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Smerkia.
Pakistane ir pas Mus.
Hartfordo Lietuviams Šlovė 
Gerb. Stanislovaičiai.

Rašo R. MIZARA

Buvęs karo sekretorius (mi
nistras) Robert P. Patterson 
smerkia Ne-Amerikinį Komi- 

, tetą dėl jo metodu, naudoja- 
• mu piliečiams persekioti.

Mr. Patterson as yra advo
katas ir šiuo metu eina par- 

> eigas Association of the Bar 
x of the City of New York pir- 

t ■ tnininko.
O eilė New Jersey valstijos 

advokatų reikalauja tyrinėti 
tyrinėtojus, t. y., patį Ne-A- 
merikini Komitetą!

Daug padorių profesionalų 
' ir eilinių piliečių smerkia Ne- 

Amerikinį Komitetą dėl jo 
įžūlių, neamerikinių veiksmų.
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Iš Karachio pranešama, jog 
Pakistano vyriausybė neužil
go suvisuomenins (nacionali
zuos) tris pramonės šakas: 
(jj) ginklų ir amunicijos ga
mybą, (2) elektros gamybą, 
(3) telegrafui ir telefonui 
reikmenų gamybą.

Pakistanas — atsilikusi ša
lis, pauja valstybė, tačiau ten 

r jau dabar matoma reikalo im-
* tis žygių pramonei suvisuome- 

4 ninth
Mūsų krašte ligi šiol mažai

• kas tąjį klausimą telietė.
Tik Progresyvių Partija šie

met aiškiai ir atvirai pareiš
kė, kųd ji stoja už suvisuome- 
ninimą: stambiųjų bankų,
geležinkelių, prekybinio lai
vyno, elektros pramonės ir 
natūralaus gazo pramonės.

Va, kodėl monopolistinią ka- ■ 
pitalo spauda Progresyvių 
Partiją pakrikštino “komunis
tine.”

Connecticut lietuviai šiemet 
smarkiai darbuojasi rinkimi- 

Pįėje kampanijoje—jtar žino-, 
ma, daugumoje darbuojasi 
Progresyvių Partijos kandida- 
tų naudai.

Aną dieną Hartforde lankė
si Progresyvių Partijos kan
didatas vice-prezidento vietai, 
senatorius Glen Taylor.

Turėdamas valandėlę laiko, 
Mr. Taylor užsuko į Lietuvių 
Progresyvių Klubą ir .ten, pa
spaudęs klubiečiams rankas, 
pasakė jiems trumpą kalbą. 
Vėliau su jais nusifotografa
vo.
. Tai buvo gražus Mr. Tay- 
lor’o žestas, — reikšmingas ne 
tik Hartfordo progresyViams 
lietuviams, bet ir visai mūsų 
visuomenei.
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Connecticut valstijoje, beje, 
uoliai rinkiminėje kampanijo
je darbuojasi Dr. Jonas Sta- 
rdslovaitis, taipgi jo žmona— 

'Christina Stanislovaįtienė, Lie
tuvių Wallace-for-President 
Komiteto pirmininkė ir kan
didatė į Conn, valstijos seime-
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Abu jie sako kalbas,—sako 
jas angliškai ir lietuviškai, pa
gal reikalą ir klausytojų pa
geidavimą. Abudu uoliai dar
buojasi kitais būdais Progre
syvių Partijos kandidatams 

B remti.
Tai džiūginąs reiškinys! Tu

rime atsiminti, jog abu Sta
nislovaičiai yra Amerikoje au
gę ir mokslus baigę žmonės. 
Abu gražiai kalba lietuviškai 

B^ir lietuvių judėjimą gerai pa- 
žįsta.

Dr. Jonas Stanislovaitis per 
ilgoką laiką buvo SLA dakta- 

. ras-kvotėjas.
Rytoj, spalių 3 dieną, Dr. 

J. Stanislovaitis sakys kalbą 
Lawrence, Mass., Lietuvių 
Klubo Salėje, 41 Berkley St.

Chicagojc, matyt iš spaudos, 
; rinkimų kampanijoje energiš

kai veikia Šitie jauni vyrai: 
Vytautas Yotka, Pranas Mi
kužis ir H. Žebraitis. Pasta- 

. rasis, beje, kandidatuoja Chi- 
cagos miestavo teismo beilifo 
jlietai, — kandidatuoja. Pro- 

■FjgTesyvių Partijos sąraše.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c
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VIŠINSKIS ĮSPĖJO, KAD 
NE TIKTAI AMERIKA 
TURI ATOMU BOMBAS
Atmetė Atominį Amerikos Planą; Sako, Amerika Klysta, 
Manydama, kad Ji Galinti Išlaikyt Atom-Bombų Monopolį

Paryžius, spal. 1. — So
vietų delegatas Andrius Vi
šinskis, kalbėdamas politi
niame Jungtinių Tautų sei
mo komitete, du kartu už
reiškė :

— Klysta Dewey ir kiti 
amerikonai, kurie svajoja 
būk vien tik Amerika turi 
atomines bombas. Jie patys 
save apsigaudinėja. Jie įsi
vaizduoja, būk atominių 
ginklų monopolis tebėra A- 
merikos rankose, bet tai ne 
tiesa. ,

Višinskis atmetė Ameri
kos planą dėl atominės, jė
gos kontroliavimo visur pa
saulyje, apart pačios Ame
rikos. Jis tvirtino, kad ame
rikonai mašinaliai subūrė1

daugumą Jungtinių Tautų 
delegatų amerikiniam pla
nui remti ir atominiu karu 
gąsdinti Sovietų- Sąjungą. 
Čia Višinskis pastebėjo:

t — Sovietų Sąjunga, nėra 
kaip vištukai, kuriuos bet 
kas galėtų tinkliuku sugrai
byti...

FRANCŪZŲ STREIKAI
Paryžius. —• Penktadienį 

įvyko,visuotinas geso ir el
ektros darbininkų streikas 
keturiom valandom. Pa
skelbtas neribotam laikui 
angliakasių streikas, kuris 
prasidės ateinantį pirma- 
diehį. Streikuojama už algų 
pakėlimą, prieš taksų padi
dinimų ir prieš darbininkų 
paleidinėjimus iš darbo.
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Graiką Partizanų
Jėgos Didėja

Visi Vyriškiai Turkai 
Lavinami Karui

Steigiama Karinis Vidur. Rytų 
Blokas prieš Sovietų Sąjungą

Paryžius. — Monarchinės 
Graikijos užsienio reikalų 
ministras Tsaldaris ir Egip
to užsieninis : ministras 
Chašaba Paša pradėjo or
ganizuoti karinę santarvę 
Viduriniuose Rytuose prieš 
Sovietų Sąjungą. Sako, ton 
santarvėn įeisią 12 kraštų: 
Afganistanas, Egiptas, Eth- 
iopija, Graikija, Irakas, I- 
ranas, Lebanas, Pakistanas, 
'Saudi Arabija, Syrija, Tur
kija ir Yemenas.

Šis Vidurinių Rytų blokas 
veiksiąs pagal panašų pla
ną, kaip ir Anglijos, Fran
cijos, Belgijos, Holandijos 
ir Luksemburgo karinė san
tarvė prieš Sovietus. Į Vi
durinių Rytų bloką taipgi 
būsią priimti įvairūs nepri
klausantieji Jungtin. Tau
toms kraštai. Bet Izraelio 
valstybė nebus priimta.

Tvirtinama, kad Amerika 
ginklais ir pinigais rems 
Vidurinių Rytų bloką.

KONGRESO KOMITETAS
REIKALAUJA TEISTI
GENERALI PROKURORĄ
Grasina Išmest ir Baust General; Prokurorą Clarką už 
Tai, kad Clarkas Netraukia Teisman Vadinamų “Šnipų”

i
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Veteranai Ragina Ištirt, Kodėl 
Pakeistą Bausme Nacei Žudikei

Athenai, Graikija. — Mo
narcho - fašistų valdžia pa
skelbė, kad jos priešai, graL 
kų partizanai, dabar turi 
daugiau, kaip 20,000 gink
luotų kovūnų; taYyra dau- ’ 
giau, negu pirm dvejų me
tų.

, Istanbul, Turkija.,— As
sociated Press praneša, kad 
Turkijos valdžia įsakė vi
siems nekarinio amžtaus vy
rams per 9 dienas mvintis 
šaudyti bei kitaipį veikti 
prieš “priešų lėktuvus.”

Frankfurt, Vokietija. — 
Karinis amerikonų guber
natorius Vokietijai, generor 
ląs Lucius Clay užreiškė:— 
Nebus pakeistas sprendi
mas, kuriuom jis sutrumpi
no nacei Ilsei Koch bausmę 
nuo amžino kalėjimo iki 4 
metų. Į tuos 4 metus įskai
toma ir laikas, kurį Ilse jau 
ištupėjo kalėjime.

(Ilse Koch, pati Buchen- 
waldo koncentracijos sto
vyklos viršininko, mirtinai 
kankino belaisvius, lupo 
jiem odą ir iš jos darė sau 
gaubtuvus lempom. Už tai 
amerikonų teisinas, buvo nu-

smerkęs ją kalėti iki gyvos 
galvos.)

% I — ......I.

Washington. — Lyall T. 
Be^gs, Užsieninių Karų Ve
teranų Organizacijos ko
mandierius, reikalavo, kad 
valdžia pilnai ištirtų, kodėl 
generolas Lucius Clay taip 
sumažino Ilsei Koch baus
mę.

(Karinė Amerikos vy
riausybė jau yra atsisakius 
nagrinėti generolo Clay’o 
mielaširdystę tai Ilsei, kurią 
pats Clay vadino “niekšiška 
ir labai žemos rūšies mote- 
ria.’D 
..i;__________

Washington. — Kongres- 
manų Neamerikinės Veiklos 
Komiteto vadas, republiko- 
nas John McDowell, reika
lavo, kad Kongresas pa
smerktų, išmestų ir teismui 
atiduotų generalį Jungtinių 
Valstijų prokurorą Tomą 
Clarką: McDowell, komiteto 
primininko Parnellio Tho- 
maso pavaduotojas, “pra
keikė” Clarką už tai, kad 
Clarkas atsisakė traukt 
teisman atominius moksli
ninkus C. F. Hickey ir Joh- 
ną H. Chapiną, du kitus as
menis ir komunistų veikėją 
Steve Nelsoną.'

Neamerikinis Komitetas 
reikalavo suimt ir teist juos 
neva kaip atominius Sovie-

Sovietai Darysią 
Manevrus Vokietijoj

tų šnipus. Generalis proku
roras atsakė, jog /komiteto 
kaltinimai prieš tuos žmo-. 
nes yra tik “išmislai, plepa- • 
tai, gandai ir paskatai” * be 
jokių faktų. Todėl nėra kaip 
tuos asmenis teisman pa
traukti.

Perpykęs McDowell šne
kėjo, būk “sovietiniai šni
pai išgavę visus atominių 
bombų sekretus ir dar 99 
kitas karines šios’ šalies 
slaptybes.” Bet keisčiausiai 
McDowell nusikalbėjo, kuo
met jis ketvirtadienį tvirti
no, būk Clarko teisingumo 
departmentas tyčia taip į- 
kaltinęs 12 Komunistų Par
tijos vadų, kad galėtų juos 
išteisinti...

------------T......  — ’1 • ■— 

Dideli Kariniai , K 
Amerikos Pratimai
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Italijos Komunistą
Vadas Sugrįžo Seiman

Roma. — Sugrįžo Italijos 
seiman pasveikęs Palmiro 
Togliatti, komunistų vadas, 
seimo narys. Jis liepos 14 
d. buvo keturiomis kulko
mis pašautas. Valdžia dar 
nepatraukė teisman suimto 
šoviko, fašistinio studento.

Diksikratai Gausią 100 
Rinkikų prieš Trumaną

Washington. — Prieš- 
negriškas diksikratųf (pie
tinių valstijų) kandidatas į 
prezidentus Strumas Thur- 
mondas gyrėsi, kad lapkri
čio 2 d. balsavimuose gau
sius 100 prezidentinių rinki
kų prieš Trumanų. Išrinki
mui prezidentu reikia viso 
531 rinkiko.

Tomas Dewey, republiko- 
nų kandidatas į prezidentus, 
ragino sujungi visas vakari
nės Europos šalis į vienų 
valstybę prieš Sovietus.

Išteisinta Duktė, Kuri 
Nušovė Tėvą Žagintoją

37,500 Egzempliorių 
“Baltojo Popierio” 
Prieš Sovietus

Montgomery Būsiąs 
Netikęs Vakarinio 
Bloko Komandierius

Berlin. — Vokiečių laik
raščiai, leidžiami anglų-a- 
merikonų globoje, teigia, 
kad Sovietų armija darys 
didelius manevrus Mecklen- 
burge ir Brandenburge, į 
šiaurę ir vakarus nuo Ber
lyno.

Washington. — Ateinantį 
pirmadienį prasidės dideli 
kariniai pratimai pietinėse 
valstijose, Gulf of Mexico 
juros rupžte. Be kitko -iš 
lėktuvų bus mėtoma tiktos 
bombos iki 2 tonų. ' t

Wheaton, III. — Tapo 
teisinta Frances Korbelik, 
vidurinės mokyklos mokinė, 
16 metų,"kuri nušovė savo 
tėvą Williamą, 42 metų. 
Frances sakė, kad girtas jos 
tėvas kaltino ją už ištvirki
mą, tada ir pats ją išžagi
no.

iš-

“RATAVOKIT!” ŠAUKIA 
GRAIKŲ FAŠISTAI

Athenai, Graikija,, spal. 1 
— Fašistinė Graikijos mo- 
narchistų valdžia šaukiasi 
greitos didesnės pagalbos iš 
Amerikos prieš graikų par
tizanus. Sako:

— Ąfūsų padėtis pablogė
jo. Nors keliolikų tūkstan
čių partizanų užmušėme, 
bet dabar jų yra daugiau, 
negu bet kada. — Duokite 
lesų dvigubai padidint mū
sų (monarchistų) armijų!

Maskva. — Sovietų vy
riausybė apdovanojo Lenino 
ordenu didįjį gamt-moksli- 
ninku T. D. Lysenko. '

Suimtas Italas neva už Sąmokslų 
Nužudyt Peronų ir Jo Pačią

Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia areštavo atei
vį iš Italijos Guido Buscag-

Linkime jam laimėti rinki
mus !

Anksti penktadienį išvykstu 
į vakarus. Abejoju, ar būda
mas kelyje galėsiu ką nors 
Laisvei parašyti. Pasimatysi
me tik už arti poros savaičių.

lių, esu, už dalyvavimų sų- 
moksle nužudyt Argentinos 
prezidentų - diktatorių Jua- 
nų Peronų ir jo pačių Evų. 
Peronistai pasakoja, kad 
Buscaglia, radijo ir muzi
kos krautuvės savininkas, 
davęs • pinigų - tiem,- kurie 
planavę nudėt Peronus.

Buvo suimta 26 žmones 
už tų neVa suokalbį. 10 jau 
paliuosuota.

V...

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas at
spausdino 37,500 egzemplio
rių savo “baltojo popierio”, 
kuriame kaltina tik Sov. Są
jungą už kivircius dėl Ber
lyno. 27,500 egzempl. to po
pierio bus išsiuntinėti uni
versitetams, kolegijoms ir 
knygynams Amerikoje, o< 
7,500 egzempliorių — ame
rikiniams knygynams užjū
riuose. Likusius “baltojo po
pierio” egzempliorius val
džia pardavinės kaip kny
gutes po 20 centų.

Valdžios radijas, vadina
mas “Amerikos Balsas”, tu
zinais skirtingų kalbų pa
skleidė pasauliui to popierio 
kųltinimus prieš Sovietus.

KUMŠTYNĖSE UŽMUŠTI 
DU BOKSININKAI

London. > — Laikraštis 
Manchester Guardian rašo, 
kad anglų feldmaršalas 
Montgomery bus netinka
mas vyriausias komandie
rius penkių vakarinių šalių 
armijoms prieš Sovietų Są
jungų; sako, jog Montgo
mery, ligšiolinis Anglijoj 
generalinio štabo galva, yra 
prastas planuotojas ir ne
mokėjo praeitame kare 
bendradarbiauti su kitų 
kraštų komandieriais.

