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Našvėje Krizė. " 
Žmonės Liks be Darbo ir 
Išeitis? [Duonos.
Armonika Isipilietino.
$15,000 už Sugavimą

Gengsterių. 
Rašo R. MIZARA

;■

Metai XXXVHL x Dienraščio
275 metų amžiaus Nashua 

(N. H.) miestas laukia kri
zės. Vietos tekstilės fabri
ko savininkai nutarė fabriką 
likviduoti ir 3,500 darbinin
kų, pelniusių jame duoną, pa- 

F likti be darbo.
Fabriko savininkas yra 

Textron, Ine., — korporacija, 
kurios prezidento pareigas ei
na Royal S. Little.

Netikėtas kompanijos nuta
rimas nusiaubė baime visą 
miestą: darbininkai, jų unija, 
senatoriai, bankininkai, krau
tuvių savininkai prašo • Mr. 
Little’io “susimylėti.” ‘

šiuos žodžius rašant, Naš
vėje tęsiasi/konferencijos, pa
sitarimai, posėdžiai.

Bet Mr. Little pasakė: jei
gu jau mes ir paliksime Naš
vėje, fabriką, tai jame dirbs 
ne daugiau, kaip pusė tų'dar
bininkų, kiek dirbo ligi šiol. 
Kiti atsidurs bedarbių gretos-

Garsusis artistas aktorius-dainininkas Paul Robeson 
kalbasi sw Ferry Street Bridge gyventojais Eugene, 
Oregon. Ten apie 30 negrų šeimų yra priverstos gy
venti iš smaluotos popiėros sukaltose pašiūrėsė, nes 
priešnegriški miesto nuostatai neleidžia jiems apsigy
venti mieste esamuose namuose. Robesonas apkeliau-

j Astra. Pranešimas nepat- 
daugiau i virtintas.
tekstilės
pietines

Našvėje gyvena nemažai 
lietuvių. Per metų metus jie 
dirbo, o šiandien dirba jų vai
kai.

žmonės įsigijo namelius, nu
sistatė savo amžių čia praleis
ti, o dabar fabrikantas mos
telėjo ranka ir jie pasilieka 
be darbo, be ateities.
. Tokia jau yra “laisvojo 
verslo” sistemos tvarka!

Kadaige ir šifu eilučių ra
šytojas dirbo tame tekstilės 
fabrike 
d as už

Vis
aujosios Anglijos 
brikų keliama į

valstijas arba į Puerto Rico.
, Ten darbininkai neorgani

zuoti; ten jie dirba 
žesnes algas; 'ten 
fabrikantams lieka 
pelnų.

Prieš CIO ir ADF 
gyvas rpikalas: juo
suorganizuoti pietinių valstijų 
darbininkus, ka<jų algos ir 
darbo sąlygos lygintųsi šiau
rės valstijų darbininkų al
goms ir darbo sąlygoms.

Deja, šiandien CIO ir ADF 
lyderiams ne tai rupi: jiems 
.rūpi kova prieš komunizmą...

35,000 gyventojų miestas— 
Našvė — šiandien stovi prieš 
labai miglotą ateiti.
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ofrn. •— Švedija už 
Svietų žinių, ^gen*

Bernadotte, Jungt. Tautų 
tarpininką arabam su žy
dais taikyti.

tekstilės
— dirbo ilgas valan- 
6 dolerius savaitėje.

PAŠAUTAS JANKIŲ OFI- 
CIERIUŠ VOKIETIJOJ.
• Bremen, Vokietiją. —Ta-

ace ir kitus demokratijos ir taikos išsaugojimo 
kandidatus.

nieji vadai buvo pašalinti 
arba pasitraukė iš vadovy
bės laike dabartinio Socia
listų Partijos suvažiavimo.'

švedijosJ valdžia padarė 
slaptą karinę sutartį su A 
merika

Triest. — Buvo mėginta 
nužudyt Jugoslavijos valdo
vą Tito, kuomet jis važiavo 
automobiliu Jugoslavijoj, 
kadp praneša žinių agentūra

už ma- 
tekstilės 
daugiau

stovi šis 
greičiau

kuriuos- tas lėktuvas. 
j a-

čiuose ir pirktu laiku per automobiliu. Buvo paleistos 
radiją ragino piliečius, kad 4 kulkos iš /kito. pravAžiuo- 
rinkimuose balsūotų pHeš jančio automobilio
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s Tel Aviv. — Izraelio mi- ; ’ 
nistrų kabinetas paskyrė ; Stockhol 
$20,000 tam, kas išduos as- ginčijo So

jos premjeras Ed. Osubka- lams, o čionaitiniai' federal po galvon pašautas medika-
Morawski ir trys kiti dėsi- cinlai maliavoto j ai per ap- lįs mnerikbnų kapitonas F.

mokamus skelbinjus ląikraš- S.'Cohen bevažiuojant jam-menis, kurie nušovė grafą tūros TASS pranešimą, kad

Washington. — Kongres- 
Amerikos Muzikantų Fede- manų Neamerikinės Veiklos 

racijos (unijos) prezidentas 
KM James Caesar Petrillo pareis-

9^9 jog armonika yra muzika- 
finis instrumentas ir armonis-. 
tai gali įstoti į jo vadovauja
mą uniją.. v , 

Ligi šiol Petrillo to titulo 
armonikai nepripažino.

Aš žinau nemažai žmonių, 
kuriems armonika visuomet 
buvo artimesnė ir aukštesnė 
už smuiką ir arfą.

USA Komunistų Partija ski
ria $15,000 dovanų tam arba 
tiems, kurie nurodys asmenis, 
aną dieną užpuolusius ir žiau
riai sumušusius partijos vadą 
Robert G. Thompson^

Tolydžio partija, reikalauja, 
ad miesto vyriausybė — po- 
cija— padarytų galą gengs- 
jrių ir chuliganų siautėji

mams.
Netenka nei sakyti, jog 

Thompson o užpuolikai savo 
žygį” atliko politiniais sume

timais. * •

i * —Nąamerikinis Komitetas 
yra kur kas neamerikoniškes- 
nis, negu tie žmonės, kuriuos

’ šitaip pareiškė prezidentas 
Trumanas, pasiekęs Kaliforni-

Ponas .Trumanas pasakė ti
krą tiesą. Bet argi ne jo vy-

Darbo Žmomy 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyn e $8.00
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THE LITHUANIAN.DAILY
-•g? -......... ....... . -------------La

Lenkijos Delegatas Sako, Amerika 
Daro iš Vakarinės Vokietijos 
įnagį Pasauliui Užkariauti

/ •

Smerkia Marshallo Planą, Kaip Wall Stryto įrankį 
Ir Vakarinės Europos (Jkio-Pramonės Puldytoją

Paryžius. — Amerikos 
valstybės sekretorius Mar- 
shallas, kalbėdamas Jungt. 
Tautų Seime, užsipuldinėjo 
Sovietų Sąjungą ir jos kai
mynus, neminėdamas jų 
vardų. Marshallas sakė, kad 
tuos kraštus, girdi, ^valdąs 
“policinės valstybės teror 
ras.” Bet jis gynė monar
cho - fašistinę Graikijos 
valdžią. ’ ' <

Į Marshallo kalbą atsilie
pė Lenkijos užsienio reika
lų ministras Zygmuntas 
Modzelewski. Jisai smerkė 
amerikonus ir anglus už Vo
kietijos skaldymą ir atski-

Buvę Pasimota 
Nužudyt Tito?

PABĖGO GENEROLAS 
IŠ LENKŲ AMBASADOS

Washington. — Lenkijos 
ambasados Jnarys - padėjė
jas generolas Izydoras Mo- 
delski pabėgo iš. tarnybos ir 
prašo Amerikos valdžią leist 
jam šioje šalyje apsigyventi 
su pačia ir 2’ sūnumis. Jis 
pasakojo, būk dabartinė 
Lenkijos valdžia “Rusijos 
įrankis.” ..

SMARKĖJA LERMAS DĖL 
VADINAMŲ “ŠNIPŲ”

Komitetas kelia didžiausią 
ermydėrį, ieškodamas tūlo 
Arthuro Adamso ir kitų ta
riamų “atominių Rusijos 
šnipų.” Komitetas šūkauja, 
būk Sovietai per savo drau
gus demokratų valdžioje iš
gavę bent dalį atominių 
slaptybių ir kitus karinius 
sekretus.

Wallace Sako, Truman 
Remia Išnaudotojus

Toledo, Ohio. — Henry- 
Wallace, Progresyvių Parti
jos kandidatas pFezidento 
vietai, kaltino Trumano val
džią, kad ji netraukia teis
man amunicijos fabrikantų, 
geležinkelių kompanijų, ir 
kitų įmonių, kurios karo 
metu nusuko valdžiai bilio- 
nus dolerių.
. ORAS.-—šaltoka giedra.

riausybė sudarė tas sąlygas, 
kuriose veikia Neamerikinis 
Komitetas?' .

Kas pradėjo raudonbaubiz- 
mo kampaniją,- jei ne Trumą- 
no administracija?

Kas -talkininkauja Neame- 
rikiniam Komitetui?

’ t '

ros valstybės steigimą 
karinėje Vokietijoje - Bizo- 
nijoje.' O kas liečia Mar
shallo planą, tai Modzelews- 
ki .pareiškė:

— Marshallo planas pa
matiniai siekia paversti va
karinę Vokietiją Amerikos 
įrankiu pasauliui užkariau
ti; taipgi naudot vakarinę 
Vokietiją kaip reakc. tvir
tovę Wall Stryto naudai. 
Kas liečia vadinamą Mar
shallo plano pagalbą vakari
nės Europos kraštams, tas 
planas, žadėdamas, jiems 
gėrovę, jau puldo tų kraštų 
ūkį ir pramonę. t
.................................... ■.. .. ............ , ... .......- ........... .

Dewey Šaukia Laikyt 
Atom-Bomby Sekretą

Phoenix, Ariz. —- Repub- 
likonų kandidatas į prezi
dentus Tomas Dewey už- 
reiškč, jog Amerika būtinai 
turi pasilaikyti atominių 
bombų sekretą. Jis kariškai 
deklamavo prięš Sovietus* ir 
nukalbėjo, būk ^milionai 
laisvę mylinčių žmonių pa
saulyje dėkpją už atom- 
bonibų sekretą.”

Vengrija Pakorė 
Nacių Komendantą

Budapest.—Vengrijos tei
smo sprendimu ,tapo pakar
tas Imre Nodosi, buvęs na
cių komendantas sostinei 
Budapestui. Jis4 nubaustas 
už tai, kad karo metu davė 
įsakymus urmu žudyti nacių 
priešus ir susprogdinti 
sus Budapešto tiltus.

Surasta 11 Žuvusiųjų su 
Amerikos Lėktuvu

Portland, Ore. —Kana
dos kalnuose surado lavonus 
11 žmonių, kurie prieš 5 
metus žuvo su Amerikos ka
rinio transporto lėktuvu. 
Rasta ir pusė miliono dole- 
rių, I 
nešė Alaskon, kaip algas 
merįkinei kariuomenei.

7 MILIŪNAI PRAN
CŪZŲ STREIKAVO

Paryžius. — Penktadienį 
popiet streikavo 7 milionai 
Francijos darbininkų; itei- 
įcalavo pakelt algą 33 nuo
šimčiais ir demonstravo 
prieš valdžią, kuri taksus, 
pakėlė. ,

Pašalinti 4 Lenkijos 
Socialistų Partijos Vadai

’ . "v ~---- - ' ■ ■
Varšava. — Buvęs Lenki

Graikijos Partizanai Vėl 
Prakirto1-Fašištių Linijas

Athenai, Graikija.— Mo
narchistų armijos koman- 
dieriai pripažino, kad grai
kų partizanai vėl atmetė 
juos Kastorijos miesto apy
linkėje, už keliolikos mylių 
nuo Albanijos sienos.

Partizanų radijas* prane
šė, kad jiė prakirtd monar- 
cho-fašistų linijas, pažygia
vo 5 mylias artyn Kastori
jos ir užėmė pozicijas tik 
už 8 mylių nuo jos.

Pažangus Anglų Kunigas Johnson 
Vėl Prašosi Įleist Amerikon

London. — Garsusis Can- 
terbury’o katedros dekanas, 
kųn. Hewlett Johnson ant
rą kartą kreipėsi į Jungti
nių Valstijų atstovybę, kad 
duotų jam leidimą Ameri
kon keliauti. JisAi sakė, kad 
jo kelionės tikslas — aiškin
ti amerikiečiams, kaip rei
kia saugoti taiką ir ugdyti 
draugiškumą tarp • įvairių 
tautų./ '-/ /• '<

.   ................................................... —-      .................................... ............................V........................................................................—

NUBAUSTA UNIJA. KAD VARTOJO PINIGUS 
PRIES ■ TAFTO - HARTLEY® RĖMĖJUS

New Ęaven, Conn. —Fe- 
deralis teisėjas Carroll C. 
Hincks atrado kaltais Dar
bo Federacijos Maliavotojų 
Unijos vietinį skyrių ir bu-' 
vusį skyriaus pirmininką 
Johną R. O’Brieną, kad jie 
sulaužę Tafto-Hartley’o į- 
statymą.

Tas įstatymas - užginą 
darbininkų unijoms leisti 
pinigus politiniams ’tiks
lams^ o čionaitiniai' federal'

Per trijų dienų kautynes 
šiame, fronte partizanai už
mušė ,763 ’monarchistus, su
žeidė bei paėmė nelaisvėn 
dar .1,752 monarchistų ka
reivius ir oficierius. Parti
zanai, tarp kitko, užėmė 
Dendrochori miestelį. •
. Amerikonų generolas Van 
Fleet pavarė sumuštos mo
narchistų divizijos koman- 
dierių.

I

Dabar kun. Johnsqna, va
dinamą “raudonąjį . deka
ną*’, kviečia 400 amerikinių 
protestantų kunigų, vysku
pų, profesorių ir kitų inte
lektualų. Pirmą sykį Ameri
ka a t si sakelį įsileisti todėl, 
kad kuri. Johnsonas tada

,1 . \

buvo kviečiamas Amerikie
čių -Sovietų Draugiškumo 

‘Tarybos. - • z

6 Connecticut) kongresma- 
nus, kurie rėmė 'Tafto-JIart- 
ley’o prješunijinį bilių.

Teisėjas už tai nubaudė 
unijos skyrių $800 ir buvusį 
j9 pirmininką $200. Uniją 
duoda apeliaciją prieš bau
das. • .

Jungt Valst. Apeliaciją Teisinas Užgyrė 
Tafto - Hartley’p Reikalaujamas 
Priesaikas prieš Komunistus
Bet Teismas Pripažino Unijoms Teisę Reikalauti, kad 
Samdytojai Savo Lėšomis Įvestų .Pensijas Darbininkam

/ • • * '

Chicago. — Jungtinių 
Valstijų, apeliacijų teismas 
dviem balsais prieš, vieną 
užgyrė tą Tafto-Hartley’o į- 
statymo posmą, kuris reika
lauja, kad unijų viršininkai 
raštiškai prisiektų, jog jie 
nėra komunistai ir neturi 
jokių ryšių su komunistinė
mis organizacijomis. CIO 
Plieno Darbininkų Unija 
prašę, panaikinti, tą reikala
vimą, kaipo priešingą Kon
stitucijai. ' . ,

v Bet visi trys apeliaciniai 
teisėjai atmetė Inland Plie
no kompanijos prašymą už
drausti unijai reikalauti,

1,364,000 Vyry Būsią 
Greitai Draftuoti

Washington. — 37-se. val
kti jošė suregistruota versti
nai karinei tarnybai 5,208,- 
663 vyrai. Laukiama prane
šimų iš 11-os kitų-valstijų. 
Tarp suregistruotų yra 1,- 
364,400 netarnavusių kare 
pavienių vyrų nuo 18 iki 25 
metų amžiaus. Jie bus pir
miausiai draftuoti.

Hyderabadas Pavarė
Indijos Skundikus

Paryžius. — Indijai pasi
davęs ’ llydėrabado kuni
gaikštis --nizam liepė savo 
pasiuntiniam Jungtin. Tau
tose ištraukt skundą prieš 
Indijos aronijos įsiveržimą 
į Hyderabado kunigaikšti- 
ją. Bet pasiuntiniai neklau
sė. ir palaikė skuVidą prieš 
Indiją. x Užtat, kunigaikštis 
juos pavarė ir apie tai pra
nešė Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybai Paryžiuje.

