
Naudingas Parengimas. 
Vertas Nuoširdžios Para- 
Davė Gerą Pavyzdi, [mos. 
Jam Dar Vienas Surami

nimas.
» Gražiai Apmovė Netikin

čiuosius.
. Rašo A. BIMBA

Šį sekmadienį Lietu vii) Kul- 
A tūriniam Centre vėl bus gra-/ 

žus ir naudingas parengimas. 
Tai bus parengimas Brooklyno 

įto Lietuvių Kalbos Mokyklos.
į-Vaikai suvaidins veikalą ir1 
\ Šiaip publiką palinksmins.

Visi buvom patenkinti Ai
do Choro parengimu pereitą 

'sekmadienį. Niekas nenusi
vils ir šį sekmadienį.

Kaip malonu yra turėti sa
vo užeigą, karp •Kultūrinis 
Centras! Pereitame parengi
me daugelis kalbėjo: Dabar 
žmogus jautiesi ‘ kaip namie, 
po savo stogu, čia viskas sa
va, viskas prie širdies. Nesi
bijai praleisti dolerį kitą, nes 
žinai, kad eina lietuvių kultū
ros ir veiklos naudai! a

Tikiu, jog ir šis Lietuvių 
Kalbos Mokyklos parengimas 
kūrės gražios lietuviškos pu- 

jplikos. Visi yra kviečiami.
w ★ ★

Amerikinis SvetUrgimams 
Ginti Komitetas šiem'et mini 
penkiolikos metų gyvenimo 
sukaktį. Ta proga yra šaukia
ma Visos šalies konferęncija. 
Konferencija įvyks gruodžio 
11-12 dienomis Chicagoje.

Reikia, kad lietuvių organi
zacijos pasiųstų savo atstovus.

Šis komitetas užsitarnauja 
visų svėti|rgimių nuoširdžiau
sios paramos. Jis ir dabar gi
na '60 pažangių žmonių, ku
riems grumojama išdeportavi- 
muiSS 
venirną

■ j

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

No. 244 Brooklyn, N. Y.
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WALLACE RAGINA ŽMONES PRIVERST Anglai - Amerikonai įteikė 
I VALDŽIA TARTIS SU SOVIETAIS “
Sovietų Sąjunga Nori Taikiai Išspręsti Ginčijamus 
Klausimus, Pareiškė Progresyvių Kandidatas Wallace

Skundą J4 Tautom prieš. 
Sovietus dėl Berlyno

nerikos. Per savo gy- 
fcomitetas taip yra iŠ- 1 
šnptus ateivių. I 

r‘I|eakcijal šėlstant prieš sve- Į 
turgimius, / Komiteto vaidmuo 
dar pądįdes.

Wąlter White, sekretorius 
National Association for the 
Advancement of Colored Peo
ple. ir Trumano kandidatūros 
rėmėjas, rašo: •

“Kau liečia Wallace, tai rei
kia pripažinti, jog jo atkakli 
drąsa, kurią jis parodė savo 
paskutiniu maršrutu Pietuose, 
davė puikų pavyzdį kitiems 
kandidatams?*

Bet <Trumanas ir 
gražaus pavyzdžio 
Kai jie nuvyksta į
mitinguose juodiesiems ir bal
tiesiems _žmonėms * nevalia 
maišytis. • Jie' prisitaiko prie 
rasių segregacijos (atskyri
mo) sistemos. Tuomi jie pri- 
Mdeda prie tos nelemtos siste- 
»10S pratęsimo.

Dewey to 
nepaiso.

Pietus, jų

Man atrodo, kad Naujienų* 
’redaktorius numirtų iš siel
varto, jeigu kasmet ar daž
niau kas nors neapsidirbtų su 
bolševikais’ ir Stalinui.

šį sykį 4į suramino koks ten 
Konstantin V. Boldyrevas, ku
ris atvykęs Amerikon ir pa

jos žmonės 
yra pasiruoš^ sukilti prieš Sta- 

’ i lino policinę valstybę.”
Tą linksmą naujieną savo 

. nelaimingiems skaitytojams 
Grigaitis praneša juodomis 
raidėmis, kad ir jie, kaip jis, 

išgyventų ta saldžia viltimi, jog 
‘Stalino valstybės” dienos jau 

^^suskaitytos. (N., sp. 12 d.)
Aną dieną'buvo Kasenkina, 

o dabar Boldyrevas! Kas bus 
sekamu Grigaičio suraminto
je?

aivynęs /iinerib 
reiškęs, kad “Rusij

p < '
L-

K Pasirodo, kad BALF bus 
gthžiai apmovęs netikinčiuo
sius irmekatalikus pabėgėlius. 
Jis esąs sudaręs suokalbį su 
National Catholic Welfare 
Council kad Amerikon patek
tų tiktąi tie, kurie yra išpa
žintį attikę, gražiai moka po
terius kalbėti ir turi savo kle- 
jpnų palaiminimą. Ypatingai 
Nelaimė laukia tų, kurie prieš

(Tum 5-me pw»L)
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Metai XXXVm. Dienraščio XXX.

ANGLUOS MOKSLININKAS SMERKIA 
ATOMINI AMERIKOS POLITIKA

Milwaukee, Wis. — Hen
ry Wallace šaukė amerikie
čius vis gaLsiau^ir plačiau 
reikalauti, kad ' Jungtinės 
Valstijos per derybas .su So
vietų Sąjunga taikiai'išriš
tų ginčijamus klausimus.

Kalbėdamas per radiją, 
Wallace, Progresyvių Parti
jos ' kandidatas į preziden
tus, pareiškė:

— Žmonių reikalavimai 
taikos sulaikė nuo karo jau 
daugiau kaip dvejus metus. 
Jų balsas galėtų ir toliau 
suturėti karo kurstytojus.

Taikos reikalautojai pra
eitą savaitę buvo privertę 
ir prez. Trumaną mėginti 
M’askvon siųsti Aukščiau
siojo Teismo vyriausią tei
sėją VinsPną ‘į tiesiogines 
derybas su Stalinu. Bet 
Marshallas, generolai ir di
dieji aukso veršiai užgynė 
Trumanui .tą žingsnį dary
ti. Trumanas yra jų kalinys. 
O Dewey — jų pastumdėlis. 
Bet tie didikai negali už
drausti žmonėms taikos rei
kalauti.

Jeigu gana.garsiai ir šim
tais tūkstančių reikalausite, 
tai priversite Trumaną ir 
Marshallą, Dewey’u ir Dul- 
lesą sušaukti keturių didžių 
talkininkų užsieninių mini
strų konferenciją, taikiomis 
derybo'mis spręsti ginęus 
tarp vakarinių valstybių ir 
Sovietų Sąjungos dėl Ber
lyno ir visos Vokietijos.-

Kada aš kovo mėnesį šie-, 
męt pasiunčiau atvirą laiš
ką Stalinui, jis tuojau atsa
kė, sutikdamas eiti į dery
bas su Jungtinėmis Valsti
jomis.

