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Stiklo Akis už $600,000. 
Ku Klūks Klanas Gieda. 
Nesuvaldomas Pavydas. 
Asmens Laisvė ir Socialinis

Satigumas.
Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

Clevelando Dirvoje (lapkr.
14 d.) skaitome:

“Šeši lietuviai, kurie buvo 
išvykę j Belgiją anglies kasi
mo darbams, išvyko j Sovietų 
Sąjungą. Kai kurie jų jau 
spėjo kalbėti per sovietų ra
diją, ragindami savo draugus

$i žinia Dirvai, matyt, taip 
nemaloni, jog ji net nenori sa
vo skaitytojams pasakyti, kad 
minėtieji lietuviai sugrįžo į 
Lietuvą.

Tačiau žinia labai įdomi. Tie 
pabėgėliai buvo išvilioti Belgi- 
jon aukštais pažadais. Jie 
nuvažiavo, pabandė ir pradęjo 
galvoti, kad kvailiausias yra 
dalykas taip sunkiai dirbti ir 
taip baisiai 'skursti svetimoje 
šalyje, kuomet Lietuvoje, sa
vo tėvynėje, ii* darbo ir duo
nos užtenka visiems.

Californijoje iš Pasadenos 
tapo nugabenta i Mount Palo- 
mar Observatoriją milžinišką 
stiklinė “akis,” arba telesko
pinis veidrodis. Tai bus du 
sykiu didesnė akis, negu kad 
iki šiol bent kuri observatorija 
turėjo. Ji buvo nulieta 1935 
metais ir per vienuolika metų 
buvo apdirbinėjama. Viskas 
kaštavo $600,000. Akis sveria 
keturioliką ir pusę tono.

Su ja mokslininkai žiūrės į 
mėlynąsias erdves ir studijuos 
dangiškuosius kūnus — plane
tas ir žvaigždes.

Mokslas nepasitenkina tuo, 
ką randa ir mato ant mūsų 
žemės. Už tokį nepasitenki
nimą senaisiais laikais moksli-, 
ninkai būdavo ant laužo ke
pami. Tai buvo laikai, kai 
katalikų bažnyčia valdė visą 
“civilizuotąjį” pasaulį.

Dabar niekas 
dys “bovytis” su 
žvaigždėm iš.

jiems nekliu- 
planetomis ir

Klūks Klano 
kad jie

Georgijos K u 
galva Green sako, 
leis Henry Wallace valstijos 
sostinėje kalbėti, bet valdžia 
ir policija turi neleisti baltie
siems ir juodiesiems toje pa
čioje salėje maišytis. O jei
gu taip nebūtų padaryta, tai 
valdininkai turėsią po susirin
kimo “atsiskaityti su Ku Klūks 
Klanu.”

Tai begėdiškas teroristų 
grūmojimas. Ar Atlantos 
miesto valdžia ir policiją iš
sigąs ir pildys šias teroristų 
organizacijos galvos instrukci
jas?

Neąpsakomu pavydu susirgo 
lietuviškųjų reakcijonierių 
spaudos redaktoriai. Jiems 
nepatinka, kad Brooklyne stei
giamas Lietuvių Kultūrinis 
Centras. Jie visaip plūsta 
tuos, kurie nupirko buvusį 
Knights of Columbus namą ir 
prašo visuomenės' finansinės 
paramos.

Tas tik parodo, kad demo
kratiniai lietuviai dirba dide
lį ir gražų darbą. Juo labiau 
dabar reikia mums suglausti 
savo gretas ir pasibrėžtą tiks
lą atsiekti greitai ir pilnai.

Ar jau pasipirkai Lietuvių 
Namo Bendrovės šėrų ? ži
nau, jog - tik retas kuris iš 
mūsų skaitytojų nepajėgs su
krapštyti dvidešimt penkis do
lerius.
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Senatoriai Siūlo Akylus 
Stebėtojus del Pašalpų 

Franci jai ir Italijai

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Užgyrč Pinigą Skyrimą, bet Neužtikrina Kviečią ir Kitą 
Produktą; Reikalauja Plačiai Garsini Amerikinę Paramą

Washington. — Senato 
užsienin, reikalų komitetas 
vienbalsiai užgyrė prezi
dento Trumano reikalavimą 
paskirt $597,000,000 tuojau- 
tinės pašalpos Francijai, 
Italijai ir Austrijai. Senato
rių komitetas, tačiau, pri
dėjo sekamus pataisymus 
prie to reikalavimo, bū
tent: *

Piniginė parama neužtik
rina, kad Amerika duos pa
geidaujamus tiem kraštam 
kiekius kviečių, anglies, l 
trąšų bei kitų . reikmenų. 
Amerika privalo atsižvelgti 
j naminius savo reikalus.

Gaunančios “paskolą” ša
lys turės išleisti bent tris

ketvirtadalius tų pinigų 
pirkiniams iš Amerikos.

Jungtinės Valstijos pa
siųs savo atstovus į tuos 
kraštus, tėmyti, kad pašalpa 
būtų tinkamai dalinama. 
Visur turi būti prileisti a- 
merikiniai korespondentai 
aprašyt, kaip pašalpiniai 
reikmenys skirstomi. Fran
ci ja, Italija ir Austrija pri
valo ‘ pilnai skelbti, kaip 
Amerika šelpia tų kraštų 
žmones.

(Francijos socialistų va
das Guy Mollet prašė Ame
riką neparodyt politinių 
tikslų šelpime.)

Kongresmanai gamina sa
vo pataisymus dėl tos pa
šalpos.

PLIENININKAI ATMETA 
TAKTIŠKA PRIESAIKA

Italijos Darbininkai 
Puola Fašistą Lizdus

Pittsburgh, Pa. — CIO 
Plieno Darbininkų Unijos 
vykdomoji taryba, suside
danti iš 41 nario, vienbal
siai atmetė Tafto-Hartley’o 
įstatymo posmą, kuris rei
kalauja, kad unijų vadai 
prisiektų, jog jie ne komu
nistai ir yra priešingi bet 
kokiems komunistų suma
nymams. Plieno Darbinin
kų Unija turi 900,000 narių. 
Jos pirmininkas yra Philip 
Murray, generalis CIO uni
jų prezidentas.

Lenkija Pavaro Švedą Kon
sulą, Mikolaičiko Sėbrą

Varšava. — Lenkijos val
džia pareikalavo, kad Švedi
ja atsiimtų savo konsulą T. 
Bergendahlį iš Dancigo uos
to. Tas konsulas padėjo 
slaptai pabėgti Stefonui 
Korbonskiui, vienam iš Mi
kolaičiko “valstiečių” parti
jos vadų, valdžios priešinin
kų. Lenkija taipgi uždraudė 
keliems švedų laivo “Drott- 
nig Victoria” oficieriams 
atplaukti į bet kurį lenkų 
uostą, nes jie dalyvavo suo
kalbyje dėl Korbonskio pa- 
hėgdinimo.

Roma.—Sustreikavo mie
stinės elektros darbininkai 
Romoje; protestuoja, kad 
de Gasperio klerikalų val
džia duoda fašistam valią.

Caltanissettoj, z Sicilijoje, 
mainieriai suardė du fašis
tinius centrus ir grūmojo 
užmušt policijos viršininką, 
kuris gynė fašistus.

, Varese, šiaurinėje Italijo
je, darbininkai išdaužė fa- 
šistuojančio policijos virši
ninko-raštinę. Cagliari poli
cija puolė komunistus, už
barikadavusius gatvę; vie
nas komunistas pavojingai 
pašautas. Fašistai išsprog
dino bombą'prie Vietinio ko
munistų centro.

Pavijoj nušautas vienas 
žinomas fašistas.

Apulijos provincijoje 
streikuoja 200,000 valstie
čių; eina visuotini streikai 
daugelyje miestų ir mieste
lių. Fašistiniai buožės nužu
dė penkis streikierių de
monstrantus. Puglioj poli
cija nušovė du darbininkus.

Sardinijos saloj paskelb
tas visuotinas streikas prieš 
fašistų judęjimo atkutimą.

Visiems Puiki Proga, Visi Nuoširdžiai Prašomi 
Prisidėti prie įkūrimo Kultūrinio Centro, 
Kuris Tarnaus Visiems Amerikos Lietuviams

Nors jau esame keletą kartų pastebėję, bet nebus 
pro šalį dar sykį prisiminti, jog Brooklyne steigiamas 
Lietuvių Kultūrinis Centras tarnaus visiems Amerikos 
lietuviams. Tos įstaigos, kurios Centre turės patalpas, 
yra nacionalės įstaigos. Čia sutilps mūsų dienraštis ir 
didžiųjų organizacijų centrai.

' Tai labai svarbu suprasti tolimųjų kolonijų demok
ratiniam lietuviams. Supratę tai, mes tikime, kiekvie
nas prisidėsite su finansine parama, ar tai pasipirkdami 
šėrų, ar tai suteikdami paskolų. Čia kiekvienam yra pui
ki proga prisidėti prie pakėlimo Amerikos lietuvių kul
tūrinės veiklos ir išlaikymo lietuvybės.

Jau šimtai susipratusių lietuvių įsigijo Lietuvių 
Namo Bendrovės šėrų. Ką sakote jūs, mielas drauge?

Sekami asmenys prisidėjo:
• ŠERAIS

Liet. Sūnų ir Dukterų Broliškos Draugijos,
Worcester, Mass.

P. Vinciunas, Maspeth, N. Y.
Julius ir Ona Anderson, Baltimore, Md.
Anna J. WilimaitiS, Rochester, N; Y. . 
Mary ir Jonas Vogonis, Philadelphia, Pa. 
LDS 57 kp., Worcester, Mass.
A. Y., Baltimore, Md.
Andrius ir Karalina Witkai, Baltimore, Md.

John ir Ona Strauss’ai, Baltimore, Md.
M; Sukackienė, Worcester, Mass.
Mike Zolinas, Newark, N. J.
John Balsys, Baltimore, Md.
Jonas Lasutis, Philadelphia, Pa.
'Frank Bukšnys, Brooklyn, N. Y.

$100.00 
100.00 

50.00 
50.00 
50.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 -- ----- -“--V — 7-------- V ~~7 -    -•

Money orderius bei čekius išrašykite ir siųskite se
kamu adresu: Lithuanian Building Corporation, 427 
Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

Prancūzų Socialistai Susijungė su de Gaulle 
Šalininkais Seine Srities Valdyboje

Paryžius. — Generolo de 
Gaulle’o šalininkai ir socia
listai susivienijo Seine de- 
partmento (provincijos) ta
ryboje prieš komunistus, ir 
taip išrinko tarybos pirmi
ninku socialistą Jean ą 
Alessandrj. Kitais depart
ment valdininkais jie iš 
vien parinko tiktai degaul- 
listus ir socialistus.

Seine departmentas api
ma ir Paryžių. Departmen- 
tinėje taryboje yra 53 de-

gaullistai, 50 komunistų,,20 
socialistų ir 18 klerikalų 
(kurie vadinasi “liaudiš
kais” respublikiečiais.)

Nors komunistai turi be
veik lygiai atstovų tarybo
je, kaip degaullistai, bet šie, 
susitarę su socialistais, ne
įleido valdybon nė vieno 
komunisto. Klerikalai susi
laikė nuo balsavimo. Komu
nistai pasmerkė socialistus, 
de Gaulle bendradarbius, 
kaip darbininkų klasės iš
davikus.

TEIST ANGLUS-AMERIKONUS KARO KURSTYTOJUS, 
REIKALAUJA LITERATŪROS LAIKRAŠTIS MASKVOJ

Nanking. — Pranešama, 
jog Chinijos valdovas čiang

Kai - šėkas prašo Amerikos 
armijos prieš chinų komu
nistus.

tas.
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tik nepakenkia asmens laisvei, 
bet ją daugiau sustiprina. Jei 
susirgęs žmogus gauna iš vals
tybės paramos, jis jaučiasi 
laisvesnis, nbs jis žino, kad 
nereikės pasilikti lovoje be 
duonos ir priežiūros.

Kapitalistams leidžiamas in
formacinis buletinis “Indus
trial News Review” bara An
glijos darbiečius. Jie įvedę 
per daug pensijų, per daug 
apdraudų. Ten jau baigianti 
išnykti asmens laisvė. Ją 
nugalįs ir jos vietą užimąs 
“socialinis saugumas.’ ’

Bet tai falšyvas argumen- 
Socialinis saugumas ne

CIO Kailiasiuvių Unija Rems 
Kankinamus Čilės Mainierius

Atlantic City, N. J.—Či
lės senatorius Salvador O- 
campo išdėstė vykdomajai 
CIO Kailiasiuvių Unijos ta
rybai, kaip to krašto val
džia terorizuoja streikuo
jančius mainierius. Sen. 
Ocampo, Čilės Mainierių 
Sąjungos sekretorius, tvir
tino, jog pagal Wall Stryto

įsakymą streikieriai, jų 
žmonos ir vaikai ten muša- 
mi, kalinami ir net žudomi. 
Taip paskutiniu - laiku ka
reiviai'užmušė bent 6 mai
nierius. ,

Senatorius Ocampo prašė 
CIO unijas pasiųsti savo 
tyrinėjimo komisiją į Čilę.

Kailiasiuvių Unijos vado
vybė pasižadėjo piniginiai 
ir dvasiniai remti Čilės ka
syklų streikierius.

Ocampo pranešė, jog Či
lės mainieriams mokama 
tiktai po dešimtuką už dar
bo valandą ir jie verčiami 
dirbt 10 valandų per dieną.

Maskva.— Čionaitinis Li
teratūros Laikraštis reika
lavo, kad Jungtinės Tautos 
įsteigtų tarptautinius teis
mus, kurie turėtų teist ka
ro kurstytojus. Tas laikraš
tis rašo, negana tik pasmer
kimo rezoliucijos jiems. Tai 
rezoliucija, kurią Jungt. 
Tautų seimas priėmė, pagal 
Sovietų delegato Višinskio 
pasiūlymą.

