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Paroda, suruošta Didžiojo 

Nęw Yorko auksiniam jubilie
jui atžymėti, baigiasi.

Paroda.
Neangliškoji Spauda.
Aidiečiai Tai Atžymės.
Mokslas ir Džimkrovizmas.

, Rašo R. MIZARA
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% Sekmadienį bus paskutinė 
jos diena.

Paroda vyksta Grand Cen
tral Palociuje — užima ji vi
sus k et u riu s aukštus.

Yra ten šablono, bet yra ir 
įdomių duomenų apie, mūsų 
didmiestį.

žmogus, noris gauti duome
nų apie didmiesčio administra
cinę mašineriją,, ten ras—ras 
skaitlinėse ir pavyzdžiuose. 
Daug gražių vaizdų, įdomių 
palyginimų tarp to, kas buvo 
3 898 ir kas yra šiandien.

★ ★ ★
Yra specialus kampelis pa

skirtas neangliškai New Yor
ko spaudai pareklamuoti.

• Visos eilės neangliškų laik
raščių pavyzdžiai — antgal-
viai—išstatyti, -— jų tarpe, ži
noma, ir “Laisvė, Lithuanian 
Daily.“
- Ar jūs žinote, kad New Yor- 

Ao mieste išeina laikraščių net 
*30 kalbų ?

Ar jūs žinote, kad New 
Yorko mieste dar yra 2,000,- 
000 žmonių, skaitančių nean- 
glišką spaudą ?

Ar jūs žinote, kad New 
Yorko mieste yra 28 neangliš- 
ki dienraščiai, 57 savaitraš
čiai ir 131 kitokių, retesnių 
perijodinių leidinių ?

★ ★ i
Didelis parodos kampas pa

aukotas . atominės energijos 
gamybos procesui pademons-
truoti. Aišku, čia nėra jokių 
paslapčių, kurias “komunistai 
galėtų pavogti.”’

Eiliniam stebėtojui visas 
.atominis skyrius parodoje yra 
Į|įprantamas tiek, kiek, saky
sime, nemokančiam aritmeti
kos žmogui būtų suprantama 
georfietrija.

O vis tik įdomu pasižval
gyti. Gal gi ir atsiranda vie
nas kitas, kuriam šis skyrius 
yra “įmanomas.” v

Kurie miestavos parodos dar 
nematėte, jei aplinkybės lei
džia, nueikite pamatyti nors 
paskutinėmis dienomis. *

★ ★ ★
Beje, girdėjau, kad brook- 

iyniškis Aido Choras šių metų 
savo spektaklį-koncertą pava
dins : “Lietuviai Auksiniame 
New Yorko Jubiliejuje.“

Kąlbant apie'chorus: sek
madienį įvyksta Aido ir Sie
tyno Chorų bendras piknikas 
Lindenę. Tai bus paskutinis 
šių metų piknikas mūsų apy
linkėje.
į / * * * '*

Konstitucijos Salė ' (Wash
ingtone) pilna publikos. Tai 
amerikinių mokslhlinkų suva
žiavimas, kuriame, tuojau sa
kys kalbas prezidentas Tru
manas.

Mokslininkų, organizacija— 
The American Association for 
the Advancement of Science— 7 
sesijon kvietė būti visus sve
timų valstybių diplomatus.

Diplomatai susėda jiems 
’ paskirtoje vietoje, jų tar

pe Ethiopijos ministras Ras 
H. S. Imru, .imperatoriaus gi- 
jrffnaitis. / , .

Staiga prie Imruso prieina 
salės tarnautojas ir pakužda 
jam į ausį. “Ponas esi juodas, 
tai nešdinkis iš čia kogreičiau* 
siaL” Ethiopijos ministras pa
sikelia ir išvyksta laukan...

Dėl šio incidento nėra, ži
noma, kaltas salės tarnauto
jas, nekalta ir mokslininkų 
organizacija, ministrą k vi et ur
si. Vyriausi kaltininkai yra 
šie: salės savininkės — Ame
rikos Revoliucijos Dukterys,— 
ir pati sistema, pati visuome
ninėj santvarka, palaikanti ši
tokią padėtį mūsų krašto sos- 

siinėje!
* Kiekvienas padorus žmogus,

Darbu Žmonių 
Dienraštis ' 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyn^ $8.00

KOPIJA 5c

MURRAY ŠAUKIA ARMIJA
NUSTOTI LAI 211IS 
LAIVAKROVIU STREIKĄ

AMERIKONAI NELEIDŽIA
SOVIETAMS GAUDYTI
NACIUKUS UŽPUOLIKUS

Washington. — CIO pir
mininkas Philip Murray 
smerkė armijos sekretorių 
Kennethą Royallą, kaip CIO 
laivakrovių streiko laužyto
ją San Francisco j.

Karininkai ten s&mdo 
streiklaužius iš gatvių, kad 
į laivus sukrautų karinius 
reikmenis, siunčiamus į To
limuosius Rytus.

Neįleidžia Toledano 
į Jungi. Valstijas

Mexico City. — Jungtinių 
Valst. ambasadorius Thurs
ton nedavė leidimo žinomam 
Meksikos unijiniam vadui 
Vincentui Lombardo Tole
dano keliauti į Jungtines 
Valstijas; tai todėl, kad To
ledano veikiąs, kaip komu
nistas. Jis yra, visos Loty
nų Amerikos darbo. unijų 
sąjungos pirmininkas. »

Warren Sako, Truman
Kelia Išgąstį

Salt Lake City, Utah. — 
Republikonų kandidatas į 
vice-prezidentus Earl War
ren kaltino Trumano val
džią už kainų išpūtimą, liž 
gyvenamųjų namų stoką ir 
už da.rbinįnkif neramumus. 
*Warrėn, Qaliforhijos guber
natorius, tvirtino, kad Tru- 
manas kėlia amerikiečių iš
gąstį dėl ateities. ’ '

Tolstojaus Ainiai Smerkia* 
Sovietų Priešus Amerikoj

Maskva. — šeši ainiai di
džiojo rusų rašytojo Levo 
N. Tolstojaus pasmerkė A- 
leksandrą Tolstojų, kuri A- 
merikoje vadovauja prieš- 
sqvietiniams “gengsteriaųis, 
politiniams lavonams, šni
pams ir žmogžudžiams.”- Pa
smerkimas išspausdintas 
Literatūros , Laikraštyje; 
pasirašo du Levo Tolstojaus 
anūkai, viena anūkė ir trys 
anūkų sūnūs - dukterys. #

“PAVYZDINGAS” TĖVAS 
UŽMUŠĖ VAIK4

rErie, Pa.—-Ralp J. Ęodge, 
26 metų, buvo vadinamas 
“pavyzdingu” tėvu, bet jis 
mirtinai Užplakesavo sūnų 
Jackie/ 6 metų amžiaus. Jis 
užmušė Jackie todėl, kad 
vaikas nepasakė, kur padėjo 
plaktuką. Už tai Hodge nu
teistas 10 iki 20 metų kalė
ti, kaip antro laipsnio-žmog- 
žudis. J'

LIŪTYS IR VIESULAI 
JAPONIJOJE ?

Tokio. Viesulai ir* liū
tys Japonijoj pražudė 23 
žmones. Urmu prilijo iki 12 
colių lietaus; plačiai ištvino 
upės, t a ;

nuvykęs Washingtonan, pasi
dairęs pasišlykšti ten dar vis 
palaikoma šlykščia segregači- 
ja.

Murray šaukė armijos se
kretorių liautis streikląu- 
žiavus, o samdyti laivakro- 
vius. Jie sutinka^ krauti ka
rinius ’ daiktus. į laivus už 
tokias pat algas, kaip, ir 
pirm šių streiko.. Karininkai 
tačiaus1 rankioja skebus.

------ <----- •—
Jeruzalėje pasmeikėjo ar 

rabų - žydų kautynes

Wallace Pasmerkia 
Rengimąsi Karui

Buffalo, N. Y\ — Henry 
Wallace, Progresyvių Parti
jos kandidatas prezidento 
vietai smerkė karinius Tru
mano * valdžios pasiruoši
mus. ' ' ' .

Valdžia skelbia, kad da
bar 60 m.ilionų amerikiečių 
dirba, bet ji slepia, ' kiek 
žmonių dirba tiktai karui, 
sakė Wallace, užreikšda- 
mas:

• — Aš kaltinu valdžią, kad 
pagal jos programą daugiau 
kaip 6 milionai žmonių dir
ba tik karui, o ne; taikai, 
naikinimui, o ne tikriesiem^ 
reikalams. , < ■

(Kartu Wallace smerkė 
ąrmijos Vadus už laivakro
vių streiko laužymą.

----------------------------------------------1— - t

Metalo Mainieriai 
Prieš Tafto Įstatą

San Francisco.— CIO Me
talo Mainierių, Fabrikų ir 
Liejyklų Darbininkų Unijos 
suvažiavimas atmetė Tafto- 
Hartley’o įstatymo reikala
vimą, kad unijų viršininkai 
prisiektų, jog jie ne komu
nistai.

NAGE ŽMOGĖDRA 
BUS PAL1Ū0SU0TA

J^Į
• f ■ ■■ — ■■■■■■ \

Frankfurt, Vokietija. — 
Jlse Kock, pati Bucheuwal- 
do koncentracijos stovyklos 
Viršininko, mirtinai kankino, 
belaisvius; o kuomet jie bu
vo nužudyti, tai Ilse iš jų 
odos* darė sau gaubtuvus 
lempoms.. Už tai am.eriko- 
nai buvo nuteisę ją kalėti i- 
ki gyvos galvos.. Bet dabar 
karinis amerikonų teismas 
nusprendė paleisti tą žmog
ėdrą iš kalėjimo 1949 me
tais. f v

TRUMANAS DĖKOJA 
GRISWOLD UI s

Washington. — Pasitrau
kė D. P. Griswojd, ameriki
nės pasiuntinybės galva dęl 
pagalbos Graikijai, (monar-; 
cho-fašistam). jPrez. Trū-‘ 
manas dėkojo Griswoldui už 
“gerai atliktą darbą.” 
GRAFIENĖ^ŪšOVĖ 
ITALĄ FABRIKĄNTĄ

Komo, Italija, — Grafie
nė Pia Bellentani nušovė 
milionierių, šiįkų fabrikan
tą Carlo Sachi pradų paro
doje. Pplicija suėmė grafie
nę ir jos vyrą. į

Jungtines Mainierių Unijos pirmininkas John L. Lewis 
(kairėje) įteikia mainieriui Michaeliui Ainscoughui 

i pirn^ąji mėnesinių senatvės pensijų' čeki $100 iš mai
nierių gerovės-senatvės fondo. Mainierių Unija išsi
kovojo, kad kasyklų kompųhijos . savo lėšomis palaiky- N 
tų tą fondą—-samdytojai turi Įmokėti* fondan po 20 
centų nuo kiekvieno iškasamo anglies tono. Šimtado- 
lerines mėnesiui pensijas gaus mainieriai, užbaigę 63 

metus amžiaus ir dirbę kasyklose nemažiąu 
y ‘ ' kąip 20 metų. 1

BERGŽDŽIAS GRIGAIČIO- 
-SIMVČIO VIZITAS 
PAS PREZIDENTĄ

aivai ir kitiem Pabaltijo 
kraštam.”

Grigaitis . sakė reporte
riams, būk Trumanas pra
nešęs Amerikos Lietusių 
Tarybos pasiuntiniams, kad, 
prezidentas 'f sutikęs ^su jų 
pasiūlymti pareikšti, jog ši 
šalis norinti, esą, “Sugrą
žint Pabaltijo valstybėms 
laisvę”..

Bet tątai užginčijo prez, 
Trumano sekretorius Char
les Ross. Jisai liudijo, kad 
Trumanas nepareiškė jokios 
nuomonės tuo klausimu. 
Ross pranešė, jog Truma
nas kalbėjosi su A. L. Tary
bos pasiuntiniais tiktai apie 
išvietintųjų dalykus, ir apie 
nieką daugiau.

Washington.’ ~-f trijus 
gaitis, -Amerikos Lietuvių 
(smetoninės) Tarybos sek
retorius, ir L?. Šimutis, pir- 
miųinkas, lankėsi pas prez. 
Trumaną rugs. 16 d. Jie pa-, 
geidavo, kad Amerikos dele
gatai Jungtinių Tautų .sei
me Paryžiuje prašytų pas
kirti specialę komisiją,-kuri 
privalo ištirti, ęsą, “sovieti
nį terorą” Lietuvoj.

Sakoma, kad (įrigaitis-ši- 
mutis paliko' Baltuosiuose 
Rūmuose laišką, kuris ragi
na Ameriką pareikšti, kad' 
ši šalis nedarys Europoje 
jokios visuotinos taikos su
tarties, jeigu sutartis ne
grąžins, girdi, “laisvės Lie-

PRAVDA'RAŠO, KAD JUNGT 
TAI TŲ SEKRETORIUS LIE 
ANGLE AMERIKONE ĮNAGIS

, • ■ <■ ’ >,. • : * <i i '■ : t

- ----------- T-—~

Maskva. -^/'Pravdai; ^So
vietų komunistų laikraštis, 4. 
kaltino Trygve Lie, Jungt. 
Tautų sekretorių, kad Life, 
nėra bepusiškas, bęt tar
naują ąnglų-amerikonų blo
kui; sako:/ •• *

— Anglai- amerikonai vi
sokiais būdais stengiasi ap
eiti ir sulaužyti Jungtinių 
Tautų konstituciją, ^o Lie 
jiems padeda^,. Lie savo ra
porte remia anglų-ameriko- 
nų bloką tokiais klausimais,

KMįy ^ar^yąys Plinta 
Milwaukee ir JUinojnj

Mil^ukee, Wis. — Čįa 
vis plinta kūdikių pafaly- 
,žius; todėl tebėra uždarytos 
pradinės Mokyklos. *'" , 
/ .Deeriiėld,' III. — Kūdikių 
paralyžius paguldė- visus 6 
Luellos Huff’ienės vaikus.

kaipf atominės; jėgos kontro
liavimas ir apkrečiamųjų li
gų perų vartojimas karui. 
Jis užgiria arigįų-amerikonų 
politiką Graikijoj, Korėjoj, 
Palestinoj ir Indonezijoj. 
Lie atvirai gina Marshallo 
planą, kuris žaloja Jungtin. 
Tautų organizaciją. Lie, 
kaipo Jungt. Tautų sekreto
rius, turėtų darbuotis taikai 
ir tautų saugumui, bet jis 
pildo tiktai Amerikos-Ang- 
lijos valią, ardydamas Jung
tinių Tautu pamatus;
...........v" ■ ...........................................—

Senatorius Barkley Numato 
Susitaikymą su Sovitais.

Washington. — Sugrįžęs 
iš Romos; senatorius Alben 
Barkley, demokratų kandi
datas į vice-prezidentus, lė
mė; kad'gihčai su Sovietais 
dėl Berlyno bus palaipsniui 
ramiai išspręsti ir išvengta 
karo. ' \

(Berlin. — 150 naciškų vo
kietukų iš amerikinės Ber
lyno dalies akmenimis laidė 
į tris sovietinius policinin
kus, kurie ieškojo juodosios 
rinkos šmugelninkų sovieti
nėje miesto dalyje.

Vydamiesi užpuolikus bei 
Šmugelninkus, sovietiniai 
sargai buvo perbėgę į ame
rikinę Berlyno dalį, bet a-

Indusai Hyderabade 
Maršuoja Pirmyn

—In-New Delhi, Indij 
dusų armija nužygi^o dar 
30 mylių per Hyderabado 
kunigaikštiją; užėrpė Zahi- 
rąbadą, Hospetą ir (eilę kitų 
miestų ir iš keturįų pusių 
artėja prie sostinės/Hydera
bado. Indusam priešinasi 
mah ome toniško ji. .//Hydera
bado kariuomenė/ Indusai 
sučiupo daug angliškų Hy
derabado ginklų.

(Hyderabado kunigaikšti
ja yra viduryj Indijos vals
tybės. 80 nuošimčių Hydera
bado gyventojų yrą indusai, 
bfet jo kūnigaikštis - nizam 
ir valdininkai —' mahometo
nai.) , / /

Gen. de Gaulle Brolis 
Pas New Yorko Majorą

New Yorko miesto majo
ras nuoširdžiai priėmė atsi
lankiusį Paryžiaus majorą 
Pierre de # Gaulle, kuris yra 
brolis fašistuojančio Fran
ci jos generolo Charley de 
Gaulle’o. Svečiui buvo leista 
per radiją smerkt komunis
tus. v

FRANC. KABINETAS
GAL VĖL SUIRSIĄS ‘

Paryžius, rugs.17.—Prem
jeras Queuille kreipėsi j sei
mą, kad leistų taksus pakel
ti įvairiems, reikmenims. 
Jeigu seimas neužgirtų jo’ 
plano dėl; taksų didinimo/ 
spėjama, kad pasitrauktų 
Queuille kabinėtos.