Premjero Stalino atsaky
mas aiškiausiai parodė, jog 
Sovietų Sąjunga nori tartis 
ir tuos klausimus taikiai iš
spręsti. \ '■

Wallace ragino piliečius 
rinkimuose balsuoti už Pro
gresyvių Partijos kandida
tes ; sakė: — Tie balsai bus 
atydžiai tėmijami, kaip pa
sipriešinimas karinei Wall 
Stryto republikonų-demok- 
ratų politikai. Tie balsai tu
rės tikrai didelės reikšmės.

Paryžius, spal.\ 15. — A- 
merikos'ir Anglijos delega
tai davė pasiūlysią Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybai 
pasmerkt Sovietus už tai, 
kad jie blokuoja anglam, a- 
merilįjonam ir francūzam 
važiuotę įš vakarinės Vo- 
kietijos į Berlyną; sako, 
kad tai gręsią* girdi/ taiką 
suardyti.

Argentinos ir penkių ki
tų vadinamų “bepusiškų”

kraštų \ atstovai Saugumo 
Taryboje vėl. siūlosi tarpi
ninkauti, Sovietų delegatas 
Višinskis atsisakė tą klau
simą svarstyti ir atmetė 
tarpinmkystę. Abejojama, 
ar anglai - amerikonai su
darys gana balsų Saugumo 
Taryboj, kad pervarytu re
zoliuciją, reikalaujančią 
tidaryt . vakariniams talki
ninkams važiavimą į Ber
lyną. . .

Atominis Profesorius Sako, Amerika Apsigaudinėja, būk 
Ji Galėtu Atominėmis Bombomis Greitai Sumušt Sovietus

ATIDĖTA BYLA PRIEŠ 
KOMUNISTŲ VADUS

Jcšida Neva Išrinktas 
Japonijos Premjeru

Anglija dėl Marshallo Plana 
Stabdys Pramonių Valstybinimą

London.
cialistų” valdžia, norėdama 
įtikti amerikiniam Marsha
ll© planui, žada sumažinti 
lėšas statybos darbams ir į-

Anglijos “so- vairiems socialiams page
rinimams; sykiu ketina dar 
neimti į valdžios rankas tū
lų didžiųjų pramonių, ku
rias pirmiau planavo su
valstybinti.

ANGLAI BIJO, KAD INDIJA 
NEAPLEISTŲ JŲ IMPERIJOS

New York, spal. 15.— Fe
derally apskrities teismas 
atidėjo iki lapkričio 1 d. by
lą prieš Wm. Z. Fosterį ir 
11 kitų Komunistų Partijos 
vadų. Jie bus teisiami neva 
už sąmokslą nuversti Ame
rikos valdžią.

Bent 1,000 žmonių de
monstravo prie teismo rū
mų, reikalaudapn panaikin
ti tą pasakišką kaltinimą 
prieš komunistų vadus. 'Bu
vo pašaukta 50 policininkų, 
esą, “tvarkai daryti.”

Tokio. — Japonijos sei
mas nevą išrinko premjerų 
Šigeru Jošidą, konservatų 
partijos vadą. , Vadinamas 
“išrinkimas” toks, kad dau
giau kaip pusė seimo narių 
susilaikė nuo balsavimo. Jo- 
šida buvo įtariamas, kad tu
rėjo ryšius sų valdžios iždo 
šmugelninkais.

London. Anglijos ^ai
džia visaip stengiasi užge
sint Indijos preųijerą Ja
waharlal ą Nehru', kad jis 
palaikytų Indiją kaip sudė
tinę anglų imperijos dalį. 
Imperijos dalių premjerų 
konferencijoje australai ir 
kanadiečiai taipgi prašo In
diją pasilikti po Anglijos 
“karūną.” •

Indijos premjeras Nehru

V /

sakė, jog jis atsiduria keb
lioj padėtyj. Nes praeituose 
rinkimuose Nehru, kaip ir 
kiti Indįjos Kongreso Par
tijos kandidatai, pasižadėjo 
įkurti Indiją, kaip “pilnai 
savistovią, nepriklausomin- 
gą respubliką.” Pranešama, 
kad jeigu ne tas keblumas, 
tai Nehru būtų linkęs palai
kyti Indiją kaip savivaldinę 
Anglijos imperijos dalį.

London. — Vienas žy
miausių atominių > moksli
ninkų Anglijoj, prof. Pat
rick M. S. Blackett sako:

— Rusija padarytų kvai
lybę, jeigu priimtų viliu-' 
gingą Amerikos planą ato
minei jėgai kontroliuoti pa
saulyje.

Blackett yra Mancheste- 
rio Universiteto fizikos pro
fesorius ir narys anglų val
džios patariamosios komisi
jos atominiais klausimais. 
Jo išradimai padėjo sumuš
ti nacių submarinus Antra
jame pasauliniame kare..

Tik ką išleistoje savo kny
goje “Military and Political 
Consequences of Atomic 
Energy” profesorius Black
ett rašo:

i — Tūli žmonės klaidingai 
įsivaizduoja, būk atominės 
bombos galėtų greitai ir pi
giai laimėti karą prieš di
džią valstybę.

Kuomet Vokietija buvo 
bombarduojama iš oro, ttio 
tarpu karinė jos gamyba 
antra tiek pakilo, nors per

Francijos Streikieriai 
Užėmė Auto. Fabriką

demokratai Alaskoje 
Laimėjo Rinkimus .

Alaska. — Visuotinuose 
balsavimuose dempkrątas 
E. L. Bartlett vėl išrinktus 
Alaskos atstovu į Jungtinių 
Valstijų Kongresą. Jis gavo 
12,000 balsų, o republikonų 
kandidatas 4,000. Alas
kos prokurorų ir kontrolie
rium taip pat išrinkti demo
kratai. ,• '

Grįžta. Ame-London.
rikon demokratų politikie
rius James A. Farley, ap
lankęs fašistinius Ispanijos 
ir Portugalijos valdovus.

Garden City, L. I. —Pro
gresyvių Partijos veikėjai 
čia gavo laiškus su grūmo
jimais juos Nužudyti.

Fašistų Maršalas Sako 
Nenkentęs Anglų

Roma. — Teisiamas fašis
tinis maršalas A. Graziani 
prisipažino, jog bendradar
biavo su naciais; sako, “aš 
nelabai mylėjau vokiečius, 
bet nekenčiau anglų,* kurie 
visuomet kenkė Italijai.”

* ’-S V .