MOTINA NUšOVe
IŠGVERUSI SŪNŲ

Geneva, Ill. — Areštuota 
Velma Reid, 50 metų, kuri 
nušovė savo sūnų Louisą, 
28 metų. Louis buvo proti
niai gabus, bet taip, girdi, 
ištvirkęs, kad “lytiškai lįs
davo” net prie' motinos.

Washington. — Valdžia 
pavarė dar 9 tarnautoj us, 
kaip tariamus “ raudonuo
sius.”

Literatūros Laikraštis pa
skelbė karo kurstytojais 
buvusį Anglijos premjerą 
Winstona Churchillą; prez. 
Trumano užsieninės politi
kos patarėją, republikoną 
Johną F. Dullesą; Ameri
kos prekybos sekretorių W. 
Averellį Harrimaną; ameri
kinį admirolą Raymondą E. 
Spruance ir eilę kitų.

$40,000,000 PASKOLA 
ČILEI

Santiago, Čilė. — Prane
šama, kad Jungtinės Valsti
jos duos Čilei, Pietinės A- 
merikos respublikai, $40,- 
000,000 paskolos. Čilės val
dovai ketina tuos pinigus 
vartoti elektros pramonės 
išvystymui, fabrikų įrengi
mui ir žemės ūkio mechani- 
zavimui.

ORAS.—Būsią apsiniaukę.
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Francijos Valdžia Pašaukė 
140,000 Atsargos Kareivių 

“Prieš Sukilimo Pavojų”
Socialistą Vadas Blum Organizuoja “Stipresni” Ministrą 

Kabinetą; Streikai Stabdo Kasyklas ir Fabrikus
Paryžius, lapkr. 20. — 

Francijos vyriausybė pa
šaukė atgal fcrmijon 140,- 
000 vyrų, kurie buvo paleis
ti į rezervą (atsargą); sa
ko, reikią sustiprint valsty
bę prieš sukilimo pavojų.

Rezignavus soči alistui 
premjerui Ramadierui, pre
zidentas Vincent Auriol pa
kvietė kitą socialistų vadą, 
Leoną Blurųą, 75 metų, su- 
organizuot naują ir “stip
resnį ministrų kabinetą. 
Pats Socialistų Partijos 
vykdomasis komitetas nuta
rė, kad Ramadier turi ap
leist premjero vietą. Vadi
namas kairesnis socialistas 
Guy Mollett, partijos sek-

retorius, pareiškė, kad Blu
mas esąs “paskutinė viltis 
išgelbėti Francijos :demok
ratiją ir išvengti 
karo,”
• Teigiama,t kad 
stengiasi įtraukt
ministrų kabinetą stipriau
sius klerikalų ir radikalų 
vadus.

Streikuoja bent trys ket- 
virtdaliai mainierių, fakti- 
nai visi metalo fabrikų dar
bininkai Pryži^us srityje 
ir dauguma automobilių 
darbininkų. Eina ir dauge
lis kitų streikų įvairiose 
vietose ištisoje šalyje.

Valdžia kaltina komunis
tus už visus streikus.

Francijos Kariai Laužo. GENEROLAS MEYERS BOS 
TEISMAN PATRAUKTASAmerikiečių Streiką

Marseille, Francija. 
Morokkiečiai Francijos 
reiviai įsiveržė į amerikinį 
prekybos laivą Empire 
State ir pradėjo iš jo nešt 
atgabentus miltus. Ameri
kiečiai marininkai, CIO uni- 
jistai, yra paskelbę savo 
laive streiką iš pritarimo 
francūzams laivakroviams 
ir marininkams, užstreika- 
vusiems Marseille uostą. Į- 
siveržėliai nepaisė ameri
kiečių protestų.

Morokkiečių kariuomenė 
mieste važinėja šarvuotais 
automobiliais ir tankais, 
grūmoja bet kokiems strei
kierių išstojimam.

Washington. — Jungtin. 
Valstijų generalis prokuro
ras Tom Clark pranešė, kad 
bus patrauktas teisman’ge- 
nerblos Bennet E. Meyers 
už taksų nusukimą valdžiai. 
Bet nežinia, ar jis bus tei
siamas už žulikystes, kurio
mis išgavo $140,000 iš val
džios karo metu. Meyers ta
da suorganizavo apgavingą 
kompaniją, kuriai davė ka
rinius valdžios užsakymus. 
Kompanijos “prezidentu” 
jis skelbė savo knygvedį BĮ. 
H. Lamarre, kuriam mokė
jo tik $50 algos per savaitę; 
o pelnus Meyers lupo sau 
ir savo giminėms.
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Anglija Smerkia Rumunų 
Teismą prieš Manių

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministro pa
vaduotojas Mayhew kalbėjo 
seime, kad Rumunijos teis
mas, girdi, klastingai pa
siuntė “valstiečių Vadą” 
Manių kalėjiman iki gyvos 
galvos. Pasak Mayhew, pa
našiai esą “politiniai teisia
mi” valdžių4 priešininkai ir 
kituose rytinės Europos 
kraštuose.

. (Maniu įkalintas už są
mokslą ginklais nuverst 
Rumunijos valdžią.)

Protestuoja Rumunijai prieš 
Amerikos Oficierią įtarimą

Washington.— Jungtinės 
Valstijos pasiuntė protestą 
Rumunijai dėl to,'jog byloje 
prieš Maniu ten buvo įtar
ta, kad Amerikos oficieriai 
suokalbiavo su Maniu šu- 
rengt ginkluotą sukilimą ir 
nuverst Rumunijos valdžią. 
Protestas sako, amerikonai 
turėjo teisę palaikyt ryšius 
su Maniu valstiečių partija, 
kaip ir su kitomis. Ameri
ka, protestuodama, kartu 
tvirtina, kad Rumunijos 
valdžia “neatstovauja dau
gumos žmonių.” •
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Legionieriai Išardė Los Angeles 
> Demokratų Susirinkimą
Los Angeles. — 20 Ame

rikonų Legiono narių, vado
vaujami Orv. Collinso, įsi
veržė į La Crescenta demo
kratų klubo susirinkimą, 
apstumdė narius ir grūmo
jančiai liepė išsiskirstyti. 
Klubiečiai 'pasišaukė šerifą 
per telefoną, šerifas greit 
atvyko, bet nė vieno įsiver
žėlio neąreštavo.

Susirinkimo patalpos sa
vininkas Hugh Hardyman 
kreipėsi į apskrities proku
rorą Wm. E. Simpsoną, kad 
patrauktų teisman tuos le
gionierius. Pašauktas pasi- 
aiškint, legionierių koman-

dierius Collins vieną kartą 
sakė, jog jie manė, kad tai 
Progresyvių Amerikos Pi
liečių susirinkimas; todėl ir 
užpuolė jį. Kitą kartą Col
lins pasakojo prokurorui, 
kad jie laikė susirinkusius 
neištikimais d e m o k ratų 
partijai ir todėl atėjo juos 
išvaikyti. ,

London. — Karalaitės 
Elzbietos vedybas su leite
nantu Mountbattenu stebėti 
suspito daug žmonių.* Apie 
70 jų liko sužeista per susi 
grūdimą.- * ..
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Londono Konferencijos.Išvakarėse
Mūsų valstybės sekretorius George Marshall išvyko 

Londonan. Ten, kaip jau žinoma, įvyks “keturių didžių
jų” konferencija, kurioje dar sykį bus bandoma parašyti 
taiką su Vokietija ir Austrija. Bet perspektyvos nėra 
labai šviesios. .

Prieš išvažiuosiant į konferenciją, sekretorius pa
sakė per radiją ilgą prakalbą. Tai bus bene atviriausia 
ir aštriausia prakalba, jo pasakyta. Jei šios prakalbos 
dvasia bus vadovaujamasi Londono konferencijoje, tai 
galima iš anksto numatyti, jog susitarimas bus negali
mas. Jei kada kurioje konferencijoje bitoo reikalingas 
pasiruošimas'kompromisams, tai šioje konferencijoje be 
to bus Visiškai negalima apsieiti. Deja, negalima sakyti, 
kad mūsų sekretorius tam yra pasiruošęs.

Savo prakalboje Marshall iškėlė visą eilę Tarybų 
Sąjungos diplomatams ir vadovybei labai sunkių kalti
nimų. Jis sakė, kad jie taikos nenorį, kad jie kurstą pa
saulį prieš Ameriką,’ kad jie norį kitoms šalims užkarti 
savo idėjas ir santvarką. Tai kur belieka pagrindas 
Londono konferencijoje susikalbėjimui? Nebelieka jokio.

Jeigu mūsų sekretorius tikrai tiki tuo, ką jis pasakė 
"šioje prakalboje, tai visa ši kelionė į Londoną yra tiktai 
laiko ir energijos eikvojimas. Iš visko sunku suprasti, 
kokiais sumetimais mūsų sekretorius pasirinko šį kri
tišką momentą tokio turinio ir tokios dvasios prakalbai.

Nežiūrint to, mes nenorime dėtis su tais, kurie jo
kios vilties niekur nebemato. Vis tiek mes nenustojame 
tikėti, jog toje pačioje Londono “keturių didžiųjų” kon- 
frencijoje bus bandoma rimtai paieškoti bendrosios kal
bos Vokietijos ir Austrijos taikos reikalais. Jokiu būdu 
nenorime tikėti, kad naujo karo kurstytojai jau laimėjo 
viską, kad pasaulio diplomatai jau visiškai neteko pro
to ir lygsvaros. .

. Fašistinis Chuliganizmas Amerikoje
• Sekamas Henry Wallace pareiškimas pasako tai, 

kas* reikia pasakyti apie prasidėjusį Amerikoję fašisti- 
'nio chuliganizmo siautėjimą. Wallace šį pareiškimą pa
darė po to, kai saujelė fašistinių elementų suardė Brid
geport, Conn., masinį susirinkimą. Jis sako:

“Sekmadienį gauja veteranų sudraskė Komunistų 
Partijos sušauktą masinį susirinkimą. Jie neleido grupei 
Amerikos piliečių, kurių tarpe buvo ir daugelis vetera
nų, kurie taip pat kariavo už demokratiją, pasinaudoti 
savo konstitucinėmis teisėmis dėl susirinkimų ir žodžio 
laisvės. Ši gąuja pati pasistatė aukščiau įstatymų ir s«r 
vo kojomis sutrempė šalies Konstituciją.
' “Nedarykite klaidos — čia turime reikalą .su fašiz- 

. mū ir tie žmonės yra fašizmo storm traperiai. Šis užpuo
limas ant civilinių laisvių Bridgeporte nėra izoliuotas 
atsitikimas. Komunistų Partijos susirinkimas buvo su
ardytas Trenton, N. J.; Newark, N. J., buvo bandyta 
suardyti Frank Kingdon-— PC A susirinkimą; Philadel- 
phijoje grupei Hollywood žvaigždžių neleista kalbėti ma
siniame susirinkime; Californijoje demokratų partijos 

f susirinkimas išardytas. • ,
“Čia klausimas yra ne komunizfno — čia klausimas 

yra demokratijos. Šiandien» neleidžiama komunistams 
naudotis savo teisėmis. Rytoj to paties likimo susilauks 
milžiniška žmonių dauguma — negrai, žydai, unijistai, 
katalikai. Čia yra istorija. Taip įvyko Italijoje, Vokieti- 

. joje, Ispanijoje— kur tik fašizmas pasigrobė galią.
“Mes karštai sveikiname tikruosius demokratijos 

gynėjus — tuos su virš du šimtu piliečių, tiek negrų, 
.tiek baltųjų, kurie drąsiai praėjo pro tą lihčo gaują ir 
suėjo į‘minėtąjį susirinkimą. Mes taip pat sveikiname 
kelis šimtus tų, kurie buvo lauke ir kurių gauja neleido

t

n K

“Mes esame tikri, kad Veteranų Tarybos vadai, ku
rie sukurstė tą gaują, neatstovauja Bridgeporto žmonių 
pažiūrų arba interesų. Mes žinome, kad eiliniai vete
ranai, kurių . yra desėtkai tūkstančių, pasipiktinę yra 
tuo, kad šis fašistinis chuliganizmas išniekino šią ge- 
dulos dieną, paaukotą pagerbimui žuvusiųjų kare.

“Majoras McLevy, kuris buvo persergėtas, kad bus 
bandoma susirinkimą išardyti, buvo prie salės ir nedalė 
niekų, kad sulaikyti isteriją ir kurstymą prievartos.

“Protestuokite Bridgeporto majorui ir policijos, vir
šininkui prieš tų niekšybę. Reikalaukite, kad visų pilie
čių konstitucinės teisės būtų gerbiamos.

“Mes turime dabar organizuoti judėjimą už demo
kratijos išlaikymą, arba vėliau būsime priversti orga
nizuotis pagrindyje jos atkariavimui.”

Graikijos Demokratų Pasarga Amerikiečiams
Graikijos demokratinės koalicijos EAM Centralinis 

Komitetas kreipiasi į Amerikos žmones ir prašo juos su
valdyti* savo vyriausybę. Graikai sako, kad Amerikos 
teikiama dabartinei Graikijos Valdžiai finansinė, eko
nominė ir miltarinė parama yra panaudojama civilinio 
kAro vedimui.

, ’“Amerikos žmonės turi žinoti,” jie sako, “kad jų 
pinigai nėra sunaudojami suteikimui žmonėms paramos. 
Jię yra sunaudojami paaštl'inimui pilietinio karo ir su
stiprinimui reakcinės oligarkijos Graikijoje.” ’ ,

tie elementai ne ; tik patys 
neprisidėjo; bet dar stengė
si visur koją pakišti.

