtu Lietu
vos valdovu. Ji pripažįsta mi
nister) Povilą žadeikj, kaip 
teisėtą savo tautos ir valsty
bės atstovą” <D., lapkr. 7 d.).

O žadeikis seniai nebeturi 
nei tautos, nei valstybės. Sa
vo tautos jis niekados ir pir
miau neatstovavo, nes tauta 
jo neišrinko. Jį ministeriu pa
skyrė tautos nerinktas smurti
ninkas Smetona ir jis tik Sme
tonos valstybę teatstovavo. 

‘Jau septinti metai kaip nė tos 
valstybės nebesiranda pasau-

jų n g-

žadeikis skaito 
žmogum, gyvena Lietuvos pi
nigais 
Bačka, 
niekas

save dideliu

ir barška, kaip tuščia 
Niekas jo neklauso, 

su juos nesiskaito.

šį sekmadienį įvyks dviejų 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
apskričių konferencijos. Dvy
liktosios Apskrities konferen
cija įvyks Wilkes-Barre ir 
joje dalyvaus Centralinio Ko
miteto narė d. Sasna. Antro
sios apskrities konferencija 
įvyks So. Bostone.

Centralinis' sekretorius rodė 
man tų apskričių kuopų sto
vį. Mums labai džiugu, kad 
abiejose apskrityse visos kuo
pos stovi labai gerai. Beveik 
visos kuopos yra paaugusios 
nariais, palyginus su 1946 me
tais. Reiškia, gerai, rūpestin
gai pasidarbuota.

Tikimės, jog šios konferen
cijos toliau sustiprins savo 
kuopų veiklą.

Vakar išvyko su prakalbų 
• maršrutu Rojus Mizara. Jis 

patrauks i Michigan valstiją. 
Apartw Detroito, aplankys ir 
mažąsias lietuvių kolonijas. 
Dar gal sustos Clevelande ir 
Pittsburgh e.

Michigan© valstijos lietu
viams puiki proga išgirsti ge
rą kalbėtoją. Tikimės, jog šis 
maršrutas duos gerų rezultatų 

' visam pažangiajam judėjimui. 
I^abai daug, žinoma, puikiau-.

paaštrino pernykščių savo 
rezoliuciją prieš Franko 
diktatūrą Ispanijoj. Ameri
kos delegatas balsavo prieš 
pakartojimą. Galų gale, re
zoliucija priimta 29 balsais 
prieš 6, o 26 delegat. susilai
kė nuo balsavimo. Tarp su
silaikiusių buvo ir Ameri
kos atstovas.

Rezoliucija smerkia Fran
ko diktatūrą ir sako: 
“Franko režimas yra už
temptas ant fašistinio kur
palio ir įvestas daugiausiai 
su pagalba Hitlerio nacių 
Vokietijos ir Mussolinio fa
šistų Italijos.”

Rezoliuciįa ragina visus 
Jungtinių Tautų narius ne
laikyti Franko Ispanijoj 
pilnateisių atstovų, o tik jų 
pavaduotojus; nepriimti Is
panijos į jokias tarptauti
nes Jungt. Tautu įstaigas, 
ir įgalina Jungt. Tautų Sau
gumo Tarybą daryti toles
nius žingsnius, jeigu vis 
dar nebus įsteigta demokra
tinė Ispanijoj valdžia vieton

Vengry Fašistų Draugas 
--Amerikos Svečias

New York. — Atvyko 
Zoltan Pfeiffer, pabėgęs iš 
Vengrijos, vadinamas vals
tiečių partijos, vadas. Ame
rikos valstybės departmen- 
tas pasistengė, kad Pfeiffer 
be jokių ceremonijų būtų 
priimtas į šią šalį.

Kuomet jo brolis buvo 
Vengrijos teisingumo mini
stro pavaduotojas 1945-46 
metais, tai Pfeifferis pavei
kė savo brolį, kad be baus
mės paleistų areštuotus 
vengrus Hitlerio bendra
darbius, net tokius, 
savanoriai tarnavo 
smogikų būriuose.

kurie 
naciu

Washington. — Apie 2,000 
Amerikos oficierių Chinijo- 
je davinėja nurodymus či- 
ang Hai-sheko tautininkų 
armijai, kaip kariaut prieš 
chinų komunistus.

Paryžius. — Sustreikavo 
malūnų darbininkai.

Franko režimo.'
Lenkijos delegatas buvo 

pasiūlęs stipresnę rezoliuci
ją prieš Franko. Bet ji bu
vo sušvelninta ir “suderin
ta” su kelių kitų kraštų pa
siūlymais, ir taip priimta.

Sovietų atstovas Andrius 
Gromyko pareiškė: “Nors 
tai silpna rezoliucija, bet 
vis tiek žingsnis pirmyn, 
kaip rimta parama demok
ratiniams Ispanijos žmo
nėms, kovojantiems prieš 
fašistinį Franko režimą.

Čiangas Kariauja 
Nuodų Dujomis

New Yorko Daily News 
išspausdino fotografinius 
paveikslus iš Chinijos na
minio karo tarp Čiang Kai- 
sheko tautininkų ir chinų 
komunistų. Vienas paveik
slas rodo “chemines” pa
trankas, kurias komunistai 
pagrobė nuo tautininkų. 
Tokios patrankos vartoja
mos šaudyti nuodingų dujų 
bombomis. Čiang Kai-she- 
kas nepaiso tarptautinių 
sutarčių, kurios užgynė 
nuodingų gesų naudojimą 
kare. Kitas paveikslas — 
tirštai sukritę lavonai tau
tininkų karių, kuriuos ko
munistai nukovė 
provincijoj.

Honan

4 Didieji Nesusitaria 
Dėl Taikos Sutarčių

di-London. — Keturių 
džiųjų talkininkų užsieninių 
ministrų pavaduotojai veda 
derybas dėl taikos sutarčių 
su Vokietija ir Austrija. 
Amerikos, Anglijos ir Fran
cijos ministrų pavaduotojai 
neatlaidžiai reikalauja, kad 
ateinanti pačių ministrų 
konferencija pirm iausiai 
svarstytų sutarį su Austri
ja. Sovietų ministro pava
duotojas atmeta jų reikala
vimą ir siūlo pirmon vieton 
statyti derybas dėl taikos 
sutarties su Vokietija.

Nematyt susitarimo 
planuose dėl sutarties 
Vokietija.

ir 
su

’ ORAS.—Būsią šaltoka.

Geriausia Dovana Giminėms ir Draugams, 
0 Ypač Savo Vaikams ir Anūkams, Yra 
Lietuvių Namo Bendrovės Šeras

Beveik kiekvienas mes perkame kam nors dovanų. 
Juk ir žieminės šventės jau čia pat. Reikėtų kiekvienam 
gerai pagalvoti, kad šiemet kiekviena dovana būtų nau
dinga ir asmeniui, kuriam taikoma, ir lietuvybės išlai
kymui Amerikoje. O tam reikalui geresnės ir tinkames
nės dovanos, kaip Šeras Lietuvių Namo Bendrovės dėl 
įsteigimo Amerikos Lietuvių Kultūrinio Centro, nega
lima įsivaizduoti.

Labai gražiai daro tėvai, kurie Šerus nuperka savo 
vaikams. Daugybė mūsų turime anūkų. Mes norime, 
kad ir jie nesisarmatytų savo tautinės kilmės, kad ir jie 
didžiuotųsi mūsų paliktomis lietuviškomis įstaigomis 
ir kad jaustųsi tų įstaigų savininkais. Tai padarysime, 
jeigu jiems, kaipo dovaną, nupirksime nors po vieną 
Lietuvių Namo Bendrovės šėrą.

Sekami asmenys prisidėjo prie įsteigimo Kultūri
nio Centro:

ŠERAIS:
Aldona C. Matukaitis, Baltimore, Md.
Jonas Smalenskas, Baltimore, Md.
Elizabetietis
Elizabetietis
Gustas Diržiuvaitis. Brooklyn, N. Y.
L.D.S. 125 Kuopa, Lawrence, Mass.
Vincas Jasulaitis, Brooklyn, N. Y.

$50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00

Ukraina Būsianti Išrinkta 
Saugumo Tarybos Nariu

Lake Success, N. Y., lap- 
kričiOz 13. — Suprantama, 
kad Jungt. Tautų seimas iš
rinks sovietinę Ukrainą lai
kinu Saugumo Tarybos na
riu vietoj Lenkijos, kurios 
terminas taryboje išsibai
gia. Pirmiaus Indija, ang
lų- amerikonų kurstoma, 
statė savo kandidatūrą į 
laikinus tarybos narius; ta
da nei Ukraina nei Indija 
negavo reikalihgų dviejų 
trečdalių balsų.

Bet trečiadienį Indijos 
delegacijos galva, Vijaja 
Pandit pranešė, kad ištrau
kia Indijos kandidatūrą. 
Sykiu Vijaja nusiskundė, 
jog tūloms koloninėms (an
glų) šalims suteikiama vie
ta Saug. Taryboj, o pietinės 
Ažijos tautoms neduodama 
atstovybės: tas tautas.turė
tų Indija atstovauti.

Vijaja Pandit yra Indijos 
ambasadorė Maskvai.

REUTHERIECIAI IŠRINKTI 
AUTO. DARBININKŲ UNIJOS 
VICEPIRMININKAIS

1
Atlantic City, N. J. — 

CIO Automibilių Darbinin
kų Unijos suvažiavimas iš
rinko jos vice-pirmininkais 
dešiniuosius Richardą Gos- 
serį ir Johną Livingstoną. 
Jiedu, unijos piųmininko 
Walterio Reutherio šalinin
kai, laimėjo prieš kairiuo
sius kandidatus R. J. Tho- 
masą ir Richardą Leonardą 
tokia balsų dauguma, kaip 5 
prieš 2. Iki šiol Thomas ir

Leonard buvo unijos vice
pirmininkai.

Pirm šių balsavimų deši
nysis Reutheris buvo iš-, 
rinktas pirmininku ir jo 
bendras Emilis Mazey sek
retorium - iždininku. Iki 
šiol kairysis George F. Ad- 
des buvo sekretorius - iždi
ninkas nuo pat CIO Auto. 
Darbininkų Unijos. įsikūri
mo. Naujieji unijos vadai 
sutinka pasirašyt priešai-

ITALIJOJ IR FRANCIJOJ 
VERDA DARBININKŲ 
DEMONSTRACIJOS
Italijos Darbininkai Sujudo Prieš Žmogžudišką 
Fašistą Terorą; Streikuoja Marseille Laivakroviai

Milan, Italija. — Šiame 
fabrikiniame Italijos did
miestyje siautė darbininkų 
demonstracijos prieš nau
juosius fašistus, kurie vadi
nasi “paprasto žmogaus” 
p a r t i j a. Demonstrantai 
protestavo, kad fašis
tai žudo ir terorizuoja ko
munistus beveik visoje Ita
lijoje. Įvyko susidūrimų 
Milano gatvėse ir aikštėse 
tarp fašistinių elementų ir 
kairiųjų darbininkų. Fašis
tai išsprogdino bombą ko-

munistu centre šiame mies
te.

Policija, šaudė ir sužeidė 
kelis demonstrantus.

Amerika Jau Davė 
Čiąngui 4 Biliūnus

Washington. — Chinijos 
tautininkų valdžia yra ga
vus jau virš 4 bilionus do
lerių karinės ir kitokios pa
ramos, iškaitant $700,000,- 
000 vadinamų civilių pašal
pų. Bet čia dar nepriskaito- 
ma 271 laivas, karinių bazių 
įrengimai ir kitokia kari
niai - tiesioginė Amerikos 
paspirtis Chinijos valdovui 
Čiang Kai-shėkui. O dabar 
Amerikos valstybės sekre
torius Marshallas reikalau
ja Čiangui dar $60,000,000 
greitai ir $240,000,000 per 
metus, pradedant nuo 1948 
m. liepos. Sykiu Marchallas 
įspėja, kad ir to dar neuž
teks.

Truman Linkėjęs, Kad Naciai 
Nuleistu Sovietam Kraują

Washington. — Reporte
riai statė klausimą: Ar tie
sa, kad Trumanas 1|941 m. 
sakė, tegul sau naciai ka
riauja su Sovietais ir vieni 
kitiems nuleidžia kraują? 
Trumano sekretorius atsa
kė, jog “prezidentas neatsi
mena.” (Višinskis^ Sovietų 
delegatas Jungtinių Tautų 
seimui, perskaitė laikraščių 
iškarpas, jog Trumanas, ta
da “ būdamas senatorium, 
linkėjo, kad naciai nuleistų 
Sovietam kraują.)

kas, kad jie ne komunistai 
ir nepritaria jokiai komuni
stinei organizacijai, • kaip 
reikalauja Tafto-Hartley’o 
priešdarbininkiškas įstaty
mas.

fašistai užmušė du komu
nistus ties Megilia. Kiek 
pirmiau jie nužudė keturis 
komunistus skirtingose ša
lies dalyse.
Protesto -susirinkime Duo- 

mą. aikštėje dalyvavo 20,- 
000 darbininkų. Kalbėtojas 
Carlo Alberganti, komunis
tas Darbo Rūmų narys, 
smerkė klerikalų valdžią, 
kad jinai neslopina fašisti
nių užpuolikų ir provokato
rių.

Demonstracijos prieš fa
šistų terorą taip pat įvyko 
Genoa ir kituose šiauriniuo
se Italijos miestuose.

Pašaukta Milicija prieš 
Marseille Dokininkus

Paryžius. — Tūkstančiai 
darbininku demonstravo 
Marseille, antrame didžiau
siame Francijos mieste; rei
kalavo, kad (f asistuojan
čių) gen. de Gaulle šalinin
kų teismas paliuosuotų ke
turis darbininkus. Jie tei
siami už tai, kad dalyvavo 
pirmesnėje demonstracijoje 
prieš pabranginimą važinė
jimo gatvekariais.

Darbininkai trečiadienį į- 
siveržė j teismo rūmą; pa
grobė prokuroro dokumen- * 
tus ir išmetė per langą. įvy
ko muštynės tarp degaullis- 
tų ir policijos, iš vienos pu
sės, ir darbininkų, iš ant
ros. Vienas asmuo užmuš
tas.

