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Pusantros geros savaitės 
praleidau “i vakarus nuo New 
Yorko.” Kalbėjau visoje ei
lėje masinių mitingų, taipgi 
asmeniškai šnekėjausi su dau
geliu žmonių.

Savo gyvenime neesu matęs 
tokio didelio lietuviu ameri- 

v kiečių susidomėjimo prezi- 
V dentiaiais rinkimais, koks pa

sireiškia šiemet.
Pirmą kartą amerikiečiai 

lietuviai iš tikrųjų jaučiasi 
nešą bendrą atsakomybę prieš 
savo kraštą dėl to, kas bus 
mūsų krašto prezidentas.

ProgresyviCi Partijos atsisto
jimas politinėn arenon išjudi
no ligi šiol politinės apatijos 
apgultas darbo žmonių ma- 

- sos.
★ ★ ★

Svarbu tai, kad progresyvio
ji lietuvių amerikiečių visuo
menė šiandien galvoja šitaip:

—Nesvarbu, ar Henry A. 
Wallace šiemet bus išrinktas 
ar ne, 
_ v • • 

J!
Partijos kandidatus!...

šitaip ir turi būti galvoja
ma! 'Tik šitaip galvojant, 
bus pasiekta laimėjimų.

Nepaprastai gaila, kad to
kiose didžiulėse , valstijose, 
kaip Illinois ir Ohio, Progresy
vių Partijos kandidatai oficia
liai nebus įdėti į balsavjmo 
sąrašu^. Tačiau, ten piliečiai 
visvien suras priemones, kaip 
savo balsus paduoti už Wall
ace.

aš visvien balsuosiu 
ir visus Progresyvių

Didžiojo New Yorko ir apy-x 
linkės progresyviai ruošiasi 
dar vieną didoką žygį atlikti 

^ rinkiminėje kampanijoje. Jie 
tai atliks su menu, su daina. 
J 'Spalių . 19 dieną Manhattan 

4^^<*entre, New Yorke Įvyks di
džiulis tarptautinis festivalis, 

, ruošdamas Progresyvių Parti
jos. ;

.Ten bus šokių, bus dainų, 
bus muzikos.

Sietyno Choras bendrai su 
Aido Choru sudainuos keletą 
dainų. ♦

Tai bus kas tokio naujo, 
ligi šiol net ir mūsų didmies
tyje nematyto.

x Ruoškimės ten būti!

<

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

Metai XXXVTIL Dienraščio XXX.

š. m. rugsėjo 19 dieną Ar
gentinos lietuviai šventė savo 
laikraščio “Vienybės” trejų 
metų gyvavimo sukaktį.

Sunkus, vingiuotas šio liau
dies organo buvo ir tebėra 
kelias, — kiekvienam juk ži
noma šiandieninė Argentinos

AUKŠČ. TEISMAS SPRĘS. 
AR WALLACE GALI BŪT 
KANDIDATAS ILLINOJUJ
Progresyvią Partija Sako, Neteisėtas Yra Illinojaus 
{statymas dėl Piliečiu Parašą Naujai Partijai

Washington. — Jungtin. ti rinkimams.
Valstijų Aukščiausias Teis
mas sutiko spręsti, ar Pro
gresyvių Partija turi teisę 
statyti Henry Wallace’ą sa
vo kandidatu į prezidentus 
Illinojaus valstijoje.

Specialis federalis teis
mas Chięagoje užgyrė Illi
nojaus įstatymą, pagal ku
rį Wallace negalėtų kandi
datuoti. Tai todėl, kad ne 
visose valstijos apskrityse 
pasirašė Wallace’ui toks pi
liečių skaičius, kokio reika
lauja III. įstatymas naujo
sioms partijoms įregistruo-

Chicagiškis 
teismas nepaisė,’ jog kitose 
apskrityse Wallace’ui su
rinkta daugiau parašų, negu 
įstatymas reikalauja ištisai 
valstijai iš viso.

Progresyvių Partijos ad
vokatas John J. Abt savo 
prašyme KAukšČiausiani Tei
smui <tvirtina, kad tas rin
kiminis Illinojaus įstatymas 
eina prieš Jungt. Valstijų 
Konstituciją, todėl privalo 
būti panaikintas.

Aukščiausias’Teismas tą 
klausimą" spręs ateinantį 
pirmadienį.

Senatorius Glen H. Taylor, kuris su Henry A. Wallace 
kandidatuoja j mūsų šalies vice-prezidentą Progresy
vių Partijos tikietu, pasitinkamas jam atvykstant i 
Bushnell Memorial Hall; Hartforde. Tai buvo viena- 

' tinis jo atsilankymas. Hartforde. JĮ pasitinka Mrs. 
John (Christina) Staneslow iš Prospect, Conn., Nacio- 

nalio' Lietuvių for Wallace Komiteto pirmininkė. Ida
ho valstijos senatorius šiame People’s Party masiniame 

susirinkime pareiškė, jog . abi senosios partijos pavedė 
Ameriką kontrolei Wall Stryto kartelistų (stambiojo 

biznio ir kapitalo sąjungoms, pasimojUsipms vienoms 
viską apžioti), kurie finansavo Hitlerį; d dabar atbu- 
davoja nacių karo mašiną, planuodami patys užvaldyti , 

, visą pasauli. 1

SOVIETAI SIŪLO, KAD 
4 DIDIEJI SPRĘSTŲ 
BERLYNO KLAUSIMA
Višinskis Reikalauja Ištraukt iš Jungt. Tautų Saugumo 
Tarybos Skundą prieš Sovietus dėl Berlyno “Blokados”

Paryžius. — Sovietų de
legatas Andrius Višinskis 
reikalavo ištraukti iš Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybos 
skundą, kad Sovietai užda
rė anglams, amerikonams ir 
francūzams važiuotę iš, va
karinės Vokietijos į Berly
ną. Kaip Berlyno, taip visos 
Vokietijos klausimus tegali 
spręsti tiktai keturių di
džiųjų talkininkų užsieni
niai ministrai, sakė Višins
kis. Jis. todėl ragino su
šaukti Amerikos, Anglijos, 
Sovietų ir Francijos užsie
ninių ministrų konferenci-

DU KOMUNISTAI BE 
TEISMO ĮKALINTI

Denver, Colorado. — Fe
deralis apskrities teisėjas 
J. Foster Symes pasiuntė į 

^kalėjimą neribotam laikui 
Arthurą Bary, valstijos 
Komunistų Partijos pirmi
ninką, ir Paulių Kleinbor- 
dą, veiklų komunistą. Jie 
be teismo baudžiami už tai, 
kad atsisakė išduoti tyrinė
jančiai federalei grand 
džiurei narių vardus ir ad
resus. Tie vardai-adresai 
būtų perduoti fąbrikantam 
ir, kitiem samdytojam.

KOMUNISTŲ PERSEKIO
JIMAS BRAZILIJOJ

Rio de Janeiro, Brazilija. 
— Fašistuojanti Brazilijos 
valdžia traukia teisman 
Luisą Carlosą Prestesą ir 
visus Komunistų Partijos 
vadus, esą, už sąmokslą 
prieš valdžią.

Streikavo Valdiniai
Italijos Darbininkai

Indija Planuoja 
Pasitraukti iš 
Angly imperijos

/

Amerikos Generolai 
Japonijoje Daro 
Slaptus Planus

London. -— Anglijos 
peri jos dalių premjerų 
važiavime, Indijos premje
ras J. Nehru sakė, Indija 
turi intenciją pasitrauk,t iš 
imperijos ir būti savistovia. 
Kiti premjerai gąsdipo, kad 
Indijos pasitraukimas būtų 
“komunizmo laimėjimas.”

im- 
su -

Žymiai Pakilo Žibalo 
Gamyba Sovietuose ■

padėtis.
f Bet dėka didžiulių draugų 
{pastangų, laikraštis gyvuoja. 
Pasak “Vienybės” bendradar
bio Atomo, argentiniečiai lie
tuviai, “suprasdami, kad šiuo 

kuomet viskas -taip
- brangu ir spaudai labai siinku 

išsilaikyti vien .tik. iš prenu
meratų... kiekvjėnas sveikin- 

. damas pastiprina savo laikraš
ti ir su materiale parama.” 

. \ ■■ ■ ' ■ * ię . ★ J

8b- . Kaip gi su mųsų pačių 
spaudos vajumi? - .

Kol kas dar apysilpniai pa
sidarbuota, nors pusė spalių 

'. mėnesio^ jau praėjo.
Paradoksiškai atrodo tas 

a faktas, kad mūsų dienraščio 
vajininkų priešakyje stovi Le
onas Prūseika, ar ne

—Aš rytiečiams Laisvės va- 
jininkams parodysiu!—• šypso? 
damasis tarė draugas Prūsei
ka šitų žodžių'rašytojui. Jeu 
taip įvyktų, jis rytiečiams pa
darytų didžiausią gėdą.

Darbuodamasis Vilniai, L. 
Prūseika nepamiršta ir ;Lais-

rf f |

Roma, spal. 14. — Devy
nias valandas ketvirtadienį 
streikavo 1,250,000 valdinių 
Italijos darbinirikų-tarnau- 
fojų — paštininkai, teleg
rafistai, geležinkeliečiai ir 
kiti; reikalavo pakelti al
gas. z ■ ' - '

Negrai Laiškanešiai 
Atskiriami nuo Baltąją .

Maskva. — Per 19 pirmuo
sius šių metų mėnesius buvo 
pagaminta vakarinėje So
vietų Sąjungos srityje dau
giau žibalo, negu planas 
reikalavo, šiemetinė žibalo 
gamyba ten 2^ nuošimčiais 
pralenkė pernykščių.

__________ i '

Milžiniška Turbina Sovietą 
Elektros Daryklai

Maskva. — Leningrado 
fabrikas pastatė vieną di
džiausių turbirfų, kuri bus 
vandens sukama ir gamins, 
elektrą. Ta turbina dalimis 
sukrauta į 65 vagonus ir 
gabenama į Dnieprostro- 
jaus vanden-elektros jėgai
nę. •: , ‘

Anot Churchillo, Sovietai 
Tiiri Atominę Bombą

1 M "

— Aš sakiau, Jog; Wa
shingtone pasklido gandai^ 
kad Sovietai turi atomų' 
bombą, bet dar neišrado, 
kaip ją sėkmingai išsprog
dinti; manoma, jie tatai iši
ras ne anksčiau, kaip 1952 
Vnetais. Churčhillas atsakė:

— Taip, Sovietų Sąjunga 
turi atominę bombą ir vie
nų metų eigoje ištobulins 
jos išsprogdinimą.

Ilion, N. Y. —- Theodorie- 
nė Doūglasiene, amerikinio 
laivyno ministro pavaduo
tojo našio, sąkė,. jog, Chur- 
chillas, buv. Anglijos prem
jeras, pripažino,-kad' Sovie
tai turi atominių bombų. 
Doūglasiene viename Iliono 
klube pranešė apie pasikal
bėjimą su Churchillu Lon
done praeitą pavasarį. Gir- 
di: .

Tokio, Japonija, spal. 14. 
— Generolas MacArthuf ir 
aukštieji Amerikos armijos, 
laivyno ir oro jėgų koiųan- 
dieriai gamina griėžtoje 
slaptybėje karinius planus, 
esą, “ginti Alaskai ir ame
rikinėms pozicijoms Pacifi- 
ko -vandenyne.”

Graziani Reikalauja 
Teisti Badoglio

Valdžia Nekliudanti
Plieno Šmugelninky

Franko Teisia 86 Kaip 
Tariamus Komunistus

Roma. — Mussolinio mar
šalas R. Graziani, teisiamas 
kaip karinis kriminalistas, 
Hitlerio bendradarbis, rei
kalauja teisman ' patraukti 
kitą fašistų maršalą P. Ba- 
doglio, girdi, už blogą ka
riavimą prieš talkininkus...

ją, pagal šių kraštų atstovų 
susitarimą Maskvoj rug
pjūčio 30 d. <

Maskviškis Susitarimas
Tada? Maskvoj e buvo susi-

tarta, jog Sovietai atidarys' 
vakariniams talkininkams 
važiuotę į Berlyną, jeigu 
tie trys talkininkai ištrauks 
savo markes iš miesto ir 
pripažins tiktai sovietines 
markes visam Berlynui; 
taipgi buvo sutikta, kad visi 
keturi talkininkai išvien 
kontroliuok sovietinių mar
kių apyvartą Berlyne. Kar
tu buvo pavesta vyriausiem 
tų kraštų komandieriams 
Berlyne išdirbti sutarties* 
smulkmenas.

Tada sovietinis koman- 
dierius maršai. Sokolovskife 
parėikalavo Sovietam teisės 
kontroliuoti ir lėktuvų 
skraidymą tarp vakarinės 
Vokietijos ir Berlyno. Ang- y 
lų - amerikonų komandie- 
riai pasipriešino skraidymų 
kontroliavimui. Sykiu jie 
pareikalavo tokios p 

xštWfetinių markių- kc 
lės, kad “galėtų pakrikdyti 
ūkį ne tik sovietinėje Ber
lyno dalyje, bet ir visoje So
vietų užimtoje rytinėje Vo
kietijoje,” kaip sakė. Soko
lovskis. Dėl tų ginčų ir iš
iro keturių talkininkų ko- 
mandierių derybos.

Pranešama, jog amėriko-, 
nai ir anglai atmes Sovietų 
pasiūlymą atšaukti skundą 
ir jau šį penktadienį forma
liai įteiks tą skundą Sau
gumo Tarybai. ' < .

Miami, Florida.— Ame
rikos Laiškanešių Sąjungos 
suvažiavimas užgyrė • 'pir
mesni tarimą — nepriimti 
negrų laiškanešių į bendras 
sąjungos kuopas su baltai
siais; negrai gali priklausy
ti tiktai negriškoms kuo
poms^ - ; A

ABLAVAI PRIEŠ ŽYDUS 
ARGENTINOJE

Stambioji amerikiečių ne
grų spauda, kaip ir kita ko-j 
inercinė spauda, stoja ne už 
VVaHace’ą, bet arba už,.Dew- 

arba už Trumaną!
zVnot poteriuose posakio:

Buenos Aires. Argenti? 
nos valdžios agentai per 
staigius abląvus suėmė 77 
vyrus ir 20 moterų, dau
giausiai žydų, kaip nužiūri
mų neištikimų diktatoriui 
Peronui žmonių. v

STUDENTĖ NURIJO 
ŽIOGĄ Už 82.

Macon, Georgia., — , Psi
chologijos profesorius' Ri
chardas Burt universitete 
sakė, “už $5)000 žmogus ga
lėtų net žiogą suvalgyti.” .

Studentė Ann Miller atsi
liepė : “Aš .už du doleriu su
valgysiu žiogą.” ** t

Išbėgę laukan, studentai 
sugavo ir atnešė žiogą; stu
dentė nurijo žiogą ir pasiė- 
mė studentų sudėtus du do
lerius. Tūli studentai, maty-. 
dąmi 'ją valgant žiogą, Vos 
nesusirgo'.

1 :

“kaip danguj, taip ir ant že
mės”!.,. - - \ ;

Maskva. — Sovietai žada 
sumegsti diplomatinius, ry
šius su demokratine respub
lika šiaurinėje Korėjos pų- 
sejė.