Sustreikavo laivakroviai 
ir automobilių darbininkai, 
reikalaudami pakelti algas. 
Queuille valdžia priešinasi 
bet kokiam algų kėlimui.

EXTRA!
HYDERABADAS PASI
DAVĖ INDIJAI

Hyderabado radijas penk
tadienį prąneše, kad to 
krašto kunigaikštis - nizam 
pasidavė Indijai ir įsakė sa
vo kariuomenei nustot ko
vojus prieš įsiveržusią, per
galingą indusų armiją.

Tautą tarpininką

Radijas pranešė, kad, tur
būt, žydas karinėje uniformo
je Nušovęs grafą Bernadotte, 
Jungtinią 
žydam su 
lestinoje.

.w.kXfr'IaLSt ■ VĮjfchb-;?iijV -j--'' ’aL**-k /J5

merikonai kareiviai sulaikė 
juos. Tuomet kariniai So- ’ J ? 
vietų sargai sugrįžo į savą- 
ją miesto sritį. '

Sovietų vyriausybė tvirtu 
na, kad suaugę žmonės su
kurstė tuos vokietukus ak- - 
menimis atakuoti soVįetL 
nius policininkus. Buvo su- < 5 /1 
imta 15 jaunų padaužų, bet # . 4 
netrukus jie paliuosuoti. • ,3

Graikų Partizanai 
Veja Monarchistus

——— • 'a

Athenai. — Graikijos mo- 
narchistų karo ministerija 
pripažino, kad graikų par
tizanai sumušė monarchistų 
kariuomenę į pietus nuo Vi- 
tsi kalnyno. Ministerijos at
stovas sakė, jog monarchis- 
tai pasitraukė 5 mylias at
gal, bet, girdi', “pasitrauki
mas nebuvo betvarkis it į- 
vyko be didelių nuostolių.”

Rumunija Ištremia 
Keturis Amerikonus

Washington. — Rumunija 
pareikalavo,, kad Amerikk 
atsiimtų keturis sava atstcP 
vybės narius. Rumunų val
džia sako, kad jie fotogra
favo svarbias apsigynimui 
vietas ir šnipinėjo. — Ame-> 
rikos valstybės departmen- 
tas užginčijo šnipišką jų 
veiklą.

-r®
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Leo Pressman Reikalauja
■ <.

Snstabdyt Paramą Anglijai
l - u ■ r ' Jį

New York. — Leo Press- |
man, vienas Progresyvės 
Partijos vadų, pasiuntė rei
kalavimo telegramą valsty
bės sekretoriui Marshallui, 
kad sustabdytų paramą An
glijai. Telegrama murodo, 
kad Amerikos šelpiama An^ 
glija ginklueja arabus prieš 
Izraelį.

(Anglija taip pat žudo 
reikalaujančius tautinės lai- “ 
svės žmones , Malajuose ir 
padeda Burmai slopint de
mokratinį sukilimą.) 3

NUSKENDO 2 LAIVAI; « 
IŠGELBĖTA 78 ŽMONES :

Boston. — Viešnias van- • 
denyne nuskandino prekinį 
Anglijos laivą Leicester, 7r 
266 tonų, ir nedidelį Portu- * 
galijos laivą Gaspar, netoli 
Newfoundland© salos. Vie
nas Jungtinių Valstijų lai
vas ir vienas Argentinos 
išgelbėjo visus 78 žmones, 
kurie nuo anglų ir portuga
lų laivų nušoko vandenin.

VAKARINIAI TALKI
NINKAI SUSTABDĖ 
PREKES SOVIETAM

IBerlin, rūgs. 17» —'Ang
lai, amerikonai ir franeuzai 
uždraudė bet kokių prekių 
įgabenimus iš savo' užimtų,* 
Vokietijos dalių į SoViėtį 
užimtą rytih'Ąyokietiją. • r

ORAS.—Būsią
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~ Bevinas ir Komunizmas
Niekam nėra paslaptis, jog šiandien visoje Europoje 

senosios santvarkos — kapitalistinės santvarkos — gy
nėjai turi pilnas rankas darbas kovoje su komunistin. ju
dėjimu. Ir juo daugiau jie tą"judėjimą kovoja, juo spar
čiau, atrodo, jis plečiasi.

Jei tai būtų tik Europoje, tai kapitalizmo gynėjams— 
dešiniesiems socialistams, trockistams, klerikalams ir t.t. 
— nebūtų dar tiek bėdos. Deja, komunistinis judėjimas 
kyla ir Azijoje — jis ten kai ku\’ (pav, Chinijoje) išaugo 
į tokią pajėgą, prieš kurią nieks atsilaikyti nebepajėgia.

Indo-Chinijoje liaudies judėjimas, — tautinis judėji
mas, — vadovaujamas komunistų, tvirtėja, nepaisant 
frąncūzų kariuomenės ir ginklo.

v . .... T .Malajuose vyksta aštrūs „mūšiai tarp tautinio liaudies 
judėjimo, komunistų vadovaujamo, ir britų imperialistų 
kariuomenės. ' , •

Burma, kaip 'dejuoja komercinė spauda, gali greit pa
krypti* visiškon “komunizmo įtakon.”

Iš Hagos, Holandijos sostinės, pranešama, jog pietryti
nėje Azijoje (Indonezijoje) komunistai patapo dideliu 
pavojum Holandijos imperialistams, ir dėl to komunisti
nis judėjimas ten tapo paskelbtas nelegaliu!

Indijoje<jau prieš tūlą laiką komunistinis • judėjimas 
buvo pradėtas pulti, komunistai areštuojami, kalinami, 
žudomi. Prieš keletą dienų Indijos valdžia, vadovaujama 
liberalo Nehru, paskelbė karą Hyderabadui. Savo prokla
macijoje ši valdžia kaltina Hyderabado vyriausybę, kam 
ji nesuvaldo komunistų, kurie ten, girdi, suirutes kelią. 
Nehru waldzios armija ten, jnat, tvarką padarys!

Japonijoje komunistinis judėjimas taipgi leidžia visuo- 
menėn savo šaknis, nepaisant to fakto, kad toji šalis yra 
gen. MacArthuro žinioje. (

Žodžiu, komunistinis judėjimas apėmė visą Aziją.
Mefe nežinome, iš tikrųjų, kaip tas judėjimas tvirtasj 

’.u; nežinome, kiek kurioje ša
kyje komunistinės parŪjoabiįuri ‘narių, nežinome, kaip 
tvirtos tautinės liaudies organizacijos, bet žinome tiek, 
kad komunistinė idėja, komunistinis žodis tuose kraštuo
se, ar kas nori ar nė, -— šiandien yra įkvėpėju rtiilijo- 
nams pavergtų žmonių, išnaudojamų žmonių. To užgin-

- įfyti niekas negali. .
Ir va, akiregyj to, Didžiosios Britanijos užsienio reika

lų ministras, Ernest Bevin, sakė naujoje parlamento se- 
*. sijoje kalbą. Jis sakė ją, bandydamas atsišiepti prieš sa

vo kritikus iš konservatyvų partijos. < t
, Jo nuomone/ Azijoje šiandien komunistai sudarė- suo

kalbį, — suokalbį prieš “Vakarų įtaką”, — prieš kapitali
stinę įtaką, tariant aiškiau. ' <

Bevinas visa tai bandė pateisinti, sakydamas:
“Šie ‘trubeliai’ tęsiasi įjuo to laiko, kai buvo' priimta 

Markso-Lenino teorija...” i
Ir kalbėtojas pagrąsino komunizmui: kur tik jis, gir

di, pakels savo galvą, ten mes mosimės ją nukirsti!
Toje pačioje kalboje Bevinas, tačiau, priverstas buvo

* pripažinti: Jeigu mes sulaikysime komunistinį.judėjimą 
Azijoje, tai jis persimes Afrikon, ar kur nors kitur.

Lengviausia šiandien klausimą išspręsti kaltinant 
Marksą ir Leniifą. Kai tokį kaltinimą padaro konservaty
vų partijos narys,'sakysime, Churchillas ar Edenas, —- 
paprastas reiškinys. Bet kai tokį kaltinimą atlieka “so- 

“cialistas” Bevinas, — kitas reikalas! \
Rodosi, kiekvienas padorus ir galvojąs asmuo—nerei

kia jam būti nei socialistu nei komunistu — šandien ge
rai turėtų suprasti tą neginčijamą tiesą: ne Marksas ir 
ne Leninas yra kaltas dėl šimtų milijonų žmonių Azijoje 
skurdo ir nelaimių. Kapitalistinis imperializmas yra dėl 
to'kaltas. Bevino tipo socialistai yra kalti; nes jie rėmė 
ir teberemia imperializmą. Ne Marksas ir- ne Leninas su
kūrė pirmąjį ir antrąjį pasaulinį karą. Ne Marksas ir ne 
Leninas ruošia atomines bombas trečiajam pasauliniui 
karui. Ne Marksas ir'ne Leninas yra kalti del nedarbo, 
dėl križes, perijodiškai varginančios milijonus darbo 
žmonių kapitalistinėje santvarkoje.

Bevinas, aišku, tai žino. Bet jis nusiduoda nežiųėliu.
■ Kalbant apie Afriką, ten anksčiau ar vėliau 'gali būti 
imperialistams blogiau, negu Azijoje. Afrikoje milijonai 
žmonių šiandien kenčia baisų skurdą ir pažeminimą tik 
dėl to, kad jie yra juodi. Bet ir tarp jų prasideda bruzdė
jimas. '

Tie, kuriems rūpi ramybė Azijoje, ir Afrikoje, kvailai 
elgiasi ^kaltindami dėl neramybės komunistus.

Jie turėtų daryti tai: leisti Azijos tautoms laisvai savo 
reikalus tvarkyti, ištraukti iš ten savo kariuomenes, ne
teikti visokiems Čiang^kai-šekams jokios militarinės pa
ramos. , ' ■» .

Kai Azijos tautos išsilaisvins, — teikti joms medžiagi
nės* ir moralinės paramos, kad joą galėtų pradėti naują 
gyvenimą ne tik laisvai, bet ir gerbūviškąi.

Tokią programą siūlo Progreąyių Partija. Tokiai prog-. 
raibai pritaria, be abejojimo, milijonai Amerikos ir Ang
lijos žmonių. Tokia programa atneštų naudos visam pa* 
šauliui; * Tubmet nereikėtų Bevino tipo soęialistąms au
šinti burnas kaltinant Marksą ir Leniną!

mo labai liūdno skundo, tū
pusio Keleivyje. Skaitome:

“Keleivio” bendradarbis J. 
Baltrus aprašo vieno lietuviš
ko klebono pamokslą savo 
parapijonams,, kad jie padė
tų atvykti į Ameriką “tiktai 
katalikams” ir kad jokiu- bū
du neduotų darbo iF buto 
pažymėjimų “bedieviams.”

Kad tai butų vienas toks 
atsitikimasj jį galimą butų' 
nutylėti. Bet tokių storžie
viškų, žandariškos “artųno 
meilės” kunigų yra z daug. 
Yrą tekę net girdėti,, kaip 
viena^, tremtinių ; stovyklas 
lankęs kunigas, yienąfne B- 
ALF pranešime, siūlė gelbėti 
“tiktai katalikus.” Tuo • tąifr 
pū tremtyje. yra kunigų, kur 
rie taip karštai mylį savo 
artimus, kad jie žada “be
dievių” net į Lietuvą nebe- 
įleisti, jei tremtiniai kada 
nors galės ten grįžti...

Jer tokie storžieviški ku
nigai turėtų valdžią, taip va
dinamiems “bedieviams” ti
krai butų riesta. Laimei, jų 
galia yra aprėžta ir dar ge
riau butų, kad žmonės to
kius kunigus visai pasmerk
tų, kaipo inkvizicijos laikų 
liūdną palikimą. (K., rugs.

Bet 
tiesa.

visos tęs 
šalti-4 

tai gry- 
Suįmtieji 

“partizanai” teismuose yrą
parodę, kad jiems vadovau
ja vokiški hitlerininkai, vi
siškai išsigimę kriminalis
tai. *

AMERIKOS ŽMONĖS 
PO SUNKIA TAKSŲ 
NAŠTA :

Lietuvių Dąrbinįnkų Su
sivienijimo organas Tiesa 
nurodo, kad mūsų šalies mi- 
litariškos išlaidos laiko už
krovę ant žmonių neapsako
mai sunkią taksų naštą. Tie
sa rašo :,''1 ' ■ r "

>( ‘ N , 6. ' • . ' V- • -.

Ap?iįyipind seki’^torius 
James. Forrestąl reikalauja 

f didęlto wHtarlnto budžeto 
vąekam.totos fiskaliamš nie- 
tanis. Tas budžetas pasieks

; . Jęigū militarinis budžetas 
tuo mastu ir toliau bus. didi
namas tai 1953 metais gali 
siekti 22 bilionu dolerių.

O tai supki militarizm.o 
našįa ant Amerikos žmonių 
pečių. Pridėjus Maršhallo 
Planą, kuris vyriausiai ap
ginkluoja kitų kraštų reakci
nes valdžias, toji našta, pasi
daro dvigubai sunkesnė.’.

Nedyvai, kad mes turime 
tokius aukštus taksus mokė
ti. Ir jų galo visai nesima
to.

Aukštas militarinis budže
tas ir Maršhallo Planas pa
stoja kelią naujų namų sta
tybai. Dėl to mes turime di
delį namų trūkumą.

Prieš antrąjį pasaulinį ka
rą,. taikos . metu mūsų kraš
to militarinis budžetas te- 

■ siekdavo tik vięrtą- .bilioną 
dolerių. ; O dabar—virš 17 
bilionų ’

1 Tai karo, o ne taikos bu
džetas! ’•

------ ------------------------- -------

Minėjimas Buentts Aires 
Mieste

S

'j'X negauname smulkesnių žini

O kaip tiems kunigams 
keleivininkų buvo nusiže- 
minta ir pataikauta! “Bend
ro front?” susirinkimai ir 
sąskridžiai pradedami pote
riais. Juos garsiai kalba 
Strazdas,. Januškis ir Mi- 
chelsęnas, kad tik prisige
rinti kunigėliams, kad pasi
rodyti pabažnais. .Bet nie
kas neišeina. Kunigai savo, 
biznį gerai'supranta ir.pa- 

’kūtavojančių bedievių iš 
Keleivio ir Naujienų štabų 
nepaiso.

I į

J/

NE HEROJIZMAS, 
BET KRIMINALIZMAS

Klerikalų Amerika rašo:
Bet tebūną leista šią rim

tą istorinę valandą /šreikštį 
čia jaudinantį pasigėrėjimą 
herojišku mūsų tautos pasi
priešinimu pačioje Lietuvoje. 

‘Mūsų laikraščio, skiltyse pa
skutinėmis 
daūg rašyta 
partizanus, 
ten vaizdus, 
galės kada 
Lietuva sekti 

ynažiau heroj iš
rias tauta turėjo savo didin
gos praeities amžiuose. (A., 

! rugs. 17 d.) / , •
į ’Bet ką gi tie Amerikos 
igarbįnąmi “partizanai” vei? 
kia? Apie jų darbus laikąs 
nuo. laiko užtįhkąme Lietūs 
vos spaudoje. Skaitome? kad 
ten ir ten “partizanai^ /iš
skerdė visą 
mą ir sudegino visą ūkį. 
Taip yra kritę nuo kripiįna- 
liškoš klerikalų garbinatoU 
“partizanų” rankos visa ei
lė mokytojų šeimų.