Penkių minimų kraštų 
blokas — Franci ja, Anglija, 
Belgija, Holandija ir Luk- 
semburgas — p a s i r i nko 
Montgomery auk ščiausiu 
savo armijų komandierium. 
Francija pageidavo Ameri
kos generolo, kaip vyriausio 
komandieriaus.

Lenkijos Prekybos Sutartis 
Su Rytine Vokietija

Varšava.— Lenkija pada
rė prekybos sutartį su So
vietų užimta rytine Vokie
tija. Lenkija siųs vokiečiam 
anglį ir kitus produktus, o 
mainais gaus mašinų, trąšų 
ir chemikalų. Prekybos apy
varta bus $36,000,000 
naujų metų.

GEN. DR GAULLE 
ATVIRAI GRŪMOJA

Paryžius. — Fašistuojąs 
generolas de Gaulle gyrėsi, 
kad jie turįs milioną orga
nizuotų šalininkų, ir grūmo
jo, kad “negalės laukti nau
jų reguliarių seimo rinki
mų” dėl Francijos valdžios 
pakeitimo.

iki

Indonezijos Dešinieji 
Atgriebę 4 Miestus

Batavia, Java. — Dešinio
jo Indonezijos prezidento • 
Soekarno valdžia skelbia, 
kad jos . armija atėmė iš 
naujosios indonezų Liaudies 
Respublikos Mediunų ir tris 
kitus miestus, vakarinėje 
Javos salos pusėje.'

Neatsako j Jankių Protestą 
Prieš* Sovietų Lėktuvus

*
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Chicago. — Bizniškose 
kumštynėse ketvirtadienid 
vakare: amerikonas boksi
ninkas B. McQuillar užmu
šė “Dinamitą” — Feliksą 
Gomez^ iš Santo Domingo.

Pirm 7 mėensių Ezzard 
Charles kumštynėse tame 
pat Chicago Stadiume už
mušė Šamą Baroudi.

IHinojaus vyriausybė ža
da ištirt to sporto žmogžu
dystes.

DIDŽIULIAI SIUNTINIAI 
VOKIETIJON

New York. -— Amerikie
čiai per pustrečių metų pri
vačiai. nusiuntė įvairiem 
žmonėm Vokietijoje 100 
milionų svarų maisto, dra
bužių ir kitų daiktų..

IZRAELIS SUĖMĖ STERNO 
TERORISTŲ VADĄ

, Tel Aviv, Izraelis.— Izra
elio vyriausybė areštavo 
Nųthanų Fredmanų-Yellinų, 
vadų Sterno teroristų šai- 
kos; sako, ta šaika Jeruza
lėje nušovė grafų Bernado
tte, Jungtinių Tautų tarpi
ninkų, ir jo padėjėjų fran- 
cūzų pulkininkų Andre Se- 
rotų. Izraelio policija užklu
pus ir sternistų ginklų san
dėlį.

SKILUS FRANCUOS 
SOCIALISTŲ PARTIJA

Paryžius. Pranešama, 
jog skilo Francijos Socialis
tų Partija. Vieni stoja už 
esamųjų buržuazinę valdžių, 
o kiti pritaria sųjungai su 
komunistais. v

• Berlin. — Amerikonai 
prisipažįsta, kad lėktuvais 
negalės pristatyt gana ang
lies vakarinio Berlyno fab
rikams ir jo apšildymui per 
žiemų.

Berlin. ~ Sovietų vyriau
sybė dar nieko neatsakė J 
amerikonų protestų, kad 
kariniai Sovietų * lakūnai 
“pavojingai; arti” skraido 
pro amerikinius transporto 
lėktuvus. Jankiai šiais lėk
tuvais gabena anglį ir kitus 
reikmenis į savo užimtų va
karinę Berlyno dalį.
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Danija prašo rakietinių 
lėktuvų iš Amerikos.

MIRĖ THEODORO 
ROOSEVELTO NAŠLĖ

Oyster Bay, N. Y.— Mirė 
našlė Theodoro Roosevelto, 
buvusio prezidento 1901- 
1909 m. Jinai buvo 87 metų 
amžiaus. >
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Amerikos Senatorius Ch. Gurney 8
7^7 w w a v e i -maNori Glaudžių Ryšių su Franko

„ 4

Madrid. — Ęepublikonas 
Jungtinių Valstijų senato
rius Čhan Gurney su aukš
tais amerikonų oficieriais 
atsilankė pas Ispanijos dik
tatorių Franko ir ištisų va
landų su juom kalbėjosi apie 
Europos politikų. Sen. Gur
ney paskui pareiškė laikraš
čių korespondentams:

— Aš tikiuosi, kad didžio
sios valstybės, taigi ir Ame

y\*< 4 " į •' : • ‘. J*' ■ f ■, < 1, *. V f ’ K % ? . • " • ' Į

rika, netrukus vėl sumegš '• 
visus diplomatinius ir pre
kybinius ryšius su Ispanija.

>$26,506,000 Italijai
Washington. — Praeitų 

mėnesį Amerika davė Itali
jai $26,506,000 iš Marshallo 
plano fondo.

ORAS.—Vėsiau, apsiniau
kę.
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Sūtaupos Tirpsta.
Federal Reserve Bulletinas (išleistas š. m. liepos mė

nesį) skelbia,, jog 1947 metais 16,0()0,000 amerikinių šei
mų ištraukė iš bankų bei visokių valdinių bonų $15,000,- 
000,00Q ir tuos pinigus išleido gyvenimo produktams įsi- 
gytL , ...

Per tą patį laiką turtihgos šeimos (kurių metinės Įeigos 
siekią nuo $5,700 ir aukščiau) sutaupė $7,000,000,000!

Vadinasi, kuomet darbininkai ir smulkūs farmeriai sa
vo sutaupąs leido, tai turtingieji didino.

Šis faktas aiškiai parodo, kur link krypsta amerikinis 
gyvenimas. Gyvenimas krypsta blogoj on pusėn (darbo 
žmonėms), o kapitalistams — krypsta jis gerojon pu
sėn;

Skaitydami tuos faktus, neprivalome pamiršti, jog mes 
neturime nedarbo, — didžiulė krizė rnūs dar neužgulė. 
Darbo žmonės turi darbus ir dirba,'bet, dėka tam, kad 
gyvenamųjų produktų kainos iškilo į negirdėtas aukštu
mas, darbininkai (ypačiai tie, kurie turi didesnes šei
mas) nebegali iš savo algų pragyventi. Jie priversti im
tis iš seniau padarytų sūtaupų pridėčkus. Bet ar gali visi 
imtis? Ne visi juk turi susitaupę. Todėl, tie, kuHe neturi 

’ sūtaupų, privfersti gyventi iš gaunamų algų, — priversti 
smarkiai aprėžti savo dietą, savo rūbus, savo kitokius 
gyvenimui reikalingus, būtinus dalykus.

Kai kurie gal pasakys: Bet juk darbininkai gauna algų 
pakėlimus. Pasakysime: gauna, bet ne visi. O ir tie, 
kurie guna pakėlimus, jie nespėja pakilti sulyg pragy
venimo produktų kilimu aukštyn.

Turčių klasė, kuri pastaruoju metu susideda pelnų 
daugiau, negu kada nors Amerikos istorijoje, ieško dar 
daugiau pelnų. Dėl to ji nori, dėl to ji darbuojasi, kad 
mūsų krašto prezidento kėdėn ir vėl įsisėstų Trumanas 
arba Dewey,— repūblikonas ar demokratas, — jai dide
lio skirtumo nedaro. Abi partijos juk yra Wall stryto par
tijos.

Kitaip yra su darbo žmonėmis, kurių taupmenys tirps
tą. Jie supranta, jog, norint pagerinti sūvo buitį, tenka 
pakeisti šalies administrūbiją. šiemet rinkimuose jie tai 
gali padaryti, bdlstibjarit Už. Henry A. Wdllace ir Glėn 
Taylor, taipgi už visus Progresyvių Partijos kandidatus.

Skaldymo Politikos Vaisiai
Ligi šiol gyvavo gan tvirta CIO Retail, Wholesale and 

"Department Store Unija. Tvirčiausia ši unija, be abejo
jimo, yra New Yorke, nes čią yra patys didžiausieji de- 
partmentštoriai, kurių tarnautojai-darbininkai beveik 
viši organizuoti;

Deja, šitoje unijoje pradėjo siautėti raudonbaubizmas. 
Jos prezidentas Samuel Wolchok, vykdydamas raudon- 
bhūbių valią, pradėjo sijoti unijistUs, skirstydamas juos 
į gerus ir blogus, raudonus ir baltus, ištikimus ir neišti
kimus. Wolchok, aišku neveikia savo iniciatyva, bet vei
kia pagal įsakymą “iš aukščiau;” jis Unkštai susirišo su 
Ne-Amerikiniu Komitetu ir gelbėjo jam inkvizūoti pro
gresyvius unijos veikėjus, narių mylimus ir gerbiamus.

Ir štai to pasėka: iš paminėtos unijos New Yorke pa
sitraukė net aštuoni lokalai (skyriai), — pasitraukė su 
savo valdybomis, pasitraukė su savo nariais. Tūli tų. lo
kalų turėjo nemažus iždus, kuriuos Wolchokas mojosi 
paimti savo kontrolen, tad, pasitraukdami iš unijos, lo- 
kaįai pasiėmė ir savo iždus.

t Prieš trejetą dienų New Yorke įvyko pasitraukusiųjų 
iš RWDSU lokalų atstovų koriferencija. Joje buVo ap
svarstyti visi gyvieji reikalai, susiję su nauja padėtimi. 
Ką gi konferencija nutarė dėl ateities? Ji nutarė tuojau 
įdurti New Yorke Bendrą Tarybą ir veikti paskyriai nuo

5 Wo|cnoko ir jo klikos!
. Naują, tarybą sudaro žmonės, atstovaują 40,000 orga

nizuotų darbininkų unijistų New Yorke!
'Bet ne tik New Yorke vyksta šis pęrsibbgahizavimas, 

— jis vyksta ir kituose miestuose: Chicagoje, Philadel- 
phijoje, St, Louis’e^ ir kt.

Štai, prie ko privedė reakcininkų taktika, jų raūdori- 
baųbistitiė politiką!

Mūms Yodosi, .jog šis virš 40,000 unijistų New Yorke 
žygis yha tik pradžia: jei raudonbaubiąi iš CtO vadovy
bes pradės terorizuoti narius kitose unijose, jie gali sūi- 
ląukti tokio paties atsakymo!

Ų ; • Ir Vėl Skandalas! .
" . Demokratų, republikonų ir liberalų partijų lyderiai 

New Yorke įteikė valstijos prdkurorui skundus, skel- 
bUht, ,būk 18-tamę kongresiniame distrikte (Harlemo 
rajorie), regisfruoj’asi ♦ balsavimui. žmonės be įrodymų, 
kad jie moką angliškai skaityti ir suprantą, kg skaito.

Vadinasi, iškeltas naujas skandalas. O tas naujas 
skandalas keliamas tain, kad paminėtame distrikte kan
didatuoja į USA Kongresą jdu gražiai pasižymėjęs savo 
taUbiais darbais kongresmanas Vito Marcąntbnio!

Skundėjai skelbia, būk, girdi; puertbtikiečiai, moką 
tik ispaniškai skaityti ir rašyti, registruojami balsavi- 

,#mui teh, o puertorikiėčiai yra daugumoje pažangūš žmo- 
nes. Va, kur 'šuo pakastas! Prokuroras ramina skundė
jus, sakydamas, jog jis visą tai ištirsiąs..

KAS KA RAŠO IR SAKO

sau

MORALYBĖ, LIETUVAI
TĖS Ir milijonieriai

Brooklyno Ainerika ra- V so:>
Ištekėjo- viena lietuvaitė už 

milijonieriaus Rockefellerio. 
Dėt ji nebuvo paskutinė, štai 
vėl tokia Paulina Kuconytė iš 
Ispwich šiomis dienomis ište
kėjo irgi už milijonieriaus Ed- 
wardo H. Winslow.

Taigi, lietuvaitės teka 
už milijbnierių ir baigta!

Būtų gal ir visai gražu, jei 
ne antroji medalio pusė ...

štai, rašo spauda, kad mili
jonierius Winslow vedė Pauli
ną lygiai po: 4 valandų po to, 
kai jam buvo suteiktas divor- 
sas nuo jo pirmos žmonos, su 
kuria turi keturius vaikus 
(Ū, 11, 13 ir 14 metų).

Ir Rockefelleris atiteko į 
Paulekiūtės rankas tik po to, 
kai ji divoi’savo su saVo pir
muoju vyru. Dabar štai atvy
ko į pasaulį ir Rockefellerio 
sūnus, kuris gavo net lietu
višką keistoką moterišką var
dą “Paulekiūtė” . .. Ne mūsų, 
žinoma, dalykas spi’ęsti- kodėl 
jis tam vardui gauti du mė
nesiu paskubėjo...

žodžiu, lietuvaičių garbė 
vedybomis su milijonieriais 
labai aukštai iškilo, ne visai 
aišku tik kaip čia yra su mo- 
r a 1 inėmis aukštybėmis?.... 
(Am., spalių .1 d.).
Tas tiesa, kad čia abie

juose atsitikimuose kažin 
kaip labai pasiskubinta ... 
Bet už tai lietuvaites kal
tinti nereikėtų. Panašių at- 
šitikimų Amerika šiandien 
pilna. Ypatingai turtingųjų 
klasėse mažai tesiskaitoma 
su “grynosios” moralybės 
principu.

Bet kodėl Ambrika tos 
šventosios moralybės nepa- 
įeško dar dienoje labai svar
bioje vietoje, atseit, klebo
nijoje? Vargiai visam svie
te rastum tokį kunigą, ku
ris nebūtų sugriešijęs be 
jokio šliūbo. Žinoma, Ame
rika apie tai gražiai tyli 
todėl, kad ją kontroliuoja 
kunigai. Jie juk patys savo 
moralybės per šerengą ne
leis .. .

pas

kos užsienių politikos vadui 
tvirtinti, kad “mes nemaini- 
riinkausinie kitų tautų laisve 
ir teisėmis.”
Ir po to sušunka: “Gerai 

būtų, kad pasaulis būtų ap
saugotas nuo tokios politi
kos, kuri mainininkavimą 
Silpnesnių tautų teisėmis ir 
laisve perstata, kaipo dide
lės ‘kantrybės’ nuopelną.” 
(K., rugs. 29 d.).

Vadinasi, šitie sutvėri
mai' norėtų, kad Amerika 
tuojau paskelbtų karą Ta
rybų Sąjungai ir uždegtų 
pasaulį nauju gaisru.

SMETONININKŲ 
FRONTE VAINA

Ne viskas ramu ir 
mūsų brolius smetoninin- 
kus; Tai sužinome iš pačios 
Tysliavienėš1 lūpų. Ji rašo 
ir verkia, kad pas juos “ne
susipratimai” ,.smarkiai ša
kojasi. Didžiausiu tos nelai
mės kaltininku ji šūrdnda 
savo kamarotą V. Rastenį.

Iš kur tie visi smetoni- 
ninkų tarpe nesusiprati
mai? Jie prasidėjo tuo lai
ku, kai Karpius, Olis ir ki
ti nutarė > palaidoti savo 
“Misiją” ir užvedė derybas 
su Amerikos Lietuvių Ta
pyba. Tysliaviėnė mano, 
kad tos derybos buvo išmin
tingas žygis ir pagaliau 
smetonininkariis a t s irado 
auksinė proga prie Tarybos 
prisišlieti “ketvirtadalio 
teisėmis.” Ji rašo:

Kalbant ąpie Tarybą, jau 
kuris laikdš gįędėfcv, kad ALT 
direktoriai nubalsavę į Tary
bą priimti ,įąu'tininkų srovę 
ketvirtadalio teisėmis. Balsa
vimai, sakomh, buvo- pravesti

krivūlės būdu ir jo rezultatai 
buvo tokie: 15 balsų už pri
ėmimą be sąlygų, 6 už, bet su 
tam tikromis sąlygomis ir 2 
balsai buvę prieš.