Indijos Armija Atakuoja 
lyderabado Valstiečius

Madras, Indija. — Indijos 
kariuomenė užpuolė sukilu
sius valstiečius Nalgondoj 
ir Varangale, Hyderabado 
kunigaikštijoj. Indijos ar
mijai/ padeda fašistiniai 
“razakarai”, buvusieji 
derabado kunigaikščio 
-riai ir policininkai.- 

■* ... . ■ "■—■■■■■■■ ——
Išėjo Laisvėn Negras, 
Andai Nusmerktas Pakarti

Hy- 
ka-

Detroit. —- Karinis ame
rikonų teismas buvo nu- 
smerkęs pakarti negrą ka
reivį . Lemasą, Woddsą už 
tai, kad jam bėvalant šau
tuvą buvo atsitiktinai nu
šautas kitas kareivis. Nu- 
smerktojo tėvas, su komu
nistų patarimu, atsišaukė į 
Civilių Tęisių Kongresą. Ci
vilių teisių advokatai išrei
kalavo naujo teismo, kur 
liudytojai parodė, jog anas 
karęivis netyčia nušautas; 
tad' teismas fr pakeitė mir
ties-bausmę Lema^ui Wood- 
sui, skiriamas tik 31 mėne
sį kalėjimo už “neatsargu
mą,” ' -v 'z/? ; A

Atbuvęs, tą bausmę, 
Woods jau išėjo laisvėn.

.............. ...............

Ottawa, Kanada. — "Pui
kiai užderėjo bulvės.

Italijos Darbininkai 
Platina Streikus

Mokslininkai Telkiami
Būsimam Karui

v. Roma, -y Generalės Dar
bo Konfederacijos sekreto
rius Giuseppe di Vittorio 
pareiškė, kad jeigu Italijos 
valdžia dar atmes darbinin
kų reikalavimus, tai bus iš
šauktas visuotinas 7 milio- 
nų darbininkų streikas.

Skelbiami 24 vai a n d ų 
streikai įvairiuose miestuo
se; reikalaujama pakelt 
darbininkam^ algą. Spalių 
14 d. streikavo 1,250,000 ge
ležinkeliečių, telegrafistų ir 
kitų valdžios' darbininkų.

Washington. — Valdinė 
karinių tyrinėjimų taryba 
paskyrė komitetą iš keturių 
žymių piliečių, kad paga
mintų planus, pagal kuriuos 
mokslininkai būtų sumobili
zuoti veikimui karo metu.

Bordeaux, Franc. — Keli 
šimtai streikierių paskelbė 
sėdėjimo streiką čiųnaiti- 
niame automobilių fabrike. 
Žandarai mėgino juos išvy
ti laukan, bet nepavyko. 
Streikieriai tebelaiko užė
mę fabriką.

Tęsia streikus 350,000 an
gliakasių ir daug tūkstan
čių kitų darbininkų.

Radijo Irusias Siūlosi 
Karui Pasidarbuoti

FrancūzųParyžius. -
Darbo Konfederacija reika
lauja, kad valdžia atšauktų 
savo žandarus iš angliaka
sių streiko vietų./' e

SUSKILO BERLYNO 
MIESTO TARYBA

Berlin. — Dešiniųjų dau
guma Berlyno miesto tary
boj pašalino komunistą 
darbo skyriaus viršininką 
Waldemarą Schmidtą. Dėl 
to perskilo miesto taryba. 
Dešinieji tarybos nariai lai
ko posėdžius anglų užimto
je Berlyno dalyje^ o kairie
ji posėdžiauja miesto val
dybos rūmuose sovietinėje 
Berlyno srityje.

Washington. ,— Radijo 
Fabrikantų Susivienijimas 
įteikė Amunicijos valdybai 
planus, kaip tas radijo tru- 
stas galėtų prigamintų ka
rui elektroniškų įrankių. 
Valdžia jau duoda jam nau
jus karinius užsakymus už 
ntilionus dolerių.

■ —5----- *----------- ------------

Truman Kalbėjo per Streik
laužių Radijo Stotį

WALLACE’O KALBOS PER RADIJį
/..........................

Progresyvių.; Chicago, 
'Partijos kandidatas į pre- 
zidentus, Henry Wallace 
kalbės per radiją šį sekma
dienį, spalių 17, 1:30—1^5 
vai. popiet.

Jis taip pat sakys radijo 
prakalbas sektinųjų diehų 
vakarais žemiau pažymėto
mis valandomis iš nurodo
mų stočių:

* 1 . ■ 

Pirmadienį, spal. 18, 
NBC, 10:^0—10:45. ;

Trečiadienį, sį)al* 20, <
V CBS, 10:30—10:45

Ketvirtadienį, spal. 21 
ABC, 8:30—8:45 

Penktadiėnį, spal. 22, 
MBS, 9:15—9:30 

Sekmadienį, spal. 24 
ABC, 7:00—7:15

Pirmadienį, sfial, 25, 
NBC, 10:3.0—10:45

Trečiadienį, spal. 27, 
CBS, 10:30

Ketvirtadienį, spal. 28, 
ABC, 8:30—8:45

- Penktadienį, spal. 29, 
MBS, 9:15—19:30 

Sekmadienį, spal. 31,' 
ABC, 7:00—7:15.

10:45

Buffalo, N. Y. — CIO 
Susisiekimų Sąjunga (uni
ja) streikuoja prieš WBNY 
radijo stotį. Kada prez. 
Trumanas atvažiavo, strei
kieriai ragino jį nevartoti 
tos stoties. Bet Trumanas 
vis tiek naudojo streiklau- 
žišką stotį, jo kalbai pas
kleisti iš demokratų 
rinkimo."

Uždrausti Išgabenimai 
! Sovietinį Ruožtą

susi

Anglai-ameri-Berlin. — Anglai-ameri- 
konaf uždraudė bet kokius 
daiktus gabenti iš savo už
imtos vakarinės Vokietijos- 
Bižonijos į sovietinį Vokie
tijos ruožtą ir užgrobė jau 
siunčiamus ten krovinius.'

,fe<

paskutinius karo mėnesius 
paprastos bombos padarė 
Vokietijai tiek žalos, kaip 
150 atominių bombų..

Jungtinės Valstijos sva
joja apie negalimą dalyką— 
visišką apsisaugojimą nuo . 
atominių bombų iš nužiūri
mo priešo puses. Tuo tarpu 
kai kas jau pralenkė atomi
nes amerikonų bombas dar 
mirtingesniais ginklais — 
radijiniai - veikliais nuodais 
ir apkrečiamųjų ligų bakte
rijų bombomis.