Tie “partizanai” bijo ir iš 
toto saugosi karįūomenės ir 
milicijos. Visas* jų “herojiz- 
mas” atkreipta? p’rieš be
ginklius žmones. Nakties 
laiku ateina keli ginkluoti 
budeliai, iššaudo visą šeimą 
— vyrą, moterį,, vaikus, se
nelius, pasiima viską, ką ga
li pasiimti, ir naikus paver
čia pelenais. ;

Tai nė heroj izmas, bet že
miausios ir žiauriausias rū
šies kriminąlizmas. ■ . •

Amerika sako, kad “kai 
kuriuose šveicarų ir net a- 
merikiečių laikraščiuose 
pranešimai, kad ūiėtuvos 
partizanai „ savo, iĄeolpgū 
laiko Rozenbergą, kad ofi
cialioji jų kalba — vokiečių?, 

’ kad vokiečiai naciai jiems

dienomis buvo 
apie Lietuvos 

Mes skaitėme 
apie kuriuos 

nors prisikėlusi 
las ne 
tas, ku-

Popierio Fondas
Atsišaukimas į kolonijas paramos Laisvės 'popierio 

fondui duoda gerų rezultatų. Prašome pasiskaityti iš ke- 
letos kolonijlj gražius laiškus:

“Laisvės Administracijai:—Malonus Drauge Buk- 
ni! Su šiuomi prisiunčiu money-orderį sumoje $57.00. 
Tai bayonniečių dovana į Laisvės popierio fondą, ku
rią prašome priimti nuo mumis, nors nedidelė dova
nele. Aš da pasistengsiu, — manau, kad pasiseks šią 
sumą kiek padidint. Aukavusių pavardes; rasite ant 
atskiro lapo. Viso gero Laisvei ir jums,,

Draugiškai, P. Janiūnas, Bayonne,/ N. J.”
Aukos nuo bayonniečių:

F. J. Milvidas____
J. Zaleckas _____ ______ ___
M. Panelis ___________ _

- S., RadŪŠis _■___ _____ ____-L_
A. Lukaitis _•___ ____________
J. Krimelas _______________
J. Matūšaitis ___ ____________
j. Sklj/aris1: _ 7 _ _____

1 J. čėpmskas___ __________
’ ' My :gūrViliėnė- ‘ ž _ _ _ _ j___ „ _

A. 'Trakimienė _______ ______
•V> Damošaitis __ _____________
J. Survilas_______ __________
F. Muzikevičius »_______ _____
O. Sakayičįenė _______ _______
J. Jurkevičius______ ______--
P. Janiūnas   J-
“Laisvė — Brooklyn, N. Y. Čia randate čekį su

moje $25.00,; tai ąukia popierio fondui. Fraternąliškai, 
. L D.S. 142(kp., Pittsburgh, Pa., per. Emily Yankaus- 

kas,. Fin./Sekr.^ . ; ? z . , *

\

_ $25.00
___ 5.00
___ 5.00
__ 3.00
___ 2.00
___ 2.00
__i 2,00
___ 2,00
___• 2.00 1

2.00
___ 1.00
_•__ 1.00
__ 1.00
___ 1.00
___ 1.00
_A. l.()0 
x__ 1.00

Buenos Aires. — Argen
tinos lietuvių pažangioji iš
eivija su savo organizacijo
mis ir laikraščiu Vienybe, 
sekmadieny, liepos 25 d., če- 
koslovakų salėje V. Alsino- 
je, su dideliu pasisekimu pa
minėjo 8 metų z tarybinės 
santvarkos įsikūrimo Lietu
voje sukaktį.

Naujo, gražaus ir kupino 
gyvenimo šviesios laisvės 
Kibirkštis sužėrėjo mūsų tė
viškėje liepos 21 d. 1940 me
tais. Tosios istorinės dienos 
garbingo įvykio reikšmėje 
mūsų ’ brangiosios tėvynės 
liaudies savivalių nuospren
džiu — Lietuvos Tarybų 
Socialistinė Respublika įsi
jungė į Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjungą ir tapo 
još lygiateisė na^ė, ant visa
dos nusikratydama nuoma
vęs nudėvėtą dvarponi jos 
priespaudos vargingąjį jun-

“Laisvės Adm. — Gerb. ’ Draugai: čionai rasite 
money-ordėrį sumoje $50.00, taiz bus auka Laisvės 
popierio fondui,, nūo LLD 84 kp. įvykusio* pikniko pel
nas. Na, aš manau, kad mūsų LLD 84 kp., nors jn 
narių Skaičium nedidelė, bet visųomeniskais reikalais 

. ■ gyvai susirūpinus.
( ' • / Draugiškai, J. Bimba, Hawthorne, N. J.”

■> <•' v '..u......■

> “Getjx LąįsVės Ądte Laisvės popierio fondui

-_ $3.00
2.00
2.00.
2.00*
1.00

_ k 1.00 
1.00’

___u;oo •
._7 1.00 
.__ i:ooz 
___ 1.00

kų sUrinkb M. Būdrikiš sekamai : >' 
M. Budrikiu ' * _ , --------  - — -

J.Kdininskasjj^__ ______ 
T.\ Vasarį?* —- 
T. Bartkus; T_

au

• Lietuvai p r i s įjungiant 
prie T. S. R. Sąjungos, kaip 
pažymi didelis Lietuvių 
tautos draugas M. I. Kali
ninas, “...nuo lietuvių tau
tos visiems amžiams nuimti 
pančiai, kurie varžė jos kū
rybines jčgąs. Iš visos Šir
dies linkiu lietuvių tautai 
pasisekimo statant sau ta
rybinę valstybę, , vystant 
pramonę ii\ žemės ūkį, o 
taip pat tautinę savo formą 
ir socialistinę savo turiniu 
kultūrą.”

Argentinos lietuvių pa
žangiųjų' organizacijų pas
tangomis tapo suruoštas di
dingas mūsų tėviškės su
kakties paminėjimas, kurio 
reikšmingumui ? p e ęialiai 
paruošta programa. Tai 
naujas mūsų pažangiosios 
kolonijos istorinis, įvykis. 
Milžiniška svečių banga, 
perpildžiusi salės patalpas, 
su kupiniausia lietuvybės, 
jausmo' nuotaika ‘ džiaugėsi 
savo tautos laisvo gyvenimo 
kūryba;.visiems buvo malo
nus salės vaizdas, kurią 
puošė garbės vėliavos ir my
limiausių: tautoš. vadų dide
li spalvoti paveikslai. Prie
šais scena, spalvotame pla
kate, ryškiomis raidęmis į- 
rašyti Lietuvos T. S. R. 
Aukščiausiosios T a r ybos 
Prezidiumo Pirmininko drg. 
Justo Paleckio žodžiai į už
sienio lietuvius: ’. “Mes sta
tome: naują tarybinės Lie
tuvos rūmą ir esame tikri, 
kad ne tik patys juose ga
lėsime erdviai ir patogiai 
gyventi, feet galėsime juose 
vaišingai sbtiktiJ ir tuos 
tautiečius, kuriems buržua
zinė Lietuvą buvo pamote, 
privertusi juos išsikelti į to

limus užjūrio kraštus darbo 
ir duonos ieškoti.”

Graudūs himnų akordai 
jaudino masinės publikos 
širdies jausmus. Socializmo 
tėvypės himno skardūs gar
sai, pasiekę tolimajam užjū^ 
ryje gyvenančius tautiečius, 
lyg trykštanti iš 
gausaus šaltinio, liejosi į 
mūsų širdis, žadėdami do- 
raus gyvenimo artėjimą.

Visų padorių lietuvių 
karštas pritarimas, visas 
mūsų pasišventimas, visas 
mūsų jėgų* subendrinimas 
už tėviškės žydinčios laisvės 
kelstėjimą, už josios garbin
gą vardą ir juž joje kuriamą 
naują gyvenimą, apie kurį 
Antanas Venclova šitaip ap
dainuoja poeto kristaliniais 
jausmais:
Ir šiai ant kalno Gedimino 
•Raudona tviska vėliava, 
Kuri gyvybę jam grąžino. 
Atgimus žengia Lietuva 
Į naują buitį neregėtą —i 
Didingą, laisvą 'ir y

žvaigždėtą.
Daugybė linkėjimų su

sveikinimais nuo lietuvių, 
nuo broliškų organizacijų ir 
nuo spaudos. Programinis 
sudėtingumas pasirodė pui- % 
kus. L. L1. T. puikus Choras, 
kuris gražiai ir metodiškai 
sudainavo, taipgi tautiniuo
se tūbuose gražių lietuvai
čių būrelis? šauniai pašoko 
suktinį, “noriu miego” ir ki
tus šokius. Puikiai pasirodė 
duetas — Stasė N. Kairie
nė ir Fėlė Datėnienė. V. 
Stankaitytė, jauna metais, 
bet didelė artistiniais gabu- 

jmais, žavęjančiaį pašoko ru
sų Šokį. 'Šesučįų Smilgiučių.^ 
Datėnytės ir Atkocaitytėš* 
kvartetas irgi dailiai sudai
navo. ' Puikiai >. deklamavo 
mūsų jaunuolės R. Pačesai- 
tė ir R. Smilgiute. O taipgi 
gabi pianistė Jane Markuš- - 
kytė maloniai paskambino 
pijanu porą gražių muzikos 
numerių. ,

Po scenos programos jau
nimas gavo linksmai ir so
čiai pasiškoti prie garsios 
muzikos akordų.

Tarybų Lietuvos 8 -metų 
didingi sukakties įspūdžiai 
tai istorinis ilgai atminčiai 
nuotikis, kuriuo gėrėjomės 
mes ir mūsų jaunoji karta. 
Už’, tai džiaugiamės visi 
bendrai, kad Argentinos lie
tuvių (išeivijos didžiuma 
nuoširdžiai myli savo gim-

biniam gyvenime, tikrai 
jaučiame, kad ir šviesa ir 
tiesa Tarybų Lietuvos liau
dies žingsnius lydi.

V. Mačiulis.

$ a

Ą4 Vehsįąų?kaš;x
.%; Rųikis;
J, <SfteietĮė
M-. Banevičienė
P. Mickevičienė __________ ____ _____
Viso $1'5. Su link&jiihaiš, Geo. Shimaitis, Brock

ton,*Mass.”' ’ ‘
' ♦» • 1 **,

’ ’• • ’ . v . 4 i • ’ / 9 •» ' v x ’

“Brandūs laisviečiai: čia prisiunčiu čekį sumoje 
$26, tai bus Laisvės popierio fondui. $20 aukavo Ro- 
chesterio Moterų Klubaš; $5 A: L. Bekešiai ir $i V. 
Bullienė. Pasilieku su draugiškais linkėjimais^ L. 
Bekešienė, Rochester, N. Y,”

. P. Pasersjds, iš Baltimore, Md., prisiuntė $8 -auką po- 
P'ierio fondui nuo 1X1) 25k p. . ■ • , •

Taipgi Jj|D. Sliekas, iš Miami, Fla., prisiuntė $5 mi
nėtam lOŪdūi nUoLLD 7Ž kp. •.
fDėk^janifr'pąąidairoviitsiems aukų :pasitikimu ir,yL 
siems aukojusiems į popierip fondą. Jūsų rūpestingumas 

■ir dosnumas davė.diaūg atsparos' dienraščiui prieš hflia- 
iciste S IBbM '

pasirengę į vajų gavimui Laisvei 
sukėlimui biudžetu 1949 metams, 

^kviečiame visus į tą garbingą talką.
'AoP'Laisvės Administracija,

Havanos studentai ir kiti piliečiai protestuoja prieš 
pakėlimą f’ėro iki 10 centų. Jie apsupo Vieną prasi
kaltusių vežimų, paliepė keleiviams išeitų o vežimą 

.uždegė. Policija “nematė” to nei kitų vežimų 
/ uždegimo.

t? Ilabar jau esąnie* 
naujų skaityto  jų ir

OhRM

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— <šešt., Rugs
Llį. .ųė*''; ,, v r- ;. *• l-\
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ir IDchas

Pasaulinis Mokslo bei Kultūros Veikė ji/ 
Kongresas Taikai Ginti

1

Rašo N. - '
Neruda (Čili), Lui Aragonas (Prancū
zija), Žolio-Kiuri (Prancūzija), Chiralis- 
(respublikinė Ispanija), Demm-Dem- 
bovskis ir Boreiša (Lenkija)r

Rugsėjo mėn. 29 d. Vroclave įvyko 
darbo žmonių mitinga^ Pasauliniam kul
tūros veikėjų kongresui taikai ginti pa
gerbti.

LMS News and Views
t %

By MILDRED STENSLER
A NEW MOVIE—-HAMLET

The first >yeek that the LMS Vacation 
School was ’’ in session at Shrewsbury, 
Laurence Oliver’s movie “Hamlet” was 
making its American premiere in the 
neighboring city of Boston. When the 
event was made known at the school, 
the students agreed in a body that this 
was a must for their outside activity 
curriculum. So on their .first free day, 
they m.otored out to view play by Wil
liam Shakespeare, the greatest screen 
writer of them all.

Yes, the greatest and most prolific, for 
the famous bard though he never saw a 
movie has had over - a hundred screeri 
versions of his plays go before the came
ras. However, it took Olivier’s last pro
duction of “Henry V” to make Ameri
can movie-goers1 conscious of the fact. 
Incidentally, it also grossed the J. Ar
thur Rank English Co’, well over $2,- 
000,000. . '- - ' '

Rugpiūčio men. 25-28 dienomis Vroc- 
flUlave (Lenkijoj) vyko pasaulinis mokslo 

bei kultūros veikėjų kongresas taikai 
ginti. •

Pirmame posėdyje kongresas išklausė 
A/ Fadejevo — tarybinių rašytojų Są

jungos pirmininko—pranešimą.
Pranešimą “Taika ir kultūra” skaitė 

anglų rašytojas ir filosofas Olafas F. 
Stapletonas.

Pranešimą “Apie tautinių * kultūrų 
laisvę” padarė Juzefas Chaliasinskis, 
Lodzės universiteto profesorius. Paskui 
buvo išklausytas prancūzų mokslininko 
profesoriaus Marselio Prenano praneši- 

' mas tema “Tarptautinis kultūrinis ben
dradarbiavimas/’

Rugpiūčio mėn. kongrese kalbėjo ta
pybinis rašytojas Uja Erenburgas, dele- 

gatų šiltai sutiktas.
— Aš manau, — pasakė jis, — kad 

vienas svarbiausių pažangiosios inteli
gentijos uždaviniu — yra demaskuoti 
žniones, kurie, besirengdami barbariš
kam karui, kalba apie Vakarų kultūros 
gynimą. Pakanka pažiūrėti, kaip šitie 
ponai nori ginti Vakarų kultūrą. Jie no
ri ginti Vakarų kultūrą kartu su gene
rolu Franko, kartu su budeliais, užlie
jančiais Graikiją krauju, su Rūro nacis
tais, italų fašistais, pakėlusiais ranką į 
Toljatj, su Vietnamo ir Indonezijos ko
votojų malšintojais, su žmonėmis, kurie 
tupdo į kalėjimus Amerikos rašytojus, 
su bet kuriuo gestapininku.

Disonansu praskambėjo Oksfordo uni-
eršketo profesoriaus* Tay Toro kalba, iš- ' / To be sure,' the mOvie “Hamlet” isn’t
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Atšiminimai is LMS Vasarines Mokyklos
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aukusi visuotinį pasipiktinimą. Pasta
rasis mėgino kelti abejonės1 dėl kongreso 
darbo, advokataudamas Wall stryto im- 

‘pęrializmui ir visaip* girdamas “Matša- 
|-|qplaną.” \ •

' Tolimesnių pasisakymų eigoje kongre
so delegatai davė: Taylorui jo vertą atsa-

■■■ kymą. "'J 4// 1 .
Rugpiūčio mėn. 27 d. kongrese kalbė

jo šiltai auditorijos nutiktas Tarybinio 
Azerbaidžaho rašytojas Sarfied Vairgu- 
nas,. o taip pat Bulgarijos, Čekoslovaki
jos, Austrijos, demokratinės Vokietijos 
visuomenės, respublikinės Ispanijos ir 

' kovojančios Graikijos delegatai. . »
Kongreso darbuose dalyvavo lietuvių 

rašytojas Antanas Venclova.
* Rugpiūčio mėn. 28 d. buvo paskutinė 

kongreso darbo diena. .
Delegatas Kanas (JAV) • pilnutinai, 

<4 palaikydamaš tarybinio rašytojo Eren- 
^-įburgo pasisakymą, pareiškė:

■ — Po Ruzvelto mirties JAV užsienio 
ir vidaus reikalų vadovavimą užgrobė 

/ neskaitlinga, bet stipri kapitalistų krū
velė. Ji savo imperialistiniams tikslams 
išnaudoja valdžią, spaudą, literatūrą, 
kiną, šitiems pat tikslams ^arnauja ir 
“Maršalo ^planas.”

Anglųramerikięčių karo kurstytojų 
kritika nepatiko kai kurių imperializ
mo pakalikų skoniui. Tayloro laufai ne
davė ramybės istorikui Howdy ir anglų 
profesoriui Haksli. v <;i

Tarybinis žurnalistas • D. Zaslavskis 
savo ryškioj kalboj, naikinamai kritika-/ 
vo šituos dolerio tarnus. *

Pasibaigus ginčams, kuriuose. pasisa- 
/'^kė dauguma iš 90 užsirašiusių, kongre

sas pradėjo svarstyti Manifestą taikai 
ginti. Pirmininkavęs tarybinis, atstotas 
A. Fadejevas pasiūlė balsus skaičiuoti 
pagal delegacijas. Visi vieningai baisa-, 
vo už Manifesto priėmimą. Išimtį tesu
darė JAV ir Didžiosios Britanijos dele
gacijos, kurių paskiri delegatai balsavo 
prieš Manifestą arba susilaikė.

Manifestas taikai, ginti buvo kongreso 
priimtas visai saleit audringai plojant. 
Pasaulinis kultūros * veikėjų kongresas 
taikai ginti įsteigė Tarptautinį iyšįų 
komitetą su buveine Paryžiuje. Į Komi
tetą įėjo nuo TSRS A. Fadejevas, P. Fe- 
dosejevas, Patil Robeson ("JAV), Pablo 

ft . ' .