Pakutenęs savo skaityto
jų tautiniu^ jausmus, Bal
sas šaukia: z

JAV lietuviai deda pastan
gas juo daugiau D. P. pasi
kviesti. Mums, Pietų Ame
rikos lietuviams, taipgi rei
kia dėti dar didesnes pastan
gas savųjų D. P. atžvilgiu. 
Gelbėti savuosius Europoje 
ir organizuotai padėti Įsi
kurti Argentinoje, Brazilijo
je, Urugvajuje ir visose 
šalyse, kur žmogus gali 
gyventi iš savo darbo, 
asmens iniciatyvai yra
vos sąlygos ir galimybės su
silyginti su. čia kultūriniai ir 
ekonominiai padariusiais di
delį progresą civilizuotų tau
tų ateiviais.

tose
pra-
kiir

lais-
remiami aršiausi 

net fašistiniai 
kurie brutališkai

DeL PADĖTIES 
KORĖJOJE

Dienraštis Vilnis rašo:
Rogar Baldwin, Civilių 

Laisvių Sąjungos direktorius, 
sugrįžęs iš Japonijos ir Ko
rėjos, kur jis pabuvojo du 
mėnesius, sako, kad Pietinėj 
Korėjoj, Amerikos militarinė 
valdžia palaiko policinę Ko
rėjos valdžią. '

Jei Valstybės Departmen
tas nepakeis savo politikos 
Korėjoj, visa ta šalis nueis 
su Tarybų Sąjunga, sako 
Baldwin.

Japonijoj, sakė Baldwinas, 
mūsų militarinė valdžia ge
riau elgiasi, kas kita Korė
joj. Ten 
reakciniai, 
elementai,
slopina bile demokratinį pa
sireiškimą..

Kiek laiko atgal JAV laik
raščių reporteriams Pietinės 
Korėjos policijos galva, ku
ris- yra pilnas valdonas, pa
reiškė, kad jie nesuprantą 
Oriento, kad torturavimas ir 
žudymas politinių priešų ne
sąs baisus dalykas Oriente.

Darbo unijų organizato
riai, 'komunistai brutališkiau- 
sia persekiojami ten.

Įdomu, kad mūsų Valsty
bės Departmentas, taipgi la
bai susirūpinęs demokratija 
Balkanuose ir kitur, nesirū
pina demokratija savo' zonoj 
Korėjoj.

Per plepūnus du dešimtme
čius Argentinos lietuviai- įro
dė, kad šioje šalyje yra ge
ra ateitis šiai ir sekančioms 
kartoms. Pradžia visur sun
ki, bet čia pastangos duoda 
vaisius.

O mums gi žinoma, kad 
Argentinoje ir kitose Pietų 
Amerikos, šalyse ateiviams 
gyvenimo sąlygos neapsa
komai sunkios. Ten ateivių 
išnaudojimas nesvietiškas. 
Balsas apgaudinėja4 tuos 
pačius pabėgėlius, plėšda
mas jiems Pietų 
rojumi.

Kaip Jungtinių 
Lietuvos priešų 
taip Balsas neparagina pa
bėgėlius grįžti Lietuvon ir 
ten įsikurti. O juk tik tėn 
jie tegali išsigelbėti tautai.

Amerikos Lietuvių 
Centro Veikla

Ameriką

Valstijų 
spauda,

štai ką turime atlikti iki Naujų Metų:
$20,000 sukelti prenumeratomis;
$10,000 parengimais ir aukomis;
$1,500 Laisvės Bendrovės serais.
Stokime į darbą visi sukėlimui savo dienraščiui 1948 

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

Gražus kontestantų surašąs:

Iš KUR JIE GAUNA 
PINIGŲ

Chicagos dienraštis Vil
nis (lapkr. 17 d.) rašo:

>

Marijonų, zokono laikraštis 
“Draugas” (lapkričio 14) 
rašo, jog-pabėgėliai iš Lietu
vos “vakarų Europoj” pra
dėjo leisti dar vieną žurna
lą “Tėvynes' Sargą.” Tai 

k esąs didelis, 96 puslapių, 
žurnalas. Jame rašo l<u‘n. 
Krupavičius, vyskupas Bti- 
čys, vysk. Brizgis ir kiti kle-| 
rikalų šulai.

•Verta pastebėti, kad minė
ti asmens buvo skelbti Ame
rikos klerikalinėj spaudoj 
“bolševikų nužudyti,” bet, 
pasirodo, jie gyvi ir dar tur
tinai, jei tokius žurnalus lei
džia.

Amerikos lietuviams nuo
lat kalbama, kad pabėgėliai 
iš Lietuvos Vokietijoj badu 
mirštą, bet jie ten leidžia 
daugiau pusės tuzino laikraš
čių ir žurnalų. Iš kur jie 
pinigų gauna laikraščiams, 
jei neturi ką valgyti?

Ar netenka klerikalų laik
raščiams dalis Amerikoj su
rinktų pinigų neva Lietuvos 
žmonėms šelpti? Iš kur ki
tur gi jie gaus pinigų žurna
lams ir laikraščiams?

------------------ /

VILIOS PABĖGĖLIUS 
ARGENTINON

Argentinos Lietuvių Bal
sas, leidžiamas menševikiš- 
koje dvasioje, irgi kelia 
klausimą anie viliojimą iš 
Vokietijos lietuvių pabėgė
lių į Pietų Ameriką. O kad 
tai geriau sektųsi, tai patie
kia ir tokį argumentą, ku
riam tas laikraštis pats ne
tiki arba negali tikėti. Bal
sas : >

“Ir kiek mes besvarstysi- 
me, vistiek Amerikos žemy' 
nas geriausią ateiti garan
tuos tautos išsaugojimui. Ta
tai jau įrodė čeky, lenkų, ai
rių ir mūsų pačių gyvenimo 
patyrimai.”

Supraskite, ir jiems rūpi 
tautos išsaugojimas. Bet 
kuomet toji tauta pergyve
no didžiausias karo žaizdas, 
tai balsie.čiai ir jų vienmin
čiai nė piršto nepajudino, 
kad pagelbėti jai karo pa
darytas žaizdas išsigydyti. 
Kai pažangioji visuomenė 
Jungtinėse Valstijose ir 
Pietų Amerikoje rinko ir 
siuntė Lietuvai paramą, tai

Padekime Apginti 
Pilietines Teises.

Amerikos Lietuvių Cent
ras turėjo savo atstovą at
eivių gynimo konferencijoj, 
kuri įvyko spalio mėn., Cle- 
velande.

Toje konferencijoje buvo 
priimta rvzoliucija Antano 
Jay-Jasinsko gynimui. A. 
Jay patapo piliečiu 1940 
metais. Bet dabar Justicijos 
Departmentas pasirįžo iš jo 
pilietybę atimti.

Jay dabar yra 59 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoje. 
Amerikon jis atvyko 1909 
m. South Bend, Ind., apsi
gyveno *1923 metais. Jis ten 
dirba automobilių pramonėj 
ir yra veiklus Automobilių 
Darbininkp Unijos narys. 
Taipgi jis‘yra LDS 44 kuo
pos sekretorius, žymus vi
suomenės veikėjas.

Antanas, yra vienas tų, 
kuriems šiuo metu bando
ma atimti pilietinės, teisės 
vien todėl,.kad jie darbuo
jasi unijose ar kitose pa
žangiose organizaci j o s e. 
Ant deportavimo sąrašo da
bar yra virš šimtas pažan
giųjų darbuotoją.
Rezoliucijos ir 
Peticijos

Antano Jay reikalu Ame
rikinis Sveturgimįų Apsau
gos Komitetas yra išleidęs 
speciales peticijas, kad su
rinkti daug parašų ir tada 
pasiųsti J. V. prokurorui. 
Tom Clark pro testuojant 
prieš pasikėsinimą atimti 
Ja’y pilietybę.

Tos organizacijos, kurios.

tų peticijų gavo, turėtų tuo- 
jaus darbuotis, kad juo 
daugiausia parašų surinkti. 
O tos, kurios negavo, gali 
gauti iš minimo komiteto 
rašant sekamai: American 
Committee, for Protection 
of Foreign Born, 23 W. 
26th St., New York 10, N.

Brooklyno Vajininkai ............. .........
Liet. Darb. Klubas, Elizabeth, N. J........
K. & R. Žukauskas, Newark, N. J.........
P. Pilėnas, Philadelphia, Pa. ...;.......
M. Svinkūniene, Waterbury, Conn. .. 
J. Bakšys, Worcester ............................
L. L.D. 2 kp. So. Boston, Mass.................
Hartfordo Vajininkai .. ....................
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa...................
P. Beeis, F. Klaston, Great Neck, N. Y.
L. BekeJjenė, Rochester ........

S. Kuzmickas, Shenandoah .......
LLD 20 kp., Moterų Skyr.,

Binghamton ..<......................... 
V. J. Stankus, Easton ................
Lawrence Vajininkai ..............
D. P. Lčkavičius, Pittsburgh .. 
A. Buivi’d, Dorchester ..............
S. Puidokas, Rumford, Me.........
P. Šlajus, Chester, Pa..............
Geo. Shimaitis, Brockton .........
V. Ramanauskas, Minersville .... 455 
J. Balsys, Baltimore ..................
J. Bimba, Paterson ..................
P. Anderson, Rochester ...........
M. Janulis, Detroit .................v
A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 
J. Šimutis, Nashua ..»........... !....
A. J. Gudzin, Scotia, N. Y.1.......
C. ’ K. Urban, Hudson ..............
J. Mockaitis-P.Baranauskas

' Bridgeport .................. .........

Punktai 
.. 3572 
.. 3036 
.. 2828 
.. 2593 
.. 2069
• . 1932 
.. 1466 
. 1180 
.. 1012 
... 799

790
748

714
680
644
624
605
602 
504 
468

420 
407 
364
338
300
245 
224 
221

220

J. Kalvelis, Bridgewater ......... 208
K. Valaika, Cleveland, Ohio ..... 181
V. Padgalskas, Mexico ..............  172
F.. J. Madison, Youngstown, O. 168 
V. J. Valley, New Britain, Conn. 168

Blažonis, Lowell, Mass......... 168
Rudman, New Haven ......... 168
Kasperienė, Wilkes-Barre .... 168 
Vilkauskas, Nashua ............ 140

A. Bemat, Los Angeles ........... 140
A. Sherbin, Pittsburgh ........... 131
P. Šlekaitis, Scranton ............... 127

Valinčius, Pittston .............. 112
S. Tvari jonas, Detroit ..........

Navickas, Haverhill ........
Matachun, Paterson ........ !

S. K. Mazan, Cleveland ........ «.
J. Grybas-J. Casper, Norwood 
J. Stankevičius, Wilkes-Barre
L. Prūseika, Chicago .............
H. Žukienė, Binghamton .....
M. Slekiene, Gardner ..........
P. Baltutis, Chicago .............

j.

E.

A.

j.

86
84
84
84
84
75
56
48
28
28

Minimas komitetas taipgi 
kviečia organizacijas priim
ti tuo klausimu rezoliucijas.

M
Reikia Finansines
Paramos " ♦

Jack Freeman, Sveturgi- 
mių Apsaugos Komiteto ad
vokatas iš Chicagos rūpina
si Antano Jay gynimu. Jei
gu bus reikalas, adv. Free
man galės ginti A. Jay ir 
aukštesniųpsę teismuose.

Tokiam švarbiam darbui, 
suprantama, reikia nemažai 
ir finansų išleisti. Todėl Ko
mitetas prašo finansinės 
paramos. Prašo iš draugijų 
iždų kiek paaukoti ir tarp 
publikos aukų parinkti, kad 
sudaryti pakankamą sumą 
Antano Jay gynimui.
Lietuvių Kultūrinis - 
Centras

. Mes jau turime Lietuvių 
Kultūrinį Centrą Brookly- 
ne. Lietuvių Namo Bendro
vė nupirko puikų namą. Da
bar viskas ruošiama to 
Centro atidarymui.

Viši pinigai, tačiau, už tą 
namą nėra sumokėti. Susi
tarta. su, banku ligi Naujų 
Metų paskutinę sumą sumo
kėti. O namo ištaisymas 
taipgi reikalauja daug pini
gų.

Todėl labai svarbu šiuo 
metu, nieko nelaukiant, 
pirkti juo daugiau Lietuvių 
Kultūrinio Centro Šerų ir 
taipgi duoti paskolų. Šerai 
parsiduoda po $25 vienas. 
Už paskolas duodama du 
nuošimčiai uždarbio. >. • :

Šerų ir paskolų pinigus 
reikia siųęti sekamu adre
su : Lithuanian Building 
Corporation, 427 Lorimer

$246.00 | Paterson, N. J.
175.00; Cleveland, Ohio
80.00
37.00
33.00
28.00
28.00
28.00
25.00
23.50
20.00
20.00
18.00
17.00
17.00
16.00
15.00
13.00
13.00
10.00

Elizabeth, N. J. 
Girardville, Pa. 
Worcester, Mass. 
Great Neck, N. Y. 
Scotia, N. Y. 
Waterbury, Conn. 
Hudson, Mass. 
Chester, Pa.
New Kensington, J 
Shenandoah, Pa. 
Wilkes-Barre, Pa. 
Bridge water, Mass. 
Norwood, Mass. 
Scranton, Pa. 
Minersville, Pa. 
Auburn, Me. 
New Haven, Conn. 
Brockton, Mass. 
Grand Rapids,

is

Jisai žadėjo 
aiškindamas 
mušu demo- 
iš ragąngaii-

SEN.ZGLEN H. TAYLOR

Idaho demokratas, išjojo 
vakar, valstijų i Washingtona 
paprastu arkliu, 
apjoti visą šalį, 
žmonėms pavojų 
kratijai ir taikai
diskų ir neapykantą prieš ki
tas šalis kurstančiųjų jėgų. Jis 
imaši polę mūsų .istorinio rai
telio Paul Revere, kuris jojo 
mobilizuodamas amerikiečius 
ginti savo laisves nuo britiškų 

užpuolikų.

Mūsų Spaudos Vaj us 
ir Parama

Dienraščiai Vilnis ir 
svė šiuo metu turi specialį 
vajų, kad gauti daugiau 
skaitytojų ir atnaujinti pre- 
nūmerataš tų, kurifems jau 
Šiuo metu pasibaigia.

Visiems reikėtų tiems 
dienraščiam padėti, labiau
sia gauti naujų skaitytojų. 
Taipgi ir finansiniai reikė
tų pagelbėti.