Washington. — Kongre
sinis viešųjų darbų komite^ 
tas atrado, jog 11 /nuošim
čių plieno yya pardavinėja
ma “pilkojoj” rinkoj,; kur 
plieno fabrikantai ima iš tū
lų pirkikų dvigubai bran
giau, negu vidutinė nusta- 

. tyfa kaina; Komiu tas kalti
ni valdžią, zkad ji pro pirš
tus žiūri į tą šfhūgelp

' —      ——— _ ..

Teisinas Grasina Baiišt 
Spaustuviniokij Uniją s* •

Indianąpolis, Ind. ’ Fe-' 
derails apskrities' teisėjas 
pranešė Spaustuvių Darbi
ninkui Unijai^ kad ji bus 
baudžiama pagal Tafto- 
Hartley’o įstatymą, jeigu 
vis ddi ątsisakys dirbti kar- 
tiį su neunįjiniąjs spaustu- 

’.vininkaįs. ; 7 J .

ion® z 'Yokohama^ Jąpoųyai ‘ -7- 
Karinis amerikonų, .teismas 
nusmerkė pakarti japonų o- 
ficiejius Kązųjco Lidą ir 
ro Akitą.už numarihithą še« 
šių belaisvių—- penkių aiAb- 
rikonų irivieno norvego.

Sirguliuoja švedų kara
lius Gustavas, 90 metų.

Barcelona,? Ispanija. — 
Franko fašistų valdžia pra
nešė; kad ji mirčia nubaudė 
Josę R. Fajardo-kaip taria
mą komunistą. Dabar teisia 
86 kitus spėjamus komunis
tus. Franko prokurorai rei
kalauja nusmerkt mirtin 11 
teisiamųjų, o kitus nubausti 
kalėjimų nuo 6 mėnesiu ūki 
30 metų, • ' -

Franc, jakąkrnviai 
Streikavo 24Yalandas

, Paryžius, spal. 14. —Uni
jiniai Frakcijos laivakroviai 
streikavo 24, valandas, rei- 
kabindami daugiau algos. 

(Stipriai laikosi angliakasių 
streikas. V aidžia t skelbia, 
kad L; streikavusįe j i plieno 
darbininkai jr geležinkelie
čiai, pradedą grįžti darban. 
J ' —*------------
Prieglauda Graikų Vaikam

< Paryžius?,—- Jugoslavijos 
Raudonasis Kryžius prane
šė, jog- priėmė, didoką skai
čių graikų, vaikų, kuriuos 
Graikijos partizanai iškrau
stė iš pavojingų vietų, ypaę 
iš tų, kurias monarchistų 
lakūnai bombarduoja.

——

ORAS

Apiplėšta Karinio Laivyno 
Raštinė Washingtone
• Washington. —" Vienas 
vyras dienos laiku atėjo su 
įrankiais į karinio laivyno 
raštinių rūmus, sakė, “pe
čiui pataisyti”. Grūmoda
mas peiliu, jis privertė rąš- 
tinihkę atidaryti “seifą”, 
pasigrobė $4,000; surišo 
raštininkę, užkimšo jai bur
ną ir išėjo. Ą

MOTINA PASMAUGĖ 
DU SŪNUS

Buffalo, N. Y. —. Lenkė 
Florence Skrzypezakienė 
pasmaugė du mažus savo 
sūnus. Areštuota, ji sako bi
jo jus, kad nelaimingas 
.vaikų gyvenimas.

bus

MEKSIKA NAIKINA 
MARIJUANA

Mexico City. — Valdžios 
agentai sunaikino $l,§OO,r 
000 vertės marijuanos auga
lų laukuose. Iš marijuanos 
gaminama brangūs narko- 
tiški svaigalai. Jie daugiau
siai šmugeliuojami į Jungti
nes valstijas.

Vesi giedra.
/ , ’ 4

■■ - >;• ,YS(. , >
i • *< • ' Ik
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Čionaitinis

Supuvę Kiaušiniai ir 
Tomeitės Dewey’ui

Mt. Vernon, Ill.— Moki
niai aptaškė supuvusiomis 
tomeitėmis prezidėntinį re- 
publikonų kandidatą Thomą

• Dewey, kada jis nuo trau-A 
kinio platformos mėgino Čia' 
kalbėti. Paskui Beacoup’e 
buvo kiaušiniais apmėtyta 
Dewey’o platforma.

M ..........J . .1

Amerikonai Traukią Franko 
Ispaniją j Vakarą Bloką

čechoslovakija , įkalino 
pulk. Josefą Kacerį kaip 
Amerikos šnipą.

Maskva. — čionai tinis 
žurnalas Naujasis Laikas 
rašo:
— Amerikos imperialistai*~ š. 

jau seniai stengiasi pavers
ti fašistinę Ispaniją karine 
savo baze ir įtraukti ją į 
vakarų Europos karinį blo- > 
ką.

TARDAVĘ” CHINIJAI 
DAR 42 LĖKTUVUS

Washington. — Jungtinės 
Valstijos “pardavė” Čiang 
Kai-šeko valdžiai Chinijoje 
dar 42 lėktuvus - kovotojus. 
Lėktuvai buvo verti $6,781,- 
451, bet Amerika atidavė 
juos Chinijai už $544,500.

t
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Logiškas Pasiūlymas
Dėlko kilo Berlyno “krizė” ?'Kas ją pradėjo?

• Berlyno problema iškilo tada, kada Amerika, Anglija 
ir Francūzija pradėjo' organizuoti atskirą vokiečių vals
tybę iš savo okupacijos zonų ir įvedė savo zonose Berly
ne nąują valiutą — naują markę. Vadinas, pradėta buvo 
iš mūsų pusės. Iš mūsų, pusės, taip sakant, pradėtas už
puolimas. Sovietai tada įvedė įvairius suvaržymus susi-

/; siekimui per jų zoną su Berlynu. Tuojau tai buvo iš mi- 
• nėtų trijų pusės pavadinta “blokada.” Ir prasidėjo 

įtempti ginčai, arbą taip~vadinama “Berlyno krizė.”
Tai yra faktai, kuriuos kiekvienas gali patikrinti. Da

ba? Sovietai atsako: atsiimkite naują markę iš Berlyno 
ir visi tie susisiekimo su Berlynu suvaržymai bus nuim
ta.’ Tegul susirenka “Keturių Didžiųjų” atstovai ir iš- 

, sprendžia visą Vokietijos klausimą?
Kodėl šių logiškų ir sveikų pasiūlymų nepriimti? Mes 

davėme krizei pradžią, mes pradėkime tą krizę išspręsti.
Bet, kaip atrodo, mūsų vyriausybė yra pasimojus 

griežtai eiti senuoju keliu ir atmesti visus pasiūlymus, 
kurie Berlyno ir Vokietijos problemą išspręstų. Jog taip 
yra, tai parodė dar'vienas įvykis. Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybos šeši nariai pasiūlė, kad kartu būtų nuim
ta Berlyno “blokada” ir minėtų didžiųjų valstybių su
šaukta konferencija. Mūsų valstybės department© galva 
generolas Marshall be didelių ceremonijų atmetė ir tą 
propoziciją. k

• Vadinas^ nenorima eiti prie Vokietijos problemos iš
sprendimo. Kodėl? Ogi todėl, kaip nurodė nekartą Henry 
Wallace ir kiti, kad mūsų bankieriams ir generolams ne
beliktų pagrindo ruoštis naujam karui, melžti iš Ame
rikos x žmonių bilijonus dolerių stiprinimui militarinių 
jėgų.'

- • Karčios Tiesoj Žodis
Pernai Jungtinėse Tautose buvo daug kalbėta apie tai, 

kad Pietinėje Afrikoje įstatymais ir potvarkiais yra įvęs- 
— ta rasinė segregacijh,- k^d žmonės spalvotų rasių, daųgu-. 

moję indusai, yra laik&ffT'antrosios klasės piliečiais ir 
tuo būdu neturi tų teisių,^kurias turi baltieji. Šitą visą 
sistemą Jungtinių Tautų Asamblėją griežtai pasmerkė 
ir įsakė Pietinės Afrikos valdžiai panaikinti rasinę dis
kriminaciją.

Tai“ buvo naudingas, geras ir teisingas žygis.
Bet toms pačioms Jungtinėms Tautoms Jungtinių 

Valstijų negrai buvo įteikę skundą dėl čia viešpataujan
čios rasinės nelygybės ir diskriminacijos. Kadangi mū
sų šalis yra galinga, kadangi Amerika faktinai yra ant 
Jfypgtinių Tautų bosas, tasai skundas nebematė dienos 
šviesos, buvo nukniauktas per Amerikos delegaciją. Argi 
gražu būtų, jeigu tarptautinė organizacija pasmerktų, 
įstatymus ir terorą prieš negrus mūsų pietinėse valsti
jose? 1 .

Bet negalima pabėgti nuo tos karčios tiesos, kad Ame
rikoje yra oficiališkai įstatymais palaikoma rasinė dis
kriminacija net keliose valstijose. Tai tokia žiauri tiesa', 
kuri žemina Ameriką viso pasaulio akyse. . Štai ir vėl 

. vienoje Jungtinių Tautų komisijoje kilo rasių* sugyveni
mo klausimas ir Sovietų atstovas Pavlov gavo progos vi
sam pasauliui priminti apie mūsų šalyje negrų padėtį. 
Jis svilino akis mūsų delegacijai. Jis galėjo su pasidi
džiavimu pareikšti, kad 'Į’arybų. Sąjungoje rasinė dis
kriminacija yra skaitoma kriminališku prasižengimu ir 
riiekurfnėra toleruojama.

BALF KAIP KLERIKALŲ 
ĮRANKIS

Taip vadinamas Bendra
sis Amerikos Lietuvių Fon
das (BALF) pasiskelbė, 
kad jis rūpinsis pabėgėlių 
iš Europos atgabenimu ir 
įkurdinimu Amerikoj. Kun. 
Končius, fnatyt,^ tuojau 
ėmėsi konkrečių žygių tam 
darbui vesti. Jis susisiekė 
su National Catholic Wel
fare Conference ir per tą 
organizaciją pradėjo vesti, 
visą darbą.

Tas, matyt, nepatiko pro
testantams ir bedieviams. 
Jie pamatė, kad BALF ta
po paverstas klerikalų įran
kiu tik savo plauką pabėgė
liais rūpintis. Pirmiausia 
Dr. Devenis, kuris sakosi * 
esąs protestantų globotoju, 
pakėlė protesto balsų Jis 
teigia, kad tarpe pabėgėlių 
esą iki' dešimt tūkstančių 
protestantų. Aišku, * girdi, 
kun. Končius tais žmonėmis 
nesirūpins, nes katalikų ku
nigų akimis žiūrint,; visi 
protestantai yra velnio vai
kai.

Tas “n e s u s įpratimas” 
tarpe / klerikalų iš1 vienos 
pusės, iš kitos pusės protes
tantų ir “bedievių” taip jau 
buvo įkaitęs, jog Amerikos 
Lietuvių Taryba matė rei
kalą sušaukti rugsėjo 18 
dieną New Yorke “tremti
nių įkurdinimui besidomin
čių organizacijų veikėjų 
pasitarimą.” Tas pasitari
mas nutarė užgirti BALF 
vadovybę, ale davė įsaky7 
mą, kad kun. Končius tuo
jau užmegs tų ryšius su “vi
somis Voluntary Agencies, 
turinčiomis DP komisijos 
pripažinimą.” BALF vadai 
prisiekė, kad jie tą nutari
mą praves1 gyvenimam <

Bet ar tas užbaigė disku
sijas ir ginčus? Neatrodo. 
Drauge Šimutis rašo apie 
nerimą dėl. BALF veiklos 
tuo reikalu. Jis teisina*kun. 
Končiaus susitarimą su. Na
tional Catholic Welfare 
Conference. • -

• /
Šimutis rašo:

Jei, pagaliau, su 
pirmiausiai buvo susitarta, 
tai ar yra prasmė dėl to kei
ti bet kokį skandalą. Reikia 
neužmiršti, kad ir tremtinių 
ir lygiagrečiai amerikiečių 
tarpe daugiausiai yra kata
likų. NCRC pasirodė tu
rinti geriausią ir-sklandžiau
sia tremtiniams įkurdinti apa-

NCRC

ratą. Todėl visiškai yra^nų 
turai u, jei BALF valdyba iią 
dėl to pirmiausiai su ta orga
nizacija-' susitarė. Netenka 
užmiršti to fakto, kad Ame
rikos katalikų šalpos organi
zacija dešimtis, tūkstančių 
dolerių yra aukojusi ir buvu
si# svarbiu įrankiu BALF-ui 
įeiti į National War Fund.

Bet, nežiūrint to, BALF 
kooperuoja ir‘ tariasi su ne- 
katalikų organizacijomis.

N e p aisa'nt prjek aištų, k uyie 
pasirodė ir ne lajku, ir ne 
vietoje, ir be pagrindo, mes 

z esame įsitikinę, kad busima
sis Chicagoje (spalio 15?. ir 
16 dd.) BALF seimas išblaš
kys visus gandus ir kad, lai
kantis rugsėjo 18 d. susirin
kimo rezoliucijos, organiza
cijos veikimą ir tremtinių

• įkurdinimo darbą įstatys į.to
kias dąrbo, vėžesį kuriomis 
einant, turės Vausti iš gėdos 
kiekvienas, kuris bandys kel
ti bet kokių, nepasitenkinimų 
ir tuo trukdyti svarbų dar
bą. (Draugas, spalių 9 d.)
Vadinasi, Šimutis užtikri

na, kad BALF įJirmon, vie
ton vištiek statys “katali
kus,” nes jų' esą daugiausia. 
Su -protestantais ir bedie
viais bus rokuojamasi kaip 
su antrosios klasės pilie
čiais — jiems teks tai, kas 
liks nuo kitų! Ir dar-jis 
rūsčiai grūmoja visiemš, 
kurie su kun. Končiaus dik
tatūra nesutiks.

KODĖL MES MOKAME 
TOKIUS AUKŠTUS 
TAKSUS? .

Dienraštis Vilnis teigia, 
kad mūsų vyriausybė švais
to iš piliečių surinktus do
lerius ir todėl mums tenka 
mokėti tokius aukštus tak
sus. Laikraštis sako:

Jei ne M arshall o planas ir 
Trumand "-‘doktrina,” mūsų 
valstybiniai mokesčiai galėtų 
būti sumažinti ant pusės.

Savos valstybės aparatą pi
liečiai, aišku, privalo palai
kyti. Bet,tas ų ne'būtų taip 
jau sunku,.-jei valdžia nesi
švaistytų maišais dolerių po 
visą- pasaulį. o

Be kitko, niekuo nepatei- 
jsinamas mūsų vyriausybės 
sutikimas apmokėti visas 
Britanijos okupacines lėšas 
Vokietijoje. Jr štai vienas. 

' pavyzdys, kaip praleidžiami 
mūsų sumokėti doleriai britų 

’ okupacinėje zonoje Vokieti
joje. . /

Hamburgo ligoninėje Nr. 
94 laikomi “po areštu” ke
turi karo kriminalistai, trys

» feldmąržalai ir vienas gene
rolas: Gerd von, * Rupstedt, 
/Walter von Braųchitsch, E- 
rich von Mapnstein iV gen. 
Strauss.