Prof. Blackett sako, jeigu 
Rusija ir turi atominių 

bombų, bet'neturi jų tiek, 
kaip Amerika; tačiau “nė- 
ra abejonės, kad ji turi dar 
mirtingesnes b a k t e rijų 
bombas.” ;

Politinės Atom-Bombos 
Hirosimoj ir Nagasaki

Amerikonai išsprogdino 
dvi atomines bombas Stiro- 
šimoj ir Nagasaki, Japoni
joj, ne dėl karinių reikalų, 
bet politiniais sumetimais. 
Pasiskubino išsprogdinti 
tas bombas tiktai už dviejiĮ 
dienų pirm sutarto laiko,. 
kada Sovietų Sąjunga pra^ 
dės atakuot japonus (pagal 
susitarimą su prezidentu 
Roose vėl tu Jaltos konfe
rencijoj). Tos atominės^ 
bombos buvo panaudotos ne 
tam, kad amerikiečių gyvy
bes gelbėtų, bet kad vieni a- 
merikonai galėtų Japoniją 
užvaldyti, pastoj ant kelią 
rusam į tą kraštą.
Įžiūri Priegaidę Atominia

me-Amerikos Plane '
Profesoriaus Blacįcetto t į 

knyga, pajuokdama ameri- \'..t 
konų įsivaizdavimą, būk jie . '
atominėmis bombomis galė
tų per dieną sumušti Rusi
ją, kartu peikia gudraujan
tį Amerikos planą dėl ato
minės jėgos pažabojimo So
vietų Sąjungoj; sako:

— Rusija, pagal tą planą 
turėtų parodyti Jungt. Tau
tų inspektoriams— taigi a- 
merikonų generąlio štabo • 
vadams — visus savo pra- 
moninius ir karinius fabri
kus; tokiu būdu amerikonai 
galėtų pasigaiųint pilną ka
rinių taikinių žemlapį Rusi- 
joj. '

Tuo tarpu Rusija neturė- • g 
tų patikimo užtikrinimo, a 
kad Jungtinės Valstijos su- v S
naikintų atominius ' savo 
ginklus, jeigu Sovietų Są
junga ir išpildytų visus a- > 
merikinio plano reikalavę 
muš dėl atominės jėgos kon- , 
trolės.

Sykiu prof. Blackett tvir< . 
tina, kad Rusija dar bent 
per 5 metus net negalėtų 
pradėti užpuolimo karo 
prieš Jungtines Valstijas.

Pašalintas Holandų Valdo
vas Indonezijai

Batavia, Java. — Holan- 
dija pašalino iš tarnybos 
savo general-gubernktorių 
van Mooką; sako, kad jis 
“per švelniai elgėsi*’ linkui 
Indonezijos Respublikos.

ORAS.—Būsią šilčiau. , ■
■
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' Išgelbėta Gyvybė
Lemas Wdods, karys, detroitietis, juodveidis, 1946 me

tų kovo 23 dieną valė savo šautuvą. Per nelaimę šautu
vas iššovė ir pataikė Woods draugui Patterson, kuris kri
to. ant vietos negyvas. Armijos teismas Woods pripažino 
kaltu pirmojo laipsnio žmogžudystėje ir nuteisė pakori
mui. Teisme nebuvo jokių liudininkų.

Apie tai per Lemas Woods tėvą sužinojo Michigan© 
Valstijos Komunistu Partijos pirmininkas Carl Winter.

Tuojau jis Woods tėvą suvedė su Civilinių Teisių Kon- 
• greso (Civil Rights Congress) žmonėmis. Tuojau buvo 

pareikalauta naujo teismo.
Naujas teismas įvyko. Buvo pašaukta 22 liudininkai 

-— iš Philippinų, iš Japonijos ir iš penkiolikos valstijų. 
Teismas visiškai išmetė kaltinimą pirmojo laipsnio* žmog
žudystėje ir‘surado Woods kaltu tik'“paprastame žmo
gaus užmušime?’ Paprastai už tokį nusikaltimą žmogus 
baudžiamas 26 mėnesiais^kalėjimo. Lemas Woods išsėdė
jo. kalėjime 31 mėnesį, bet dabar tapo paleistas laisvėn.. 
Jeigu ne komunistas Carl Winter, šis karys būtų buvęs 
pakartas 1

Apdengimas Suokalbio prieš Demokratiją
i Juo toliau, tuo ryškiau darosi, kad Amerikos generolai 
ir bąnkieriai yra sudarę suokalbį pasiimti globon kruvi
nąjį Ispanijos diktatorių generolą Franco. Tai suokalbis 
prieš pasaulio demokratiją ir žmoniškumą. Generolas 
Franco įsigalėjo ir pavergė Ispanijos liaudį Hitlerio ir 
Muss’olinio ginklais.
* Aną dieną mūsų valstybės sekretorius ir mūsų delega
cijos Jungtinių Tautų Asamblėjoj galva viešai pareiškė, 
kad pirmiau Asamblėjos priimtoji rezoliucija prieš Fran
co. nustojo vertės. Daugelis nustebo ir nesuprato, kas su 
mūsų valdžia pasidarė, kodėl ji taip “staiga” pakeitė nu
sistatymą? v

Bet tas pakeitimas neįvyko, staiga. Tik dabar tai paaiš- 
ki. Tai būta gan ilgo proceso. Tik gana ilgai buvo nuo A- 

' hierikoš žmonių slepiama. Amerikos žmonėms nebuvo pra
nešta, kad dar 1945 m?Franco.ekonomistas Jose Barcelo 
pareiškė: “Tarpe Ispanijos ir Amerikos bankų yra pilnas 
susitarimas.” Ir tai nebuvo tuščia kalba. Kas gi sėdi 
mūsų valdžioje, jeigu ne bankieriai? Mūsų apsigynimo 
sekretorius Forrestal yra bankierius; mūsų orlaivyno se
kretorius Symington yra bankierius, mūsų “Marshall 

* Plano” administratorius Harriman, yra bankierius! Visi 
Wall S try to žmonės. " .

-Į suokalbį įeina dar viena stambi figūra. Visi esame 
girdėję apie Myron C. Taylor, prezidento Trumano spe
ciali pasiuntinį Vatikanan pas popiežių. Taylor 
/ra United States Steel korporacijos direktorių 
ta/ybos pirmininkas. Taylor nepasitenkino nuvykimu į 
Vatikaną. Jis'aplankė ir Madridą ir su vienu neskelbia
mu Amerikos karo department© viršininku kalbėjosi ar
ba derėjosi su gen. Franco. Apie* tą patį ląiką Amerikon 
pribuvo Ispanijos misija, pasiųsta gen. Franco ir susi
dedanti iš bankierių. Misijos pirmininku buvo Franko už
sienio reikalų ministras Lequerica, kuris karo metu bu
vo Franco ryšiu su Hitleriu. Tąs pats Lequerica 1941 me
tais buvo tarpininku tarpe Hitlerio ir Prancūzijos vy
riausybės dėl naciams Francūzijos pasidavimo.

Tuojau po to Westinghouse Electric kompanija paskel
bė, kad jinai sutiko sumodernizuoti Ispanijos geležinke
lius. Henry Ford II paskelbė, kad jis pradės Ispanijoje 

* statyti automobiliams gaminti fabrikus.
Tąipgi atsimename, kaip Kongreso Atstovų Butas šių 

metų kovo 5 dieną nutarė įtraukti ir Ispaniją į sąrašą 
tautų, kurios gaus Mąrshall Plano, pagalbą. Viąoje šaly
je kilęs pasipiktinimas privertė Senatą Atstovų Buto pa
siūlymą atmesti. Bet tas aiškiai parodė, iš kur vėjas pu-v 
čia. Pąrodė, kad bankierių ir fabrikantų ryšiai su fašisti
ne Ispanija pradeda veikti mūsų šalie? valdininkus!