Ketvirtadieni Marseille 
laivakroviai paskelbė visuo
tiną streiką, protestuodami 
prieš degaullistų terorą ir 
išstatydarni savo Reikalavi
mus. Valdžia sutelkė milici
ją ir policiją prieš streikie- 
rius.

Marseille miesto taryboje 
yra 24 komunistai ir 25 de- 
gaullistai. Majoras taipgi 
de Gaulle’o politikierius. 
Pirm jo buvo komunistas 
Marseille majoras Jėan 
Cristofol. Jis ir vadovavo 
darbininkų demonstracijai.

Pabūgęs demonstrantų, 
teisėjas paleįdo vieną kalti
namąjį visai be bausmės, o 
kitiem trim skyrė bausmę, 
bet tuojauš ją suspendavo.

i

GEN. MEYERS PRISIPAŽINO MEKLERIAVĘS VALDŽIOS BONAIS KARO METU
Washington. — Genero- vo” pinigų/o 99 nuošimčius 

las Bennet E. Meyers, jau .jam (bankai paskolino, kaip 
pasitraukęs iš tarnybos, da-; sakė gen. Meyers tyrinėjan- 
bar prisipažino, kad jis ka
ro metu gembleriavo' val
džios bonais ir pelnė iš to 
$99,000. Pirkdamas 4 milio- 
nų dolerių vertės bonus, ji
sai įdėjo tik 1 nuošimtį “sa-
sys nuo draugų pasidarbavimo 
į prakalbas sukviesti vietos 
lietuvius.

Šį prakalbų maršrutą ruošia 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
Dešimtoji Apskritis.

čiam senatorių komitetui. 
Meyers tada veikė kaip val
diškas karinių lėktuvų už
sakytojas.
Morgenthau Užginčija Me- 

yerso Pasaką kaip Melą 
Senato komiteto kvočia

mas, gen. Meyers pasakojo, 
kad buvęs Jungtinių Valsti
jų iždo sekretorius Henry 
Morgenthau “pataręs” jam 
mekleriauti valstybės bo-

nais. Morgenthau tatąi už
ginčijo ir pareiškė, jog ge
nerolas Meyers meluoja. 
Roosevelto valdžia tada 
stengėsi sulaikyti net priva
čius piliečius nuo spekulia
cijų kariniais bonais, ir y- 
pač neleistina buvo oficie- 
riams pelnytis iš gembleria- 
vimo tais bonais, kaip sa
kė Morgenthau.

Howard Hughes, lėktuvų 
fabrikantas ir judamųjų 
paveikslų gamintojas, liu
dijo, kad gen. Meyers pra-

šė iš jo $200,0.00 “paskolos”. 
Įtariama, jog Meyers būtų 
už tai suteikęs Hughes’ui 
naujus karinių lėktuvų už
sakymus. Hughes atmetęs 
paskolos prašymą. Gen. Me
yers supykęs ir tuomet iš 
kitų kompanijų užsakęs 
tuos lėktuvus.
Įvelia ir Kitus Generolus
-Meyers taipgi sakė sena

toriams, kad jis karo metu 
kalbėjosi su generolu ‘Hap’ 
Arnoldu, kaip galima būtų 
pelnyti inilioną dolerių,

gembleriaujant valdžios bo
nais. Gen. Arnold tada bu
vo vyriausias Amerikos oro 
jėgų komandierius.

Kartu Meyers pranešė, 
kad jisai savo vardu nupir
ko už $1,000 Šerų iš Repub
lic* lėktuvų kompanijos ge
nerolui Irai C. Eakeriui, 
vyriausio oro jėgų koman- 
dieriaus pavaduotojui laike 
karo.

Republikonas senatorius* 
Homer Ferguson, tyrinė
jančio jo komiteto pirminiu-

kas, pertraukė kvotimus dėl 
Hugheso santykių su gen. 
Meyersu. Fergusonas pra
nešė, kad komitetas dabar 
ims tyrinėti “toles
nius dalykus.” Menama, 
kad senatoriai kedens gene
rolo Meyerso ryšius su ki
tais karinių lėktuvų fabri
kantais.

Meyers dabar iš valdžios 
gauna $461 pensijos per mė
nesį, kaip atsistatydinęs ge
nerolas.

,W
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Kur Link Dabar?
Automobilistų unijos konvencijoje viską, taip sa

kant, nusinešė Walter Reuther. Jis didele balsų daugu
ma išrinktas pirmininku. Jo kandidatas į unijos sekre
torius iždininkus Mazey taip pat laimėjo didele dau
guma. Tuo įūdu visa unijos vadovybė pereina į Reuther 
frakcijos rankas. Pasirodo, kad toji frakcija buvo gerai 
pasiruošus konvencijoje visą vadovybę pasiimti.

Konvencijoje buvo ilgos demonstracijos už laimėto
jus. Kaip ir visuomet frakcinėse kovose, pralaimėjusiai 
frakcijai nupuola ūpas, įsigali pakrikimas, delegatai, 
kurie “sėdi ant tvoros,” nušoka nuo jos ir persimeta 
laimėjusios frakcijos pusėn. Visa tai, kas taip gerai ži
noma visiems, kurie yra dalyvavę masiniuose sąjūdžiuo
se, buvo pilnai pakartota automobilistų konvencijoje.

Kadaise buvo šnekėta, kad Reuthen ves uniją lau
kan iš CIO, jeigu viską laimės konvencijoje. Dabar apie 
tai nebekalbama. Pačioje konvencijoje kalbėjo Philip 
Murray ir išgyrė Reuther vadovybę. Tai reiškia, kad 
tarpe Reuther ir Murray nėra pasidalinimo.

Tačiau klausimas pasilieka: Kur link dabar laimė
jusioji frakcija tą didžiausią pasaulyje uniją ves?

Komercinė spauda, tiesa, džiaugiasi “dešinėsės frak
cijos” laimėjimu, tačiau ragina palaukti ir nepamiršti 
to fakto, kad Reuther yra socialistas. O socialistu, girdi, 
negalima šimtu procentų pasitikėti.

Mums , kaip jau daug sykių esame išsireiškę, svar
bu ne tai, kuri frakcija laimės, bet kur laimėjusioji 
frakcija eis? I)aug mūsų skaitytojų yra automobilių pra
monės darbininkai. Mūsų patarimas toks: dalyvaukite 
savo lokalų susirinkimuose ir neleiskite frakciniam pa
sidalinimui susilpninti organizaciją. Walter Reuther ir 
Mazey turi puikiausią progą įrodyti, kad jie pirmoje 
vietoje stato reikalus ne savo frakcijos, bet visos unijos. 
Nuo jų dabar daugiausia priklausys šios tvirtos, kovin
gos unijos ateitis . Jie turi puikiausią progą suvienyti 
unijos eiles ir neatmesti žmonių pralaimėjusios frakci
jos, kurie norės ir stengsis kooperuoti dėl unijos eilių 
suvienijimo.

m.........  ■
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DĖL PONO ŽADEIKIO 
GRIAUDŽIŲ VERKSMŲ’ 

Dienraštis Vilnis rašo:
Buvusis Smetonos valdžios 

atstovas Washingtone, pulk, 
žadeikis, įteikęs Jungtinėm 
Tautom “skundą” prieš Ta
rybų’ Sąjungą. Tame “skun
de” pakartojama senidi pa
skleisti melai prieš TSRS 
apie “žudymus” ir “Sibiran 
trėmimus.”

Aišku, to “skundo” tiks
las apšmeižti, niekinti Tary
bų Sąjungą. Pats žadeikis 
laikraščių atstovam pasakęs, 
kad jis nieko sau gero iš 
Jungtinių Tautų nelaukia. 
Lietuvos klausimas skaito
mas jau baigtu, nes Lietuva 
prisidėjus prie TSRS jau virš 
penki metai. Nė viena šalis 
nenori kelti tą klausimą; ne
gi gali bent kuri šalis Lietu
vos žmonėms uždrausti prisi
dėti prie Tarybų Sąjungos.

Tasai “skundas,” žinoma, 
turi ir kitą tikslą. Paskelbus 
tai. bus proga daugiau kolek- 
tuoti pinigų iš Amerikos lie
tuvių. Pats p. žadeikis to 
nedarys, bet tam yra lietųyių 
taryba ir .visokios misijos.

Jie patys žino, kad tai 
bergždžios pastangos, bet jie 
taipgi žino, kad tai padeda 
.jiems pasijcolektuoti aukų iš 
Amerikos lietuvių. O aukos 
jiems labai reikalingos. Jo
mis užlaikoma eilė ponelių 
raštinėse. Jomis paskleidžia 
piktos propagandos prieš 
Lietuvos valdžią ir prieš vi
są TSRS.

Visas darbas nueis nie
kais. Bet iki nueis, jie gali 
pelnytis iš lengvatikių, ma
žiau suprantančių žmonių, 
rėkdami, kad jie Lietuvą gei
bi, skelbdami jiems savo 
“skundus” ir savo “žygius” 
landžiojant po valdiškas 
kanceliarijas.

H'l | 1 | T = 
buvo žinoma tik iš vardo 
“lietuviška”, — tikrumoje 
ji priklausė vyskupui, o vy
skupas — Vatikanui. Taigi 
dabar, kai vyškūpas įsakė 
jiems eiti pas slavokus, — 
parapijiečiai ir turės eiti, 
nes jų pačių bažnyčios du
rys jiems jau bus uždary
tos. Ta bažnyčia niekad ne
priklausė parapijiečiams.

Visos lietuviškos bažny
čios ir klebonijos priklauso 
vyskupams, — nemažai jų 
anksčiau ar vėliau susilauks 
to paties likimo.

Garsas rašo, jog “slavo- 
kiška kalba jiems (liet, pa
rapijiečiams) neįmanoma.” 
Bet ar to vyskupas paiso?

O gal vyskupas Donnelly 
yra koks nors... bolševi
kas?... To Garsas nepasa
ko.

Vienas dalykas įsidėmėti
nas: klerikalai, tokie, kaip 
kun. Balkūnas ir jam pana
šūs, veikia išvien su slavo
kų reakcininkai s-fašistais, 
bliaudami prieš Tarybų Są
jungą. Na, o klerikalų Gar
sas netiesioginiai kritkiuoja 
vyskupą Donnelly už tai, 
kam šis jungia Kansas City 
lietuvius su slavokais.

žmoniškai. Bet jų klebo
nas, pasirodęs kur nors ko
kiame reakcininkų mitinge, 
tauškia, būk ir Maspetho 
lietuviai katalikai norį nau
jo karo, kuriame jų sūnūs 
ir dukterys turėtų savo gai
vas guldyti už Wall Stryto 
kapitalistų interesus!

Gėdą, kunige Jonai Bal
kime! Didelė gėda Jums už 
tokius plepalus! Pamaty
sit, ką jums už tai pasakys 
padorūs, taikos trokštą ka
talikai!...

LAISVĖS VAJUS
---------- < 1 »----------

štai ką turime atlikti iki Naujų Metų:

$20,000 sukelti prenumeratomis;
$10,000 parengimais ir aukomis;
$1,500 Laisves Bendrovės Šerais.
Stokime į darbą visi sukėlimui savo dienraščiui 1948 

metams biudžeto 1 Stokime į darbą gavimui Laisvei nau
jų skaitytojų! Stokime į tą didžiąją talką apšvietos pla
tinimui !

Anglijos Darbiečiai ir Turtingieji Dykaduoniai
Labai gera žinia atėjo iš Londono. Darbiečių val

džia nutarė tuojau suregistruoti visus bedarbius ir dy
kaduonius, vyrus tarpe 18 ir 51 metų, o moteris tarpe 
18 ir 41 metų. Ji bandysianti visus pristatyti prie darbo.

Reikia tikėti, kad didelių ceremonijų nebus daroma 
su tais, kurie biedni ir vaikštinėja be darbo. Jie bus 
sugaudyti ir pristatyti prie darbo.

Bet ar darbiečiai išdrįs turtinguosius dykaduonius 
pristatyti prie darbo? Pirmoje vietoje Turėtų eiti į fa
brikus, kasyklas, raštines ir laukus skaitlinga monar- 
chistų luomą. Londone ir visuose Anglijos miestuose, 
kaip ir Amerikoje, ponų yra gyvos galybės. Tai para" 
zitai, kurie savo gyvenime nėra duonos kąsnio užsidir- 
bę, o valgo ir gyvena poniškai. z

Sunku tikėti, kad darbiečių valdžia juos privers duo
ną užsidirbti. Toji registracija greičiausia bus tik valy 
džios manevras biedniokams parodyti, kad Anglijoje ir 
ponams ateina “sūdnoji diena.”

RIŠA LIETUVIUS PARA
PIJIEČIUS SU SLA- 
VOKAIS

Kansas City (Kansas 
valstijoje) gyvavo maža lie
tuviška parapija, — Šv. Ka
zimiero parapija. Ir štai, 
nei iš šio nei iš to, kaip ra
šo klerikalų Garsas:

Jo ekselencija vyskupas 
George J. Donnelly, pasireni- 
damas tuomi, kad parapija 
yra maža ir jos ekonominė 
padėtis silpna, pranešė, kad 
ji prijungiama prie gretimos 
slavokų šv. Kiriliaus ir Meto
dijaus parapijos...”

Lietuviai p a rapi j iečiai 
prieš tai protestuoja, bet 
tai nieko nereiškia.

Mat, lietuviška bažnyčia

“WE ARE WARMON
GERS AGAINST RUSSIA” 
--ŠŪKAVO KUNIGAS 
BALKŪNAS

Š. m. spalių mėn. 26 d. 
Manhattan Centre (New 
Yorko mieste) lenkai reak
cininkai buvo sušaukę mi
tingą dar sykį Tarybų Są
jungai pakelio ti.

Tarp kalbėjusiųjų ten 
buvo ir Maspetho lietuvių 
parapijos klebonas kun. Jo
nas Balkūnas. Jis ten viso
mis keturiomis skerečiojosi 
ir savo liežuvį laidine prieš 

I Tarybų Sąjungą. (
Lenkų laikraščio “Glos 

Ludowi” k o respondentas, 
buvęs tame mitinge, rašo 
(lapkr. 8 d.), jog Balkūnas 
buvo pats pikčiausias ir 
atviriausias k u rstytojas 
prie naujo karo!