Apie Tarybos nutarimą ofi
cialaus pranešimo mūsų spau
doje dar nebuvo, nors tai yra 
svarbi žinia. Jeigu Taryba 
tikrai yra nubalsavusi tauti
ninkų srovę priimti, — ir ne
atsiras naujų kliūčių, — tai, 
ko gera; dar šiais metais susi
lauksime seniai laukiamos 
vieningos veiklos.

Bet, girdi, V. Rastenis 
pradėjo drumsti vandenį ir 
gali tuoktuves su Taryba 
sugriauti. Rastenis esąs pa
siryžęs “Misiją” prikelti iš 
huriiirusių. Kokios ten “Re
organizacijos Komisijos” 
vardu jis paleidęs atsišau
kimą į tautininkus su karš
tu prašymu riebios para
mos. Jis sako.’ “Męs atnau
jiname veikimą! Mes ren
giame Misijos reorganiza
ciją!” ’

Tysliaviėnė jam atkerta:
Dėl Misijos tenka pasakyti, 

kad apie jos “reorganizavi- 
. mą,” ar naujus žygius Lietu

vai gelbėti, pačios Misijos na
riai turbūt mažiausiai žino. 
Nuo to laiko, kai Misija su
spendavo savo veiklą ir buvo 
tarianiasi su Taryba, jos di
rektoriai nėra sušaukę nė vie
no posėdžio. Kas įgaliojo ją 
“reorganizuoti,” ar naujus žy- 
giuš, Misijos vardu ruošti, tik 
Rastenis tegali atsakyti, nes 
apie kalbamą atsišaukimą ne
žino net ir kai kurie tos “Re
organizacijos Komisijos 
riai. (V., spalių 1 d.).

Tuo būdu dabar turime 
du frontu: Vienas Raęte- 
nio, kitas — Tyšlįavienės.

Padirbėkime Savo 
Dienraščiui

NESUTINKA su TĄJA 
^‘KANTRYBE”

Socialfašistams iš Kelei
vio atrodo, kad mūsų vy
riausybė n e p a k ankamai 
greitai žygiuoja linkui nau
jo karo. Jie teigia,, kad ir 
Valstybės sekretorius Mar
shall ne vietoje kalba apie 
“kantrybę.” Keleivis rašb:

Savo kalboje valstybės se
kretorius trumpai išdėstė 
Amerikos dabartinius sieki
mus ir sakė,' kad Amerika no- 

Greitos it teisingos tai- 
su Vokietija ir Japohi-

ri: 
kos 
ja; atstatyti nepriklaiisomą 
Austriją 1937 metų ribose; 
duoti taiką ir ramybę Pales-: 
tinai; nori matyti suvienytą, 
nepriklausomą Korėją; Grai
kija turi būti 
zijoj derybos 
taiką; Nori 
tarp Indijos 
Tarptautinės 
gijos kontrolės 
nusiginklavimą

Po skambių principų, po iš
kilmingo pažadų, kdd Ameri
ka “hėmaininitikaiis” kitų 
tdtitų laisve ir teisėmis, vals
tybes sekretorius tiktai tokią 
programą ir tepasiūlė. Apie 
Rytų Europos taųtdš valstybės 
sekretorius neužširpibė nė žo
džio. Apie Kiniją irgi nė žo
džio. Bet tas nekliudo Ameri-

saugi; Indohe- 
turį atstatyti 

tarpininkavimo 
it Pakistaiib; 

atominės enef- 
; Įgyvendinti

Eina mūsų''dienraščio va
jus gavimui haujų Skaity
tojų.. Jau desėtkai Vyrų' ir 
Moterų stojo į kontestą gąr 
vimui naiijų škaitytdjų. Jie 
gaus po keletą dešėtkų ririū- 
jų skaitytojų. Kadangi de- 
setkai . žmbnitį gauna po 
daūgblį naujų skaitytojų, 
tai nors po vierią naują 
skaitytoją gali gauti kiek- 
viehas žmogus.

Ar jūs jau gavote nors 
vieną naųj.įį skaitytoją savo 
dienraščiui? jfei ne, tai pa
sirūpinkite tuo. Svarbiu .rei
kalu. Atsiminkite, kad jūsų 
diėnraštišs laukia iš jūsų ir 
iš kiekvierib skaitytojo pa
ramos , šiuom infliacijos 
siautėjimo Idiku. \

Ką darote šūkėlimui savo 
dieįii’ašeib bitidžėtb iš $50,- 
000 pfadžidi 1949 ritėtų? Ar 
jau ręngiatę kokią pramogą 
biudžeto sukėlimui savo 
.mieste? (Jęi dar ne, tai ko 
laukiate?' Vajus baigsis su 
1 d. sausio sekančių' metų. 
Iki Šąų^id 1-moš rėikia tu
rėti $50,6bO Laisvės ižde.

Sekančiais metais sukaks 
30 metų kaip Laisvė einą 
dienraščiu. ... Infliacija gali 
perblokšti mūsų dienraštį 
ant slenksčio 30 metų su
kakties, jei nestosim į grei
tą pagalbą savo dienraščiui! 
Lavojus didėlis ir visi tūo- 
mi turiblė sufeidomėti.

Jei Tariistk dar nesate da
lininkas (šerininkas) Lais
vės bendrovės, tai tuojau

Kaip matbihe, bijbdami, kad darbietiš Vito Marcąnto- 
nio neužduotų jiems ir yėl didelio smūgio,.demokratąi, su 
republikonais ruošia žabangus, kuriuosna nori darbįętį 
kongresmaną įklampdyti. ' • • • ;

Žiūrėsime, kas iš to viso išeis.
Šią proga tegalime pastebėti tik tiek p piliečiai; nenusi

gąskite, — nepaisykitę deųipkratų irųrep$)likonų šauks
mų ir provokacijų, bet registruokitės! rcw-

M,®

Svarbūs Prakalbų Maršrutai
Rinkiminiais Klausimais .

NAUJOJOJE ANGLIJOJE
Spalių 3 dieną Lawrence, Mass., 2 vai. po pietų, Lietu

vių salėje (41 Barkley St.) kalbės Dr. Jonas Stanislovai- 
tis, iš Waterburio.

Spalių 4 d. Bristol, Conn., 11 vai. iš ryto, o Hartford, 
Conn., 2:30 vai. po piet kalbės Christina Stirtislovaitienė.

Spalių l9i dieną, Prospect, Conn., pas Stanislovaičiųs 
įvyks vakarienė. Čia kalbės kandidatas 5-to distrikto 
kongresmano vietai Charles Didsbury ; kandidatas, vals
tijos iždininko vietai Re v. Dudley Burr, ir kandidatė 
.valstijos seimo atstovei Christina Stailislovaitienė.

Spalių 10 d. Dr. J. Sianislovaitis ir Chi’iština Stanislo- 
vaitienė kalbės Torringtone Lietuvių salėj, Chestnut Ave.

Spalių 13 d. Waterburio lietuviai rengia vakarienę ir 
prakalbas. Kalbės: Helen Petro, kandidatė į valstijos sei
melį, Raymond Leopold, kandidatas į valstijos senatą iš 
16-to distrikto; Wallace Kinch, kandidatas į valstijos 
seimelį iš 15-to distrikto; Charles Didsbury, kandidatas 
5-to distrikto kongresmano vietai, ir Christina Stanislo- 
vaitienė. J > ! 1

Spalių 17 d. Dr. J. Stanislovaitis ir Christina Stanislo- 
vaitienė kalbės Bridgeporte — Lietuvių Salėje, 407' Lafa
yette St. Prakalbos prasidės 2:30 vai. po piet. Tą pačią 
dieną, .8 vai. vakare tie patys kalbėtojai sakys kalbas 
YMCA patalpose Waterbury, Conn.

Spalių >27 dieną New Havene kalbą sakys Henry A. 
Wallace.

PRAKALBOS VAKARUOSE
Rojus Mizara sekmadienį, spalių 3 dieną sakys kalbą 

Chicagoje (ten pat kalbės įr teisėjas S. Keller, H. Žeb- 
raitis, Vytautas Yotka ir PF. Mikužis), spalių 4 dieną 
Kenosha, Wis., spalių 5 dieną Rockford, III., spalių 6 d. 
Cicero, III., spalių 7 d. Grand Rapids, Mich., spalių 10 
d. Cleveland, Ohio.

' Lietuvių Wallace-f or- 
President Komitetas.

TAISYKIME--KAS TAISYTINA
na-

prisiųsk dešimtinę ir patapk 
Laisvės šėrininku. Jūs jau 
pastebėjote, kad daugelis, 
atsinaujindami dienraščio 
Laisves prenumeratą, pri
siunčia po $10. Jie aukoja 
po $3 į Laisvės biudžetą 
1049 metams. Tas yra gra
žus dalykas! Biudžeto sukė
limui reikia aukų.

Kuriubsė niiestuose yra 
susitelkę vajininkai ir dar
buojasi, mes prašonle visų 
skaitytojų padėti savo vaji- 
nirikaiiis. Padėkite jięfriš 
gauti naūjų skaitytųjų. Su
rengdami prūmdgaš dienra
ščio, parainai, Hrikdąmi au
kų gulite padėti savo yaji- 
ninkams, nes jie gaus ėks-. 
tra punktų už bi kokiu būdu 
sukeltą finansinę paramą 
dienraščiui.

Laisvės kaina metams 
$7.00, pusei metų $3.75. >

Visais reikalais prašome 
kreiptis \

LAISVĖ
427 Lorimėi’ St., 
Brooklyn 6, N. Y.

WAUKEGAN, ILL.
Dar savaitė-kita ir būsiu už

baigęs 78 metus gyvenimo su
kaktuvės. Spalio 31 d. pra
dėsiu 79 metus. Nedaug ma- 
ho draugų, bičiulių, kaimynų 
Sulaukė to amžiaus. Beveik 
visi nuvyko į anapus grabo ir 
aš pasilikau vienas. Laime 
tik lame, kad suspėjau susi
pažintu susidraugauti su jau
nuoliais, kurie šiandien yra 
vieninteliai mano draugai, bi
čiuliai, kaimynai — su kuriais 
tankiai sueinu ir plačiai pa- 
diskusuojam apie, gyvenimo 
eigą. Taip, jaunuoliams ir 
AtlantiĮco vandenynas iki ke
lių gilumo, o man neišbren
damas—aukščiau galvos.
- Per tąjį laikotarpį mano 
amžiaus didelis progresas pa
darytas; nors pirmos genera
cijos jaunuoliai daugumoje su- 
amerikoninti ir lietuvių kalba 
tarp jaunuolių daugumoj pa
miršta. čia tai neatleistina 
kalte', ir apsileidijnas vadų, 
ypač lietuviškos spaudos ve
dėjų ! Tik šiandien pamatė 
spaudos' vedėjai savo klaidą, 
kada laikraščiai nebepajėgia 
išsilaikyti iš prenumeratos ir 
skelbimų, o būtinai turi būti 
paremti iš ekstra — spaudos 
palaikymui aukų!

Nieko nesakyčiau ir Tiebar-

čiau spaudos vedėjų, jei sua- 
merikonintas, užaugęs jaunuo
lis ar jaunuolė būtų pasiekę 
profesijas ir akademinį moks
lo laipsnį. Bet užaugęs, su
brendęs jaunuolis - jaunuolė 
nutolo tik nuo lietuvių tautos 
narių, o nieko kultūrinio lie
tuvių tautai nedavė ir nesuge- 
ba ........ . ;

Jei gerbiamieji spaudos ve
dėjai paimtumėt į rankas se
nus numerius savo laikraščių; 
tai rastumėt po visokiais sla
pyvardžiais trumpus straips
nelius apie apleistą čia gimusį 
ir augantį jaunuolį ar jau
nuolę, į kurį klausimą ne- 
kreipėt mažiausio dertiesio. Ir 
tik šiandien^ netekę laikraš
čiam skaitytojų, atidaret už
merktas akis ir pamatėt klai
dą — ateinat pagalbon ir 
gelbstit tverti - plėsti po visas 
lietuviais apgyventas kolonijas 
A. ž. V.* D. Na, ir tas gerai, 
ir .klaidą galima pataisyti ir 
padarytas žaizdas ant lietuvių 
tautos kūno su laiku galima 
bus užgydyti. Tik Ištvermin
gai, planingai, nenuUstancidi 
veikti ala Mrs. Anna Peirūtie- 
ne. Mes gi būtinai turime pri
sidėti, ne tuščiu pliurpalu, bet 
pinigiška pagalba' ir tai ne
maža. ' •

Dr. A. L. Graičūnas.

NACIS žMOGžUbiS PA
SISKUBINO NUMIRTI

Frankfurt, Vokietija. — 
Buvb . nusmerktaš mirti 
Hėrrhan Pister už belaisvių 
žudymą Buchenwaldo- kori- 
čentracijos stovykloje, ku
rios viršininkų jis buvo. Bet 
Pištfer, 63 metų, pats humi- 
rė kalėjime, nesulaukda
mas bausmes.

VAIKŲ PARALYŽIUS 
PAGULDĖ 5 STUDENTUS

— kūdikių paralyžius par
bloškė jau penkis vietinės 
kolegijos studentus,, j u tar
pe ir 3 atletus, futbolo lo
šėjus.

Vakarų pajūryje marininkų unijos tebesilaiko solida
riai nežiūrint J. V. Armijos bandymų gauti skebų. 
Bandymai nepavyko, šie CIO International Longshore
men’s & Warehousemen’s Unijos nariai Portlande, 
Ore., pareiškė, 'jog visi unijistai laikysis streike iki lai
mėjimo. Streikas būtų prasidėjęs anksčiau ir gal jau 
būtų buvęs laimėtas^ jeigu ne Taft-Hartley įstatymas, • 

dėl kurio jie buvo priversti streiką atidėti 80 dienų. .
. J ’ , - * ' - - • L. ,

2 pusi.—Laisvė į Liberty, Lith. Ddily)—ŠeŠtad., Spalių 2, 1948



L 'Piv1

Lv r • • c T/ v •** '*4'

; v* rOv- ■
' ' ‘-v ji į i ..M ‘ • V'-'*

j?. / 1 ‘rfJar*'į•

1 \ A

'iv J;

• < * i*
■' -C.V a • • /.

Eikime Talkon Bostono
LMS - Festivaliui
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PASVEIKINIMAS BAKU

DRAUGYSTĖ

Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 14 Nov
Liberty AuditoriumDAINA PRIE LAUŽO

110-06 Atlantic Ave<

Jie pilnus aruodus 
Aukso prisižėrę, 
Bet tam jų godumui 
Niekad nėra galo. 
Kąsnį paskutinį 
Nuo liaudies nutvėrę, 
Darbo žmogaus triūsą 
Tik sau susivalo.'

Mokykla buvusiuose kuni- 
' gailesčio rūmuose

3 pusi.—Laisve (Liberty, J 
Lithuanian Daily)

Šeštad., Spalių 2, 1948

jaunųjų 
parodą.

surengė 
piešinių

buvusiuose kuni- 
rūmuose atidaro-

Ta naktis buvo tokia miglota, 
Tartum pięnas .užliejo laukus, 
Ir per žingsnį vos matau gluosnį 

kuprotą, * . -v ■
Vien stuobrius tik, žilus ir plikus, 
Tu matei ir .klauseis, kaip skambėjo 
Šaltos vielos, siūbuojamos vėjo/

Prieš pažangą veda. 
Ragangaudžių riksmas 
Įėjo į madą, 
Nes silkes raudonas 
Paranku švaistyti. 
Bet kai liaudis kenčia 
Ir skurdą ir badą , 
Tai jau to penimiai 
Nenori matyti.

Festivalio tikslas, kaip ir kitų buvo, 
išjudinti mūsų meno jėgas, verbuoti me
no talentus didesnei meno veiklai lietu-

Bet mūsų kelionėj 
Naktis nuolat siautė 
Ir speigus rūstingai 
Žėrė mum į veidus. 
Tyirtas liaudies kūnas 
Tatai nuolat jautė,— 
Amžinai nebus mums 
Saulė nusileidus.