Kaip matote, mes turime* 
daug ir labai svarbių vi
suomeninių darbų. Visi tu
rime prie tų. darbų atlikimo

Lai-

J. Gašlūnas,’ALC Sekr.

8.86

8.00
8.00
8.00
6.00
6.00
6.00
5.00
5,00

Pa. 4.00
3.00
3.00
3.00 • 
3.00

1.00 
1.00 

, 1.00
1.00 
50c 
pri-

Parengimais, aukomis ir serais biudžeto užtikrinimui ga
vome sekaųiai:

Philadelphia, Pa. 
Brooklynas, 
Los Angeles, Cal. 
San Francisco, Cal. 
Easton, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Hartford, Conn. 
Binghamton, N. Y. 
New Britain, Conn. 
Washington, Pa. 
Lowell, Mass. 
Youngstown, Ohio 
So. Boston, Mass. 
Rochester, N. Y. 
Detroit, Mich. 
Chicago, Ill. 
Nashua, N. H. 
Stamford, Conn. 
Newark, N. J. 
Seattle, Wash.

Brooklyniečiams padirbėjo šį sykį S. Brusokas, 
duodamas atnaujinimų. Taipgi L. Neckworth pridavė 
prenumeratą.

Iš Philadelphia, Pa., R. Merkis prisiuntė atnaujinimų. 
LLD 2 kp., So. Boston, Mass., pakilo punktais su G. A. 

Bražinsko pagalba. Jis prisiuntė atnaujinimų.
J. Kazlauskas, Wethersfield, Conn., pasidarbavo Hart

fordo vajininkų vardu prisiųsdamas atnaujinimų.
L. Bekešienė, Rochester, N. Y., prisiuntė naują prenu

meratą. Ji artinasi prie laimėtojų lentelės.
J. K. Navajinskienė, Binghamton, N. Y., prisiuntė nau

ją prenumeratą ir atnaujinimų. Darbuojasi LLD 20 kp., 
moterų skyr; vardu. \

Taipgi gavome naują prenumeratą ir pluoštą atnau
jinimų nuo S. Puidoko, Rumford, Me.

Sekanti vajininkai pakilo punktais prisiųsdami atnau
jinimų: S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa., V. J. Stankus, 
Easton, Pa., Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., P. Bara
nauskas, Bridgeport, Conn., J. Balsys, Baltimore, Md., J. 
Bimba, Paterson, N. J., M. Janulis, Detroit, Mich., J. Kal
velis, Bridgewater, Mass., Alex Sherbin, Pittsburgh, Pa., 
A. Valinčius, Pittston, Pa.

Kodėl daugiau draugų nepagelbsti savo vajininkams 
gavime naujų skaitytojų kaip tai Baltimorėje, Detroite, 
Brocktone ir kitose kolonijose, kur randasi plati dirva 
šiam darbui ?'Tie draugai negali vieni apeiti. Turėtų rim
tai įeiti jiems į pagalbą kiti veikėjai tose kolonijose.

Aukų šį sykį gavome sekamai:
Povilas' ir Kazimiera Pranevičiai, Easton, Pa., $4.
Po $3: Izidorius Šinkūnas, Franklin, N. J., Geo. 

Šalčius, Hoboken, N. J., A. Demskienė, Detroit, Mich.
K..Motiejūnienė, Fairlawn, N. J., $2.86.
St. Rumšą, Brooklyn, N. Y., $2.
Po $1: Antanas Orintas, Brockton, Mass., A. Griška, 

Hartford, Conn., P. Smalstis, Detroit, Mich.
J. Navalinskienė, iš Binghamton, N. Y., prisiuntė: 

V; ir E. Čekanauskai, $2. Po $1: A. J. K. Navalinskai, 
I. M. Liužinai, V. Kaminskienė ir J. Kapičiauskienė.

Dėkūojame visiems vajininkams, taipgi draugams už 
aukas. Nepamirškite, kad artinasi šventės., Pakalbinkite 
savo pažįstamus užsirašyti dienraštį Laisvę per Dėka- 
vonės Dieną.

* Laisvės Administracija

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Lapkr. 21» 1947
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MENOMUZIKOS

Pamatykite Ši Nepaprastai Didelį Menininku Sąskridj. Išgirskite Puikiausiu
Dainy Iš Geriausiu Amerikos Lietuviu Talentu
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V. O. Valukas, tenoras 
Iš Wilkes-Barre, Pa.

’^UVIŲ DRAMOJ

Iš brockton \,Ratel

Festivalyje dalyvauja: AIDO CHORAS, Chi
cago, Ill., MOTERŲ CHORAS, Chicago, Ill., 
ŠOKĖJŲ GRUPE iš Aido Choro, Chicago. AIDO 
CHORAS, Worcester, Mass. LIUOSYBES CHO
RAS, MONTELLO, MASS., VAIDINTOJŲ GRU
PE, Montello, Mass., VILIJOS CHORAS, Water
bury, Conn., LAISVES CHORAS, Hartford, 
Conn., LYROS CHORAS, Philadelphia, Pa., 
SIETYNO CHORAS, Newark, N. J, VYRŲ CHO
RAS, Hartford, Conn., AIDO CHORAS, Brook-

ROSELANDO AIDO CHORAS, vad. D. YUDEN, (Chicago, Ill.)

Daratėle Yudcn, 
Chicagos Aido ir Cicero 
Moterų chorų mokytoja

Albertas Vasiliauskas, MSMOKm
BUVP„ ,iZen°,ras’ Aldona Klimaitė

i^etri°iltle.tls.’ dabar • DeVetsco
rooklymetis Dainininkė iš Cleveland,

Ohio Mich, VYTURĖLIS, Brooklyn, N. Y. Ir daug
* * * * * * duetų, solistų iš artimų ir tolimų miestų.
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PASKUTINIS CARAS
-10-4-47— —38—(Istorine Apysaka)

■mParašė Justas PaleckisiSS
(Tąsa)

Taigi, esą, moraliai šias kautynes laimė
ję rusai, nors jiems ir tekę pasitraukti.

Deja, kautynės vyksta ne gerom karei
vio ypatybėm įrodyti, bet laimėti. Jei bu
vo per maža kariuomenės, galėjo kauty
nių nepradėti, o ne rizikuoti. Pagaliau, 
dar keistesnis rusų reikalavimas, kad ja
ponai eitų ant rusų durtuvų, jei jie tu
rėjo gerą artileriją ir kulkosvydžius, ku
rie rusams dar buvo didelė retenybė. 
Rusų karo laikraščiai galėjo aiškinti, 
kaip norėdami ir džiūgauti dėl rusų ka
reivių narsumo, bet visas pasaulis, o taip 
pat ir rusų visuomenė suprato, kad ir 
pirmąsias kautynes sausumoj rusai 
skaudžiai' pralaimėjo.

“Mus puolė japonų priešakiniai pulkai 
ir mes pasitrankėm į naujas pozicijas.”* 
“Mūsų kariai kovojo nepaprastai nar
siai, bet dėl didelių priešo jėgų turėjo 
pasitraukti. Pasitraukimas įvykdytas 
pilnoj tvarkoj.” “Mūsų kariuomenė atrė
mė smarkų priešo puolimą. Paimta 50 
nelaisvių.” "'“Putilovo sopkos rajone iš • 
priešo atimta ne du kulkosvydžiai, kaip 
anksčiau buvo pranešta, bet trys.” To
kius charakteringus pranešimus siuntė 
Petrapiliu Kuropatkinas, vis raminda
mas ir aiškindamas, kad tie pasitrauki
mai laikini, kad netrukus priešas bus 
galutinai sulaikytas ir rusai pradės puo
limą. Vienoj, kitoj vietoj rusai bandė ja-

• ponus atremti, bet visada turėdavo . 
trauktis. Pagaliau ties Liaojanu rusai 
buvo sutraukę dideles jėgas, daug pa
trankų ir turėjo gerai sustiprintas pozi
cijas. Kuropatkinas jau iš anksto skubė
jo pranešti, kad ties Liaojanu įvyks le
miamas mūšis ir rusai pasiryžę nuo šios 
vietos nesitraukti. Prasidėjus kautynėm 
rusų valdžios laikraščiai jau džiūgavo 
laimėjimu, bet po 8 kruvinų kovų dienų, 
rugpjūčio 21 d. (rugsėjo 3) rusai vėl 
ėmė skubiai trauktis su dideliais nuosto
liais, tuo labiau, kad kelią apsunkino 
paplūdusi upė. Rusai vėl aiškino pralai
mėjimą tuo, kad jų jėgos vis dar buvu
sios mažesnės už japonų. Bet, kaip vė
liau paaiškėjo, skaičiaus atžvilgiu ties 
Liaojanu jėgos buvo jau lygios. Rusijos 
draugai ir priešai pustebo tuo pralaimė
jimu, nes niekas negalėjo tikėti, kad 
milžiniška (apie 200,000 vyrų) rusų 
kariuomenė, rūpestingai parinkta ir ke
lis mėnesius kautynėms ruošta, geręse 
pozicijose būdama, vėl turėtų trauktis. 
O vis tik japonai užėmė Liaojaną ir ru
sai pasitraukė prie Mukdeno. Rusai ne
beturėjo dabar jokios vilties prasilaužti 
iki japonų apsuptos Port Arturo tvirto
vės ir/jos išgelbėti.

Tai buvo jau nepakenčiamas smūgis 
rusų karo garbei. Kuropatkinas reikala
vo vis daugiau kariuomenės siųsti iš Ru
sijos ir nutarė sudaryti antrąją armiją, 
kuriai vadovauti* buvo paskirtas genero
las Gripenbergas. Tačiau iš Petrapilio 
ragino ir skubino greičiau laimėti, grei
čiau atitaisyti ties Liaojanu gautąjį gė
dos smūgį. Caras nekantravo ir įsakinė
jo pradėti puolimą. Kuropatkinas, net 
nelaukdamas, kol bus suorganizuota an- 

" troji arųiija, nutarė išbandyti laimę ir 
įvykdyti taro įsakymą. Jis vėl išdidžiai 
paskelbė savo įsakyme: “Dabar jau su
laukėm visos kariuomenės išsiilgtojo lai
ko, kada galim patys eiti pirmyn; atėjo 
laikas priversti japonus mūsų valios 
klausyti, nes Mandžiūrijos armijos jėgos 
dabar jau užtektinai stiprios puolimui 
pradėti.” Tačiau, japonai į tą pareiški
mą atsakė nauju smarkiu puolimu ir 
prasidėjo naujos kruvinos kautynės ties 

' Šache upe, kurios buvo dar didesnės, ar
šesnės ir aukomis gausesnės už Liaojano 
kautynes. Po 10 dienų kautynių, spalių 
6 (19), pasirodė, kad japonai pasistūmė
jo pirmyn 15 kilometrų ir rusai vos atsi
laikė prie Šache upės, užkirsdami japo
nams kelią į Mukdeną. Kuropatkino pa
žadas priversti japonus klausyti jo va
lios vėl liko neištesėtas ir nelaiminga 

•^ų.kariuomene lavonų kalnais turėjo 
sumokėtu už savo vadų negabumą. Rusų, 
kariuomenėj paplito anekdotas, kad ja
ponų vyriausias karė vadas maršalas 
Ojama įsakęs saugoti generolo Kuropat
kino gyvybę ir prigrasinęs nukiršiąs 
galvą tam, kuris pasikėsintų^prieš rusų 

t kariuomenės vadą, nes geresnio talkinin
ko *jis negalėtų rasti. Aleksejevas tada 
jau buvo visai atšauktas.

Po šių kautynių vėl karo lauke mū
šių kurį ląiką nebebuvo. Japonai laukė 
atvyksiant jiems į pagalbą generolo No
gi armijos, kuri buvo apgulusi Port Ar
tūrą, nes tikėjosi netrukus tą tvirtovę 
paimti. O rusai nejudėjo iš vietos todėl, 
kad bendrai buvo pripratę elgtis pagal 
priešo veiksmus ir planus, nesiekdami 
jokių savarankių tikslų. Atrodė, kad 
maršalas Ojama vadovauja ne tik japo
nų, bet ir rusų kariuomenei. O, rodos, 
apsuptos tvirtovės likimas turėjo įkvėp
ti rusams ilorą skubėti ją gelbėti. Tuo 
tarpu Port Arturas laikėsi paskutines 
dienas. Žuvus generolui Kondratenko, 
kuris nuoširdžiai rūpinosi tvirtovės gy
nimu, tvirtovės komendanto gen. Stese- 
lio nuotaika visai pablogėjo ir jis tele
grafavo apie šovinių stoką, karių galu- 

’* tinį nusilpimą. Išsilaikęs iki 1904 m.
gruodžio 20 (sausio 2 d.) Port Arturas ^ 
kapituliavo ir į japonų rankas pateko' 
gana didelė karo medžiagos atsarga — 
82,670 patrankų šovinių, 1,588. bombos, 
2 ir pusė milijono šautuvų šovinių ir k. 
Nelaisvėn pateko apie 15,000 rusų ka
rių. Tai liudijo, kad tvirtovė laikytis ga
lėjo, bet nei vadai, nei kariuomenė netu
rėjo dvasios atsparumo .Vokietijos kai
zeris Vilhelmas II, atsiliepdamas į Port 
Arturo užėmimą, apdovanojo abu prie
šus, generolus Steselį ir Nogį, aukščiau
siu’prūsų karo ordenu. Taigi, japonai at
siėmė Port Artūrą, kurį prieš 10 metų 
buvo atkariavę iš kiniečių, bet neteko dėl 
rusų įsikišimo.