Indonezijos Dešinieji 
Puola Liaudies Respubliką
• B a ta vi j a, Javą. %- Deši
niojo Indonezijos preziden
to Soekarpo’armija iš trijų 
pusių .atakuoja naująją In- 
donezų ’ Liaudies Respublir 
ką, įštęigtą rytinėje Javos 
salos dalyje/ Liaųdiečiai gi
nasi ir sprogdina vieškelius 
ir tiltus, trukdydami priešo 
kariuomenę.

Washington* •— Geležin
kelių kompanijos reikalau
ja, kąd valdžia leistų dar 8 
nuošimčiais pakelti kainas 
už krosinių išvežiojimą 
(raukiniais.

$20,000' už Bernadotte’o 
Žudikų Suradimą .'

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

. in the Eastern States,

427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 8-8878

kad kompanija savo 
mis įvestų ir palaikytų svei
katos - gerovės pensijų fon
dą darbininkams. I£om 
ja pasakojo, kad Tafto-
Hartley’o įstatymas užgina 
tokias pensijas.-

Vienas iš' trijų teisėjų, J. 
Earl Major, nesutikdamas, 
su priesaikomis prieš komu
nistus, pareiškė: -r Tokių 
priesaikų reikalavimas tie
sioginiai ir šiurkščiai laužo 
konstitucines darbininkų ir 
unijos teises. Tas reikalavi
mas sutrempia unijų, laisvę 
del laisvų derybų su samdy
tojais

Chinų Komunistai 
Baigią Imt Tsinaną

. Nanking, Chinija. 
nų komunistų vadovauja
ma, liaudies armija apgulė 
tautininkų kariuomenę Tsi- 
nane, Šantungo provincijos 
sostinėje, ir užėmė didesnę 
miesto pusę.

. jk * f

SEKMADIENI LAIKRODIS 
VALANDA ATGAL!

New Yorke ir 
kitų valstijų baigsis dienos ( .? 
šviešos - taupymo laikž 
vai. naktį iš šeštadieni 
sekmadienį; todėl reikės 
sukti laikrodžius . vieną^va- 
landą atgal. Geriau pirm 
einant gult šeštadienię va
kare juos atgal pavargti.

MARSHALL PERŠA PIETŲ 
KORĖJA I JUNGE TAUTAS
x Paryžius. — Marshallas 
Amerikos valstybės sekreto
rius, ‘siūle Jungt. Tautų sei
mui priimti j Jungtin. Tau- 
ta§ Izraelį, Transjordaną* 
ir amerikonų užimtą pietinę 
Korėjos pusę. (Transjorda- 
nąs yra Anglijos dirbtiniai 
sudaryta “valstybė”, kaip, 
karinė įr politinė anglų pa
stumdėlė.)

Izraelio Valdžia prie;
Bernadotte o Planą

Tel Aviv. — Izraelio val
džia" nesutinka su *Bernado- 
tte’o planu, kurį siūlo Ame
rika ir Anglija. Tas planas 
sumažina Izraelio valstybės 
plotą, perša atiduot Trans- 
jordano kakaliui arabiškąją 
Palestinos dalį, siūlo pa
skelbt Jeruzalę tarptautiniu 
miestu, o svarbiausią Izra-' 
ęlio postą. Jaffą padaryti 
“laisvu miestu” (žibali
niams Amerikos ir Anglijos 
kapitalistams).
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Smerkia.
> Advokatas William Dowdell Denson išstojo su protes
tu prieš Amerikos kariuomenės vadovybę ‘Vokietijoje, 
sutrumpinusią sadistei Ilsei Koch kalėjimo bausmę: nuo 
amžino iki ketvęrių metų.

Adv. Denson buvo prokuroras-kaltintojas teisme, kai 
Ilsė Koch buvo teisiama. Savo protestą jis rašo New 
York Times (rugs. 23 d.), pareikšįamas: ‘
/‘Mano nuomone, sutrumpinimas Ilsei Koch kalėjimo 

.termino ligi ketverių metų reiškia nieką daugiau, kaip 
pašiepimą teisėtumo/’ 4

Kaip žinia, Ilsė Koch buvo viena tų niekšų, kurie žudė 
koncentracijos stovyklosna. sugrūstus žydus ir visokius 
£nti-fašistus. Ji ne tik padėjo'žudyti, bet ir darė biznį iš 
nužudytųjų odų — jos įsakymu buvo iš' tų odų išdirbta 
“dailiadaikčiai”, kuriuos sadiste pardavinėjo arba kuriais 
skvo butą puošė. * ' .

Mr. Denson žymi, jog patys geriausieji liudininkai, ku
rie būtų parodę sadistės Ilsės darbelius, teisme, tiesa, ne
buvo — jie senai buvo dūmais išgaravę per krematorijos 
kaminą.... ;

Teismo eigoje buvo aiškiai ir dokumentališkai įrodyta 
sadistės Ilsės Koch žiaurumas ’ ir jai buvo pritaikyta 
bauspię pagal užpelną. .<

✓ Bet štai “geradariai” Amerikos kariuomenės viršinin- 
<kai Vokietijoje sugalvojo pasigailėti sadistės, ir sutrum
pino jai bausmę ligi ketvėrių metų.' .

Šis mūsų armijos viršininkų žygis Ilsės Koch reikalu 
supurtė visą protaujančią Amerikos-visuomenę, supurtė 
jis viso pasaulio žmones^ s z

Jei tai būtų tik viena Ilsė Koch, aišku, nebūtų tiek bė
dos. Bet Ilsės'Koch dalykas yra tik vienas iš daugelio 
pavyzdžių, rodančių amerikiečių švelnumą bjauriesiems 
nacių žvėrims, — kaltininkams dėl milijonų žmonių mir- 
% - ■

v . Wallace ir Progresyvią Partija.
JKįęlAaenam pažangiam amerikiečiui ’ teųka įsidėmėti 

“Henry A. Wallace*o paf^klmas/padarytas praėjusį an
tradienį New Yorke tūlame biznierių bankiete, skirtame 
jarh pagerbti. Tarp kitko Wallace ten sakė:

*ši partija (Progresyvių Partija) neiškriks 1948 me
tais. Ši partija nesiremia vienu asmenju...” '

Ir jis nurodė, jo£ Progresyvių Partija tai. nėra Bull 
Moose partija, kuriai .1912 metais vadovavo Theodore 
Rooseveltas, neigi ta pattija, kuriai 1924 foetais vadovavo 
senatoriuj La« Follette. Progresyvių Partija.yra liaudies 
partija, pastovi organizacija, kuriai skirta suvaidinti 
Amerikoj^ didžiulė rolę.,.' T

Galima daleisti, kad Progresyvių Partjja šiemet neiš- 
rinks savo kahdidatų prezidentę ir vice-prezidėnto vie-

.bet ji pati -gyvuos. / V *
1856 metais'naujoji republikonų partija neišrinko sa

vo kandidatų, bet 1860 metais išrinko, pastatydama *Lin- 
edltią krašto prezidentu.

Panašiai siekias! veikti ir Progresyvių Partija. Šie
met jos prezidentinių kandidatu yra Henry A. Wallace, .o 
1952 metais gali būti kitas, bet partija tuomet gali pa
siekti pilno laimėjimo.* " ‘

Dėl to ši Wallace’o pastabu tenka turėti galvoje kiek- 
vienam progresistui. Reikia darbuotis, kad Progresyvių 
Partija gerai gyvuotų> kad ji būtų populiari, plačiai ži- 
notna, kaipo liaudies reikalų gynėja —- Už taiką, laisvę ir 
gausą. *

, ‘ s ■' "-1 11 v

Lenkijos Socialistai
Lenkijos Socialistų Partija įsikūrė 19-to j o amžiaus pa- 

baigoje. Ši partija, b,e abejojimo, darė nemažai'įtakos hn 
Lietuvai — nes daug sulenkėjusių lietuvių buvo josios na- 
riais. • • . ■ •_ .

Po pirmojo pasaulinio karo ši partita, kaip veik visos 
e, suskilo; kairieji buvo 

suorganizavę komunistų partiją: ' v ' 4 /
kitos socialistų partijos pasaulyje, suskilo;, kairieji buvo 
suorganizavę komunistų partiją: > ■ ’ 4 \

g. Tarp tųpartijų virė kova, nes socialistų partija pradėjo
išsigimti, atmesti vis’a tai, kas yra geriausio Markso-Ėn-is&igimti, atmesti vis’a tai, kas yra geriausio Markso-Ėn- 
gelso mokymuose. .

Antrojo pasaulinio karo metu, jam, baigiantis, gimė 
nauja Lenkiją, demokratinė Lenkiją, kurioje vadovauja- 

£ mas vaidmuo teko vaidinti darbinin^; kJąšfei. Aiškus da- 
lykas, jog šalyje,* kur yrą vien#- darbininkų 'klase, ^ tegali 
būti tik viena josios politinė partija; Ir Lenkijoje, kaip 

ę įr kitose liaudiškose respublikose, prasidėjo judėjimas už 
> . apvienijimą' abiejų partijų komunistų ( ir sbcialistų.

Komunistai ir kairieji socialistai pareiškė hora tuoįau
**•. apviertijimą’abiejų partijų — komunistų, ir shciahstų. 

Komunistai ir kairieji^ socialistai pareiškė taurą tuojau 
Ė vienytis, sudarant Lenkijos Jungtinę Darbininkų Parti-

.> Bet socialistų partijoje atsirado vienybei priešingų.— 
nesirado tokių, kurie ligi šiol.buvo užėmę žymias valdžio
je vietas, — pavyzdžiui, buvęs šalies premjeras Eawar<T 
Qsubka - MorawskL Reikėjo pirmiausiai socialistų* parti- 
j;ti susitvarkyti viduje, o paskui jau vienytis su komu
nistais, kurie taipgi savo eiles šiuo metu valo nuo visokių 
nacionalistinių elementų, — kad. Jungtinė Darbininkų 
Partija būtų tvirta ir lanksti, kad ji griežtai laikytųsi 
marksistinių - leniništinių principų. ’ >. v '

nacionalistinių elementų

Jų obąlsis: daugiau odos, daugiau avalynės ; 
visiems Tarybų Lietuvos gyvento jams!

Vilnius, iiepos 17 d. — An
tradienį Šiaulių “Elnio” kom-< 
binato odininkai susilaukė sve-

atvyko “Stumbro” fabri- 
odininkai - stachanovinln-

' v •cių 
ko 
kai. Stambiausių respublikoje 
odų fabrikų stachanovininkai 
susitiko, kad vieni kitiems pa
pasakotų apie įgytų prityrimą, 
kovojant dėl gamybos kėlimo, 
dėl odos kokybės pagerinimo, 
dėl savikainos sumažinimą., •

Į “Elnio” kombinato . raudo
nąjį kampelį atėjo ir avalynių- 
kai, ir gamybos vadovai. Salė 
buvo I i)>. i, k rašto p i Ina z tuo ni ų, 
kai “Ėlnio” profsąjūįlginio‘ko
miteto .pirmininkas Br. Filipa- 
vičiūtė atidarė * odininkų' štą- 
chanovinį antradienį ir sutei
kė žodį padų rauginimo sky
riaus stachanovininkui Jonui' 
Aukščioniui. • 1

Apgalvoto Darbo Vaisiai
— Dirbu vienoje poroje sų 

drg. Prakšeliu, — pradėjo sa
vo pasakojimą stachanovinin-5 
kas Jonas Aukščionis. — Kas
dien .išdirbu po pusantros-dvi 
normas. Skyriuje darbas ligi 
šiol dar nomechanizuotas. To
dėl tenka rankiniu būdu iš
traukti mirkomas odas, jas su
pakuoti ir pernešti. Atrodytų; 
kad čia viską turėtų ’ nulemti 
tiktai fizinė jėga. Tačiau fak-< 
tai rodo ką kitą. ,

Stachanovininkas nurodė, kad 
jp ir Prakšelio porai sekasi 
geriausiai visame skyriuje. 
Sėkmės - paslaptis—apgalvotas 
darbas. Stachanovininkas kar
tu su' savo bendradarbiu ap
galvojo kiekvieną savo judesį, 
kiekvieną darbo smulkmeną. 
Gamyboje kiekvienas- mažmo
žis — svarbus! Iš. sutaupytų 
prie atskirų darbo Į>rpęesų.,mir 
nučių susidaro galimybe žymiai 
viršyti išdirbio, normą. x

Stachanovininkas Jonas Aukš
čionis visaip racionalizuoja at
skiras odos ^mirkymo , fazes, 
Jam pasiūlius naudojama soda 
odai suminkštinti. Daugelis pa
našių smulkių patobulinimų 
įgalino žymiai pagerinti odos 
kokybę, išvystyti jos gamybą,

Taupytina Kiekviena 
Minutė ‘ >

—Pats darbo prityrimas,— 
pareiškė sekantis pranešėjas 
flancuotojas Alf. Tamoliūnas, 
— nurodo kelius ir būdus* kaip 
taupyti brangias pamainos mi
nutes. <

Pamainos metu tenka labai 
dažnai galąsti peilius. Seniau 
tas brangias minutes dažniau
siai pratlykinėdavome. Dabar. 
ėmėmės-jas išnaudoti. Kol pei
liai galandami, mes. išnešame 
odos nuopiovas, . atsigabename 
naują odų partiją Seniau stab
dydavome mašinaę apdirbtoms 
odoms suskaičiuoti. Dabar mes 
skaičiuojame odas 'apdirbdami.

Tikras staęhanovininkas di-. 
džiai rūpinasi gaminių kąkybe. 
Nieko neverta sparta,' jeigu ( 
bent kiek nukenčia pats gami
nys. Tatai gerai atsimena odi
ninkai - stachanovinitikai. Jų 
padarytos klaidos gadins ava- 

*, ............. - ' ...

iš
neš

Graikų Tauta Kovoj už 
Laisvę ir Demokratijų \

kasdien 
išdirbio

pakelti

lynės išvaizdą, pakenks jos pa
tvarumui. Todėl flancuofojas- 
stachanovininkas labai atidžiai 
seka savo mašinos darbą. Svar
bu laiku pastebėti kiekvieną, 
kad ir menkiausią, mašinos su
trikimą ir apie jį pranešti me
chanikams. Laiku pastebėtas 
sutrikimas lengviau pašalina
mas, o kas svarbiausia, oda ap
saugoma nuo įdrėskimoj nuo 
ąpgftdinimo. Bę; tb, stachanovi
ninkas Ą. Tamdliūnas stropiai 
prižiūri, mdšinos įeOius: tin- 
kamai nugaląsti pęiliąj —< 
sveika'od,0. • / .•
„ poliau buyo 1 nurodyta, kad 
dažnai skyriuje, nėra, ręikiamo 
šmirgelio: žiūri; yra tik stam
besnis, arba smulkesnis šmif- 
geljs, o to, kurio būtinai reikia,» 
yissJi hera ... Savaime supran
tama, tokiais atvejais tenka il
giau sugaišti peilių galandy- 
mui, o peiliai vis viena nėra 
reikiamai nuaštrintį ir kartais 
įdrėskia odą. (

Bendromis Mūsų Visų 
Pastangomis

—Skyriuje dirbame išvien, 
— tąrė į susirinkusius chromo 
tempėja stachanovininkė Zosė 
Bžeškaitė. —,. Nuolat stengia
mės. tobuliau, našiau dirbti. 
Ką viena sugalvos, kitos paste
bi, sužino “paslaptį” ir pačios 
imasi dirbti naujoviškai.

. Seniau chromo oda būdavo 
ištempiama į vieną galą - 
ilgai. Tai buvo', netobula,
oda nebūdavo ištempiama ligi 
galo, prie pažasčių likdavo 
raukšlių, pati odą* nebūdavo .vi
sai lygi. “ElnioV chromo tempė- 
jos pasimoką iš kitų broliškų 
respublikų odininkų prityrimo: 
jos ėmė odas įtempti ,ir sker
sai ir išilgai.,į Tuo būdų oda 
geriau išlyginama, kyla jos ko
kybė ir plotas. Laimima ir ko
kybė,-ir kiekybė! ;

Buvo pašalintas ir kitas ne
tobulumas. Anksčiau mažesnės 
odos būdavo tempiamos ant rė
mų po keturias^ iš karto. Odos 
iėmpėjos pastebėdavo, kad vi
sai smulkių odų įmanoma hnt 
rėmų tempti net po šešias:., Bm 
vo, įvesta naujovė ,odų rū
šiavimas pagal jų dydį. Dabar 
smulkesnės odos tempiamos po 
šešias iš karto. Taigi ir mažiau 
darbo pačioms t tempėjoms, ir 
greičiau’ vyksta odų apyvarta.-

Už Griežtą Taupumą
“Elnio” konibinato odininkų 

prityrimą apibendrino chromo 
gamybos vedėjas ' inžinierius 
Vytautas ščiglą.