Balkūnas begėdiškai atvi
rai pareiškė, kad jis ir jo 
sėbrai yra “warmongers 
against Russia.”

Tenka pasakyti, kad net 
tarp atvirų fašistų tokių 
begėdžių retai tesutinka
ma.

Kiekvienam yra aišku, 
jog padorūs Maspetho lie
tuviai katalikai nenori ka
ro — jie nori taikos, nori 
gyventi ramiai, graliai ’,

GRAIKIJOS MONARCHI- 
STAMS DAROSI 
KARŠČIAU '

New York “Times” palai
ko savo korespondentą 
Graikijoje, Dana Adams 
Schmidt. Pastarasis, be 
kitko, sekamai pranešė sa
vo dienraščiui (lapkr. 11 d.) 
iš Athenu: 

c

Nepaisant, kokį klausimą 
paliesi,- žmogus nepadarys 
klaidos pareikšdamas, jog 
šį rudenį Graikijoje padėtis 
vis blogėja.

Partizanai yra veiklesni 
' negu kada nors buvo, gi ka
riuomenė ♦ savo ofensyvo dar 
nepradėjo. Skaičius pabėgė
lių ii’ išvietintųjų vis auga 
ir jau perviršijo 310,000. 
Partizanai šiandien valdo 
daugiau teritorijos negu ka
da nors jie yra valde nuo 
1944 metų.

žmonės nusigandę, ypatin
gai tie žmonės, kurie turi ką 
nors prarasti (buržuazi
ja) . . .

Šitokia padėtis šiandien 
Graikijoje. Partizanai, kaip 
matome, laimi, o jie laimi 
dėl to, kad liaudis, darbo 
žmonės, stovi su jais.

Nepaisant milijonų dole
rių, pilamų iš Amerikos ki
šenės, Graikijos monarchis- 
tai vis tebedreba, kaip dre
bėjo. Jie, monarchistai, ir 
jų šalininkai, mat, neturi 
jokio pasitikėjimo graikų 
tautoje. Jie yra prasiradę 
politiniai; jie yra daugu
moje buvę Hitlerio agentai 
vokiečių okupacijos metu. 
Jie nebegali graikų tautos 
pasukti savo pusėn, nepai
sant visokių gražių žodžių 
ir dolerių.

Vargas Graikijoje plečia
si; liaudis temato vieninte
lį kelią į gražesnį gyvenimą 
tik per fašistinės monarchi
jos lavoną. Dėl to ji ir ko
voja.

Gražus kontestantų surašąs:
Punktai

Liet. Darb. Klubas, Elizabeth, N. J................,......... 3036
K. & R. Žukauskas, Newark, N. J........................... 2828
Brooklyn© Vajininkai ..................•• .................... 2696
P. Pilėnas, Philadelphia, Pa................................... 1849
J. Bakšys, Worcester................................... .... 1764
M. Svinkūniene, Waterbury, Conn. • •.................... 1644
Hartfordo Vajininkai • ......... 1102
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa...................................... 1012
P. Beeis, F. Klaston, Great Neck, N. Y.................... 799
L. Bekešienė, Rochester, N. Y.......... ....................... 650
V. J. Stankus, Easton ......... :.....  584
S. Penkauskas, Ig. Chulada, V.

Kralikauskas, Lawrence .... 560
L. L. D. 2 kp., So. Boston ....... 538
S. Kuzmickas, Senandoah .......  532
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 504
P. Šlajus, Chester, Pa.............. 504
V. Ramanauskas, Minersville .... 455
LLD 20 kp., Moterų Skyr„

Binghamton .......................... 434
J. Bimba, Paterson .................. 379
J. Balsys, Baltimore .................. 364
P. Anderson, Rochester ..........  364
A. Buivid, Dorchester ............ 355
M. Janulis, Detroit .................. 312
A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 300
J. Šimutis, Nashua .................... 245
A. J. Gudzin, Scotia, N. Y.......... 224
C. K. Urban, Hudson ..............  221
Puidkas, Rumford, Me................ 212
J. Mockaitis-P.Baranauskas

Bridgeport .......................... 198
Geo. Shimaitis, Brockton ......... 192

K. Valaika, Cleveland, Ohio ..... 181
S. Penkauskas, Ig. Chulada,
V. Padgalskas, Mexico ..............  172
F. J. Madison, Youngstown, O. 168
V. J. Valley, New Britain, Conn. 168
J. Blažonis, Lowell, Mass........ 168
J. Rudman, New Haven ........ 168
V. Vilkauskas, Nashua ............ 140
P. Šlekaitis, Scranton ..............  127
J. Kalvelis, Bridgewater ........ 124
E. Kasperienė, Wilkes-Barre .... 120
A. Bemat, Los Angeles ............  112
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. Prūseika, Chicago ................... 56
H. Žukienė, Binghamton ......... 48
M. Slekiene, Gardner ................. 28
P. Baltutis, Chicago .................. 28

Parengimais, aukomis ir serais biudžeto užtikrinimui ga-
vome sekamai:

Philadelphia, Pa. $241.00
Brooklynas, 157.00
Los Angeles, Cal. 70.00
San Francisco, Cal. 37.00
Easton, Pa. 29.00
Pittsburgh, Pa. 26.00
Hartford, Conn. 24.00
Washington, Pa. 23.50
New Britain, Conn. 22.00
Binghamton, N. Y. 22.00
Methuen, Mass. 20.00
Youngstown, Ohio 20.00
Rochester, N. Y. 17.00
Chicago, Ill. 16.00
Nashua,’ N. H. 15.00
So. Boston, Mass. 15.00
Detroit, Mich. 13.00
Stamford, Conn. 13.00
Newark, N. J. 13.00

Waterbury, Conn. 
Seattle, Wash. 
Cleveland, Ohio 
Elizabeth, N. J. 
Girardville, Pa. 
Paterson, N. J. 
Great Neck, N. Y. 
Scotia, N. Y. 
Worcester, Mass. 
Hudson, Mass. 
Chester, Pa.
New Kensington, : 
Shenandoah, Pa. 
Wilkes-Barre, Pa. 
Bridge water, Mass. 
Norwood, Mass. 
Scranton, Pa. 
Minersville, Pa. 
Auburn, Me.
New Haven,-Conn.

pagalbą atėjo P. Janiūnas,

10.00
10.00

is

8.00 
8.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
1.25 
1.00 
1.00 
1.00
Ba-

Senatorius Taft, Doleriai ir Komunizmas
Senatorius Taft nebetiki Amerikos dolerio galybe. 

Jis nesutinkąs su sekretoriaus Marshall pasiūlymu Kon
gresui, kad jis tuojau paskirtų beveik tris bilijonus do
lerių greitam Europos ekonomijos sustiprinimui. Ne 
todėl, žinoma, kad Taft gailėtų dolerių, bet todėl, kad, 
jis sako, “šitie ekstra doleriai nesulaikys komunizmo 
plėtojimosi.” Gali, kaip kokia, dar išeiti visiškai'atbulai. 
“Jeigu mes barstysime dolerius ir bandysime viską 
vieni tvarkyti,” sako Taft, “tai mes tik suteiksime ko
munistams daugiau argumentų prieš mumis, kad mes 
bandome būti imperialistiški.”

Dabar dar sunku pasakyti, ar šitie Tafto argumen
tai yra vi^os republikonų partijos, ar tik jo vieno. Jeigu 
tai pasirodytų nuomonė visos republikonų frakcijos 
Kongrese, tai prezidento Truman ir sekr. Marshall pla
nai iširtų. Greitai įsitikinsime, nes lapkričio 17 dieną 
Kongresas pradės posėdžiauti.

Amžinosios Diskusijos apie Atominę Bombą
Foreign Press Association susirinkime vėl kilo 

klausimas apie atominės bombos paslaptis. Warren Aus
tin, mūsų šalies delegacijos galva Jungtinėse Tautose, 
išreiškė didelę abejonę apie Sovietų pajėgumą pasiga
minti atominę bombą. Višinskis pasakė taip, jog reikia 
suprasti, kad Amerika nebeturinti monopolio ant ato
minės bombos.

Tuo tarpu Paryžiaus laikraštis TTntransigeant” 
paduoda iš Pragos savo korespondento pranešimą, kad 
dar birželio 15 dieną Tarybų Sąjungoje buvus išbandy
ta nedidelė atominė bomba. Bomba buvus išsprogdinta 
kur nors Sibire. Tuo būdu, girdi, Sovietai jau turi pa
sigaminę bombą.

Bet mūsų generolas Groves, kuris skaitomas dideliu 
atominės bombos ekspertu, labai abejoja šiuo praneši-

Charles J. Katz (vidupyje), tūlų Hollywoodo rašytojų 
buvęs pašauktas liudyti Neamerikinių Veiksmų^ Komi
tetui, varu išmetamas iš tardymo sales po to, kai jis 
protestavo komiteto ,tųlus veiksmus, kaipo neteisėtus.

mu. Šis pranešimas, girdi, skamba taip, jog atrodo, kad 
kas nors nemiegodamas sapnuoja!

Taip ir tyška žodžiai išsvisų pusių. Tuo tarpu pa
mirštamas svarbiausias reikalas, • atsieit, kad atominės 
bombos vartojimas būtų pasmerktas ir uždraustas, kad 
visos esamosios bęmbos būtų sunaikintos, nepaisant, kas 
jas turi bei gamina.

YORKO ARKIVYSKUPO 
PATARIMAS ANGLIJAI

Žymusis Anglijos dvasi
ninkas, Yorko. arkivysku
pas, Dr. Cyril Garbett, ne
seniai lankėsi Tarybų Są
jungoje ir Vokietijoje. Grį
žęs iš ten jis, praėjusį ant
radienį, šitaip patarė ang
lams:

Grįžau iš kelionės su juo 
didesniu įsitikinimu, kad mes 
šioje šalyje neprivalome pa
remti tų atsišaukimų, kurie 
kaikada daromi mums iš 
anapus Atlanto, 'kuriais sie
kiamas! mus nustatyti prieš 
Rusiją ir komunizmą...”

Be abejojimo, šis žymusis 
dvasininkas savo tezę .parė
mė faktais, kurių, deja, ko
mercinė spauda, nepacitavo. 
Bet užtenka to, kad Yorko 
arkivyskupas samprotauja 
blaiviai: jis mano, kad Ang
lija neprivalo būti Wall 
stryto uodega, bet privalo 
turėti savo pastovią politi
ką — draugiško sugyveni
mo su Tarybų Sąjunga po
litiką.

London. — Susidūrus 
ore dviem kariniam lėktu
vam, žuvo 7 lakūnai.
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Newarkieciams
yonne, N. J., priduodamas naują prenumeratą ir porą at
naujinimų.

Brooklynas vejasi prie pirmos vietos. Šį sykį gavome 
naują skaitytoją (pridavė S. Sasna, kreditas eina J. 
Weiss Ko J. Taipgi M. Klimas ir Petras Vaznys pridavė 
atnaujinimų.

Hartfordiečiams savo punktus atidavė J. Ragaus
kas, iš Shelton, Conn.

Great Neckas gražiai darbuojasi. P. Beeis pridavė 
naują prenumeratą ir atnaujinimų, taipgi atnaujinimų 
gavome nuo F. Klastausko ir F. Lideikio.

- J. Bimba. Patėrson, N. J., pridavė atnaujinimų ir* 
gerokai pralenkė keletą miestų. Taip pat su P. Anderson, 
Rochester, N. Y., ir P. Šlajum iš Chester, Pa. Jie prisiun
tė atnaujinimų. K ' * •

Aukomis šį sykį gavome'sekamai:
Antanas Kuzmickas, Girardville, Pa., pridavė seka

mai: K. Nemuras, $3. A.Kuzmickas, $2. Po $1: Petras 
Križanauskas ir K. Mardosa. Po 50c: A. Dambauskas ir 
F. Mažeika.

V. Vilkauskas, Nashua, N. H., prisiuntė sekamai: 
Po $5: L. Barauskienė ir M. Piekarskienė. M. Vilkaus
kas $3. Po $1: M. Žiedelis ir V. Sepuliauskas.

Kiti pavieniai: M. A. Audejaitis. Royalton, Ill., $10.
P. Šlajus, Chester, Pa., $5.
Po $3: D. Kasmauskas, Flushing, N. Y., Jonas 

Ragauskas, Shelton, Conn., Paul Kamarauskas, So. 
Barre, Pa.

M. Vilkickas, Toronto, Canada., $2 (per L. B-są).
Walter Petronis, Rush. N. Y., $1 (per P. Anderson).
Kadangi pašto nebuvo per Armistice Day. Tai gavo

me didelį pluoštą laiškų. Kaip tik peržiūrėsime, paskelb
sime rezultatus. \

Laukiame nuo pavienių skaitytojų prisiųsti nors po 
vieną naują skaitytojų. Užrašykite savo pažįstamiems 
arba giminėms. Dienraštis Laisvė įdomus laikraštis, kiek
vienam lietuviui turėti savo namuose. Laisvėje rasite 
žinių netik iš lietuviškų kolonijų, bet ir iš viso pasaulio 
kraštų. Tad užrašykite Laisvę kaipo dovaną!

Širdingai dėkuojame vajininkams už pasidarbavimą 
ir aukuotojams už aukas.

Laisvės Administracija

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Lapkr. 14, 1947



TAIP ATRODO
Bandysiu išreikšti savo 

mintį apie Detroito lietuvių 

Detroito lietuviai yra

sas miesto dalis ir jo prie
miesčiuose.