Mandžiūrijos karo lauke tęsėsi tyla. 
Rusai pertvarkė savo kariuomenę, pa
skirstydami ją į tris armijas, vadovauja
mas. generolų Linevičiaus, Gripenbergo 
ir Kaulbarso, o vyriausiuoju vadu — 
Kuropatkinas. Panašiai buvo susitvar
kiusi ir priešingoji pusė — japonų vy
riausiuoju vadu buvo maršalas Ojama, 
armijų vadai — generolai Kuroki, Oku 
ir Nodzu. Vėliau japonai susilaukė ket
virtosios, generolo Nogi armijos, kuri at-’ 
vyko Port Artūrą paėmusi. Paskui ja
ponai sudarė dar penktąją Kavamūros 
armiją. Paprasta išmintis sako, kad ru-. 
sai turėjo bandyti sumušti japonus, dar 
nesulaukusius Nogi armijos atvykstant 
iš Port Arturo. Rodos, tą tikslą ir turė
jo rusų generolo Gripenbergo puolimas 
ties Sandepu 1905 m. sausio 12 (25), 
kai rusai užėmė keletą svarbių japonų 
pozicijų ir jau apsupo Sandepu kaime 
įsitvirtinusias japonų dalis. Čia pirmą 
kartą rusams pasisekė ir iniciatyva buvo 
jų rankose. Bet po trijų dienų mūšių, 
netekę 12,000 žuvusių ir sužeistų ir 2,- 
000 nelaisvių, rusai pasitraukė. Kodėl 
taip? Pasirodo, gen. Gripenbergas, nu
matydamas žymų laimėjimą, prašė iš 
vyriausiojo vado gen. Kuropatkino sku
bios paramos, bet, vietoj paramos, gavo 
įsakymą pasitraukti, nes, Kuropatkino 
nuomone, generalinį ■ mūšį ir visuotinį 
puolimą pradėti dar buvę per anksti. 
Kam tada buvo reikalingos trijų dienų 
skerdynės ties Sandepu, kam tos milži-i 
niškos aukos? Vien dėl to, kad generolai 
nesusikalbėjo ir neišsiaiškino? Po šio 
įvykio gen. Gripenbergas, be Kuropatki
no sutikimo, apleido savo armiją ir išvy
ko į Petrapilį skųsti Kuropatkiną carui 
dėl tokio elgesio. Jei paprastas kareivis 
apleidžia be vado sutikimo poziciją karo 
,metu, jis sušaudomas. O čia armijos va
das, generolas, viską metęs apleido ka
ro lauką ir jokios bausmės už tai nesusi
laukė. Tas įvykis iškėlė aikštėn intrigų 
ir nesutikimų dvasią, kuri buvo tarp ru
sų generolų. "

’ • ♦ v*' &

Abi kariaujančios pusės vėl ruošėsi 
milžiniškom kautynėm. Ir, netrukus, 
baisus, 18 dienų mūšis ties Mukdenu, 
kuris prasidėjo ir pasibaigė japonų va
dovybės iniciatyva, suteikė rusams nau
ją, nematytą pralaimėjimą. Apie 20,000 
nelaisvių, apie 20,000 užmuštų, iki 37,- 
000 sužeistų — tokios buvo rusų aukos 
tose didžiulėse kautynėse, kuriose iš abie
jų pusių dalyvavo daugiau kaip po 300,- 
000 vyrų kariuomenės. Be to, japonai už
grobė kelis šimtus rusų patrankų ir mil
žinišką įvairios rūšies karo grobį. Rusai 
Mukdene laikė didžiausią amunicijos ir 
maisto ątsargą, jokiu būdu netikėdami, 
kad jiems teks iš jo pasitraukti. Jr visa 
tai pateko į japonų rankas.

(Bus daugiau)

Atsiminimai iš Praeities
(Tąsa)

Gal už kokių 10-15 minučių 
išeina raštininkas ir pašaukia 
mano vardą, nors pirmiau atė
ję laukia jau po porą valandų. 
Įeinu į raštinę, kur. yra 4 raš
tininkai ir sėdi žandarų vach
mistras, matomai, žemažiūris, 
nes varto tena’i krūvą popierų 
ir kai pradeda skaityti, tai be
veik nosį' prikiša prie popierų. 
Man vėlei bėda — reikia'pasi
rašyti 2 kartu; vieną, kad ūkis 
selo Aleksandrovskoje priklau
so man, o kitą — kad aš gau
nu pilna popieras ant “perese- 
lenije.” Vieną popierį reikia 
priduoti ant geležinkelio sto
ties, kad gauti pusdykiai ge
ležinkelio bilietą. Dalykas 
tame, kad mano pasportas bu
vo tikra kopija tikro pasporto 
ir tas buvo pasirašytas pusiau 
beraščio Aleksejaus Kolotu- 
chino. Turėdamas laiko, .pri
taikiau parašą, rašydamas' su 
kaire ranka, po’ ilgų bandymų 
ant atskiro popierio.

Dokumentai jau pas mane— 
jau dabar, kolei pasieksiu 
Minską nebijau jokių žanda
rų ir pristavų. Pavaikščiojęs 
po didelį Irkutską, vakare at
sidūriau stotyje. Už 10 mi
liutų gaunu geležinkelio bilie
tą su paaiškinimu, kad kai 
pervažiuosiu Uralo akinus ir 
Volgą, tai porą parų turėsiu 
važiuoti tavoriniu traukiniu, 
Man tik juokas — aš sutik
čiau ant traukinio ar ir po 
traukiniu važiuoti, bile tik lai
mingai pasiekti Lietuvą. Tu
riu “čainiką” ir blekinį puo
duką dėl arbatos, kurios Ru
sijoje tada būdavo, sako, ir 
dabar -yra, kiekvienoje stoty
je. čia pat prie stoties vals
tietės pardavinėja virtą, kiau
lieną ir vištas, taip pat virtas, 
už pasakiškai pigią kainą — 
kiauliena 5 kapeikos svaras, o 
visa višta 30 kp. Užbaika.ly 
ar Amūro provincijoj už tai 
užmokėtum 
daugiau
turn, jei 
žiemos laiku. Užbaikalyj už 
kiaušinį, kurie atsiranda tik 
ant Velykų, reikalaudavo mo
kėti 6 kapeikas, čia gi gausi 
10 kiaušinių už 8 kapeikas. 
Rusai kiaušinius parduodavo 
ne tuzinais^ bet “desiatkami.”

Skaitytojams gal bus juo
kinga, kai aš pasakysiu, kad 
ten kiaušinius atveža vežimu 
ir su - lopeta “ševeliuoja” į 
skrynias ir neša į virtuvę ir 
nei vienas nesutrūksta. ' Tie 
kiaušiniai prie 40 žemiau zero 
šalčio yra įšalę taip, kad ga
li juos daužyti, kaip nori, ir 
nesudaužysi! Arba paimkime 
bulves. Pas mus jei jau bul
vės pašajo, kas gi jas bevai
kys — pasidaro saldžiai ait
rios, net ir' kiaulės nenori ės
ti. čia irgi sekretas. Bulvių 
nuo šalčio neslepia, o laiko 
sušalusias — kitaip ir riegalė-

Rašo SIMONAS JANULIS

tų išlaikyti tenai. Išverda ir 
geriausios būna bulvės. Se
kretas toks: Iš lauko, kur 
45 laipsniai žemiau nulio, pa
ima bulves ir tuojau į pilnai 
verdantį vandenį — ir bulvė 
kuo geriausia! Bet jei šal
tam vandenyj pradėsi virti— 
bulvės nebėra.

Su pienu dar juokingiau. 
Pieną valstietis veža “supy
lęs į šiaudus.” Prie tokių 
šalčių pienas pavirsta į ledą 
iki parneša į stubą iš tvar
to, jei tvartas gerokai toli nuo 
namų. Tai valstietis pasiklo
ja švarių šiaudų, primeta bal-

Pittsburgh, Pa.
VISOKIOS ŽINIOS

dešimt sykių 
ir laimingas bū- 

gautum, ypač

Lapkričio 10 d. įvyko mitin
gas, surengtas Progresyvių 
Amerikos Piliečių dėl Henry 
Wallace, buvusio vice-prezi- 
dento. Svetainėje yra 3,500 
sėdynių ir visos buvo užimtos. 
Kaina <buvo nuo 60. centų iki 
$3.50. Publikoje matėsi ir 
lietuvių.

Pirmas kalbėjo buvęs Pitts
burgh miesto majoras Scully. 
Paskui* sekė kitų kalbos. Vi
si smerkė reakciją ir reikala
vo draugiškų santikių su So
vietų . Sąjunga.

Kada pirmininkas paprašė 
aukų dėl kovos už Amerikos 
demokratines teises, tai auka
vo net po $500, po $300, po 
$200. Taip didelis duosnu- 
mas buvo.

Pirmininkas Dr. Kingdon 
daug pasakė svarbių dalykų. 
Paskui kalbėjo H. Wallace. Jo 
kalba buvo leidžiama ir radi
jo bangomis. Jis reikalavo 
grįžti prie velionio preziden
to Roosevelto politikos. Jis 
smerkė reakciją mūsų šalyje. 
Mitingas gerai pavyko.

Po to viešbutyje buvo su
rengta vakarienė, kur taipgi 
kalbėjo H. Wallace ir kiti žy
mūs veikėjai.

* * ' *
Mirė du lietuviai — J. Ser- 

pinskienė ir A. Blaskini. ’
* * *

Šią korespondenciją rašau 
12 d. lapkričio. Tai mano 
gimtadienio diena, sukako 74 
metai.

D. P. Lekavičius.
# * *

Nuo Redakcijos. — Linkime 
drg. D. P. Lekavičiui dar daug 
gimtadienių sulaukti ir nuo
širdžiai darbuotis, kaip iki 
šiol, demokratinės liaudies la
bui. Kitų 'kolonijų veikėjai 
turėtų imti pavyzdį iš drg. Le
kavičiaus, nes jis jau sulaukė 
74 metų, bet nesijaučia per 
senas nei susirinkimus lankyti, 
nei veikti, nei korespondenci
jas rašyti.

BŪK SVEIKAS!

seniai kentėtum, Meškos Mostis gelbės.

nuo odos išbėrimo, niežėjimo, deder- 
piles, raudonosios gyslos ((hemorrhoi-

Naudokite Deksnio Moętį nuo pūliuojančių žaizdų, vočių 
(boils), nuo rolių,Jpjovimų, nudegimų ir, nuo vadinamos ro
žės. Nesvarbu kaip 
Kaina 50c ir $1.00.

Sąk-Sak Ointment 
vinių, pučkų ir nuo 
dai). Kaina $1.00.

Saugok savo grožį su geriausiu Deken’s Cold Cream. Gro
žis yra tavo laimė ir turtas. Į)ėl moters gražumo ir jos veido 
skaistumo karalius atsižadėjo ir sosto. Įvertink savo grožį, 
vartodama geriausios rūšies Cold Cream. Užtikhinam pa
sekmes. Matysi didelį skirtumą savo veidrodyje. Didelė 
dėžė $1.00.

Anitom Ointment (atbulai skaitant yra Motina). Motina 
yra daug .gero padariusi savo vaikams, tai ir ši mostis yra 
sėkminga nuo nuovargio, šalčio, gerklės skaudėjimo, rankų, 
kojų skaudėjimo. Ši mostis tinka ir vaikams. Anitom Oint
ment ne šildo, tik maloniai veikia, tarytum vėjelis pučia. 
Kaina 35c ir $1.00.

Atsimink, kad sveikata yra brangiausias turtas pasaulyje. 
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta iš skirtingų elementų ir 
skirtingų kraštų svieto, turi savyje galingą šilumą; šildyda
ma galingai gkeitai prašalins minėtus skadsmus: reumatišką 
skausmą, nuovargį, tirpimą ir atšalimą rankų, kojų. Tūkstan
čiams pagelbėjo, pagelbės ir tamstai. Kaina: 2, oz. $1.00, 
4 oz. $2.00, didelė dėžė 16 oz. $5.00.
DEKEN’S OINTMENT,'P. O. BOX 666, NEWARK 1, N. J.

»

to ledo ir važiuoja į miestą 
parduoti. Turi ant vežimo ir 
svarstykles. ^teina hiiesto 
darbininkė, ar ir aukšta “po
nia,” ir sako: Duok man 2-3 
ar 5 svarus pieno. Tas iš šiau
dų ištraukia gabalą balto le
do, atsveria ir šia. Pirkėja 
pasiima, susikrauna į “kaši- 
ką,” o jei “kašiko” 'neturi, tai 
į žiurstą ir nueina. Namie 
pieną atšildo ir pienas taip 
geras, kaip ir nešaldytas.

Daugybė kurijozų būtų ga
lima parašyti apie Sibiro gy
ventojus, bet čia ne vieta.

Irkutsko stotyje nusipirkau 
didelį šmotą kiaulienos ir viš
tą. O .krautuvėje nusipirkau 
2 svaru cukraus, šmotukais ir 
arbatos.

Už poros valandų atėjo ir 
“mano” traukinys. Prilipo 
šimtai valstiečių — nekurie 
sibiriokai, o daugiausiai tai iš 
Baltgudijos “pereselencai.” 
Pagaliau ir važiuojame.

Važiavau “neilgai” ir su ma
žais sustpjimais, tik 16 dienų 
ir naktų, iki pasiekiau Minską. 
Pervažiavau ir Smolenską.

Čia jau mano “ponystė” pa
sibaigė. Jau reikia sumislyt, 
ką sakyti, kai paklaus,, kur 
važiuoju. Planas padarytas. 
Minske stotyje laukiu trauki
nio. žandarai vaikšto, o vie
kas aplink mane suka ir su
ka—ar gal man tik taip pa
sirodė, mat, baimėje akys di
delės. čia, stotyje, aš ne
bijau — sakysiu : “Nagi ma
tai, kad atvažiavau.” Bet jei 
jis griebs mane lipant į trau
kinį, tai jau kitas dalykas.

(Bus čiaupiau)

St. Petersburg, Fla.
LLD 45-tos kuopos komisija 

sparčiai rengiasi prie pikniko, 
kuris įvyks sekmadienį, lapkri
čio 30 d., ant Gulfport pikni
kų vietos, šalia Gulfport Ca
sino. Tik su ta pastaba, kad 
jeigu oras būtų nepatogus pik
nikui po atviru oru — lytų 
ar ką, tuomet piknikas įvyktų 
ant Municipal Recreation 
Pier.

Komisija sako patieksianti 
gerus pietus pikniko svečiams. 
Svečių tikimasi iš Orlando, 
Tampos ir kitų apielinkės 
miestų. Piknike pietūs būsią 
apie 1 vai. Pelnas nuo šio 
pikniko eis LLD knygų' lei
dimo fondui.