—- Mūsų kombinato odinin
kai,. — pareiškė Vytautas šči- 
gla, atsisakė nuo valstybi
nės dotacijos. Mūsų šūkis — 
taupyti, taupyki ir taupyti!

Pranešėjas ' nurodė, kokių 
priemonių irAtasi chemikalams 
saugoki, ir taupyti, čia ypač 
pasižymėjo ■ staęhanovininkė- 
špričuotoja dfg. Averlingięnė, 
Ji atidžiai prižiūri savo špricą' 
*r seka jo' darbą.. Tad dažų sro
vė krypsta ant odos, o tik ma
žiausia dažų dalis nusitaško ant 
rėmų ar į šalį. Be tg,'adminis-

Mūsų šūkis

kokių

traęija ėmėsi priemonių- išveng
ti.) nėgajnybinių nuostolių dėl 
indų sudaužymo, dėl ištaškymo 
Ir, '/

Toliau inžinierius ščigla nu- 
rod$, kad stachanovininkų pas
tangų dėka pakilo odos koky- 
fe Chromo odos gamintojai iš
leidžia 70-80 procentų pirma
rūšių odų. Todėl žymiai, padi
dėjo odų gairiybos rentabilu
mas.

700,000 Rublių Pelno
Po elniškių odininkų sekė 

“Stumbro” fabriko odininkų - 
stachanovininkų’ J. Kazlausko, 
VI. Milkio ir. A. Gaižansko iš
stojimai.

Stachanovininkas Justas Kaz
lauskas pasiūlė tempti juchto 
odas ant rėmų, šį pasiūlymą 
įgyvendinus pasiekta 700,000 
rublių pelno/ A Mat, ištemptos 
ant rėmų odos plotas didėja: 
laimima tūkstančių kvadratinių 
decimetrų jūchto odos. Be to, 
oda ant rėmų geriau išdžiūsta, 
būna lygesnė, atseit, aukštes
nės kokybės ir rūšies. '

— Tenka ’ pasakyti, — pri
pažino stachanovininkas Jus
tas Kazlauskas, — kad juchto 
odos tempimas ant rėmų rei
kalauja daug vikrumo ir atsi
dėjimo. Iš karto visai nesisekė. 
Dabar jau įguddu ir 
pasiekiu iki dviejų 
normų ir daugiau.

Siekdami dar labiau
juchto odos kokybę, o kartu ir 
gamybos rentabilumą, “Stum
bro” odininkai, anot, justo Ka
zlausko, sumanė dažyti juchto 
odą.’ . '

Pagrįsti Avalynininkų 
z ' Priekaištai

Odininkams,, ypač sumbrie- 
čiams,’teko išklausyti daug tei
sėtų .priekaištų dėl mėhkos odų 
kokybės.' šiuos priekaištus pa
darė pasitarime dalyvavę ‘‘El
nio” avalynininkai - stachano
vininkai.

— “Elnio” kombinate paleis
tas pirmas Lietuvos avalynės 
pramonėje konvejeris, r- pra
nešė suširinkusiems. ?, .garsus 
stachanovinl nkaš A - frizuoto j as 
Račkauskas. —: Konvejeris ke
lia ne tik gamybą .ir? darbo 
drausmę, bet ir avalynės koky
bę. Seniau, gabenant .avalynę 
vagonėliais, . pastarieji kartais 
iš virsdavo ? Tok iu ( atve j ų. nu
kentėdavo ištisa avalynes par
tija. Dabar batas keliauja kon-z 
vejerią jūbsta. Niekas, jo neap- 
lamdys, nepažeis, nęįdrėks. 
Konvejeriu ir įvarti, ir gera.

— Dabar pats metas, — tęsė 
toliau stachanovininkas, -— pa
reikšti .nąūsų priekaištus savie
siems ddininkains. Konvejeris 
reikalauja tikslaus darbo; o čia 
bartais gauni tokį padą,' kurio 
briaunų negali išfrezuoti. Oda 
minkšta, neišdirbta ligi galo. 
Drenuojamasis peilis jos nei-' 
ma. Su tokia oda toli nenueisi
me... * .' ’ • :

» Stachanovininkė - ^valyni- 
ninkė Mikelbergaitė reikalavo, 
kaip' tik įmanoma, plęsti vid- 
padžiams odų gamybą. Ši prie
monė įgalintų pakelti avalynės 
kokybę.

Rimtą sąskaitą “Stumbro” 
odininkams pateikė “Elnio” 
avalynės fabriko^ • fcripiovimo 
skyriaus vedėjas Kavečkas’. -

(Tąsa 5-me pusi.)

1 Varšuvoj neseniai įvyko 
tarptautinė darbo jaunimo 
konferencija. Pasaulinio de
mokratinio jaunimo delega
cijos vienbalsiai pareiškė 
savo ryžtą tęsti kovą už 
taiką, laisvę ir demokratiją.

Tarp konferencijos daly
vių buvo Mikos Stergio, 
graikų demokratinės, gene
rolo Markoso vadovaujamos 
armijos karys, vienas iš ko
vojančio Graikijos jaunimo 
vadų. Į tarptautinę darbo 
jaunimo konferenciją Var
šuvoj jis atvyko tiesjai iš 
demokratinės armijos dali
nio. Jam 22 metai.

Visą savo gyvenimą Ni
kos Stergio pašventė kovai 
už(4.savo tautos laimę. Jis 
kovojo “Elas” armijoj, da
lyvavo kautynėse Atėnuose, 
kur buvo sunkiai sužeistas 
į koją. į'

Nikoso Stergio pasirody
mas Varšuvos .konferencijoj 
buvo vienas iš įdomiausių. 
Delegatai šiltai ir draugiš
kai sutiko Graikijos kovo
jančio jaunimo atstovą.

Per pasikalbėjimą Stergio 
smulkiai išanalizavo graikų 
tautos gyvenimą ir josios 
kovą prieš Sofulio monar- 
chistiniai - fašistinę Vyriau
sybę bei amerikoųišką • im
perializmą už demokratiją 
ir negriklaūsomybę.

Badas, .suirutė, nedarbas,
— štai kas šiuo metu bū
dinga Graikijos ekonominei 
būklei/ prie kurios privedė 
vien monarchistiniai-fašis- 
tipė vyriausybė — pasakė 
Nikos Stergio.

Krašte sugriauta 60 nu(jš. 
pramonės įmonių, 80 nuos. 
gelžkelio.

, Ekonomikos atstatymuį' tenk pasakyti, kad daugiau 
paskirta tik 16 nuoš. biudže
to, tuo tarpų, kai karo^ rei
kalams eikvojama didesnė 
valstybinių lėšų dalis.

Virš 75 nuoš. graikų dar
bininkų- neturi dhrbo. Dar
bininko dienos uždarbis 13,- 
000 drachmų, tuo tarpu, kai 
duonos kilogramas kainuo 
ja 4,000 drachmų, mėsos
— 20,00ę> drachmų, o kilog
ramas pupelių — 10,000 
drachmų. Ki^ų produktų 
kainos taip pat- žymiai pa
kilo. « -

Jauni darbininkai dar 
mažiau uždirba. Jaunuolio 
dienos uždarbis svyruoja 
tarp dviejų ir 2,5 tūkstančio 
drachmų.

Dar sunkesnė padėtis kai- 
me^ Monarchistiniai fašistai 
sunaikino kaimuose 165 
tūkstančius namų, apiplėšė 
sodybas. Kaimo gyventojai 
priversti maitintis balanda, 
rūgštinėmis ir dilgelėm. 
. Miestuose ir kaimuose di- 
. dėlė jaunimo dalis nesimo
ko, kadangi mokyklos, gim
nazijos ir universitetai So
fulio paversti kareivinėmis.

10,000
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~ šiomis dienomis Varšuvoje įvykusi Lenkijos socialistų 
partijos taryboj konferencija visa'tai atliko. Kai kuriuos 
savo» narius, priešingus vienybei, nesutinkančius su pa
grindiniais marksizmo-leninizmo dėsniais, pašalino iš 
vadovybės,—jų tarpe Osubką-Morawskį, Stahislaw Pias- 
kowskį, Kazftnierz Ruszineką .ir kitus. Jų vietas užėmę 
toki ♦marksistai, kaip H. Swiatowski, 'KovZalčzuk, M/Mą-, 
tuszewskir ir kt, '

Lenkijos socialistų partija ne juokais pasiryžo iš savo 
eilių pasalinti kiekvieną, kuris nesutinka su partijos pro
grama. Po to ši partija sušivienys su Darbininkų (komu
nistų) Partija ih tūomėt, Lenkijoje darbininkų klasė, te
turės tik viehą politirię partijąj . ’ į

Tąi bus milžiniškas darbininkų klasės laimėjimas, o 
sykiu ir laimėjimas visos liaudies. ' ' į

Panašūs žygiai ✓ (kai: kur jau pądaryti/ kitur 4ar bus 
padaryti) vyksta ir Balkanų ^uss.ajię lįaųąies ręspulilikb,- 
.še. fanašus žygis jau šeriiai yrą atliktas ily tų Vokietijoj;

Dedamos visos pastangos darbininkų'klasei apvienyti, 
kad ji būtų pajėgesnė vadovauti yisiėtas (^arbo žmonėms 
gražesnio rytojaus pasiekimui — ^ocialiž^d. '

' < ■ ... ” 'L .'.r? ... . < ‘

Visur vyrauja nepažabo-į 
tas teroras. Monarchiniai 
fašistai, amerikiečių apgin
kluoti ir padedami, žiau- • 
riai susidoroja su visais 
tais, kas kovoja už savo tau
tos teises’, už savo krašto 
nepriklausomybę. Į kalėj i- ' 
mus patupdyta daug tūks
tančių patriotų. Vien rug- 
piūčio mėnesį monarchiniai 
fašistai suėmė 5 tūkstan
čius demokratų.

Graikų tauta nepadės gin
klo tol, kol neišvys iš sa
vo krašto ribų interventų ir 
nesumuš fašistinių dalinių 
— pareiškė .Nikos Stergio. 
Graikų demokratinė armija, 
generolo Markoso1 vadovau
jama, yra visos tautos my
lima, visur jai teikiama vi
sokeriopa parama. Didėja ji 
kas mėnesį. Demokratinės 
armijos daliniai kontroliuo
ja šaly didžiules teritorijas. *

Amerikiečių apginkluoti 
ir palaikomi, monarchiniai 
fašistai jau ne sykį bandė, 
pribaigti generolo Markoso 
armiją, tačiau tas jiems ne
pavyko.

Nenugalima yra artnija, 
kovb j anti už savo tautą. Ji 
sudaryta iš geriausių grai
kų tautos atstovų. Prieš 
du mėnesius Sofulisas 
Grąmoso kalno rajone me
tė prieš pogrindines demo
kratinės armijos jėgas 
100,000 kareivių, tačiau- ir 
Šį kartą be sėkmės. Nustoję ' 
apie 15 tūkstančių nukau-s 
tų, fašistai neužėmė nei vįe-' 
no bent kiek svarbaus rubė- ; v • Iziaus. y

Demokratinis graikų jau
nimas aktyviai dalyvauja iš
laisvinant savo tėvynę. Už-

kaĄ)fj70% Markoso demotyq 
ratinės armijos sudaro jau
nimas. ’

Kovoj su priedu kovojan
tis graikų jaunimas kas
dieną rodo tikrus narsumo 
bei didvyriškumo stebuk
lus. Teif o rovo Nenešoir Ni- 
koso Akritiviso jaunikio ba
tai jonai sudavė sunkius 
smūgius fašistiniams pada
liniams Gramoso kalno ra
jone ir padarė didelius nuo
stolius.

— Kaiju Jūs įvertinat 
.tarptautinės darbo jaunimo 
konferencijos V a r šuvoje 
reikšmę?—paklausėm mes 
į pabaigą.

•— Jos reikšmė milžiniška, 
— atsakė Nikos , Stergio. 
Konferencija parodė, kad 
viso pasaulio jaunimas vie
ningai siekia vieną ir tą pa-| 
tį tikslą ir yra pasiryžęs ko
voti už taiką. . .

Seoul, Korėja.— Amerika 
atsiunčia dar 5 didžiules“ė- 
lektros gaminimo mašinas 
savo užimtai pietinei Korė
jai.

Virs šimtas francųzų tapo sužeisti policijai užpuolus streikuojančių orlaivystės darbi
ninkų demonstracijų Paryžiuje. Apie 100,(/00 lėktuvų, auto ir kitų industrijų darbi-

> • ninku streikuoja,* reikalaudami pakelti algas.
—■■■■>■■■..................    ' .n..-—..............    —........... ... .. ... .,w ---------
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Balione

ir Alenas
ANTROJO RYTINĖSE VALSTIJOSE 

MENO FESTIVALIO ŽINIOS

Jonas Stančikai,* Haverhill, 
Mass., g^vo du laiškus iš Ku
piškio nuo savo giminaitės, 
kuriuos žemiau talpiname.,

1948 m. VIII men.' 1 d.
Brangus dėde!

širdingai dėkoju už laiškuti 
ir foto - nuotraukas, kurios 
man suteikė didelįp džiaugs
mo mano jaunystės"*gyvenime. 
Jūsų, dėde, nemačiau ir su 
Jumis nekalbėjau, bet kada 
paimu foto, rodos, dėdė ką 
tai nori šypsodamas man pa
sakyti. Kaip Jums už tas fo-

Skiibtts Reikalas
Centro/ Komitetas ką tik išleido trum

pą politinį skečą “Balione.” Pastatymas 
užims apie 20 minučių, prie paprasčiau
sių scenerijų. Tinkamas, pamarginimui 
masinių mitingų, prakalbų bei rinkimi
nio vajaus sueigų. \ 4 .

Reikalinga trijų vyrų ir.dviejų mote
rų. Dialogai trumpi ir lengvai galima 
susimokintr į vieną savaitę.

AŽVD Globėjams Naujiena
Iš Four Continent-Book korporacijos 

New Yorke LMS Centras pasipirko ką

LMS News and' Views ■
: By MILDRED STENStER

With the onset of cooler Weather, one 
hears of renewed cultural activities from 
alL corners of the country. Quite the 
most ambitious schedule is that of the 
LKM (Lietuvių Kalbos Mokyklėlės) of 
Brooklyn.-.This group of young 2nd ge
neration Lith-Americans made an en
gaging impression at their first public 
appearance at the LMS Festival last 
November. They presented a skit, “Jo
nuko Liga,” in the native Lithuanian 
tongue, that was a delight to hear. '

Already the LKM has announced that
Lietuvių Meno Sąjungos ■ antros aps-- 

krities valdyba ir festivalio* rengimo ko- 
misija žinom, kad lygiai menininkai, jau 
apsiėmę imti ♦ dalyvumą festivalio pro
gramoje, taip pat ir visa meną-kultūrą 

/ mylinti ir remianti visuomenė ilgisi, lau
kia ryškesnių žinių festivalio reikalais.

; / Tiesa, žinių turėjo būti daugiau.. Bet
prisirengimas prie įvykusios Worceste- 
ryje/meno mokyklos, jos eiga, įspūdžiai 
nustelbė festivalio reikalus. Daliai ap
skrities valdybos teko būti pačiame karš

iajame meno mokyklos darbe, palikti 
festivalio reikalus palaukimui. LMS an
tra apskritis gražiai talkininkavo ir šir
dingai parėmė meno mokyklą. Dabar, po 
sėkmingai įvykintos mokyklos, po trum
po atsikvėpimo, imamės rūpintis festi
valio reikalais.

ftas Jau Pasižadėjo ir Ruošiasi 
Programai

0 Chorai su savo solistais ir grupėmis 
daro rimtus prisirengiipus festivaliui se-

- kami: Newarko Sietynas, Brooklyn© Ai
das. Hartfordo Laisvės, Waterbury’o 

* Vilija, Worcesterio Aidas, Bostono 
Harmonija, Montello Liuosybes, Nor
wood© Vyrų.