Kiti sutikti draugai — visi geri vei
kėjai buvo: Mary Šupėnienė ir jos vy
ras iš Worcester; Mrs/ Simans iš Cle- 
velando; Bernardas Mizara iš Worces- 
terio; Antanas ir Elzbieta Pilkauskai, 
Jonas Skliutas, Irene Nakrosis iš, Kear
ny, Richard Januliu, Alphonse Pacėšis,- 
Albert Merkis, Joųas Dagesis, Larry Ba- 
kūnas, Gertrude Ulinskas, Walter Bra
zauskas, Aldona Wallan, Olga Zaruba ir, 
man įspūdį padariusi, kaipo šių kursų 
nugarkaulis, tai Helena Pečiukaitė, mu
zikos ir dirigavimo mokytoja. j
< Be virš minėtų dar teko susitikti daž
niau matomi draugai, tai: Jonas Valen
tis ir jo motutė, Adelė Rainienė, RudoL 
fąs Baranikas, Mildred Stensler, Alice 
Bakūnas, Harry Mitkus, Amelia Burba, 
Fr. Balevičius ir kt.

N* /

' Tai tiek apie sutiktus asmenis, su ku
riais tose aplinkybėse buvę malonu pasi
matyti. Dabar šiek tiek iš pačių kursų.

Apie kursus galiu objektyviai pasaky
ti tik tiek, kiek man pačiam teko pama
tyti. O pamatyti teko sekmadienio, rug
pjūčio 22-ros/vakarą: Helenos Pečiukai- 
tės vadovaujamo, LMS mokinių choro 

' koncertas ir Al Merkio vadovaujami 
tautiniai šokiai. Apie šiuos du galiu pa
sakyti sekamai: Jei, sakysime lietuvių 
kalbos, vaidybos ir kitos pamokos davė 
tiek teigiamų rezultatų, kiek Pečiukaitės 
ir Merkio pastangos atsiekė, tai šie kur
sai tikrai pilnai apsimokėjo. Pečiukaitės 
vadovaujama grupė ne vien gražiai su
dainavo, bet kiekvienai dainai dirigavo 
vis skirtingas studentas ar studentė. Ir 
tai atliko gan vykusiai. O Merkio grupę, 
iš pradžių patys vieni, o paskui \ir pa
kviečiant kartu publiką, sugebėjo pašok
ti visai vykusiai tautinius šokius.

Apie tai, ko nemačiau ir nesiinfsiu ra
šyti, nes vien iš pokalbių savo nuomonės 
negalima sudaryti.
- Dabar man mintis savaime skverbia
si: Dvi savaitės — palyginti trumpas 
laikas ko nors tinkamai pramokti, nors, 
kaip minėjau, man neblogą įspūdį pa
darė tai, kas man teko matyti. Visgj, 
atrodo, būtų daug geriau, sakysime, su- 

i ęrganizuoti tokias pamokas pastoviai ko
lonijose; ypatingai tose kolonijose, kur 
jau egzistuoja lietuvių kalbos pamokos. 
Ar nereikėtų LMS vadovaujantiems 
draugams apie tai daugiau pasvarstyti?

performances as possible. Comparably it žinoma, sutinku su kai kurių tų LMS 
follows that th4 layman who loves the vasarinių kursų rengėjų nuomone, kad 
arts should further; stimulate,knowledge 
by getting acquainted with this/the high
est of all dramatic arts — the Shakes
pearean play. ,

Nors LMS vasariniai kursai, tęsęsi 
nuo rugpiūčio 15-tos iki 29-tai, jau nu
dardėjo į praeities atsiminimų archyvą,, 
vieniems palikdami malonius atsimini
mus, kitiems tik šiaip sau atsiminimus, • 
o tretie'ms pokalbiams ir. kritikoms te
mą,'bet aš seniai nusisprendžiau ir patsi 
prie to s’avo dvigrašį pridėti, šį tą apie 
tai parašyti, nors man, tiesa; teko tik 
maža frakcija'įspūdžių gauti iš minimų 
LMS vasarinių kuršį. Ir štai, kaip bu
vo: - • • »

šeštadienį, rugpiučio; 21, mudu su 
draugu Povilu Venta nusprendėme pa
traukti į Worcesterį, į Lietuvių Olympia 
Parką. Nuvykus tėn kiek tiek teko nuo
bodžiauti, mat, visi mokiniai ir mokyto
jai tą vakarą buv6 išvykę į Bostoną pil
dyti ant radijo programą ’ir pamatyti 
Šekspyro “Hamletą”,, filme. Bet nuobo
džiavome neilgai: tuoj giaspadinės, tar
naujančios studentams, paruošė mums 
užkandžių. Ir už tai mes dėkingi šioms 
gaspadinėms: Elzbietai Čepojiienei, Ma
rian Petkūnienei, Nettie Ausieus, ir He
len Janulis. Kita sthdentų mylima gas- 
padinė tą vakarą neteko sutikti, ją su
tikau ant rytojaus — tai Helena Gus 
(Gurskienė). * '

Gal būt labiausiaiv mes su Povilu lie
kamos dėkingi, tai draugams Marian ir 
Jonui Petkūnams, pas kuriuos nakvojo
me. Jie ne tik mus priėmė nakvynėn, bet 
dar puikiai pavaišino valgiais ir 'gėri-, 
mais, paskolino /mums maudymosi kos
tiumus ir davė progos jų valtimi paplau
kioti ežere. Beje, pas juos taip pat buvo 
apsistoję dviem’ savaitėm Vladas ir Myl- 
dred Žukai, to dėka .ir mums buvo dar 
linksmiau.

Pradėjus rašyti savo padėką, dar rei
kia būtinai'prisiminti ir kitus sutiktus 
Olympia Parke draugus ir priefelius, 
kurie ar tai pavaišino, automobilyje pa
vėžino ar kaip kitaip mums patarnayo. 
Bet iš. kalno prašau tų draugų atleisti, 
jei dėl paskubos, nepaspėjau kai kurių 
vardus užsirašyti ir jie čia nebus sumi
nėti. Tiems draugams tariu bendrą di
delį dėkui. Kiek prisimenu, tai visi drau- 

.gai, kuriems turiu -pareikšti savo didelį 
ačiū yra Liet. Sūnų ir pukterų Draugi
jos nariai: Įsforma Čeponis, Aldona Če* 
ponis, Elzbieta, čeponiš/Ėom. Jušiūs, M. 
Sukackienė, Drg. Šūpėnas ir kt.

BROLIŠKA PARAMA /

Vilnius, liepos 12 d. — Bro- , 
liškosios Tarybų šalies respu
blikos Lietuvos pieno ir m6soa 
pramonei teikia nuolatinę pa- ’ 
ramą įvairiais 1 įrengimais ir 
mechanizmais, šiomis dienomis - 
Klaipėdą pasiekė naujosioąr/^ 
konstrukcijos kompresorius, ■— 
Maskvos “Kompresoriaus” fa
briko gaminys, šis 200 tūkstan
čių kalorijų' galingumo kom
presorius bus sumontuotas 
naujai rekonstruojamuose' Klai
pėdos šaldytuvuose. Klaipėdos 
“Pienocentro” skyrius neseniai 
gavo 40 separator!ų, kurių vi
soms Lietuvos pieninėms šiais 
metais jau paskirta daugiau 
kaip 400, ir pasterizacijos apa
ratą. Du pasterizacijos apara
tai sumontuoti Panevėžio ir 
vienas — Vilniaus pieninėse.

Kauno pieninė šiais metais 
aprūpinta dviem 2,000 
talpos muštuvais.

as colorful or exciting as “Henry V,” 
but what it lacks in color it makes up 
for in thė beauty of itš tverse and realis- 
tic^sjmplicity of its story. As you sit and 
listen to the drama unfold, you can’t help 
but feel, that despite the medieval cos-, 
tumeb ofaętm^, the action is taking' 
place rĮgh^įroūnd you. '. /

; < .’then’ too, the play is so fijll of, famil- / 
- iar‘ quotations that it even sounds mo- v 
^dern. What parent hasn’t at one time 
said to his offspring — “This above all: 
.to your own self be’true/’ and thbught 
he was giving original advice. But sq 
councelled Polonius his son Laertes. ' 
Hamlet soliloquized, <
be: that is the question.” To this day the ber. yau were present at*'the LMS 3rd 
question is unanswerable. District convention lastNspring, when- a

Among, the other good reasons for the resolution was passed to Jioldį ą General 
i 
camera treatment, All the gloom and 
mist of the approaching tragedy is sha
dowed by the cameras in the background, 
while the actors in the foregrdund stand 
out in sharp focus. The sets are tew and 
almost bare. You get the feeling of spa
ciousness and distance as the camera 
travels slqwly through the main cham
bers and along the corridors. In passing 
you • realize that the walls are covered

LMS Art Exhibit
This week I received a letter from an 

artist friend claiming that the LMS Art 
Exhibit Comm, did not give the artist 

_ enough time to prepare for the show.
“To be, or not to Dear fellow-correspondent; as I remem-

J____xi____ i ___ :_____ ________J.__ ’ -i. t urci

• tie kursai, ta& seminaras, buvo tik pra- 
, džia, iš kurios tikimasi išvystyti visai 

platus kultūrinis'veikimas ateityje. Ge
rai, kad taip, manoma. Betgi norėčiau 
matyti greitoje ateityje tą veikimą tę
siant pastoviai, ne vien tik dvi savaites 
vasaros atostogų metu. . Veiksnys.

Prisiminus Lietuvą

success of th A film, is the fine technical Arts' Exhibit this Fall*'The minutes of 
that conference were published in^ this
X x   , -• ,-— y - -

was made in prinĘ lAst June ;

in the LMS News and Views July 9.
< ITT •/» 1J * A ii L 1 J >

paper; a call to all'craftsmen to-prębare 
this was

followed by a full column ^announcement 
in the LMS Nevfs and Views July 9.

We fęlt most artists would not. need 
a formal invitation. But in Ordėr to make 
the job of arranging and cataloguing the 
material easier, we started to send out 
registration forms to the known artists.

with murals and frescoes > ,of authentic , Good friend, we, are not asking for a 
12th century European ArtN/ ; one-man'show^ nor an exhibit of master-

The acting is’ superb, ♦.Every. member' pieces. .That you can gėt at any city mu- 
. of, the cast was s^febtęii withcare* četfrm >Wduld;like to a few pieces 

r ’EWn theSmallest roles were eagerly .ta? ^bf the^rtist’s own /specific handwork to 
kep/^y sdįfe of the fiiąešt English Sha- AmAk*e WK & varied apį interesting pa- 
kespearęap ąctors. Ww few -Hollywood- nprama^^r

; glamouf boys would stoop to siich bit and cnjoy. ^ / rį < s- “ ? 
^pąHsS^But as ond’of- the nctoi$?nxpla^ I add agam- ' Write us, fellow-
y it ‘Ave l^ve Shakespeare/ and have anythihg' to show. I'

any ‘part in a worthy production.” Lau- can read and understand Lithuanian and
. rence Olivier, thec plain actor ?and the even manage to WHte ip/it 
film’s, įirectdr, jtransformed himself pressed for time. In ,any language ebm- 
even to the extent of dyeing his hair blond municate with us' Here, are the hahii^ 
to further identify hiipself- ąs- Hamlet, of the; Comm, members Eva Mizara;^^ 
t/he Dane. . 'S. Večkysy Mrs. Betrick, Edward Skučas, •

Singularly, aS the singers’• ultimate Robert Feiferis/and Mildred Stensler./ 
goal is the opera, so every, actor aspireš Once again the time ąnd the place ėf

^to play Shakespeare. And since this goal the Exhibit . . . Oct., 10 to f November 14

i, Gal saulės šilti spinduliai
> Taip skaistūs niekad nebuvo, 
Kaip man ^malonu yr’ širdyj 
Tik prisįminus Lietuvą 1 
Ilgėsiu bangos srovėmis

. i. Iš kur tai-plaukia taip gausiai,
. • , Kad pamatyti tėvynę. 

Mintis man grumiasi narsiai.
v ' Tas kraštas senėlių-tėvų,— ‘

. ‘ 1 Tenai ir saulė skaistesnė, • •
. Tenai man viskas malonu, 

Tenai ir žertiė lengvesnė. 
Ar dar sulauksiu valandų, 
Kad širdis džiaugtus visada?
Ar išsipildys troškimai, ' -
Matyt Lietuvą — ir kada?

Vil-31,1948 ; J. M. Karsanas.

S. Večkysy Mrs. Petrick, Edward Skučas,

he time and tne place oi

is reached by a very few^and tho^ė only at the/Liberty Auditodum, 110-06 At- 
aftej- years of hard work and study; it lantic Jkve., Richtnond Hill, N. Y.
falls to pass that every student of the , Let’s make this a bang-up .show! A > 
theater /mould avail himself of. the op- colorful display of the cmėĄtive work of 
portunity to see as many Shakespearean just plain" Lithuania^-Ahierican folk.

Ten, kur I>uv6 vokiški barakai

VILNIŪS, liepos 13 d. — Di- " 
dziausioje Vilniaus aikštėje vo
kiškieji okupantai buvo įrengę 
savo barakus, o gražią aikštę 
sudarkė.
: šiemet Vilniaus miesto vyk

domojo komiteto ir miesto ap
želdinimo tresto talkininkai 4 
ha didumo Tarybų aikštę gra
žiai papuošė. Pasodinta 68 lie
pos 35 — 40 metų amžiau, apie 
LO0O krūminių medelių ir 20 
tūkstančių įvairių gėlių^

Tai’ybų aikštės 1 tvarkymo v 
x darbuotojai talkose ^atidirbo 4,<- 

900 valandų,^ o miesto apželdi
nimo tresto kolektyvas apie" 
3,500 valandą.

>

Daugiau elektros energijos

VILNIUS, liepos 13- d. -r 
Bėgdami iš Vilniaus, , hitleri- e 
ninkai miesto elektrinę susprog- 
dino. Jos vietoje liko tik plytų . 
ir metalo laužo krūva. ' p

Išvadavus Vilnių elektrine 
tuojau pradėta atstatyti. Teko 
išardyti ir iš elektrinės sklypo 
išvežti apie 800 kubinių metrų 
plytų laužo, 420 kobinių metrų1' 
geležies betono, 1500 kobinių 
metrų skaldos betono.

Buvo paruoštas naujos elek
trinės projektas, įnešta: eilė 
patobulinimų. Statant elektri
nės pastatą sumūryta apie 2,- 
000 kubinių metrų plytų sienų, 
sunarstyta 600 tonų metalinių 
konstrukcijų, padaryta 800 ko
binių metrų skaldos betono ir

liepos 13 d. —

1,400 kobinių metrų geležies 
betono bei kiti darbai. Vilniaus 
gyventojams "talkininkaujant, 
miesto elektrinės kolektyvas ?
pastatė stoties trobesį, paleido ,
į darbą du turbogenęratorius ir 
du o naujus galingus garo k|* ' 
lūs.- ' ■ •• z r /.

Atstatyta ir praplėsta g€ 
žinkelio šaka į elektrinę ir til- «
tas per Nerį Vingyje. Atstaty- 'į 
ta 40 transformatorinių pasto
čių ir naujai pastatyta ąpįę 10. 
Vilniaus miešto ūkis"’ ir ‘ pra-. 
monė, nors dar ir nepak,an^ą- , 
mai elektros ..energijos, dabar , 
gauna žymiai daugiai, negu ’ 
prieš karą. ' ;

Tačiau elektrinės įrengiifto 
darbai dar nebaigti: Dabar 11 
sparčiai montuojamas trečias, ji 
turbogenęratorius ir du galin
gi garo katilai. Visiškai mecha
nizuojamas kūro paruošimas ir 
padavimas, kuris prieš karą bu
vo visai primityvus. Dabar kū- 
ras tiesiai iš vagonų pateks į 
katilų bunkerius. Netrukus bus 
paleisti į darbą kūro tiekėjai, 
mechaniniai anglies skaldyto
jai ir transporteriai.

Sudėtingiausi ir moderniau
si Vilniaus 1 elektrinės įrengi
mai — tai generatorių valdy
mo pultai. Jie pagaminti Le
ningrado “EJek tropui to” ga
mykloje. Ėlektros generatorių f, 
valdymo pultai visiškai auto
matizuoja elektros generatorių, 
darbo kontrolę ir tuč tuojau 
perspėja apie betr kokius su
trikimus elektrinės įrengimų 
darbe. Tai paskutinis technikos 
žodis elektrotechnikinių įrengi
mų automatizacijos srityje.

par šiemet bus baigtas pa
grindinių .elektrinės agregatų 
įrengimas. , ' . *

Elektrinės kolektyvas deda 
visas pastangas pastatysi po
karinę Vilniaus elektrinę mo
dernišką ir pakankamai galin
gą, kad mięsto ūkis ir pramonė 
gautų elektros energijos tiek, 
kiek jie pareikalaus.

* M. Sargautis.

New York. —• Bulovą 
laikrodžių kompanija ra
portavo,’ kad per 3 mėne
sius ji gavo $1,905,910 gry
no pelito, ’ \
. a:.:-.—-z. T

3 pusi.—Laisvė (Liberty, I 
Lithuanian Daily) 
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J. S. TURGENEVAS Verte T. Stonis

Demo
ėšlungiškai pa

Drau

KfiHBE

svetimų kalbų laikraščius ir 
New Yorko spauda suside
da iš laikraščių ir leidinių,

darbo 
prezi

Berlin.—Italija netikėtai 
pertraukė derybas dėl pre
kybos sutarties su Sovietų 
užimta rytine Vokietija.