Jie' dar “tebelaukia” teis
mo, kuris turįs įvykti atei
nančių metų pradžioje. O 

, tuom tarpu kiekvienas jų 
turi privatų kambarį ligoni
nėje, radiją, kokios tik pa- 
g.eidauj.a. literatūros, gauna 
maistą ir medikai^ aptarna
vimą.'ir tt.

Jei kada pamąstys i te, jog 
mokesčiai per aukšti, atsi
mink įte, kad dalis jų eina 
poniškam išlaikymui nacių 
kriminalistų. ,

Keturios dežimtvs du AFL Seafarers International 
Unijos nariai tapo suarteštu<|ti ir devyni įkišti kalėji- 
man einant Taft-Hartley įstatyme numatytu , kaltini
mu, būk jie “vertę” darbininkus stoti unijon. Juos 
buvo pasamdžiusi -AFL ILGWU—sukhia^siuvių' unija 
pagelbėt!* tai unijai suorganizuoti neorganizuotas ša
pas. Pasamdė po to, kai unijos viršininkai ir pikietuo- 

tojai tapo užpulti ginkluotu mušeikų.

LAISVES VAJUS

4,

i/

L 'i Apsišaudymas Žodžiais
Juo arčiau prie rinkimų dienos, tuo labiau karščiuoja

si senųjų partijų kandidatai—Truman ir Dewey. Nebe- 
sidrovi vienas kitą sveikinti labai aštriais žodžiais. Ir 
tuose žodžiuose labai daug tiesos. Dewey sako .tiesą, kai 
sako, kad Trumanas netinka tai aukštai prezidento vie- 
tąi,. kad dažnai jis pats nežino, kur jis stovi ir ko jis no
ri. Trumanas ’sako tiesą, k^i jis sako, kad Dewey yra 

• Wallstryto skambiojo kapitalo žmogus ir kad jo išrinki- 
jnas paskubintų šį kraštą prie naujos ekonominės krizės.

Bet taip pat tiesa, kad šitie kandidatų apsišaudymai 
aštriais * žodžiais yra tik rinkiminė propaganda. Rinki
mai. praeis, Trurnanas ir Dewey pasibučiuos ir pamirš 
viską, ką prieš rinkimus vienas ant kito buvo pasakę. 
Taip bus todėl, kad tarpe senųjų partijų gilaus, pamati
nio skirtumo seniai nebėra. Abidvi jos yra kapitalo par
tijos, abidvi įos nieko’neduos darbo žmonėms. Abi jas 
remia 'ir finansubja kapitalistai. Abi jos šiuo tarpu yra 

^virtusios nešėjomis pasaulinės katastrofos formoje naujb 
karo. Tiek Trumanas, tiek Dewey yra naujo karo kurs^ 
tytojąi. Visa mūįsų užsieninė politika yra sugalvota ir 
suplanuota bendromis abiejų partijų politikierių pastan
gomis, Štai ir šiandien Jungtinių Tautų Asamblėjoje 
išvien eina Trumano sekretorius y Marshall' ir Dėwey 
agentas Dulles. Marshall planą ir Tpumano Doktriną 
be'Jokios išimties remia republikonaį ir demokratai.

Tai tokia yra padėtis. Ta'rpe jų pasirinkimo nėra.
\ menkos žmonės pasirinkimą turi tiktai Progresyyių

I

joru, reikalauja, kad jis laikytffsj pries rinkimus duotu 
pažadų./ Jie reikalauja, kad jis p^sjrašytii pareiškimą, 
nustatanti, ųnięs taviems darbininkams darbo'valandas, 
algas, šveųtadierųub ir Įstaigas d^ybinibkįtfins pasiskirs
tę ir nesusipratimams išspręsti. .*> Majoras atsisako pa*.

sirašyti kontraktu, skaitydamas “nekonstitųcįriju.”'

Nariai CIO United Public Workers, pagelbėjusieji iš
rinkti Patrick J. Flaherty, miestelio Lorain, Ohio, ba
joru, reikalauja, kad jis laikytfisj prieš rinkimus duotu j'

’’CITY HAU
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GAL PUS 
PROVOKATORIUS

Prieš tūlą laiką buvo gar
siai. paskelbta, kad Brazili
jos vyriausybė suareštavus 
lietuvį. Adolfą Remeikį. Jis 
kaltinamas šnipinėj iūie Ta
rybų Sąjungos naudai. Bra
zilijon jis pribuvęs 1942 
metais. Pas jį buvę rasta 
labai daug visokios medžia
gos. s

Bet tas dalykas pasirodė 
labai įtariamu. Dabar apie 
tai rašo Urugvajaus Dar
bas. Padavęs įvairius. pra
nešimus apie Remeikio 
areštą, Darbas sako:

Taip, tai ,bent .įdomi ži
nia !■ Lietuvis, S. Rusijos 
šnipas!... pas kuri rasta»tiek 
daug kompromituojančios 
medžiagos! Kaip suprasti tą 
sensacingai aprašytą areštą ? 
Kas per paukštis jis buvo, 
kad laisvai galėjo landyti po 
kareivines, fotografuoti net 
ir išardytus' ginklus* bei ka
riuomenės manevrus? Kddėl 
Įsakymas jį suimti buvo pa
siųstas iš S. Paulo? Kas tie 
(S. Paulyje) .suimtieji “agen
tai,” kurie' per tardymą ji 
išdavė.?. Kas prąųešė S. Pau
lo “žinioms,” kad .jis dirbo 
vietinio pulko identifikacijos 
skyriuje-? Į visą tai, dabar 
atsakyti sunku. Viena tiktai 
aišku, kad Brazilijos lietuvių 

’ terorizavimas tęsiasi. Skun
dai nesiliauja, kurių pasėko
je kartojasi “stebuklingi” 
areštai ir viskas, daroma T. X x /. - .
Sąjungos sąskaitom A. Re
meikio suėmimas suplanuo
tas gal ir jam. sutinkant lie
tuvių provokaciniam tikslui. 
Be abejo,* su sanpauliškių 
smetoniškųjų, gestapo agentų 
Žinią, “tėvynės meilės” įro
dymo tikslu. , Visa tai nela
bai aiškus jovalas, laikui bė
gant z paaiškės1. šiandien 

, smetoniškas pirštas dar tebe- 
grūmoja mums, liežuviu 
skaudžiai plaka, bet, laikui 
ant vietos neštovint, perdaug 
nepusimename.

Partijoje. Ši partija yra jų partija. Ši pąrtija yra liau*. 
dies partija. Jos nekontroliuoja nei bąhkięrįa.i, nei gene
rolai, nei kapitalistai. >/ * ,< •

Jos kandidatai—Henry Wallace ir Glęn Taylor—at
stovauja tikruosius- Amerikos interesus. . • y... ?

Šią savaitę gavome gražių atsiliepimų kas link sukėli
mui biudžeto 1949 metams.

Brooklyniečiai pralenkė Chicagą: . -
Naujų skaiytojų gavome nuo: Geo. Kuraičio ir Ant. 

Balčiūno, brooklyniečiaį. D. G. Justus, iš Worceser, Mass. 
taipgi prisiuntė naują skaitytoją.

Kontestantų surašąs šiandien stovi sekamai:
• • Punktai

' • 7 4Brooklyno Vajininkai .............................................. 1016
L. Pruseika, Chicago, III. .'........................................ 722
D. G. Jusiusb Worcester, Mass..................................’.. 607
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn. .............................345
A. Valinčius, Pittston, 'Pa. '................................. .*... 244
LDP Klubas, Elizabeth, N. J.......... . ................. 168
P. Šlekaitis, Scranton, Pa._^.....................................    159
C. K. Urban, Hudson, Mass. ..................................... 140
P. Beeis, Great Neck, N. Y. ............. :. ......................... 112
J. Grybas, Norwood, Mass.......... .................................... 88z

i ■ •/ -———
L. Žemaitienė, Hartford, ............ 
įl. Žukienė. Binghamton
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .....
J. Didjun, New Haven ..... :.......
J.. Shukys, So. Boston ........... .

i ---------------------

72

28
28 S. Sharkey, Easton

82k P. Paserskis,- Baltimore ....
72 A. Gpįdęip, Scotla ,.x...a.........
48 J. Kaišys, Baltimore .?......

"P. Šlajus, Chester
P. J. Anderson, Rochester,...

Rojus Mizara sugrįžo iš 
prakalbų maršruto (vakari
nėse valstijose). Jis* pridavė 
naują prenumeratą ir at
naujinimų taipgi aukų nuo 
sekamų rėmėjų: Detroit, 
Mich.; Mr. X, $20: Po $5: 
Juozas Gugas, A. M. Mete-

TĄ DABAR ATLIEKA 
MAŠINOS >-

Vilnius, liepos 25 d. — Išsi
ruošę dirbo šią savaitę, respubli
kos, laukuose MTS mechanizato
riai. ' . ' >

Per paskutiniąją dekadą tra
ktorininkai, vykdydami pūdy
mo kartojimą, suarė 13,744 Ija, 
apie 3,000 ha įdirbo su kultiva
toriais, 20,140 ha sulekščiavo ir 
apie 8,000 ha suąkėjo. Be to, 
išarti nemaži dirvonų plotai, 
parengta ^ėjai dešimtys hekta
rų kirtimų, traktorių pagalba 
išrovus kelmus. Vion, Rudami
nos MTS- (Vilniaus apskr.) per 
kelias paskutines dienas išplėšė 
apie 40. ha kirtimų, tuo siste
mingai didindama naudojamos 
žemės plotą. * u

Atsidavusio ir sumanaus dar
bo išdavoje ir šią savaitę padi
dėjo. metinį darbų planą įvyk-, 
džiusių ^ITS skaičius. Užduotį 
prieš terminą įvykdė šią savai
tę Šilutės, Papilės, Rokiškio 
MTS koįeklyvąt . , <

Respublikoje vyksta masinis 
derliaus nuėmimas.. Ir čia MTS 
telkia didelę, pąramą, panaudo
damas laukuose .turimas' der
liaus nuėmimo mašinas. Eilė 
MTS, jų tarpe Alytaus, Kaišia-, 
djorių, 'Dūkšto ir kitos, jau'‘ pra
dėjo kūlimą. ■

lionis,- Alekas Vaidžuntis, 
Juozas Galįnskas, V. J; Za
bulis, $3. Ant. Jakštys, $2. 
Po $1: Nat. Astrauskienė, 
A. Gotautas. v Cleveland, 

(Ohio: Po $3—Juozas Stri- 
peika, S. K. Mazan-Mažans- 
kas. Jonas Vaira, $1. Chi
cago, Ill,: J. K. Sharkey, 
$5 ir A. Žebraitis, $1. Ant. 
L. Borden, Kenosha,' Wis., 
$3.*~

P. J; Anderson. Roches-
ter, N. Y. prisiuntė aukų 
nuo: 'Mj. Severinas, $1.50. 
Po $2: Anna P. Malinaus
kas* A. Dųobukas, J. Seve
rinas. Po $1': A. Kriščiūnas, 
Evelyn . Anderson Mietus, 
A. Milčiukas,; Ch. Simaitis, 
A.~Sabeckis, J. Evans, M> 
Walls, 'L. Wisnor, M. Vinč- 
kunąs, Av S., J. Rutkus, S. 
Stapaitis, G- Daųkus, J. Gri
cius, B; Anderson,' J.. Pals- 
kis, S. Gendrenas, J. Zin- 
kus, Ch. Gužauskas ir E. 
Usevigo.

Drg. Andersonas taipgi 
praneša, kad pas Peter ir 
Anna Malinauskas ūkėje į- 
vyko išvažiavimas, kad su
kelti ' keletą dolerių spau
dai. Pelno liko $20 kuriuos 
prisiuntė dienraščiui. Šir
dingai dėkojame geriems 
prieteliams;

Mašinų pagalba darbštiesiems 
žemdirbiams tampė, vis didesnė. 
Jei pernai MTS įdirbo apie 60 
tūkstančių ha žemės, tai šiemet 
šis plotas pasieks 90 tūkstančių.

D. G. Jusius, Worcester, w 
Mass., prisiuntė $29:aukų 
nuo LLD 11 ir 155 kuopų.,

LLD 161 kp., Seattle, J 
Wash., $10 (per M. Baltru- 
šį).

Daugiau aukų gavome \ 
nuo:

Po $3: G. B., New York* 
City, N. Y.; Stanley Skers
tom B ridge water, Mass?

• M. Baltrušis, Seattle, 
Wash., ,$2. -

J. Kanapkis, Worcester, 
Mass;, $1.50.

Po $1: Kazys Yaraminas, 
Newark, N. j.; Peter Žalis, 
Middletown, Conn.; Ęi Rėk-. 
ląitienė, Scranton, Pą,^* -wLl 
Medelis, Scranton, Pa.

Aukomis biudžeto užtiki 
rinimui sukelta sekąmai :' ' v f 
Detroit; Mich. .... $109.00 
Brooklyn N. tY. .... 49.00 
Chicago, ill •....... 45.00 
Worcester, Mass. ... 35.50 f 
Rochester, N. , Y. )... 32.50 M 
Hartford, Corui. . • • 13.00 
Baltimore, Md...........12.50 ,
Seattle, Wash............ 12.00.
Bayonne^ N. J........... 5.00 *
Philadelphia, Pa......... 4.0Ov
Washington, Pa. ---- 3.00
Bridgewater, Mass. .. *3.00 _ ‘
Binghamton, N. Y. ... 2.00z » * 
Scranton, Pa. ... .4... 2.00 # 
New Britain, Conn. . 2.00
Los Angeles,, Cal. ... 1.00 
Newark, N. J. .. J.... 1.00 
.Širdingai dėkojame vaji- 

ninkams už jų pasidarbavi
mą jr rėmėjams už gražiąs 
aukas sukėlimui mūsų 1949 
m. biudžeto.

Laisvės AdministrącijB

ATHĘNAI. — Graikijos 
rtionaręho - fašistai giriasi 
pradedą naują ofensyvą 
prieš partfeaųus. x

.2 pudl.-r-Laisvę (Libęrty, Lith. Daily)Penkti, Spalių 15. 1948
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N an king, Chinija.—Čiang 
Kai-šeko tautininkų valdžia 
skelbia, kad jie atgriebę nuo 
chinų komunistų Čangwų, 
Mandžurijoj;

kvotimų komisijos atrinkti 
ir priimti 26 nauji studentai 
— darbininkų, valstiečių ir 
tarybinės inteligentijos vai-

PARYŽIUS 
streikas Franęįjoj 
jau milioną tonų neiškastos 
anglies.

Vilniaus konservatorijoje
Vilniaus valstybinėj kon

servatorijoj prasidėjo nau
ji mokslo metai.'

Po konkursinių, priėmimo

vieno pava- 
1-3 tūkstančiai 

, o eilėraščių 
tikf po 500-800 

> Dabar gi į-

Mainierių 
aliko

DAINOS
SUEKAZOKYTĖ ir 

DOLORES PETRONYTE 
dainuos liaudies dainas

Kiekvie
72 kortelės. Si

Kioskai, knygynai visur 
išvystė plačią prekybą kny
gomis.