Laukiame atsakymo nuo kitų. Tvar
koma specialiai numeriai programai.
Rengėjų Padarytos Pakaitos Festivalio 

Planuose
Galutinai pasirodžius, kad tinkamos 

dramai salės Bostone negalima gauti, 
prieita prie bendros išvados atsakyti 
dramai skirta vakarą. Todėl šiame fes- 

rj£$valyje neturėsime vaidybos, daugumai 
taip mėgiamoj meno dalies.

Dėl šios priežasties festivaliui palikta
2 dienos:

Lapkričio 27-ta, šeštadienis, ir
- Lapkričio 28-ta, sekmadienis.

Bendra visų nuomonė: dėįti pastangas

sudarymui galimybių atvykstantiems 
menininkams plačiau išstdti-pasirodyti, 
nes prisirengimas, kelionė paima daug 
pastangų. Todėl sutikta šiuo tąrpu ten
kintis -kvietimu meno jėgų, ęsančių ar
čiau Bostono, kaip N. J., N, Y., R. L, 
Conn, ir Mass, valstijų.

Sveikinimai Programai
Žodis draugams darbuotojams sveiki- ial and enthusiasm for a string orches- 

nimų reikalu. .
- Be abejo, kolonijose visi turite pirmo
jo rytinėse valstijose Brooklynę, įvyku
sio festivalio programų knygą. Prašome 
naudoti ją pavyzdžiui ir, kiek galint, 
gauti mūsų antrojo festivalio programai 
sveikinimų nuo draugijų, biznio įstaigų 
bei pavienių. Prašom talkos.

Sveikinimus turim gauti su pabaiga 
spalių mėnesio.

, Nakvynių ir Atvykimo Reikalu
Šiuo tarpu dar nėra žinoma, kas ga- i asked him, “do 

lės dalyvauti šeštadienio programoje.
Tai susitvarkys vėliau. Bet ^engėjai pra
šome visų, kam tik aplinkybės leis, at
vykti šeštadienį. Bus bendrų reikalų, 
bendrų pasitarimų.

Sekmadienio programos prasidės anks
ti ir punktualiai, nustatytu laiku. Tinka
mai pasilsėjusiems visiems - bus geriau 
atlikti darbą.

Šeštadienį po koncerto rengiami sma
gūs šokiai, prie geros muzikos. Tai bus 

. malonu susitikti svečius ir menininkuš..
Prašome jau dabar iš kolonijų pra

nešti, kiek atvyksite. Tas duos progą su
tvarkyti nakvynių reikalą. Rašykite: ■> 

-■ v S. PAURA,
55 G Street, 
So. Boston,‘Mass.

O visais programų reikalais rašvkite:
M. SUKACKIENĖ,

4 18 Hillside St.,
Worcester 4, Mass.

ber 17. with a new 3 act play, “Meilė— 
visų ligų gydytoja,” translated from the 
J. B. Moliėre’s comedy, “L’Amour — 

t Panacea.”
Just recently, a fine musician J. Bud- 

: revičiuš, came on from Chicago to make 
Brooklyn his new home. In this LKM • 
children’s group he< found much mater- 

tra. Many of the young students are al
ready taking up percussion and wind in
struments too. Perhaps in the near fu
ture they will have a full orchestra. We 
welcome you, Mr. J. Budrevičius. It will 
be wonderful to hear again some instru
mental music on our^LithtiApian stage.

1 * While at the Laisve building, one day 
last week,' I stopped by to1 talk to Joe 
Byron. During* the week, Joe is the pa
per’s linotype operator; on Saturdays, 
he is the school’s headmaster. “How,” 

i you arrange your 
classes that you can give your children 
such a varied number of activities?”

“Well,” he said, “We plan to make a 
full day out of as Saturday afternoon. 
From 2 to 4 I lead the class in Lithuanian 
language, grammar and History.. A good 
bit of the time will have to be given over 
to the play rehearsal for the next 3 com
ing weeks. At 4 .o’clock Helen Bručas 
takes over for an hour of folk-dancing. 
From 5 to 7 the String Ensemble re
hearses. Somewhere in between, we sand
wich in some refreshments. At 7 this 
coming Saturday, Sept. 25, we are call
ing ą special general meeting of all who 
are interested iri helping us to forge thį^ 
LKM unit into a ętrong link in our Lith
uanian (hiltural movement.”

Ačiū už Didelį ir 
Širdingą Darbą

♦
Jau savaitėmis laiką skaitome nuo. 

praėjusios LMS 3 Apskrities ruoštos va
sarinės mokyklos, įvykusios Olympia 

,. Parke, Worcester, Mass. LMS 3 Apskri
ties Komitetas jau buvo suėjęs į posėdį, 
rugsėjo 13, kuriame buvo padaryta per
žvalga ir įvertinimas jau atlikto didžio 
darbo. Apskrities Komitetas entuziastiš
kai užgyrė kaipo pilnai pasisekusį meno 

ji kursų organizavimo darbą. Apskrities 
^Komitetas taip pat pasisakė fuž tęsimą 
• šio gražaus ir kultūrinio darbo toliau— 

sekančią vasarą.
Bet šiuo pareiškimu LMS 3 Apskri- 

tieą Komitetas reiškia širdingiausią pa
dėką Worcesterio pažangiems lietuviams, 
kurie vienaip ar kitaip padėjote įvykin
ti pirmą ir didelį lietuvių tąrpe meno- 
kultūros darbą. Širdingas ačiū jūsų kul- 

| tūrinių t įstaigų, Lietuvių Svetainės ir 
Olympia Parko, vedėjams už jūsų švetin- 
gą priėmimą į savas įstaigas suvažiavu
sių kursantų. Garbė ir padėka jums už 
suruoštus vakarus, bankietą ir kitus pa
rengimus priėmimui meno mokyklos.

Komitetas dėkoja visiems meno veik- 
* los rėmėjams, kurie lankėte vakarus ir 

matėte eigą to gražaus darbo. Daugelis 
worcesterieciu suteikėte nakvynes ir 
draugiškai priėmėte atvykusius svečius, 
turinčius ryšių su meno mokykla. Jums 
didelis ačiū. ,

Per dvi savaites meno kursų fakulte- 
tinį’ štabą sudarė H. Pečiukai te, J. Va
lentis, R. Baranikas, A. Merkis. Tai bu
vo įtemptas ir sunkus darbas — paruo
šimas lekcijų, planavimas programų, ir 
kiti darbai. Ne tik nuo LMS 3 Apskri
ties Komiteto, bet ir visų kultūringų lie
tuvių jūsų darbas užsipelno didelės pa-

mirštos iki sekančios vasaros, kuomet vėl 
meno mokykla susirinks. Per ištisas dvi1 
savaites jos gamino maistą kursantams 
ir juos maitino po 3 kartus kiekvie’ną 
dieną. Jų gamintu rfiaistu visi buvo pa
tenkinti. Jos dirbo ne scenoje, bėt žemiau, 
prie pečių, prie stalų. Visi mes esame 
dėkingi jums: M. Sukackienė, Čėponie- 
nė, B. Valančauskienė, Stankienė,' Šip- 
manai, Jesilienė, Gruzdienė, Kasputienė, 
Kižienė, L.‘ Ausienė, Motiejaitfenė, Pa- 
čėsienė, Serbentienė, H. Guskienė, Dva- 
renskienė, Kanapkienė ir visos tos, ku
rių vardų nežinome. K

I ■*

Labai gerai veikė vietinė' mokyklos 
komisija. Jos darbas buvo ilgas, —- nuo 
meno kursų organizavimo. Šį komisija 

•palaikė nuolatinę korespondenciją su
LMS 3 apskrities komisija. Jos darbas 
dar tęsiąsi ir mokyklai praėjus, kol vis
kas bus suvesta, sutvarkyta. Šioj komi
sijoj veikia nenuilstanti veikėja M. ’Su
kackienė, jaunutė darbščioji Norma Če
ponytė ir uoli veikėja Helen Gusk (Gus
kienė). ; • _ V

Baigimui meno kursų iškilmėje'daly
vavo So. Bostono Harmonijos Choras,, 
vadovybėje St. Pauros; Hartfordo Lais
vės Choras, vadovybėje Wilmos Hollis; 
Worcesterio Aido Choras, vadovybėje y 
Norma Čeponytės. Taip pat pribuvo mū
sų gerbiama solistė Violet Čypaitė. Gar
bė' ir padėka chorams ir' jų mokytojams.

tik iš Tarybų Lietuvos gautos literatū- 
ręs. Vienas leidinys, žinau, užinteresuos 
Ateities Žiedo Vaikų Draugijėlių globė
jus ir mokytojus. Tai' “Jonuko Dundu- 
liuko Teatras.”

Knygelėje, apart nuodugnaus pamo
kinimo- kaip patiems suruošti lėlių teat
rą, telpa penki veikaliukai, pritaikinti 
vaikams. ' 5- ’

Veikaliukai visi su dainomis, taip kaip 
ir mažytės opefetikės. Gale knygelės vi
sos devynios dainos atspaustos atskirai 
šū gaidomis.✓

Ką sakote AŽVD globėjai? Kuri kolo
nija bus pirmutinė pareikalauti knyge
lių “Jonuko Dunduliuko Teatras?” Kny
gelę parašė Danutė Čiurlionytė; išleido 
Grožinės Literatūros Leidyklą Kaune, 
1946 m. ,

’ Ir Suaugusiems Teatrininkams
Iš tos pat įstaigos pasipirkome apribo

tą kiekį egzempliorių dviejų naujausių 
dramos veikalų. Šiuos galėsime tik pa-* 
skolinti-išnuomuoti norintiems statyti 
dramos rateliams ar chorams.

B. Dauguviečio “Laimė.” Tai dviejų 
veiksmų pjesė. Reikalauja 13 vaidylų — 
9 vyrų ir 4 moterų. Paties , autoriaus 
įvadoje pasakyta, kad veikąliukas “leng- 
yai įkandamas” mėgėjų rateliams.

Juozo Baltušio keturių veiksmų dra
ma “Gieda Gaideliai.” Tai jau diktaą 
veikalas ir jį jau užsiprašė ęhicagiškis 
Liaudies Teatras. Iš bėdos gal galėtume 
sudaryti du komplektu.
S Pastatymui reikalinga 13 vaidylų — 7 
vyrų ir 6 moterų. Be to, veikia svečiai, 
kaimo muzikantai ir t.t. —- be dialogo.

-Veiksmo vieta — Šiaurės Lietuva, 
paikas — kada Smetona išbėgo per ber
žyną į Berlyną.'

Ateities Planas
/ • •

Dr. Kaškiaučius su Vladu Žuku pasi
žadėjo parašyti operetikę, tinkamą 
AŽVD. Dr. Kaškiaučius praneša Cent
rui, kad libretą jau užbaigęs ir perdavęs 
kompozitoriui Žukui parašyti muziką. 
Tikimėsi neužilgo gauti ir išleisime kaip 
tik sąlygos spaustuvėje kiek palengvės.

Tąipgi jau spaudai gatavai paruoštas 
didelis ^istorinis veikalas — F. Mocka- 
petrio “Pomvėjaus Neregė”' Išleisime, 
kaip tik pasibaigs spaustuvėje atostogos 
ir pasveiks- sergantieji darbininkai.

Be to, turime nemaža teatralių veika
lų, kurie dar nėra niekur statyti.. Lietu- 
viško teatro mėgėjams nei šį sezoną ne
prisieis “badauti.”

Narines duokles taip jau gerai moka- 
si, kaip organizacijos, taip, ir pavieniai

to atsidėkoti, net pati nežinau. 
Ačiū pasakyti yra per maža. 
Bet, dėde, aš Jūsų nepasiekiu 
ir negaliu padėkoti, tai nors . 
per popierio lapelį bučiuoju , 
Jūsų dešiniąją ranką.

Dėduk, kaip Jums einasi- 
gyvenimas tolimame krašte?

Aš, dėduk, gyvenu neblogai. 
Baigiau penkias gimnazijos 
klases ir stojau dirbti į Fi
nansų Skyrių. Kiekvieną die-, 
ną išdirbam po aštuonias va- , 
landas, O paskui po darbo va- 
žiuojii'sfu dviračiu prie ežerė
lio maudytis. Taip ir leidžiu 
dieną pb dienos. Sulaukę sek
madienio randame kai kokios 
pramogos mieste.

Tėvelis Sveikas, darbuojasi 
namie. Jau suvežė rugius ir | 
nupiovė šieną, ruošiasi imti 
vasarojų.

Dėduk, kai gausite laišką, 
tai parašykite, kur Jūs dir- 

’bate ir kokias pareigas ūžt-*' 
mate. Man labai įdomu. Dė
duk, parašykite, ar turite du
krą ar sūnų? Tegul ir jie 
man parašo laišką, kad ir 
angliškai,- aš surasiu, kas man 
išvers. Man labai įdomu.

Sudie, dėduk, bučiuoju Jū
sų rankas ir linkiu laimingo 
gyvenimo.

Genovaitė.

X- -i .
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Tačiau Worcesterio moterys nebus pa

In line with pur growing youth move
ment, Johas Kąškaitis has just comp
leted work on a, new children’s operetta 
which he appropriately calls “Gera Pra-

- džia.” (Good Beginning). He has ar
ranged it so that at least 8 children arę 
called upon to,recite verse and then the 
whole group Sings the lines., alter Žu
kas, Sietyno Chorus’ teacher, has the job 
of setting the words to niusic.

The- forthcoming LMS Art Exhibit, 
' October 11 — November 14, will have 
a new addition to its cultural program. 
Sunday, October 31, has been dedicated 
to the theater. Jonas Valeptis has' ga- 

. thered a new group of actors about him 
and is planning to present excerpts from 
some important plays. To climax the 
evening, he will repeat an act from the 
Strauss’ oneretta ‘The Chocolate Soldier’ 
which made such a hit'at*the Summer 

School in Worcester, Mass. / LMS nariai. Nors dar yra ir nepasimo-
Bafore and after * the performances,, kėjusių už šiuos metus, bet tikimasi, jog 

šį sekamą męnesį bus visi pasimokėję.
L. Jonikas.

' (Tąsa 4-me pust.)

Toronto Bangos Choras „ v . .
PradPio Savo Veikla R:ls.'toią KomitetasPradėjo Savo Veiklą j Wallace’ui Remti
Kanadiškiame Liaudies Balse skaito? -------- ••

me tokį Bangos Choro valdybos pareiški- New Yorke susidarė platus prašytojų 
mą: 5 < į •‘ \ . Wallace’ui remti komitetas, pavadintas

“Draugės ir draugai choristės ir ne- “Writers for Wallace.” Komitetan įeina 
choristai, dainos ir męno mylėtojai. Mesu. 
kreipiamės į jus visus, kadangi vasaros 
sezonas užsibaigė ir visi jaučiamės pail- 

v ščjęygans^ęrai/ tad laikas a ir pareiga
Didelis ačiū mūsų intelektualams, ku* grįžti prie darbo svetainėse, prie mum& 

> paprasįo ir mylimo darbo — pampkų .ir
daįmį. ; '■» .

“Bangos Choras gyvuoja jau. aštuo
niolika, metų ir per tą laikotarpį yra nu
veikęs daug gražių darbų, suteikęs daug 
malonumo ne tik Kanados, bet ir( neku
riu Amerikos miestų lietuviams, Jis mie
lai laukiamas ir dabat. Tad Bangos Cho
ro valdyba kviečia visus senus narius ir 
tuos, kurie nbrėtūmėt tapti Baųgos (pho- 
ro nariais, atsilankyti į pamokas.” 