NUBAUSTA DAUG JAPO 
NŲ STREIKIERIŲ

Tokio. — Japonijos val
džia nubaudė 1492 darbinin 
kus už dalyvavimą geležin 
keliečių streike praeitą sa 
vaitę^ išmetė 866 darbinin 
kus iš darbo, piniginiai nu 
baudė 626 kitus ir flar areš 
tavo 330.

Ponia patylėjo. ‘ '
— Kad jos dar šiandie čia nebūtų 

Girdi?
— Klausau.
— Dar šiandie. O dabar eik sau. Pra

nešimui aš tave vėliau pašauksiu.
- Gavrila išėjo.
Eidamas per svečių, kambarį, prievaiz 

das dėl tvarKos pęrKėlė varpelį nuo vie 
nę stalo ant kito, -salėje tyliai nusišnypš

1113 Mt. Vernon Si. 
PHILADELPHIA, PA.

l>lefonas Poplar 4110

l liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį,- greit suteiksime 
modernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūšy patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

nepasibaigus, b.et vistik bųyo- 
me labai užganėdinti ir 
džiaugiamės, kad turėjome 
progos jame dalyvauti. .

Berisietis.

Šiais metais, 1948, New 
Yorko miestas švenęia savo 
50 m. jubiliejų — atžymi su
sijungimą 1898 mietais pen
kių sričių, Manhattan, 
Brooklyn,. Bronx, Queens ir 
Richmond į* vieną “ didelį 
miestą'. Net ir 1898 metais 
New Yorkas buvo didžiau
sias ir svarbiausias miestas 
Jungt. y aisti jose... Dabar 
planai yra padaryti ir pini
gai paskirti padaryt New 
Yorką Jungt. f Tautų nuola
tiniu centru,. kurio namai 
bus pastatyti ant New Yor
ko East River kranto. Tada 
New Yorkas tikrai bus pa
saulio sostinė, kosmopolitiš
kas miestas, kurio gyvento
jai kalba įvairių tautų kal
bomis. • (

Miestas mini šią sukaktį 
įvairiais budais, nuo paradų 
it moterų fasonų rodymų, 
ligi lėktuvų parodos nauja
me Idlewild aerodrome. Vie
nu iš didžiųjų įvykių yra 
paroda Grand Central Pa
lace, kuri tęsiasi nuo# rugp. 
ligi rugsėjo 19 d. Parodęje 
galima pamatyti, kaip mies
tas aptarnauja savo pilie
čius per tokias įstaigas kaip 
Fire Deparment, Police De
partment, Board of Trans
portation, Department^ of 
Markets, miešto mokyklas 
ir daug kitų. Muziejai ir 
bibliotekos dalyvauja paro
doj parodymui, kaip jie pri
sideda prie miesto kultūri
nio gyvenimo. Atominės e- 
nergijos skyrius yra ypatin
gai įdomus.

27 iš 244 New Yorko sve
timų kalbų laikraščių prisi
dėjo prie parodos. Vaizdas 
parodo, jkaip svetimų kilmių 
jiewyorkieciai yra dalimi šio 
didmiesčio, Pabrėžia faktą, 
kad šiandieninė pasaulio so
stinė, New Yorkas, yra var
tais į Ameriką, per kuriuos 
suvirš 20,515,089 imigrantai 
atvyko į Jungt. Valstybes 
paskutiniais 50 metų. 2,000,-. 
000 i newyorkieciu skaito

New Yorko Auksinio 
Jubiliejaus. Minėjimas

’ (Tąsa)
i

— Ak, kokia gi tu! — pratarė ponia, 
eidama prie jos; pasilepkė ir norėjo ją 
paglostyti, bet Mumu
kreipė galvą ir parodė dantis. Ponia sku
biai atitraukė ranką. Staiga visi nutilo. 
Mumu silpnai cyptelėjo, lyg skųsdamasi 
ar atsiprašydama ... Ponia pasitraukė 
ir paniuro. Netikėtas šuns judesys’ją iš
gąsdino.

barį. Prieškambaryje ant suolo gulėjo 
Stepanas, panašus į nutapytą mūšyje žu
vusį karų Iškišęs plikas kojas iš po švar
ko, kuris jam atstojo antklodę. Prievaiz
das jį pažino ir tyliai kažką įsakė; Ste
panas į tai atsakė pusiau žiovaudamas, 
pusiau kvatodamas. Prievaizdas išėjo, o 
Stepanas pašoko, apsivilko švarku, ap
siavė, išėjo ir sustojo ties priebu
čiu. Po kokių penkių minučių pasirodė 
su didžiule malkų našta ant nugaros Ge- 
rasimas, lydimas ištikimos Mumu (po
nia liepdavo kūrenti savo' kabinetą ir 
miegamąjį dargi* vasarą). Gerasimas 
atsistojo šonų prieš duris, pastūmė jas 
pečiu ir įgriuvoj vidų su savo našta. 
Mumu, kaip paprastai, liko jo laukti. 
Tuomet Stepanas, sulaukęs patogaus mo
mento, ūmai puolė ją; kaip vanagas viš
čiuką, prispaudė krūtine prie žemės, su
griebė į glėbį ir, net neužsimovęs kepu
rė^, išbėgo su ja į kiemą, sėdo į pirmą 
pasitaikiusį vežimą ir nukūrė į kaimą 
Ochotnij Riad. Teų jis greitai rado pit-' 
kėją, kuriam* atidavė ją už pusę rublio
su sąlyga, kad tas nors savaitę laikys Ją

BERISS4EČIAI PAMINĖJIMO 
AKTE

Bėrisso, Argentina 
’tiąos. lietuvių kolonij 
atžymėjo garbingą savo tau
tos datąj liepos 21 dieną* — 
aštuonių metų sukaktį »nuo 
įsikūrimo Lietuvos Tarybų 
Socialistinės ’Respublikos ir 
jos įstojimo į garbingąją Tą- 
rybų Sąjungos šeimą. Ta pro- 

pą^angiųjų Organizacijų 
pastąpg^inis. buvo suruoštą 
šventė, liejos 25 dieną,, “če- 
koslovajcų” salėje, kur. ir mąn 
prisiėjo dalyvauti. Nežiūrint, 
kad salė užtektinai erdvi, bet 
dėl tokio didelio skaičiaus pu
blikos ji buvo per mazg. Ren
gėjų pastangomis ji buvo la
bai puikiai, papuošta . Prieš
akyje niatęsi :r liaudięs - Vadų 
paveikslai: J. Stalino, Šyerni- 
ko> Pąlėckio iir Šąn Martyno.

prie scenos kabojo (Ta- 
rVbį Sąųin$ds Įr Argentmos. 
Seliavos. . * '■ ..J'-/ ' ą.; <• 

Maždaug apie 17- valandą 
Sale jau buvo pilnutėlė publi
kos. Apskaičiuojama, kazKda- 
jyvavo daugiau pusantro tūks- 
tąųcio dalyvių. Atidarius ^k- 
Įą, buvo perskaityta. šimtai 
sve^inimų. Pirmučiausiai bu
vo perskajtytas • nuo Berisso 
lietuvių . A.L.S. “Laisvoji Lie- 
iuyą” 4-to Ęajonb, kurį publi
ka pūtiko su didžiausiais dej- 
nų plojimais. Reikia pa/žymė- 
ti, / kad apart berisiečių svei- 
klriimo, jie taip pat skąitjįn- 
j|įį\dtalyvąVo ši’tųųe, pareųginie 
jątVažiavę oi^anizuotąi ęū di
deliu savo autobusu.

.:^prA.- garsiakalbį, 
■ ?ar- 

1 o C ' rp o ištrinti G!

Atstovybės Argentinoje par
eigūnai, salė audringai suūžė 
delnų plojimais, kurie tęsėsi 
keletą minučių. ; Tuo -btivo 
įrodyta, kad lietuviai* moką, 
gerbti savo mylimus syečiųs, 
savų didžiosios tėvynės, atsto
vus. ■ ' ? ■

Drauga? Silvai Kažukaųskui 
atidarius paminėjimo aktą ir 
po drg. JO. Jąkubonįo kalbos, 
kurioje tapo • apibūdintą šios 
dienos svarba, buvo pakvies
tas tarti >zodį TSRS ambasado
riaus pareigas'einantis L D. 
'Budarinas. Kuomet jis pasi
rodė prie garsiakalbio, vėl 
kilo didžiausis delnų ploji
mas. Aukštas Tarybų Sąjun
gos pareigūnas pasveikino vi
sus dalyvius?; išreiškė savo 
džiaugsmą, kad tarpe lietuvių 
-dalyvauja pįrmą^kartą jokio
je Ukikįiipgoje .^yepį^e ir 
sVėįkįnę^liėtūylųą kaipo ’tąry-’ 
.biniųs piliečius, kuriems yya 
suteikiami ' pilietybės doku- 
Ineniai. ; į.,' & *! į

■Reikia pažymėtu kad. nežiū
rint taip skaitlingos pilkos, 
parengime buvo pavyzdinga 
tvąrka, kąm« reikia dubti di
delis kreditas ręa^ėjams ir 
tvątkos prižiūrėtojams.

Toks masinis lietuvių daly
vavimas šiame pąręngįme Jro- 
do tą didelį 'ir karštą visų 
lietuvių pritarimą savo tarybi
nei tėvynei ir jos santvarkai. 
Taipg( įrodo, kad mūsų prie
šų ašaros ir šmeižtai neturi

C niki, kad mes, berisiečiai, 
gyvenantieji toli dm> Buenos 

turėjome apleis
ti gaminsimo aktą dar jam

TeL TRObr|dge 3380

DR. JOHN RI
(REPfiYS) 

LIETUVIS GYD'i
Valandos: 2-4 ir <8-^ 

fliedčlloinb ir'Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

JŽ78 Harvard Street 
kamp. Inman 84., arti Central Skr- 

CAMBRIDGE, MASS.

Organizuotai Tapo Paminėta 
Marijos Melnikaitės 
Mirties Sukaktis

BUENOS AIRES 
kratiškos minties lietuvės mo
terys, įvertindamos mūsų tė
vynės atgautą laisvę, sykiu 
įvertindamos josios laisvės ko
voto jus-karžygius, 'kurie pa
aukojo koVos liepsnose net 
savo brangiausi j turtą gyvybę, 
kaip yra neužmirštama Tąry- 
bų Lietuvos karžygė Marija 
Melnikaitė, daro tinkamus pa
minėjimus. /

Todėl proga sukakties nuo 
M. Melnikaitės skaudžios 
mirties, minėtos moterys, įvyk
dė šį svarbų skaudų minėji
mą liepos 13-tąją* dieną.

A. L. S. “L. L.” Kilmės .Mo
terų grupė 31 d. liepos rhėne- 
sio įvykdė paskaitą apie Ma
rijos Melnikaitės gyvenimą, 
kovą, laimėjimus ir pagaliau 
tragišką mirtį nuo vokiškųjų 
budelių rankų.

Taipgi A. L. S. “L. L.” Mo
terų Skyrius Buenos Airėje 7 
d. rugpiūčio įvykdė organi
zuotai Marijos Melnikaitės 
prisiminimą, k u r dalyvavo 
skaitlingas žmonių skaičius. 
Tikimasi, kad ir visos kitos 
A. L. S. “L. L.” narės ir ben
drai demokratiškos moterys 
prisimins savo organizuotu 
darbu tą brangios mūsų tau
tos dukros Marijos Melnikai
tės prisiminimą.

Korespondentė.

Tai istorija New Yorko. 
tarptautinio miešto, Jungt 
Tautų centro ir pasaulio so
stinės. *

Common Council.

part anglų, yra 28 svetimų 
kalbų dienraščiai, 57 savait
raščiai ir 159 leidiniai. Mi
lijonams naujai atvykusių 
ši svetimų kalbų spauda pa
deda geriaus suprasti 'Ame
rikos gyvenimą ir jos žmo
nes.

Suvjrš 5 milijonai new
yorkieciu yra svetimos kil
mes arba jų tėvai svetimos 
kilmės. Jie visi draugiškai 
vartoja New Yorko sub
ways, dirba jo ofisuose, 
viens kitą stumdo jo gat
vėse ir lanko jo teatrus ir 
kiną. Gyvendami ir dirbda
mi kartu su senais ameri
kiečiais, jie prisideda prie 
kiekvienos fazės kultūrinio, 
valdiško, profesijonališko ir 
industriališko veikimo. Tą 
faktą puikiai pabrėžia pa
veikslai dviejų may orų — 
William O’Dwyer ir Fiorel- 
lo La Guardia. Mayoras O’
Dwyer,* lygiai kaip kiti 2,- 
138,657 ’ newyorkieciai, gi
mė užsienyje. Ir buvęs ma
yoras La Guardia, kaip trys 
milijonai kitų newyorkieciu, 
buvo, vaikas imigrantų tėvų.

Obalsis “Amerikiečiai vi
si — imigrantai visi” suriša 
visus gyventojus.

Du pranešimai užima 
svarbią vietą. Pirmas, Fran
klin D. Roosevelto žodžiai: 
Esame tauta iš daugelio 
taufų, rasių, tikybų — su
jungta vienų ryšiu — lais
vės ir lygybės ryšiu. Kiti 
žodžiai, buvusio vidaus sek
retoriaus Pyanįjin K. Ląne, 
sako: Prie’ Amerikos alto
riaus meš pasiaųkpjam vie
nam lojalumui... Mes prisie
kėm, kad „ pasaulis žinos, 
kiek čia yra gero iš visų ša-

CHARLES J. ROMAN
, X (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

— Ak! — suriko kartu visos įnamės.
— Saugok viešpatie! ar tik ji jums ne
įkando! (Mumu per visą savo gyvenimą 
nebuvo niekam įkandusi). Ak, ak!

— Išneškit ją laukan, — pasakė pasi
keitusiu balsu senė. — Biaurus šunpa- 
laikis! Koksai jis piktas.

Ir, lėtai apsigręžusi, nuėjo į savo ka
binetą. Įnamės nusigandusios žvilgterė
jo viena į kitą ir jau norėjo eiti paskui, 
bet ji sustojo, šaltai pažiūrėjo į jas ir 
tarė: “Kam tai? Juk aš nekviečiu jūsų,” 
ir nuėjo.

Įnamės ėmė‘desperatiškai moti Stepa- 
nui, šis sugriebė Mumu ir ko greičiau
siai išmetė ją pro’ duris, tiesiai prie Ge- 
rasimo kojų. O. po pusvalandžio rūmuo
se viešpatavo visiška tyla, ir sena ponia 
sėdėjo savo kanapoje niūresnė už audros 
debesį.

Tik pamanyk, kokie menkniekiai kar
tais gali sudrumsti žmogaus ramybę!

Iki pat vakaro ponia buvo blogai nusi
teikusi, su nieku nesikalbėjo, nelošė kor
tomis ir naktį blogai miegojo. Prasima
nė, kad jai padavę ne tą odekoloną, ku
rį paprastai paduodavo, kad pagalvės 
kvepiančios muilu, ir privertė kaštelio- 
nienę išuostinėti visus baltinius, žodžiu^ 
labai jaudindsi ir “karščiavosi.” Ryto 
metą ji liepė pašaukti Gavrilą valanda 
anksčiau, kaip paprastai.

— Pasakyk, meldžiamasis, — pradė
jo ji, kai šis su baime peržengė jos ka
bineto slenkstį,
mūsų kieme visą naktį? Man miegoti iš
leido! r

— Šuo .. 5 koksai... gal būt, nebylio 
šuo, — atsakė jis ne visai tvirtu balsu.

— Nežinau ar nebylio, ar kienb kito, 
tik man neleido miegoti. Bet aš stebiuos
— kuriam galui tokia daugybė šunų? 
Noriu žinoti. Juk mes turime kieme vie
ną šunį?

— Kaipgi, yra. Vilkutis.
— Na, ko gi dar, kam mums dar šuo? 