Kaip visų tautų žmonės, [ kad detroitiečiai buvo pirmi 
Įsu radio programomis oro 
bangomis. Senesnių veikėjų 
tarpe yra talentinga ir gabi 
čionai gimusi advokatė St. 
Masytė. Ji jau per ilgus me
tus dirba prie radio ir tan
kiai labai nuosekliai ir ga
biai perduoda žinias, kaip 
iš viso pasaulio, taip ir iš 
Lietuvos. Tas baisiai nepa
tinka smetonlaižiams.

taip ir lietuviai yra skirtin
gų įsitikinimų kaip religiji- 
niai, taip ir politiniai. Lais
vai mastančiu žmonių ir 
jiems pritariančių yra di-

reikšmę. Ki- 
visai silpnos.

karo metu

Tiesa, mes turime tris lie
tuviškas parapijas, bet jos 
nėra didelės. Šv. Antano 
parapija yra didžiausia ir 
turi didesnę 
tos dvi yra
Jos visos trys 
vos surinko auku Amerikos 
Raudonajam Kryžiui apie 
$2,200.

Tautininkai, arba . kaip 
žmonės juos vadina, smeto
niniai, nėra skaitlinga gru
pė. Jie čionai į talką įsikin
kę gal kokį tuziną grigaiti- 
nių, jei jų dar tiek yra užsi
likę. Jie bendrai, tuo pačiu 
laiku surinko Raudonajam 
Kryžiui virš $1,100 aukų.

Progresyvė srovė, mūsų 
srovė, tuo pačiu kartu su
rinko aukų virš $3,800 
Raudonajam Kryžiui.

Tai faktai, kurie juodu 
ant balto parodo, kaip Det
roito lietuviai yra nusistatę 
socialiame Amerikos 
vių gyvenime.

Progresyvė srovė 
gana daug jaunimo 
tarpe. Aiškiau bus, jei pa
sakysiu, čiagimių. Jie yra 
susispietę LDS 208 kuopoj. 
Turi gabią finansų 
ninke Lillian Gugas.
208 kuopa po savo globa 
turi 10 Bowling tymų-gru- 
pių. Keturis tymus sudaro 
moterys bei merginos, o še
šis tymus sudaro vyrai, 
vaikinai, na, ir pora jų tar
pe yra asmenys, kurie virš 
pusamžio jau pragyvenę. Jų 
priešaky yra kapitonas An-

lietu-

turi
savo

LDS

I

ELIZABETH, N. J. 

Komedija, Koncertas ir Šokiai
RENGIA LDS 3-čIA APSKR. BENDRAI SU LDS 33 KUOPA

Sekmadienį, Lapkričio 16 November l
Durys atdaros 3:30 vai. dieną.—Programą 4-tą val.=į

Liberty Hall I ?
269-73 Second St, Elizabethporte

SIETYNO CHORAS, Iš NEWARK, N. J., VADOVAS — WALTER ŽUKAS

Programoje dalyvauja: Menininkai iš Brooklyn, 
N. Y., suvaidins vieno veiksmo juokingą komediją 
“MIRTIES LAŽYBOS”, — režisierius Jąnas Juška; 
Dainuos pagarsėjusi dainininkė ZBIRUTA RAMOŠ
KAITĖ, iš New Yorko; SIETYNO CHORO VYRŲ 
OKTETAS, vadovybėje J. Simelevičiaus ir pats

SIETYNO CHORAS, vadovybėje Walter Žuko.
Po koncerto šokiai prie Pavidis Radio Orkestros

Įžanga į koncertą $1. Vien tik šokiams 50c. 
(taksai įskaityti)

Kviečiame visus dalyvauti.

tanas Adam - Adomaitis.
What a bunch of a won

derful men, boys, women,

Americans!

Rodosi, neklysiu pasakęs,

Aido chorą per daug me
tų mokino Walter Gugas, 
tai Lillian Gugas gyvenimo 
draugas. Dabartiniu laiku 
jis pasitraukęs iš mokyto
jaus vietos, bet dalyvauja 
visur su savo dainomis. Ai
do choras visuomet puikiai 
pasirodo su savo dainomis 
ir lošimais operečių.

Taipgi turime puikų mer
ginų sikstetą, kuriam vado
vauja Mrs. John Smith- 
Smitrevičienė — ja u n oji. 
Sikstetas visuomet puikiai 
pasirodo. O kad tas teisybė, 
tai rytiečiai turės progą sa
vo “dainų šventėmis” per
sitikrinti pabaigoj šio mė
nesio Brooklyne.

Moterų choras irgi pusė
tinai pasirodo su savo dai
nomis. Jų instruktorium y- 
ra Anskaičiūte. Moterys la
bai gerai daro, kad eina ir 
lavinasi dainuoti. Tas joms 
suteikia gerą progą palai
kyti gyvenime balansą, ku
ris yra būtinas. Bravo, 
draugės!

Beje, Bowling tymai turi 
taip vadinamus sponserius. 
Jau net penkis tymus spon- 
seruoja. Šios biznio įstaigos 
sponseruoja: Staggs and 

Billings Tavern; Poster 
Bar; Oak Bar; 101 Ranch 
Cafe; ir Panama Cafe.

Reikalui priėjus, visuo
met patartina užeiti pas bo- 
lininkų rėmėjus ir linksmai 
laiką praleisti.

Bowlininkai susirenka* su- 
batų Vakarais nuo 8 iki 10 
vai., Lucky Strike Recrea
tion name, Grand River 
prie Bulvardo.

Dar būtinai turiu primin
ti, kad vieną tymą sudaro 
Rye-Ruginiai broliai. Dar 
ir daugiau. Jų jauniausias 
brolis — tai šeštas iš eilės— 
yra prisidėjęs kitam tyme. 
Bravo,. Rye broliai!

žodžiu tariant, mes, det- 
roitiečiai, darbuojamės pu
sėtinai lietuviškam gyveni
me. Jei neklystu, antri au
komis Lietuvos klausimais; 
antri knygų parodoj; antri 
— Vilnies prenumeratorų 
užrašymo klausime; pirmi 
radio valand. klausime. Pu
sėtinai gerai pasirodome o- 
peretėmis. Tai vis gera. O 
kas blogo? Nepajėgėm įsi
gyti sau nuosavos svetai
nės; nepakankamai daly
vaujam politikoj. Ir neiš- 
auklėjom pakankamai jau
nuolių politiniai.

Tai taip aš permatau de- 
troitiečiu veikla. <

Pr. Jo—nis.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Vilnius. Elektro variklių 

ir radijo imtuvų fabrikas 
“Elfą” visus savo įrengi
mus: sudėtingos staklės me
talui piauti ir tt. gavo iš 
Ukrainos, Baltarusijos ir 
Altajaus įmonių. Jos buvo 
suglaustais terminais su
montuotos ir jau pradėjo 
veikti.

Trakų apskrityje sveika
tos apsaugos srityje pa
siekta didelių laimėjimų. 
Ligoninių lovų skaičius pa
staruoju metu padidėjo du 
kartus. Naujai įsteigti ap-

skrityje 4 gimdymo namai, 
2 motinos ir vaikų konsul
tacijos, vaikų lopšelis.

ELIZABETH, N. J.
g

Koncertas

' * Laisvės Choras, vadovybėje Wilma Hollis
Veikalą suvaidins* L.D.S

Fifty” yra visai
Laisvės Choras

kaip išpildys New Yorke, LMS Festivalyje
prisirengęs pasirodyt su Vyrų Choru ii

“Fifty-Fifty
Vieno Veiksnio Komedij

Dramatiška Grupė, iš Bridgeport, Conn. Veikalas “Fifty- c 
naujas veikalas, kuris bus pirmą sykį vaidinamas Naujoj Anglijoj. į

vadovybėje Wilma Hollis, išpildys koncertinę dalį programos, taip
Apart naujų dainų, Laisvės Choras yra ge- | 

■į rai prisirengęs pasirodyt su vyrų cnoru ir kitomis grupėmis, kaip tai duetų, solų ir t.t. !| 
| Kviečiame visus nepraleisti šios progos, dalyvaukite šiame puikiame menininkų paren- g 

gimė. f:
PRADŽIA 3 VAL. DIENĄ. ĮŽANGA $1 (SU TAKSAIS) |

Sekmadienį, Lapkričio 16 November, 1947 
LIETUVIŲ SALEJE

HARTFORD, CONN

NEWARK, N. J
Sietyniečių Naujos Mados 
Koncertas Gražiai Pavyko

Lapkričio 1 d. Sietyno Cho
ras davė naujos rūšies koncer
tą, kaip anglai vadina “some
thing new.” Kaip choro re
porteris, nespręsiu jo vertės, 
nes kiti gali pasakyti, kad 
tai noras pats save išsigirti; 
pavedu tatai spręsti pašalie
čiams.

Koncerte dalyvavo šios, me
no jėgos: Sietyno Choras, .jo 
ansamblis, solistė Violet Čy- 
paitė, solo Walter šimelevi- 
čius, jo brolis Jonas piano so
lo, Walter ir Lillian Šimele- 
vičiai duetas ir rusų šokėjai.

Koncertas pradėtas po aš- 
tuonių. Koncertas tęsusi gerą 
valandą, nežiūrint, kad pro
grama buvo ilga, bet kaip su 
vienu scenos atidarymu eita 
iki galo, tai niekas kliūčių ne
sudarė ir jokio laiko nebuvo 
eikvota dėl įvairių perstaty
mų, aiškinimų.

Rengiant šį nepaprastą kon
certą daug darbo ir lėšų pa
dėta ištaisyt, išdekoruot sce- 
nerijas, 
šviesų, 
naudos 
moralės 
lės duota ir choras mano, kad 
mūsų mylima publika turėjo 
daug dvasinės naudos. Kas 
sako, kad čia augęs jaunimas 
neturi iniciatyvos bei drąsos' 
ką pradėti veikti, tai čia ga
lėjo įsitikint, kad pas Sietyno 
jaunimą yra visko. Tai mūsų 
jaunimas šitą naujos rūšies 
koncertą suplanavo ir jį rū
pestingai įvykdė gyvenimai!. 
Daugiausia darbo prie scene
lėj os įrengimo padėjo pats 
choro mokytojas Walteris Žu
kas. Jis dirbo plaktuku, 
piūklu ir šepečiu lygiai kelias 
idienas.

Mes nei patys nežinojom ligi 
šioliai, kad mes turime ne tik 
gabų choro mokytoją, bet ir 
meisterį, dailydę, piešėją-de- 
koruotoją. Jaunas ir dar nau

sudėti daug įvairių 
Dūlei to materialūs 
gal ir nebus, tačiau 

ir grožines meno dai-

jas mūsų tenoras Eddie Arlis 
(Arlauskas) iš Kearny sudirbo 
puikius staliukus. Elektros 
inžinierius Fredi Eicke —Stel
mokų Onutės draugas— suve
dė daug reikalingų spalvuo
tu šviesu ant estrados. Kiti 
mūsų jaunuoliai irgi dirbo pui
kiausia, kas ką galėdami, ypač 
E. ir A. Skučai puikiai nu
piešė 9 spalvuotus garsini
mus, kurie mums labai daug 
prisidėjo prie išgarsinimų.

Aišku, publika buvo suža
vėta tokiais įvairiaspalviais 
vaizdais. Mielų svečių turė
jome iš plačios apylinkės, 
kaip tai: Great Neck, Brook
lyn, Asbury Park, Long Is
land, Elizabeth ii 
apylinkės. Atleis 
čiai iš tolimų kolonijų, 
neįvardysiu, nes trumpa vietos 
ir šiuos žodžius rašantis ne
turėjo laiko plačiau su sve
čiais susipažinti dėlei savo 
pareigų atlikimo. Varde cho
ro ačiuoju dd. K. Anuškiui, 
J. StoČkui, A. Janušoniui, G. 

• New ark o 
man sve- 

kad

NEW HAVEN, CONN.

KONCERTAS
RENGIA LDS 16 KUOPA

SEKMADIENĮ

LAPKRIČIO 16 NOVEMBER
LIETUVIŲ SALEJE

243 Front Street New Haven, Conn.
PRADŽIA 3 VAL. DIENĄ

Programoje dalyvauja: Ignas Kubiliūnas ir Akvilė
Siauriūtė, dainininkai iš So. Bostono. Taipgi Marta 

Bakšys gros armonika.
Kviečiame visus dalyvauti. — RENGĖJAI.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) Penkt., Lapkr. 14, 1947

Žukauskui ir visiems dirban
tiem. Taipgi publikai už šil
tą paramą ir programos pil
dyto.) ams.

Choro Reporteris. i

Per Taisyklių Laužymą 
Vos Nežuvo 68 Žmonės 
Su Sky Queen Orlaiviu ’

New York. — Valdinin
kams betyrinėjant orlaivio 
Bermuda Sky Queen nukri
timą į Atlanto Vandenyną, 
jo įgulos nariai liudijo, kad 
į tą orlaivį buvo prikrauta 
pustrečio tono daugiau kro
vinių, negu taisyklės leido. 
Orlaivio navigatorius prisi
pažino, jog audringoje ūka
noje naktį jis 9 valandas 
miegojo, užuot davinėjęs 
nurodymus.

Amerikos krantų sargy
bos laivukas Bibb išgelbėjo 
nukritusius su orlaiviu 68 
keleivius ir įgulos narius.

Yarmouth, N. S. — Apsi- 
vožus laivukui, nuskendo 5 
žvejai.
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PASKUTINIS CARAS Atsiminimai iš Praeities
—10-4-4 7-—

(Tąsa)
Bet sąžines balso klausydamas ir norėda
mas pasiteisinti prieš būsimas kar
tas. Sipiaginas savo nuomonę apie poli
tinę būklę ir apie caro politiką užraši
nėjo į savo dienyną. Jis rašė ten gana 
atvirai, pažymėdamas caro svyravimus, 
jo nepraktiškumą, gyveninio nepažinimą, 
žalingą patarėjų įtaką, po kai kurių pa
tyrimų jis apibūdino carą kaip klastin
gą jėzuito būdo žmogų, kuriuo negali
ma pasitikėti. Vis dažniau Sipiaginas gal
vojo pasitraukti iš ministerip pareigų. 
Vieną kartą jis apie tai išsireiškė Vittei 
ii' didelę įtaką į carą įgijusiam jo drau
gui kunigaikščiui Meščerskiui. Kas bū
tų j° įpėdiniu? — kilo klausimas. Buvo 
ištarta Plėvės pavardė. Bet Sipiaginas 
į tai atsakė, kad Plėvės paskyrimas būtų - 
didžiausia klaida, nes tai žmogus, kuris 
siekia tik asmeniškų tikslų ir suteiktų 
Rusijai didžiausių nelaimių. Meščerskis 
visiškai pritarė tai nuomonei apie Plėvę, 
kurį jis pažįstąs kaip pataikūną, klastin
gą ir nepatikimą žmogų.