„ ------ K 0 Pirmosios šį sezoną Bangos Choro pa-
LMS 3 Apskrities Komitetas, f mokos įvyko rugsėjo 20 d. '

rie surado laiko prisidėti savo prėlekci- 
jomis laike meno kursų eigos, Būtent, z 
prof. R. S., Illingworth, Dr. A. Petrikai, 
artistui John Gresh, R. Ba?anikui, Wal- 
teriui Kubiliui, prof. B, Kubiliui, Jonui 
Ormanui ir kitiems. >

Mes tikimės, jog kitais metais riieno % 
mokykla bus didesnė ir tobulesnė! Šis 
kultūrinis darbas ne tik gražiai suskam^ 
bėj0 tarpe lietuvių, bet ir Worcesterio di
džiuliuose laikraščiuose tinkam^ buvo 
aprašytas ir pagirtas. 1

pampkų ir

apie 150 rašytojų — beletristų, . poetų, 
pasižymėjusių žurnalistų; Tarp1 kitų, įei
na sekami rašytojai:

Louis Adamic, Benjamin"Appel, Tho
mas Bell,,Millen Brand, Henrietta Buck
master, Kyle Crichton, Armand D’Us- 
seau, Howard Fast, Shirley Graham, 
Dashiel Hammett, Lillian v Hellman, 
Langston Hughes, Albert Kahn, Charles 
Madison, Norman Mailer, Albert Maltz, 
Arthiir Miller; Bucklin Moon* Shaemas 
O’gheel, Harold Rome, Norman Rosten; 
Muriel Rukeyser, Agnes Smedley, John 
Stuart, Dirk J. Struik, Louis Untermey- 
er, Mark Vin Doren, Nym Wales and' 
James Waterman Wise.

Oficiali komiteto būstinė yra Iroquois 
HoteljNew York City, N. Y.
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Dėde!
Turint labai daug laisvo lai

ko, ir vėl mano visos mintys 
pas Jus, dėdę, ir aplanko tą

kraštą, kur Jūs gyve-. — 
hat.

Pas mus gyvenimas kai ku
riems labais linksmas, Okai 
kuriems ir liūdnokas, bet gy
vena visi gerai, kurie dirba. 
Man, dėde, gyvenimas yra 
tuo liūdnokas, kad nebeturiu 
savo mylimosios mamytės. Jau 
vienuolika metų, kaip palai
dojau savo motiną. Dabar 
jau turiu kitą marfią, bet vis
tiek jau ne ta, kuri mane au
gino ir mokė. Bet ką pada.-
ryti. Jau dabar išaugau, iš
simokiau. dirbu ir jau galiu 
gerai gyventi. ‘ Gyvenu Ku
piškio miestelyje, kur didžią
ją dalį praleidau vaikystės 
dienų, o jau dabar man pra
dėjo eiti dvidešimti metai. 
Kupiškio mieste teko eiti ir 
pradžios mokyklą ir gimnazi
ją. Dabar nors ir. dirbu, bet 
vistiek nenustoju viltięsJ į 
mokslą, ir šiais metais vėl ei
siu į gimnazijos šeštąją kla
sę. O ją baigusi mokysiuos 
toliau, ligi kol turėsiu galimy
bių. Tik dabar mums Tarybų 
valdžia suteikė visas teises į 
mokslą ir atidarė duris į visas 
mokslo šakas. Sako: tik rei
kia mokytis.

O kaip, dėde, 
galima mokytis, 
teisę ‘ į mokslą ?

Dabar jdunčiu

pas Jus, ar 
ar visi turi

Jums, dėde, 
foto, bet menką, už tai, dėde, 
atleisk. Kai turėsiu gražesnį, 
tai ir vėl pasiųsiu.

Su'diev, dėde,
lauksiu laiško iš Jūsų.

Genovaitė.
1948. VIII. 10.
Kupiškis.

Nekantriai

■ i .ii ii i— . n ,..i. y

VIESULAS NAIKINO 
JAPONIJOS DERLIŲ

’ Tokio. — Plačiai siautė
jęs viesulas Japonijoj pra
eitu savaitę sunaikino pus
trečio miliono bušelių ry
žių laukuose ir padarė di
delių nuostolių kitiems der- 
liatūs. u



Brazilų Spauda Apie Areštuotus Lietuvius

skun

gyva Meilė; patenkinta Meilė

komunistų

pagalvolai kiti dirba

(Daugiau bus)

our
Hartford, Conn.

AdresuokiteBrėlis Juozas F 
. Makoveckas.

Darbuokimės, kad gauti kuo daugiausia nau* 
ją skaitytojų. Rūpinkimės atnaujinimu prenu
meratų. Nesakykite, 
kite, ką jūs galite atlikti savo dienraščiui ir at
likite savo pareigu tuojau. Būkite Laisvės pat
riotais ne tik žodžiais, bet ir darbais. "

Puikios piniginės dovanos vajininkams:

1-ma $75, 2-ra $50, 3-čia $35,4-ta $30, 5-ta $25, 
64a $20, 7-ta $15, 8-ta $12, 94a $10 ir 104a $5.

427 Lorimer Street 
Brooklyn 6, N. Y.

Gelbėkime Savo Dienraštį 
Nuo Infliacijos Gelbėkime 
Kol Dar Nevelu!

Laisves Bendroves 
ir Aukomis Turime

STOKITE Į KONTESTĄ
GAUTI NAUJŲ’

SKAITYTOJŲ!

Nėra toliau mums 
[kelio;

Infliacija baisiai slegia mūsų dienraštį. Visi 
spiečium, kaip bitės, turime stoti į pagalbą ap
ginti dienraštį nuo infliacijos! Gavimu naujų 
skaitytojų, ruošimu parengimų dienraščip para
mai, rinkimu aukų ir patys ąukodami dabar — 
TUOJAU — galėsime išgelbėti dienraštį nuo kri
zės.

Prenumeratomis, Pareng 
mais, 
Šerais
Sukelti apie $50,000

“ People can use 
their feet as well as their heads in learn
ing international understanding. ' Once 
you've taken part in the dance of for
eign peoples, you can't help feeling a 
certain kinship with them/' /

VAJUS GAVIMUI 
LAISVEI NAUJŲ

SKAITYTOJŲ
Visi stokime į darbą gauti dienraščiui Laisvei 

naujų skaitytojų. Užtikrinkim savo dienraščiui 
1949 metams biudžetą. Sukeikime $50,000 vajaus 
laiku, tai būtų pusė metams reikalingo biudžeto.

Dienraščio Laisvės išleidimas per apskritus 
metus lėšuoja apie $100,000. Jei šio vajaus laiku 
sukelsime $50,000 tai bus iš anksto parūpinta įdu
sęs metų įplaukos. O kita pusė įplauks reguliarė- 
mis įplaukomis 1949 metais. . , ,:i.

Tas pats reporteris klausinė- 
jęs dvi lenkutes, viena kurių 
yra dirbusi partijoje už rašti
ninkę. Tos nenorėję su juo 
kalbėti, atsakė į klausimus tik 
kai jis prižadėjo jų pareiški
mų neiškraipyti. Užklausus vie
ną iš jų ar ji komunistė, atsa- 

didelė 
josios idealas 

Reporte-

can expect some new well-trained'talent 
around these parts soon.*

Good luck, Bifuta! /.r
• —....... . 'įi' i \ t <l,!'

Speciakto our LMŠ Dance enthusiast, 
Albert Merkis: here’s a good „talking 
point for.your dance classes. HarryMoI- 
bert, who’s in charge of folk dancing 
classes for the City College Adult Edu
cation program says

Our popular Lithuanian soprano, Bi- 
ruta Ramoška, has announced the open
ing of her new voice studio at , 3111 
Broadway New York City. We* are glad

Vajus Prasidės Spalių 
October 1

Gruodžio 31 Dec., 1948

Stokite į kontestą gavimui naujų skaitytojų, 
gaukite vieną iš tų didelės'garbės-dovanų. Kvie
čiame visus buvusius vajininkus ir laukiame 
naujų talentų. Prašoipe tuojau rašyti Laisvės 
Administracijai ir pareikalauti vajaus medžią-

VIESĄ PADĖKA
Šio laikraščio skiltyse noriu 

pareikšti tnano vardų širdin
gą padėką visiems velionio 
Stasio Makovecko laidotuvių 
dalyviams, kurie palydėjo į 
amžiną poilsį.
i Taipgi dėkoju už gyvų gė
lių vainikus Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugystei,, Laisvės 
Chorui, Lietuvių Amerikos Pi-* 
liėčiį Klubui, LtD 6$ kuopai, 
fcDS 79 kuopai, choro velionio’ 
draugam ir Av Visotskrenei. 
Ačiū tai moteriai, ikuri pasakė 
kaįbą ‘prie, velionio karsto ko
plyčioje.; . Ačių 'Brazauskuixuiž 
gražią g raud i ngą atsis v e i k i n i - 
mo kalbą ant Dėdes Samp že
melės! '/•

Pasilieku didėliame nuliū- 
dimė, ‘ •: M ‘

tremtųjų vardus/ tarp kurių 
randasi keli čekai, Čiliečiai ir 
minėtasis rusų stačiatikių ku
nigas/

Taip Sao Paulo spauda apra
šė/ apie* ištremtuosius 
dikų ir imperializmui tarnau
jančios reakcijos aukas.

Vardan žmohiškunųj, visų 
dorų lietuvių pareiga, kur jie 
begyventų, yra kelti viešumon 
tą didžią neteisybę, kuri s yra 
pildoma su šiais nekaltai kali-'- 
namais ir ištremtais mūsų bro
liais. Telieka atvirai nuplėštos 
kaukęs’* nuo biaųraus veido iš
galių skundikų, ir tebūna vie
šai ir visur pasmerkti jų judo- 
šiški darban;

• \

Visi lietuviai privalo prisi
dėti jų paramai. Veikti, kad ka
linamieji mūsų broliai ir sesės 
kuo greičiau būtų paliuosuoti iš 
koncentracijos salų ir tvankių 
šlapių kalėjimo skiepų, kad ne
būtų pavojaus jų sveikatai, o 
galėtų dorai gyventi šalę kitų 
savo šeimynos narių.

Doleriui' tarnaujančios reak
cinės spaudos provokacinės sen
sacijos ’negali paveikti į dorų 
lietuvių sąmonę. Brazilijos lie
tuviai gerai ' pažįsta reakcijos 
kankinamus jų įbrolius ir seses 
ir nesiduos apgauti. O jų tei
kiama užuojauta ir šilta mora
lė parama duos kalinamiesiems 
broliams jėgų pernešti sunkias 
dabarties valandas.

" Paskatinkime mūsų darbą 
už greitesnį jų išliuosavimą!

Dalgis.

Kuomet Brazilijoje įvyko lie
tuvių areštai vietos reakcinė 
spauda kęlė sensaciją ir stengė
si > jiem's primesti- didžiausius 
prasikaltimus. Bet dar didesnę 
sensaciją sukėlė, kuomet suži
nojo, &ad areštuotieji^ bus ’iš
tremti į salas. Išpūtė didžiau
sius'burbulus apie jų neva pra
sikaltimus, skelbė juos esant 
“Kominformo” agentais, ir t'.t. 
Mat, tas buvo reikalinga reak
cijai, pateisinimui jos pavartos
iu priemonių prieš nekaltus 
žmones.

'Savaitinis žurnalas “A’Noite 
Ilustrąda” (Iliustruota Naktis) 
įdėjo platų aprašymą, neva.ra- 
portažą, su provokaciniais 
klausimais. Pav., drg. A. Ku
činską reporteris * užklausė: 
“Jūs kovojate ttž demokratiją ? 
Kokia gi demokratija Rusijoj, 
kad ten tik viena komunistų 
partija veikia?” Kučinskas būk 
tai atsakęs: “Su jumis, reak
cionieriais, ginčytis neužsimo
ka, vis vien nesuprantate nie-

prakeiktas Albionas,. tas nuoseklusis .iš
tvirkėlis, drąsusis šaltakraujis ir apsuk
rusis apgavikas. Šito pagaliau aš tiks
liai nežinau. Bet štai ką aš žipau: jie 

•nepaprastai troško laimės, todėl nuo tos 
laimės ir susilaikė.

— Jis rašė (aš perskaičiau tai daug 
vėliau vienatie jo laiške jai): “Laikyti 
tave savo glėby ir vis dėlto nejausti, kad 
esi arti. Ilgėtis tavęs ir niekad tavęs ne
turėti, ir tuQ būdų visada tave turėti." O 
ji štai ką rašė: “Likti tau visados nepa
siekiama. Visados veržtis prie tavęs taip, 
kad šis jausmas liktų amžinai tyras 
naujas, koks jis kad gimė pirmąją aki
mirką."

— Jie gal ne visiškai taip buvo išsi- 
reiškę. Mano lūpos jų meilės filosofiją 
kiek iškreipė. Ir kas gi aš esu, kad galė
čiau atskleisti jų sielų paslaptis? Aš — 
varlė, tupiu didžiules patamsės drėgna
me kamputyje, žiūriu išpūstomis akimis 
ir stebiuos jų liepsnojančių sielų paslap
timi. \ s

/

— Ir jie buvo teisūs, eidami tuo keliu. 
Kiekvienas daiktas yra geras ... tol, kol 
jo neturi. Persisotinimas ir turėjimas — 
tai du Mirties arkliai; jie bėga gretą.
Tik laikas mus išmokyti galėtų
Papildyti kaitrias aistras kasdieniais įpročiais.

—Jie paėmė tai iš Alfredo Ostino so
neto. Jis vadinasi “Meilės išmintis." Tai 
vienintelis Madelenos de Mopen pasibu
čiavimas. Kaip ten pasakyta?
Pasibučiuosim, iy sudie 
Geriau numirt, nei krist žemyn; 
Ir pasirinkt, kas menka, mes negalim

— Bet jie buvo išmintingesni. Jie ne- 
sibučiavo ir nesiskyrė. Jie visiškai nė 
karto nesibučiavo ir šitaip ketino išsilai
kyti aukščiausioje Meilės viršūnėje. Jie 
susituokė. Tuo metu jūs buvote Angli
joje. Tokių vedybų niekada dar nėra bu
vę. Jie saugojo savo paslaptį. Ji man ta
da dar nebuvo žinoma. Jų meilės kaitra 
neatvėso. Jų meilės liepsną didėjo ir vis 
labiau tviskėjo. Nieko panašaus darjnė- 
ra buvę. Bėgo laikas, slinko mėnesiai, 
metai, o ugniasparnis kankliuotojas vis 
skaisčiau švitėjo. 7 /

— Visi stebėjosi. Jųoš laikė nuostabią
ja pora, ir visi jiems pavydėjo.. Moterys 
kartais gailėjosi jos, kad ji neturinti vai
kų ; taip jos dažniausiai reiškia savo pa
vydą. ' ' . • i • ,

y Dabar aš papasakosiu jums visą is
toriją, ir jūs turite man patikėti, nes aš 
ją žinau. Jie sumanė išspręsti persisoti
nimo problemą.. Jie mylėjo Meilę! Iki 
paskutinio grūdelio jie žinojo Meilės ver
tę. Jie ją taip mylėjo, nes troško išsau
goti ją amžinai, kad ji visados virpėtų ii’ 
degtų jų širdyse. Jie sveikino, kai ji atė
jo, ir bijojo, kad ji jų nepaliktų.

— Meilė ~ tąi troškimas, galvojo jie, 
malonus skausmas. Meilė visuomet ver
žiasi, kur galėtų pasireikšti, ir kai at
randa tai, ko ieško, ji miršta. Paneigta 
Meilė
— mirusi Meilė. Ar jūs suprantate ma
ne? Jie matė, kad gyvenime žmogus ne
betrokšta to, ką turi. Negalima tuo pat 
metu valgyti ir būti alkanam; žmogus 
niekuomet to nepasiekė. Tai persisotini
mo problema. Tokia ji ir yra. Nuolat 
justi aštrų alkį, sėdint prie paruošto sta- 

(lo. Tokia ir buvo jų problema, nes jie 
mylėjo Meilę. Jie dažpai apie tai kalbė
davo -Meile degančiomis akimis; jų 
skruostus dažė purpurinis kraujas. Mei
lės balsas virpino jų žodžius, tai pranyk
damas, lyg tremolo, jų gerklėje, tai vėl 
teikdamas jų kalbai didžio švelnumo, ko
kį tik gali sukurti Meilė.