St. Petersburg patogus re- 
zorto miestas, patraukia vis 
daugiau lietuvių • pastoviam 
apsigyvenimui. Praeitą va
sarą čia atvažiavo dvi šeimos 
iš Chicagos, būtent, Antano 
Tūlio ir Viktoro Dzindziletos. 
Abieji nusipirko po brangius 
gyvenimui namus. Dzindzile- 
tai nusipirko ir biznio namus. 
Geriausio pasisekimo nauja
kuriams. 'Pastarosiomis ' die
nomis čia atvažiavo ir rose- 
landiečiai Ūrnežiai. Jie par
davė savo karčiamą Chicagoj, 
atvažiavo čia pasižiūrėti, 
kaip jiems patiks šis miestas 
jų pastoviam apsigyvenimui.

J. N. S.

$200 Už LIŽĖS ŠLIUBO 
PAMATYMĄ

London. — Turtingi ame
rikonai čia mokėjo po $200 
už tikietą pamatyti karalai
tės Elizabethos šliubą šį 
ketvirtadienį su leitenantu 
Mountbattenu.

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

Nąujai 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.

s

August Gustas
BELTAIRE FLORIST 

! Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
Į 6762 FOURTĘ AVE., BROOKLYN 20, N. Y.
i1 (kamp. 68th St.)

- Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų^ šermenų 
: ir tt., telefonuokite

SHoreroad 8-9330 
Ii’ 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.

CHARLES J. ROMAN
IRAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsio valandoj <\ren 
kitės prie manęs diem 
ir naktį. greit suteik* 
np moderniška patariu 
ima Patogiai ir gražia 

modemiškai įruošti, mū 
<u šermeninė. Mūsų pa 
tarnavimu ir kainomis 
•Mesite patenkinti.

1113 Ml Vernon St.
PHILADELPHIA. PA

Telefonas Poplar 411*

I

?

f

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Lapkr. 21,1947



Detroito Žinios Detroit, Mieli Easton, Pa HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI
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Radijo Kliubo Koncertas 
Ir Fašistų Skundas

Lapkričio 2 d. įvyko De
troito Lietuvių Radijo Kliubo 
metinis koncertas, kuris, ne
žiūrint fašistinių judošių pa
stangų jį suardyti, pavyko vi
sapusiškai. Tai buvo tikrai 
puošnus Detroito ir apylinkės 
progresyvių lietuvių sąskridis, 

* pripildęs buvusią Lietuvių 
Svetainę kimštinai. Apie pora 
šimtų svetelių, kurie pasivėla
vo, grįžp nuo durų nepasiten
kinę ii* išmetinėdami rengė
jams už svetainėj vietos ne
buvimą.

Gerbiamieji, tai ne Radijo 
Kliubo Komiteto nei ne vienos 
kitos 
gijų 
gana 
visi. 
25,000 
Detroite ne 
giam įsigyti erdvios, 
vos, 
bet ir tą, kurią kadaise lietu-

grupės žmonių ar d rau
kai tė, 
erdvi.' 
Kalti, 

ar

kad svetainė ne- 
Už tai kalti mes 

kad būdami apie 
daugiau lietuvių 

tik kad neįsten- 
nuosa-

visuomeniškos patalpos,

viai būdami mažesniam skait- 
|liuj pasistatę, praradome.

Paprastai mūsų koncertuose 
didžiumą publikos sudaro se
nesnio amžiaus žirtonės, gi šį 
kartą dauguma turbūt pri
klauso čia gimusių lietuvių 
kartai. šokiams prasidėjus 
svetainėj dūzgė kai bitės avi- 
lyj besisukinėdami tiesūs, 
aukšti, lyg medeliai, jauni vy
rai bei moterys ir merginos. 
Tai vis progresyvių lietuvių 
jaunuoliai, kurie povaliai įsi
traukia į progresyvį darbą, į 
kovas už geresnę ir šviesesnę 
ateitį.

Koncertą pildė mūsų vieti
nės meno pažibos: Merginų 
sekstetas, vadovybėj Stellos 
Smith; Aido Choras, vadovy
bėj Stanley Altschuler; Mote
rų Pažangos Choras, vado
vybėj Anelės Erikson; Rusų 
vaikučių šokikai, ir Windsoro 
Lietuvių Vyrų Choras.

Visi chorai bei jų sudarytos 
įvairios grupės, duetai bet- so-

Savo skunde fašistai

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 188 kuopa bendrai su LLD 
10 apskričiu rengia banketą, 
kuris įvyks1 šeštadienį, 22 d. 
lapkričio, 7:30 vai. vakare, 
2934 Yemans St.

Banketas rengiamas pasiti- 
kimui R. Mizaros. Gaspadinės 
ruošiasi, kad vakarienė būtų 
skani. Reiškia, ne vien ban
ketas bus geras, bet bus pro
ga ir su svečiu pasikalbėti. 

’Drg. Mizara yra Laisvės re.- 
daktorius, rašytojas, kuris pa
rašė daug knygų ir pas mus 
retas svečias. Tikietas 
karienę tiktai $1.50.

į va-

j? Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend-

: able. $52.50

. Lady’s BULOVĄ . . . modern % 
beauty in every trim line ...
17-jewels. #33.75 »$

"""iiiii

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

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!

iri*

ROBERT LIPTON
Jeweler

lo, savo užduotis išpildė vy
kusiai, už ką’visi gavo gau
sių aplodismentų. Vienok 
svarbiausias, daugiausiai, su 
didžiausiu žingeidumu visos 
publikos lauktas programos 
eksponatas ant estrados nepa
sirodė — Bangos Choras iš 
Toronto, Canada, nedainavo. 
Kodėl? Kas atsitiko? Ne
jaugi torontiečiai patingėjo 
atvažiuoti? Ar pašykštėjo sa
vo dainomis mus palinksmin
ti? Įvairūs gandai laksto pu
blikoje. Vienok mažai kas ži
nojo Bangos Choro nepasiro- 
dymo priežastį. O ta prie
žastis buvo lietuviškų fašistų 
bei reakcininkų pasiųstas me
lagingas skundas Imigracijos 
Biuram
Bangos Chorą apkrikštijo bai
siai raudona komunistų orga
nizacija, važiuojančia į Detro
itą tikslu nugriauti demokra
tinę tvarką ... O prie šių 
dienų isterijos to ir užteko, 
kad Bangos Chorą grąžintų į 
Torontą. Taip ir padarė.

Traukiniui, kuriuo atvažia
vo Bangos Choras iš 47 žmo
nių, pribuvus Detroitan į New 
York Central geležinkelio sto
tį, choristų iš traukinio visai 
neišleido, o sugrūdo visus į 
specialį valdžios busą ir nuve
žė į Imigracijos stotį prie 
Windsor tunelio. Čia visus su
varė į atskirą kambarį. Pa
šaliečių nieko prie jų neprilei
do. Tuoj atnešė sąrašą, ma
tomai, paimtą iš skundo, ir 
pradėjo šaukti vistas vardais. 
Pirmiausiai šaukė taip vadi
namus “Ring Leaders.” Šau
kė vardais ir kamantinėjo kož- 
ną atskirai. Išklausinėjo nuo 
kožno žmogaus gimimo iki jis 
ai* ji atvažiavo į Detroitą. Ir 
kokis buvo nusistebėjimas ir 
naivus juokas, kada pašaukus 
vardu patį baisiausią ir rau
doninusią komunistą pakilo iš 
būrio ir išėjo į priekį suvar
gęs, apsnūdęs 11 metų ber
niukas. O pašaukus kitą mo
terišką vardą, gal dar aršesnis 
randoniukas, išsiskyrė 9 metų 
mergaitė, akrobatiška šokikė. 
Klausinėtojo net akys išsiver
tė iš gėdos. Nors įskaitymas 
šio mažamečio berniuko ir 
mergaitės į komunistų būrio 
vadų tarpą aiškiai rodė, kad 
skundas 
■išmislas, 
ninkai 
toliau.
žmones nuo 8:30 vai. ryto iki 
12:30 vai. po piętų, be mais
to, ,be vandens ir neleidžiant 
išeiti nei į reikiavietę, susodino 
visus į busą ir išvežė į Wind- 
sorą ant Canadian Pacific ge
ležinkelio stoties ir liepė va
žiuot į Torontą.

Tai. štai, gerbiamieji, kodėl 
Bangos Choras mūfs nelinks
mino savo dainomis.

Už tą visą, ką bangiečiai 
iškentėjo, už visus nuostolius, 
už kelionės nuovargį, už ban
dymą sumurzinti nekaltų 
žmonių, net kūdikių vardą— 
atsakomybė krinta ant lietu
viškų fašistų ir jų sėbrų kle- 
ro-socialistų. Tai jie Azevų ir 
Gaponų roles užėmė. Tai ..jie 
savo melagingai purvinomis 
judošystėmis neleido Bangos 
Chorui paliųksminti apie 1,- 
000 susirinkusių Detroito lie
tuvių į buvusią Lietuvių Sve
tainę. Nuo dabar 
pažinsime • gvriau, 
kad jie yra vilkai 
lyje!

yra nepamatuotas, 
“tamožnės” činov- 

varė savo darbą 
Pagaliau iškankinę

d., 1Sekmadienį, lapkr.
vai. po pietų, R. Mizara sakys 
prakalba Lietuvių Svetainėje, 
25-17 Vernor Highway. Taip
gi ten dainuos Moterų Pažan
gos Choras vadovystėje Ane
lės Anskaičiūtės (Erickson).

Visus ir visas prašome atsi
lankyti į banketą ir prakalbas, 

prakalbas įžangos nebus.
Rengimo Komisija.

i

Montello, Mass.

Sužeidė Povilą Pranevičių
Pastaruoju laiku apsilan

kiau pas draugus Pranevičius, 
kurie gyvena pusiaukelyje 
tarpe Eastono ir Bethlehem, 
Willow Parke, 305—3rd St., 
Miller Heights. Kazimiera 
Pranevičienė paaiškino, kad 
jos vyras Povilas guli Beth- 
lehemo St. Luke’s ligoninėje. 
Prieš porą savaičių jį sužeidė 
Bethleheme, jam stovint ant 
kerčios, trokas partrenkė be
protiškai, netaisyklingai zig
zagais vairuojamas. Jam su
triuškino koją per kelį. Jis 
po didelių skausmų pasekmin
gai sveiksta.

Draugė Pranevičienė pasi- 
mokėjo prenumeratą už Lais
vę ir paaukavo dėl persi
kraustymo Laisvės į naują na
mą.

Draugai Pranevičiai visados 
duosniai aukauja visokiems 
darbininkiiškiems reikalams. 
Pernai jie aukavo $60 vėžio 
ligos institutui Vilniuje, šiaip, 
kas tik pas juos apsilanko, jie 
mielai visus pavaišina ir gra
žiai, draugiškai pasikalba.

V. J. Stankus.

Nuteistas Jankis už Japo
nes Išžaginimą

Tokio. — Karinis ameri
konų teismas nuteisė karei
vį Duane E. Cooką kalėji- 
man iki gyvos galvos už tai, 
kad Cook išžagino japonų 
mergaitę, 14 metų amžiaus.

PRANEŠIMAI
PITTSBURGH, PA.

Lapkr. 24, 8 v. v., bus svarbus 
pasikalbėjimas įvairiais pažanges
nio judėjimo reikalais. R. Mizara, 
grįždamas iš prakalbų maršruto, su
stos pas mumis ir dalyvaus pasikal
bėjime. Jis turės daug ką pasaky
ti. Tad draugai ir draugės, skaitlin
gai dalyvaukite ir kitus kvieskite 
dalyvauti. Įvyks LDS 142 kp. name, 
3351 W. Carson St. (netoli McKees 
Rocks). Gatvekaris No. 23, No.. 25 
ar No. 26 priveža prie pat Namo.— 
J. Miliauskas. (271-272)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. rengia svarbias pra

kalbas, 23 d. lapkr., 735 Fairmount 
Ave. Esate visi kviečiami ateiti ir 
išgirsti kalbėtoją. Pasakys daug ko 
naujo apie šių dienų bėgančius 
kalus. Pradžia 2 vai. dieną. — 
misija. (271-272)

PHILADELPHIA, PA,
Lietuvių Moterų Klubas rengia 

kalakutų vakarienę, lapkr. 23 d., 6 
vai. vak. Kviečiame visus dalyvau
ti. Atsiveskite kaimynus - 
tarnus. Rengėjos užtikrina,
šins visus skaniais valgiais. Bus ir 
muzika. Klubietės, nepasilikite na- 
mieje, ateikite į prakalbas 2 vai. 
dieną, o po prakalbų būkite vaka
rienėje. Iki draugiško pasimatymo. 
— Rengėjos. (271-272)

rei-
Ko-

pažjs- 
pavai-

TAISYTOJAI
Patyrę prie C & K ar Stafford automatiškų 
staklių. KREIPKITĖS. RAŠYKITE ar 
ŠAUKITE MYERSTOWN MANUFACTUR

ING CO.. MYERSTOWN. PA.
MYERSTOWN 150.

(278)

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINA PRIE PARDAVINĖJIMO
Dirbti Bekcrnėje. HOFFMAN’S 
2140 Fulton St., Brooklyn.

GLENMORE 2-1&60.

BAKERY. 
Telefonas

(272)

REGISTRUOTOS SLAUGfeS
8 Valnndų Abelna Tarnyba. Pasirenkami 
Šiltai. Gyventi ant Vietos ar Kitur. $160 

.. i Mėnesį. Automatiški Pakėlimai Kas ..
6 Mėnesiai.

COMMUNITY HOSPITAL
225 Centre Ave., Somerset, Pa.

(273)

MERGINOS. JAUNOS, PATYRUSIOS ir BE 
PATYRIMO, f ---------- -------------
TIS ALYVIŲ PRIKIM 
LAIKE MOKYMOSI. ________
BININKĖ UŽDIRBA VIRŠ $1 J VALANDĄ.
Apmokamos Šventės ir vakacijos. 
aptarnavimas ir ajxirauda po 6 mėnesių. Pa
tyrusios alyVių prikiinščjos yra 
kalingos. 