1902 m. balandžio 2 (15) Marijos rū
muos buvo paskirtas ministerių komite
to posėdis. Kai kurie ministerial jau bu
vo atvykę. Atvažiavo ir Sipiaginas. Vos 
jam įėjus į vestibiulį, paskui jį skubiai 
įbėgo adjutanto uniforma apsirengęs 
karininkas ir padavė pakietą.

— Nuo ko tas pakietas? — paklausė 
Sipiaginas.

(Istorine Apysaka) ★ -32—

■■■■Parašė Justas Paleckis■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
bę, pasidaręs aršiu rusu ir rusintoju, 
Viačesjovas Rievė tapo galingiausiu mi
nister iu.

Jo priešas Vittė, prisiminęs caro jam 
papasakotą apibūdinimą, sarkastiškai 
pagalvojo: “Sipiaginas — kvailys, Plėvė 
— niekšas! 0 vis tik pirma kvailys, pas
kui ir niekšas pateko į ministerius!”

— Nuo jo aukštybės didžiojo kuni
gaikščio Sergiejaus Aleksandrovičiaus iš 
Maskvos, jūsų ekscelencija, — atsakė 
karininkas.

Sipiaginas ištiesė ranką paimti voką, 
o karininkas tuo akimirksniu ištraukė 
revolverį ir penkis kartus iššovė į minis
ter!. Išgirdę šūvius, ministerial nusilei
do laiptais į vestibiulį. Generolas Van- 
novskis, pažiūrėjęs į sulaikytąjį šovė ją, 
sušuko:

— Nurenkit jį! Tai ne karininkas, bet

Taij), t<ii nebuvo karininkas, bet bu
vęs studentas Balniašovas, vykdęs'par
tijos padarytą mirties sprendimą caro 
m misteriui.

('aras džiaugėsi besiartinančiu pava
sariu ir galvojo apie artėjantį medžiok
lės sezonu, tilvikų šaudymą. Mirksniais 
tos pavasariškos mintys maišėsi su sva
jonėm! apie žygius Tolimuose Rytuose. 
Šiaip ar taip, Mandžiūrijos jis stengsis 
nebepaleisti iš savo rankų. Dabar jis lau
kė žinių iš Tibeto, kur caro agentai pra
dėjo ieškoti būdų riaušėms prieš anglų 
įtaką sukelti. Tokiu tai momentu jis 
staiga sužinojo apie Sipiagino tragišką 
mirtį. “Dienynas!” — pirmiausia pa
galvojo caras. Jis žinojo, kad Sipiaginas 
rašo dienyną. Vienas pirmųjų caro įsa
kymų buvo tuoj perimti visus popierius 
iš žuvusiojo ministerio kabineto ir jo na
mų. Netrukus jam buvo pristatyti du 
Sipiagino dienyno sąsiuviniai — vienas 
iki ministeriavimo laikų, o antrame už
rašai iš ministeriavimo laiko. Vėliau 
caras grąžino Sipiaginp našlei tik pirmą
jį sąsiuvinį. Antrasis taip ir dingo.

“Kas bus Sipiagino įpėdiniu? Plėvė?” 
— tuoj pagalvojo caras. Jis prisiminė 
Vittės ir Pobedonoscevo žodžius apie Plė
vę. Bet dar ryškiau jis prisiminė ir jam 
atpasakotą Plėvės posakį, kad pavarto
jus tinkamas priemones per du mėnesius 

•galima revoliuciją užgniaužti. O kaip tik 
reikia tokios griežtos, nusvyruojančios 
rankos! Vos Sipiaginui mirus, tas pats 
Meščerskis, kuris neseniai taip priešino
si* Plėvės kandidatūrai, prisiuntė carui 
laiškelį, kuriame rašė: “Tėvynės gero- 

. vės vardan aš maldauju tave vietoj žuvu
sio Sipiagino paskirti visiškai tau ištiki
mą Plėvę.” Ir carienė Aleksandra, ir di
dysis kunigaikštis Sergiejus pritarė tai 
kandidatūrai. Caras liepė pakviesti Plė
vę ir pranešė paskirsiąs jį vidaus reika
lų minister! u.

Plėvės amžiaus svajonė išsipildė. Be- 
- ne lietuviškos kilmės vargšo vargoninin

ko sūnus, lenko dvarininko augintinis, 
dėl karjeros pakeitęs ir tikybą ir tauty-

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—* 
Penkt., Lapkr. 14, 1947

BEZOBRAZOVAS IR KOMPANIJA.
Tolimųjų Rytų įvykiai visiškai užtem

dė “šv. Sofijos katedros kryžiaus” klau
simą Peterburgo salionuose. Čia tik ir 
kalbėjo apie Mandžiūrijos derlingus lau
kus, pasakojo legendas apie nepaprastai 
didelius Korėjos miškus, apie Kvantuno 
srity atrastus aukso laukus, apie Šache 
apylinkėse esamas anglies kasyklas. At
sirado žmonių, pradėjusių laužyti galvas 
apie lengvus biznius Tolimuose Rytuose, 
kurie siūlė milžiniškus pelnus. Čia kartu 
siejosi ir politiniai ir karjeros sumeti
mai, nes visi puikiai žinojo, kad Tolimų
jų Rytų reikalai carui labai rūpi ir ta 
linkme jis nori plėsti Rusijos ribas ir 
įtaką, kad ten jis ieško garbės laurų savo 
viešpatavimo laikams papuošti.

Tas siekimas Tolimųjų Rytų turėjo ir 
rimtą politiniai ekonominę reikšmę. Ru
sija visada kentė neturėdama išeities į 
atvirą jūrą. Baltijos jūra Europos karo 
metu pasidaro visiškai uždaru ežeru. Ko
va dėl išeities į Viduržemio jūrą, kuri 
buvo dangstoma įvairiais kitais kilniais 
sumetimais, kariaujant su turkais, dėl 
įvairių priežasčių galutino laimėjimo 
nedavė. Bet ir Viduržemio jūra tėra tik 
apribotas baseinas, kurio vartai — Gib
raltaras ir Sueso^ kanalas — anglų ran
kose. Todėl rusams liko tik dvi išeitys 
— Šiaurės ledų vandenynas ir Ramusis 
vandenynas. Mirdamas Aleksandras ill 
buvo palikęs sūnui Vittės paruoštą pro
jektą dėl Murmansko uosto įkūrimo 
siaurės vandenyne, buvo sumanyta iviur- 
mansKe įsteigti galingą itusijos laivyno 
oazę, Kuri turėtų nors ir saitą, bet atvi
rą išėjimą į Atlanto vandenyną. iNinaio- 
jus jau ir ruosesi pasKeioti įsanymą del 
iviurmansKo uosto scatyoos ir mane jį 
liavauinti AieKsanaro* iii uostu, laciau 
generolas - admirolas didysis KunigaiKs- 
tis Aiensiejus AieKsanurovicius ouvo 
priešingas tam sumanymui, bavo pata
rėjų ^Kvepiamas, generolas - aumiroias 
parėmė Kitą projeKtą, outent, įsteigti di
džiąją rusų laivyno oazę Liepojoj. nega
lėdamas atsispirti savo ueues Aiensiejaus 
įtaKai, AJiKaiojus lt pats pries savo norą 
patvirtino, tą antrąjį projeKtą. Didysis 
Karo uostas ouvo įKurta Liepojoj ir pa
vadintas Aleksandro iii vardu, rai olk 
vo viena svarbiųjų NiKalojaus klaidų, 
kurią teko atitaisinėti 1910 m. skubiai 
tiesiant geležinkelį į Murmanską ir sun
kaus karo sąlygomis statant ten uostą, 
nes visi kiti keliai iš Europos Rusijos 
buvo uždaryti. Atpuolus projektui dėl 
Murmansko, caras dar labiau įsikibo į 
Tolimuosius Rytus, kur jį viliojo didysis 
Ramusis vandenynas. Taigi, visa eilė 
veiksnių ir įtakų rodė Nikalojui II kelią 
į Tolimuosius Rytus, kurie pasidarė caro 
silpnybe. Kiekvienas vikruolis ir kombi
natorius, kuris sugebėjo šią caro silpny
bę panaudoti, pristatyti kokį viliojantį 
projektą, greitai /galėjo patekti į caro 
malonės spindulius ir jam atsiverdavo 
plačios karjeros durys.

Grafienės Ignatjevos ir kituos salio- 
nuos tokiu kombinatorių Tolimųjų Ry
tų temom pasireiškė buvęs kavalergardų 
pulko rotmistras Bezobrazovas. Jis dės
tė įvairius planus ir stengėsi sudominti 
jais piniguočius ir įtakingus žmones. Ne
trukus jis surado karštą savo planų pri
tarėją ir rėmėją. Tai buvo caro sesers 
vyras Aleksandras Michailovičius. Tas 
didysis kniazius neturėjo nei didelės iš
minties, nei didelių talentų, bet buvo ga
na gyvas ir biznio reikaluos apsukrus 
žmogus. Caro giminaičio gyvenimas rei
kalavo didelių lėšų ir nuolatinių žymių 
pajamų. Tad jis sumanė sudaryti sau 
sinekūrą ir patarė carui įsteigti tam 
tikrą uostų ir prekybos laivyno valdybą.

(Bus daugiau)

t (Tąsa)
1911 metų pavasarį ateina 

į mano “odinočką“ vienas iš 
viršininko pagelbininkų (jų 
buvo net 9), apžiūri mane ir 
mato, kad mano kalėjimo 
švarkas suplyšęs. Pašaukia 
vyresnįjį sargą ir tas tuojau 
atneša man naują ir uždeda 
ant pečių, bet užsivilkti nega
lima, nes rankos surakintos. 
Na, ir vedasi mane į' konto
rą. Randu tenai patį virši
ninką pulkininką Gordov ir 
Matulionį su miškų inžinie
riaus žalia uniforma. Aš jo 
pirma nepažinau ir jis manęs 
nepažino. Viršininkas paklau
sė manęs, ar neskriaudžia 
manęs sargai ar kiti viršinin
kai. Sakau, “ne.“ Tuo tar
pu 'Matulionis kreipiasi pas 
viršininką, kad pavelytų mums 
keletą žodžių kalbėti lietuviš
kai. Jis sutinka.

Matųlionis sako man, kad 
Bortkevičienė jo labai prašė 
paklausti, ką ji gali padary
ti, kad palengvinti mano bū
klę. Atsakau jam, kad da
bar iš mūsų kalėjimo siunčia 
daug kalinių į. Amūro sritį, 
dar už Sibiro, ir iš gautų pra
nešimų žinome, kad ten labai 
gerai—jie dirba prie pravedi- 
mo ..naujo gelžkelio. Maistas 
ten geras ir tt. Prašau jo, 
kad jis, kaipo viršininko drau
gas, prašytų jo, kad ii' ma
ne ten išsiųstų prie darbų. Jis 
čia pat prie manęs ir 
viršininko tą padaryti, 
įlinkas atsako, kad jis 

’ tą padarytų, bet tai ne 
lioje, nes ant tų d< 
Amūrą skirsto
remnoje Upravlcnije“ Peter
burge — iš ten jis gauna var- 

| dus paskirtų kalinių ir tik tuos 
gali pasiųsti, o įtekmės jis te
nai neturi.

praso

mielai 
jo ga
rbų i 

Glavnoje Tiu-

Man ūpas nupuola ir mane 
išveda galutinai nusiminusį Į 
mano kambarį. Už poros va
landų po tam ateina fedfebe- 
lis ir nuima man nuo rankų 
retežius. O koks palengvini
mas !
žmogus, ir jau vėl. ūpas pa-

Rašo SIMONAS JANULIS

kilo—jaučiuosi beveik pusiau 
laisvas.

Manote, kad po to viso Bort
kevičienė numoja ranka ir pa
lieka mane? Ne! Ji visuomet 
užsibrėžtą tikslą stengiasi at
siekti.

Tuo laiku advokatas. An
drius Bulota buvo didelis vy
ras — Valstybės Dūmos atsto
vas ir gyveno Peterburge. Fe
licija ir Bulota buvo geri drau
gai. Ji tuojau p'arašo jam 
laišką, kad žūt-būt jis turi te
nai surasti būdus, kad mane 
paskirtų išsiuntimui prie1 staty
mo Amūro gelžkelio, nors tai 
ir lėšų otų gerai pinigų. Bu
lota, mano gynėjas, stoja į 
darbą.

Kai jis lankėsi Amerikoje su 
savo žmona ir rašytoja žemai
te, jis išbuvo pas mane Mo
line, III., 3 dienas, tai užteko 
laiko išsikalbėti. Tai štai ką 
jis man papasakojo.

Gaunu, sako, nuo Bortkevi- 
čienės tiesiog ultimatumą, kad 
tuojau eičiau į “Glavnoje Tiu- 
remnoje Upravlcnije’’ ir kad 
mano vardas būtų padėtas iš
siuntimui į Amūrą. Kaip Du
rnos atstovui, visur, sako, įė
jimas be jokių kliūčių—tik pa
rodei kortelę ir eik. Iš pa
tyrimo, s^ko, žinojau, kad ką 
nors išgauti biurokratų kan
celiarijose — reikia kreiptis 
pas žemesnius, o jei jau ten 
negalima, tai tik tada pas 
aukščiausį. Suradęs įstaigos 
sekretorių, paaiškinau jam 
tikslą savo' atsilankymo. Pa
šauktas raštininkėlis ir paliep
ta surasti mano bylą,
torius peržiūrėjo visas popie- 
ras ir griežtai užreiškė, kad aš 
esu pabėgėlis ir kaipo tokis, 
niekur nebūsiu siunčiamas, o 
laikomas stipriam kalėjime iki 
užbaigsiu savo dienas arba sa
vo bausmę. Ant galo, sako 
Bulota, aš užklausiau: Na, 
ar gi jau nėra jokios išeities? 