Vien tik netvarką daro? Vyresniojo nėrū 
amuose — štai kas. Ir kam nebyĮiui 
šuo? Kas jam leido laikyti šunis mano 
kieme? Vakar aš priėjau prie lango, o 
jis guli gėlyne, kažkokią biaurybę atvil
ko ir graužia, o ten mano rožės pasodin-

Los Angeles, Calif/ 
t' --------------

H. A. Wallace Bus < 
Los Angeles Mieste

Henry A..Wallace bus, Los 
Angelėj skalių 1-2 dienomis. 
Visi Wallace simpatikAi 
tume įsitėmyt ir prisirengti 
daly vau t ir kitus pakalbint 
dalyvaut per tas dvi dienas 
Independent Progressive Par
ty susirinkimuose, nes gal-jau 
bus prieš rinkimus paskutinis 
Wallace apsilankymas; mūsų 
mieste.-

Reikia pardavinėti tikietai 
ir visokie rinkimų lapeliai 
platint. Laikas trumpas, vi
si prisidėkim prie šio labai 
svarbaus ir teisingo 
kad išrinkus Wallace 
dentu Šiais metais. ' 
Susipratę Lietuviai 1 
Dirba dėl Wallace

Rugsėjo 5 d. Bendras 
gijų Komitetas turėjo paren- 
gimėlį dėl sukėlimo finansiš
kos paramos I. P. F. rinkimų 
kampanijai. Nusisekė labai 
gerai. Susirinko skaithngaš 
būrelis susipratusių žmonių. 
Prie geros tvarkos ir skanių 
užkandžių, nekurie draugai 
atsišaukė aųkų • dėl rinkimų, 
nurodydami, kaip viskas rei
kią brangiai apmokėti už la
pelius ir radiją. Paprašius 
aukų, gausiai visi aukavo, nes 
visi susirinkusieji suprato rei
kalą ir užduotį. Bematant su
dėjo $157, kurie' bus priduoti 
vietiniam komitetui už Wąll- 
ace. Tai puiki parama ii' gra
žus darbas atliktas, bet dar 
ne viskas. Mes turim prisidė
ti ir su darbu, plątindami li
teratūrą ir lankydami susirin
kimus.

Senas Losangelietis.

Apysaka)
pririštą, ir tuojau grįžo, bet neprivažia
vęs namų; išlipo iš vežimo ir, apėjęs kie
mą aplinkui, iš kito skersgatvio perlipo 
per tvorą į kiemą; pro vartelįus jis bi-

> jojo eiti,* kad nesutiktų Gerasimo.
Tačiau jis būkštavo be reikalo: Gera

simo jau nebebuvo kieme. Išėjęs iš rū
mų, jis tuoj pasigedo Mumu; jis neatmi

nė, kad Mumu būtų jo nelaukus, todėl 
ėmė visur bėgioti, ieškoti jos, saviškai 
šaukti... puolė į savo kamaraitę, į dar
žinę, išbėgoj gatvę, Čia — ten... Din
go! Jis kreipėsi į’ žmones, pačiais bevil
tiškiausiais ženklais klausinėjo, rodė per 
pusę aršino nuo žemės, piešė ją ranko
mis ... Vieni tikrai nežinojo, kur dingo 
Mumu, ir tik galvas kraipė, kiti žinojo ir 
paklausti šaipėsi, o prievaizdas nepa
prastai pasipūtė ir ėmė barti vežėjus. 
Tuomet Gerasimas išbėgo iš kiemo.

Jau buvo pritema, kai jis sugrįžo. Iš 
jo nuvargusios išvaizdos, netikrosx eise
nos ir apdulkėjusių drabužių galima bu
vo spėlioti, kad jis spėjo apibėgti pusę 
Maskvos. Jis sustojo prieš ponios langus, 
pažiūrėjo į priebutį; kur buvo susirinkę 
kokie septyni tarnai, atsigręžė ir dar 
kartą sumykė: “Mumu!” Mumu neatsi
liepė. Jis nuėjo šalin. Visi sužiuro į jį, 
bet niekas nesišaipė, nepasakė nei vieno 
žodžio... O smalsusis arklininkas An- 
tipka kitą -rytą pasakojo virtuvėje, kad 
nebylys visą naktį dejavęs*

Visą kitą dieną Gerasimas nesirodė, 
ir vandens turėjo važiuoti jo vietoj ve
žėjas Potapas. Tas jam labai nepatiko. 
Ponia paklausė Gavrilą, ar įvykdytas jos 
įsakymas. Gavrila atsakė, kad įvykdytas. 
Kitą rytą Gerasimas išėjo iš savo kama
raitės ir ėmėsi darbo. Jis atėjo pietų, 
pavalgė ir vėl išėjo, su nieku nepasisvei
kinęs. Jo veidas, ir be to negyvas, kaip 
visų nebylių, dabar tartum suakmenėjo. 
Po pietų jis ir vėl buvo išėjęs iš kiemo, 
bet neilgam, grįžo ir tuojau nučjo Į dar
žinę. Atėjo naktis; šviesu, mėnesiena. 
Sunkiai dūsaudamas ir tolydžio varty
damasis, gulėjo Gerasimas; staiga paju
to, lygųjį kas už skverno tampytų; visas 
sudrebėjo, bet galvos nepakėlė, net užsi
merkė ; tik štai jį vėl timptelėjo, dar stip
riau; jis pašoko .. . priešais, su virvaga
liu ant kaklo, šokinėj 
džiaugsmo riksmas išsiveržė iš jo neby
lės krūtinės, jis pagriebė Mumu, suspau
dė ją savo glėbyje; ji vienu akies rųirks- 
niu aplaižė jam nosį, akis, ūsus ir barz
dą... Jis pastovėjo, pagalvojo, atsar
giai nulipo nuo šieno galo, apsidairė ir 
įsitikinęs, kad nieįąs jo nemato, laimin
gai įslinko į savo kamaraitę.'Gerasimąs 
jau anksčiau buvo suvokęs, kad šuo din
go ne savaime, kąd, tur būt, ponios įsa
kymu pašalintas;, žmonės jam žeųklai^ 
paaiškino, kad, jo Mumu parodė poniai 
dantis,—ir jis nutarė griebtis savų prie
monių. Pirmiausia jis pašėrė Mumu 
duonele, paglamonėjo, paguldė, paskui 
ėmė galvoti ir kiaurą naktį gąĮvojo, kaip, 
ją gėriau paslėpus. Pagaliau sugalvojo 
visą dieną palikti ją kamaraitėje ir tik 
retkarčiais ją lankyti, o naktimis išlei
dinėti. Durų skylę Jis aklinai užkišo sa
vo sęnu švarku ir auštant jau buvo kiė* 
me, lyg niekur nieko, palikęs dargi (ne
kalta gudrybė!) nusivylusį veidą. Varg
šui kurčiam net į galvą negalėjo ateiti, 
kad Mumu gali išduoti save cypimu: iš 
tikrųjų, visi greitai sužinojo, kad ,Mu- 
mu sugrįžo ir pas jį uždarytą, bet, ar 
gailėdamiesį jo ir jos, o gal jo bijodami, 
neparodė, kad žino jo paslaptį. Tik vie* 
nas prievaizdas pakasė'sau pakaušį, bet 
ir jis numojo ranka: “Na, girdi,; dievai 
jo nematai! Gal ponia ir nesužinos!” Yfž 
tai niekuomet nebylys taip ijęsigtengė, 
kaip tą dieną: išvalė ir išgrandė visą 
kiemą, išravėję iki vienos visas žoleles, 
patsai savo rankomis ištraukė, Visus gė
lyno mietus, norėdamas išmėginti jų 
stiprumą, ir pats atgal juos įkalė — dir
bo, triušę taip, jog net ponia atkreipė' 
dėmesį į jo uolumą. Per dieną Gerasimas 
du sykius vogčiomis užėjo pas savo atsi
skyrėlę, o kąi atėjo naktis, jis atgulė kar
tu su ja (̂mąmteje, o . ne ant šieno, 
tiktai antrą valandą išėję su ja pasi
vaikščioti gryname ore. Pavaikščiojęs su

(Daugiau bus) ' ’

MUMU
(Trumpa

; ............. i' 'į-—- — -—

4 pus!.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)

Jz^rSOiOLES BAKING WgWjft
vi ’5^01/ ———"—

xffgz4 532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS

PYRAGUS BEI.KE1KSUS . J
Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų duonoj 

nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 
pinigų, neslrgsite, nereikės išmoksti gydytojui.

Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apylinkes, * 
j krautuves ir j pavienius narnas; taipgi siunčiame 

ir j kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802

z
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Roosevelto Garbei

Bethlehem, Pa.

TeL EVergreen 8-977Q

STEAK PARTY

IM

telephone 
HTAGU M-MHS

HELP WĄNTED-r-FEMALL 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALK 
RAIKAU NGI-VYRA1

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.'

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

ji prašomi 
ras Norkus, 
York, N. Y.

Moderniškai {rengtos Koplyčioj 

426 TAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J. 
TeL MArket 2-5172

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue 
i Brooklyn 11, N. T.

Matthew 
BUYAUSKAS 
, Laidotuvių Direktorius

Pagerbė Mirusį Rašytoją
Urugvajaus - Brazilijos Kul

tūros Institute buvo suruoštas 
aktas pagerbimui pasaulinio 
garso rašytojo Monteiro Loba
to, mirusio Brazilijoje.

HELP WANTED- P ENI ALA 
REIKALINGOS MOTERYS

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquoi

Praeitą sekmadienį Roose 
velto vardo parke buvo iškil
mingai atidengtas mirusio pre
zidento biustas.. Ceremonijo
je dalyvavo respublikos prezi
dentas ir kiti aukšti vyriau 
sybes bei visuomenės vyrai 
Nuo dabar parkas “NacionąF 
vadinsis Roosevelto vardu.

Prezidentas Vyks Brazilijon
Urugvajaus respublikos pre

zidentas p. Louis Batlle Ber
res padarys oficialų vizitą į 
Braziliją, kviečiamas tos šalies 
vyriausybės.

Sugauta Kontrabanda 
Imigrantais

Saugumo organams pasise
kė sulaikyti 13 lenkų grupę, 
kuri nelegaliai.per Paysandu, 
Salto miestus buvo gabenama 
per rubežių į Argentiną. Pėr 
tardymą paaiškėjo, kad Uru
gvajuje veikia slapta organi
zacija kontrabandai su imi
grantais, atvykstančiais iš Eu
ropos.

Uruguayans

Gadinami elektros motorai
VILNIUS, liepos 13 d. — 

Iki šiol elektros motorai ne
buvo gaminami nei Vilniuje, nei 

O jie 
amonei

“Žalgirio” staklių gamykloje 
j VILNIUS, liepos 13 d. —

Naujosiės Vilnios rajone įsi
kūrė “Žalgirio” staklių gamyk
la. Apie tokią gamyklą Lietu
vos buržuazija nė diešvajojo.

Trečiaisiais, 1 e iri iamaisiais 
stalininio penkmečiu metais ga
mykla kas mėnesį išleidžia po 
keliasdešimt gręžiamųjų stąk-

nONKONKOMA 
8634

Prtkyba su Japonija
Vėl atnaujinami prekybiniai 

ryšiai tarp Urugvajaus ir Ja
ponijos. šiuo tikslu atvyksta 
japonų prekybinė misija. Pir
masis produktų mainas susi
tartas dėl dviejų milijonų do
lerių sumos. Urugvajus Japo
nijai jau pardavė didelį kiekį 
vilnų.

Qydytojai Protestuoja
Pakėlus telėfonų tarifus, 

Urugvajaus visuomenė sukru
to protestuoti. Tarp kitų, 
protesto balsą pareiškė ir gy
dytojai, kurie motyvuoja, kad 
Šis telefono pabranginimas 
juos ypatingai nuskriaudžia .

Athenai. — Graikijos mo 
narchistai’ sušaudė dar 2 ta 
riamus kpmuriistus.

Galingas čikagięčių Protes
tas prieš Atmetimą Progre

syvių Partijos •
Chicago. — Daugiau kaip 

23,000 čikagiečių, sugužėję į 
beisbolo parką, smerkė 111?- 
nojaus valdžią už atsisaky
mą įtraukti Progresyvių 
Partiją į oficialius rinkimų 
sąrašus visai valstijai.

įsigyti Du Nauji Garvežiai
,Šiomis dienomis norvegų 

laivas atvežė iš JAV du di
delius ir brangius garvežius, 
kuriuos nupirko uostb valdy
ba. ’ Sakoma, kad savo mo- 
derniškumu, tokių garvežių 
iki šiol turėjo viena Brazilija, 
visoje Pietų Amerikoje.

. Skersai gatvės nuo Armory :
LIETUVIS LĄ1SNIUOTAS GRĄBOĘįUS

PATYRUSIŲ 
OPERĄTORKŲ REIKALINGA 

PR(Ę MOTERIŠKŲ SUKNELIŲ 
’ DARBAS NUO KAVĄLKŲ

Labai gera alga patyrusiom operatorėm. 
Kręipl^itčs

GROVE DRESS MFG. CORP. 
107 "South Grove St., Freeport, L. 1. 

. ______________ . .______________ (222)

Gamyklos teritorijoje išaugo 
didžiuliai erdvūs pastatai, 
įrengta liejykla, katilinė, meta
lo šiluminio apclirbimp ir kiti 
cechai. ■ . '

Gamyklos, darbininkai dau
gumoje į gamyklą atėjo iŠ Nau
josios Vilnios ir jos'apylinkių 
arba’iš amatų ir FGĄ rriokyk- 
lų. Tačiau jie čia pat dirbdami 
išmokstą valdyti sudėtingus 
įrengimus. Nuo 1947 metų pa
baigos “Žalgirio” ‘ gamykloje

LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINE, VYNAS it 

ALUS

ŠACHMATŲ SIMULTANAS
Kaunas, liepos 12 d. — Vie

tos Kūno Kultūros ir» Sporto 
Komiteto pakviestas, T$RS 
sporto meistras V. Mikėnas ap
lankė Biržų šachmatininkus. 
Biržų Kultūros namuose buvo 
surengti du simultanai prieš 
neribotą žaidėjų skaičių. Pirmą 
dieną prieš meistrą Mikėną 
žaidė 24 šachmatininkai. Po 
triįų valandų žaidimo meistras 
lirimėjo 20 partijų, vieną pra
laimėjo (drg. Griaudiniui), ir 
3 partijos pasibaigė lygiomis 
(prieš TSRS nusipelniusį liau
dies artistą B. Daugdyiotį, drg. 
drg. šmatą ir Dagį).

Antrą dieną iš 25 partijų 
meistras Mikėnas laimėjo 23 
partijas ir dvi ^pralaimėjo (Pa
leckiui ir Snarskiui).

TSRS sporto meistro V. ’Mi
kėno simultano žaidimai sukėlė 
Biržuose didelį susidomėjimą.

(“Tiesos” inf.)

Tupatiškių vandentiekio stotis
VILNIUS, liepos 15 į d. — 

Augantis Vilniaus miestas, jo 
ūkis ir pramonė pareikalavo di
delio kiekio vandens. Teko pa
statyti naują vandentiekio sto
tį Tupatiškėse. šiemet Tupatiš
kių/ vandėntiekio stotis baigta 
statyti ir įrengta. Jos įrengi
mai išbandyti. Tuo tarpu įreng
tu keturi arteziniai šuliniai, o 
penktas bus įrengtas sekantį 
mėnesį, šitie penki arteziniai 
šuliniai Vilniaus miestui per pa
rą duos papildomai keturis 
tūkstančius kubinių metrų van
dens. ' šiomis ’dienomis, atli
kus Tųpatiškių vandentiekio 
stoties naujai pastatytos van
dentiekio, linijos, vamzdžių ga
lutinį valymą ir dezinfekavimą, 
Vilniaus miestas gaus dvigubai 
daugiau vandens, negu gaudavo 
iki karo.

Kalbės *Glen Taylor
Penktadienį, rugsėjo 24 d., 

8 vai. vakare, Hungarian Hall, 
E. 3rd ir Evans §ts., Bethle-* 
hem, kalbės Progresyvių Par
tijos kandidatas. į vice-prezi- 
dlentus Glen Taylor?

Bus ir daugiau kalbėtojų. 
Bethlehem, Easton, Allentown 
miestų ir apylinkės lietuviai 
farmeriai kviečiami dalyvauti.

, a Rengėjai.

paruošta 48 įvairios profesijoj 
specialistai.

75 procentai visų darbininkų 
— jaunimas. Staklių narstymo 
šaltkalvis jaunuolis Vytautas 
Geležauskas jau pasižymėjo ra
cionalizatoriaus gabumais. Jis 
sugalvojo tam tikrus stovus 
gręžiamųjų staklių korpams ir 
apsaugos dangteliams sparčiau 
sunarstyti. Darbas pagreitėjo 
keleriopai. Dąugiastaklininkas 
Dobrovolskis sukonstruavo įren
gimą lotoms frezuoti. Drg. Sta- 
navičius dirba dviem metalo 
drožiamom staklėm.

Tačiau tai tik “Žalgirio” ga
myklos jauno kolektyvo pirmie
ji žingsniai, nes gamykla dar 
tik statosi. Per šį penkmetį ga
mykla peraugs vaikystės metus. 
Dar reikia pastatyti didžiulius 
korpus mechaninio sunarstymo 
cechui ir, administracines patal
pas. Tada “Žalgirio,” gamykla 
gamins dar daugiau įvairių me
talo apdirbimo staklių.

DYE BOX OPERATORIAI
Vien tik patyrę . •

Tikučiam Šiftui

ĮRENGTAS PLAUKYMO . 
baseinas

Tarasai, liepos 12 d. •— Ta
rasuose įvyko atidarymas nau
jai atstayto plaukymo baseino, 
kurį vokiškieji grobikai buvo 
iš pagrindų sunaikinę.' Basei
nas buvo atstatytas komjauni
mo ir jatmimo talkų pagalba. 
Miesto jaunuoliai čia dirbo virš 
300 valandų.’