Einame toliąu ir vis aiškiau prieš mūsų akis'vystosi 
suokalbis. Vasarą senatorius Chan Gurney, iš South Da- 
kotoš republikonaa, Senato militarinių reikalų komisijos 
pirmininkas, nuvyksta pa? Francų ir laiko pasitarimą. 
Sugrįžęs pareiškia, kad Jungtinės Valstijos turi pakuisti 
nusistatymą linkui Franco režimo. Spalių 5 dieną jis pa
teikia mūsų apsigynimo sekretoriui Forrestal, armijos 
sekretoriui Royąll, laivyno sekretoriui Sullivan ir orlai- 
vyno sekretoriui Symington planą dėl Jungtinių Valstijų 
militarinės sutarties su generolu Franco.

O šiomis dienomis generolą Franco aplankė dar vienas 
Amerikos “misijonięrius,” būtent James Farley, buvęs 
Demokratų partijos pirmininkas ir iki pat šiai dienai žy
mus toje partijoje vadas. Jis irgi pareiSkė, kad jau mes 
turime pakeisti nusistatymą linkui Franco režimo.

Dar daugiau: Pasirodo, kad mūsų vyriausybė jau turi 
sutartį su fašistine Ispanija. Šių metą sausio 30 dieną 
republikonų leidžiamas “United States News & World 
Report” rašė: “Jeigu Jungtinių Valstijų arrpijai prisiei
tų skubintis k Europą rytoj, tai ji galėtų nusileisti Ispa
nijos lėktuvų laukuose, kuriuos išvystė ir įrengė ameri
kiečiai dėl lėktuvų. Gen. Franco pasirašė tuo reikalu su
tartį.”

Tarptautinė Apžvalga
Rašo D. M. &

iiiiiiniMMUMiuiiuinniiiiiiiuuiiiin^

Mr. H. Trumanas ir Mr. 
T. Dewey labai “bizi” saky
dami prakalbas. Ir vis abu 
lenktyniuoja, katras dau
giau pasirodys neapkenčią? 
“raudonųjų” ir Tarybų Są
jungos.

Jaučia tie ponai, kad 
Amerikos žmonės nepaten
kinti jų abiejų partijų ta 
dubeltava politika, kuri 
mūsų, šalį veda į karo ka
tastrofą, kuri atvedė na
mie prie vargo, skurdo ir 
baimės. Tegul pasako Mr. 
Trumanas ir Mr. Dewey, 
kas šiandieną jaučiasi sau
gus, kas gyvena be baimės?

Valdiški darbininkai bi
jo, nes juos kryžiavoja, 
juos' šnipinėja. Neveltui per 
vieną savaitę arti tūkstan
čio valdiškų darbininkų me
tė darbą ir nuėjo kitur fes- 
koti, . Kada pirmiau buvo 
prieš mokslininkus tokia 
bjauri kampanija, kaip da
bar? “Šnipai” ir “šnipai!” 
Jau visa eilė mokslininkų 
pareiškė, kad jie negali 
dirbti, neturi energijos, 
nes nežino, kokis yra jų se
kiojimas, kokia prieš juos 
nuožiūra.

Tas patsai su darbinin
kais, su darbo unijų vadais. 
Visok-i “afideivitai,” viso
kios “išpažintys.”

Ir jokį šauksmai, jokios 
kalbos nepaslėps to nuo mū
sų šalies piliečių. “Šaltasis 
karas,” tas žmonių ruoši
mas karštam —- kraujo pra
liejimui, — kankina visus 
piliečius; išskiriant tik sau
jelę reakcininkų, kurie ma- 
no> kp negalėjo atsiekti Hit
leriu, tai tą atsieks nauji 
hitleriukai.

Durham, N. H., mieste, 
kalbėdamas karo laivyno se
kretorius Mr; John J. Sul
livan, pripažino, kad “kova 
prieš komunistus” veda prie | 
tikro karo. New York Ti
mes© apžvalgininkas Mr. 
Hanson W. Baldwin rašo iš 
Washington©, kad “Jungti
nių Valstijų rubežiai yra:., 
ant Pirinejų Kalnų .ir El- 
bos.” Taip mano Washing
tone įvairūs diplomatai ir 
karininkai.

Mr. John Stuart dėsto, 
kad; didžiuliai bombininkai 
“B-36” netrukus galės' at
likti be sustojimo iki 12,-' 
000. mylių kelionę. Reiškia, 
galės nuskristi iš Amerikos 
į Tarybų šalį ir grįžti. Jie 
veža daugelio tonų bombų 
krovinius.

Progresyvių P a r t i jos 
kandidatas į prezidento vie
tą Henry A. Wallace pa
smerkė darbininkų unijų 
vadus, kurie eina su reak
cija, kaipo didžiausius dar
bo žmonių, demokratijos ir 
laisvės prįešus.

Jis sakė, kad jie apgavi
kai, išduoda darbo žmonių 
reikalus, kad t priimdami

> Tafto-Hartley bilių jie. tar
naują kapRąlui prieš dar
bo žmones.

Columbuš Dienoje Henry 
Wallace kąlbėjo Chicagoje. 
Jis sakė, kad Trumanas su 
Savo bičiuliais pavertė Ita
liją į Wall Stryto imperia
lizmo koloniją. Jis sakė, kad 
Trumano žmonės, kontro
liuoja Italijos valdžią.. Jis 
sakė:

“Mūsų valdžia privertė 
Italijos valdžią išvaryti iš 
valdžios komunistus, kurie 
ten gavo 40 procentų pilie
čių: balsų.”" Jis sakė, kad 
Trumano atstovai padėjo I- 
talijoj kapitalistams ' ir 
dvarponiams paimti valdžią 
į savo rankas ir tvarkyti 
turčių naudai prieš žmonių 
reikalus. ‘ ?

Chinijoj Liaudies ‘Išlais
vinimų Armija smarkiai 
pradėjo -veikti prieš 'Siano 
miestą,, sostinę Shensi pro
vinces, Tajyuaną, sostinę 
Shansi provincijos, Sucho- 
wo miestą ir kitus. Ypatin
gai po to, kai komunistai 
užėmė Tsinaną, sostinę 
Shantungo provicijos, tai 
reakcininkai negali atsigau
ti.

Generolo Čiang Kai-šeko 
viršininkai savo bukumą ir 
nepasisekimu? , bando tęi? 
sinti tuo, kad' iš Jungtinių 
Valstijų jie gavo prastus 
ginklus, sako “nieką dau
giau,. kaip laužą (junk).” 
Kažin kaip tas- patiks po
nui Trumanui ir 
kams. ,

Mandžurijųj, 
srityje veikimas

jo šalinin-

Mukdeno 
padidėjo. 