Vilniuje, Katedros aikš^ 
tėję, pirmą kartą Lietuvos 
istorijoje buvo atidaryta di
delė knygų mugė. Čia kiek
vienas gali įsigyti bet kokią 
jam įdomią knygą pagei
daujama kalba.
. Knygos platinimo mėnuo 
virto didele lietuvių tautos 
kultūros švente.

Buržuazinė Lietuvos vy
riausybė dėjo visas pastan
gas, kad laikytų lietuvių 
tautą tamsybėje, aptvėrus 
ją nuo galingos pažangio
sios kultūros įtakos. Šiuo 
tikslu visų spalvų reakci
ninkai mėgino nuslopinti 
bet kurį laisvę mylinčiosios 
minties pasireiškimą. Kny
gos rinka Lietuvoje buvo 
prikimšta antimeninių Va
karų pseudo-rašytojų “ku
rinių” ir menkos vertės 
smetoniškajai klikai parsi
davusių vietinių rašeivų 
verėno. Visa ta makulatūra 
buvo skirta lietuvių tautos 
sąmonei temdyti. \

Tarybų valdžia suteikė čio kūriniai, lietuvių rašy
tojų kūrinių rinkinys — 
“Gyvoji Lietuva” ir “Ties

vos versta išleista Puškino 
poema “Eugenijus Oniegi- 
nas” lietuvių kalba. Tūks
tantiniais tiražais leidžiami 
taip pat Vakarų Eūropos 
literatūros rašytojų—Sten
dalio, Balzako, Flobero, Zo- 
lia, Šekspyro, ir kitų kūrP 
niai.

Daugelio lietuvių rašyto
jų kūrinius spausdina są
junginių respublikų litera
tūriniai žurnalai, laikraš
čiai, skaito per radiją rusų, 
ukrainiečių, balt arusių, 
gruzinų, uzbekų, latvių, estų 
kalbomis ir daugeliu kitų 
tarybinės liaudies kalbų.

Iš lietuvių kalbos versta 
į rusų daugtūkstantiniais 
tiražais išleista — Donelai
čio poema “Metai”, lietuvių 
liaudies rašytojos Žemaitės, 
Maironio, P. Cvirkos, L. Gi
ros, S. Nėries, K. Korsako,

Knygos Platininio Mėnuo 
Tarybų Lietuvoje

Istorinių Paminklų 
Tyrinėjimas

Tarybų Lietuvoje užregi
struota ir paimta valstybės 
apsaugon daugiau kaip 500 
.istorinių liaudies architek
tūros ' paminklų, kuriuos 
kruopščiai tyrinėja tarybi
niai mokslininkai. Jau ištir
ta 120 objektų, pagal ku
riuos padaryti brėžiniai, lai
komi kaip mokslo medžia
ga. Architektūros pamink
lai tyrinėjami busimaisiais 
architektais, Vilniaus dailės 
instituto ir Maskvos bei Le
ningrado architektūros in
stitutų studentais.

.Washington. — 45 nuo
šimčiai visų valdžios darbi
ninkų - tarnautojų yra karo 
veteranai.

kalbėti Stasys Meison iš Wa
terbury, kuris trumpai aiški
no svarbius reikalus .ir persta
tė pakalbėti , profesorių . J. 
Marsaklą. Pastarasis kalbėjo 
angių kalboj. Jis faktais nu
rodė,'kodėl reikia remti-Pro
gresyvių (Peoples) Partijos 
kapdidatus.

Po to kalbėjo Christina Sta- 
nislovaitienė, kuri gražiai lie
tuvių kalboje aiškino Ameri
kos demokratinių ir laisvę my
linčių piliečių pareigas būsi
muose rinkimuose.'

Buvo renkamos aukos para
mai Progresyviųf (P 
Partijos. Sulinkta $30 
čiai buvo išplatinta lietuvių ir 
anglų kalboje rinkimų klau
simais literatūros. J. S. K.

Prasidėjo Teatrų Sezonas
Tarybų Lietuvos teatruo

se prasidėjo naujas žiemos 
sezonas. LTSR Operos ir 
baleto teatras atnaujino A. 
Rubinšteino operą “Demo
nas”. Kauno dramos teat
ras repetuoja naują pjesę 
rašytojo A. Griciaus “Gyve
no ponas Pšipodolskis.” 
Jaunimo teatras ruošia pa
statymui tarybinio rašytojo 
B. Gorbatovo kurinį “Tėvų 
j a u nystę.” Republikinis 
dramos teatras papildė savo 
repertuarą M. Gorkio ir J. 
Baltušio pjesėmis. Klaipė
dos muzikinės ' komedijos 
teatras drauge su kitais 
pastatymais parodys komiš
ką operą “Kornevilio var
pai.” Panevėžio teatras šį 
sezoną parodys rašytojo 
Klenovo kūrinį “Mokinę,” 
vaizduojantį didvyriškos 
lietuvių tautos dukros Ma
rytės Margytės gyvenimą.

siu knygų, čia politinės ir 
grožinės literatūros' leidiniai, 
čia knygos ir brošiūros durpių 
pramonės, medicinos, sporto 
ir kitais klausimais.
t Vakar Knygų rūmuose su
sumuotas pirmojo šių metų 
pusmečio leidyklų darbas. Pa
sirodė 381 knyga ir brošiūra 
bendru 8,073 tūkstančių eg
zempliorių tiražu. Įdomu 
pažymėti, kad pernai per vi
sus metus iš spaudos • išėjo 
543 leidiniai. x j

Konservatorijoj penki fa-* 
kultetai: fortepijano - var
gonų, orkestrinis, vokalinis, 
dirigentų - chorinis ir teo
retiškai - kompozitorinis. 
Daug dėmesio kreipiama į 
ansamblinį ir meninį darbą. 
Operos klasei vadovauja, 
respublikos nusipelnęs me
no veikėjas, Stalininės pre
mijos laureatas Tallat - 
Kelpša. Studentu scenos pa
siruošimą ir režisiūrą ope
ros studijoj veda TSRS 
liaudies artistas, Stalininės 
premijos laureatas Daugu
vietis. Režisierius Kernagis 
dėsto režisiūrą.

Koncertinis Gyvenimas s
VILNIUS^ liepos 25 d. —- 

Koncertų sezopas pasibaigė. 
Bet net dabar, tam tikro ato
slūgio metu, koncertinis gyve
nimas vis tik vyksta. Vilniuje 
šią savaitę pasirodė LTSR nu
sipelniusi artistė ' Aleksandra 
Staškevičiūtė, įvyko Didžiojo 
Teatro baleto solisto Kolino 
vakaras, pakartotas ir Kaune.

Į periferiją užvakar išvydo 
didelė artistų brigada. Ketu
riolikoje apskričių ji surengs 
24 koncertus, išbus kelionėje 
ligi rugsėjo 1 dienos. ‘

Filharmonijos darbo apim
tis vis didėja. Per pirmą šių 
metų pusmetį surengta 580 
koncertų, juos aplankė, dau
giau kaip 1.6 milijono žiūro
vų. Įvyko baltarusių, estų, 
lietuvių meno dekados, 12 
simfoninių ir 45 kameriniai 
koncertai. Visa tai,*kuo kas
dien dabar gyvena visuomenė, 
anksčiau būdavo retas įvykis.

i j ienos iš Tarybų Lietuvos 
Kultūrinio Gyvenimo

Rugsėjo 15 dieną Tarybų 
Lietuvoje prasidėjo knygos 
platinimo mėnuo. Respubli
kos miestuose ir apskrityse, 
pramonės įmonėse, mokslo 
įstaigose, kaimo klubuose 
bei skaityklose, kolektyvi
niuose bei tarybiniuose ū- 
kiuose šimtai lektorių ir 
pranešėjų, rašytojų, moksli
ninkų pasakojo darbo žmo
nėms apie knygos reikšmę, 
apie idėjiškiausią, pažan
giausią tarybinę literatū-

žydru Nemunu.”
Knygos platinimo mene 

šio įvykdymas ryškiai bylo 
ja apie lietuvių kultūros,— 
tautinės savo forma, sočia 
listinės savo . turiniu— 
smarkų augimą ir visoke 
riopą išsivystymą.

Prieteliau! 1949 metais su
kanka 30 mtetų, kaip Laisvė 
išeina dienraščiu. Aišku, kad 
jūs linkite Laisvei garbingai 
minėti šią sukaktį. Garbingai 
minėsime, jei šiais metais su* 
kelsime stiprų 1949 metams 
Laisvės išleidimui biudžetą. 
Gaukime naujų skaitytojų,.au
kokime, ruoškime parengimus 
finansiniam sustiprinimui sa
vo dienraščio. », •

MUZIKA
PRANAS BALEVICIUS (Balwood) 

skambins savo specialiai LKM 
skirtas kompozicijas piano solo

Savaitė Knygų Rūmuose
VILNIUS, liepos 25 d.—Ta

rybų valdžios sukurti Knygų 
rūmai teikia didelę metodinę 
paramą bibliotekoms, atlieka 
plačios apimties bibliografinį 
darbą. 4

Vakar “Vaizdo” spaustuvė 
išspausdino Knygų rūmams 
dvi eilines bibliotekų katalo
gų kortelių serijas 
noje’ jų 
naujai išspausdintomis, Knygų 
rūmai iš viso jau..yra paruošę 
756 korteles bendru 1.8 mi
lijono, tiražu.

Kiekvieną ,dieną čia kruopš
čiai suregistruojami visi res
publikos spaudoje pasirodę 
svarbesni straipsniai. Pirma
dienį surašyta 105 straipsniai, 
antradienį—46, trečiadienį — 
108 ir tt. Tai daroma tam, 
kad bet kuriuo metu bet ku
rios šakos specialistas galėtų 
greitai surastį įvairiuose laik
raščiuose išspausdintus straips
nius dominančiais jį klausi
mais. Savaitės knygų biulete
nyje surašyta 14 naujai išėju-

Miami miesto jaunametis gyventojas ir jo šuo plūdu
riuoja ant likučių to, kas beliko iš jų namų, kuriuos 

• sunaikino neseniai ten praūžęs uraganus. Ten buvo 
.visiškai sunaikinti 29 namai ir daug apgriautų.

' /Įvyks Sekmadienį

Spalių 17

Gerai pavyko LLD 32 kuo
pos vakarienė 10 d. spalių, ku
ri buvo rengiama paramai 
Progresyvių Partijos (trečios 
partijos). Gaspadinės J. Alek
sienė ir Emilija Miliauskienė, 
prigelbstint Bekšieriei ir A. 
Didžiūnienei, taipgi gaspado- 
riai J. Didžiūnas ir J. Alek
sa dirbo energingai ir gra
žiai' darbą atliko. Jiems ir 
joms priklauso garbė.

Vakaro pirmininku buvo J. 
Didžiūnas. Jis paaiškino va
karienės tikslą ir dalyvius 
kvietė remti Progresyvių. Par
tiją, stoti į Lietuvių Literatū
ros Draugijos kuopą. „J. Alek
sa taip pąt aiškino šių dienų 
svarbius klausimus.

Kadangi parengime buvo 
svečių, tai buvo pakviesti pa-

Rašo J. Bačiulis
Lazdynų Pelėdos, Vaižgan
to, Bitės-Pečkauskaitės, Ja
nonio, Biliūno, Cvirkos, 
Sruogos ir kitų garsiųjų lie
tuvių rašytojų knygos lei
džiamos daugtūkstantiniais 
tiražais.

Tarybinė santvara ats
kleidė lietuvių tautai kelią 
į platų klasikinės rusų bei 
šiuolaikinės tarybinės litter 
ratūros pažinimą. Puškino, 
Lermontovo, Gogolio, Tur
genevo, Levo Tolstojaus, 
Čechovo, Gorkio, Majakov- 
skiOj Aleksiejaus Tolsto
jaus, Šolochovo, Erenbur- 
go, Fadiejevo ir kitų rašy
tojų kūriniai pasidarė lie
tuvių tautai artimi ir bran
gūs.

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 ATLANTIC AVĖ.,

prasidės lygiai 4
G. Kazakevičiaus-Orkestrą. Įžanga $1.00

bes aukštai idėjinei lietu
viškajai knygai daugėti. 
Pakanka pasakyti, kad po 
Tarybų Lietuvos išvadavi
mo iš vokiškųjų • okupantų 
bendras Lietuvoje išleistų 
knygų tiražas gimtąją kal
ba prašoko 20 jnilijonų eg
zempliorių.

Buržuazinėje Lietuvoje 
kųygos buvo leidžiamos ne
dideliu tiražu 
dinimo 
egzempliorių, 
rinkiniai — 
egžempliorių. 
prastas knygos tiražas yra 
8-10 tūkstančių egzemplio
rių ir net daugiau. Antai, 
Teofilio Tilvyčio poema* 
“Dičius” ryškiai piešianti 

!buržuazinės viršūnės supu
vimo vaizdą, buržuazinėje 
Lietuvoje 1939 metais buvo 
išmista 1200, egzempliorių 
tiražu, o dabar ji iš naujo 
išleista 10,200 egzempliorių 
tiražu. Garsiosios lietuvių 
rašytojos Žemaitės kūrinių 
leidimo tiražas siekia. jau 
80,000 egzempliorių. Tai 
daugelis kartų daugiau to, 
kas buržuazinėje Lietuvoje 
buvo išleista per visus 50 
metų' nuo jos literatūrinės 
veiklos pradžios.

Už 'marksistinės literatū
ros' skaitymą ir platinimą 
buržuazinėje Lietuvoje grė
sė katėjimas. Dabar mark
sizmo - leninizmo klasikų 
kūriniai plačiausiai paplito. 
Lietuvių kalba pasirodė 
šimtai marksizmo - leniniz- 
pio klasikų kūrinių pavadi
nimų. •' *

Tik Tarybų valdžia įgali
no lietuvių tautą plačiai pa
žinti savą dailiosios litera
tūros klasikų kūrinius. Do
nelaičio, Poškos, Valan
čiaus, Maironio, Žemaitės,

k 3 pusi.—Ląisvė (Liberty, J 
Lithuanian Dailj /
Penkt., Spalių 15, 1948

ŠOKIAI
LKM Šokių Ansamblis šoks 

tautinius šokius
Kalbės DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
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Parašė K? Simonovas

DIENOS ir NAKTYS
10—1—48 • APYSAKA . —12—

(Tva) Saburovas atsikėlė nuo sofos- ir priėjo

Cliffside, N. J.

-r--Dėkui, dėkui, — pakartojo Sabu
rovas, matydamas, kad ji tylėdama te
bestovi, ir staiga supratęs, ko ji laukia, 
išsitraukė iš už aulo kareivišku įpročiu 
užkištą šaukštą.

— Gera sriuba, gardi, — pasakė jis, 
—labai gardi... Jūs eikite; o tai vėl 

pradės šaudyti.
Naktį, pasinaudodamas tamsa, pas 

Saburovą atsėlino Maslenikovas. Saburo
vas vos jį bepažino — toks jis buvo ap
žėlęs ir staiga keistai suaugęs. Žiūrėda
mas į Maslenikovą, Saburovas pagalvojo, 
had, tur būt, ir jis pats per tas dienas 
pasikeitė. Jis jabai pavargo; Pavargo ne 
tiek dėl nuolatinio pavojaus jaušmo, kiek 
dėl atsakingumo, kuris gulė jo pečius. 
Jis nežinojo, kas buvo pietuosę ir kas 
šiaurėje, nors, sprendžiant iš kanonados, 
visur ėjo mūšis, — bet vieną jis tvirtai 
žinojo ir dar tvirčiau jautė: tie trys na-

,prie telefono.
— Miegate? — kurčiu, tolimu balsu' 

pasakė telefonu Babčenko.
—Taip.’