‘Sekretorius atsako, kad jis gal 
ir surastų būdą, jeigu...

rask būdą ir gausi gerą “jei
gu.“ Sako: Sekretorius pra
švito ir prašė ateiti j jo ka
binetą ant rytojaus paskirtą 
valandą ir jis peržiūrėjęs visą 
bylą gal ir suras būdus apei
ti įstatymą.

Ant rytojaus sekretorius, pa
aiškinęs jam, kad jis surado 
būdą. Mano esančios dvi at
skiros bylos ir atskirų teis
mų, ir dar trečia general gu
bernatoriaus pakeitimas ant 
15 metų. Jos visos trys yra 
atskiros vienetos ir tik susiū
tos į daiktą, bet bausmė ne
suvienyta. Jis galįs “atsiūti“ 
tą, Vilniaus Teismo Rūmų bylą 
su 6 metais už pabėgimą ir 
paliks man tik 15 metų be 
rekordo pabėgimo. Tada jis 
lengvai galės mane pasiųsti, 
kur tik jis nori. Girdi, pabė
gimo teismo sprendimą jis 
galįs pakibti “pod s.ukno“ — 
po stalo uždangalu, neilgiau 
kaip ant metų laiko. Jei jis 
gausiąs 4 
yra, 4 po

tC ateri miškas — tai 
25 rublius—100 ruti

Sekre-

galėsiu valgyti kaip'Bulota jam atsakęs, kad apie 
jeigu“ čia nesvarbu, tik su-
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Bulota

kas 
jis 

“Seniai 
ką čia 
ir šiau
ši mti n e

jam tuojau sumo 
šimtinę.

Ant mano klausimo, 
jam tuos pinigus grąžino, 
numykė ir pasakė: 
tas jau buvo, na, ir 
apie tai kalbėti.“ Tai 
dien nežinau, ar ta
buvo jo, ar jam Bortkevičie- 
nė apmokėjo.

Kaip ten nebūtų, iš Smo
lensko kalinių sudaro 40 žmo
nių išsiuntimui ant pravedi- 
mo naujo Amūro gelžkelio— 
jų tarpe ir aš randuosi.

Pribuvome į Maskvą, čia 
prie mūsų traukinio prikabino 
dar 4 vagonus su kaliniais, 
žinoma, vagonai specialiai pa
daryti 
langai 
Jau ir 
kabino 
vagonų
traukinis iš 16 vagonų išimti
nai iš kalinių.

Pervažiuojame upę Volgą 
apie 3 viorstų ilgumo tiltu, 
pasiekiame Uralo kalnus, per-

kaliniams vežioti — 
su geležiniais grotais.
Samaroje. Čia pri- 
dar keletą tokių pat 
su kaliniais ir susidai'o

siritome juos, ir jau Sibire— 
čeliabinske. Čia traukinys 
stovi ilgai ir mums išduoda 
kiekvienam po 20 kapeikų už 
kiekvieną dieną, o kai buvome 
kalėjime, tai ant kiekvieno ka
linio valdžia išduodavo tik 9 
kapeikas ant maisto. Bet ka
dangi tas 9 kapeikas valdy
davo viršininkas, tai apie pu
sę jų išgaruodavo virtuvėje.

Iš kiekvieno vagono karei
vis vedasi vieną žmogų į 
miestą nupirkt provizijos dė
lei visų, ko nori. Ko gi išba
dėjęs per metus kalinys no
rės? O gi riebalų—lašinių ir 
duonos, na, žinoma ir machor
kos rūkymui. Jau čia čelia
binske aš galėjau ne pabėgti, 
bet tiesiog nueiti.

Prisipirkęs lašinių ir taba- 
kp velku, o mano sargas pa
norėjo nusipirkti monopolkos 
sau ir savo draugams karei
viams. Kareiviui šnapso mono- 
polyj neparduoda, tuo labiau 
man — katoržninko drabu
žiais. Jis turėjo surasti žmo
gų, kuris jam nupirktų. Paliko 
mane vieną ant gatvės su mai- 

I su provizijos. Aš jau laisvas 
|— galiu eiti, kur noriu. Bet 
!kur eisi su tokiais drabužiais 
ir be pasporto ? Sugrįžta ir 
kareivis, apsunkintas 
mis monopolkos.

Taip ii’ važiuojame 
na ir naktį, sustodami
ros valandų didesniuose mies
tuose. Pagaliau ir Irkutske!

Čia visus suvaro į kalėjimą 
ir būname dvi savaites. Apžiū
riu pozicijas. Gali pabėgti be
veik be didelio pavojaus, jei 
turėtum pagalbą iš ko nors 
drabužiais ir pasportu.

Ir vėl važiuojame iki Sre- 
tensko. Čia geležinkelis pasi
baigia. Sukemša mus, kaip sil
kes į laivą ir vėl važiuojame.

(Bus daugiau)

bonko-

ir dle
ant po-

ŽYDAI NUŠOVĖ ANGLĄ, 
O ANGLAI 4 ŽYDUS

Jeruzalė. — žydų pabijo
tai ugnim iš kulkosvaidžių 
nušovė anglų policininką ir 
sužeidė tris kitus. Anglų 
kareiviai nušovė tris žydai
tes merginas ir vieną jau-

PHILADELPHIA, PA.

KONCERTAS ir ŠOKIAI
RENGIA LYROS CHORAS

Penktadienį, Lapkričio 14 November
Įžanga 75c

R. U. B. A. Salėje
414 GREEN STREET — PRADŽIA 8 V. V.

Lyros Choras, vadovybėje Rose Merkeliūtes.

Apart paties Lyros Choro, dalyvaus žymi
Rusų Balalaika Orkestrą.

Turėsime Užkandžių ir Įsigėrimų
Lyros Choras Kviečia Visus Dalyvauti 

šiame Puikiame Koncerte



HARTFORD, CONN.
PERNAI IR ŠIEMET

Čia noriu padaryti tokį pa
lyginimą. Pernai čia apsivedė 
viena moteris, kuri buvo pro- 
gresyvė, veikė, dalyvavo pa
rengimuose, buvo dienraščio 
Laisvės skaitytoja per ilgus 
metus. Kad apsivedė, tai nie
ko naujo, vedė su katalikiško 
įsitikinimo vyru. Nors skir
tumas buvo jų pažvalgose, bet 
vesdami susitarė vienas kitam 
priekaištų nedaryti, vienas ki
to pažvalgas žinojo, taj ir ne- Į 
daryti vienas kitas kliūčių —' 
turėti abiems pilną laisvę.

Bet apsivedus vyras žmonai 
pasakė, kad moterims nerei
kia kištis į politiką, tai “ne 
jų reikalas.’’ Taip pasakyta,1

Sofa Gushions-Paduškos 
PERTAISOMOS SU NAUJAIS SPRINGSAIS 

Už $3.75 KIEKVIENA

Sėdynių Dugnai
PERTAISOMI KAIP NAUJI JŪSŲ NAMUOSE 

Už $12.00
šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

j? Man's BULOVĄ...richly styled 
h ...always accurate and depend-
L able. R52.5O

Lady’s BULOVĄ . . . modern 
beauty in every trim line . . .
17-jcwels. $33.75 Ą

Now is the time to choose the perfect gift 
... a Parker “51“ pen and matching pencil. 
The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

*17.50
DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 

KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

RONKONKOMA 
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

kaip būdavo sakoma senovėje. 
Bet dabar moterys turi lygias 
teises su vyrais ir joms turi 
rūpėti politika, nes nuo poli
tikos priklauso ir duonos kąs
nis. Toliau jis pasakė, kad 
dienraštis Laisvė negali į jo 
namus eiti. Pareikalavo, kad 
moteris atsiimtų iš Laisvės 
Bendrovės pinigus už Šerą. 
Moteris vyro reikalavimus iš
pildė. . ‘

Tai tau ir .susitarimas ir 
vienas kito “pagarba.’’ Neži
nau, kodėl ji klausė, nes daug 
katalikų vyrų ir moterų skaito 
dienraštį Laisvę, kuris gina vi
sli darbo žmonių reikalus.

★ ★ ★
šiemet apsivedė kita pora, 

taipgi moteris susipratus, re
mia darbininkišką judėjimą. 
Apsivedė su katalikiško įsitiki
nimo vyru. Taipgi abu viens 
kitą pažino ir žino įsitikini
mus.

I •

Vyras sako moteriai: Tu, 
kur priklausai ir priklausyk, 
nesiskirk nuo savo draugų, su 
kuriais kartu veikėte. Aš irgi 
kartu dalyvausiu, aš nematau 
nieko blogo. Aš suprantu, 
kad tie žmonės dirba už dar
bo žmonių reikalus. Užsimo
kėk ir už dienraštį Laisvę— 
sako jos draugas.

Moteris užsimoka už dien
raštį Laisvę, dar nusiperka ir 
Lietuvių Kultūrinio Centro na
mo Šerą.

Tai matote, kokis skirtumas, 
žmonės susitarė, vienas kitą 
gerbia, viens kito laisvių ne
varžo. Taip ir reikia. Kaip 
matote, šis katalikiško įsiti
kinimo žmogus supranta, kad 
reakcijos dūkimas prieš “ko
munistus,“ “raudonuosius“ 
yra pakartojimas Hitlerio 
planų. Juk ir Hitleris pra
džioje puolė tik “komunistus,“ 
o vėliau jis jau puolė darbi
ninkų unijas, sporto organi
zacijas ir katalikus.

Iš šių dviejų pavyzdžių rei
kėtų pasimokyti ir kitiems, 
ypatingai toms moterims, ku
rios siekia apsivesti su skirtin
go Įsitikinimo žmogumi. Ne
reikia siekti kitam užkarti sa
vo valią, bet nereikia lengvai 
ir savo įsitikinimų ir laisvės 
atsižadėti. . Laiminga šeima 
bus tik tak kur vienas kitą 
gerbs, o ne įsakymus d avinės.

Patyręs.

Randa Didelį 
skirtumą šiame sme- 
toningesniame piene

“Aš palyginau Borden’s Golden 
Crest Pieną su kitais, ir aš randu 
didelj skirtumą,” sako Mrs, J. Far- 
faglia, 63 New York Avenue, New
ark, N .J. * i

‘‘Be jokio klausimo, Borden’s yra 
tikrai smetoningesnis ir extra gar
dus. Be to, mano duktė Marianne 
tarpsta nuo jo.”

Mrs. Farfaglia pradėjo duoti Ma
rianne’i Borden’s Golden Crest Pie
ną, kuomet jos gydytojas patarė ho
mogenized pieną. (Borden’s, matote, 
yra homogenized lengvam suvirški
nimui, ir jame yra pridėta Vitami
no D.)

Borden’s Golden Crest yra visų 
puikiausias Borden pienas.

Tfordens
GOLDEN CREST MILK
Vitamin D • Homogenlxed

Centas centan, 
geriausias jums maisto 

pirkinys yra PIENAS

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. I
530 Summer Avenue, i

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2*7964 ]
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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.

Worcester, Mass. So. Boston, Mass.
Dolores Stalulioniūtės su

tuoktuvės šv. Kazimiero baž
nyčioje įvyko lapkričio 8 d. 
Motiejus Stalulionis prieš 16 
metų atgal buvo veiklus pa
žangiam lietuvių judėjime, 
rodos, tvirto antibažnytinio 
nusistatymo, ne vieną laisvos 
minties lietuvį mirusį palaido
jant laisvai Stalulionis pasa
kydavo prakalbėles prieš iš- 
lydėsiant ir ant kapinių. Gal 
apie 20 metų atgal Stalui io- 
niai apsirašė (adaptino) savo 
giminaičių mergaitę Dolores iš 
Lietuvos, gražiai, supratlyvai 
išauklėjo, išmokslino. Dabar 
ji, baigus slaugės profesiją, 
susipažino su daktaru iš Ka
nados ir štai sutuoktuvės Šv. 
Kazimiero bažnyčioje. O aš 
vis maniau, kad visi daktarai 
mokosi biologijos mokslo ir 
žino, kaip pasaulis prasidėjo 
ir egzistuoja, tai religijos isto
riją ir rolę .jie supranta.

* * *
Už tai ne be reikalo lietu

viški prabaščiai nebeišsitenka 
esamose klebonijose. šiuos] 
žodžius rašančiam teko maty
ti planus (blue prints) didi
namosios klebonijos Vilniaus 
Aušros Vartų parapijos; pla
nus pasirašo “for Our Lady 
of Vi Ino“ vyskupas O’Lear 
iš Springfield, Mass., ir kle
bonas Vasys.

Matytumėt, kiek patogumų, 
gražumo ir visos struktūros 
mandrumas, tai ne taip, kaip 
paprastų žmonių gyvenamieji 
namai, kad budavojama, o 
šitiek kambarių ir nei pati, 
nei vaikai ir tai neužtenka, 
reikia didinti, vien grožės rū
mai pasidaryti stikliniai pa- 
ryžiškos mados. Stogas ap
vesti parkonais; rinktinio me
džio be šakų ir tt.

Veteranai vargiai gauna ir 
vištininke gyventi, o dykaduo
niai palocius gražinasi, didi
nasi ir nėra kliūties dėl me
džiagų gavimo, tai “lygybė ir 
padorumas.“ Bevardis.

IŠ LLD 11 Kp. Susirinkimo
Buvo įrašytas naujas narys 

per. d. S. Janulį, ii- mūsų ge
rasis knygius pridavė $11.60 
iš jo darbuotės, o d. J. J. 
Bakšys savo gražiame raporte 
kaip Laisvės vajininkas sakė, 
kad jau gavęs 8 naujus Lais
vei skaitytojus. Tai gražiai 
d. Bakšio padirbėta! Ką sa
kot, draugai, kad mes visi 
gautumėm po vieną naują 
skaitytoją ir priduotumėm d. 
Bakšiui, tai čia jam būtų gra
ži pagalba šiame vajuje. Aš 
mano dalį išpildysiu.