FALCON PACKING CO
111 Hudson St., N. Y.

5 DIENŲ SAVAITĖ. MOKY- 
PRIKIMS1MO. $26 I SAVATĘ 

PATYRUSIOS DAR-
M ėdi kali b

visada rel

ine.
C.

(273)

Turi

S.

NAMŲ DARBININKĖ-VIRĖJA
Gyvenimas ant vietos ar kitur 
būti patyrusi. Reikalingi paliudijimai.
Geri namai gerai darbininkei.s 

Krepkitės tuojau.
RONNIE GOWNS

W. kamp. 17th & lx>cust Streets'
Philadelphia, Pa.

(274)

Living Room Cushions
Refilled, With New Springs

Sofa Apačios PerbudavojimaS 
Už $12.00 

šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN® 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIEN4 IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus / •

Pararnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodaltioa 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Montello lietuvių Teatralis 
Ratelis ir Liuosybės Choras 
yra gerai pasiruošę dalyvauti 
Rietuvių Meno Sąjungos festi
valyje, kuris įvyksta šio mė
nesio pabaigoje, Brooklyne. 
Vaidinimo mėgėjai Stanley 
Baronas, J. Stigienė, K. Vo- 
lungevičienė, K. čereškienė, 
Frank čereška ir J. Stoškus 
susimokino komediją “Teodo- 
lindą,” kuri bus suvaidinta 
Labor Lyceum Svetainėje, lap
kričio 28 d., 7:30 vai. vakare, 
Brooklyn, N. Y.

Liuosybės Choras, susidedąs 
iš virš 30 asmenų, vadovystėje 
E. Sugar, rūpestingai rengia
si dalyvauti koncertinėje pro
gramoje, lapkričio 29 ir 30 
dienomis, taip pat Labor Ly
ceum Svetainėje.

Specialė komisija jau susi
tarė su Greyhound busų kom
panija ir nusamdė didelį bu
są, kuris nuveš choristus ir ak
torius į Brooklyną. Busas iš
eis nuo' Lietuvių Tautiško Na
mo Svetainės, 28 d. lapkričio, 
kaip 11 valanda ryto.

Liuosybės Choro pirminin
kas yra Edis „Skintas, finansų j 
sekretorė — Kandrotytė, ka-1 
sininkė — Betty Petrick, pro- . 
tokolų raštininkė — Atilija 
Orintukė. 'Reiškia, choro val
dyboje visi yra 
reikalus tvarko 
Gaidų komisija 
W. Yurkevicz.

Per porą pastarųjų mėnesių 
choro mokytojas sirgo, tai 
choras reiškia jam užuojautą. 
Tuo laiku chorui vadovavo O. 
Mineikiūtė. Gaila, kad ji iš 
priežasties silpnos sveikatos 
negalės festivalyje dalyvauti.

G. Shimaitis.

jaunuoliai ir 
labai gerai.
P. Baron ir

Keturi brook lyriiečiai areš
tuoti kaltinimu priėmus vog
tus šaldytuvus.

mes juos 
žinosime, 

avies kai- 
Varenis.

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

Newark 4, N. J. 
Humboldt 2-7964

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y. 
Tel. Evergreen 6-9770

©

REIKALAVIMAI
Reikalingas geras darbininkas 

dirbti kaipo troko vairuotojas (Ba
kery Truck Driver) prie keptuvės 
biznio. Turi būt teisingas, nesibijan
tis darbo'. Patyrimas nesvarbu, iš
mokinsime. Darbas nuolatinis. Gera 
alga. Kas nori gauti tokį darbą, pra
šome kreiptis į P. & K. Bakery, 
131 Inslee Pl., Elizabeth, N. J. ar
ba telefonuokite: Elizabeth 2-9283.

* (270-272)

PITTSBURGH, PA.
Skani vakarienė, kurią ruošia mū

sų progresyvės moterys, įvyks lapkr. 
23 d., Liet. Mokslo Draugijos Name, 
142 Orr St. Vakarienė ir paskaita 
— prolekcija prasidės 6:30 v. v. Da
lyvaukime patys ir kitus kvieskime 
dalyvauti. —■ Vakarienės Išalgęs.

(271-272)

MERGINOS 
MOTERYS

PATYRUSIOS IR BE PATYRIMO 
Atrinkimui ir Pakavimui

OLIVES—ALYVŲ UOGŲ 
Geras nuolatinis darbas. Aprūpinama su 

UNIFORMOM
Atskiri drabužiam pakabėkiai. 5 Dienos. 
40 Valandų Savaitė. Vakacijos ir Šventės. 

GERA ALGA
Jafltes P. Smith & Co., Inc.

134 Franklin St., N. Y. C.
(274)

su-

po
li a- 
bu-

Automobilis Mirtinai Sužeidė 
Joną Petraiti

Pirmadienio vakare man te
ko skaityti vietiniam anglų 
laikraštyj, kad lapkričio 16 d. 
Elizabeth General ligoninėj 
nuo mirtino automobiliaus 
smūgip mirė Jonas Petraitis, 
61 metų amžiaus.

Jis buvo sužeistas 14 d. 
lapkričio, ant Union gatvės, 
netoli W. Grand St. .

Kadangi Jonas Petraitis bu
vo be sąmonės ligi šeštadienio, 
tai policija turėjo keblumo 
žinoti jo tikrą pavardę.

Atgavęs sąmonę pranešė 
licijai, kad neturėjęs savo 
mų pastoviam gyvenimui,
vo tarnavęs J. V. armijoj. Tu
rįs vedusią seserį vardu Ma
ry, Bayonne, N. J., bet neži
nąs po vyru jos pavardės. Tu
rįs brolį, bet nežinąs, kur gy
vena. Gimęs Lietuvoj 1886 
m. Tūlą laiką gyvenęs New- 

i arke pigiose “boardinghouzė- 
Įse.”

Už J. Petraičio suvažinėji- 
1 mą yra kaltinamas Sidney 
Kaufman. Jisai bus teisiamas 
Grand Jury teismu. .

S. Kaufman teisinasi, kad 
jisai neužgavo velioni-es, bet 

'radęs jį ant kelio gulintį ir lai
kantį bonką šnapso rankoje. 
Iš pradžių net’ manęs, kad jo 
karas atsimušė į kokį tai ry
šulį ir prastūmęs savo karu 
kokią 20 pėdų pirmyn.

D. K—tis.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

, Tel. ST. 2-8842

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENe 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETOS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENE ŠEIMAI IŠ DVIEJŲ
■ 8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

WORCESTER, MASS.
Lapkr. 23 d., Liet. Salėje, 29 En

dicott St. įvyks smagi pare, rengia 
Aido Choras. Aidas ruošiasi vykti į 
Rytinių Valstijų Festivalį, tai ir 
rengiame šią parę. Kviečiame dailės 
meno mylėtojus dalyvauti Aido pa
rėję ir palinkėti aidiečiams smagios 
kelionės ir gražių pasekmių. Pra.- 
džia 5 vai. vakare. (271-272)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gija rengia puikų balių, 23 d. lapkr. 
Laisvės Choro salėje, 155 Hunger
ford St. Turėsime skanių užkandžių 
ir gėrimų. Bus gera orkestrą šo
kiams. Visi lietuviai kviečiami daly
vauti ir paremti Draugiją. — Kom.

(272-273)

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j 

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

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

VYRAI ir MOTERYS
MALE and FEMALE

AUDĖJAI
' :: — : ----- ■” i

KREIPKITĖS, RAŠYKITE ar ŠAU- 
MYERSTOWN MANUFACTURING 
CO.. MYERSTOWN. PA.

MYERSTOWN 150.
(273)

Patyrę prie_C & K ar Stafford _automatiškų 
staklių.

KITE

Pajieškojimai
Jieškau laisvos moteries, kad būtų 

pasiturinti pinigais ar su nuosavybe. 
Amžiaus tarp 40 ir 50. Esu vyras 
50 metų amžiaus. Blaivininkas. Pa
siturintis. Prašau su laišku prisiųsti 
paveikslą. Galite telefonuoti 6:30 
v. v. penktadieniais arba šeštadie
niais. Ma. 2-2294.

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.

F. W. Slialins
(Shalinskas)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Stat* Bar and Grill,” nes Žino, kad visados bus patenkinti

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

I

4

I
I

■H
M

Brooklyn, N. Y.
Telefonas KV. 4-8698

5 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —Penkt., Lapkr. 21,1947



Festivalio Žinios
Per Meną--i Šviesą,

.Dar vis penktadienis, lap
kričio 28 d., Labor Lyceum 
salė, kur vyksta LMS Festi
valio antrasis vakaras.

Pirma dalis būsimos šio va
karo programos buvo aprašy
ta vakar.

Seka brooklyniškis stygų 
muzikos ansamblis Vyturėlis 
ir jo merginų sekstetas. Vy
turėlis skambina L. Paparello 
“Soul of Russia” ir “Skaisčiai 
šviečia Mėnulis.”

Vyturėlio Merginų Sekste 
tas, akompanuojamas Vyturė
lio, sudainuoja Zvierkovo “Gi
taros Serenadą” ir Miko Pe
trausko “Vakaras.”

Devintas programos numeris 
šiandien yra skirtas brookly- 
niečiui artistui Jonui Valen- 
Čiui. Jisai skaito iš William 
Shakespear’o kūrinio “Ham
let.”

Galimas’ daiktas, kad pro-5 
gramos eigoje įvyks kokių 
nors pakeitimų. Bet jeigu 
programa vyks iš anksto su
planuota tvarka, tai dešimtu 
programos numeriu penkta
dienį bus brooklynietis solistas 
Albertas Vasiliauskas. Jis 
dainuoja A. Kačanausko “O, 
Kaip Miela Išgirst” ir M. Pe
trausko “Jojau Dieną.” So
listą pianu lydi Brone šali- 
naitė (Sukackienė).

Solistė Biruta Senkus, iš 
New Yorko, dainuoja Aleksio 
“Visuomet širdis Surakinta” 
ir Chentenliar’o “De Louis Le 
Jour.”

Seka piano solo. Skambina

Iš Pobūvio Kovai 
Prieš Džiovą

Lapkričio 19-tos pietų metu, 
Viešbutyje Granada, Brookly
ne, buvo brooklyniškio Są-gos 
Kovai prieš džiovą skyriaus 
pobūvis, į kurį buvo sukvies
ta jo darbuotojai, kooperuo
jančių organizacijų viršinin
kai ir miesto spaudos atstovai.

Lietuviškosios spaudos buvo 
pakviestas ir dalyvavo tik 
dienraštis Laisvė. Atvykstan
čius spaudos atstovus malo
niai pasitiko Bernice Doug
las, sąjungoj visuomeninių 
santykių direktorė, sodino 
prie specialaus spaudai rezer
vuoto stalo ir gerai pavaišino.

Svarbiausieji Prieš Džiovą 
Kovos Įrankiai

Vyriausiąjį šiame sąskrydy
je raportą teikė daktaras 
James R. Reuling, National 
Tuberculosis Association pre
zidentas. Jis sakė, kad jei
gu žmonės įsitėmytų ir įvy
kintų 5 punktus, džiovą bū
tų galima suvaldyti. Tie pen
ki yra:

Aiškinti žmonėms priežastis, 
būdus apsisaugoti ir suvaldyti 
džiovą.

Atrasti džiovą pat pradžio
je, laiks nuo laiko imant (ne
mokamai arba mažomis mo
kesti m is) krūtinės paveiks
lus—X-rays.

Atskirti susirgusius nuo svei
kųjų teikimu skubios ir ati
tinkamos pagalbos gerose li
goninėse.

Atsteigti sveikstančius į gy
venimą teikiant jiems pagalbą 
išmokti ir gauti atitinkamus jų 
sveikatai ir jėgoms darbus.

Leisti geresnius įstatymus, 
pasiūlyti ir remti tokius įsta- 

ORGANIZACINĖ SESIJA ĮVYKS 
PICCADILLY VIEŠBUTYJE

LMS Festivalio laiku, šeštadieni, lapkričio 29, 
organizacinė sesija įvyks viešbutyje, Hotel Picca
dilly, 227 W. 45th St., New York City, lygiai 1 vai. 
dieną ir tęsis iki 4 vai. popiet.

Chorų nariai, vaidybos, taip pat broliškų kuo
pų nariai ir svečiai kviečiami dalyvauti.

Dauguma atvykstančių menininkų-artistų ap
sistos Kotelyje Piccadilly, pačiam miesto centre, 
tad ir sesijai čia geriausia ir prieinamiausią vieta.

FESTIVALIO KOMITETAS

su Šviesa--} Laisvę!
Miriam Gottlieb iš Brooklyno. 
Ji duoda “Mazurką” — Cho- 
pin’o, “Preliudą III”—Čiurlio
nio, “Impromptu in C Sharp 
Minor”—Reinhold’o.

Helen Mazil, iš Chicagos, 
dainuoja solo, pasirenkant.

Keturioliktąjį numerį pildo 
chicagiškio (Roselando) Aido 
Choro šokikų Grupe, suside
danti iš Walter Mūrelis, Rich
ard Misevičius, Nancy Ro
man, ir Roger Žilis.

Po šokikų išstoja chicagie- 
tės dainininkės A. Dočkienė ir 
K. Stanevičienė. Jos sudai
nuoja porą duetų, pasiren
kant.

Na, tai jau šešioliktas ir pa
skutinis šio vakaro numeris. 
Dainuoja Roselando Aido 
Choras, vadovaujamas Dara- 
tėlės Yuden. Jis dainuoja 
Klenickio “Nuo Uralo Gau
džia Vėjai” ir Knipper’o 
“Laukas, Laukelis.”

Tai tiek tuo tarpu apie pro
gramą. Tėmykite šiame pus
lapyje tolesnių informacijų ii' 
neužmirškite, kad tris dienas 
Festivalis vyksta Labor Lyce
um salėje, 949 Willoughby 
Ave., Brooklyne, o ketvirtą ir 
paskutinę — sekmadienį, 30- 
tą — Schwaben Hall, 474 
Knickerbocker Ave., Brooklyn, 
N. Y.