— Miegate, o pas jus viskas tvarkoje?
— Viskas tvarkoje, — pasakė Sabu

rovas, jausdamas, kad nuo šito jį pyki
nusio pokalbio praeina miegas.

— Naktinės atakos atveju priemonių 
ėmėtės?

— Ėmiausi.
— Na, tai miegokite.
Ir Babčenko padėjo ragelį.
Taip pat atbudęs ir sėdėjęs ant lovos 

priešais Saburovą, Maslenikovas iš Sa- 
burovo atsidusimo galėjo maždaug įsi
vaizduoti ir tai,f kokio turinio buvo po
kalbis, ir tai, kad kapitonas., jpyko dau
giau, negu paprastai.

— Papulkininkis? — paklausė Masle
nikovas.

\mąi, sulaužyti langai, sudaužyti butai, 
jis, jo kareiviai, užmuštieji ir gyvieji, 
moteriškė su trejetą vaikų rūsy — visa 
tai, kartu paėmus, buvo Rusija, ir jis, 
Saburovas, gynė ją. Jei jis numirs arba 
pasiduos, tai tas gabaliukas nebebus Ru
sija ir pasidarys vokiečių žeme, o to jis 
negalėjo įsivaizduoti.

Vjsą ketvirtą, paskutinę naktį, kairė
je ir dešinėje griaudė žūtbūtinė kanona
da. Į kiemą ir tiesiog į namą atskrisda
vo sviediniai, matyt, ir vokiečių, ir mū
sų ir paryčiu mūsų gal net dažniau, ne 
kaip vokiečių. Saburovas iš pradžių ne
tikėjo, paskui tikėjo, paskui vėl netikėjo 
ir tik auštant pagalvojo, kad kitaip ne
gali būti ir kad prie jo artinasi savieji...

Auštant į kairiojo kraštinio namo kie
mą įsiveržė mūsų automatininkai, supra
kaitavę, purvini, įniršę. Jie vijosi vokie
čius, jiems atrbdė, kad ir čia taip pat vo
kiečiai. Buvo sunkų, beveik neįmanoma 
juos sulaikyti ir neleisti jiems, beieškant 
vokiečių, toliau bėgti šiaiš namo korido
riais ir rūsiais.

Vienas pirmųjų, kurį pamatė ir apka-

Sąburovas tylomis linktelėjo ir paban
dė -vėl prigulti. Bet, kaip tai dažnai esti 
ypatingo nuovargio dienomis, staiga vi
dury pertrauktas miegas jau nebeužėjo. 

w Pagulėjęs keletą minučių, Saburovas nu
leido basas kojas ant grindų, užsirūkė ir 
pirmą kartą atidžiai apžvalgė kambarį, 
kuriame jau keletą dienų buvo jo štabas. •

Vaškuotos drobės staltiesėje," kuria 
buvo uždengtas stalas, buvo du neseniai 
pradeginti ratai — vienas didesnis, ma
tyt, nuo keptuvės, antras mažesnis — 
nuo kavinuko. Matyti, buto šeimininkas 
išvažiavo iš čia, anksčiau išsiuntęs šei
mą, ir keletą paskutinių dienų neįpras
tai viengungiškai gyveno. Spintoje oro 
banga buvo išmušusi stiklines dureles, ir 
jis nieko negalėjo spręsti apie šeiminin
kus, nes iš jos viskas buvo išimta. Užtat 
ant rašomojo stalo, išliko daug šeimyni
nio gyvenimo pėdsakų. Virbalai su pra
dėtu nėriniu,' technikinių žurnalų krūva, 
keletas apdriskusių Čechovo knygelių, 
seni murzini trečios klasės vadovėliai ir 
tvarkinga krūvelė naujų vadovėlių ket
virtajai ... Paskui Saburovui į akis 
krito vaikiški rbsų kalboj sąsiuvinėliai.

. ĮVAIRIOS ŽIBIOS
Englewood ligoninė, kuria 

daugelis jr šio miestelio žmo
nių naudojasi nelaimėje, nu
tarta žymiai padidinti.,
, Praeitą savaitę ", įvyko vie

šas susirinkimas apkalbėjimui 
ligoninės -padidinimo reikalu. 

’Architektbrjai išdavė rapor
tus, pranešdami, kad padidi
nimas -ligoninės kaštuos $2,- 
,250,000.' Susirinkime pradžia 
padaryta' su $222,000.; ;

Labdaringi ir paitrijotingi 
tie amerikiečiai.

Mūšų gyvenimo eigoje at
sitinka ir 'tokių nu'otikių, kad 
smarkuoliai kaltintojai patam
pa patys kaltinamais.

Vasaros laiku Palisades %
Amusement Parko savininkai 
uždraudė juodveidžiams mau
dytis parko prūde. Dėl to 
jutfdveidžiai, vadovybėje Civi- 
Ičms Teisėms Ginti Komiteto, 
pastatė prie parko pikietą. 
Parko savininkai pašaukė po
liciją, o šioji pikiętinin-kus 
areštavo ir nubaudė nuo $10 
iki $25 žėdną. Dabar nu
baustieji atsikreipė į federal) 
aukštąjį teismą, reikalaudami 
iš Cliffside ir Fort Lee miestų 
valdininkų (parko teritorija 
randasi abiejuose virš minė
tuose miestuose) $80,000 už 
.neteisėtą areštavimą įr nu
baudimą. >

Kaltinamais nniestų viršyto
mis yra:' teisėjas V. C. Fran
ke, policijos ch.iefas F. Bor
teli, policijos leitenantas J. 
Bruly ir pojicistas E. Filipo- 
vich iš Cliffside. Iš Fort Lee: 
teisėjas W. Aronsohn, polici
jos chiefas F. Stangef, poiicis- 
tas. A. Bruno ir Palisades Par
ko savininkai.

Greitoj ateityj patirsime 
aukštojo teismo nuosprendi-

Praeito pirmadienio vaka-

re Hudson County Progresy
vūs Partijos komitetas Henry 
Wallace for President suruo
šė gerą koncertinį susirinki
mą. Parengimąs įvyko Union 
City aukštosios mokyklos pa
talpoj, 'Programa 'susidėjo iš 
dainų, muzikos jr kąįjį>ų« Pui
kią kalbą pąąake Hudson 
County PP komiteto narys 
Louis Moroz e.

žmonių susirinko apie 600. 
Aukų rinkimų agitacijai su
dėjo virš $1,000.

• * * *
Tie, kurie zingeidąujat ma

tyti Laisvės Ti^ąujdnį (Free
dom Train), t^i ųiinėto trau
kinio parodą įvyks 24 d. spa
lių Hąckęnsąęk, N. J.

Traukinys stovės Packard & 
Bamberger Co. didžiajame 
pliacluje ties Main St.

★ l ★ ★
Pagarsėjusi liežuvavimu 

apie “raudonųjų šnipijadą” 
Miss E. T. Bentley bėdoje.

William W. Remington iš 
Ridgewood, N; J., patraukė 
ją teisman, " reikalaudamas 
$100,000 už jo apšmeižimą. 
Ji (Bentley) papasakojo ne- 
amerikinės veiktos tyrinėto
jams, būk Ręmingtonas yra 
komunistas ir šnipinėjas del 
Sovietų Rusijos.

Kas nors ją turi sudrausti.
★ ★ ★

Bergen Co u pty freeholders 
irgi nusiskundžia dėl inflia
cijos. Sako, kad jau šių me
tų budžete yra trūkumo $226,- 
500, o iki pabaigai metų dar 
kavalkas laiko.

Tas jų.'“signalas” supranta
mas. Taupykit centus ir bū
kit prisirengę dėl ateinančių 
metų dar aukštesnių taksų 
mokėjimui.

šio miestelio senesniems gy
ventojams artimai žinpmas 
“Orange and Black” busų 
kompanijos savininkes Phillip 
Engelhardt, sulaukęs 75 me
tus amžiaus, praeitą savaitę

BINGHAMTON, N. Y.
Itiet. Literatūros Draugijos < 

20 kuopos susirinkime, spalių 
8 d., buvo skaityta paskaita 
apie baudžiauninkų užtaryto
ją kun. Strazdelį. Paskaitą 
paruošė ir paskolino brookly- 
niętis daktaras A.- Petriką, o 
skąitė S. Jasilionis. Paskaita 
gana įdomi.

Kuopa rūpinasi ateinančiais 
rinkimais. Pirmiau ji pasklei
dė (pasiuntė) vietos lietu
viams gerą skaitlių brošįųros 
“Hęnry Wallace ir Naujoji 
Partija,” o dabar imasi pa- ♦

pasimirė. Savo milioninį tur
tą paliko sūnams ir dukterims.

Jis buvo iš Austrijos imi
grantas ir žymėtinai su gabus 
biznierius. 1916 metais irra 
aukavęs dėl, Lietuvos šelpimo 
Fondo, o 1922 pasipirko ’’Lais
vės” ąkciją.”

Pastaruoju laiku gyveno 
Jersey City.

Vasaros laiku mes, cliffsi- 
diečiai, nesurengėm jokio pa
rengimo, bet kur tik šioj apy
linkėj progresyvės organizaci
jos ką nors surengė, visur da
lyvavom. Dabar, brui atvė
sus, turėtume ir mes kokį pa- 
žmonį suruošti. Apie tai pa

galvok in« e-.pasi tarkime.

ALDLD 77-tos kuopos susi
rinkimas^ įvyks trečiadienį, 27 
d. spalių (Oct.), 8 vai. va
kare, pas K. Steponavičių, 
346 Palisade Ave.

Įsitėmykite, kad susirinki
mas jvyks naujoj vietoj — K. 
Steponavičiaus skiepe.

Į susirinkimą kviečiami vi
si nariai ir narės atsilankyti. 
Tikimės, kad jau būsime ap- 
laikę šių metų Dr. Kaškiau- 
,čiaus ;p ar ašy tą knygą, o ir 
šiaip daug reikalų turėsime 
aptarti.

Kazys Bevardis.
■ t

siųsti “Balsuotoją.’'
Pasveikinti Sveturgimių Pro

tekcijos Komiteto konferenci
ją kuopa paaukojo iš iždo $2, 
o Jr nariai aukojo: S. Jasi
lionis, M. Liužinieuė, J. Vai
cekauskas ir Ą. J. Navalins
kas f o $1; V. KamiuęHįę-
ųė, P. J; -Skreb.is,
A. Žemaitienė ir H. žukįęnė-— 
po 50 c. J. Kireilis 19 c> Vi
so pasiųsta $8.69.

Kuopa užsisakė 25 egzem
pliorius “Vilnies” išleistos bro
šiūros “Mokslinio Socializjno 
šimtmetis ir Dabartis.” J.

LLD 20 kuopos Moterų Sky
riaus susirinkime, kuris įvyko 
spalių 1 d., Lietuvių Svetai
nėje, tapo išrinkta diępra&čio 
Laisvės vajininkė J. K. Naya- 
linskienė, o pagelbininkė M. 
Kazlauskienė. Taipgi ir kitos 
draugės pasižadėjo pagelbėti 
gauti naujų skaitytojų ir at
naujinti prenumeratas tiems, 
kuriems jau pasibaigė.

Vajininkė prašo visas drau
ges ir draugus, kurių tik pre
numeratos pasibaigė, atsinau
jinti per ją. Taipgi/ pagal 
išgalę paaukoti diepraščio 
Laisvės Popieros Fonduį dole
rį, kitą, nes dabar viskas "yra 
pabrangę.

Minėtąm tikslui jau sekamai 
aukavo: A. Bagdonai* $2, J. 
Vaičekauskas $1.50, V. Gįai- 
dis ir Veronika Kapicaųskie- 
ne po $1. Viso $5.50. Varde 
Moterų Skyriaus tariu, jums 
širdingai ačiū! Ačiū tiepis, 
kurie patys savo pren.umera- 
tas atnešė ir pasimokėjo, taip, 
kad nereikėjo man laiko eik
voti, kurio mažai turiu.

Ateivių teisių gynimui ir ap
gynimui areštuotų darbininkų 
vadų aukavo G., K. ir V. po 
$2. Ačiū už aukas!

J. K. N a valinskienė, 
.Moterų Skyr. Koresp.

bino Saburovas, buvo Babčenko — išsite
pęs purvu ir kalkėmis, nuvargęs,- apžė
lęs, ilgai lauktas Babčenko, užkabintu 
ant kaklo automatu.

— Aš gi tau sakiau , telefonu, kad 
greit ateisiu, r— pasakė, beveik šūktelėjo 
Babčenko.

Vis dar neįprastai šypsodamasis, jis 
dū kartus perėję kambarį, paskui bark
štelėjęs automatu, sėdos už stalo, užsi
kvempdamas jį, ir, pagaliau, paklausė 
jau pirmykščiu įprastu tonu:

— Kiek nuostolių? '
— penkiasdešimt trys užmuštų, šim

tas keturiasdešimt penki sužeistų, — pa
sakė į>aburovas.

— Netaupai žmonių, — pasakė- Bab
čenko, r- nętaupai. 0 šiaip njeko, gerai 
laikeis. Pasakyk, kad man duotu van-

Saburovas, ^atsisukąs į Petią, paliepė 
duoti vandenę,1 bet kai jis yėl atsigręžė, 
.paaiškėjo,kad papulkininkiuivandens jau 
nebereikia: pasidėjęs galvą ant ųepato-^ 
giai iš po rankos kyšojusio automat dis
ko, jis ‘miegojo. Tikriausiai jis taip pat 
nebuvo miegojęs visas šias dienąs. Sa
burovas pagalvojo apie tai ir, staiga pri-. 
siminęs save ir visas tas keturias dienas, 
pajuto baisų'nuovargį. Kad nenuyirstų 
prie stalo taip, kaip Babčenko, jis atsi
stojo ir, prisišliejęs prie sienos, sunkiai 
ištraukė iš kišenės savo didelį laikrodį. 
Jišs rodĮė 9 vai. 15 min. —- praėjo lygiai 
keturios paros įr septynios valandos nuo 
to laikŽ, kai jis, Četios pakeltas, nušoko 
nuapalangės į šį -kambarį.

VI ‘
Praėjo dąr ketvertas parų, taip pat 

kupinų sminganciųjų bombonešių spie- 
' gimo, kurčių sviedinių smūgių ir sauso- 

vokiečių kontratakų automatų tarškėji
mo. Tiktai devintą parą stojo kažkas pa
našu į tylą. ;

Saburovas atsigulė' netrukus po sute
mų, feet po trijų valandų * jį pažądino 
skambutis. Babčenko, nemėgęs, kad jo 
pavaldiniai miegotų, kai jis pats hemie- 

• ga, paliepė budinčiam pažadinti Saburo- 
vą: • v ■
4 puąk —Jotyje

Su profesionaliniu smalsumu žmogaus, 
kuris kadaise ruošėsi pedagoginiam dar
bui/jis ėmė sklaidyti tuos - sąsiuvinius. 
Vieno pirmame puslapyje b.uvo pradžia 
rašinio: “Kaip mes buvome malūne?’ 
“V^kar mes buvome malūne. Mes Žiūrėj 
jome, kaip mala miltus.*.?’ Žody “me- 
liut” (mala) — “u” buvo išbraukta, pa
rašyta “a,” o po to atstatyta “u.” “Iš 
pradžios grūdus veža ,į elevatorių, pas- ' 
kuį iŠ elevatoriaus transporteris . veža 
juos į malūną, paskui.. ?L

Užskleidęs sąsiuvinėlį, Sąburova.s at
siminė, kaip dar nuo kairiojo Volgos z 
kranto jis matė didžiulį liepsnojantį ele
vatorių, gal būt, tą patį, apie kurį rašė 
šiame sąsiuvinėlyje. <, . * 1

Maslenikovas taip pat prislinko prie 
vaikiškųjų .sąsiuvinėlių,, lėtai juos sklai
dė ir staiga prašneko apie savo vaikystę.