Reakcininkai giriasi, kad jie 
būk* atgriebė nuo komunis
tų Yillgkow prieplauką, bet 
jie patys Shaųtunge neteko 
Chifoo prieplaukos.

Italijos valdonai turėjo 
trys mėnesiai po įėjimo tai
kos į galią, taRyra, pabaigo
je 1947 me.tų, perduoti Ta
rybų Sąjuųga.i 34 savo ka-| 
ro laįvus. Bet jie to nepa
darė ir, kaip rašo Mr. C. 
L. Sulzberger, “Romos val
donai viską darė ir daro, 
kad tik užvilkinus laivų 
perdavimą.”’Išeiną, kad jie 
laužo taikos'sutartį. <

Komunistų Partijos va
das Palmiro Togliatti pa
reiškė,, kad reakcinė, vyriau
sybė, persekiodama darbi-, 
hinkus, valstiečius, bendrai 
demokratinius žmones, gali 
privesti šalį prie revoliuci
jos. ' " c

Virš milionas yaldiškų 
darbininkų ųubalsavo streL 
kuoti, jeigu jų reikalavimai 
nebus išpildyti. Jie reika
lauja 9 dąrbo valandų į die
ną ir pakėlimo algų.

Jugoslavijoj- esąs kores
pondentas Mr? Mį. S., Hand
ler *rašo, kad “vąkarų demo
kratai padarė didžiausią 
klaidą manydami/kad Tito 
nesutikimai su Komunistų 
Informacijų Biuru galima 
bus panaudoti prieš Tarybų 
Sąjungą.”,pis įšitikino,; kad 
Jugo?Įavijo? žmonių nusi
statymas yrą prieš ąmerį-

konišką imperializmą, 
. Suomijos valdonai šaltai 

atsine*ša į' Skandinavijos, 
tai yra Švedijos, Norvegija* 1 
ir Danijos siūlomą bendrą 
“apsigynimo sąjungą.” Su
prantama, ta “apsigynimo 
sąjunga” yra suplanuota 
Anglijos, ir kitų imperialis
tų užpuolimui ant Tarybų 
Sąjungos.''

' Suomijos valdonai 1939 
ir 1941 metais paklausė už
sienio imperialistų ir įsi
traukė į karą prieš-Tarybų 
Sąjungą. Jie dar nepamiršo 
gautų pamokų.

Tarybų Sąjungos spaudo
je rašė, kad Graikija netu
ri savo tautinės-laisvės, nes 
ten, yra 10,000 amerikiečių 
karo specialistų ir politikų, 
kurie nusako monąrcho-fa- 
sistinio režimo politiką.

Ta spauda apibūdino Mr. 
W. ChurchiUą, kaipo pir
mos rūšies karo kurstytoją 
ir taikos priešą. Churchill 
'neseniai savo kalboje sakė, 
kad gerai padarytų Ameri
ka, jeigu dabar pultų Tary
bų Sąjungą, kol pastaroji, 
jo manymu, dar neturi ato
minių bombų.

Tarybinėje Turkmėnų 
Respublikoj įvyko smarkus 
žemės drebėjimas. Ypatin
gai daug nukentėjo, sosta- 
miestis Aškabadas, /kuris 
turi 150,000 gyventojų.

' Uždrausta eskimosams i'š 
Aliaskos be tarybinių leidi
mų lankytis į 'Sibiro pusę. 
Rirmiaų šioj srityje tarpe 
Sovietų Sąjungos ir Ameri
kos apsieidavo be leidimų.-

Jungtinių Tautų Seime 
įvyko, smalkių diskusijų 
taikos reikale. Jungtinių 
Valstijų atstovas Mr. Aus
tin bandė įrodyti, būk tarpe 
socialistinės tvarkos, gyvuo
jančios Tarybų Sąjungoj ir 
kapitalistinės — Jungtinė
se Valstijose ir kitbse kapi
talo šalyse taika negalima. 
Ji? tą savo “moksįą” bandė 
paremti Lenino,, Stąlino i,r 
kitų marksistų raštais.

Andrius Višinskis sakė, 
kad Tarybų . Sąjunga stoja 
už taiką, kooperavimą su 
kapitalo šalimis, Kad -taika 
galima tarpe Socialistinių 
šalių ir kapitalistinių; jei^u 
abi pusės to siekia. Jis sakė, 
kad taikos negali išlaikyti 
tik viena pusė, kuomet im
perialistai ruošiasi prie ka
ro, kuomet jie siekiai Sovie
tam diktuoti.! Jis sakė, kad 
Sovietų neišgąsdins jokios 
kalbos, grūmojimai ir ato
mų bombos.

Prie to Višinskis sakė, 
kad karai visada buvo tar
pe kapitalo šalių.-J i?'sakė, 
kad Hitlerio Vokietijoj bu
vo kapitalistinė tvarka, bet 
Jungtinės Valstijos, Angli
ja, Franci j a įr kitos kapita
listinės šalys negalėjo taikoj 
su Hitleriu gyventi, nors ir 
vienur, ir kitur buvo kapi
talizmas. ,A 7
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Bet plačiajai visuomenei nieko nebuvo < apie tai sakoma? 
Tylėjo valdininkai, tylėjo laikraščiai, tylėjo, radijo ko-' 
mentatoriaį!': ! < ? ' ; ? ? / ,

Ir visa tai daroma neva kovai su komunizmu. Jąmes 
Farley aną dieną pasakė: “Nepamirškime, kad Franco 
yra anti-kotnurtišt'as nuo pat 1936 -metų.”' Argi svarbų, 
kad jis Hitlerio ir Mūsšolinio ginklais, butriuškino Ispa-. 
nijos respubliką? Argi dvdrbų, kad per kąrą jis. tąlkinjn- 
kavo tiems patiems Hitleriui ir Mussoliniui? Argi svąr- 
bu, kad jis ir šiandien tebeturi pavergęs dvidešimt devy
nis milijonus Ispanijos gyventojų? Jis yrį antį-komunis- 
tas, ir todėl jam visi? griėkai turi būti atleisti!

Taip šiandien galvoja ir veikia mūsų generolai, ban- 
kieriai ir prezidento Trūmano paskirti kabineto nariai. 
Lieka tik laiko klapsimas, kada išgirsphe viešai,, kad 
mūsų vyriausybė siunčia ginklus ir skolina pinigus gene
rolo Franko apginklavimui. ’ /

PARODE DIRBTINĘ
GĘRRLĘ IR UŽTROŠKO

Dubois, Pa. — Jobu BerDubois, Pa. — John Ber- 
natovyięz’ui pirm 6 savaičių, 
per operaciją buvo, išimta 
sugedusi- įkvėpuojamosios 
gerklės dalis. Jos vieton 
daktarai. įdėjo vamzdelį; li
gonis pasveiko ir gerai kvė
pavo. Pagalinus, jis išęmė 
dirbtinę gerklę -parodyti 
draugams ir tuojau, užtroš
ko.. ė v •

'Pakaiti Trys Juodrinkiai 
: . Praga. - Čechošlovakijųs' 
tęismosprendimu, tapo pa
karti trys Muisto ?mugel- 
ninkai juodojoj- rinkoj.