Patamsinės spėkos 
Purtosi ir stena: 
Pastangas žiauriausias 
Ir kuopįa ir deda, • 
Savo aukas puola, 
Besiaubdamos gena, 
Pastumdėlius savo

Vilniaus priemiestyje - 
Verkuose, aukštoje kalvoje, 
miško apsuptoje, stūksd 
gražūs pastatai, kunigaikš
čio Masalskio pastatyti 18 
tame šimtmetyje. Vėliau šie 
rūmai priklausė grovui Po- 
tockiui ir daugeliui kitų 
didžponių. Valstiečiams kuo 
griežčiausiai buvo uždraus
ta įeiti į ponų rūmus.
• Dabar 
gaikščio 
ma Lietuvos valstybinė 
dvimetė mokykla respublL 
kos kolektyvinių ūkių vado
vaujantiems kadrams pa
ruošti. Apskričių vykdo
mieji komitetai vietose pa
renka klausytojus į mokyk
lą iš kolektyvinių ūkių pif-' 
mininkų, valdybų narių, 
laukininkystės brigadų bri
gadininkų, gyvulininkystės 

j fermų vedėjų ir revizijos

Kurie parazitų 
Savų nusikratė, 
Savo darbo vaisių 
Svetimiem neduodą, 
Tie kylančią saulę ’ 
Dėl savęs pamatė^— 
Tik po mūs padange 
Dar klaiku ir juoda.

Kad ir rūsčios audros 
Kilti nenustoja, 
Gauboje naktinėj 
Liaudis turi kęsti. 
Prieš tą didžią skriaudą 
Teisybė išstoja/— 
Pastangas už saulę 
Turim tolyn tęsti.

Pereito šeštadienio Laisvėje LMS II 
Apskritis paskelbė savo festivalio šauki
mą. , Mes dar gerai pamename gražius 
atsiliepimus iš Chicagos ir Brooklyno 
festivalių. Trečias tokių festivalių įvyks 
Bostone Šių metų lapkričio 27-28 dieno
mis. Tai bus dainų-muzikos festivalis 
Mass, valstijos. Tačiaus chorai, dainos 
grupės, solistai kviečiama Ir iš Conn.,

Dienraščio Laisvės 
KONCERTAS

' DAGESTANAS 
Kalnuos, aūluos Dagestano 
Ir Kaspijos žalioj vilny 
Skambėjo Stalskio Suleimano 
Daina griausmingą ir švelni. 
Arbūzai ir geltonos dynės 
Jau noko ant lėkštų stogų. 
Šląmėjo vėjas, lyg šilkinis, 
Ir supos valtys ant bangų.
Ir baltos trobos greitai blyško 
Melsvajam sutemų rūke, 
Tik gelsvas spindulys ištiško 
Tarp kukurūzus arike..

Draugui Samedui Vurgunui 
Atskridau ašai čia, • .
Tartum paukštis padangių taku, 
Ir ties jūra nakčia 
Žiburiai sumirgėjo Baku.
Dvelkė vėjas gaivus,
Buvo jūra žalia, nerami,
Vilnys į nešė laivus, 
Tartum amžių šlove—Nizami.

Ar jau suplanavote, ką su 
rengsite dienraščio Laisves pa' 
ramai šį rudenį?

gimnazija 
dailininkų 
Parodoje išstatyti geriausi pie
šiniai, atlikti akvarele, pieš-* 
tuku, tušu, anglim.' Piešiniuo
se vaizduojama Tėvynes ka
ras, partizanų kovos prieš 
okupantus, tarybinės liaudies 
švenčių pabadai, pergalės sa
liutas ir v daug kitų. Paroda 
daro gerą įspūdį. • ; * J

Ir kvapas vynuogių, serbentų 
Lydėjo nuo Machač—Kala 
Pajūriu ligi pat Derbento, 
Kol žemė apgaubė tyla.

/

Nakties gelmėj padangė leidos 
Sodri, pilna yiršunT galvps, 
Lyg Dagestano kario veidas 
Alsavo vėju Lietuvos,
Kada per Aukštaitiją ėjo 
Į vakarų šalies laukus, 
Ir savo kalnus jis regėjo, 
Ir kaimenes, ir arikus,

i

Platybę stepių begalinę, 
Skridimą gervės ir kregždės.. 
Mes vieną turime tėvynę 
Po spinduliais vienos žvaigždės

Užsiėmimai, mokykloje- 
prasidės spalio 1 dieną.

Simfoninis koncertas 
Lietuvos kaime

Ukmergės apskrities Šie- 
sikių kaime neseniai įvyko 
simfoninis koncertas, turė
jęs didelį pasisekimą. Kon
certas įvyko dalyvaujant 
respublikos radijokomiteto 
orkestrui, choro -ansambliui 
ir ^fetuvos teatrų solis
tams.

Koncertas prasidėjo “Dai
na apie Staliną.” Giliai, ir 
didingai skambėjo žodžiai 
apie brangųjį ir mylimąjį 
vadą, vedantį šalį nuo per
galės į pergalę. . ' 'i
• Po to choras ir orkestras 
atliko kompozitoriaus Kle- 
nickio “Partizanų dainą,” 
“Pasaulio d e m o k ratinio 
jaunimo himną” ir kt.

Su tarybinių kompozito
rių kūriniais pasirodė so
listas Paulauskas ir jaunoji 
artistė Petraškevičiūtė, ViP 
niaus valstybinės konserva
torijos absolventė.
PIEŠINIŲ PARODA

ŠIAULIAI, rugp. 10 d.— 
Šiaulių miesto Juliaus Janonio 
vardo .antroji bei suaugusiųjų

Čia toks giedras dangus, 
Meilūs Kaspijos mariiį krantai 
Tu lyg perlas taurūs, 
O Baku, prieš mane sušvitai!
Čia draugystė karšta, 
Ir gili, atvira, nuoširdi. 
Tolimoji tauta 
Rado meilę lietuvio širdy.
Ties pakrante blaivia :
Tegu rūksta laivų kaminai! 
Pamilau aš tave, , / ■ .
O Baku, arųgriai, amžinai!

Seniai svajojau aš šiuos kalnus amžinuo- 
Užgesusių vulkanų kraterius žilus, [sius, 
Prašvinta rytmetis, auksinis ir meilus, 

z Ir gaubia skaidrios miglos topolius aųkš- 
f * [tuosius.

Tu — lyg regėjimas, nežemiškai gražus, 
Senų kalnų šalie, drąsių erelių gūžta!
Šalta kalnų vilnis ties mano kojom lūžta, 
Ir gėlės geria čia šviesios rasos lašus;
Ir aš, žiūrėdamas į puošnią kalno gėlę, 
Į žėrinčias viršūnes amžinų sniegų, 
Atsimenu kovas tarp Lietuvos latikų, 
Kai su mumis drauge, automatus pakėlę,
Kaukazo sūnūs gynė gražią mūsų šalį, 
Kurios ir čia mana širdis užmiršt negali.

Štai/ Kaukazo viršūnė šviesi! 
Tartum nuostabus šimtmečių raštas, 
Žėri saulėtas, mylimas kraštas ..".
Nežinau, ar gyvi jūs, ar mirę, 
O draugai vieno laužo liepsnos! 
Tik matau žalią žemę, kaip girią, 
Nuo Kaukazo ligi pat Lietuvos. 
Būk pasveikintas, laisvės pasauli! 
Pirmą taurę keliu aš už saulę!
Aš Kaukazo svetys. Sveikas gyvas! 
“Suliko” ilgesinguos garsuos 
Sirpsta vynuogės, supas alyvos, 
Plaukia gervės aukštai debesiuos. . 
Ir lietuvis šį kraštą taip myli, 
Kaip mylėjai jį tu, Mosašvili.
Aš gimiau, kur vilnis krantą daužo, 
Tu—kalnų ir ledynų sūnus, 
Ar užmiršime naktį prie laužo 
Ir kelius Žemaitijos senus?
Mes negalim šioj žemėj pąklysti, 
Jei mūs širdis surišo

didžioji 
draugystė!

DRAUGYSTĖS TAURE 
Ten, už lango, Kaspija šnera, 
Baltas miestas pajūry baltam. 
Man Čia miela,, malonu ir gera, 
Lyg krašte Lietuvos gimtam.
Gal dėl to, kad mūs žemė-plačioji 
Tartum motina šypsosi man, 
Tu mane ir keri, ir vilioji, 
Savo grožiu, Azerbaidžan!
Aš draugų būryje Čia svečias. 
Ne, ne svečias—mes broliai visi, 
Ir /krūtinėje džiaugsmas plečias, 
Lyg diena mūs jaunystės Šviesi. 
Mes šuėjom j didelį būrį— 
Daug draugų tolimų tautų. 
Kas pakelt dabar taurę tūri— 
Aleįcsdndraš, Samedas, tu?-

vių tarpe. Ypatingai Maps, valstijoje 
pažangiųjų lietuvių meno veikla dabar
tiniu laiku jau kopia aukštyn. O ruošia
mas festivalis Bostone bus didelė pa
spirtis į didesnį meno-kultūros darbą.

Savo atsišaukime LMS II Apskrities 
Komiteto veikėjai, S. Paura ir M. Sukac
kienė, kreipiasi ir į mus talkos. Kaip 
mes galime padėti Bostono Festivaliui? 
žinoma, mes turime prisidėti savo ta
lentais, meno jėgomis. Sietynas ir.. Ai
das ten dalyvaus. Dalyvaus ir pavieniai 
talentai. Bet tai dar ne viskas. Reika
linga ir medžiaginė talka. >

Mes atsimename, kaip gražiai Brook
lyno Festivalį parėmė Mass, valstijos 
organizacijos ir pavieniai savo sveiki
nimais. Todėl ir mes padarykime tą patį. 
Bostoniečiai ruošia gražią programos 
knygą. Mes turime duoti sveikinimų, 
skelbimų jų programai. Kaipo pavieniai, 
organizacijos; meno grupės, broliškų Or
ganizacijų kuopos, — pasveikinkime 
Bostono dainos meno festivalį.

Savo sveikinimus reikia siųsti: M. 
Sukackienė; 18- Hillside St., Worcester 
4, Mass. Šį darbą turime paskubinti; nes 
iki pabaigai spalių sveikinimai jau turi 
pasiekti festivalio komisiją. Tad Imki
mės darbo greitai, parūdykime savo gerą 
simpatiją Bostono Festivaliui.

V. Bovinas.

Dangus čia panašus į žydrą vazą. 
Siunčiu, o Lietuva, pasveikinimą tau! 
Žiūriu į vainikuotą deimantais Kaukazą, 
Kurs žėri už Mašuko ir Beštau.
Girdžiu išdidžią, skambią kalbą ruso, 
Kabardos juoką, Gruzijos dainas, 
Ir dunda traukinys, kalnais einąs 
Pro žibantį ledynuose Elbrusą.
O, bėk, gyvenime, į naują dieną, 
Kaip vielomis elektros kibirštis! 
Nešk ateitin laisvų tautų vilnis, 
Sruvenki sultim vynuogių ir pienu!

Kokia nuostabi tu, 
Žeme saulės, Ugnies, žiburių!
Ant tavųjų krantų
Gimė daug dainininkų, karių.
Čionai aidi meili
Įkvėptoji poetų giesmė,
Tartum šypsnis Leili, 
Lyg činaros žalioji unksmė. ••
Žemės gyslų dugnu
Teka nafta ir muša čiurliais.
Taurės trykšta vynu, 
žaidžia, mirga, liepsnos spinduliais

HIDROSTOTIS KALNUOSE
Tekančios aušros pašvaistė, 
Lyg išsirpus saulėj kekė, 
Iš atšlaitės vynuogyno, 
Tryško sultim geltonai. 
Aš žiūrėjau, kaip per kalnus 
Milžinai ereliai lekia, 
Kaip šalti kriokliai nuburida 
Ir kaip keliasi kalnai.

f 

Spinduliai raudoni glostė 
Buką, aukštą kalno galvą, 
O atšlaitėj dar miegojo 
Miestas, bokštai, kaminai, 
Lyg palitroje artistas 
Auksu miešė žalią spalvą, 
Ir atskirti negalėjai, 
Kur padangės, kur kalnai. 
Cementiniai blokai gulė, 
Upe tvenkė ir žabojo, 
Ir žmogaus jėga įtūžus 
Keitė gamtą atkakliai. 
Vilnys kriokė, virė, daužės, 
Staugė ir rūsčiai putojo, 
Lyg per griovą pasibaidę 
Lėkė dykumų arkliai.

) Ir įnirtus upė rimo 
Varžtuos cemento ir plieno, 

ZO balta šviesa ištryško 
Kandeliabrų sūkury— 
Ji siūbavo tartum saulė,' 
Laistėsi ugnim ir pienu, 
Žaidė, žybčiojo, kalnynais 
Lėkė lyk strėlė žvitri.

' Sužibėjo naujas miestas, 
Tūkstančiai turbinų sukos, 
Gaudė, lėkė medžių šakos; t 
Elektriniai traukiniai, z 
Driekės pro kalnų atčaižas, 
O tarpekliuos tirpo rūkas, 
Ir gamta dėkojo žmogui * 

. Tauriai, dosniai ir kilniai.
Traukinių nušvito akys, 
Kai iš tunelio išnėrė, 
Sirpo laukuose citrinos, 
Vynuogės ir arbata. 
Ir palaimintoje žemėje 
Gėlės ryto rašą gėrė, 
O žmogaus darbais didžiavos. 
Atsinaujinus gamta.

Mes važiavome per Žemaitiją 
Vos praėjusio karo keliais. 
Dargana, dar nešąla, bet lyja, 
Tamsoje gi būriais dideliais 
Mūs kariai, jau seniai nemiegoję, 
Eina priekin, važiuoja ir joja. 
Prigesintosios šviesos mašinos 
Prasiskverbia pro tamsą vikriai, 
Ir mes matome: tankai danginąs, 
Automobiliai... Žmonės, arkliai 
Guli grioviuos suvirtę per girią, 
Ir giria tyliai gaudžia: “Numirę...” 
Kužda šnabžda stuobriai apdaužyti, 
Niūriai teška lietus laukuose, * 
Ir gaisrai, gūdžiai naktį sušvitę, 
Gaubia dangų ten, vakaruose.
Štai, prie kelio mes matome—senas • 
Stūkso vienkiemis, laužas kūrenas ...

\

Tr prie laužo laukuos apsistoję, 
Matom—šildos pas ugnį kariai. 
Vienas sėdi, armonika groja, 
Kitas žiūri į liepsną niūriai, / 
Trečias šildo rankas ir niūniuoja, 

, Ir pažįstamą dainą dainuoja.
Jos melodija tokia saulėta! 
Ją pagauna staiga ir kiti. 
Ir užleidžia prie laužo mums vietą 
Šitie vyrai—šlapi, sulyti...
Mes sėdėjom lig ryto ankstyvo, 
Kol aušra vėl miglotai sužibo.
Mes pažinom melodiją graudžią, 
Daugel sakė ji, minė daug ko, 
Ir ‘mes klausėm, kaip aidi ir siaudžia 
Nuostabioji gaida “Suliko,”— 
Gimė ji pietuose tarp citrinų, 
Obelų ir kalnų vynuogyn^ .^. « 
Kada laužas užgesęs išblėso, 
Ir paliovė dainavę draugai, 
Ankstų rytą, miglotą ir vėsų, 
Mes kalbėjom su jais dar ilgai, 
O daina Žemaitijoj nutilo, 
Lyg ošimas nurimusio šilo. , 
Ranką padavė lieknas vaikinas 
Tamsiaplaukis: “Tikrai, laikas jau. 
Mosašvili. Tautybė—gruzinas. 
Matot—tėviškę jūs aplankiau. . 
Karas baigsis—atvykit viešėti.
O dabar, vyrai, metas skubėti.” • 
Ir į vakarus tankas nuėjo ... 
^Pamojavom iš tolo visi...

komisijų pirmininkų tarpo.. 
Dėstyti pakviesti prityrę 
pedagogai ir respublikos į- 
žymiausieji žemės ūkio spe
cialistai. Baigusiems mo
kyklą bus suteikta žemės 
ūkio techniko - organizato
riaus specialybė.