Pokalbiuose su Saburovu jis prie tos 
temos ne kartą grįždavo, ir dabar Sabu-' 
rovas pajuto, kad Maslenikovas ne tiek 
nori jam papasakoti savo vaikystę, kiek 

• jį patį įtraukti į pokalbį apie praeitį.
' Sąburo^ąs nebuvo toks žmogus, kuris • 

* tylėtų dėl niūrumo arba principo; jis 
mažai kalbėjo dėl to, kad beveik visados 
buvo užimtas reikalais, *ir todėl, kad mė-' 
go su savo-mintimis liktis vienas, ir dar 
dėl to, kad.visados bevelijo klausytis ki
tų, laikydamas, kad dar tiek maža tenu
veikė, kad jo gyvenimo apysaka kitiems 
neįdomi.

Taip ir dabar Saburovas bevelijo tylė
damas klausytis Maslenikbvo. Jisątai įsi
gilindavo į jo žodžius, tai atsiduodavo 
sąvoms mintims, pamažu vartydamas 
ant stalo gulinčius daiktus. ,

Antrasis kūdikis bute, matyt, ‘buvo vi
sai mažiukas. Ąnt .stalo mėtėsi

. išplėštų iš sąsiuviniuko lapų, išbraižytų 
‘ raudonu ir mėlynu pieštuku. Piešiniuose 

buvo atvaizduoti kreivašoniai namai, de* 
gą fašistų tankai, krintą su juodais dū
mais fašistų lėktuvai ■ ir aukščiau visko 
mažiukas, raudopu pješt.ųku nupieštas, 
naikintuvas. Tai buvę arpžipą$ vaikiš
kas karo įsivaizdavimas — mes tik šau
dėme, o fašistai tiktai sproginėjo.

(Bus daugiau)
♦.ŠPaUu ii, ... ■ ■ ..

Koncertas Šok iai
Arba Lietuviškas "ŠURUM ■ BURUM"

I z

Rengia Philadelphijos Lyros Choras

ŠEŠTADIENĮ, SP LIŲ ■ OCTOBER, 16, 1948

- i o

Philadelphijos Lyros Choras, vąd. Rose Behmer, kuris dainuos gražiausias liaudies dainas*
Taipgi Dainuos DOLORES PETRONIS Puikiai išsilavinusi dainininke iš New Yęrk.

LITHUANIAN MUSIC HALL 271pHILADĘ^W,Ap|:. ’

DURYS ATDAROS 7 P. M. . ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI.
KONCERTAS NUO S P. M. ' * TAKSAI IR WARDROBE ĮSKAITYTA

ŠOKIAI PRIE KE^MpRE KARAVAN ORKĖSTROS 
v.„„u yįsus kviečiame aMaukyti į šį gražų pasilmlismimm.ąi---Rengėjai,



Hartford, Conn rie taip gražiai parėmė veiKenosha, Wis

net už

TeL EVergreen 8-9770LITUANICA SQUARE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ
TeL EVergreen 4-961?

iMbMHHmilhMME

TELEPHONE 
8TAGG 2-5043

Su Puikiu
Pamušalu

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

MATYSITE VIENĄ JO 
didžiųjų kūrinių ,

Party 
žen- 

ir nėr

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą. «

Moderniškai (rengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-6.172

(SHAL1NSKAS) 

Funeral Home
84-0^ Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N.Y 

Suteikiam garbingas laidotuos

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N, Y.

RONKONKOMA
8634

"ADAM HATS
-j wottrs menr imiu«oi Mirs kats

Žiūrėkite telefonų knygų dėl
Arčiausios Adam Skrybėlių Krautuvės

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

1113 Mt. Vernon St 
PHIEĄDBibPffiA, PA

Telefonas' P6plar 4110

Net už $5.00 iš viso jūs gau
nate Adam Royal įvairių pato
gių, madingų Hollywoodo stilių 
ir rudeninių spalvų. Rankomis 
pagamintos iš importuotų vil
nų. Neprilygstamos stilium, 
gerumu ir verte už tokią kai
ną! Kitos nepalyginamos ver
tybės $6, $7.50 ir iki Dešimts.

Nauja Partija Ištrauki 
4 Kandidatus; Prašo 
Demokratų Tuorn Pat 
Atsimokėti \

Kiekvienas apšvietą brangi
nantis žmogus turi rūpintis 
gavimu Laisvei naujų skaity
tojų.

Po gastrolių Alytuj, Simne, 
Krosnoj ir kitur, teatras pra
dėjo ruoštis naujai premjerai. 
Šią savaitę intensyviai vyko 
Ostrovskio pjesės “šviečia, bet 
nešildo” repeticijos. Jos jau ei
na j pabaigą ir pirmą kartą 
Marijampolėje statomas didžio
jo rusų dramaturgo kūrinys ar
timiausiomis dienomis išvys 
rampos šviesą. Teatro repertua
re tlabar yra tarybinių rąšyto- 
jų Arbuzovo, Dauguviečio, Bal
tušio, prancūzų klasiko Molje
ro bei kitų dramaturgų pjesės.

Ostrovskio pj.esę Marijampo
lėje stato režisierius Tunke
vičius, dekoracijos ir kostiumai 
— dailininko Vedegio.

B. DAUGUVIETIS 
Vilniaus Valstybinio Dramos 

Teatro Dramaturgas 
ir Režisierius

FRANCO* SIŪLOSI 
KARAIS

Madrid. — Ispanijos dik
tatorius Franko, pasižadėjo 
kariauti prieš Sovietus, jei
gu rusai, esą, užpultų- bet 
kurį kitą vakarų Europos 
kraštą, v

PHILADELPHIA, PA.
Naujiena, kurioj labai daug Jau

kia. Lyros Choras rengia koncertą 
— taipgi suvaidįns dalį akto iš vei
kalo “Iš Meilės.“ Po: to bus puikus 
balius. Choristai prisirengę smagiai 
palinksminti lietuvius, kaip senes
nius, taip ir jaunimą. Šios progos 
nepraleiskite. Įvyks spalių 16 d., 
Lietuvių Muzikalėj salėje. 2715 Alle
gheny Ave., 8 v. v. Įžanga $1. — 
Kom. (242-243)

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Lisbon, Portugalija. —Iš 
angliškai - amerikinio Aus
trijos ruožto pergabenta 
500 austrų vaikų į fašistinę 
Portugaliją — “sveikatai 
pataisyti.”'

Essin nurodo, kad Ėdmunct 
V. Bpbrowicz; PPP' kandida
tas 4-tam distriktę turi gerą 
ir ilgą rekordą, kaipo kovo
tojas už liaudies interesus ir 
būdamas vienas* kandidatas 
gali lengvai sumušti dabartfnį 
republikonų r ę a k c i o nierių, 
John J. Brophy.

Liūdesio valandoj kreipi 
kites prie rąanęs dieną ar 
naktį, greit1 suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

PERIFERIJOS TEATRAS 
RUOŠIA OSTROVSKIO 

PJESĘ
Panevėžys, Telšiai, Mari

jampolė, liepos 25. d. — Teatro 
gastrolės čia būdavo retai su
laukiama kultūros^ šventė. Da
bar sįe miestai turi savo nuola
tinius > teatrus, lankančius savo 
ruožtu valsčius bei kaimynines 
apskritis. Tarybų valdžios me
tais ^teatras įėjo į šių miestų 
gyventojų -buitį.

Kuo užimtas šią savaitę vie
nas iš jų — Marijampolės te
atras ?

Su kalbėtojais sykiu buvo 
atvykusios dainininkės K. A- 
bekienė ir A. Kenstavičienė. 
Jos net dviem ątvejais daina
vo labai gražiai ir sutartinai. 
Girdėjau; moterys sakė, kad 
jeigu jos dainuotų ir visą 
naktį, nenusibostų klausytis jų 
dainų. Kenošiečiai labai dė
kingi draugėm A. Kenstavičie- 
nei ir K. Abekienei už gražų 
padainavimą. Kenoshietis.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

______  t

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

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

Ir, tt., telefonuokitė 
SHorproad 8-9380

; Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite. , ' »

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams, 

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

, MILWAUKEE, Wis.—Wis- 
consino Peoples Progressive 
Party paskelbė, kad ji ištrau
kia keturis kongresinius kan
didatus* (1-mam, 2-ram, 3- 
čiam ir 6-tam distriktuose) 
“apvienijimui liberalių ir pro
gresyvių jėgų naudos dėlei,” 
ir kartu atsikreipė į demokra
tus taip pat padaryti, ištrau
kiant savo kandidatus 4-tam 
ir 10-tam distriktuose, palie
kant Juos Wallace’o kandida
tams. • ' - •
' šį paskelbimą padarė Mi

chael Essin, PPP ckzeį'utyvis 
direktorius ir kaftididatas į 
Generalinio Prokurorą urėdą. 
Essin savo pranešime sako, 
kad PPP, nestato savo kandir 
dato 5-tam distrikte, kad 
tuom sudarius didesnę spėką 
liberalu ir progresyvių^ apvei
kimui reakcinio" republikono 
Charles Kersten. Pries Kers
ten kandidatuoja demokratas, 
buvęs kongresmąnas Andrew 
Biemiller.

People’s Progressive Party 
čionai atsišaukia į Demokra
tų Partiją padaryti tą pat, jei 
tikrai ndri nugalėti reakciją ir* 
pasitarnauti liberalizmui. Peo
ple’s Progressive ,Party pra-: 
šo ištraukti savo kandidatą 4- 
tam distrikte.

Po $1—V. J. Valley, J. ir 
V. Simonai, J. Olton, J. ir F. 
Mituzai., A. Klimas, Ą. Gri
gaitienėj M. Sabaliauskienė, J, 
žemaitis, A. Totpi;ėlis, J. Yą- 
sinę, J. Bagdonas, «L Beržinis, 
J. Ęilkauskas, Ž. Yuškienė, L. 
Mankienė, B. Muleranka, W. 
Brazauskas,J. Gjraitis, J. Vei- 
veris, M. Ramoškienė, K. Mill
er, A. Kiškiūnas, T. Kranaus- 
kien.ė, F. J. Repšys, M. John
son, M. Urbon; M. Ramanaus
kas, J. AibaviČius, F. Bučins
kas, J. Eskonis, S. Laulent, 
M. švilpa, D. Raymond, V. 
Lelešius,. J. Margaitis, M. 
Nixon, J. Kazlauskas ir L. 
Žemaitienė, Po* 50 centų— 
C. Juovanauskas ir P. diraitis.

Širdingai .^įčiu visiems, kur

' Prakalbos Gerai > Pavyko
Pirmadienį? spalių 4 dieną, 

German-American svetainėje 
Progresyvių Partijos lietuvių 
skyrius surengė prakalbas 
prezidentinių rinkimų klausi-

Pavojingiąusiu 
Yra CPKonski

Atsakomybė už ,išrinkimą 
O’Konski, “juodžiausios rūšies 
reakcioTiieriaus 10-tam* dis
trikte, priklausys demokra
tam,” Essin sakė, “jei jie ne
ištrauks savo kandidato, k*uris 
pasitarnaus suskaldymui libe
ralių ir progresyvių jėgų.

Essin persergėjo ir smerkė 
demokratų kandidatą’ 10-tam 
distrikte 10-tam distrikte, Da
niel W. Hoan, buvusį socialis
tu merą Milwaukee, kuris de
mokratų buvo perkeltas iš 
Milwaukee sudarymui trikam- 
pinių lenktynių praimerėse -ir 
suteikimui galimybės O’Kons- 
kiui ’laimėti nominacijose. 
Toliau Essin nurodo, kad Ch. 
Polich PPP kandidatas, būda
mas fąrmeriu ir turėdamas di
delės įtakos tarpe jų ir ko- 
operatyvio judėjimo, gali len
gvai vieną reakcinių, O’ Kons- 
kį, apgalėti.

Trys likusieji PPP kandida
tai yra’: Emil Muelver 7-tam; 
"Oliver J. Rasmussen 8-tam ir1 
Lincoln Jahr 9-tam, bus cen
triniai punktai, kur visi nuo
širdūs liberalai ir progresy
viai stengiasi ap vienyti savo 
jėgas, šiuose distriktuose de
mokratų jėgos yra visai ne
žymios. Milwaukietis.

4

Paul Gustas funeral Home 
INC.

Naujai 
giai gali 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. '

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg pare! 
kala v imu. Mūsų telefonas niekad nęmiega*

mu. Kalbėtojai buvo: L. Prū- 
seika, Vilnies redaktorius, ir 
R. Mizara, Laisvas redaktorius 
iš Brooklyn, N. Y.

Pirmutinis kalbėjo L. Prū- 
seika spaudos klausimu. Jis 
savo kalboj nurodė, kokią ro
lę sulošė Vilnis ir Laisvė A- 
merikos lietuvių tarpe, ir kvie
tė visus, kad, sulyg "išgalės, 
pasidarbuotų Vilnies ir* Lais
vės naudai šio vajaus laiku.

R. Mizara kalbėjo balsavi
mo klausimu. Jis faktais pri- 
rodė, kad republikonų *ir de
mokratų partijų skirtumas yra 
tik iš vardo, o dirba bendrai, 
kaip tarptautinėje politikoje 
už surengimą naujo karo, taip 
čia, Amerikoje, už suardymą 
unijų. Neseniai abiejų parti
jų kongresmanai bendrai bal
savo už Taft-Hartley bilių. 
Kalbėtojas sakė, kad jeigu no
rim, kad mūsų sūnūs nebūtų 
pasiųsti į naują karą, „balsuo
kime už Progresyvių Partijos 
kandidatus, balsuokime už 
Henry Wallace ir Glen Tay-

(RAMANAŲ8KAS)

■■■ Laidotuvių
M Direktorius

PRANEŠIMAS
LDS 3-CIOS APSKRITIES 

KUOPOMS
Malonėkite sugrąžinti neparduo

tus bilietus A. Matulio bankietui. 
Taipgi už parduotus bilietus pinigus. 
Mes turime žinoti iš anksto kiek bi
lietų parduota. Bankietas jau už sa
vaitės laiko. Tad nepamirškite išpil
dyti šį prašymą. Pinigus ir tikintus 
grąžinkite P. Wagnis, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (243-244)

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

lęreipkitės į
Lorimer Coffee Shop

Frank DomikaitU 
Savininkas

417 Lorimer Street 
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virto® 
mėsos valgiai. Taipgi 

žovių ir pieninių valgių 
•gražus pasirinkimas.