Rašo ROJUS

Pralindęs prO tunelį po 
Hudsono upė, traukinys lyg 
ir atsiduso pasiekęs New 
Jersės lygumas, ir pasileido 
vį?u greičiu link vakarų. .

Buvo rytas. Saulė, vos pa
tekėjusi, maloniai bučiavo 
rusve jaučią gamtą.
.Manyje kyla keista min

tį? > kaip ilgai ekspresinis 
traukinys, galės atsilaikyti 
prieš saulę, kuri, rodosi, nei 
iš vietos nejuda, kuomet 
traukinys visas pajėgas dė
damas, stengiasi jai nepasi
duoti?

Nereikėjo ilgai laukti 
“lenktynių” pasękmių: už 
penketo valandų, kuomet 
traukinys * buvo palikęs 
Harrišburgą ir kopė į Apa- 
lachian’o kalnynų virtinę, 
karštoji saulelė jau buvo 
traukinį pralenkusi ir, tary
tum, šaipėsi iš jo negreitu- 
mo.»

X

Aš važiuoju su trumpa 
misija: Nacionalis Lietuvių 
Wallace - for - President 
Komitetas Siunčia mane §u 
prakalbų , maršrutu; jis 
siunčia mane populiarinti 
tarp lietuvių amerikiečių 
Progresyvių Partijos iškel
tuosius ‘ obalsius: Taika, 
Laisvė, Gausa.

. Gyvename’ istorinį laiko
tarpį — esame išvakarėse 
istorinių mūsų krašto prezi
dentinių rinkimų. Svarbu, 
kad juo platesnėj masės su
sipažintų su ta programa, 
kurią reprezentuoja naujo
sios partijos^ kandidatai — 
Henry A. A^allace ir Glen 
Taylor. ' /

t . .1

Pirmutinis mano sustoji 
mas —: garsusis* Pittsbur- 
ghas. Prakalbos turi įvykti 
McKees Rocks, Pa. — visai 
arti Pittsburgho.j

Pirmiausiai sustoju pas 
Miliauskus. Draugė Miliau
skienė dar vis*tebeserga — 
jau keliolika metų ji tebėra 
invalidas: nebevaldo dabar 
ji nei rankų nei kojų.' Ta
čiau jos balsas skambus,— 
malonus,..kaip visuomet; jos 
sąmojus normalus. Ji apipi
la* mane klausimais: • kaip 
tas, į kaip ta, kaip ąnie? 
Klausinėja,' teiraujasi apie 
kitrfs, jų sveikatą, jų gyve
nimą. Apie save ji netaria 
nei žodžio, iki užklausi; net 
ir užklausus — atsako skū- 
piai.' ■'

Baisi ligą kankina šią ge
rą draugę pef ilgus metus. 
Tai didžiai? apsunkink ir 
Juozui Miliauskui darbuotis 
visūomęnfniame judėjime. 
\ .Štai, atvyksta ir senas 
pažįstamas draugas Purti- 
•kas. .Visi trys vykstame jo 
aųtomobiliūm į salę.

Ši salė, kadaise priklausė 
APLĄ 2-rapaį kuopai, o da
bar Lietuvių PašaTpineų D- 
jai Amerikoje. Švari’ gra
žiai ištaisyta salė. Apačioje 
klubas. ' ■ ;

Mitingas, palyginti su se
niau' vykusiais panagios rū- 

, sies mitingais Pittsburghe, 
— nemažas, gražus, žmonės 
domisi rinkimais ir tuo, ką 
atstovauja Brogresyvių 

i Partija. ' ū
Pirmininkauja senas dar

buotojas Imbras, pakviesda-. 
mąs pakalbėti jauną veikėją 
G. * Rudnicką, buvusį CIO 
organizatorių, o dabar vei
kiantį Progresyvių Parti
jai. Jis kalba angliškai, nu
šviesdamas vietinę padėtį ir 
ragindamas lietuvius su
krusti rinkiminės kampani
jos darbams dirbti.

Šis jaunas, energingas vy
ras — lenkų kilmės ameri-

MIZARA y
kietis. Jis man sako:'

— Tarp lietuvių padėtis 
Pittsburghe kur kas geres
nė nėi tąrp lenkų. Sunku 
mums darbą pravesti len- f , | 
kiškai. kalbančiuose* Bet, 
nepaisydami visko, mes 
darbuojamės ir dainuosi* 
mės. Bendrai, Progresyvių 
Partijos įtaka Pittsburgh’© 
visuomenėje didelė .

Po prakalbų susitinkame 
žodžiu apsikeisti su draugų-^ 
veikėjų būreliu: D. P. Leką* v 
vicium, Miliausku, Mažuk-y 
na, Imbrąis, Kairiene, Pur-' 
tiku ir kitais. Tariamės a- 
pie rinkimus, pittsburghie- 
čių skyrių Laisvėje; drau
gai teįyaujasi apie‘Kultūri
nį Centrą Brooklyne. Priė
jęs Ą. Šerbinas sako:

— Važiuodami į Chicagą, 
nuvežkite nuo manęs penki
nę Vilniai. Prieš tūlą laiką 
daviau tiek pat Laisvei —a- 
bu’ dienraščiai reikalingi 
paramos.

Veteranas - veikėjas, D. 
P.*Lekavičius bara mane, 
kam mes, redakcijoje, kai 
kada jo korespondencijas 
“išnevožijame.” Aš teisiu 
nuosi ir prašau jo dovanota 
jei kada pasitaiko kokia 
nors nemaloni klaida, parei
nanti iš redakcijos pusės. 
Raginu nuolat rašinėti 
mums, kaip rašinėja.

Pittsburghiečiai pasakoja f 
man, jog greitu laiku pas 
juos įyyks įdomi pramoga 
seniesiems mūsų veikėjams 
pagerbti. Tai, iš tikrųjų, 

■ gražus žestas, geras pasi- 
mojimas. Pittsburghe • senų 
veikėjų yra nemažai. Tik 
prisiminkime tą patį D. P.

, Lekavičių, bei daktarę Jo- 
hanp& j ^Baltrušaitienę. O _
kur kiti? (Vėliau, man 
sant Detroite, A. M. Mete-> J
lionis pasakojo apie Leka
vičiaus darbinįnkų judėji
mui nuopelnus, atliktus ka
daise, kuomet jis, Metelio- 
Yiis, gyveno Pittsburgho a- 
pylinkėje; Lekavičius patį 
Metelionį “žmogumi pada
rė”,,— į anų laikų socialis
tinį judėjimą įtraukė.)

Skirstomės. Važiuojamė 
gulti.

Kalbamės su draugais 
Imbrais. Jitfai klausia:

— Ar draugas pažįstate 
brooklynietį Teofilių Kapo
čių?