— Iš kur aš visa tat žinau? Aš daug 
mačiau, o dar daugiau sužinojau iš jos 
dienoraščio. Štai ką aš čia radau iš Fio- 
nos Makleodo: “Iš tikrųjų, tas klajojan
tis balsas, tas prietemą šnabždesys, tas 
švelnus dvelkimas, tas ugniasparnis 
kankliuotojas ,kurį žmonės temato trum
pą valandėlę, džiąugsmui, lyg vaivorykš
tei, suspindus, ar staiga suliepsnojus 
aistrai, ta žavi paslaptis, Meile vadina
ma, pasirodo, bent kai kuriems susiža
vėjusiems regėtojams, ne su daina lūpo
se, kurią visi galėtų girdėti, ne linksmų 
muzikos garsų lydima, bet tartum eksta
zės pagauta, be žodžių iškalbi, kupina 
troškimų?’ v •

— Kaip sulaikyti ugniasparnį kank
liuoto ją, bylojantį iškalbiai be žodžių 
apie troškimus? Džiugiai sveikinti jį — 
reikštų netekti j o? Jų meilė vienas ant-' 
ram buvo didelė. Jų aruodai buvo kupi
ni, ir vis dėlto jie norėjo, kad jų meilė 
niekad neprisisotintų.
' — Be to, jie nebūva kokie nors jau
nikliai, linkę į samprotavimus prie 'Mei
lės slenksčio. Tai buvo sveikos ir gyve
nimiškos būtybės. Ir anksčiau, prieš sa
vo susitikimą, jie jau mylėjo, mylėjo ki
tus ir kitas, bet tada jie gesino meilę gla
monėmis, žudė ją pabučiavimais ir per
sisotinimo duobėje ją laidojo.

•’ — Nebuvo Jaltos šmėklos šis vyras ir 
ši moteris. Tai buvo karštos, žmogiškos 
būtybės. Jų kraujuje nebuvo saksiško 
santūrumo. Jis buvo skaisčiai raudonas, 
kaip besileidžianti saulė. Jų veidai taip, 
pat žėrėte žėrėjo. Jų būdas buvo links
mas, prancūziškas. Jie /buvo idealistai, 
bet idealizmas jų buvo galliškas. Jų gys
lomis tekėjo ne vėsus ir tamsus skystis, 
kuris ąnglhms pavaduoja kraują. Jie ne
buvo'stoikai. Jie buvo anglų kilmės ame
rikiečiai, ir vis dėlto jiems nebuvo bū
dinga, kaip anglams, šaltai, protui pa
diktavus, susivaldyti ir savęs atsižadėti..

- Kaip aš pasakoju, tokie jie ir buvo, 
ir jie buvo sutverti džiaugsmui, tik jie 
nusistatę laikėsi plano. Tebūnie prakeik
ti tie planai! Jie lošė, pasitelkdami logi
ką, ir tat buvo jų logika. Bet leiskite pir
miausia man jums papasakoti vieną mū
sų pašnękesį. Kalbėjome apie Gotiero 
Madeleną de Mopen. Jūs tą merginą pri
simenate? Ji pasibučiavo tik vieną kar
tą, vieną vienintelį kartą, ir daugiau ne
benorėjo bučiuotis. Ir ne todėl, kad pa
bučiavimas jai būtų buvęs heąaldus, bet 
ji bijojo, jog pasikartoję jie gali, apkars
ti. Vėl’ persisotinimas! Ji mėgino lošti 
su dievais, nieko neįsipareigodama. t Na, 
tai tai yra priešinga taisyklėm to žaidimo, 
•kurį prasimanė patys dievai. Beje, šios 
taisyklės nededamos ant stalo. Jų mir
tingieji privalo belošdami išmokti. '

k r* ■ i# \

— Na, grįžkim prie logikos. Moteris 
ir vyras samprotavo šitaip: ar verta tik 
kartą bučiuotis? Jeigu protinga bueiuo 
tis tik vieną kartą, tai ar ne protingiau 
visai Besibučiuoti? Taip jie visuomet ga
lėtų išlaikyti gyvą Meilę. Susilaikant ji 
amžinai belstųsi į jų širdis.

I Gal būt, jų kilme tūrėjo įtakos, kad 
jie susidarė šitokį nedorą planą. Kilmė 
daug nulemia, ir kartais jos padariniai 
fantastiškiausi. Šitaip juose. pasireiškė

B19 ŽMONIŲ a 

čibt^<i»dąį^ anglų sandė- 

nių ir sužeista bent 30.
i—-šešt., ftugs. 25, 71948

DĖL SPAUDOS VAJAUS
Dienraštis Laisvė jau pra

deda raginti savo vajininkus į 
darbą, nes vajus už naujus 
skaitytojus ir panaujinihią 
senų prenumeratų prasidės šu 
spalių 1 diena.

Labai gerai, kad Laisvės 
Administracija x iškalno jau 
aprūpina vajininkus reikalih- 
ga medžiaga. Aš irgi gavau 
pakvietimų į darbą nuo Lais
ves gaspadoriaus Prano Buk- 
nio.

Gerai/ drauge, pasistengsiu, 
kiek galima,® peržiūrėsiu skai
tytojų listą,-kurių jau baigė
si prenumerata, tai pąnaujin- 
šime. Labai gerai padaro tie 
skaitytojai, kurie nelaukia* 
kad kas atęitų iškolektuoti, 
bet patys^ pasimoka prenume
ratą ir paaukoja kelis dolerius 
į popieros fondą, kad užtikri
nus dienraščio gyvavimą 1949 
metais. n

v Jeigu ‘kuriems patiems ne- 
par^nkli > pasiųsti dienraščio 
prenumeratą, tai prašau maty
ti' mane if' aš jums patar
nausiu su mielu noru^

' Stasys > Tvarijonas. 
3858 Rich St. - 
Detroit, Mifch. *. :

LMS News &• Views
(Tąsa nuo 3-£lo dusJ.)

our guests can wander through the main 
exhibit. This set-up is very much like 
that of my favorite playhouse, The Pa
per Mill, at Millbum, N. J. There the 
second floor, gallery is turned over to a 
showing of paintings and hand-made 
jewelry of local artisahs. The exhibit 
changes with each change in the operet
ta program. We are changing our per
formance programs to supplement 
Art Show.

f / -

I heai’ along the grape-vine that 
women of Brooklyn are planning an 
usual display1 of handy-work. Ųon't let 
Brooklyn take all the glory, girls! How 
about it, Philly, Newark, Elizabeth, 
Bayonne, Stamford, Bridgeport and all 
points North? Send us your prize-posses
sions. We (promise you we Will take good 
car.e of them and each article will be 
covered by insurance. *. 7

JACK LONDON ‘ .

Kai Dievai Juokiasi

kė: “Būti komuniste 
garbė1 
yra būti komuniste, 
riui užklausus, kaip jai atrodo 
Luiz Carlos^ Prestės ir ką ji ja
me raiida? Atsakė, kad tai 
“žmogus labąi gabus, inteligen
tas, pasiryžėlis ir nedreba bai
me nuo reakcionierių jam gąs
dinimų.”

Reporteris dar Gorėjęs pasi
kalbėti su dviem moterim, tai 
yra su P.' Čeriiiauskiene ir M. 
Valentiene. Matyt, kad jos su 
juo nenorėjo kalbėtis arba jų 
atsakymai jam nepatiko, nes 
apie jas taip parašo: “Tai mo
terys, su kuriomis negalima su
sikalbėti. Ypač Valentienė, ne 
tik kad Brazilijos nemyli ir- vi
sa širdžia įarhauja Maskvai, 
bet Kartu ir brazilų nemyli.”

Apie rusų stačiatikių areš
tuotąjį kunigą, žųrpalas taip 
pažyrtii: “Tai žmogus,/ kuris 
daugiausiai tarnavo Rusijai/ 
Dievui tarnavo tada, kada tu
rėjo laiko.” Tai kvailas ir ten- 
dencingaą neva apkaltinimas. 
Absurdas lygus tam, kaip mū
sų tautiečiąms primetamoji 
kaltė, kad “jjes važiavo į Rusų 
Ambasados suruoštą PPAL 
Kongresą, parsivežti medžiagos 
kaip, veikti lietuvių kolonijoje 
pagal Maskvos nurodymas.”/

Tokiais išgalvotais prasima
nymais ir niekti apgrįstais ke
tinimais reakcini spauda nori 
suklaidihti visuomenę ir nekal
tas reakcijos aukas perstatyti 
^nudažytas biauriomis Brazili
jos priešų spalvomis. Negalėda^ 

imi įrodyti nesamų prasikalti
mų, šmeižia, skleidžia/ melus ir 
stengiasi įbauginti visus pažan
giųjų minčių žmones. Tuo pa
rodę, jog ir bjauriausiomis 
priemonėmis tarnauja dolerių 

. davėjams. Bet vištik neįtikina 
hieko, nes jų sensaciniai melai 
labai kVailai supinti ir-perdaug 
dideli, kad kas nors patikėtų.

Kaip atsiliepė pažangioji 
spauda -

Sąo, Paųiyje išeinantis demo- 
k Icrątiikas ^dięiirašti^ “Ox Popu
lar” griežti, pasmerkė tokį 
sirgimą su įkalintais žmonė
mis. Iš 23, 6 48šitaip atsilie
pė : “Demokratiniai ■•% ntišiteikę 

' areštuotieji svetimšaliai • iStm. 
miami į ‘Arichietą/<salą.% /An\ 
chieta sala, gėriau / pasakius, 
yrą 1 -misų Šalies sdla kdii^ 
cbntracijos 'stovyklą. Ką .dary
tų mūsų šalies vąltjoVai, .jei tų 
kraštų valdžios, be jokio teisJ 
Ino/mūšų /fąiitiečMs .tramdy
tą į salas? įė to, ir munfs. ne- 
tjialonu Wtį/ Bet mump dar 
nemaloniau darėsi, kada mūsą 
valdžia taip elgiasi Su švetim” 
Saliais,‘ kurie d&ugnmdje yrą 
daug pasidarbavę mūsų tau
tai.”’ f ■ ■ : „ ; /.
n “Q Popular” sui^įąi ybų iš-'

4 pusi.—I-aisVe (Liberty, Lith. Daily)—

SUD

lyje sudęge 10 vietinių žmo-

|
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BAR & GRILL

Philadelphia, Pa

TeL ST. 2-8342

Tel. EVergreen 8-9770

STEAK PARTY

SIH 
nu-

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinama atlyginimą.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Moderniškai {rengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
I

Newark 5, N. J.
TeL MArket 2-8172

LICENSES 
Wholesale and Retail 
Beer, Winė, Liquor

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA

• %

Telefonas Poplar 4110

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

RONKONKOMA
8634

ĮSTEIGTA ARABŲ VAL
DŽIA JERUZALĖJE

• ■ •

Jeruzalė.— Čia tapo į- 
kurta arabų valdžia arabiš
kai Palestinos daliai, pagal 
Arabų Sąjungos daugumoš 
nutarimą. Bet Transjorda- 
no karalius Abdullah tam 
priešinasi. Jis reikalauja vi
są Palestiną jam atiduoti.

Nuo Red.—Vakar tilpusioj 
korespondencijoj buvo( klai
dingai pažymėta, būk konfe
rencija nukeliama į antrą d. 
spalių.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

Kaip buvo pirmiau praneš
ta, -kad Wallace kampanijos 
reikalu šaukiami konferenci
ja Įvyks rugsėjo 26. Dabar 
tėmykit gėįąi, kad konferen
cija įvyks viena savaite vė
liau, dėl tam tikrų priežasčių. 
Konferencija 
(Oct.) 3 diem 
Lietuvių Kliub 
Cburt St

LIEtUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedeliomls Ir šventadieniais: 
. nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 
- \ Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND St

TeL TRObridge 3330

DR. JOHN REPSHIS

LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINE, VYNAS ir 

ALUS

rūpintis išsidirbti planus, kad 
su propaganda pasiekus ne tik 
kiekvieną lietuvį pilietį, bet iy 
plačiąsias minias šios šalies 
liaudies. Prašome būt laiku, 
kad pradėjus konferenciją ir 
į 2-3 valandas' užbaigus.

G. A. Jamison.

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

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

Kanados 
Black Horse Ale 

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

PAJIEŠKOJIMA1
PajieŠkau sesers# duktės Bronės 

Vičaitęs, apie 1926 metais išvažia
vusios iš Brockton, Mass., į New
ark, N. J. Jinai pati ar ją žinantie
ji prašomi pranešti man. Kazimie
ras Norkus, -323 • E. Houston St, 
York, N. Y.' t (226).

nėja. 
Pradėta mechanizuoti pripiovi- 
mo procesą. Kai kurias detales 
ik tekstilę jau kertame su 
štancy ' pagalba. Artimiausiu 
laiku bus įrengti presai deta
lėms plauti. Tačiau “Stumbro” 
odininkai pakerta šias mūsų 
pastangas. Jų pateikiama juch- 
to odą dažnai yra susitraukusi. 
Blogai ištemptos kojos, menkai 
išdirbti odos pakraščiai. Ant 
kurpąliaus tokios odos neištie- 
si... Be to, pernelyg didelė 
tokios odos dalis nueina į nuo- 
raižas. Laukiame geresnės odos 
iš “Stumbro” odininkų!

Iš 25 Metų Prityrimo
Didžiai susidomėję susirin

kusieji .išklausė seno gamybi
ninko, “Elnio”* kombinato odos 
platiruotojo A. Ginaičio pasa
kojimo.

—Šiemet man jau suėjo 25 
metai, kai dirbu šiame fabrike, 
— pareiškė stachanovininkas 
A. Ginaitis. — Dirbu prie di
džiosios padų platiruojamosios

Garnys Aplanke
Rugsėjo 14 d. garnys ap

lankė Anth. ir Blanche Potus. 
ir paliko jiems gražų 8 sva
rų sūnelį, kuriam vardą davė 
Warren Anthopy.

Sūnelis gražiai auga. Moti
na sveiksta ir-žada greit grįž
ti namo;

Jaunuolių abeji tėveliai 
džiaugiasi sulaukę anūko?

Anthony? ir .Blanche seniau 
abu prigulėjo prie Lyros Cho
ro ir yra gražiai pasidarbavę 
dėl choro ląbo.

Linkėtina tėvams ir nauja
gimiui geriausio pasisekimo jų 
gyvenime.-

Lois Baranauskaitė.

Paul Gustas Funeral Home 
' INC. ' / '

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway

PRANEŠIMAI -
WORCESTER, MASS.

LLD 155 ir 11 kp. bendrai rengia 
pikniką, pelnas bus skiriamas Lais
vės Popierio Fondui. Įvyks 26 d. 
rugsėjo/ Olympia Parke. Kviečiame 
visus dalyvauti. Bus valgių ir gerti. 
— Rengėjai. * (225-226)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 10691 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine find liquor at retail’ under 
Section 107 bf the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 220 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GERRI’S CAFE, Inc.

Komercinėje spaudoje džiaų- 
gįdši, lead CIO ir ADF vadai 
stoja už Trumaną, rašo, kad 
Mk visi unijistai jį remia. 
Tai netiesa! Vienas dalykas, 
ką daro unijų vadai, o kitas-— 
kaip balsuos tų unijų, eiliniai 
nariai. ■ .

Taip, jie kalba apie “lais
vę,” bet spauda ir. tūli poli
tikieriai nei kiek neskirtingai 
elgiasi, kaip elgėsi Hitleris. 
Kurstoma prie teroro* šaukia
ma prieš “raudonuosius” ir 
“komunistus.” Trumanas pra
šo piliečių, kad jį vėl į prezi
dento vietą išrinktų, tai jis pa
darys tikrą rojų mūsų šalyje, 
o kodėl jis dabar to piliečiams 
neduoda, ką jis jiems, žada, 
kada išnaujo bus išrinktas į 
prezidento vietą? Kodėl jis 
savo kalbose kongresui vis 
puolė unijas,// darbininkus? 
Kodėl jis nešaukia piliečius 
kovoti , už Roosevelto politiką, 
prieš reakciją, prieš žiaurius 
įstatymus ?

Jfr. Trumanas sako, kad 
Kongresas jį neremia, bet 
daugelyje atsitikimų kongre
sas nerėmė ir Roosevelto. To
kiais x atsitikimais Rooseveltas 
atsišaukdavo į piliečius, važi
nėjo po visą šalį, mobilizavo 
demokratijos draugus ir ma
sėms gelbėjant priversdavo 
.Kongrese ponus priimti Roo
sevelto pašiūlymus. , <

Trumanas' to nedarė ir ne
darys. Republikonai nieko 
gero Amerikos žmonėms ne
gali duoti. Jų Hooverio vieš
patavimo laikai tą parodė. Jų 
ir dabar vyriausias vadas yra, 
tai Hoover is.

Amerikos demokratijos, 
darbo žmonių reikalų gynėjas 
yra Henry Wallace ir jo drau
gai, taį Už juos ir balsuosime 
2 d. lapkričio. P. D.