Mirė Mąrijpna Kapsleriene
Mirė1 Marijona (Kin.lee) 

Kanslerienė. rugsėjo 20 dieną 
ir palaidotu 22 d. Velionė pa
liko nuliūdime keturis sūnus— 
Joną, Gabrielių, Walterį ir 
Feliksą, ir dvi dukteris—Mil
dred ir Lucy.

Mirė sulaukus ;Q6 metų. Jai 
susirgus buvo padaryta opera
cija, po kuriosji greitai mirė.

Iš Lietuvos paėjo »iš Šeduvos' 
miesto, po tėvais vadinosi Cin- 
dukė. šioj šalyj, išgyveno 43 
metus. Vedusi, vedė pavyz
dingą gyvenimą ir gražią šei
mą išauklėjo. |

Velionė buvo pašarvota 
Gray Memorial koplyčioj, 
Ctfanforde. < Išlydint* į kapus 
Petras Taras pasakė atsisvei
kinimą kalbą, o A. Skairius 
kalbėjo, ant kapų,

Nuo kapų giminės ir palydo
vais buvo užkviesti susirinkti 
pas velionės dukrą Lucy į na
mus, kur buvo suteikta už
kandžiai. Velionės sūnai ir; 
dukros visiems ir visoms taria 
širdingai ačiū, kurie dalyvavo 
šermenyse ir laidotuvėse.. Lai 
būna Marijonai lengva žeme
lė! Giniinęms reiškiame už
uojautą. Ukrinas.

J. J. Kaškiaučius, M. D 
630 Summer Avenue, 

Newark 4, N< J. 
HUmboIdt 2-7964

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway, 
Brooklyn, N. Y.

x * Tel. ST. 2-8342

Proga pamatyti Dauguviečio 
stambųjį scenos kūrinį “Per
galę” philadelphiečiams yra 
lyg “iš dangaus iškri
tusi dovana.” Tai šiurpieji 
vaizdai iš Lietuvos liaudies iš
gyvenimų nacių okupacijos 
metu. ■'

Įsigykite bilietus iš anksto. 
Ir kitus pakalbinkite tai pa
daryti. Kaina — $1.25. Su 
tuo pačiu bilietu po vaidinimo 
galėsite dalyvaut Šokiuose ir 
pasivarsinime.

Rengia Philadelphijos Lie
tuvių Moterų Kliubas. Dra
mą suvaidins Brooklyn© Lie
tuvių Liaudies Teatro kolekty
vas. z

Vieta — Lietuvių Muzikalu 
'Salė, 2715 E. Allegheny Ave.

Dąta—šeštadienis, lapkričio 
(Nov.) 27, Laikąs—5 vai.

Rengėjos.

tarti. — Jieva GetežauskienS, org. 
(242-243)

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

JOHHNX JOHNSTON
• •

Jaunas Jurliiu žvaigždė
nešioja ADAM Pork-j>ie stiliau:

ADAM HATS

Tenka pastebėti Connecti
cut valstijos balsuotojams, kad 
Henry Wallace partija, kuri 
kitur vadinasi Progresyvių 
Partija, tai mūsų valstijoj va
dinasi Peoples Party. Jos su
rašąs yra peiktoje, vietoje iš 
viršaus. Balsuojant mašinomis 
paspauskite apskritą rankutę 
ties Peoples Pai’ty vardu, o 
kur balsuojama ant popierinių 
balotų, tai ties Peoples 
padėkite kryželio (X) 
klą. Atminkite tą gerai 
padarykite klaidoms.

W. Brazauskas

Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABOĘIUS

Tdėfonupkite dieną ar naktį 
EVergreen 7-4774

išdekoruota šęrmeųų koplyčia, kur šeimos pato- 
atiduoti paskutinę .pagarbą savo mylimiesiems,

būkite atsargūs 
Ypatingai Senesni žmonės
Mainantis orui, dauguma žmonių 

serga slogomis ir kitokiomis ligo
mis. Būkite prisiruošę, kad atsigin
ti puo ligų, naudokite No. 2 M. J. 
švilpas Salvjį-Mostis, Jkuri suteikia 
malonios' šilumos. Gaivina kraują ir 
prašalina įvairius paviršutinius 
skausmus, kaip, tai: reumatizmą, ko
jų ir rankų skaudėjimą, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų. Su
stingimą, neveiklumą, tirpimą, mėš. 
lungį. traukimą, nikstelėjimą, persi
šaldymą ir aštrų kosulį nuo persi
šaldymo. Greitai gausite pagalbą.

Kaina $1; ’■ • '
Taipgi kurie turite odos ligas, iš

bėrimus, votis, (rash), nušašimą, 
Athlete’s Foot, Sinus, nudeginimą, 
nušutimą, nosies ar burnos nesvei
kumą, ronas (tik ne vėžio), kojų 
tynimą ir skaudėjimą, vartokite 
No. 3 M. J* S. Miracle Salve. Ši 
mostis stebėtinai greit gydo. Kaina 
tlįk $1. Jeigu turite kokius niežėji- 
Xnus ar Poison Ivy. vartokite No. 4 
Salve, nuo niežėjimo. Kaina $1.

Jei turite piles (varvančias ar 
ne), vartokite No, naujai išrastą 
męstį, tuoj prašalina piles be pjaus
tyto. Kaina tik $2 už dėžutę.

No. 1 M: J. S. Miracle Ointment 
nuo danties skaudėjimo* Prašalina 
gėlimą ir smegenų (gums) nėsvei- 
kumą. Kad ir neturite dantų ir 
skaudą smegenis, tai tuoj gausite 
pagalbą nuo šios mosties. Kaina $1. 
Kurie pirksitė už $5, gausite ękstrą 
dovanoms vieną dėžutę.

Siųsdami užsakymus, kartų pri- 
siųskite ir money-orderį ar čekį. 
Iš Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
Siunčiame ir GO.D., reikia pridėti 
30c pašto ženkleliais. Adresuokite:

M J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A
\ Hartford 6, ęėnn.

Hartfordiečiai galite pirkti pas
E. Beirs (vaistinėj) 158 Park St.

• ’v (adv.)

Spalių 3 dieną įvyko sVarbus 
susirinkimas, kurį suruošė 
Hartford^ Lietuvių H. A. 
Wallace for President Komi
tetas. Susirinkimas atsibuvo 
Lietuvių KJiubo Salėje.

žmonių susirinko virš 100. 
Tiesa, kaip tokiąm svarbiam 
reikalui, tai permažai. Maty
ti, kad reakcijos skleidžiama 
bjauri propaganda prieš Hen
ry Wallace, Roose velto drau
gą ir bendrai ' deinokratinius 
žmones, tūlus piliečius nugąs
dino ir paveikė.

Bet vis tiek šis susirinkimas 
buvo pasekmingas. Keli, kal
bėtojai aiškiai išdėstė bėga
mus reikalus ir Amerikos de
mokratinių žmonių pareigas 
laike būsimų rinkimų. Nuo 
lietuvių kalbėjo John Pinkham 
ir Christina Staneslow, pasta
roji yra pirmininkė Lietuvių 
Nacionalio Komiteto II. Wall
ace for President. Taipgi, abu 
kalbėtojai yra kandidatai nuo 
Progresyvių (Peoples) Parti
jos Connečticut valstijoj į vals
tijos seimelį.

Taipgi kalbėjo Dr. B. Saro- 
kin ir Mrs. • Mary Johnson, 
taipgi kandidatai į Connecti
cut valstijos seimelį. Publiką 
atydžiai klausėsi kalbų. Pa
baigoje Mrs: C. Stanislovaitie- 
nė paprašė susirinkusių pa
remti aukomis Peoples Parti
jos veiklą. Ir šis nedidelis 
žmonių skaičius pasirodė duos- 
nus, nes aukų surinkta $82.25. 
Tai graži parama kovai už 
liaudies demokratines teises.

Aukavo sekamai: Po $5—J. 
ir O. šilkai, O. Krasnickienė, 
M. Butkevičius, F. Roman ir 
V. M. Stančiai. Po $3—V. 
Kazlau ir * A. Bernatienė.

Po $2—M. Raulinaitienė, M. 
Naktinis, J. Ramošką ir J. šir
vi d as.

PRANEŠIMAI
MASSACHUSETTS VALS.

LIETUVIŲ ATYDAI
Amberiando Radio Programos Cen- 

tralinis Komitetas šaukia radio rei
kale pasitarimo, konferenciją, spalių 
17 d., 318 Broadway, So. Boston, 
Mass. Pradžia 1 vaL dieną. Liet, or
ganizacijos, draugijos, kuopos, klu
bai ir povieni asmenys yra kviečiami 
dalyvauti. Draugijos, kurios beturės 
susirinkimų, prašome valdybos at
siųsti savo atstovus ar patiems- da
lyvauti.—Oent. Kom. (243-244)

*_________:.......I

MONTELLO MASS.
Progresyvių Partijos Komitetas 

rengia įvairių užkandžių vakarienę 
ir šokius spąlių 16 d., Liet. Taut. 
Namo salėje, 7:30 v. v. — Kviečia 
Rengėjai. (242-243)

SCRANTON, RA;
LLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 17 d., vai. diąną. Ad-Lin 
Bid., 604 Linden St Progr. Partijos

MATTHEW P. RAITAS 
(BIELIAUSKAS^ /

Laisniuotas įGraborfas
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puildai Įręngtos Dvi Koplyčios, Duodamos.

Mylimiems Pašarvoti Dov$pU •
BROOKLYN,-Krl.

Koplyčias suteikiam nemokanad 
visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499
~ ~ ~ ,irn..i ■■ ,||||



Palikusią Vaikus Mrs Koncertas
Smagu Buvo Matyti 
Al Purviną

Neteko asmeniškai 
tačiau Aido Choro

. teko majyti (po 
matymo — « - - 
gose) Al 
ilgą laiką 
dėl ligos.
Jeigu ? jo
sveikatos stovį, tai jis jau ne- 
bepasiduos ligai, matysimės 
su juo dažniau. Norisi tikė
tis, kad taip ir bus — jau 
per figą laiką nemačiau jo tė- 

tokiais linksmais, kokiais 
jie atrodė koncerte. O tai ge
ras ženklas.

susitikti, 
k one ori e 
ilgo ne
pramo

tu rėjų sį 
atitrūkti

musu
Purvėną, 

nuo mūsų
Al gražiai atrodo, 

išvaizda liūdija jo

D-ė.

Iš Lietuvių Ukesu 
Veiklos Maspethe-

Rugsėjo 29 d., š. m., įvyko 
Lietuvių U kęsų Associacijos 
(namų savininkų Maspethe) 
susirinkimas Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėje, 60-39—56 
Drive, Maspethe.

Nariai skaitlingai dalyvavo 
ir po diskusijų buvo nutarta 
šią draugiją pastiprinti ir jos 
veiklą vesti pirmyn. •

. - Naujon valdybon išrinkta: 
Adv. Steponas Briedis, Jr., 
pirmininku; V. Karlonas vi- 
ce-pirmininku; Stefania Klei-

* ’zienė sekretore; Juozas Bene
dict finansų sekr.; S. šiaučiu- 
lis iždininku; B. Kulis mar
šalka, S. Cerebiejus kores
pondentu.

Sekantis susirinkimas įvyks 
27 d. spalių, 8:15 vai. vak., 
Piliečių Kliubo svetainėje, virš 
mįnėtu antrašu.

Maspethiečiai, rašykitės į 
mūsų organizaciją ir padary
kite Maspethą viena tų New 
Yorko sekcijų, kurioje * būtų 
gera ir smagu gyventi.

Koresp. SB ir sc:

Susivedė

LKM Prograriioje Bus 
Komedija, Dainy ir Šokių

Jau buvo minėta, jog Lie
tuvių . Kalbos Mokyklėlė šį 
sekmadienį, spalių 17-tą, ruo
šia popietį su įdomia progra-’Į Komediją
ma ir vakarą su šokiais, štai, 
ko tikimės toįe programoje:

Dainų, kurias duetuose ir
solo' dainuos— • •«

Suzanna Kazokyte 
ir

Dolores Petronytč

akompanuojant jų mokytojai
Bronei Šalinaitei-Sukackienei.

Dr. J. J. Kaškiaučius

Dariaus-Girėno 
Pagarbai Bankietas

Vyro GJobon
Mrs. ..Dorothy Chimelis, 21 

metų amžiaus, buvo palikusi 
3 mažus kūdikius l£-koš me-

Prisimenant įvykusią trage-. tų aukigs globoje ir dingusi
Newarko kalbės mūsų jau
niausiųjų lietuviukų teatre- 
koncerte.

Meilė—visų ligų 
gydytoja” suvaidins patys mo
kiniai, taipgi šoks liaudies šo
kius. Jiems prigelbsti jų mo
kytojai Juozas Byronas ir Ele
na Bručas.

O po programos bus šokiai 
prie Jurgio Kazakevičiaus or
kestro.

Atrodo, jog mūsų visų vėl 
laukia smagus pobūvis šio sek
madienio popietį ir vakarą,- 
Liberty Auditorijoje, 110-06 
Atlantic Avenue, Richmond 
Hill.

PATAISA

diją Lituanicos karžygių Da
riaus ir Girėno, penkiolikos 
metų sukakčiai paminėti, ruo
šiamas’ draugiškas bankietas, 
įvyks šį šeštadienį, spalių 16 
d., Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Pradžia* 7 vai. va
kare. Po vakarienės šokiai 
vien bankieto dalyviams. Įžan
ga vienam asmeniui $3.

Pelnas skiriamas lakūnų 
garbei paminklui statyti.

Visus ir visas, nuoširdžiai 
kviečiame dalyvauti šiame 
bankiete., Bilietų dar galima 
gauti Piliečių Kliube, virš mi
nėtu adresu, ir pas pramo
gos rengėjus.

Dariaus-Girėno 
Paminklui Statyti 
Komitetas.

dviem savaitėms. Tačiau pas
kui sugrįžo namo, buvo, areš
tuota ir turėjo stoti teisman. 
Teisme ji sakė, jog viena būti 
su mažais kūdikiais per dienas 
ir naktis pritrūko kantrybės. 
Jos vyras marininkas tuomet 
buvo ant jūrų. ,Dabar sugrį
žęs, vyras butfb su žmona teis
me ir ją išsivedė namo, 
la dar nebaigta.

Visa didžiojo New Yorko 
apylinkė smarkiai susidomėjo, 
kas bus tas Special iš vakarij 
dienraščio Laisvės koncerte. 
Tai ,bus nepaprastas ir neti
kėtinai galimas dalykas. Su
sijaudinimo turėsite gražaus. 
Palengvinimui jūsų nekantru
mo pasakome, jog ryt dienos 
dienraščio laidoje bus 
skelbta pilna koncerto 
grama.,

šiuom kartu prašome
myti, jog Laisvės koncertas 
bus lapkričio 14 d. (Novi 
14th), Lietuvių Kultūriniame 
Centre, oficialiai užvardinta
me Liberty Auditorium, 110- 
06 Atlantic Ave., Richmond

gyti bilietus ir užsitikrinti sau 
sėdynę.

Po koncerto bus šokiai. Vien 
tik šokiams įžanga bus 75 c. 
George Kazakevičiaus orkes- •’ 
tra groš šokiams.

Rengėjai.