Be to, prie mokyklos veiks 
6-rių mėnesių kursai ko-, 
lektyvinių ūkių pirminin
kams pakartotinai paruoš-

Nesvarbu—mes visi šeimininkai 
Savo žemes, pilnos, lyg taurės, 
Pirmą taurę pakelt pritinka 
Už klestėjimą mūs šalies.
Pakelkim už dangų tyrą, 
Už Staliną, vadą tautų, > 
Ligi dugno taurę, vyrai, 
Išlenkime mes kartu !
Ir už'tai, kad mes broliai taurūs, 
Kad visi—draugai artimi. . ? 
Pakelkime, draugai, šią taurę 
Už didįjį Nizami!
Pakelkim už šalį mano—
Už tarybinę šąlį, draugai, ? 
Už laimę Azerbaidžano 
Tegu skamba šlovė jb ilįai!
Už naftos versmes pakelkim!— 
Už kraują gyslų šalies!
Jei būsim tvirtai susitelkę, 
Šalies.mūs nieks nepalies!
Pasauly kelių daugybė;
Bet mes eisim vienu taku— 
Pakelkime už brolybę 
Ir už sostinę šaunią—Baku!

,1

Saulė vyno stikle putoja.
Teka gyslom saule karšta. , 
Na, pakelkim! Tegyvuoją 
Mūs didžioji tarybų taūta!
Man, draugai, tegu lęų^a būna
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(Tąsa)
. Tokių kareivių jis turėjo trečdalį ba- 
talijono. Likusiems karas teks pamatytį 
pirmą kartą. Prie vieno vagono stovėjo, 
saugodamas nepakrautą į vežimus turtą, 
nebe jaunas raudonarmietis, dar iš tolo 
atkreipęs į sąvę Safyurovo dėmesį: gvar- 
dietiška povyzą ir tankiais, rudais, kaip

♦ ietys, į šonus styrančiais ūsais. Kai Sa- 
x. burovas priėjo prie jo, jis šauniai pa-.

gerbė šautuvu ir, išsitempęs tiesiu, ne- 
. mirksinčiu žvilgsniu toliau vis žiūrėjo

kapitonui į veidą.
• Jo stovėjime, susijuosime, šaūtuvo lai
kyme jautėsi tasai kareiviškas žvalumas, 
kųifis įgyjamas tik per eilę tarnybos me
tui Tuo tarpu Saburovas, prisimenąs be
veik visus, kurie su juo iki divizijos per
formavimo buvo prie Voronežo, šito rau
donarmiečio neprisiminė.

— Kaip pavardė? — paklausė Sabu- 
rovas.

— Koniukovas, — garsiai atšovė rau
donarmietis ir vėl įrėmė nejudantį žvilg- 

\ snį i kapitono veidą.
— Mūšiuose dalyvavai?
— Taip.
— Kur?
— Prie Peremišlio.
— Štai kaip! Reiškia, nuo pat Pere

mišlio traukėtės?
— Ne. Puolėme.
Saburovas nustebęs pažiūrėjo į jį.
— Kada? Pereitais metais?
— Ne. šešioliktaisiais.
— Šit kaip.

i Saburovas atidžiai žvilgtelėjo į Koniu- 
kovą. Jo veidas buvo rimtas, beveik iš
kilmingas.

— O šiame kare seniai armijoje? — 
paklausė Saburovas.

— Neseniai, pirmas mėnuo.
Saburovas dar kartą su pasitenkinimu 

permetė žvilgsniu tvirtą Koniukovo fį- 
gūrą ir nuėjo toliau, .

Prie paskutiniojo vagęno jis sutiko 
savo štabo viršininką leitenantą Masleni- 
kovą, vadovavusį iškrovimui. Masleniko- 
Vas pranešė jam, kad už penkių minučių 
iškrovimas bus baigtas ir, pasižiūrėjęs į 
savo rankinį kvadrato formos laikrodį, 

’ pasakė:
— Leisite, drauge kapitone, sutikrin

ti su jūsiškiu? *
w Saburovas tylėdamas ištraukė iš kiše

nės laikrodį,, prisegtą anglišku segtuku
* prie dirželio. Maslenikovo laikrodis pen

kiomis minutėmis vėlavo. Maslenikovas 
nepasitikėdamas pasižiūrėjo į seną, si
dabrinį, įtrūkusiu stiklu, Saburovo laik
rodį. z
' Saburovas nusišypsojo.

Nieko, nusistatykite. Viena, kad 
laikrodis dar tėvo Bure, o antra, pripras- 
kite prie to, kad kare visados tikslus lai
kas esti pas vyresnybę.

Maslenikovas dar kartą pasižiūrėjo į 
abudu laikrodžius, rūpestingai nustatė 

. savąjį ir, atidavęs pagarbą, paprašė leįs- 
' ti eiti.

Kelionė ešelonų, kurio komendantu jį 
paskyrė, ir šis iškrovimas Maslenikovui 
buvo jo pirmuoju uždaviniu fronte.

Čia, Eltone, jam atrodė, kad jau kvėp
teli frontu. Jis jąučĮinosi, iš anksto gėrė- 
dąmasis karu, kuriame, kaip jam rodėsi, 
jis gėdingai ilgai nedalyvavo. Ir viską,s 
šiandien Saburovo jam pavestą, jis pildė 
ypatingu rūpestingumu.

-— Taip, taip, eikite, — tarė Saburo
vas, sekundę patylėjęs.

Žiūrėdamas į šį įraudusį, pagyvėjusį 
jaunuolišką veidą, Saburovas su nerimu 
S'vaizdavo, koks, jis bus už savaitės, ka- 

apkasų gyvenimas visu savo svoriu 
užgrius Maslenikovą.z’ <

Mažiukas garvežys pūkšnodamas tem
pę į atsarginį kelią ilgai lauktą antrąjį 
ešelopą.

Kaip visados skubėdamas, dar jam ne
sustojus, nuo keleivinio vagono pakopos 
nušoko pulko vadas papulkininkis Bab
čenko. Jis nikstelėjo koją, nusikeikė ir 
nušlubavo prie skubančio’ jį pasitikti Sa
burovo.

— Kaip su iškrovimu? — griežtai, ne
žiūrėdamas Saburovui į veidĮą, paklausė

— Užbaigtas.
Babčeako apsidairė. Iškrovimas iš tik- 

rijjų buvo užbaigtas. Bet savo prestižui 
palaikyti jis laikė reikalingu padaryti,

i

kokią nors pastabą.
— Ką veikiate? — kirčiuodamas pa

klausė Bąbčenko.
— Laukiu jūsų įsakymų.
— Geriau būtumėte tuo tarpu žmo- 

. nes pavalgydinę, ne kaip laukę.
— Tuo atveju, jei mes vykstame tuo

jau, nutąriau žmones vąlgydinti pirmo
jo poilsio metu, o jei męs čia apsinakvo
sime, — paruošime jiems už valaųęįos 
karšto viralo, — neskubėdamas, pagal • 
įpratimą nutęsdamas žodžius, atsakė Sa
burovas ta ramia logika, kurios jame 
ypatingai nemėgo amžinai skubąs Bab- 
čenko.

Papulkininkis tylėjo.
— Įsakysite tuojau valgydinti? — pa

klausė Saburovas.
— Ne, pavalgydinkite poilsio metu. . 

Išvyksite, nelaukę kitų. Įsakykite rikiuo

Saburovas pasišaukė Maslenikovą ir 
įsakė jąm išrikiuoti žmones.

Babčenko, niūriai tylėjo. Jis priprato 
visados daryta viską pats, kaip tik dėl to, 
gal būt, jis visados -buvo iki kaklo -užim
tas, visados .skubėdavo ir dažnai nesu
spėdavo. ' .

Tiesą sakant, žinoma, batalijono va
das neįpareigotas pats rikiuoti žygio ko
lonos. Bet tai, kad Saburovas tą atlikti 
pavedė kitam, o pats, nieko neveikdamas, 
dabar ramiai stovėjo šalia jo, pulko va
do, — pykino Babčenko.

Jis mėgo, kad jam esant, pavaldiniai 
triūstų ir bėginėtų. Bet iš ramaus Sabu
rovo jis niekąd šito negalėjo išgauti. Nu
sigręžęs jis ėmė žiūrėti į besirikiuojan
čią koloną. Saburovas stovėjo šalia. Jis 
žinojo, kad pulko vadas nelabai jį mėgs
ta, bet jis jau prie to priprato ir nekrei
pė dėmesio.

Jiėdu dar apįe minutę pastovėjo tylė-’ 
darni. Staiga Babčenko, kaip ir pirmiau, , 
neatsigręždamas į Saburovą, bet jau vi
sai kilu tonu, kreipdamasis į jį “tu,b pa
sakė su netikėtu pykčiu ir nuoskauda 
balse:

— Ne, tu pažiūrėk, ką jie daro su 
žmonėmis, niekšai!

Pro juos, sunkiai žengdami per pabė
gius, virtine ėjo stalingradiečiai pabėgė
liai, apiplyšę, nukamuoti, apraišioti pil
kais nuo dulkių tvarsčiais.

Jiedu nesąmoningai pasižiūrėjo į tą 
pušę, kur reįkėjo vykti pulkui. Ten drie
kėsi ta pati, kaip ir čia, stepė, ir prieky 
tiktai dulkės, sūkuriuodamos ant kalvų, 
buvo panašios į tolimus parako dūmų 
kamuolius.

— Susirinkimo' vieta Ribačyje, Vykite 
pagreitintu žygiu ir išsiųskite man ry
šimus, — pasakė Babčenko jau pirmykš- 
čia niūria veido išraiška ir apsisukęs nu
ėjo prie savo vagono.

Saburovas išėjo ąųt kelio. Kuopos jąu 
išsirikiavo.. * Belaukiant žygio pradžios, 
buvo duota komanda “laisvai.” Eilėse 
tyliai šnekųčiąvosi.. Praeidamas pro an
trąją kuopą, Saburovas vėl pamatė ruda- 
ūsj^ Koniukoyą;. jis.kažką gyvai pasako
jo, skeryčiodamas rankomis.

Saburovas priėjo arčiau.
— Kodėl mums geriau pulti, negu 

trauktis, ą? «— kalbėjo Koniukovas. —- 
O tuo geriau, kad eini sau iš rytų į sau
lėlydį, ir dieną, kai, karšta, saulutė tau 
į nugarą, o į vakarą, kada šalta, ji tau 
į veidą. Viskas pagąl tvarkaraštį.,

— O kulkos taip pat pagal tvarka
raštį lekia? — žnybtelėdamas paklausė 
kažkas.

Saburovas, praėjęs Koniukovą, nu
žingsniavo į, kolonos priešakį.

— BątaĮijonąs, klausyk mano koman
dos ! • > ' ’ z * .

Koloną pajudėjo. Saburovas žingsnia
vo priekyje. Tolįmps dulkės, sūkuriuoda
mos. viršum stepes, vėl jam atrodė, tar
si dūmai. Bet gal ir iš tikrųjų priekyje 
degė stepė.

H ' .
Prieš dvidešimt p.ąrų, tvankią rugpjū

čio dią^ą, Richthofepo oro laivyno eskad
ros bombonešiąį nuo ryto pakibo.viršum 
miesto. Sunku pasakyti, kiek jų tikrai 
buvo ir po klęk karfų jie bombardavo, 
nuskriscląvo ir vėl grįždavo, bet sekėjai 
iš viso per dieną. Viršum miesto priskai,- 
tė du tūkstančius lėktuvų.

KELIONĖ
(Tąsa nuo 3-ėIo pusi.) 

. NAFTA
Tartum anglys, juodos girios 
Bėgo per laukus rasotus, 
Medžių, krūmų ten nebuvo, 
Vien metalas ir derva.
Ir žengiau a$ per dykynę, 
Per uolingus dirvos plotus, 
fr. blizgė jo naftos srovės, 
Tepalas, ir alyvą.
Žemė slėpė savo lobį, 
Po uolos dangčiu prislėgus.., 
Metaliniai keturkampiai 
Grąžtai skverbės į gelmes. 
O gelmėj miegojo ugnys, 
Snaudė milžiniškos jėgos, 
Ir žmogaus valia pralaužė 
Juodas ir gilias versmes.
Begalinės eros kaupė 
Savo didį amžių turtą, 
Tartum auksą, svarų, tamsų 
žeiųej, marių gelmėse, 
Ir žmogus įspėjo mįslę, 
Milijonų metų kurtą, 
Ir pavirto juodu kūnu 
Nerami ugnies dvasia.
Štai, linguoja, kylą svirtys 
Ir pakilę vėl nukrinta, 
Klusnios, lyg žaislai, mašinos 
Juda, liepiamos žmogaus, 
Ir tirštoj nakties padangėj 
Mįlijonąį lempų švinta,

Ir balta šviesa pakyla, 
Kaip pašvaistė, lyg dangaus.

4 *« f

Šis rūstusis grožis bokštų, 
Svirčįų, naftos ir metalo, 

/ Vamzdžių rezginys ir žemė, 
Darbo permirkus kvapu,— 
Tai poetiškas peizažas 
Kaspijos,' kalnų Uralo, 
Mūsų pramonės rajonų, 
Ir Donbaso, ir Baku. ✓
Stebuklingas juodas skystis, 
Tartum karštas gyslų kraujas, 
Suka tūkstančius motorų

. ' Ir propelerių sraigtus. 
Įr gyvenimas, lyg jūra, 
Tvinkčioja platus ir naujas, 
Ir sujungia mūsų darbas 
Tolimus šalies krantus.
Per asfaltą gatvėm bėga 
Milijonai žiburėlių, 
Lyg ugnies taškai, lėktuvai 
Nardo gelmėse nakties.
Traktoriai, kombainai žengi4 
Moliu, juodžemiu ir smėliu, 
Girdomi krauju iš gyslų 
Žemės didelės širdies.
Aš ėjau pro naftos bokštus, 
Pro banguotą jūrą sūrią, 
Sužavėtas grąžtų darbu, 
Svirčių ir žmonių triūsu. 
Žmonės mūs šalies didybės 
Epopėją darbu kūrė, 
Ir gyvenimas, lyg miestas, 
Degė tūkstančiais šviesų. 
1947. X. U.

Laisvoji Sakykla
LAIŠKAS ROJUI MIZĄRAI

Mielas Rojau:
Skaičiau tavo laiškus Mikui 

iš prąleistų tavo atostogų No
va Scotią.

Mau smagu, Kad ten, su sa
vo Jievute gražiai praleidai 
atostogas, — gerai pasilsėjai 
ir pagavai tiek daug žuvų...

Bet kada tų įsisvajojai apie 
tą gilią senovę — mūsų bran
gią senąją tėvynę Lietuvą net 
iki Vytauto laikų ir Žalgirio 
kautynės ir imi barti Vytautą 
už tai, kam jis nemokėjo tin
kamai anų laikų politiką pra
vesti taip, kad gal būtų buvę 
lemta mums, lietuviams, pasi
grobti kokią noi;s salą ar pųs- 
salį, kas žino, p gal tą pačią 
tavo vasarotą Nova Scotia— 
gal minimas plotas nebūtų 
vadiiięsis Novą Scotia, o Nova 
Lithuania? Visa tai gal ir bu
tu buvę gerai, bet.'. .

Kadangi, anot jūsų,' mūsų 
Vytautas to viso nesuprato ar 
nppprėjo suprasti, tai to pasė
koje, mus didžioji anų laikų 
Lietuvą visiškai sumažėjo -— 
sulyso. Dar laimė, kad 1940 
metais Lietuvos darbo žmo
nės išvijo Smetoną su visa jo 
gąuja, o jeigu ne, tai Smeto
nai nebūtų ėmę daug laiko ir 
visą Lietuvą pražudyti.

Kokia gi Lietuvos valstybė 
bebuvo Smetonai ją beval- 
dant? Lenkai buvo atėmę 
Vilnių su plačiosiomis jo apy
linkėmis, vokiečiai Klaipėdą, 
ir jeigu dar Smetona būtų pą- 
karaliavęs Lietuvoj bent 10 
metų, tai greičiausia būtų ir tą 
mamytę mūs šalelę atidavęs 
kam nors, greičiausia len
kams, kurie vis daugiau iy 
dąugįau Lietuvą savjnosi.