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

5 ' . i 9

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

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

ir tt., telefonuokite > «
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims/Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 854 Marcy Avė., Brooklyn, N. Y.

įvyks spalių
10 vai. ryte, 
salėje, 408 

Elizabeth, N. J. / ,
Taigi, dabar turėsim viena 

savaite vėlįau, negu buvo pir
miau pranešta. Dėlei' to, visi 
turėsim daugiau laiko prisi
rengti ir geresnių sumanymų 
atsivežti į konferenciją.

Kviečiami visi Wallace pri
tarėjai iš Progresyvės Parti
jos skaitlingai, dalyvauti, be 
jokių organizacijų rinkimo, 
ten. kur nebus jau galimą iš
rinkti nuo organizacijų.

Daly vau kim iš visos plačios 
New Jersey valstijos, kas tik 
gali, seni ir jauni, nes tai mu
sų užduotis ir šventa pareiga

Parengimas
Spalių 16 /d.,. įvyks pirmas 

rudeninis parengimas, kurį 
rengia Lyros Choras. Tai bus 
puikus koncertas ir šokiai. 
Parengimas įvyks gerai žino
moj svetainėj — Lietuvių Mu- 
zikalėj Salėj, 2715 E. Alle
gheny Ave.

Kviečiame visus dalyvauti 
minėtame parengime. Savo 
atsilankymu jūs parimsite 
chorą medžįaginiai įiv pri d ro
site jam daugiau energijos. 
Taigi, lauksime skaitlingo at
silankymo. '

Lois Baranauskaitė.

(SHALINSKAS)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenufe

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y -

Suteikiam garbingu laldotavu

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

VISKO ?O BISK|
, Dabartiniu laiku komercinė
je spaudoje datig rašo apie 
II e n r y Wallace prakalbų 
maršrutus. Matyti, kad kapi
talistams labai pikta, kad jis 
pasako piliečiams teisybę.

Iš visko matyti, kad jiems 
patinka, kad pietų valstijose 
Wallace buvo apmėtytas kiau
šiniais ir tomeitėmis. Bet šis 
fašistinis žygis jiems patiems 
ant gero neišeis.

Henry Wallace buvęs prie 
velionio Roosevelto vice-pre- 
zidento vietoj ir jis gerai ži
no, kas Amerikos . žmonėms 
reikalinga. Todėl, kiekvieno 
gero, demokratinio piliečiu 
pareiga remti II. Wallace ir jo 
partijos kandidatus. <, , ,

Brolau ir sesute, per dau
gelį metų mums visokį įjoli- 
tikieriai daug žadėjo, bet ne
davė. Ir kad pažinti, kas 
mūsų draugas ir priešas, tai 
reikia sekti tų vadų darbus. 
Ar pamename, kaip buvo prie 
velionio Roosevelto darbo 
žmonių reikalai pagerinti ? 
Tą pamename! Kas tada 
Rooseveltą niekino,> puolė, 
“komunistu” vadino, .ar ne tie 
patys, kurie dabar puola 
Wallace?

Reiškia, mds turime spręs
ti pagal jų darbus. Man, kai
po darbo žmogui, geriau “bal
są numesti,” negu jį atiduoti 
už mano priešą, kuris nors 
gražiai kalba, bet blogai da
ro.’ Visi matome, kad dabar
tinis prezidentas Trumanas ei
na priešų keliu, nors jis ir 
žadėjo eiti Roosevelto keliu. 
Kaip tik Trumanas įsikraus
tė į Baltąjį Namą, tai pirmas 
jo darbas buvo išmesti Roose
velto žmones, kurie laikėsi de
mokratijos, kurie užtardavo 
darbininkus ir darbo unijas. 
Jis tuojau pas save pasikvietė 
Hooverį ir kitus Roosevelto 
priešus ir pradėjo pulti darbi
ninkus, darbo unijas, streikus, 
ir visus dėnftdkratiniųš zitnd- 
nes. .

Visi pamename, kada mai-. 
nieriai pareikalavo pakelti al
gas, kad jie ir jų šeimynęs 
galėtų žmoniškiau gyventi, tai 
Trumanas puolė jų streiką, 
naudojo 'Į’afto-Hartley įstatyt 
mą. Jis puolė gelžkeliečių ir 
kitų darbininkų streikus, 
smerkė vadus ir unijas. Pa
mename, kada laike mainierių 
streiko Trumanas davė įsaky
mą vbikti prieš streikierius, 
vadus, uniją ir patsai, išvyko 
į Floridą vakacijoms. Laik
raščiai dėjo jo paveikslus bal
tai apsivilkusio ir besijuokian- 
čioK kada 'mainieriai ir jų va
dai buvo persekiojami, bau
džiami. . . '

Net gėda ijiūsų šaliai,- ka
da prie Trumąno policija, mi
licija puola streikuojančius 
darbininkus, meta į juos ga- 
zų bombas, muša, arkliais mi
na! Tą* negali paslėpti net 
komercinė spauda., Gi atei
nančiais rinkimais jis vėl pra
šo piliečių, darb.ininkų, kad už 
jį balsuotų. Mariau, kad pi-1 
liečiai supras, kad vienatiniai 
jų kandidatai, tai Progresy
vių Partijos, priešakyje su 
Henry Wallace^ 7 •

Marshalias ir Trumanas 
šaukia, kad reikia daugiau 
pinigų “komunistus naikinti.” 
Išeina,. kad komunistų tiek 
dauį priviso, kad Trurpano 
valdžia jų j ieško ir valdžios 
darbininkų tarpe, ir moksli
ninkų tarpe—visur.

Kas gi įkaltas, kad komu
nizmas plečiasi, jeigu ne Tru- 
tnano ir jo pasekėjų politika? 
Jeigu nebūtų reakcijos, jeigu 
darbininkai gautų žmohiškas 
algas, turėtų kute* gyventi, ne
reikėtų mokėti dideli taksai, 
nebūtų pinigai leidžiami nau
jam karo pasiruošimui, ne
siųstų bilionų dolerių turtą į 
Kitas šalis gelbėti kapitalistų 
ir dvarponių;viešpatavimą, tai 
ir komunistų mažiau būtų.

Komercinė spauda šaukia, 
kad mūsų šalyje yra laisvė, 
kad tai aukso šalis, 'o kada tik 
darbininkai priversti streikuo
ti, tai jų jajsVS paneigiama.

GERI PIETOS!
Kada norite ^erą pietų,' 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

( Savininkas
, 417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar- 
' žovių ir pieninių valgių 

gražus pasirinkimas. .

v “ Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 

426 South 5|h St., . Brooklyn, N. T
’ STEAK PARTY SPALIO 2 OCT.

, , Dabar Įsigykite Steak Party Bilietą.
Galite gauti Happy Days Restaurarite.

- . Kaina $2.50. Pradžia 8 vai. vakare.
Tai vieta, kurioje jūs Jausitės kaip namie. Viskas patogu 

lonu. Mandagus patarnavimas. <
Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, jjasivaišinimas bei par®. Pra

šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. .a

Salę IŠnuomuojame dė! puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir garimais aptarnaujame žemom kainom.
. .................. . Ml—. liiKWi—nwramm» lutwm i ........................

^Taryby Lietuvos
Darbininkai...

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
— Avalynės gamyba moder 

nurodė Kaveckas. —

mašinos. Stengiuosi visas odos 
raukšles kuo dailiausiai išly
ginti. Pirmiausia imu lyginti iš 
sprando ligi kojų smarkiu pe- 
daljų spaudimu, o toliau varau, 
kol visa oda išlyginama. Dir
bu atsargiai, kad variniai pei
liai nesuplėšytų gerąją odos 
pusę. Mažiausio broko išvengiu 
per atsargų darbą ir gerą ma
šinos priežiūrą. Kasdien apžiū
riu kiekvieną marinos detalę. 
Klebančius varžtus pats 
tvarkau. Didesnius gedimus 
rodau šaltkalviams, kurie 
tvarko mašiną pagal mano 
rodymus.

—Mūsų išdirbio normos 
vo peržiūrėtos ir pakeltos, 
tęsė stachanovininkas. — 
čiau ir naujas normas jau vir
šiju. Mano pasisekimo paslap
tis labai paprasta. Taip nure- 
gultuoju mašinos buferio varž
tus, kad gaunasi smerkesnis 
būgno pakėlimas, o oda pralei
džiama smarkesniu tempu. Ma
no pėdomis seka platiruotojas 
Šimkus, kurį aš pats apmoki- 
nau. Dabar Šimkus jau dirba 
savarankiškai. Mes įsipareigo
jome lenktyniauti mašina su 
mašina dėl dar aukštesnio dar
bo našumo, nes norime, kad 
penkmetinis planas būtų įvyk
dytas per ketverius metus.

* * *
Per diskusijas pasisakė dar 

“Elnio” kombinato avalyninin-z 
kai _ stachanovininkai: Bra
zauskas, Galvonas, cecho vedė
jas šimelis, /‘Stumbro” fabriko 
vyriausias inžinierius Amale- 
ris, “Elnio” kombinato mez- 

jdruotojai Fedotovas, Skačkaus- 
kas ir odos dažymo meistras 
Stravinskas.

Šiaulių odininkų stachanovi- 
i nį antradienį uždarė “Elnio” 
I kombinato profsąjunginio ko- 
: miteto pirmininkas Br. Filipa- 
! vičiūtė.

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

MATTHEW P. BALLAS 
c. .

Laisniaotas Graborias
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus

PATYRUSIOS .
OPERATORES

PRIE SINGER SEWING ’ MAŠINŲ •
J. H. MFG^CO. .INC. |® 
34 EXCHANGE FLACK 

JERSEY CITY. N. J.
Harborside Unit No. 1, 4-tos Luboi..
________ _______________________________

OPERATORES
VIENA ADATA. SINGER MAŠINA

Jūsų patyrimas prie drobės auknelių ar 
marikinių tiks prie i Jo jūsų darbo.

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA.
, VAKACIJOS SU ALGA

EXCELLE UNIFORM CORP.
9 W. 18TH ST.. N. Y. .C. 7-tos LUBOS

>QiASCHOLES BAKING
^^^^ 532 Grand Street, Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS- '
1 PYRAGUS BEI KEIKSUS < '

Mės perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės Išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalisr—Brooklyno ir apylinkės, , 
j krautuves ir j pavienius nainus; taipgi siunčiame

HELP WANtED—MALE
REIKALINGI VYRAI |i

polisiCotojai
PATYRĘ BUFUOTOJAI iŠ

pri» misinginių vamzdžių ir formų.
CROZIER MFO.

250 E. 7th St., Mount Vernon, N. Y. 
MOUNT VERNON 8-1660 • 

•----------------------------------šia ■

MEDŽIO DARBININKAI
Prie Trokų VJrėų . V..

NUOLATINIS DARBAS. , GERA ALGA \
. . - V i ril.ikiai

ADAM BLACK & SONS, Ine.
300 Tonnele Ave.,* Jersey t)Ry, N. J. ,

• • ■..... v (228)

J. J. Kaškiaučius, M. D 
' 530 Summer Avenue,

Įi- Newark 4, N. J.
n- • HUmboldt 2-7964

• Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS

Telefonuokite dieną ar naktį 
EVergreen 7-4774

• . Į 1 ’

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

"Du kambariai želmenim, didelis puikiai įruoštas 
' kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. ' 
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei* 

kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.
•. L . i ' '

g 11 Him III Bn IĮ   IĮ W 'L ■ hsbmii«*W i g

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 

v iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 

Tsudarau su ame- 
rikoniškais. Rei- ’ 

sk ĮjsiĮ kalui esant ir
1 Padidinu tokio

dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai-: 
»io£i atmaliavoju 
įvairiom spalvom.'

JONAS STOKES ■
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway Ir ,Stone Ave., prie 
‘į Chauncey SV: Broadway Lina.

.... Tel. GEen,more 5-6191 .
^3
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Pirm Žiemos Šalčių!
Open Letter Jo 
Brooklyn Lithuanians

Tūkstančiai Newyorkieciij Reikalavo 
Nubausti Thompsono Užpuolikus

Ar Išlaikysime Taiką^

y Tam gerą progą turėsime šį 
/sekmadienį, rugsėjo 26-tą, Li
berty Auditorijoje, 110-06 
Atlantic. Avenue, Richmond 
Hill, kur įvyks daktaro J. J. 
Kaškiaučiaus prelekciją apie
sveikatą. Prasidės 2 vai. po 
pietų/ Įžanga į svetainę ne
mokama.

Dr. Kaškiaučius (iš 
arko) ,teiks prelekciją 
reumatizmą ir arthritis 
raitis). žmonos labai

New- 
apie 
(art- 
daug,

kenčia nuo arthritis, todėl tu
rėsime progą arčiau susipažin
ti su ta nelemta liga ir sužino
ti, kokie yra tinkamiausi bū
dai gydytis nuo tos ligos. Dr. 
Kaškiaučiaus prelekcijos vi
suomet būdavo turtingos pa
mokomis ir žmonės mėgsta jų 
klausytis. Tokiomis bus ir 
šios. *

Pasiklausėm Paskaitos;
Reikia Jų Daugiau

• • 4

• Praėjusio ketvirtadienio va
karą Lietuvių Kultūriniame 
Centre dr. Ant. Petriką patie
kė paskaitą apie režisūrą, ši 
tema, aišku, plačiai miniai ne
įdomi, todėlpaskaitos pasi
klausyti susirinko tik teatri
ninkai (kitų—vienas kitas) ir 
atidžiai jos išklausė.

Gaila, kad per greitai suei- 
gėlė paleista kitam užsiėmi
mui* Šia tema būtų verta pla
čiai padiskusuoti, kad ateityj 
galėtume išvengti tūlų mūsų 
scenoj vaizdą gadinančių pra- 
žiūrėjimų bei nepaisymų.

Mūsų Kultūrinio Centro 
mažoji salė labai tinka pa
skaitom, diskusijom. Ji to
kia jauki, taip malonu ten pa- 
sėdėti-pakiĮclausyti, lyg vasa
ros mėnesienojLpasilsėti. Ak, 
kad ipes tokių sueigėlių ten

vaitė... qh •

Z AS NESVARBU
*

skausmų 
newyorkiete. Sandra 

norėjusi nusižudyti, 
* stokavo drąsos. Jinai 

drąsos” išgėrusi) visą uz- 
vyno, tačiau tas neveikė.

užsirišusi akis, tikėda- 
ip pajėgsianti nupulti.

ją pastebėjo 
ir pasiuntė į ligoni- 

.tyrinėti jos protą, o pil
iai sau skauda.

vi-

Georgę Klimas rodys filmas, 
šeštadienio vakare, rugsėjo- 
Sept. 25 d., Liet. Centre, Li
berty Auditorium, 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y. Pradžia 8 vai. vakare, 
jžanga nemokama.

Filmininkas parodys sa^o 
kūrinius, filmas, įvairių scenų 
rinkinius iš Meno Festivalio iš 
Chicagos. “Kuprotas Oželis”

bakte- 
įvairių

maisto

J. W. ThomsOnas kalbęs 
maisto klausimu. Maistas yra 
svarbesnis ir už vaistus.. Gau
dami tyrą maistą, žmonės pa
laiko čystą ir stiprų kraują, 
o toks kraujas nugali įsigavu- 
sias į žmogaus kūną 
.rijas, apsaugoja jiuo 
ligų.

Manome surengti ir
parodą pirm prelekcijų. Gas- 
padinės pagamins puikius 
naturaiško maisto pietus.

Rengia Lietuvių Sveikatos 
Kultūros Klubas ir kviečia vi
sus atvykti. Nariai ir sim- 
patikai prašomi pasidarbuoti, 
kad parengimas būtų sėkmin
gas.

v Iki pasimatymo!
x Komisijos narj^s

,A. Mureika.

Miestas Nupirko Dviejų 
Firmų Busy Linijas

Miestavoji budžeto taryba 
vienbalsiai nutarė nupirkti 
Omnibus Corporation ir Com
prehensive Omnibus Corpora
tion nuosavybes ir tuojau per
imti jas. Jos pradėjo veikti 
kaipo miestavos rugsėjo 24-tos 
rytą, su 7 centų .fėru, kaip 
senosios miestavų busų linijos.

Valdininkai sako, kad kom
panijos grasinusios tuojau su
stabdyti aptarnavimą dėl * to, 
kad miestas teleido kelti fė
rą tik 1 centu, imti tiktai 6 
centus, kuomet miestavosios 
busų linijos ima po 7 centus.