By-

VYRAI SUKNIASIUVIA1 z 
i

' Harlemo amatų mokykloje 
užsiregistravę 500 mokinių, 
amžiaus 'didžiuma apie 35 
metų, o tūli iki 60 metų. Sun
kiųjų drabužių siūti užsirašė 3 
moterys ir 191 vyras, o suk
nelių—138 moterys ir 15 vyrų.

pa- 
pro-

įsitė-

Mrs. Purenąs, turėjusi sun
kią operaciją ant tulžiąpūslės, 
pamažu sveiksta. Jau grįžo 
namo, 115th St., Richmond 
Hill, N„ Y.

Vakar dienos Laisvėje, ra
šant apie talkinusias Audito
rijos restorante gasp'adines ir 
veiterkas- praslinko nepan^inė- 
tos Anė Yakštienė ir Beatrice 
Schneider, dirbusios valgyklo
je prie stalų, taipgi S. Titanis, 
dirbęs valgyklos kasininku,

iš Atsiprašau. , Ar.

Nuo Rinkimų Priklausys 
Viskas, Sako Merginos

Rūta Sidney, duktė Onos ir 
Rojaus Sidney (židžiūnų), 
Fj)alių 10-tą susivedė su John 
Lockhart, Jr. Santuoka įvyko 

‘Apreiškimo bažnyčioje, o po
kylis salėje, Middle Village. 
Turėjo daug svečių, vietinių ir 
iš toliau. Buvo atvykę jauni
kio giminaičiai ziš Montreal, 
Kanados, taipgi židžiūno bro

lienė Veronika židanavičienė 
iš Detroit, Mich., josios sūnus 
Boleslovas židanavičius su 
'žmona Julija iš Glen Lyon, 
Pa. fJuvo Edwardas Sidney 

žmona Lilija iš Manchester, 
Conn., viešnia Irena Rasima- 
vičiūtė iš Bostono, ir daug ki
tų iš' tolimesnių^ vietų.

į Jaunieji gavo iš savo dar
bavietės porą savaičių atosto
gų su alga ir tris dienas prie
do, dovanoms, tad ta proga 
išvyko; pabuvoti Floridoje. Su- 

apsigyvens Astorijoje, 
L, kur jaunojo tėvai turi 

amus. ' • -
Rūtos tėvas, žinomasis pro> * KQt0S tėvas, žinomasis pro

fesorius Krienas, sugrįžo Lais
vės įstaigoje darban bistį lįūd- 

i* nas, nes bėgiu metiį, jaunu- 
. čiai, kaip vyturiukai iš lizdo, 

išėjo į svietą abu jų valkai. 
? Tačiau ir vėl raminasi tuomi, 
: kad išėjo įsimylėję ir mylimi.

Tėvai tikisi, kad vaikai bus 
laimingi;

Linkime jauniesiems laimės 
E poroje

ŽAK NIEKAD PIRMIAU 
PARAMOUNT NERODĖ 
TOKIU PRIETIKIU! 
EDWARD G. G AI L
ROBINSON O RU8SELL

JOHN LUND ' 

“Mt Has a Thousand Eyes” 
m VIRGINIA BRUCE?- 
• t- -j- SCENOJ ASMENIŠKAI 
TONY PASTOR ir io orfc. ‘ ’
ROCHELLE If BEEBE • NIP NELSON
EXTRA! VIC DAMONE 
PARAMOUNT Times.Sq.

adresuodamos Progre-
Partijos siunčiamus 

laiškus. , Ir smagu ten 
bendram visų siekiui.

Lietuvių žinomos jaunesnė- 
sės kartos veikėjos Amelia 
Burba ir Lilija Kavaliauskaitė 
buvo pakviestos ir nuvykusios 
į nacionalę Wallace for Pre
sident raštinę, 39 Park Ave., 
New Yorke, talkon raštinės 
darbuose.

—Nuostabu,—sako jos, su- 
grįžusios iš to darbo, — kiek 
daug mums žinomų žymių 
žmonių, visokių tautų kilmės, 
radome Wallace rėmėjų sąra
šuose, 
šyvių 
jiems 
dirbti

—O man nuostabu, kur jūs 
tam viskam laiko randate?— 
užklausiau jų, nes man žino
ma, jog tos' merginos, greta 
dienos darbo, turi daug viso
kių kitų pareigų. ,

—Ne mes vienos ten dirbo
me,—atsakė merginos. ■ Ten, 
tarsi bičių avilyje, darbas vir
te verda. Tūlos merginos, 
sprendžiant iš jų pokalbių ir 
elgsenos, matosi esant žymio
mis visuomenininkėmis, ta
čiau jos taip pat tam suranda 
laiko. Viena iš jų žadėjo at
vykti tri^ vakarus savaitėje, 
nors gyvena toli užmiestyje. 
Pagaliau, nuo rinkimų — nuo 
kiekio balsų už Wallace ir ki
tus progresyvius kahdidatus— 
po rinkimų priklausys Visas mū
sų gyvenimas, tad dabar laikas 
visomis pajėgomis padirbėti.

Su tokia merginų nuomone 
turėjau sutikti. „

Merginos, beje, sakė, jog 
ten dirbti žadėjo ateitį ir dau
giau lietuvaičių talkininkių.
Panašus Darbas Eina ir 
Mūsų Kaimynuose

Kaip centralinėje raštinėje 
eina darbas pasiekti valstijas, 
apskritis, miestus ir juose va
dovaujančius komitetus, taip 
susiedijose verda darbas susi
siekti su atskirais balsuoto
jais. z ‘ . t

Aną vakarą taikėsi užeiti į 
kaimynuose esantį Amerikos 
Darbo Partijos (ALP) klubą, 
turintį patalpas virš Republic 
Teatro, 402 Keap St., 
amsburge. Kiek1 ten visokių 
darbų - darbelių ? ! Ir šiame 
daug darbininkų yra, daugiau 
reikia, ■’ Vieni eina plakatus

po namus nešioti, kiti prie 
stočių dalinti, treti atviro oro 
mitinguose literatūrą skleisti. 
Minėtus darbus gali atlikti bi
le kas, kas tik turi sveikatos 
kojose ir noro dirbti.

Snsiedijos ALP klubuose 
taip pat yra tokių darbų, ku
riems reikia didesnio įgudimo 
ir ryžtingumo. Pavyzdžiui: 
sakyti prakalbas ant kampų 
yra fiziškai sunku ir pasiruoš
ti daug laiko ima. Eiti į na
mus kalbinti žmones taipgi 
didis darbas.

Tūli lapeliai, informaciniai 
laiškai yra siuntinėjami bal
suotojams į namus. Adre
suoti ne bile kam vyksta. 
Tiems darbams daugiausia su
sirenka merginos, moterys. 
Dar kitos, neturinčios kur pa
likti vaiku, tokio darbo neša-
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si dirbti namie, šiuose dar
buose taip pat pagelbsti tū
los mūsų draitgės lietuvaitės.

Visiems norintiems pagelbė
ti išsaugoti demokratiją ir 
taiką reikėtų kožną liuosą 
valandą praleisti tuose cen
truose per šias likusias dvi 
savaites iki rinkimų, 
siančtų lapkričio 2-rą. 
kite į tuos centrus.

Darbo yra visokio.
lintieji kalbėti, eiti po Ramus, 
rašyti, nešioti lapelius, gali 
pors padėti sulankstyti, sudėti 
į vokus, arba bent sutvarkyti 
.kambarį, atnešti viduje dir
bantiems ir iš mitingų gatvėse 
pareinantiems pavargusiems 
kavos, ar ant vietos išvirti. Tų 
visų darbų reikią dabar,< rei
kės ir rinkimu diena. - *■ •«

Dirbkime visi, kas ką gali
me, dirbkime dabar, kad ne
-būtų per mažai nei per vėlu.

įvyk-
• Nuei-

Nega-

“Kam Brangios Teises ir Laisve, 
Tas Bus Pikiete 15-tą”

n 1 • ______________•• - T

Tuo obalsiu atsišaukė ko
munistų partijos New Yorko 
organizacija į /visus savo nar 
rius, p'rietelius ir bendrai į 
visus pilietinių laisvių sargus.

“Su 12-ka komunistų vadų 
yra teisiami ne vien tik 'ko
munistai, belį v’8> progresyviai 
žmonės, visas darbininkų ju
dėjimas,” pareiškia komunis
tai. “Tad , visų pareiga yra 
stoti eilėn ’ dabar, pareikšti 
protestą.” '<

Masinė dembhstracija-pikie- 
tas šaukiamasi spalių 15-tos 
priešpietį,. Foley Square, kada 
ten prasidės tų ,12-kos teismas.

Neperdėdami sakome, jog 
šiemet Laisvės koncerto pro
grama bus nepaprastai gera, 
nes ją pildys žymiausi talen
tai, operų dainininkai ir kiti. 
Ta. tiesa jums pasitvirtins ry
toj, kai persiskaitysite Laisvė
je, kas dalyvaus programoje.
\ Dienraščio Laisvės koncerto 

bilietai jau gatavi. • Kaina 
$1.50. Prašome iš anksto įsi-

F. NORRIS
Stato Naujus Namus ir'. 

Taiso Senus
Maliavoja iš vidaus ir 

Lauko
TAISO STOGUS 1

Taipgi apkala Insulating 
Board iš lauko ir daro 

cemento darbus.
Kaina Prieinama

• • U ’ i * ' /J

Skambinkite Vakarais nuo
* 6 vai.

Glenmore 3-0426

m’?

Skiepe Rado 4 Pėdą 
Gyvatę ; i ,

Patrick Rahilly, ,nešiojąs 
vardą apsaugos nuo gyvačių 
patrono, eidamas pakurti na- 

. mą šildantį pečių skiepe, su
sitiko ant ląiptųj 4 pėdų gy
vatę. Visai nebandęs išmė
ginti savo galioj prieš gyvatės 
galią, Rahilly atšoko atgal ir 
greit atsidūrė’ fjrie telefono.

Ne už ilgo į namą, 2 8 7 
Henry St., Brooklype, pribuvo 
iš A.S.P.C.A., (gyvulių ir žvė
relių globos draugijos) asmuo 
su spėcialėmis pirštinėmis ir 
suėmęs gyvatę nuvežė stotin, 
kur ištirs, kokia ji. Gal pa
duos į -žvėrinčių ar privatiš- 
kafti jų mėgėjui. O gal ir su
naikint. Taip pat tebebuvo 
neišspręsta, iš kur ir kaip ji 
pateko į skiepą.

Willi- eaa nekalti.

a...........
.,. MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS ... 

RUSIJA J. TAUTOSE DEL BERLYNO'
IZRAELIS PAGERBIA DR. WEEJMANĄ - NAUJAS KŪBOS PREZ.

- CHURCHILL RAGINA J. V. PASILAIKYT ATOM-BOMBĄ!
-IR: “PARIS” 24 MINUTES SPALVINIŲ VAIZDŲ

A Q'QV NEWSREEL THEATRE
ItJL ■ > A. kJ O .1. Broadway ir 46th Street

Norėtų Ilgiau Pagyventi

Prisipažinęs nušovėju - do
kininkų boso Anthony Hintz’o, 
už tai nuteistas mirti elektros 
kedėje, Andrew Sheridan pra
dėjo pasakoti, kad kiti kartu 
su juo nuteisti vyrai — John 
M. -Dunn ir Daniel Gentile—« 

Jis įtaria kitus,
kurių vienas jau miręs, o kito 
taipgi niekas negirdėjo-nema- 
tė per ilgą laiką.

Pavyks, ar nepavyks jam iš
teisinti’ savo bendrus, tačiau, 
jeigu jam patikėtų, /tiems 
dviem duotų naują teismą. 
Tuomet ir jam pačiam, kaipo 
liudininkui, gyvenįmas prasi
tęstų keliais mėnesiais, o gal 
ir metais.

Jį

New Yorko mokyklų virši
ninkai studijuoją planą perok* 
ganizuoti, mokymą kalbų į še
šių metų kursą, pradedant su 
7-ta klase, vieton 8-tos.- Iš
bandymui’ visiems Leistų stu
dijuoti- vienus metus, ę aukš
čiau mokytų tik parinktus.

PARDAVIMAI
Parsiduoda ' restaurantas,' . geroj 

vietoj. Geras biznis. Naktimis ir 
sekmadieniais uždara. "“įplaukos -per 
savaitę virš $500. Dėl daugiau infor
macijų, prašome kreiptis po adresu: 
9227 — 165th St., Jamaica^ N. Y.

.• - (242-244) / ■ ’ '

'Foley Square randasi prie pat. 
Chambers St. stoties ant BMT 
Jamaica linijos. Laikas: nuo 
9:30 ryto iki 1 valandos.

Komunistai .atsišaukė į sa
vo narius ir prietelius neatsi
dėti vien ant tų, kurie nedir
ba, turi laiko. Ragino išlikti 
iš darbo, nes— •

/‘Jeigu leisime įsigalėti fa
šizmui,, turėsime perdaug laiko 
kalėjimuose ir' koncentracijo
se, o po suruošto naujo ato
minio karo turėsime baisiai 
daug laiko kapuose,’’ priminė 
vienas, išgirdęs draugo pasi
teisinimą, kad neturi demons
tracijai laiko. L. K. N.

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

x x (229-246)

TONY’S
UP-TO-DATE t

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

1 Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBER1AI

Dienraščio Laisvės
KONCERTAS

Įvyks Sekmadįenį

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

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame-' 
rikonišktiis.- Rei-^ 
kalUi esant ir ■ 
oadidinu tokioj 
dydžio, kokio pa- - 
geidaujama. Tai-! 
pogi atmaliavoju ' 
įvairiom spalvom.:

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn '

Kampas ' Broadway !r Stone Ave., prie’1 
Chauncey St., -Broadway Line.

Tel. GLenmore 6-6191

r * J

GYDYTOJAS

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

- BROOKLYN, N. Y^ 
—2 dienomValandos: j 6_g vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
5 Telefonas EVergreen 4-0203

bANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A* Petriką
221 Sou^h 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVėrgreen 7-6868

Valandos: L9-1?ryte
( 1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta, •

Tel. EVergreen 4-8174

Ten Ėyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL 
Degtines, Vynai ir Alus 

■' RHE1NG0LD
BEĖR & ALES

PE1ST LANE 
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

' Tel. EVergreen 7-6288

- <
A. Kalinauskas
Parduoda naujas ir taiso 

sekamas mašinas:
VactiiiriiCleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios. f

į Kreipkitės: 
104-12 - lllth Street

Ozone Park 16, L.I., N.Y.

Telefonas Virginia 3-5397
............... -T. .. . *

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

I

«'

Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio 
Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių * 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 
x Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių. .

t 5

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos * • n • . ‘

Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų..

PIRKITE DAĘAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktų , 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON• • * • • 
701 Grand Street Brooklyn, N. Y.

‘ \ Telefonas STagg 2-2173

7TTDWQ DAP 411 grand street Lljrr O D AH BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.*
NAMŲ GAMINIMO VĄLGIAI KASDIEN

DEGTINES - VYNAI - ALUS ...
Telefonas ' ' TPI7T TPVTQTfW
EVergreen 4-7729 .1 JCjluJjJ V JlOl"11

S

6 pusi.-—Laisvi (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Spalių 1S, 1948

s.W»>!