Atsįmęni 1937 metus,? Jie 
.(‘lenkai) jau buvo bepąsįmb- 
ję:visą Lietuvą praryti. . . At- 
simem, kaip tąda pilsųękiniai 
šaukė: Maršalką, vesk mus 
ant Kauno!./.

( Dar jaįmč, kad' buvo Lietu
vos didysis kaimynas—Sovietų 
Sąjungą, kuri pagrąsino pil- 
suckinm.kąms: Nebandykite, 
ponai !• Ta$ ir atšaldė ponus 
lenkus nuo Kauno. — 

» Taigi, drauge, grįžtant, prie 
Vytautai'laikų, pilnai sutinku 
su taVo minčią, kad gal Vy
tautas ir nenumatė Lietuvos 
ateities o gal jis to ir nepai
sė, arba gal jis tarnavo po
piežiai tais laikais.

. Žlet tas istorinis klausimas

AFL International Ladies Gar
ment Workers Unijos vicępr^- 
zidentas Julius Hochman yra 
policijos saugomas be per
traukos po to, kai mušeikos 
užpuolė jo raštinėje tris orga
nizatorius, taipgi 7 unijistus 
pikietuotojus. Pavesta grand 
džiūrei tyrinėti kaltinimus, 
kad raketieriai pradeda įsiga

lėti drabužių industrijoje.

asamblėja, slogunas, konfor- 
tiškas, kanseliąvo, konsulta
vo, finalas ir taip be galo ir 
be pabaigos, tai ., taip ir daro
si kažin kaip sunku — kažin 
kas, rodos, sakyte sako: Tie 
jūs redaktoriai ir “kalbinin
kai” mokina jus angliško žar
gono—naikiną jūs gražią, se
novišką — sanskritų kalbą. ... 
apie kurią tu, Rojau, ir kiti 
dar taip neseniai taip su pa
sididžiavimu ir garbe kalbėda
vote. .

Aišku, jog; smętoąiąiąkas 
tuojau susuktų : Ar mes nesa
kėme, kad lietuviški komunis
tai tarnauja Rusijai ir Stali
nui? žinoma, tai netiesa. Pir
miausia, jūs,'' redaktoriai, 
mums brukate ne rusiškus žo
džius, bet angliukus. Antra, 
Sovietų Sąjungos tautos remia
si ne ant rusinimo pagrindo, 
bet ant tautų bendradarbiavi
mo ir broliškumo. Antai, žiū
rėkite, . kaip, gražiai Sovietų 
Sąjunga rūpinasi mažosiomis 
tautomis, kurios btryo cariz
mo rusinimo tautų pagrindu 
taip persekiotos ir aptamsin
tos, kad jos jau nebeturėjo 
nei savo tautinės abėcėlės. Gi 
dabar rusų tauta, kaipo di
džiausia sąjungoje, su Stali
nu priešakyje, joms parūpino 
abėcėles. Pąpar tas tautos 
neapsakomai džiaugiasi savo 
rašyba. Jos rašo, skaito,/mo- 
kinasi ir tt.

Taigi Sovietų Sąjungoj, kaip 
ir tu pats, Rojau, tvirtini, gy
vuoja tautų ; broliškas susi
draugavimas, —- tautinis savo 
forma, socialistinis turiniu. 
Taigi, tuščias būtų primetimas 
Sovietų Sąjungai tautų rusini
mo kaltinirpo.

Bet gi pasakyk man’ Roj.aU, 
ir visi jūs, kurie pradėjote 
taip piktai tęrioti1 mūs tėvų 
lietuvišką kalbą: keno naudai 
jūs dirbate? To-nori žinoti, 
tuomi susirūpinę, ne aš vienas, 
bet daugybė lietuvių darbinin
kų, tokių, kaip aš.

Labai ir labai mes esame 
nusivylę tuo jūsų ištautinimo 
darbu... Jaučiu ir suprantu, 
kad jūs, rędaktpriai ir “kalbi
ninkai,” kurie, jaučiatės esą 
tautos vadai ir komandieriai, 
greičiausia nesiskąitysįte su 
mūs — darbo žmonių—balsu, 
kaip kad Vytauto laikais su 
jais niekas nesiskaitė, nesi
skaito su jais ir dabar, kas gi 

mielas Rojau, kažin kaipvpti- 
rnepą man šių! dienu mūs re- 
^aktoi’įus, o tai sykiu ir tave, 
Rojau, kaip vyriausiu <|ieįirąš- 
čib Ljįsvėš redaktorių, kurią 
•aš skaitau ^>er ilgus metus. Ir 
va, k Aip tik paiipu laisvę 
sWteH te iwte tokius “lie- 
'tūviškus” žodžius, kaip:

naują tvarką pagrinde tautų 
lygybės, į kurią žiūri su vil
čių visų tąutų pavergtieji, vi- „ 
sų užmiršti ir pavergti žmo
nės; jūs, kaip ir tas mūsų bu
vęs Vytautas, nepermatot, ge
riau pasakius, matot, bet, nei 
iš šio, nei iš to, netiesioginiai j 
tarnaujate senajai gadynei — 
angliškam imperializmui. Tie
sa, jūs gal pasakysite, kad tai 
netiesa, bet ko gi mus mokina 
istorija? Kuri tik tauta pra
dėjo imti iš kitos tautos pa
pročius, priimti jų kalbą, ji, 
anksčiau ar vėliau, ir susilie
jo su ja. Taigi jūs, bruk
dami lietuvių tautai angliš
kus žodžius, rengiate/ dirvą 
angliškam imperializmui Lie
tuvoje.

Prie pabaigos,, raginu tave, 
drauge Rojau, ir visus redak
torius, mesti iš mūsų laikraš
čių ir knygų angliškus Jo
džius, kad atęityje nereiklų 
kam nors jus statyti į tą ne-*" 
garbingą vietą, į kurią šian
dien tu stataį Vytautą.

Pasilieku su 
atatinkama pagarba,

J. D. Sliekas.

šiandien? Niekas!
Taigi, kada pradedi mąsty

ti apie tuos laikus, kaip mūs 
tėvai ir protėviai gerbę ir sau
goj oA savo kalbą per šimtme
čius, ir kaip dabar jūs, laik
raščių redaktoriai ir “kalbi
ninkai,” darkote tą, mūs kai-, 
bą, taip ir prašosi šie klausi-

mai: Kaip keista, kada tau
tos neturi laisves ir savo raš
to, taip labai jį brangina, gi 
tautos, turėdamos juos, taip 
jų nepaiso ir darko.

Gana jau, gana, Rojau, su 
tokiu jūs savo “lietuviškumu.”

Aš galvoju ir laukiu tokio 
lietuvio redaktoriaus ar kal
bininko, kuris ateis ir nuplėš 
nuo tų, šių dienų pro-angliškų 
redaktorių ir “kalbininku” 
veidų kaukę. . .

Negaliu aš jūsų suprasti, 
kaip jūs,galite nematyti to, 
kas dedasi tarpę šių dienų 
didžiųjų valstybių, tai yra, 
tarpe senosios gadynės išnau
dojimo angliško imperializmo 
iš viepos pusės ir Sovietų Są
jungos—naujos gadynės, nau
jos tvarkos, kuri neša paverg
tom tautom' per amžius bu
vusiom pavergtomis, duoda

' ........ ' ............ j, t ,,, ij ij j,ii nflįi|«»
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DUONAzį^J 
ZPBftSCHOLES BAKING

532 Grand Street, Brooklyn
KĘPAMĘ TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 

PYRAGUS BEI KEIKSUS
Mes perkame geniausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų duonoj 

nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 
\ pinigų, ųesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome į visas dalis-1—Brooklyn© ir apylinkės, 
j krąutuves ir j pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

CHARLES J. ROMAN 
j (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesię valandoj kreip-. 
kites prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime, 
modernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai moder-

meninė. Mūsų patąrnąvj- 
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, BA.

Telefonas Poplar 4110

nia-. litic
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■ Lietuvos Žinios

BAR & GRILL

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokiu valgių

ATDARA DIENA IR NAKT| 7 DIENAS SAVAITfiJE

Priešpasku-

nadb

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Tel. TRObrldge 8380

DR. JOHN REPSHIS 
(REPBV8) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Ned&liomis ir šventadieniais: 
, nuo 10 iki 12 ryto. - 

278 Harvard Street 
kamp. Inman 8*., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

Springfield, 11
Rugsėjo 8 d. mirė Mary 

Mauragis — Matulaitis, 72 me
tų amžiaus. Paliko liūdėti vyrą 
—Antaną Mauragis, sūnų, dvi 

dukteris — Matulaitis ir 5 anū
kus.

Rugsėjo 7 dieną mūsų mies
te užsiregistravo. į mokyklas 
einančių 15,438 vaikų. Į viešą
sias (Public) mokyklas užsire
gistravo 11,113, o į bažnytines 
— 3,151.

Tai matote, kokis didelis 
skirtumas tarpe užsiregistravu
sių. Kaip matote, tai “socialis
to — bedievio” F. BagoČiaus, 
kuris skelbiasi esąs didžiai die
votas žmogus, pasekėjų daug 
mažiau. Didelis ačiū dienraš
čiui Laisvei už suteikimą žinių 
apie poną F. J. Bagočių, kuris 
per daugelį metų skelbėsi so
cialistu, dideliu bedieviu, kitus

bedieviais, o galų 
pasiskelbė esąs d i-

mokė būti 
gale patsai 
džiai religiniu žmogumi. 

/-{U

Pamenįi, kaip Bagočius, jau
nas būdamas, sakydavo kalbas 
anti-religinio turinio ir parda
vinėjo tuo reikalu mokslines 
knygeles. Jam raginant ir aš 
tais laikais prisirašiau^ prie bu
vusios socialistų kuopos. Jis 
tada kietai kalbėjo prieš religi
ją, rankas iškėlęs į dangų įro
dinėjo, kaip kunigai tarnauja 
fabrikantams, kaip jie religiją 
naudoja darbo žmonių apgavi
mui. Tada Bagočius tvirtino, 
kad religinis mokslas yra su
tvertas remiantis sapnais ir ne
išlaiko kritikos. Tada Bagočius 
įrodinėjo, kad vienatinis teisin
gas mokslas, tai marksistinis, 
kuris skelbia socializmą.

Taip buvo. 1907 metais tą 
miestelį palikau ir atvykau gy
venti į Springfield, Ill. Čia ra
dau socialistų kuopą. Veikėme, 
lŲek tik galėjome, ypatingai
Pirmojo Pasaulinio Ka,ro laiku. 
Skleidėme lietuvių tarpe ap-
švietą. Prie socialistų laikiausi 

fiki 1920 metų. Beje, Bagočius 
Vėliau pasiskelbė, kad jis už $1 
suranda Lietuvoj gimines. Mes 
iš vienos stubos net trys davė
me paieškojimą. Na, Bagočius, 
buvęs bedievių karalius, dabar 
grįžo prie Dievo! Tiesa, pas jį 
pastovumo niekados ir nebuvo.

A. Čekanauskas.

James C. Petrillo, AFL American Federation of Musi
cians prezidentas, demonstruoja^ jog ir pučiamoji ar
monikėlė yra “muzikališku instrumentu.” Lig šiol ar
monika nebuvo pripažinta, tad ir ja grojikai nebuvo 

priimami i uniją, neigi draudžiami groti 
unijinėse programose.

MONTREAL, CANADA
I

Serga A. Kavaliūnas
Vėl susirgo draugas A. Ka

valiūnas ir vtapo nuvežtas Ro
yal Victoria ligoninėn. A. Ka- 
Valiūnas turi * cukrinę ligą ir 
visuomet esti menkos sveika
tos. Bet paskutiniu laiku prisi
dėjo dar kažkokia liga. Sakoma, 
kad ligoniui reikėsią daryti ope
raciją.

Draugas Kavaliūnas yra 
Montreal© lietuvių siuvėjas, ir 
draugiškas žmogus. Linkime

Plėšikai Nušovė du 
Policmanus

Rugsėjo 23-čią dieną, pp pie
tų, žmonės pastebėjo, kad prie 
Canadienne Nationale banko 
brenčiaus, ant Notre Dame ir 
St. Just St. į Longue Pointe 
sustojo automobilius su trimis 
vyrais; Jie turėjo juodus aki
nius ir su baltomis nosinėmis 
užsirišę. Du iš jų įėjo į banką, 
o trečias paliko automobiliuje.

Praeiviams pasirodė įtartina

HELP WANTED—FEMALE ;
REIKALINGOS moterys

............ ■■■ '■ 11  11 ■11 ■1 ■ 1

PATYRUSIOS
OPERATORES . ,.

PRIE SINGER SEWING MAŠINŲ

J. H. MFG. CO. INC. 
34 EXCHANGE PLACE 
JERSEY CITY. N. J. „

Harboraide Bldg., Vnit No. 1, 4-to* Lubos.
 » fo?)

OPERATORES
Patyrusios prie Singer siuvanjų mašinų.

Puikiausios d darbo sųlyRoft.
GERA alga.

S A-J AC SPORTSWEAR CO.
159 MERCER ST.

(Arti Houston ir Prince Sts.)
•N.' Y. C.

DIGBY 9-1647

HELP WANTED—MALE

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842 
. J « r

LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINE, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

l

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

IJTUANICA SQUARE

RESTAURANT

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
/

Tel. EVergreen 4-9612

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

ir tt., tejefonuokite
SHoreroad 8-9330

Ir bustas jums tuojaii pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatves nuo Ahnofry

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite diėną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo-. Mūsų telėfdhaš niekad Hetdiėga.

Lietuvos kultūros-švietimo 
įstaigų apžiūra

Pastaruoju metu ^Lietu
vos miestuo'se bei kaimuo
se pradėjo veikti daug'bi
bliotekų, klubų, kultūros na
mų. Vien šiais metais suor
ganizuota 15 stacionarinių 
ir daugiau kaip tūkstantis 
kilnojamųjų b i b 1 iotekų. 
Valsčių centruose, atidaryta 
35 kultūroj namai, kolekty
viniuose Ūkiuose — 150 
klubų - skaityklų. Valsčiuo
se įrengta 218 radijo maz
gu. 7

Einant respublikos Mi
nistrų Tarybos nutarimu 
nuo rugsėjo 15 d. ligi lap
kričio 1 d. visur vykdoma 
kultūros namų, bibliotekų, 
klubų - skaityklų darbo ap
žiūra. Prie vietinių Tarybų 
vykdomųjų komitetų suda
rytos kaimų, valsčių bei ap
skričių apžiūros komisijos. 
Apžiūroje dalyvauti pri
traukiama vietos inteligen
tija ir visas kaimo aktyvas.

BOKSO ČEMPIONAI
Kaunas, VII. 19. — Vakar 

pasibaigė keturias dienas tru
kusios LTSR individualinės 
bokso pirmenybės.

Naujaisiais respublikos čem
pionais tapo (pradedant musės, 
baigiant sunkiuoju svariu) : 
Matikeyičius (Vilniaus “Žalgi
rio”), Gejermanas (Vilniaus 
“Spartako”), Mackevičius, 
Vaitkus, Serapinavičius (visi 
Šiaulių “Elnio”), Mickevičius, 
Selventas (abu Kauno “Žalgi
rio”), Šocikas (KKI).

jaunių grupėje nugalėjo 
(baigiant pussunkiu svoriu) : 
Januškevičius, Maziliauskas 
(abu KKI), Kazakauskas 
(Kauno “Žalgirio”), Paulavi
čius (Marijampolės “Žalgirio”), 
Gocentas (Šiaulių “Elnio”), 
Stogys, Rudys (abu Klaipėdos 
“Žalgirio.”

LTSR FUTBOLO PIRME
NYBES

Pietų Zona, liepos 23 d. — 
Vakar Vilniuje įvyko svarbus 
susitikimas tarp zonos lyderio 
Šiaulių “Elnio” ir Vilniaus “Di
namo7 vienuolikių. Pirmasis 
kėlinys pasibaigė be rezultato. 
Po pertraukos užvirė dar at
kaklesnė kova, pasibaigusi 2:1 
Šiauliečių naudai.