Bilietų kaina: į visus keturis 
Festivalio vakarus tik $4, o į 
atskirą bile kurį vakarą—$1.25. 
Bilietai gaunami pas platinto
jus, Festivalio rengėjus ir 
Laisvės raštinėje. F. R. K.

Atvežė Traukinį Maisto 
Italijai ir Francijai

Lapkričio 18-tą įvyko New 
Yorke oficialis pasitikimas 
Draugingumo Traukinio, atve
ža u si o į New Yorko uostą dvi 
mylias vagonų, prikrautų 
maisto Italijai ir Francijai.

Iškilmėse dalyvavo virš pus
trečio tūkstančio mokinių iš 
visų miesto pradinių mokyklų 
ir gausiai publikos. Kalbėjo 
majoras 0‘Dwyer, sen. War
ren Austin- ir Drew Pearson, 
rėmėjas to siuntinio.'

Austin, mūsų šalies delega
tas .Jungtinėms Tautoms, ne
iškentė nekrimstelėjęs Tarybų 
Sąjungos kaltinimus, kad 
Amerikos žmonės mobilizuo
jami karui.

Maistas, kainuojamas virš 
miliono dolerių, perduotas ži
nion Italijos ir Francijos kon
sulų.

Traukinys pradėjo kelionę 
iš Kalifornijos. Sustodinėjant 
įvairiuose miestuose rinkti 

• daugiau maisto, kelionėje iš
buvo kelioliką -dienų.

Agitacijoje už aukas, tiks
liai ar pripuolamai, spauda 

’ minėdavo tiktai tiek, kad pa- 
I rama renkama Europai, ne
minint šalių, kurioms specia
liai ši parama skiriama. At
rodydavo, kad visai Europai 
skiria.

tymus, kurie užtikrintų dau
giau visuomeniškų paskyrų tos 
ligos kontrolei.

Nacionalis viršininkas pagy
rė brooklyniškį skyrių už 
daug pradėtų ir jau nudirbtų 
darbų toje srityje.

Laisvės Reporteris.

Jeigu Esate Biednąs, 
Greenpointėje Jūsų 
Nepageidauja

Ne visai tais žodžiais, bet 
tą reiškiančiais mūsų kaimy
niškos Brooklyno sekcijos 
Greenpointės ponija — ban
kų, fabrikų, krautuvių savi
ninkai — pasakė, kad čia per 
gera vieta prasčiokams gyven
ti.

“Mes čia turime gražiausi 
„vaizdą pasaulyje — Manhat
tan dangorėžius skersai East 
River, . . Mes norime ko nors 
tokio, kaip Park Chester ar 
Fresh Meadow,” sakė ponas 
Edward A. O’Neil, legijonie- 
rių viršininkas, taip vadinamo 
Greenpoint Voters Fonim su
sirinkime.

Gi ponas Edward Impera
tore, susirinkimo pirmininkas, 
su pasididžiavimu pasakė, 
kad:

“Greenpointe prieš eilę me
tų atmetė pasiūlymą statyti 
čia miestavų namų koloniją. 
Mes nesigailimo tai padarę.”

O kas gi sudaro tą Balsuo
tojų Forumą, kuris didžiuoja
si atmetęs miestavą pigiomis 
rendomis projektą tai miesto 
sekcijai i)' sakosi neįleisiąs da
bar? Susirinkimo korespon
dentas komercinėje spaudoje 
tuos Greenpointės valdonus 
apibūdina sekamai:

“Dalyvavo Greenpointės 
prekybininkai, Lincoln ir 
Greenpoint taupmenų ban
kai, Socony Vacuum Oil Co., 
Prekybininkų Sąjunga ir dele
gatai nuo kunigų, advokatų ir 
nejudomo turto, taipgi ap
draudę firmų.”

O, taip, jie dideli pay-trio- 
tai! Jie norį ten tik puikių 
apartmentų ir į juos, tikriau
sia, įsileisią veteranus. Ko
kius įsileis arba, tikriau ta
riant, kokie galės įeiti, spręs
kite patys iš ponų pasakymo, 
kad renda galėsianti būti ne 
mažiau $15 ir* iki $20 už 
kambarį.

Pigiomis rendomis projek
tas, sako jie, būtų “politinis.” 
O mes, sakė ponas Imperato
re, “nenorime tokių namų, 
kuriuose gyventų daug impor
tuotų balsuotojų. Jie pripildė 
vieną netolimą koloniją su 
ALP nariais ir komunistais...” 

žinančiam susiediją, iš pa
starojo sakinio buvo aišku, jog 
ponas kalbėjo apie Williams
burg© projektą, nors jame, 
kaip ir bile kur, nėra vien 
darbiečiai ir komunistai, gyve
na visokių partijų ir neparti
niai žmonės.

Kuo ištikro -tas projektas 
buvo pripildytas?

Williamsburgo projektas, 
kaip kad ir visa didžiuma 
projektų, buvo pripildytas 
biednuomene. Pripildytas bu-

Bing Crosby ir Bob Hope filmoje “Variety Girl/’ da
bar rodomoje Brooklyno Paramount Teatre, prie Flat
bush ir DeKalb Avės. Priedams rodo “Jungle Flight.”

Reikia Namui Talkos
Vyrai, moterys ir jaunimas 

prašomi į talką Lietuvių Kul
tūrinio Centro gražinimo dar
bams.

Masinė talka vėl kviečiama 
20 ir 21-mos vakarais, taipgi 
22 ir 23-čią per visą dieną.

Laukiame Svečiu

ši yra v paskutinė savaitė

Vyturiečiai Sugrįžo iš , Pasekmė Bile Kam 
Bridgeporto Smagūs Davinėjimo Rakto

Buvę su Vyturėliu nuvykę į 
Bridgeportą, Conn., brookly- 
niečiai sako, jog ten įvykęs 
praėjusį šeštadienį koncertas, 
Vyturėliui pildant programą, 
puikiai pavyko. Vyturėlis ir 
jo dainininkės iščiulbėjo visą 
savo repertuarą, kurį bėgiu 
vienų metų savo gyvavimo jie 
jau susimokė gana ilgą. Ir vis 
dar publika ’ tebeprašė dau
giau.

—Kaip patiko Bridgeportas, 
—klausiu Vyturėlio yado Ed 
Sidney.-

— Geriausiai, žmonės labai 
draugiškai atsinešė į mūsų 
programą, o rengėjai suruošė 
mums šaunias vaišes, tikrą Pa
dėkų Dienos puotą. Ir prašė 
atvažiuoti kitais metais, o

Vyturiečiai, beje, dalyvaus 
ir LMS Festivalyje, nors ja
me, kaip ir visi dalyviai, ne
galės parodyti visko, ką jie 
moka. Stoka laiko neleis 
niekam iš dalyvių teikti dau
giau poros numerių. Festiva
lis—keturių -dienų meno šven
te—įvyks gale ateinančios sa
vaites, 27-30 šio mėnesio. N.

vusiais bedarbiais - benamiais, 
Hooverio laikais policijos 
stumdytais iš patilčių ir par
kų? Tai buvo velionies Roo
sevelt© Naujosios Dalybos iš
gelbėtoji gentkartė, jau ga
vusi šiokius tokius laikinus 
viešuosius darbus, o dalis jau 
atgavusi nors ir mažai apmo
kamus darbus pradedančioje 
atsigau ti i n d u stri j o j e.

Visai natūralu, kad iš tokių 
galėjo atsirasti ir su laiku at
sirado daug darbiečių balsuo
tojų, radosi ir komunistų, ka
dangi mate darbiečius ir ko
munistus uoliausia remiant 
prezidento Roosevelto pro
gramą. Nuo pražūties slenks
čio atsteigtos į gyvenimą šei
mos gerbė velionį Rooseveltą 
kaipo savo išganytoją. Laike 
paskiausiųjų prezidento rin
kim čia galėjai matyti Roose
velto paveikslą kožno buto 
lange. O Rooseveltul mirus, 
visi liūdėjo.

Vieną dalyką ponai atspėjo 
—iš vargdienių daugiau gims
ta kovotojų prieš skriaudikus.

darbui pirm LMS Festivalio 
iškilmių, kurios prasidės Pa
dėkų Dieną ir tęsis 28, 29 ir 
30-tą. Suvykę į festivalį sve
čiai norės pamatyti ir savo 
Kultūrinį Centrą. Užbaikime, 
kas galima, pirm to užbaigti, 
parodykime svečiams jį taip 
gražiu, kaip gražiu jis gali 
būti. Namo Komisija.

, Kartą gavęs .į' butą raktą, 
asmuo jaučiasi lyg ir savinin
ku to buto, o kartais ir dau
giau ko, negu buto.

Aną dieną jauna graži Jay 
Labath susipažinusi ir vaka
rieniavusi su Stephen E. Do
ver iš River Edge, N. J. Ir 
padavusi jam raktą į savo 
kambarį Times Square Vieš
butyje, New Yorke. Kokia 
jų dviejų sutartis buvo del 
to rakto, kada buvo leista jam 
naudoti, o kada-ne, sunku pa
sakyti. Tačiau, aiškina gra
žuolė, jis panaudojęs ne ko
kiu laiku. Naktį ji susapna
vusi, kad randasi vyriškis jos 
lovoje ir atbudusi ištikro ra
do ne ką kitą—Devorį.

Tokioje padėtyje iškilo tarp 
jų dviejų nesantaika. Atbė
go viešbučio policistas, pribu
vo ii* miesto policija. Radę 
abu nuogus - nuogučius ir ap
sikruvinusius. Mergina sako, 
kad jis jai supjaustė riešelius, 
o jis skundėsi, kad mergina jį 
apkramtė. Gal abiejų tiesa, 
tačiau merginą nuvežė į ligo
ninę, o jį—į policijos stotį.

SKELBKITeS LAISVĖJE
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Brooklyn, N. Y.

Rengia Brooklyno Našliai, 
Gyvanašliai ir Viengungiai 

šeštadienį, 

Lapkričio 22 Nov. 
Liet Am. Piliečių Klube.

280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

PRADŽIA 7:30 V. V.’
Tikietas $3 Asmeniui 
GERA ORKESTRĄ 

Gros šokiams
Bus duodama geri, ska

nūs užkandžiai. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės da
lyvauti. Kviečia Rengėjai.
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padarau 
paveiks- 
krajavus /f? 
su ame

Rei-l 
irI

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau

rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
| 512 Marion St., Brooklyn, ; 
1Knmpa» Broadway Ir Stone Ave.

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GT^nrtiore K-6191 
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BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZEID AT
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Festivalio Komitetui Reikia Talkos
Penktadienį, lapkričio 21 d., 7 vai. vakare, LaisVes name, 

įvyksta paskutinis pilnas Festivalio Komiteto posėdis. Čia 
viskas galutinai reikia sutvarkyti, šimtai laiškų-skelbimų iš
siųsti, darbai pasiskirstyti ir daug kitų reikalų atlikti.

Komitetas prašo talkos Festivalio darbams. Moterys, vy
rai, merginos, kas galite ką nors padėti, pagelbėti, padirbėti 
mūsų menui-kultūrai, ateikite i šį. posėdi. Festivalis įvyksta 
lapkričio 27, 28, 29 ir 30. -

NAKVYNĖS IR SVEČIŲ APTARNAVIMAS
Suvažiavusiems chorams, pavieniams reikalinga vienai- 

dviem naktim kambariai, nakvynės. Mes, brooklyniečiai, tu
rime priimti svečius. Kas turite vietos pernakvoti Festivalio 
dalyviams, praneškite Laisvės raštinei.

Taip pat labai reikalinga keletas mašinų (automobilių) 
svečių aptarnavimui, nuvežimui jų į nakvynių vietas. Kas 
galite šiam reikalui patarnauti, taip pat. praneškite per Lais
vės raštinę savo pavardę, adresą ir laiką, kada jūs galite 
patarnauti Festivalio svečiams.

/ V. BOVINAS, Festivalio Komiteto Sekr.

MIRĖ
William Lewandowski, 61 

m. amžiaus, gyveno 91 Ross 
St., Brooklyne, mirė lapkričio 
19. Pašarvotas Povilo Gusto 
šermeninėje, 354 Marcy Ave. 
Bus palaidotas 22 d. lapkr., 
Trejybės kapinėse.

Miestas įsteigė nemokamą 
automobiliams pastatyti stotį 
prie Willetts Point Boulevard, 
Flushinge, tikslu paakstinti 
motoristus nuo tos vietos va
žiuoti į miestą subway linijo
mis. Tačiau pirmą dieną, pir
madienį, tik iki 300 motoris
tų naudojosi stotimi.

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

JOHN BURDULIS
Savininkas I

OPTIŠKŲ STIKLŲ KRAUTUVES 
121-07 Jamaica Avenue, Richmond Hill, N. Y.

LIETUVIS APRŪPINA AKINIAIS 
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.

Į t šeštadieniais nuo 11 vai. iki 4 P. M.

Į- 1 TelephoneVirginia 9-2599

Teatrininkams
Draugai teatrininkai šiuomi 

yra prašomi šį šeštadienį su- 
važiuot į Lietuvių Kultūrinį 
Centrą sutvarkyt estradą ir 
išplaut jos ir jai priklausomų 
kambarių grindis.

šeštadienį nedirbantieji gali 
darbą pradėt ryte, o laisvie-

1 čiai nuvažiuos po pietų. J. K.

Greitai ir Pigiai Išmokinu 
GROTI MANDALINA

Galiu ateiti j namus, kas pagei
dauja. 12 savaičių kursas — $10. 
Daugeliui pakanka vieno kurso.

i Taipgi galima nusipirkti instrumen- 
• tus pas onane už labai pigią kainą.

Kreipkitės pas: R. židžiūnas, Lais
vės ištaigoj, arba rezidencijoj: 473 
Grand St., viršutinis aukštas, 
Brooklyn, N. Y. (x)

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
, t 1—2 dienom Valandos: -j 6_8 vakara|s

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

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

Valandos: |?Z^Xre 

Penktadieniais Uždaryta

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)Penkt., Lapkr. 21,1947