Pirkinys — 197 busai ir vie
nas garadžius miestui kainuo
ja $700,000 (busai įkainuoti 
$239,000). Ūž kitą garadžių 
mokės atskirai.

Nupirktos linijos yra* 1st, 
2nd ir York Avenues, 65th, 
50th, 49th, Madison Ir C lum
ber Sts.

St. Francis Kolegija, Brook
lyn©, /vesianti kursą apie Ta
rybų Sąjungos įstaigas ir poli
tiką. Mokysiąs “svečias lekto
rius.” -

Brooklynas įsisteigė savo 
simfoninį orkestrą. Sukėlė $10,- 
000 užtikrinimui būtiniausių' iš
teklių sezonui išgyventi.

Pakėlė Visų Busy Fėrą

The Lithuanian Language 
School (LKM) of Brooklyn has 
already begun its Fall curri
culum. ‘ ..

Two weeks a^o it assembled 
for class, but most of the stu
dents were still vacationing 
and the attendance was very 
poor.

Last week, the LKM had a 
boat ride • — outing to Bear 
Mountain, and this Saturday 
classės will resume as sched
uled.

Since preparations are being 
made for LKM Fall concert, 
play and dance, grammar les
sons will be suspended until a 
future date/ Instead will be 
substituted rehearsal of Mol- 
iere’s play, “Love — The Cure 
of All Ills,” which the school’s 
dramatic group will present on 
October 17, 1948, at the Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

The drama group undei\the 
supervision of. teacher-director 
Joseph Byron, will rehearse 
from 2 to 4 P.M. this Saturday 
(today). From 4 to 5 P.M. 
Lithuanian folk dance classes 
will commence and from 5 to 
7 P.M. the LKM String En
semble "vyiM start its first re
hearsal under the leadership of 
the “Vyturėlis” teacher, Joseph 
Budrevičius.

These schedules wil be con
tinued every*^ Saturday until 
after the affair.

After October 17, however, 
the1 LKM Will undertake to or
ganize not only grammar, ibut 
a choral group, a sports’club, 
handicraft and hobbies, and 
maybe more.

The need for a large youth 
organization in Brooklyn is es
sential. To keep this organiza
tion going, there is a great 
demand for instructors of all 
kinds, and organizers for en
larging the school and its pro
gram. For this purpose the 
LKM is calling a meeting this 
Saturday (today) evening, Sep
tember 25, at the Liberty Audi
torium at 7:00, P.M. Represent
atives from many organizations 
wilf bę present" as will the ^stu
dents’ parents anjd sponsors.

All of you are cordially in
vited to attepd and become part 
of this great youth movement, 
Bring ideas on how to help 
make it the biggest in Brook
lyn. Also bring 
Let us not let 
noticed, but let 
terest in them.
more than we realize.

Until tonight I’ll say— •
“Iki pasimatymo!”

Sinęerely z ' 
HELEN BRUČAS 
LKM Sec.

new members, 
them pass un
us take on in- 
They need us

sportininkus.
Įįįgr. ' ■

Šio parodymo tikslas yra pa
siruošimas prie naujos filmos 
gaminimo, todėl kviečiu visus 
teatrininkus, Aido Chorą, Liet. 
Liaudies Teatro narius, Joną 
Valent j, B. Šalinaitę, A. Šert-,

linijomis važiuote kai
po 10 tentų jau nuo 

l' mos. ‘Tieka” republi- 
gubernatoriui Dewey ir

Kačergį, A. Jeskevičifitę, Jo
ną Lazauską, Juozą Judžentą< 
ir visus, kurie tik nori filmas 
matyti ir po parodymo padis
kusuoti. Užkviečia filminin- 
kas G. Klimas. (224-226)

Rugsėjo 22-rą paskutinėse 
mieste kursuojančių autobusų 
linijose įvestas pakeltas fėras. 
Pakėlė po centą — dabar mo
kama ant Fifth Avenue po 11 
centų, o ant šalutinių linijų po 
6 centus.

Subways ir kitomis miesta- 
vomis 
nuo j a 
liepos 
konui
demokratui majorui O’Dwyer 
tais pakėlimais išmokame per 
mėnesį mažiausia po $3, viso 
nuo pradžios jau $12. (Tu
rime už ką rinkti Mr. Dewey 
prezidentu, ar ne?)

Nepatenkinti busų keleiviai 
atvirai išmetinėjo dėl pakelto 
cento ir dėl pablogėjusio pa
tarnavimo. Autobusų vairuo
tojai pirmą centą dieną baigė 
darbą su ’galvoskaudžiu. Veik 
visiems keleiviams reikėjo iš- 
keitinėti nikelius ir stambes
nes monetas, kad gauti tą cen
tą. ' Tūlas senukas ties 34th ir 
3rd Avenue pasisakė nemokė
siąs to ekstra cetito, nes ne
turįs, esąs alkanas.

Prie 149th. St. ir Union 
Avenue buvo pasiųsta poli
cija “tvarkos daboti,” nes ten 
keleiviai buvo pritrūkę kan
trybės nesulatikdami busų. 
Kompanija ten didelius gat- 
vekarius iškeitė ant mažesnių 
busų ir paleido apie tiek pat, 
kiek gatvekaHų. Pasėkoje—- 
per virš pusvalandį busai 
prašvilpdinėjo pro Š61į nesto
ję, buvo perpildyti pirm pa* 
siekimo tos vietos. R.

Sviestas Atpigęs
Kompaniškos krautuvės skel

bia nužeminančios sviestp kai
nas po 4; ir iki 5 centų už sva
rą. Parduodančios/svarą kai
nomis nuo 76 iki 83 centų. 
Aukščiausios kainos šiais me
tais buvo vasario 6-tą, buvo pa
kilusios nuo 98 centij iki $l.l(h

, Mirė
Joseph Egan-Ignatavičiuą, 68 

m. amžiaus, gyvenęs 211 El- 
dert St., Brooklyn, N. Y., mi
rė rugsėjo (23 d.', namuose. 
Kūnas pašarvotas grab. ,J. 
Garšvos koplyčioje, 231 Bed
ford Ave., Brooklyne. L'aido* 
tuvės įvyks rugsėjo 27 d., šv. 
Jono kapinėse. Velionis pali- 
kp nuliūdime žmoną Mary, 
dukterį Mary, sūnų Alphonse, 
brolį Petrą ir vieną anūką. 
A Laidotuyių apeigomis rūpi
nasi grab. J. Garšva.

Susirinkę į Madison Square 
Gardeną tūkstančiai, newyor- 
kiečių pasmerkė fašistinę ata
ką ant NeW Yorko komunis
tų organizacijos sekretoriaus 
Robert Thompssno. Ir užgy
nė kalbėtojų paireiškimus, kad 
miesto valdžia yra atsakomin- 
ga surasti ir nubausti krimi
nalistus.

Su didžiu pasipiktinimu — 
vilko saliutu — pasmerkta to
ji komercinės spaudos ir radio 
dalis, kuri skleidžia neapy
kantą ir stumia šalį į fašizmą, 
akstiną gaujas į atakas ant 
darbininkų ir liaudies vadų.

Rūpestingoje tyloje ir aty- 
doje publika išklausė Ameri
kos Komunistų .. Partijos se
kretoriaus Eugene Dennis’o 
kalbos. Dęnhis’as parodė, kaip 
įkaltinimas 12-k.os komunistų 
vadų (jisai taipgi yra vienu 
iš tų 12-kos) jau atsiliepė ant 
visų Amerikos žmonių. Jis 
priminė kelioliką didžių, ątakų 
.ant darbininkų unijų, ant ki
tų liaudies organizacijų ir 
asmenų. Tos atakos įvyko po 
12-kos įkaltinirpo. Greta pa
smarkėjo ruošimasis trečiajam 
pasauliniam karui.

Tie įkaltinimai, tos visos 
atakos, sakė Dennis, buvo ga
limi dėl to, kad darbininkų 
unijos, ypatingai jų vadovybė 
buvo ir tebėra pasidalinusi.

Komunistų vadas įspėjo, jog 
tos atakos yra fašizmo pra
dais, kad yra pavojus fašizmo 
ir naujo karo, jeigu Amerikos 
žmonės ant greitųjų . nesusi
pras, neatmųš tų atakų.

Dennis užbaigoje savo kal
bos pareiškė, kad ,visi T2-ka 
įkaitintų teisme išsilaikys taip, 
kaip pritinka komunistams ir 
kad eiliniai komunistai ir vi
sa liaudis, kuri bus teisiama 
su tais 12-ka kartu, išlaikys 
ir sustiprins savo pozicijas 
teismo išlaųkyje: šapose, Or
ganizacijose, ąujųedijdse.

Dabar išmušė valanda 
vienam kovotojui būti 
vietoje, sakė Dennis.
i Įspūdingas ir kovingas kal
bas pasakė ip kiti kai betoj ai— 
Claudia Jones,William Nor
man, John Gates, Miesto Ta
rybos narys Benjamin J. Da
vis,,. karididatasJį Miesto Tary- 

i .bos narius Simon )V. Gerson.
Rinkliavą pravedė Carl Brods-^ 
kis. </....

Gersono kalba buvo iš Gar- 
deno transliuota per
Kaunsilmano Davis’o kalba 
taipgi buvo paruošta translia
vimui^ bet apję 7 valandą, 
pusvalandžiu pirm prasidėji
mo mitingo, WJZ uždraudė 
transliuoti. Jo kalba /esanti

kiek/ 
savo

radio.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

s Brooklyn, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, Įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

. RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

, Tel. Evergreen 7-6288 K

“nepolitiška.” Susirinkusiems. 
Gardene Davis’o kalba atrodė 
labai politiška, ją pasveikino 
audringomis ovacijomis^

Mitingas gavo daug‘sveiki
nimų ir solidarumo pareiški
mų, pasmerkiančių ataką ant
Thompsono. Rep.

Ketvirtadienio popietį Lais
vės įstaigon buvo užėję gra
žus būrelis svečių. Tai Julia 
Skeberdytė, iš Chicago, Ill., 
jos sesutė Emilija Lapėnienė 
su vyru Alex iš Kenosha, 
Wis., T. Lapenas ir jo žmona 
Anna Lapėnienė, iš Scottville, 
Mich., ir Emily ir Wm. Ali
šauskai, iš Middle Village, N. 
Y. Pastarieji gerai žinomi 
brooklynječiams, jie pirmiau 
buvo užeigos biznyje ant 
Grand St.

Svečiai atvyko į Agnės Ske- 
berdienės šermenis, y Newark, 
N. J. (Laisvėje anksčiau bu
vo rašyta, kad velionė Ske- 
berdienė mirė rugsėjo 19 d., 
palaidota, 24 d. rugsėjo), tad 
ta proga ir atvažiavo iš New- 
arko į Brooklyną pasimatyt su 
laisviečiąiis.

žinodami, kad dabar eina, 
popierio fondo vajus, svečiai 
gražiai prisidėjo prie jo: Alex 
ir Emilija Lapenai, $5; Ta
deušas ir Anna Lapenai/ $5, 
ir Julia Skeberdytė, $2. Be
je, Julia yra gerai žinoma mū
sų dienraščio skaitytojams, 
nes ji pasižymėjus kaipo vei
kli draugė. Ji labai daug dar
buojasi Chicagoje organizaci
jose; ji taipgi buvo dienraščio 
Vilnies redakcijos štabo narė.

Po malonaus pasikalbėjimo, 
svečląi atsisveikino ir grįžo 
baigti liūdnas šermenų apei
gas, o po jų žadėjo tuojau 
vykti namo. ’ L. K. .

\ f .

Po tokia antrašte išleistame 
lapelyje Brooklyn© Lietuvių 
Wallace for President Klubas 
šaukia masinį mitingą, kuria
me žada išdėstyti Progresyvių 
Partijos poziciją karo ar tai
kos klausimais.

Pirmu kartu Brooklyn© tuo 
klausimu pasakys prakalbą 

’nepaprastai gabi kalbėtoja, 
jaunesnėsės, Amerikoje užau
gusių lietuvių kartos žymi vei
kėja Kristina Stanislovaitienė 
iš Waterbury, Conn. ,Apie ją 
prakalbų rengėjai sako:

“Paskiausiame kare prara
dusi brolį, buvusi karinėn tar
nybon išleidusi vyrą, motina 
trijų priaugančių, sūnų, Stani
slovaitienė yra gyvai susido
mėjusi taika. Jinai, kaipo Pro
gresyvių x Partijos kandidatė 
įstatymų leidimo įstaigon Con
necticut valstijoje, taipgi Na- 
cionalio Lietuvių Wallace for 
President Komiteto pimrinin- 
kė ir dinamiška kalbėtoja, su
teiks mums daug svarbių ži
nių.” ' • X

Stanislovaitienė kalbės lie-

tuviškai. Taiųgi kalbės brook- 
lynietė Amelia Burba ir kiti. 
Ruošiama meno programa. 
Bet apie tai kitą kartą. Šiuo- 
mi tik primename,' kad visi 
norintieji dalyvauti pasitaupyk 
tumėt tam tikslui rugsėjo 30- 
tos vakarą, ketvirtadienį (ūž 
savaitės). Įvyks Lietuvių A- 
merikos Piliečių Klubo salėje, 
280 Union Avenue, Brookly
ne.

Dienraščio Laisvės 
KONCERTAS 

įvyks Sekmadienį 

Lapkričio 14 Nov. .. *
Liberty Auditorium 
110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

EKSPRESU PRISTATOMA APDRAUSTI

“READY-TO-SHIP” PUNDELIAI
DRABUŽIŲ • MAISTO 

TAIPRAITERIAI • SIUVAMOSIOS MASINOS 

I 1ICQD Ir i Visas Pasaulio Dalis, 
į UmmIv (Apmokėtais Muitais)

Reikalaukit NEMOKAMO KATALOGO Šiandien

ARDOS!
Mes Priimame 

Pundelius į 
RUMUNIJA

(APMOKYTAIS .MUITAIS)

TOURISTSI INC.
1 8 WĖSTj23Rp^STRĘEt • NEW YORK 10, N. 

H'Q<NrE?-'7iūĮ Jtc HA'R.tf i' 4 •'4'6 6 O

BRONY ACFNTT1RA emka mfg- & trading co.DllvliA AUDlllUlLH 2770 Third Avė (Kamp 146th st)
MO. 9-6761

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pa^al Pasitarimais.

5 Telefonas EVergreen 4-0203 ?

Valandos

TONY’S JL
. UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
J ‘

GERAI PATYRĘ BARBERIAI-J

Brooklynietis Andrew Ves- 
salico, 49 metų, su tėvu turįs 
bizpį New Yorke, kaltinamas, 
kad jis nedamokėjęs valdžiai 
taksais $46,604.10 už savo se
rą ir taip pat nutraukęs $45,- 
278.23 už tėvo šėrą biznyje.

REAL] TATE
Cypress Hills: — parsiduoda trijų 

šeimynų. mūrinis-namks, garas; vie
nas apartmentas tuščias; $13,500. 
Be agentų. APplegate 7-8127.

~ (225-230)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. 

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel STagg 2-8842

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street * 

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

Valandos: } ? ev cuanuua j----  g vakare

Penktadieniais uždaryta.

Gregory Hatemchuk, 64 m. 
amžiaus, gyvenęs 144 V are t

Brooklyn©, mirė rugsėjo 
20 • d> Kūnks buvo pašarvo
tas grab. Povilo Gusto l^oply^ 
čioj, 354 Marcy Ave., Brook
lyn©. Palaidotas rugsėjo 25' 
d., 10 vai. ryto, Cypress Kills 
kapinėse. į Laidotuvių apei
goms vadovavo grab. Gusta?.’

LITUANIKA SQUARE

RESTAURANT
Steven* Augustine & Frank Sanko ■ 

. SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių .

ATDARA DIENĄ IB NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N> Y.
’ - TeL Evergreen 4-9612 < ■ . >

• . ■ ..'s?- "■ • ■■ \ 4

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RREINGOLD 
' BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio 

Susidedant iš ,Daimantų, Platihų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų
" / * / ✓

Laikrodžių Didelis Pasirinkimas
Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir. Paauksuotų Džiū- 

lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg 
Vėliausios Dienos

Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

- , Rankpinigiai. Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Bro<

' Telefonas STagg 2-2173

A