50 metrų ilgio 15 metrų 
pločio baseinas’ pastatytas ant 
Zarasaičio ežero. Jo centre pa
statytas 8 metrų aukščio bokš
tas šuoliams, įrengti tramply- 
nai, starto tilteliai.

Po atidarymo įvyko plauky
mo rungtynės, kuriose dalyva
vo miesto sporto draugijų plau
kikai. •

Tą pačią dieną miesto stadi
one įvyko futbolo rungtynės 
tarp*Utenos ir Zarasų “Žalgi
rio” komandų, kurios pasibai
gė zarasiečių pergale 9:2.

“Pelenė” Renacimiento Kine
Montevidejaus publika vėl 

turi progą pamatyti naują ta
rybinį filtha — “Pelenė” (La 
Cenicienta)-. Pasirodo,, kad 
tarybinių filmų ciklas Rerfaci- 
miento kino salėje; užtruks dve
ja tiek laiko, kiek buvo numa
tyta, nes kiekvienas filmas, 
vietoj vienos savaitės, publL 
kos gausiai lankomos per dvi 
Savaites. ; ‘"

August Gustas 
BEETAIRE FLORIST 

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
6762 FOURTH ĄVE„ BROOKLYN 20, N. Y. 
•' f (kamp. 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 
ir tt, tetefonuokite ' i r

SHoreroad 8-9380
' Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

., x • ko jūs reikalausite
* Spėcialistai Pritaikymui z 

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 
Užsąkymus taipgi galima Priduoti "T pef' PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 854*Marcy Avę., Brooklyn, N. Y.

Šilko Vabzdžių Kultūra
Pradėta rimtai rūpintis šio

je respublikoje kultivuoti šil
ko vabzdžius. Patirta, kad 
šiai kultūrai Urugvajaus kli
mato sąlygos yra palankiau
sios. Šiuo reikalu tapo su
šauktas Las Piedras mieste 
specialistų suvažiavimas, ku
riame studijuojami bū(įai, 
kaip išplėsti šią žemės ūkio

Manager*

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

musų atsiku 
itin reikalingi

Vilniaus “Elfos” fabrikas, —• 
pokarinio penkmečio naujagi
mis, ryžosi šią spragą užpildy
ti. Garbingas elfiečių ryžtas ap
sivainikavo laimėjimu: Vil
niaus išvadavimo metinių išva
karėse, liepos mėh. 1 dieną, “El
fos” gamykla išleido 618-tąjj 
elektros motorą.

Tai tik pradžia. Liepos mėne
sį respublikos pramonei bus pa
teikta dvigubai' ' daugiau elekt- 
tros motorų, negu birželį* o se
kančiais menesiais elektros m'o-. 
torų gamyba dar labiau padi
dės. Birželio ihėnesį “Elfas” 
gamykla daugumą savo įrengi- 
mų pertvarkė pagal kylančios, 
gamybos apimties reikalavimus. 
Patys elfiečiai sukonstruavo 
pneumatinius kranus ir kitus 
sudėtingus j re ugi m us. ' ;
\ | Tuo pačiu mėtii vyksta nąu- 
jų gamyklos korpų statyba. Jau 
pastatyti trys pagrindiniai 
korpąi elektros transformato
rinė paštotis. Montuojami pa- 
stoties įrengimai, šiomis die
nomis baigtas elektrifikuoti in
strumentinis cechas.

Kooperatines draugijos plėčia 
savo vęiKlą , ,

MAŽEIKIAI?liepos 12 <L — 
Apskrities žemės ūkio koope
racijos draugijos vis labiau 
plečia savo veiklą, šiuri metų 
apskrityje yrą 10 žemės ūkio 
kooperatinių ir 7' gyvulininkys
tės - pięninkystes draugijos. 
Jos Jungia apie 1,700 naujaku
rių, mažažemių ir vidutiniųjų 
valstiečių.

Pavasarį kooperatininkai su
glaustais terminais ir aukšta
me agrotechnikos lygyje atliko 
sėją. Didžiausius visuomeninės 
žemės plotus užsėjo Sėdos, Ak
menės, Mažeikių, valsčių koope
ratines draugijos.

šiuo metu apskrities koope
ratininkai sparčiai ruošiasi ar
tėjančiam derliaus* nuėmimui ir 
žiemkenčių sėjai. Visuomeninė
se kalyese baigiamas derliaus 
nuėmimui reikalingo invėnto- 
riaus remontas.

Apskrities darbo valstiečiai, 
įvertindami bendro, žemės ap
dirbimo, pranašumą ir naudą 
vystant žemes ūkį, gausiai bū
riai į žemės ūkio koopėracijos 
draugijas. Paskutiniu metu. į 
draugijas įstojo 64. nauji na
riai. Pradėtos organizuoti nau
jos draugijos apylinkėse. Jau 
keturiose apylinkėse susiorga
nizavo naujos draugijos.

Neseniai dvi draugijos suor
ganizuotos p Laižuvos ’ valsčiaus 
apylinkėse, kuriose suąibūrp- 43 
priešakiniai valstiečiai. Pirmie
ji į draugijas įstojo mažaže
miai šėmis, fearusįen&, Vaičius 
ir > kiti. Kooperatininkai įsipa- 
reigoj o . tinkamai pasiruošti 
derliaus nuėmimui, išplėsti vi
suomenines žemės plotus,, laiku 
atlikti žiemkenčių sėją ir pa
didinti draugijose narių *skai-

GERIPIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

■' Šavininkas'
■ v '■ '' ( ''

417 Lorimer Street 
Laisyės Name

Brooklyn, _N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėąoą vą^iaf. Taipgi dat- 

žovių jiiąnįnių vąlgių 
gražūs pasirinkimas.

PATYRUSIOS 
OPERATORES .

PRIE SINGER SEWING MAŠINŲ
J. H. MFG. CO. I^c. '<
34 EXCHANGE PLACE
JĘRSĘY CITY. N. J. • , .

Harborside Bldfc., Unit No. 1, 4-tos .Lubos.

URAPER 
Patyrusi ‘ prie aukStos klases GOW)4S IR 

NEGU..........  ..........................

OPERATORĖS 
PRIE BRASSIERES

1 ADATĄ, i ADATOM MASINOS.

LYNN BRASSIERE CO.
37 HUYLER ST., HACKENSACK. N 

HACKENSACK 3-978?

NOTICE is hereby given that License* No, 
L. 5011 bus been issued to the. undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic- Beverage Con
trol Law at 17C Grand St. Ext., Borough 
of Brooklyn, County of Kinęs, to be con
sumed off the premises. '

GRAND ST, EXT. LIQUOR STORE ' 
L & R SCHALZBERG

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway

F. Vi . Shalins
- (SHALINSKAS)

V T It .

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
.WOODHAVEN, N. Y 

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

Visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

Artimiąvysiu metu Apskrity
je būs dar suorganizuota 30 
nąujų draugijų apylinkėse.

A.'Jfiknaitin.

PAJIESKOJIMAl
Pajiėškau .sesers' duktės Bronės 

Vičaitės, išpie’ 1926 ihėfąis išvažia
vusios iš Brockton, Mass., į New
ark, N. J. Jinai pati ąr ją žinantie- 

•anešti man, Kązimie- 
3 E., Houston St., New 

(220-223)

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, ku£ šeimos pato
giai gąli atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose 1c ekstra išlaidų.

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

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

Kanados 
Black Horse Ale 

Joseph Zeidat, Jr 
411 Grand St 
Brooklyn, N. Y. ,

Importuos Daugiau 
“Yerba Mate”

Numatyta padidipti įveži
mą “yerba mate” iš Brazilijos, 
šio augalo pareikalavimas 
Urugvajuje kas kart didėja, 
o kaimyninė Valstybė iš to da
rosi gerą prekybą.

(Iš “Darbo”)

REIKALINGA
Namų Prižiūrėtoja—Draugč. Viduramžė 
terlėkė, nutinkanti gyventi su naile, it 
dešimta mylių nuo New York miesto, 
gyvenimo vieta. Rašykite kokius . IlOdij 
turite. Box 802, Lithuanian Dally la
20, W. 43rd St., New Yrok City, N

Progresistų Partijos kandi
datas Henry Wallace ruošiasi 
plačiam prakalbų maršrutui, 
žemiau paduodame dienas ir 
vietas. Tikimės, jog tuose mi
tinguose skaitlingai dalyvaus 
ir lietuviai. .
Rugsėjo menesį—

23 Toledo, Ohio
24f Cleveland, O.
25 St. Louis, Mo.
26 Chicagoj ir S. Bend, Ind.
28 Dallas, Texas
29 Houston, Texas
30 El Paso, Texas

Spalių mėnesį—
1 Los Angeles, Cal.

2 Los Angeles, Cal.
3 Bakersfield, Cal.
4 Fresno, Cal.
5 Sacramento, Cal.
6 San Francisco, Cal.

• 7 Portland, Ore.
8’ Seattle,. Wash.
9 Eastern Washington

• 10 Minneapolis, Minn.
11 Western Minnesota ii\ 

Duluth
13 Wisconsin

,14 Milwaukee
15 Chicago, Ill.
16 Michigan
17 Detroit, Mich.

• 18 Pittsburgh
19 *Philadelphijoj ir ' 

Reacjing’e
20 Wilkes-Barre ir 

Scranton, Pa.z
24 New Jersey
25 New Jersey
26 New York City
27 New Haven, Conn.
28/New York City
29 NeW York City

. 30 Philadelphijoj
31 New York City 

Lapkričio 1 New York City

Henry Wallace’o 
Prąkalbį. Maršrutas

Dyehousėje
MOKESTIS—$1.45 J VALANDĄ
' KREIPKITĖS' I OFISĄ

Modern Central Dyeing & Finishhg Co., Inc.
101 Ei 23rd St, Paterson, N. J.

' Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., < Brooklyn, N. Y.
STEAK PARTY SPAJJO 2 OCT*

Dabar Įsigykite Steak Party Bilietą.
Galite gahti Happy Days Restaurante.

* Kaina $2.50. Pradžia 8 vai. vakare.
Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma

lonu. Mandagus patąrnavimas.
Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinlmas bei , part. Pra

šome ^užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.
šalę i^nuomuojame dėl puotų, pękUių, krikštynų, parių, vestuvių. 

Žemos kainos už viską. ,
Valgiaiš Ir gėrimais aptarnaujamą žemom kainom.

NEGLIGEĘS. Nuolatinis darbu.
TEWt. 9.E. 48th St„ N. Y. C.

(220)

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
•Iš senų padarau 

naujus paveiks
lus’ ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
i 512 Marion-St., Brooklyn 
Kampas Broadway Ir Stone Ave., prie 

Chauncey. St., Broadway Line.
Tel. AGLenmorė 5-6191

■ 11* na ana ■ ia,     i>iii»s,is m,,
* » ’4. » • • » t

Paul Gustos Funeral Home
INC,. ' . ' ■

MATTHEW P. BALLAS
\ ' ' , ' (BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graboiius-
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus .

Patarnavimas buą užtflcrintas ir už prieinamą kalną.
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo*

/ Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. ‘ BROOKLYN, N.

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, MD.

Cekoslųyąk'ąi rengia, didelį pikni
ką, Su prakalbom. Išgirsite Komite
tą, kuris buvo -nuvykęs į naują Če
koslovakiją,- jie praneš ką jįe ma
te ir patyrė naujoj darbininUų 
respublikoj. Kviečiame *ir lietuvius 
dalyvauti. Piknikas įvyks 19 d. rug
sėjo, Slovakų gražiame ir moderniš
koje salėją Halibird Ave>, Dun
dalk. Pradžia 3 vai. dieną. Važiuoti 
Sparrows Pt. gatvekariu iki Halibird 
Aye., Dundalk. Išlipę eikite du blo
kus į salę. Automobiliais važiuokite 
Eastern Ave. arba Canton Ave. iki 
Boston St., pro gasų tankas į Hali
bird; Ave., prieš Halibird Kempę. — 
Komitetas.

ROCHESTER, N/ Y.
LLD 50 kp. rengia didelį išvažia

vimą pas dd. Mehnauskus^ ūkeje, 
Penfield, N. Y. įvyks rugsėjo 19 d., 
1 vai. dieną. Pelnas bus skiriamas 
spaudos naudai. Kurie automobiliaus 
neturite, ateikite į Gedemino s^lę, 
tai gausite progą nuvažiuoti. O ku
rie turite automobilius įr vietos, 
taipgi ateikite’ į Gedernino salę, 
gausite “kostumęrių” užtektinai. Už- 
kviečią visus — Kom. (219-220) 
........ „a...... u...........A...--------- ----—----

J; J; Kaškiaučius, M. D.
fiso'bummer Ąvepue,

Newark 4, N. J. , 
į ' Humboldt 2^64 į



i

Priminimas

Valandos

keletas neuž

Skambančių Stygų Aidai

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

701 Grand Street

10 vai. 
maisto 
paga-

Labai Myli Dukterį, 
Pinigus—Dar Labiau

Higgins 
artimu 

užrašy-

darbįe;
kandida

niekai
i’*“

' >Bet
būdai

Atidengia LaGuardijai 
Paminklą

Demokratai Negali Skųstis 
Būk Darbiečiai Nedraugingi

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST., >
Cor. Hewes St.

Parduoda naujas ir taiso 
sekamas mašinas:

Vacuum Cleaners^ Skalbi
mui Mašinas, Fngidaires, 

Television ir Radios.

Brooklyn, N. Y. — Į Ja 
maicos pelkes nukrito pri 
vatus lėktuvas; žuvo du vy 
rai. •• .

ateiti prie 
kur išvažiuos

Komisijos narys
A. Mureika

Darbininkai šiemet žymiai 
padaugins balsus savo (ALP) 
partijos balotu. Įgriso darbi-

Laidotuviųy apeigomis rūpi 
nasi grab. J. Garšva. ; ; .

o šeštadieniais 
po pietų

Abieji susirenka Li- 
Auditorijoj, 110-06 ?At- 
Avė., ■ Richmond Hill

BRONY- AfFNTliRA EMKA mfg. & trading co.
DIIVIIA nULHlUIUl 2770 Third Ave. (Kamp. 146th St.)

MO. 9-6761

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligoniu kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

'RECEPTŲ SPEęiALISTAI. ‘

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G.

tel. EVergreen 7-6238'

Peter 
KAPISKAS

282 UNION AVE. BB
B Tel. EVeYgreen 4-9612

Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio
Susidedant iš Daimantų, platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, DaimAntinių Vedybi
nių žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailiu Moteriškų ir Vyriškiu
Laikrodžiu Didelis Pasirinkimas /

Antradienį, rugsėjo 14-tą, 
Li be rty ‘ A u d itori j o j” i rt’ vė 1” su- ; 
skambėjo vyturiečių 'stygos, 
vasaros atostogų metu buvur 
sios tyliomis. Kol kas tos 
stygos suskambėjo dar ne taip 
drąsiai ir ne taip garsiai, kaip 
turėtų būti. O taip yra gal 
dėl to, kad dar ne daugelis 
rankų tas stygas virpina. At
eityje tikimasi išgirsti • jų* 
skambesį ryškiau, kuomet 'to 
skambesio atgarsiai pradės 
nuaidėti lietuvybėje užsnūdu
sių šios apylinkės lietuvių šir
dyse ... , . ’

Pas mus, brdoklyniečius, o 
ypatingai pas vyturiečius, da
bar iš Chicagos yra atvykęs su 
savo kankliais ir grynai lietu
viškomis dainomis bardas-dai- 
niuš Juozas Budrevičius. Apie 
jį, iš ^pradžių nedrąsiai, skep-1 
tiškai, pradėjo spiestis vytu- 
riečiai. Praeitą > antradienį 
vyturiečių grupė susidėjo iš 
apie 18-ko^ kanklininkų. Ti
kimasi, kad vėliau, jų skaičius 
bent dvigubai paaugs:

Praeitą antrądienį /pas vy
turiečius ‘ lankėsi veteranas 
meninėje srityje darbuotojas 
V. Bovinas ir Aido ' Choro 
mokytojas /Jurgis Kazakevi
čius. Jiedu pasveikindami nau
jąjį vyturiečių mokytoją, lin
kėjo jam, kaįp t ir vyturie- 
čiamst' gerų pasekmių, /paža
dėdami jiems paramą. Vytu- 
riečiaį nuo savęs „irgi pasisa
kė, kad jie pasiryžę išauginti 
tokią stygų orkestrą, kokios ne 
tik Brooklynas, bet visa lietu
vių išeivija dar nėra mačiu-

, BAR & GRILL <
Degtinės, Vynai ir Ąlus 

RHĖINGOLD
r • BEER & ALES

Ciation praneša, jog šio sek
madienio popietį, 2 valandą, 
Woodlawn kapinėse, ties Je- 
rbftie ir Bainbridge Avės, var
tais, atidengiamas LaGuardia 
paminklas. Tai paprastas 
antkapis, pažymįs jo pasilsio

eina visi j pragarą su 
savo patarimais, kai

Kreipkitės: 
104-12 - lllth Street

nigan, Lawrence P.
Philip J. Schupler. 
pastatė 18-ką.
' šiemet Brooklyno 

čiai statė savuosius 
tus visuose tuose distriktuose, 
kuriuose nesirado darbinin
kams priimtino demokratų ar 
kurios kitos partijos kandida-

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų, Džlū- 
lėrių. Taipgi Costume Džiūlėrių Sulyg

Vėliausios Dienos < v
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

Deja, to atsiekti bus gali- 

operuojant. < Patys : 
kooperaciją parodę LKM na
riai, iš kurių jš karto J. Bu
drevičius ėmėsi organizuoti 
stygų orkestrą. LKM —- yra 
žalia medžiągavyturiečiai 
daugumoje yra muzikoje to
lokai pažengę. Bet 'Budrevi
čius pasiryžęs, dirbti sir abiėm 
grupėmis: Jis pasiryžęs la
vinti LKM nahius iki tol, kol 
jie bus tinkami Vyturėliui, o 
paskui sulieti visus Įtartu.