Iki šiol nesėkmingai starta
vusi Marijampolės “Žalgirio” 
komanda laimėjo tris taškus 
pas stiprius, varžovus: (ji su
žaidė lygiomis . (2:2) su Vil
niaus “Dinamo” ir net 6:1 įvei
kė Kauno “Spartaką.” Vilniaus 
spartakiečiai lengvai nugalėjo 
Ukmergės “Žalgirį” 7:0.

Siaubęs Zona.
tiniuose susitikimuose Kauno 
ASK pasikeitė po 'du įvarčiu su 
Panevėžio x žalgiriečiais, Šiaulių 
‘‘Spartakas” įveikė Klaipėdos 
geležinkeliečius 6:3. J

- kūNO KULTŪROS INSTI
TUTŲ SPARTAKIADA

Vilnius, liepos, 22 d. — Va
kar į Vilnių atvyko Kauno Kū

no Kultūros Instituto rinktinė, 
dalyvauti visasąjunginėje KKI 
spartakiadoje, Leningrade.

šešiolikos institutų tarpe kau
niečiai bendroje kvalifikacijoje 
buvo ketvirtaisiais. Jų vyrų 
komanda laimėjo krepšinio pir
menybes, tenisininkai užėmė 
trečią, lengvaatlečiai ir krep
šininkės — penktas ir plauki
kai —šeštą vienas.

Sėkmingai pasirodė eile leng
vaatlečių. Kaniauskas pasiekė 
naują LTSR rekordą 800 met
rų bėgime. Ilgųjų distancijų 
bėgikas Jakelaitis užėmė antrą 
vietą 3 tūkstančių metrų kliū
tiniame bėgime ir trečią — 5' 
tūkstančių metrų bėgime. Jo 
rezultatai 9 min. 51.6 sek. ir 
15 min. 42.2 sek. — yra arti
mi respublikos rekordams.
TARYBŲ LIETUVOS AšTUO- 
NERIŲ METŲ SUKAKTIES 

MINĖJIMAS.
Vilnius,; liepoj • A —- . Va-( 

kar Vilniatts ifiiesto rajonuose 
įvyko iškilmingi susirinkimai, 
•skirti aštuntosioms Tarybų val
džios paskelbimo Lietuvoje me
tinėms paminėti. X ' J « 1

LKP (b) Vilniaus miesto par
tiniame kabinete susirinko 
Dzeržinskio rajono įmonių stą- 
chanbvininkai, vadovai, tarybi
nė „ inteligentija, mokyklinis 
jaunimas.

Pranešimą apie aštuntąsias 
Tarybų Lietuvos metines ir di
džiulius Lietuvos darbo žmonių 
laimėjimus per paskutinius me
tus padarė Lietuvos TSR Moks
lų Akademijos viceprezidentas 
profesorius J. Žiugžda.

Gausiai užpildė šventiškai iš
puoštą salę Lenino rajono darbo 
žmonės. Susirinkusiųjų tarpe— 
geriausieji rajono žmonės, ku
rie nemaža prisidėjo prie iško
votų per aštuonerius metus lai
mėjimų. . \

Susirinkimą atidarė LKP (b) 
Vilniaus miesto Lęnino rajono 
komiteto sekretorius . Vildžiū
nas.

Pranešimą apie lietuvių tau
tos pasiektus laimėjimus tary
bų valdžios metais padarė Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo pirmininko 
pavaduotojas M. . Junčas-Ku- 
čiūskas.

Iškilmingi posėdžiai ir susi
rinkimai įvykp taip pat kituose 
miesto rajonuose, fabrikuose, 
įstaigose.

Iki vėlyvo vakaro Pilies aikš
tėje vyko liaudies vaikštyhėsr

Vakare Vingio parke įvyko 
iškilmingas pionierių latižas. ,

jam greitai pasveikti.
Viešnios Montreale

Pereitą šeštadienį atvyko į 
Montrealą drg. J. Griciaus pus
seserė drg. Deįvienė su dukre
le Elena iš Linden,1 New Jer
sey. Tos malonios viešnios at
vyko pas J. Gricių pasimatyti 
su savo seseriečiu, katras tik 
du mėnesiai kaip atvyko iš Vo
kietijos. Naujasis svečias Pet
ras Šūkis yra Jono Griciaus se
sers sūnus.

Draugė Deivienė labai trum
pai svečiavosi, iš ryto atvyko, 
o vakare turėjo išvažiuoti, nes 
palikusi nesveikuojantį « savo 
vyrą. Jos dukrytė Elenutė bu
vo dar kelioms dienoms pasili
kusi.

Elenutė pirmu sykiu atvyko 
į Montrealą. Ji sako, kad Mon- 
treaias jai labai patiko.

Botaniškame Sode
Sekmadienį, Susitarę, trau

kiame į botanišką sodą pusėti
nas būrelis draugų, kurių tar
pe buvo ir J. Gricius su savo 
viešnia Elenute ir naujai atvy- 
kusiuoju svečiu P. Šukiu.

Slenkant mielai vasarėlei į 
praeitį, jau ir botaniškame so
de daugelio gėlelių žiedeliai nu
džiūvę, pašiūrę, liūdni jausda
mi artėjantį rudenį. Kitos visai 
išrautos ir žeme išarta.

Įėjome į gėlių ųamą. Vasarą 
ir jame šypsodavosi įvairiausių 
gėlių žiedai, net galvas nulenkę 
žemyn, o jų aromatas svaigin
davo žiūrovus. Dabar visai ne 
tos gėlės: 'nuvytųsios, nudžiū
vusios, .lyg ąpvįlta mergelė.

Kitame 'gale namo radome 
daržovių parodą. Ten buvo 
įvairiausių daržovių ir sėklų, 
kokių tik botaniškame sode bu
vo paauginta. Avižos surištos 
pluoštelėmis. Buvo ir rugių, 
kviečių ir miežių. Tiesiog gra
ži paroda, patiko ir mūsų sve
čiams.

Apžiūrėję visas įdomybes, ap
sisveikinome su svečiais, drau
gais ir su ta malonia ir drau
giška viešnia Elenute. ’ Kaip 
draugė Deivienė, taip ir jos 
malonioji du^tė Elenutė, prie 
pirmos progos žadėjo vėl atva
žiuoti į Montrealą ir vėl visus 
aplankyti.

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

. Metinis piknikas, įvyks spalių 3
d., Liet. Taut. Parke, Keswick Rd. 
Dainuos Liuosybes Choras vad. E. J. 
Sugar, bus puiki, muzika ir gerų 
kalbėtojų. Prie įžangos bilieto bus 
duddama dovanos: 1-ma $10; 2-ra 
$5; 3-čia $2.50 ir 4-ta $2.50. Kvie
čiame visus dalyvauti, s Rengėjai 
LLD 7-ta Apskritis.

ir pašaukė policiją. Momenta-
liai atvykusi. policija bėgo į 
banką. O plėšikai, pasigriebę 
6,000 dolerių, spruko laukan. 
Susidūrę tarpduryje su polic- 
monais, nieko nelaukdami, pa
leido šūviusv į juos. Policmo- 
nąi liko vietoj negyvi. O tre
čias plėšikų bendrininkas, pa
matęs susirėmimą, paleido vie
ną šūvį į nušautuosius polic
manus ir pats nudūmė vienas, 
nelaukdamas savo draugų.

Bet jis tapo pagautas tą va
karą. Jis, persimainęs drapa
nas, keliavo iš namų, o detek
tyvai,* nusivarę iki namų, jau 
jo laukė išeinant. Kiti du dar 
nepagauti. Kas juos pagaus, 
tam yra paskirta 2,000 dole
rių.

Jeigu kas juos slėptų, ar ka
me laikytų, tas bus baudžiamas 
7 metais ^kalėjimo.

Nušautieji poliemonai yra: 
P. E. Duranleau, 34 metų am-

Fotografas
Traukiu pavėikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių/ 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javus 
sudąrau su ame
rikoniškais. Rei- 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

. JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway Ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

Joseph Garszva
/ A „

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker '

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

REI KALINGI VYRAI

' Patyrę prie moteriškų kostumerskų siutų., ir 
koutų? 35 VALANDŲ RAVAITft. GERA 
ALGA. Linksmos darbo sąlygos. .KRElPr 
KITES. S. CASOLA BROS. 18 E. 56TK 

ST., N. Y. C.
_____________ \ (tM)

SMILThi ŠVEiTfcjAi '
VIENT1K PATYRĘ TESIKREtPKITlB 

dirbti prie television Siėpukių. 
Nuolatinis Darbas

DERK) WOODCRAFT CO. • 
36 TIFFANY PLACE 
BROOKLYN, N. Y.

(Crosstown 4,1-01 ley iki Kane St.)

žiaus, o Nelson Paquin 41 me
tų. •

Sugautasis plėšikas vadihAsi 
Noel Cloutier, 24 metų amžiaus, 
Donald Perreault 28 ir DoUg- 
las Perreault 29 metų, tiė du 
broliukai kol kas dar nepagau
ti. Birutė,

J. J. Kaškiaučius, M. D. 
j 580 Sommer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

STEAK PARTY

Klaipėda, liepos 22 d.— -Va
kar Klaipėdoje įvyko iškilmin
gas posėdis, skirtas Urybų val
džios įietbvoje. paskelbimo 8- 
sioms pietinėms. Pranešimą 
apie istorinę datbš reikšmę lie
tuvių talitos gyvenime padarė 
Klaipėdos miesto daibo žmonių 
deputatų Tarybos vykdomojo 
komiteto pirmininkas Kardašer 
vičius. Posėdžio dalyviai ąūd- 
rihgais plojimais pritarė pašitl- 
lyhiui pasiųsti syęikiriimo laiš
ką draugui Stalinui. A '

Po iškilmingosios dalies įvy
ko įdomus koncertas. ,

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquoi
NOTICE is hereby given that License No. • 
L 1868 has been issued to. the undersigned 
to sell wine anil liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol. Law at 286 Ridgewood Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

Daniel kolba
dba Kolba Wines & Liquors

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 14462 has been issued io the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
t’he* Alcoholic Beverage Control Law Jal 
292,3 .Ft. Hamilton Parkway. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SALVATORE AbBATE
a ---------------- ■■■ ..r—m

GER I PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas ‘ /
41Y Lorimer Street

Laisvės Namę •
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas. ,

tą-.I.ĮIHIH.IIKĮl .................. ................ ............ II ............................... .

, . . . i

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.-
STEAK PARTY SPALIO 2 OCT.

9 < * • ' i 11 i • ' * *1

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

Kaina $2.50; Pradžia 8' vai. vakare.
Tai vieta, kurioje, jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu Ir ma

lonu. Mandagus patarnavimas.
Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei parfi. Pra

šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.
Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių.

Žemos kainos už viską. •
Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

_ ____________________  I ,

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šeštad., Spalių 2, 1945
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Gersonas Klausė, 
Kur Stovi Majoras?

Brooklyniečių kandidatas į 
Miesto Tarybą Simon W. Ger
son pasiuntė telegramą mies
to majorui O’Dwyer, kurioje 

' pareiškė, jog laikas majorui 
pasisakyti, kur stovi jis stu
dentų su mokyklų viršenybe 
nesusipratimo dėlei.

City College studentai pa
reikalavo prašalinti antisemi- 

<tą profesorių Knickerbocker^ 
Tos klasės studentus remia 
tūkstančiai kitų tos kolegijos 

‘studentų. Kolegijoje dėl to 
pono trukdosi mokslas. Tuo 
tprpu viršenybė vis tebesisten- 
gia studentams varu jį užkar
ti. O majoras tyli, tarsi van
dens Įsisėmęs burnon.

Kūnas marininko John Mc
Dougal, 43 metų, rastas Hud
son upėje. Jis buvo dingęs 
nuo prieplaukoje stovinčio lai
vo rugsėjo 20-tą.

PAL Pradėjo Jaunukam

PAL viršininkas James B. 
Nolan praneša, jog šį penkta
dienį,' spalių 1-mos vakarą, 
Policijos Atletiška Lyga pra
deda berniukams kumštynių 
sporto sezoną. Pirmą vaka
rą dalyvaus 12 porų. Įvyks 
Bussey Center gym, 507 W. 
40th St., New Yorke. Da
lyvaus vaikai nuo 75 svarų ir 
daugiau svorio.

Berniukai jau yra mokęsi 
otis. Šiuose

vaikai išbandys 
nias praktikoje.

Kiti vakarai įvyks 
22 ir lapkričio 5, 12 ir 19-tą.

vakaruo- 
savo ži-

spalių 8,

Taylor’as Bronxe X
Rugsėjo 30-tos vakarą 1 

Ęronxą sakyti prakalbų at- 
kviestas senatorius Glen II. 
Taylor, Progresyvių Partijos 

-kandidatas į mūsų šalies vice
prezidentą. Mitingas suruoš
ta Bronx Winter Garden, Tre- 

•i mont Ave. ir Washington St.

Pilieti — Paskutinė Diena!
Spalių (Oct.) 2-ra, šeštadie

nis (Saturday), yra paskutine 
diena piliečių registracijai.

Nesiregistravęs dabar, ne
galėsi balsuoti prezidento, 
kongresmanų ir kitų įstatymų 
leidėjų ir valdininkų rinki
muose, kurie įvyks lapkričio 
2-rą.

Registracijos laikas: 7 ry
to iki 10:30 vakaro. Vieta: 
netoli jūsų namų.

(Jei registruojies pirmu kar
tu balsuoti: Neškis mokyklos 
baigimo liūdymą, pilietybės 
popieras.

Eik iš ryto, anksti, kol nėra 
ilgų eilių laukiančiųjų.'

Registracija
Turi Sustiprėti

Aido Choras Kviečia Visus!

10 d. 
įvai- 
veik 
due-

Ta iškilmė — Lietuviai New 
Yorko auksiniame jubiliejuje 
—įvyks už savaitės laiko. Tai 
atsibus Liberty Auditorijoj^, 
110-06 Atlantic Avenue, Rich
mond Hill, N. Y., 4 vai. po 
pietų, sekmadienį, spalių

Aidiečiai, susidarę į 
rias grupes, lavinasi 
kiekvieną vakarą—vieni
tus, kiti didesnėmis grupėmis, 
kiti įvairiais kitais prisirengi
mais. Kiekvienas aidietis pa
siryžęs, kad' šis jubiliejaus va
karas būtų vienu iš žingei- 
dži’ausių.

Apart aidiečių, programe 
dalyvaus visiems gerai žinoma 
jauna, bet jau aukštai prasi
siekusi, Dolores Petronytė su 
savo mokytoja B. L. 
Sukackiene. Taipgi 
Bob Žukauskas su 
Stensler, garsaus
Sietyno- Choro garsūs nariai. 
Bob Žukauskas pereitais me
tais pasižymėjo kaipo Lais
vės vajininkas, gal būt jis tai 
darys ir šiais metais. Bet jis 
taipgi turi gabumų ir daina
vime. Mažąi kas iš brook
lyniečių jį girdėjo, bet kuomet 
užgirsite, nesigailėsite atėję.

Dolores Petronis

Pirmomis trimis piliečių re
gistracijos dienomis visame di
džiajame New Yorke užsire
gistravo tiktai 1,374,714 pilie
čių. Tai 94,511 mažiau, negu 
buvo užsiregistravę pirmomis 
trimis registracijos dienom-is 
1944 metais.
• Tiesa, daugelis žmonių yra 
stuįmti į miglas — republiko- 
nai paaršėjo, demokratai da
bar prilygsta hooveriniams re- 
publikonams, o trečioji parti
ja jiems tebėra nežinoma. Jie 
nežino, už *ką jie turėtų bal
suoti. Tačiau dabar svarbiau
si^ yra įtikinti žmones užsi
registruoti, o apie kandidatus 
dar galės pagalvoti vėliau.

Balsuotojų mažas skaičius 
visuomet reiškia laimę reakci
ninkams, nelaimę darbo žmo
nėms. Neužsiregistravimu dar
bininkai kriminališkai prasi
kalstų prieš save ir taiką.

Piliečių Registracija

Užsidarė
Tarybų Sąjungos konsula

tas, turėjęs .savo ( patalpas 7 
East 61st Št., New Yorke, 
praėjusį trečiadienį visiškai 
užsidarė.