Nuo Progresyvių Amerikos 
Piliečių Kliubo lietuvių sky
riaus atstovai davė gražų ra
portą iš rinkimų vajaus. Sakė, 
buvo gražus susirinkimas, kur

ŽODYNAS
Lietuviškai - Angliškas 

ir
Angliškai - Lietuviškas 

A. Lalio žodynas
Nauja laida

Išleido d r. D. Pilka
Kaina 12 dolerių 

Reikalaukit iš
DR. D. PILKA

546' E. Broadway
South Boston 27, Mass.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-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, pasivąišinimas 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.
5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Lapkr. 14, 1947

Iš Laisves Vajaus Darbuotės

Praėjusį sekmadienį turė
jome Naujosios Anglijos vei
kėjų pasitarimą Šq. Bostone 
dėl radijo pusvalandžio ir bū
siančio ‘ progresyvių balsuoto
jų suvažiavimo reikalais. Ta- 
čiaus su dd. Shukis ir Lekas 
protarpiais išvažiavome ir ga
vome du nauju skaitytoju, o 
d. Zavis svetainėj ‘pasimokė- 
jo atsinaujinimą.

Kadangi nepilną laiką teko 
dirbti, tai pas d-gę Žukaus
kienę ir vėl nenuvažiavome. 
Jūs, drauge, neužsirūstink it 
ant mūs, bet priruoškit ilgą 
listą prospektų, o mes ne po 
ilgo šauksimės jūsų pagalbos.

Sekantį sekmadienį įvyks 
LLD apskrities suvažiavimas 
So. Bostone, mažai turėsime 
laiko dėl vajaus, vienok su 
d. Leku susitarėme nuvažiuo
ti į porą vietų, o d. Slinkis ne
turi laiko — turi paruošti ra
portus ir kitką.

Greitai susilauksim gra
žios pagalbos,: drg. Žekonis 
sakė, kad jau pradeda viršų 
imti ant kitų organizacinių 
darbų ir abu su d-ge Simo- 
navičiene galės išvažiuoti pa
rinkti skaitytojų. Ir kiti bos- 
toniškiai gaukit naujų skaity
tojų ir pasiuskit LLD kuopos 
vardu. Dasivy'kim ir pralen
kiu) kitas kolonijas.

A. Taraška.

kalbėjo progresyviškesni kan
didatai ir Sūnų ir Dukterų 
Broliška Draugija aukojo sve
tainę tam vakarui be jokio 
atlyginimo. šis susirinkimas 
pagerbia Sūnų ir Dukterų 
Brolis k ą D ra u g i j ą.

Skaitytas laiškas nuo LLD 
7-tos Apskrities sekretorės D. 
Lukieųės, kur prašoma dele
gatų i konferenciją, Įvyksian
čią 16 d. lapkričio, Bostone. 
Delegatais išrinkti : A. Pil
kauskas, 1). G. Juslus, J. Skliu
tas, J. Jaškevičiu.s ir J. M. 
Lu kas.

Radijo atidarymas Naujojoj 
Anglijoj bus su pradžia Nau
jų Metų. Padiskusavus pri
eita išvados dalyvauti konfe
rencijoje 14 d. gruodžio, Bos
tone. Delegatais išrinkti J. 
J. Bakšys ir J. Jaškevičius.

Komisija, kuri rūpinasi ban
ketu pagerbimui Simono Ja
nulio Jo 50 metų kultūriškos 
apšvietus darbuotėje, sake, 
banketas įvyks 14 d. gruodžio, 
5 vai. vakare, 29 Endicott St. 
Čia mūsų plačios apylinkės 
progresyviai yra prašomi da
lyvauti. čia sakys kalbą ir 
mūsų gerbjamas LLD Centro 
Sekretorius D. M. šolomskas.

‘Iki pasimatymo 14 d. gruo
džio! J. M. L.

Matthew
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir. asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

GEORGE BALDANZI 
CIO Textile Workers Unijos 
vice-prezidentas, rėmė CIO 
pateiktą užrubežiniais reika
lais rezoliuciją. Jis sakė, jog 
toji rezoliucija “išreiškia vil
tį, troškimus ir nusistatymą, 
kad žmonės visame pasaulyje 

nori taikos.”

PARAPIJINĖ MOKYTO
JA NUŽUDĖ 2 SŪNUS

Ravenna, Ohio. — Suimta 
Barbara McVeigh, sekma
dienio mokyklos mokytoja, 
prisipažino, kad jis prigir
dė du mažiukus savo sūnus 
karštame vonės vandenyje.

Washington.— Šnipai pa
skleidė čia paskalus, būk 
Sovietai organizuoją vo
kiečius belaisvius į vokišką 
armiją.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

(Shahnskas)

Funeral Home

Joseph Garszva 
Undertaker & Embalmer 

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-9770

-* L1TUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelią pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIEN^ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-0612

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

R EI K A 1,1 N G A S SUPERINTENDENT
AIku ir dviejų knmbarių apartmentas. Sa
vininkų Kalite matyti kasdien tarpe 9 ir 10 

valatic(os ryto, po 383 HEWES ST., 
BROOKLYN, N. Y.

*• (267)

ITALIJOS STREIKAI

Roma. — Sustreikavo 9,- 
000 geso darbininkų Romoj, 
Neapolyj, Florencijoj, Mila
ne ir Turine; reikalauja di
desnių pensijų ir kitų page
rinimų.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Lyros Choras ruošia koncertą ir 
šokius. Įvyks lapkr. 14, d., R.U.B.A. 
Salėje, 414 Green St. Pradžia 8v. v. 
Apart paties Lyros Choro, vadovy
bėje R. Merkiūtčs, dalyvaus žymus 
Rusų Balalaikų orkestras ir Šokikų 
Grupė. Po Koncerto bus šokiai. Tu
rėsime užkandžių ir gėrimų. Kvie
čiame y^sus dalyvauti. Įžanga 75c. 
— Lyros Choras. (264-266)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinki

mas įvyks lapkr. 16 d., 3 vai. dieną. 
Liaudies Name, 735 Fairmount Avė. 
Nepamirškite dalyvauti, nes dabar 
eina dienraščio Laisvės vajus, tad 
išgirsite vajininkų raportus iš jų 
darbuotės, taipgi turime ir daugiau 
svarbių reikalų aptarti. — P. Puo- 
dis, sekr. (265-266)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 16 d., 11 vai. ryto, 3014 Ye- 
mans. Visi nariai būkite laiku^ nes 
yra daug .svarbių reikalų aptarti. 
Taipgi reikia balsuoti Centro Valdy
bą 1948 m. Atsiveskite ir naujų na
rių. — Sekr. (265-266)

CAMDEN, N. J.
Draugiškas parengimas (house pa

re). Rengia LLD 133 kp. lapkričio 
16 d., 1 va), dieną. Uršulės Kaslau- 
čiūnienės namuose, 2115 S. 9th St. 
Vietiniai ir iš Philadelphijos svečiai 
kviečiami.' Užtikriname, kad smagiai 
praleisite laiką. — Rengėjai.

(265-266)

HARTFORD, CONN.

Laisvės Choras rengia Koncertą 
ir vieno veiksmo komediją “Fifty- 
Fifty,” lapkr. 16 d. Klubo salėjo,' 
227 Lawrence St. Komediją suvai
dins LDS Dramatiška. Grupė iš 
Bridgeport, Conn. Laisvės Choras 
išpildys koncertinę programą. Apart 
Choro bus Vyrų Choras, duetų ir so
listų. Kviečiame visus dalyvauti ir 
smagiai praleisti vakarą. Įžanga $1 
(su taksais). Pradžia 3 vai. dieną.

— Rengėjai. (265-266)

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

i
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Majoras Kritikavo Mūsų 
Federalę Valdžią

Mirė

I

Komunistai Patikrina 
Savo Narius

Laisvei Perkraustyti j Nauja 
Namą Fondas Auga

Kas Turite Menininkam 
Kambarį ar Lovą?

uz 
na-

lai-

Komunistai šį mėnesį perro- 
kuoja savo eiles. — Atsistoki
te, tapkite suskaityti!—šaukia 
organizacijos viršininkai į na
rius, primindami, kad jau lai
kas gauti 1948 metų knygelę. 
O tai reiškia, kad kiekvienas, 
kuris atvyks tą knygelę pasi
imti, pasilieka ir toliau darbi
ninkų klasės partijoje.

Bile kuriai organizacijai 
galėjimas suskaityti savo na
rius reiškia labai daug. Juo 
daugiau tas yra reikšminga 
politinei organizacijai. Ir 
reikšmingiausia yra tai parti
jai, kurią priešai organizuoto 
darbininkų judėjimo, priešai 
pasaulinės taikos aršiausia 
puolza, kadangi ji yra pir
minis darbininkų būrys liau
dies organizacijoms ir taikai 
ginti.

Galėjimas suskaityti savo 
narius už vis svarbiausia par
tijai dabar, kada reakcija 
šėlsta. Kada jos vyriausias 
atstovas, nacionalis pirminin
kas Dennis visu pilietišku savi- 
garbumu atsisakė nusilenkti 
demokratiškos šalies nedemo
kratiškai reakcijai.

Komunistai žino, kad lai
kai yra sunkūs. Dabar ne tie 
laikai, kada komunistams, kai
po vieniems iš geriausių ko
votojų už mūsų šalį, katutes 
plojo už didvyriškus pasižy
mėjimus karo fronte ir 
čampijoniškus nuoveikius 
mų fronte mūsų pergalei.

Vienok net geriausiais
kais komunisto kelias nebuvo 
rožėmis klotas. Už visokius at- 
siekimus jie daugiau pasiau
kojo, sunkiau dirbo ir tik dėl 
to laimėjo. Tad, nežiūrint, 
.kuriuo laiku asmuo įstojo į 
komunistų partiją, įstojo ne 
tikėdamasis “gerų laikų—pa- 
ulioti,” bet paremti didį dar
bą, didį siekį — pagerinti sa
vo ir visų eilinių žmonių gy- 

x venimą. Būti komunistu mū
sų šalyje niekad nebuvo mad- 

. nu nei viltinga gauti už tai 
pelningų pozicijų, tad niekas 
neįstojo dėl mados.

Siekiai, sako komunistai, ir 
dabar pasilieka tie patys. Są
lygos yra sunkesnės, negu 
bent kada buvo nuo 1919 m. 
Tačiau, kaipo kovotojai, parti
ja tikisi, kad jos nariai išsi
laikys savo eilėse. Bet. . .

Kol nėra nariai suskaityti, 
prieš partijos vadovybės akis 
tebestovi tik didelis ?

Jokios armijos generolas ne- 
-. būtų generolu, jeigu jis neži

notų savo armijos. Tad, jau 
aišku, kad žmonės, kurie išti
kto jaučiasi komunistais, ne
paliks savo vadų generolais 
nereigiais.

Tūli klubai perregistravo 
didžiumą savo narių pirmame 
šio mėnesio susirinkime, pir- 

. mą savaitę, o antrajame už
baigė. Sunkumų susidaro 
tiems klubams, ypač tų klu
bų valdyboms, kurie susiren
ka tik kartą per mėnesį. Tų 
klubų valdybos ir jų talkinin
kai turės eiti pas kiekvieną 
narį į namus, kuris neateis 
pas juos. O tai be galo didelis 
sutrukdymas nuo kitų darbų, 
kurių kiekvienas veiklus ko
munistas turi pakankamai.

Brooklyniškio lietuvių ko
munistų klubo valdyba randa
si tokioje pat padėtyje, ka
dangi šio klubo nariai gyvena 
pasklidai po visą miestą.

E. N.

-4
kalnuose, sako-

Jis pats vie-

MEDŽIOTOJŲ BĖDOS
New Yorko policijos sar- 

žentas George W. Bradford, 
41 metų, gyvenęs 2052 Bragg 
St., Brooklyne, rastas miręs 
Adirondack
ma, širdies liga, 
nas buvęs išėjęs medžioti.

Kalbant apie medžiotojus, 
|domu prisiminti, kad pirmą 
medžioklės ,dieną New Jersey 
medžiotpjai pasižymėję 
Jiu šaudymu — dešimtis 
*Šovę save ar viens kitą.

taik- 
pasi-

Laisvės koncerte, Įvykusia
me lapkričio 9, Labor Lyceum, 
fondan duosniai prisidėjo šim
tai brooklyniečių, ir svečių iš 
kitų miestų. '

Nevinskienę
Po’$5: Eva Cibulskienė, V. 

Urbonienė.
Po $2: Draugai Chuberkiai, 

A. Galkus, I. ir O. Bėčiai.
Po $1 : G. Wareson, A. Ter- 

vydas, Ant. Gustaitis, A. Sta- 
kovas, M. Matulevičius, drau
gai Keršuliai, J. Bimba, F. 
Yakštys, O. Zakaravičienė, 
draugai Merkiai, J. Balažen- 
tis, draugai Malinauskai, Al 
Merkis, Ona, J. Klimas.

Per H. Zablackienę ir A.
Burbaitę

K. Michelson, $5.
Antanas Globičius, $2.
Po $1: M. & V. Kulik, K. 

Milenkevičius, Juozas Barta-J 
sius, Eva Gailiūnas, F. Klas- i 
ton, John Linda, Junior, A. 
Skirmont, O. Papas, St. Mi
siūnas,* W. Tamm, A. Velič
ka, C. Balčiūnas, S. Petkie
nė, J. Augutienė, V. Venckū- 
nas, A. Kupčinskienė, A. Mi- 
kalaus, V. Tauras, W. Bitis, 
D. Burkauskas, P. Taras, Mr. 
& Mrs. Lisajus, P. Janiūnas,; 
L. Gavrilovich.

Per L. Beltienę ir S.

Viš- 
Na- 
Mr.

Leimonas, Dambrauskas, J. 
Repkevičius.

Po $2: Mr. & Mrs. Ans- 
kiai, A. Jackson, Baleišių šei
ma, F. Dūlys.

Po $1 : F. Zaveckas, P. 
niauskas, K. J urge lien ė, 
viekas, Brusokas, Mr. X,
ir Mrs. Briedis, M. Krunglie- 
nė, Ant. Montvila, V. Rudai
tis, Ant. Abromaitis, Sapiega, 
P. Bieliauskas, O. Kazakevi
čienė, T. Drusys, M. Purvėnie- 
nė, Chas. Nečiunskas, P. Vaz- 
nys, Vt. Subačius, Lamaitis, 
J. Lazauskienė, A. Bieliaus
kas, J. Baleika, J. Petriką, 
Zurnis, Spirgulevičius, Juoza
pavičius, Raškys.