Taigi, skaitantieji šį rašinį 
raginkite jaunuolius' kurie 
neskaito lietuviškai, antradie
nių vakarais ateiti pas vytu
riečius, o šeštadieniais, 2-rą 
valandą po pietų, ateiti į 
LKM. 
berty 
lantic

DĖL KOVOS Už BUTĄ
< . a /r

Mrs. I^llen Perry, 43 metų, 
buvusi kaltinama, kad jinai 
liejusi karštu vandeniu ant at-

licijos. Long Isjąnd City teis
ine tapo paliii()su(>t;i b<‘ b;iii.';

I iries. Pdlicištaš atsisajkė ją 
kaltinti, pripažindamas, jog 
jinai tuo tarpu'buvo' Ihbai su
jaudinta dėl netekimo' buto.

ATYDOS!
Mes Priimame 

Pundelius į 
RUMUNIJA

(APMOKĖTAIS MUITAIS)

Didysis Madison Square 
Garden masinis mitingas pa
reikšti protestą prieš persekio
jimą darbininkų vadų įvyks 
jau šį ketvirtadienį, rugsėjo 
23-čios vakarą. Apie tc^ mi7 
tingo svarbą ankstybojo plie
no darbininkų streiko vadas ir 
kovotojas už nedarbo. ap- 
draudą, Amerikos Komunistų 
Partijos pirmininkas William 
Z Foster pareiškė:

“Jeigu mes siekiame gauti 
‘gerą teismą/ mes turime už 
jį kovoti, ir smarkiai kovoti.” 

v Dalimi tos kovos už žmoniš
ką , teismą įkaitintiems komu
nistų vadams ir visai darbinin
kų klasei, kuri kartu su va
dais teisiama vergijon, dalimi 
protesto prieš vergėjus bus 
23-čios vakarą įvyksiantis 
mitinga^ Gardene. j )

Perpildytas ‘Gardepas reikš 
geresnį, teismą. Tad kiekvie
no demokratijos praktikoje 
mylėtojo prievolė ten būti.

L. K. N.

šęima velionies Domininko 
Paškevičiaus, mirusio rugsėjo 
6-tą, ir palaidoto šv. Jono Ka
pinėse po,gedulo apeigų St. 
Theresa of Avila katalikų 
bažnyčioje, reiškiame padėką 
visiems* giminėms ir draugams, 
kurie pagerbė velionį dalyva7 
vimu laidotuvėse, mišiomis ir 
gėlėmis. ,

Našlė Ludwiga,
Duktė Birutė,
Sūnūs Algirdas ir Vytautas, 
Žmona Adelė, Du Anūkąi, 
Pusbrolis Julius Kapronis.

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktų 
Iki Jums Jo Reikės •

ROBERT LIPTON

visais
jie kainuoja jam bent kiek

Tė^vas nepaprastai myli sa
vo dukterį. Jinai jam—“vis
kas pasaulyj”; dėl jos jis nie
ko nesigailėtų. - Dar labiau 
jis ėmė ja rūpintis, kai paste
bėjo jos nerimą. Ko gi jai 
trūksta? Kas jos sielą sle
gia? Gal ko nepasiekiamo, 
ji siekia? Kokia beviltė gali 
kamuoti jauną, gražią, vien
turtę pinigingo tėvo dukru-

Amerikos Darbo Partija yra 
pasiryžusi kooperuoti su viso
mis partijomis, visose tose vie
tose, kur"tiktai tos partijos pa
statė tinkamus kandidatus, 
vėlius darbo partijos para
mos.

Nežiūrint prezidento Tl’u- 
mano ir jo demokratų didžiu
mos didelių prasižengimų 
prieš darbininkus\ darbiečiai 
nepasmerkė nei vieno demo
krato tiktai dėl to, kad jo 
partija prasikalto darbinin
kams. Kiekvieną .kandida
tą atskirai sprendžia pa
gal jo darbus šalies kongre
se ar valstijos senate ar sei
melyje.

Brooklyno ant American La
bor Party (ALP) baloto, yra 
trys demokratai kongresma- 
nai: John J. Delaney, Joseph 
L. Pfeifer ir Emanuel Celler. 
Savų kandidatų darbiečiai pa
state 6.

Į valstijos senatorius pasta
tė 4 demokratus: Harry 
Gittleąon, Samuel L. Green
berg, Fred G. Moritt, William 
Rosenblatt. Savuo^jus pasta-

Ir vėl senis sielojasi dėl 
dukters-nerimo, ir vėl sakosi 
nieko, nesigailėtų jai sielą pa- 
skaistinti.

Kada, kur ir kam tai atsi
tiko?

Ne atsitiko, bet dar atsitiks.
Visa tai turėsite progą pa

matyt kito (spalių) mėnesio 
17-tą dieną, Lietuvių Kultūri
niam Centre — Liberty Audi- 
torium’e,' Richmond Hill. Ta
da ir ten Lietuvių Kalbos Mo
kyklėlės kolektyvas statys sce
noj triveiksmę-komediją “Mei
lė—visų ligų gydytoja,” kuri 
smagiai jus prijuokiųs. ,

H f > , ' ( ••

Įsigykite bilietus iš' anksto. 
Kaina — $1.00? Nesigailėkite 
savęs pasmaginimpi ir, mokyk
los paramai doleriu,ko, kaip 
tas senis gailisi jo savo duk
ters laimei! Rėmėjas.

John Markūnas, 65 m. am
žiaus. Gyveno 229 Grand Št., 
Brooklyn, N. Y» Mirė rugsėjo 
16 d., namuose. Kūnas pašar
votas grąb. J. Garšvos koply
čioj, 23Į Bedford Ay^., Brook
lyne. Laidotuvės įvyks rugsė
jo 20 d., ŠV. Traicės kapinėse. 
Velionis paliko nuliūdime^ 4 
sūnus, dvi dukteris ir 10 anu-

Auditorijbs restorante bus 
gera vakarienė (jos pagei
daujantiems).

Po vakarienės, 8 valandą, 
daktaras Antanas Petriką 
teiks paskaitą apie senosios

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų,'“Vestuvių,’ Susirinkimų ir tt. 

Puikus steičius su paujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
s Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel STagg 2-3842

Vakarienė, Paskaita ir 
Atidarymas Skaityklos

Prievakariais šeštadienį, 18- 
tą, visi susidomėjusieji skai
tyklos atidarymu, paskaita .ar
ba norintieji vien tik gerai 
pavakarieniauti, patrauks į 
Liberty Auditoriją, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill.

Į valstijos seimelį-assembly 
pastatė 6 demokratus: Max 
M. Turshen, Bernard Austin, 
Louis Kalish, Eugene F. Ban-

Murphy,
Savųjų

TONY’S' ® 
UP-TO-DATE

BARBERSHOP
ANTANUS LEIMONA8

Savininkąs; 1

306 UNION AVĘNUE 
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Ar Žinote, Koks Maistas 
Yra Naudingiausis 
Sveikatai?

Maistas yra svarbiausis gy
vybės palaikymo elementas. 
Todėl maistas turi būti tur
tingas vitaminais, proteinu ir 
mineralais; Tai svarbiausi 
^ūnui aprūpinti dalykai. Bet— 
j Kur tie patys didžiausieji 
stebukladariai randasi ? Kur 
ir kaip juos gauti?

randasi musų ’ ‘ įsasdfenineje 
duonoje, - pasiren
kame. Jie randami ir visame 
kitame, kas mūsų daržuosę, 
soduose ir laukuose auga, jei
gu tie augmėnys tebėra nesu
gadinti.

Ateikite išgirsti daktaro J. 
J. • Kaškiaučiaus prelekciją 
apie sveikatą ir apie naudin
gą sveikatai maistą. W> J. 
Tomsonas kalbės apie natūra
li maistą.

Prelekcijos apie sveikatą ir 
kalbų apie naturalį maistą po
pietis įvyks už savaitės sek
madienį, rugsėjo 26-tą, Liber
ty Auditorijoje, 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill. 
Pradžia 2 vai. po pie^ų. Įėji
mas bemokamas; Rengia Svei
katos Kultūros Klubas.

Čirm prelekcijos* 
ryto, bus naturališko 
paroda. Gaspadinės 
rhiną tos rūšies pietus, visi tu 
tėsiihe progą skąniai paval

ATDARA DlfcNU IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

, GYDYTOJAS .

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Šis | Šeštadienis
Veiksmu Per Visą Dieną

Piniguočio dukteriai sura
minti, pralinksminti, kaimynai 
siūlo įvairių priemonių, jei tik 
tėvas jas priimtų. O kaipgi 
ne! Senis sakosi jam viskas 

prieš dukters laimę, 
visos tos priemonės ir 

kaintfoja biskutį pinigų.

JJetuvos diplomato Jurgio 
Baltrušaičio kūrinius.

Užbaigus paskaitą, bus ga- 
lipia apžiūrinėti skaitykloje 
jau turimus laikraščius, kny
gas, gauti apie skaityklą vi
sas. informacijas. O kas norės, 
galės grįžti į restorantą pasi
vaišinti, arba pažaisti bowlin- 
gu, kadangi šios 'Sbi įstaigos 
vpiks per visą vakarą.

Atidarymas skaityklos—-di
dis įvykis Brooklyno lietuvių 
kultūriniame gyvenime. Jau 
per eilę metų nebeturėjome 
skaityklos dėl. stokos tinkamų 
patalpų. Liudsais nuo susirin
kimų vakarais žmonės neturė
davo kur naudingai praleisti 
laiką?' , ‘ ,

EKSPRESU PRISTATOMA APDRAUSTI

“READY-T0-SH1P” PUNDELIAI
DRABUŽIŲ • MAISTO

TAIPR.AITER1AI O SIUVAMOSIOS MASINOS 

11TQCD Ir į Visas Pasaulio balls.
UmmA (Apmokėtais Muitais) ~'

Reikaliu.kit NEMOKAMO KATALOGO fiiąndicn

Iš Ryto Laivu Ekskursija 
Į Bear Mountain

Šio šeštadienio rytą, rug
sėjo 18-tą, Rietuvių Kalbos 
mokyklėlės mokiniai, mokyto
jai, jų draugai ir visi norin
tieji su jais keliauti susirinks 
BMT Jamaica linijos Hewes 
stotyje, Williauisburge, tarp 
8:15 ir 8:30 ryto. Iš čia sy
kiu važiuos prieplaukon. Kam 
patogiau, pribus tiesiai prie
plaukon.

Prieplaukon privalo pribū
ti ne vėliau 9:15. Laivas iš
plauks 10 valandą.

Day Line laivų linijos prie
plauka randasi gale W. 40th 
St., New Yorke.

LITUANICA SQUARE < 

RESTAURANT 
Steven Augustine & Frank Sanko

' SAVININKAI 

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN® 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

• Džiaugsmingą, šilta širdžiai ir juokinga... ' '
J GARY COOPER ir ANN SHERIDAN
t, / Lep MoCarey’a . f '

: • “GOOD SAM”
p »u RAY COLLINS * EDtyTUND LOWE * JOAN LORRlNG
9 CLINTON 8UNDBERG x' "
• Pagamino RKO Radio Pictures
g DID4IQJOJ SCENOJ v . t/'MUaCANA” . . . JlocketteM. Corps d« Billet.
? • Glee Club, Mueio Hail SinifonUoe ■ Ork. Vadovybėje Alexander Smalleh».

------ - -------- Į ...........................a* |> ........ ......... ........

ninkams rėmimas savo priešų. 
Kuris 'darbininkas panorės 
balsuoti už IIooverio-Dewey 
republikonus ar Trumano de
mokratus? Juk tai jie jam 
ant kaklo užnėrė Taft-Hartley 
akto kilpą, uždraudžiančią 
streikus ir terorizuojančią 
streikierius.

Pragyvenimo kainos pasilie
ka nekontroliuotomis, viskas 
nesvietiškai pabrango, o algų 
pakėlimo nelauk, nes bosas be 
streiko nesiskubina mokesties 
kelti. Streikuoti nevalia, ka
da tau patogus laikas—įsako 
laukti 80 dienų, kol bosas pri
sirengs laužyti streiką.' O jei
gu ir tuomet bosui dar ne
vyksta laužyti streiko; negau
na civilinių, skebų, valdžia 
verčia armiją skebauti.

Didėlis būrys darbiečių ir i pinigui 
jų parinktų gerųjų kandidatų 
sudemokratintų kongresą, 
valstijines ir miestams įstaty
mų leidimo įstaigas. Niekas 
neįbeverstų darbininkų tapti 
alkanais vergais. Paragintų 
samdytojų su- darbininkais 
ginčus išrišti kolektyvėse de
rybose. O jeigu dar rastųsi 
užsispyrėlių samdytoji, kurie 
su darbininkais nesit^ria, dar
bininkai galėtų streiko^ keliu 
apginti savo teises be valdžios 
vertimo armijos streiklau^iau- 
ti bosų naudai prieš darbinin
kus. X

Balsavimai Įvyks lapkričio 2 
dieną. Tačiau balsuoti galės 
tiktai tas, kuris bus užsiregis
travęs 'savaitę rugsėjo 27-tą, 
baigiant spalių 2-rą. f

Registracija ir balsavimas 
yra lengviausios, bet svarbiau
sios piliečio prievolės.

Pilietis.

.Brooklyne įvestas moderniš
kas gatvekaris ant ‘St. Johns 
Place ir visu tos linijos ruož
tu. Naujieji yra apauti gumi
niais “bataijs,” nevartoja tre- 
kių, tačiau tebevartoja elek
trą. Tie gėriau už busus, ne- 
smardina oro., '

UOJT PROGA 
PRISIJUOKTU!! * ,
ONB - ANNE
y E R BAXTER

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
\ 221 South 4th Street

' BROOKLYN, N. Y.
Tėl. EVergreen 7-8888

Valandos: j!— 8 vakare
Penktadieniais uždaryta. 
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6 pusl.-^-Laisv& (Liberty, Lith. Daily)-r-Šešt.t 'Rugs. 18/ 1948

Antanas Šakočius, 55 metų 
amžiaus. Gyveno 35§. Broad
way, Brooklyn, N. Y. MJrė 
rugsėjo 16 d., Cumberland li
goninėj. Kūnas pašarvotas 
grab. J. Garšvos koplyčioj, 
231 Bedford Ave., Brookline. 
Laidotuvės įvyks rugsėjo 20 d. 
Velionis palikd nūliūdime se
serį Agnės. Narus.

Laidotuvių apeigomjs rūpi
nasi grab. J. Garšva. i

THE LUCK of THE IRISH’
CECIL KRLLAWAY • LEE J. COBB 

Mth C«Btury Fot filmą
. .1 . SCENOJ ASMENIŠKAI . . . .
.. .... ED SULLIVAN ir i
Harvwt Baliaaa Laimėtojai
Spcetoliai JOB HOWARD, AL BERNIE 
. . . . LEDINRJE SCENOJE . . i .

SJMFONETft ANT LEDO , 
tvaicUiluoja

. . . . Amald Skoda...........................

"OOW tth avenue 
JlLV/Zk I. ir BOTH STREET

vietą.
Paminklą suplanavę Eggers 

& architektai.
buvęs' LaGuardijos 
draugu. Ant akmens 
ti tik trys žodžiai:

N -‘La Guardia” 
J “Statesman” 
.“Humanitarian” 
-Apeigose kalbas jo buvę 

draugai parkų komisionierius 
Robert Moses ir buvęs Miesto 
'Tarybos prezidentas Newbold 
Morrįs, taipgi dvasiškis Ge
rald V. Barry.

Dar Turite Progos
Norintieji važiuoti rytoj, 

Sekmadienį, 19 rugsėjo, į Ai
do ir Sietyno Chorų pikniką, 
galite anksčiau 

.Laisvės namo, iš 
autdbusar.

Regis dar yra 
imtų šėdyrtių; tad turėsite pro
gos nuvažiuoti piknikan kar
tu su aidiečiais. 'Autobusai iš
važiuos lygiai 1 valandą po 
piet.' ’ Kelionė į ten ir atgal 
kainuoja tik $2. Koresp.

WORLD TOURISTS .nc.
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