Konsulatas jau ndveikė, ne
turėjo ryšių'su išlaukiu per 
pastarąsias kelias savaites nuo 
to laiko, kai išvyko konsulas 
Lomakinas. Didžiuma tarnau
tojų jau buvo išvažiavę na
mo. Tiktai grupė asmenų 
dirbo sutvarkyti, iškraustyti 
inventorių.

Pasitraukė nuo gatvės ir po
licija, taipgi gaujos reporte
rių, reporteriais prisidengusių 
ypatingų charakterių ir pa
prastų vėpsotojų, kurie per 
arti porą mėnesių sekiojo ir 
persekiojo konsuįato tarnau
tojus ir darė gėdą mūsų “ci
vilizacijai” ir demokratijai. 
Pradėjus toms gaujoms siaus
ti, pasidarius nebegalima ten 
dirbti ar ilsėtis, Tarybų Są
junga konsulatą uždarė ir sa
vo žmones atšaukė namo.

Panaikinimas konsulato* pa
sunkino mūsų šalies gyvento
jams susisiekti su savo gimi
nėmis tarybinėse respublikose. 
Dabar su visokiais reikalais 
žmones’ turės kreiptis į Tary
bų Sąjungos ambasadą, Wash
ingtone. t

Charles Mankus, 591 Halsey 
St., Brooklyn, N. Y., mirė rug
sėjo 29 d., namuose. Kūnas 
pašarvotas gljab. Povilo Gustb 
koplyčioj, 354 Marcy Ave., 
Brooklyno. Laidotuvės, įvyks 
spalių 4 d., Šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Isabella (žinoma kaipo 
Mrs. Martin) ; du sūnus, Ben
nie ir Charles'; du brolius — 
John Brooklyno, Antaną Hart
ford, Conn., ir seserį Agotą 
Stanevičienę Philadelphia, Pa.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Povilas Gustaą.

Studentų Protestas 
Auga ir Plinta

Ketvirtadienį į protesto mi
tingą prieš antisemitą- profe
sorių Knickerbocker! ir prieš 
jį palaikančią mokyklų virše
nybę susirinko jau 2,200 City 
College studentų. Jie mitin
gavo per visą dieną. Trimis 
dienomis anksčiau demonstra
cija buvo prasidėjusi tiktai, su 
50 studentų delegacija pas ko
legijos viršininkus.

Notice is hereby Riven that The Euclid Candy 
Company, Inc., of 82 Leonard Street, Brook
lyn, New York, has registered its trade
marks "Ixvve Nest.” “Herald Square” and 
“Hill-Billies” with the Secretary of State 
of New York, to be used on confectionary 
products.

(229-246)

šalinaite-
dalyvaus
Mildred

Newarko

Mums taipgi atėjo talkon d. 
Robertas Feiferis, visiems ži
nomas dailininkas. Tikėkitės 
ko naujo scenerijų papuošime.

Tai matote, kad jubiliejus 
bus tikrai įdomus — nepra
leiskite nematę, nes vėliau 
gailėsites. Įžanga tik $1.50 ir 
bilietai gaunami pas aidiečius 
arba Laisvėje. žinoma, po 
programos bus šokiai prie Jur
gio Kazakevičiaus muzikos.

Eva.

Pavėlavo Darban Iš Klimo Filmų Vakaro

Jeigu jūs norite, kad jūsų 
sūnūs būtų namie ir laimingai 
auklėtų šeimą, •— nepavėluo
kite užsiregistruoti balsavi
mui !

šiemet gali apsileisti nesi- 
siregistravęs tiktai tas, kam 
nesvarbu jo šeimos ar jo 
draugų likimas — tiktai ligo
nis, kuris nebepajustų skirtu
mo tarpe gyvo sūnaus ar kars
to su jo sūnaus vardu ir šiū- 
pele žemių iš karo frontų.

Paskutinę dieną, 2-rą spalių, 
nuo 7 ryto iki 10:30 vakaro.

Brooklyno Institute of Arts 
and Sciences šį sezoną, prasi
dėsiantį 18-tą, įvykdys 350 
visokių prelekcijų, parodų, 
koncertų Academy of Music 
patalpose, šis jau yra institu
to 125-tasis sezonas.

JOHN ORMAN
Real Estate ir Insurance

NAMAI ANT PARDAVIMO
3 ŠEIMŲ—$5,000. Williamsburge. 
Trijų aukštų mūrinis namas. Be * 
šildymo. Gerai užlaikomas.

VIENOS ŠEIMOS—$10,000. Wood
haven. 7 kambariai, modernizuo
ta. Garo šiluma. Taipgi prideda
me modernišką GE šaldytuvą, 
pusiau automatiška skalbiama 
mašina, koridorių ir laiptų kar- 
petus. Yra ir gražus darželis. Pa
ranku prie Jamaica linijos, BMT.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės 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 2-3842

ŠEŠIŲ ŠEIMŲ NAMAS—-$13,000. 
Ridgewoode. Mūrinis trijų aukš
tų. Gerai užlaikomas. Be centra. 
linio šildymo. Maudynės ir atski
ra vandeniu šildymo sistema kiek
vienam apartmentui. Geras bar- 
genas.

KETURIŲ ŠEIMŲ, SU DVIEM 
KRAUTUVĖM , mūrinis namas, 
Ridgewoode. Be centralinio šildy
mo. Parsiduoda už $16,000.

PARDAVIMAI
Parsiduoda mūrinis namas, 6 šei

mynų, prie elevateriostoties (BMT), 
Broadway Line; Cleveland fet. Sto
tis. Kaina žema, nes turiu greit par
duoti. Yra tučias hpartmentas. Pra
šome kreiptis: A. S., 239 Cleveland 
St., Brooklyn. N, Y. Tel. VI. 3-6970. 
Vakarais galite kreiptis: A. S., 222 
Pennsylvania Ave., ant pirmų lubų 
iš fronto. (233)

A. Kalinauskas
Parduoda naujas ir taiso 

sekamas mašinas:
Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.
Kreipkitės: 

104-12 - lllth Street
Ozone Park 16į L. L, N. Y.

Telefonas Virginia 3-5397

Praėjusį trečiadienį apie 
200,000 brooklyniečių pavėla
vo į darbą. Traukinys buvo 
nušokęs nuo relių 8:35 ryto, 
BMT DeKalb Ave. stotyje, 
Brook lyne. Iš to ir iš kitų 
ant užblokuoto -kelio trauki
nių žmonės turėjo siaurais ta
keliais išeiti į kitas stotis ar į 
gatvę. Paskui pasuko trafiką 
į kitas linijas.

Galutinai liniją pataisė tik
tai po pietų. ' x

- FILMOS - TEATRAI
* Capitol Teatre

r * ;• Pradėta rodyti nauja filmą.
* “Red Riverf vaizduojanti va

karines valstijas tuojau po pi-
' ‘ lietinio karo; jų pradėtą su
< # *rjdais prekybą galvijais: il- 
. ' gas, sunkias keliones tų gal-

vijų ginėjams.
3^* , *♦'' ’k ■ 4- *

Shelley Winters. Yra veiks
mai scenoje.

Radio City Music Hali
Teberodo filmą “Good Sam” 

su Gary Cooper ir Ann She- 
ridant. Taip pat tebevaidina 
scenoje melodingą spektaklį 
“Musicana.”

Embassy Newsreel Teatruose
' Jungtinių Tautų atstovai su

sirenka posėdžiams, Iš kovų 
Malajyje, Berlyne, taipgi mū- 

... sų šalies politinių ir sporto ži
nių ištraukėlės. .

Brooklyno Paramount
Pradėjo rodyti “So Evil 

Love,” su Ray Milland, Ann 
Todd, Geraldine Fitzgerald. 
Priedams rodo “Big Town 
Scandal.”

My

Pradėjo rodyti “Cry of the 
» City,” gengsterių ir detekty

vų filmą, su Victor Mature, 
-Richard Conte, Fred Clark ir

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

J
New Yorko Paramount

Penktą ir paskutinę savai
tę rodo “Sorry, Wrong Num
ber.” • Scenoje smagūs aktai.

“Red River”
JOHN WAYNE • MONTGOMERY CLIFT 
WALTER BRENNAN • JOANNE DKU 
• j* * •• — •* • * • * ••• * :• • — i

AamcnUkai
TONY Ir SALLY DeMARCO

> BUCK ir BUBBLES 
ROSE MARIE

CAPITOL st.

Stanley Teatre
Gale šios savaitės rodoma 

pirmoji pokarinė žydiška fil
mą “We Live Agairt,” taipgi 
“Overture To Glory,” pastaro
ji su anglišku aiškinimu. -Dai
nuoja paskilbęs kantorius 
Moyshe Oysher. Ir trumpos 
žinių filmos iš žydų gyvenimo 
Tarybų Sąjungoje, .

IŠ PAČIŲ ŽMONIŲ ŠIRDIES KILO

“CRY OF THE CITY”
• žvaigždžluoja

VICTOR MATURE *
. 20th Century

... Scenoje Asmeniškai...
DANNY THOMAS 

sensacinis komedijų žvaigždė 
THE SHYRETTOS .

Ir: MARIE MCDONALD.

RICHARD CONTE
Fox Filmą

Ledinėje Scenoje ...
“THE BLUE DANUBE’’
- žvaigždžluoja

JOAN HYLDOFT

George Klimas buvo suren
gęs savo filmų vakarą rugsėjo 
25-tą, Liberty Auditorijos pa
talpose, Richmond Hill. Pa
rode Kuprota Oželį,-. vaizdus 
iš Chicagoje įvykusio Meno 
Festivalio, scenas iš Botaniško 
Daržo Prospect Parke. Dau
gelis filmų spalvinės. Taipgi 
parodė lietuvių, latvių ir esto- 
nų sportininkų veiksmus Mas
kvoje.

Oželį rodė iš naujo perfil
muotą. Ne visą teko matytų 
Matytoji dalis žymiai page
rinta, tad sprendžiu, jog ir 
visas Oželis aiškesnis, skam
besnis.

Po programos, Klimas prašė 
susirinkusių pasisakyti, .ką jie 
pasiūlytų, ko jie pageidautų 
ateičiai.

Kalbėjo 'Jonas Juška. Jis 
kreditavo Klimą už festivalį, 
o taip pat ir už Oželį. Pažy
mėjo, jog nors nėra visiškai 
tobulas darbas, ko nęi negali
ma tikėtis neturint tų sąlygų 
nei tų priemonių, kuriomis 
naudojasi milionais dolerių 
vartančios filmų - kompanijos, 
tačiau tai yra mūsų lietuviškų
jų filmų ir bendrai meno Vys
tymosi istorija filmose. 
' ” ’7 ' 1 .

Ateities veiksmams spręsti, 
Juška pasiūlė sukviesti vien 
tiktai meno ir literatūros sri
tyse užsiimančių žmonių Su
sirinkimą, nes plačiame susi
rinkime tokių problemų neiš- 
rišime. Atrodo, jog visi tą 
pasiūlymą priėmė, daugiau 
diskusantų nesirado.

Klimas šį kartą įžangos jo
kios neėmė. Tikėjomės, kad 
gal, bus rinkliava—jog pasi
ruošimas su visu tuo ir me
džiagos, taipgi mašinerija ne
paprastai brangiai kainuoja. 
Bet rinkliavos nebuvo, 'tad ir 
išėjome dairydamiesi vienas į 
kitą tarsi svotas. su svočia at
ėję į vestuves be pyrago ir 
gėrimų. Ar.

Baigiantiems 65 
Metus Amžiaus

Jeigu jūs dirbate industri
joje, kuri paeih'a po socialio 
saugumo įstatyniii (social se
curity), arba jeigu jūsų.x dir
bantis ar seniau dirbęs vyras 
ar žmonA paeina po tuo įsta
tymu, jūs turite teisę gauti se-. 
natvės apdraudos (pensijos).

Baigiantiems 65 metus svar
bu nueiti socialio saugumo 
įstaigon ir pasitarti, nes jei
gu gavimo mokesties laiką 
praleisite, jūs tą mokestį pra
rasite, už praėjusį laiką neat
moka. Yra atmokama tik 
už kelis mėnesius. „ Ką ilgiau 
palikote, tas pražuvo.

Pensija nėra išmalda ar pa
šalpa. Ėjimas jos prašyti nė
ra elgetavimu. Jūs už tai dir
bote. Ji jums priklauso taip, 
kaip priklauso jumfe jūsų pa
sidėti pinigai banke ar pašte. 
Ji mokama ne. dėl biednystės. 
Nors ir milioną dolerių turto 
turėtumėt, jūs gausite pensi
jos tiek, kiek jums priklau
so. Sumą nustato pagal jūsų 
buvusį uždarbį ir ilgį išdirbto/ 
laiko. <. . . '

I iJeigu jūs tebedirbate, svei
kata tarnauja, niekas nevers 
mesti darbo. ' Tačiau kol te
bedirbate, pensij6s nemoka. 
Bet nuo didesnės pensijos fon-> 
de esamų sutaupų sumos mo
ka kiek didėlesnę pensiją, 
kuomet jau esate priverstas 
mesti darbą.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja švarus fornišiuotas 

kambarys, privatinis įėjimas. . garu 
š'ildamos, karštas vanduo. Tinkamas 
pavieniui. Prieinama renda. Rami 
vieta. Nuo Atlantic Avė. stoties, va
žiuokite Lefferts Ave. traukiniu ir 
išlipkite ant Chestnut St. stoties, 
East New Yorke. Adr.: 60 Doscher 
SC ' ' (232-233)

Pasirandavoja vienas fornišiuotas 
kambarys, pavieniui vyrui. -Garu ap
šildomas, šiltas vanduo. Dėl dau
giau informacijų, skambinkite bile 
laiku — EVergreen 4-9266.

PARDAVIMAI
SCARSDALE: Pasiaukoja ąpleisclami

pi iestų. 8 kambarių naujai iSdekoruoti an 
giiAki namai. 3 maudynės. Kampinis plo
tas MO x 140. Gražiai medeliais apsodinta, 
4 minutės nuo stoties. Prafio $39,500. 
Atvira pasiūlymams. SCARSDALE 3-7481, 
savininkas. (233)

GYDYTOJAS

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

| BROOKLYN, N. Y.

1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

Valandos:

PEIST LINE 
DRUGS, Inc.
. 40S SO. 4th ST.,

Cor. Hewes St.
Brooklyn, N. Y.

ROXY THEATRE 7TH AVENUE ir BOTH STREET

Marguerite F. McClorey, 
apie 43 metų,1 iš New Hyde 
Park Manor, L. L, mirė Penn
sylvania / gelžkelių stotyje, 
New Yorke, nuo širdies ata
kos. ,

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS DŽIANITORIUS

Reikalingas džianitorius Lietuvių 
Kultūriniame Centre (Liberty Audi
torium). Alga gera. Darbas pasto
vus. Kambariai gyvenimui., Galite 
atsišaukti į Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y. (233)

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

REAL ESTATE
317 Marcy Ave., Brooklyn. 4-rių 

aukštų, 4 šeimynų mūrinis namas; 
Šaltas vanduo; 6 kambariai ir mau
dynė TUŠTI. Kaina $7,500. Bargenas. 
Bordini, 931 Broadway, 
EVergreen’ 7-4616^

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4 th Street 

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

9—12 ryte 
1— 8 Vakare

Penktadieniais uždaryta.

Valandos:

Brooklyn. 
(231-232)

Telefonas EVergreen 6-0347

ŠEŠIŲ ŠEIMŲ Mūrinis namas, 
Ridgewoode, su centraliniu šildy
mu. Puikiai užlaikomas, geros 
rendos. Savininkas prašo $16,500.

Apie šiuos namus ir visais Real 
Estate ir Insurance reikalais 

kreipkitės pas:

JOHN ORMAN
1711 Suydam Street 

Brooklyn, N- Y.

TONY’S

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Peter Kapiskas

d^****^*************^-^^
• I* | * < &

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

SavininkasSavininkas

306 UNION AVENUE i

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 1 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyrišky 
Laikrodžių Didelis.' Pasirinkimas

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- 
lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religįjinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
Brooklyn, N. Y,701 Grand Street

Telefonas STagg 2-2173
.» •
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