Per L. Bastytę ir K. Norris
Po $5: Jonas Nutautas, S. 

Pa leek as.
K. Songaila, $2.
Po $1 : Juozas Regevičius, 

Mr. Grigas, A. Martinas, Mrs. 
Reklienė, N. N., A. Petraus
kas, J. K orris, A. Basiliaus- 
kas, A. Baltaitis,' Juozas Bal
čiūnas, Anna Balčiūnas.

Per V. Bunkienę ir N.

Mrs. Jasinskas, $2. 
J. Kurmis, J. Jaki- 
G. Kuraitis, Lietu- 

Jasiulai-

Jau skaitėte Laisvėje prane
šimus, jog šimtai svečiu me
nininkų iš kitu miestų suvyks 
j Brooklyne įvyksiantį Lietu
vių Meno Sąjungos Festivalį. 
Atvyksta dainos ir muzikos 
solistai, atvyksta grupės ir 
chorai.

Vien tik iš Chicagos laukia
me apie 70 asmenų.

Visi meno mėgėjai ir me
nininkų rrty lėtoj ai dabar esate 
prašomi parodyti savo menui 
prielankią širdį ii* svetingumą, 
suteikti mūsų svečiams nak
vynių.

Ypačiai svarbu suteikti 
nakvynių atvykusioms iš to
liau. Svarbu nakvynes užre
gistruoti iš anksto pas komi
siją.

Dėl ko pirm visko atvyks
tantiems iš toliau?

Jie bus ilgoje, kelionėje 
daugiau pavargę.

Jie turės atvykti iš vakaro, 
nes po tokio nuovargio nega
lės stoti prieš publiką pro
gramoje atvykę tiesiai iš 
stoties.

Jie bus panosę daugiausia 
iškaščių atvykti, tad būįtų 
skriaudimu jų, jeigu virš to 
dar leistume jiems panešti ir 
didesnius čia buvimo laiku iš
kasei u s.

Majoras O’Dwyer kritikavo 
federalę mūsų šalies valdžią, 
kad ji nesirūpina pagelbėti 
žmonėms Įsigyti namų. Jis sa
kė, kad valdžia visiškai užmir
šo reikalą žmonėms namų tą 
pačią dieną, kada “kanuolės 
paliovė šaudymą.”

O’ Dwyer sakė, kad vie
nam tik New Yorko miestui 
valdžia turėtų skirti mažiau
sia 62 milionus dolerių staty
bai pigiomis rendomis apArt- 
mentų, kurių labiausia trūks
ta. Pusantro šimto tūkstančių 
veteranų, sakė jis, tebeskursta 
be savo buvo. Vien miesta- 
voji butams registruoti agen
tūra bėgiu savaitės gavo 41,- 
()()() pareikalavimų buto nuo 
veteranų.

Majoras sakė, kad būtinai 
reikia Taft-Ellender - Wagner 
bilių padaryti įstatymu, o jei
gu’ tas nepraeitų, kad kitas 
artimai toks, pavaduojantis 
tą būtų priimtas.

Joseph Butkus, 53 metu 
amžiaūs. Gyveno po 800 Ma
con . St., Brooklyne. Mire 
lapkričio 12 d., Veterans Li
goninėj, Kings Bridge Rd., 
Bronx. Kūnas pašarvotas gra- 
boriaus F. W. Shalins (šalins- 
ko) koplyčioj, 84-02 Jamaica 
Ave., Woodhaven, N. Y. Lai
dotuvės Įvyks lapkr. 15 d., 
šv. Jono kapinėse. Velionio 
šermenimis rūpinasi Thomas 
Bublys. Laidotuvių pareigo
mis rūpinasi graborius šą
li nsk as.

Velionis iš amato buvo 
kriaučius, dirbo Matulio-Vai- 
ginio šapoj. Draugai ir pažįs
tami kviečiami į šermenis.

Waiwick Cab Co. gara- 
džiaus sargui, New' Yorke, 
išėjus 15-kai minučių, vagys 
išvežė saugiąją šėpą su $2,- 
000 ten buvusiųjų pinigų.

SKELBK1TĖS LAISVĖJE

I Spaudos Kukavimo 
Pasekmė

Spaudos nuolatinis dejavi
mas apie didžiausią “stoką ir 
biednystę” Anglijos karalai
tės vestuvių, paveikslai, pagy
ros' siuntėjų “vargšei” Elziu
tei dovanų paveikia žmones. 
Užmiršę savo tuščias šėpas ir 
šleivus batus žmonės bėga ka
ralaitei gelbėti ar bent pade
juoja.

Tokių kalbų pasekmėje aną 
dieną brooklynietė puspenktų 
metų mergiščia Julie Anne Al- 
loro ištrūko iš namų 1978 E. 
17th St., nešina savo taupme- 
nims mesti kiaulaite-bankučiu. 
Ji nubėgo - nuvažiavo Į krau
tuvę ant W. 57th St., New 
Yorko, nupirkti karalaitės ves
tuvėms kalakutą.

Motina, tuo tarpu, turėjo 
' išgąsties, manydama, kad kas 
I mergaitę pagrobė.

Kultūriniam Centrui Reikia
Talkos Kas Dieną

- .$10. 
kurso.

Greitai ir Pigiai Išmokinu 
GROTI MANDALINA

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

Visi Lietuvių Kultūrinio 
Centro patrijotai, jo gražiai 
paruošimo, jam pinigų taupy
mo, jo greito atid^ymo šali
ninkai prašomi Įsitėmyti:

Šeštadienį ir sekmadienį, 
lapkričio 15 ir Ų5, savanorių 
talkos dirbs per visą dieną.

ADRESAS: 110-06 Atlantic
Avė., kampas 11 Oth St., Rich-

Po $5: J. Dobrow, W. Bal- 
trušatis, Mr. Witkus, K. Sas
nauskas.

Mr. ir
Po $ 1 : 

mavičius,
vinskas, Laučius, A. 
tis, Šimkienė, J. Sabaliauskas, 
K. Sabaliauskas, Bičkūnienė, 
J. Gray, W. Šimėnas, P. Zur
ba, Beso, Vasil Yarmachuk, 
Maži lis.

27, 28, 29 ir 30 dieno- 
Komisija jau dabar pra- 
nemiegoti iš rūpesčio 
nakvynes. O ji turėtų 
išmiegoti gausybei kitų

PAJIEšKOJIMAl
Aš, Stasys Wartelka, pajieškau 

moteries prižiūrėt sergančią moterį, 
nors padaryti ligonei valgį. Su už
mokėjimui susitarsime. Kreipkitės 
pas: Stasį Wartelką, 1530 E. 18th 
St., Brooklyn, N. Y. Jei nežinotumėt 
kaip nuvažiuoti, tai kreipkitės po 
15 Ten Eyck St., (antros lubos), 
Brooklyne. (264-266)

Šią savaitę naujajame na
me dirbama kas vakarą. Pra
šome daugiau talkininkų viso- 
kiausiems darbams.

ir sū- 
John Juška, 

Rėmėjas, J. 
Sadauskienė,

Ig. Pash, $10.
Po $5: Mrs. B. Sassa, Chas. 

Anuškis, Wm. Skodis, V. Pe
traitis.

K. Depsas, $3.
Po $2: P. Seman, J. Weiss, 

Ig. Urbonas, A. Aleksejus.
Po $1: Henry Juška 

nūs, S. Griškus, 
K. Jankaitis, 
Stankaitis, J.
John ir Adam Stupor, Alfred 
Medsha, E. Granickienė, J. 
Styra, J. Baranauskas, J. Bon- 
dži, G. Kudacki, F. Vaitkus, 
M. Nargelienė, P. ir O. Juo
dzevičiai, Zig. Juška, K. ir J. 
Laužaitis, V. J. Stankus, T.

Tilwick, A. Jocis, 
B. Malin.

Simas, L. 
A. Nevins,

Per A. Čepulienę ir J. 
Skirmontienę

Po $5: J. Ragauskas, Be
kampių šeima, J. Yodeikis.

Po $2: V. Morkus, J. A. 
Mačiutai, J. Stankaitis, J. Vit- 
kūnas, A. A. Zavišiai,

Po $1: C. Yuknis, P. Venta, 
W. Karlonas, R. židžiūnas, 
Kvietkienė, Miškienė, Bal
čiūnas, K.’ Joneliūnas, D. Ba- 
levičius, M. Ražanskas, V. O. 
Žilinskas, J. Kuodis, J.~ Slei- 
vis, D. Turner, A. Pross, P. 
Pross, J. Zauga, J. Dobrows- 
kas, M. Petronis.

Per E. Mizarienę ir 
N. Buknienę

Dr. ir Mrs. “J. J. Kaškevi- 
čiai, $50.

Po $10: Vincas Deksnys,

Po $5: Dr. A. Petriką, Jo
nas Urbonas, L. šerelienė. 
i Francis ir Mary Sibol, $3.

Po $2: Chas. ir Mary 
Brown, J. ir N. Kauliniai, A. 
ir P. Rainiai, J. ir S. Tomso- 
nai, J. ir M. Laukaičiai, Julia 
Meškienė, J. ir S. Vinikaičiai.

Po $1: V. ir A. Paukščiai, 
Jonas Česnius, P. Marozienė, 
Anna Phillipse, J. Burbienė, 
M. Petrukonienė, B. Makutė- 
nienė, M. 
tis, Jurgis 
čepinskas,
May Merk, 
Kalvaitienė, 
nai, A. Deikus, J. Barzdaitis, 
M. Yakštys, Draugas X, S.
Kunevičius, A. B. Arlauskas, 
V. Hilliard, K. Karlonienė,

Motuzienė, A. Kuz- 
P. čižauskas.
H. Feiferienę ir

M. Merk
Po $5: K. ir I. Levanai

Panelis, A. Lukai-
Menkelevičius, J.
K. Tamošiūnas,
J. Nalivaika, M.

Draugai Cedro-

Amelia 
mickas,

Per

Per A. Ormanienę ir M. 
Rakauskas

Po $5: M. ir A. Ramoškai, 
A. ir D. Zaikauskai.

Po $2: L. ir J. žemaitis, 
P. Gabrėnas.

Po $1 : J. Rušinskas, K. 
Daukšas, J. 
Kupčinskienė, 
J. Greivis, 
Baltilionienė,
John Mechal, 
Klastow, M. 
Mankienė, L. 
A. Staneliai, 
kauskai, Paul
Smith, A. Misevičius.

Festivalis įvyks jau šio mūr 
nėšio 
mis. 
deda 
apie 
gerai
darbų, kuriuos jau seniai dir
ba priruošiant festivalį ir ku
rių dar daugiau turės dirbti 
festival i o 1 ai k otar p i u.

Jūsų pranešimus nakvynių 
priims Laisvės raštinėje.

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)

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
. , , t 1—2 dienomValandos: j _ _ ,> 6—8 vakarais .

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203
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mond Hill.
Namo Komisija.

BAR & GRILL
Kreipavičius, M.

A. Daugėlienė, 
J. Zaleckasj M.

U. Paulienė, 
F. Lideikis, J. 
Butkevich, L. 
Burdulis, J. ir 
<. ir G. žu- 
Samusik, , Felix

Lietuviška Alude
DEGTINĖ, VYNAS 

IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

Per N. Ventienę ir K. 
Rušinskienę

D. ir K. šolomskai, $2.
J. šerių šeima, $1.50.
Po $1.: J. Patčius, Ig. 

Sutkus, Balčiūnas, H. Kanapo- 
rienė, V. Mikelsonas, K. Za- 
veckas, J. Keigal, T. šerių 
šeima, P. Petraitis, K. Poška, 
P. Gustaitis, J. Kairis, Ig. Ar
lauskas, J. Steponaitis, J. 
Stakvilevičius, Bepirštis, S. Ba- 
kūnas, L. Yakštis, W. Grau- 
nas, Marcinkus, P. Bėčis, A. 
Bėčienė, S. Bistrais, A. 
kus, J. Kavaliūnas, V. 
Kazlauskai.

Po koncerto, per S.
A. Bimbą priduota: 
V. Bunkus $5. 
Anna Zurnis, $2.
Po $1 : S. Sasna ir J. Gra

bauskas.
Pavardės čia sužymėtos 

taip, kaip buvo priduota Ad
ministracijai. Jeigu kuris as
muo aukavo ir čia nepažymė
ta pavardė, malonėkite pra
nešti.

Širdingai dėkojame visiems!
Laisvės Administracija.

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

ji

Trep-

Sasną

Tunelio Darbininkai 
Tebestreikuoja

Astuoniems šimtams tunelio 
kasėjų ir statytojų sustreika
vus prieš porą savaičių, turėjo 
sustabdyti darbą ir kiti keli 
šimtai darbininkų, kurių 
darbas rišasi su tunelio sta
tyba. Paliečia apie 1,350 dar
bininkų. Firmos kol kas at
sisako tartis. Darbininkai 
reikalauja po $2 daugiau 
mokesties dienai.

padarau 
paveiks- 
krajavus 4 
su ame-L

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

Valandos: į I— 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei-įį 
kalui esant ir../ 
padidinu toki o ■? 
dydžio, kokio pa-v 
geidaujama. Tai- ' 
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, ;

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

Tel. GLenmore 5-6191 
uliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiim

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, 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

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

s (kamp. 68th St.)
I Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų
s. ir tt., telefonuokite

SHoreroad 8-9330 .
> Ir Gustas jums tuojau pristatys gelių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
į Specialistai Pritaikymui

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. j

A.

JOHN BURDULIS
Savininkas

OPTIŠKŲ STIKLŲ KRAUTUVĖS
121-07 Jamaica Avenue, Richmond Hilį N. Y.

LIETUVIS APRŪPINA AKINIAIS
Turi 15 metų patyrimo prie optiškų stiklų gamybos.

Egzaminuoja akis ir pritaiko akinius.
• Į

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
Į.-.-.- - ~— 1

■—■——
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