— Taip, — atsakau.
— Ar jis geras? 
Lenktelėjau galvą.
— D K. Skuodį?
—; Pažįstu., m
— Ar ir jis geras? * r: 
— Taip! / . •>
— Tai mano seni pažįsta

mi. Būtų smagu kai kada 
juodu susitikti.

Įdomu čia pabrėžti tai, 
jog, klausimas “geras” pas 
mus šiandien įgavo dar vie
ną sąvoką, prasmę. Klaus
dama, “ar jis geras”, Imb- 
rienė klausė : ar jis yra pro
gresyvus, ar jis nėra dar
bininkų judėjimo priešas,, 
ar jis remia darbininkų ju
dėjimą! Ir į josios 'klausi
mus man labai smagu buvo, 
atsakyti “tąip.” \

n. *
Ankstyvas rytas. Saule ir 

vėl vos patekėjusi. Aš sė
džiu traųkinyj, paliekančįą- 
me Pittsburghą. Jis smagi
nasi leisti šuoliais ir vėl 
lenktyniuoti su sąule 
lenktyniuoti milžiniška ly
guma, jungiančia Pittsbur
ghą su Chicaga. Gerai ži
nau, jog ligi pasieksime Mi
chigan© ‘ ežerov pakraštę, 
saulė mus bus toli, toli pa
likusi.

(Bus daugiau)

2 pusi.—^Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šeši., Spalių 16, 1946
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Jūs, kaip vilkai, užgulę sayo grobį, 
Kankinot liaudį, mitot jos"krauju. 
Rūsti daina manoj širdy subrendo. 
Aš prakeikimo žodį jums metu!

- akto- 
kalba^*

Savo eilėraštyje ^Tarybinis poetas” jis 
pasisako dėl savo tolimesnio kūrybos ke

Taylor,—
Tik jie liaudies reikalus gina;
O Trumanas, Dewey—teisęs mūsų daužo 
Ir tinklą vergijos tik pina.

čiu smogia nacionalistų skelbiamai tau 
tų neapykantai: ,

Sūnų Donbaso ir nuo Maskvos sienų,
Ir Lietuvos duktės nuo Zarasų ,

žydrių — ‘
Viena širdis ir kraujas vienas — 
Tas pats gyvenimas didvyriškų arų.

prie nąūsų tarybinės poezijos sustiprini
mo. Jųjų kūrybos tematika yra semiama 
is nūdieninio mūsų gyvenimo, aktuali, 
pasižyminti mūsų revoliucinės poezijos 
tradicijomis, idėjiška.

Štai Antanas Jonynas savo eilėrašty
je “Šalin nuo kelio!” su gilia neapykanta 
kalba apie lietuviškuosius buržuazinius 
nacionalistus:

Blaškosi
gauja išdavikinė, 

pranašavusi karą .
ir badą —

Ne-liaudis tarybinė,
o gauja išdavikinė

galą surado.

vęnimo' augimą, naujų reiškinių vysty
mąsi, greta noro ir mokėjimo neatitrūkti 
nuo liaudies, reikta turėti aukštą teori
nį pasiruošimą. Idėjinis turinys turi bū
ti glaudžiai susietas su tam turiniui tin
kama nauja; tobula forma. Tiktai tada 
galima pasiekti įžymių literatūrinių lai
mėjimų. w

The Lithuanians in Greater New York 
bov>\have their own Home. All last Sum

regardless of the heat,, men and 
a made weekly excursions to the

Gana tų drausmių, kurias ponai mums 
kala,—

Stiprėja ir auga mūsų jaunieji pro
zaikai. Tokię pradedantieji rašytojai, 
kaip Mykolas Sluckis, Jonas Avyžius,

rašo J. 
aktyviai įsijungė į

Aš eisiu balsuoti už laisvę, už taiką, 
Už teisę dėl duonos streikuoti.
0 tu; mielas broli, ar jau apsįspYendei, 
Už ką savo balsą paduoti?

Balsuokim už Wallace, balsuokim už

Marukas, Antanas Pakalnis sudaro mū
sų jaunųjų prozaikų avangardą. Jų kū
rinių tematika — mūsų jaunasis gyveni
mas, naujas, tarybinis mūsų žmogus. Ne
tenka abejoti, kad šiė jaunieji rašytojai 
greitai įžengs į mūsų tarybinę literatūrą 
plačiu žingsniu ir papildys mūsų tapybi
nių rašytojų gretas. y

Neabejotina, kad visiems ■ mūsų ’pra
dedantiems rašytojams reikia dar daug 
moky.tįs ir dirbti. Joks talentas be moky
mosi ir darbo negali pilnumoje išvysty
ti savo sugebėjimų. Greta gerų savybių

Už Wallace, už Taylor, už laisvės gynėją 
Mes eikim kryžiuką rašyti!

Si. Jasilioniš!- '

By Birutė Palevich
On October 10, 1948, the representa

tives of the Lithuanian cultural1 groups, 
voted to have the LMS Festival in De
troit next Spring.

Mr. Andrulis came in from Chicago, 
and presented facts pertaining to the or
ganization of the festival. His speech 
was very well rendered and concise. I 
am sure that all the representatives join 
with me in thanking Mr. Andrulis for 
his helpful advise and suggestions;

The representatives' feel that this fes
tival will be'a grand opportunity to pre
sent Lithuanian culture to the Detroit
ers. Culture such as handicrafts, artistic 
endeavors, and fine Lithuanian voices 
.that are found ' throughout the United 
States. This festival will show the people 
of other nationalities what the Lithuan
ians have to contribute in the. way of 
culture. - ■ .
. It appears to this writer that the spir
it of the Lithuanians in Detroit has ebbed 
to a low tide this past year. The knowl
edge of the Lithuanian’s for the Lithua
nian’s must be maintained. Other na
tionalities are doings it, why, can’t we?

Surely, we Lithuanians can expect the

Puikiame eilėraštyje “Komjaunimo bi
lietas” poetas gana trumpuose posmuo
se gyvai pavaizduoja didį mūsų komjau
nuolių patriotizmą, didelę meilę komu
nistų partijai ir jos didžiajam rezervui 
— komjaunimui. Šio jauno poeto kūri
niuose labai dažnai jungiasi tarybinis, 
giliai idėjiškas, gaususNnintimis turinys 
su tiek pat vykusia, turinį atitinkančia, 
forma, z

Jonas Lapašinskas jau žinomas savo 
vykusiais poetiniais kūriniais ir jauni
mo ir respublikinei spaudai. Masinės dai
nos konkurse jis laimėjo pirmąsias pre
mijas ir dabar jo dainos jau dainuoja
mos mūsų choruose. 1

Politinės lyrikos gana vykusiais eilė
raščiais pasireiškė ir pradedantis, poetas 
Vladas Grybas. Jo eilėraštis “Sveikini
mas Raudonajai gurguolei” iškelia mūsų 
darbo valstiečių tarybinį patriotizmą, o 
eilėraštyje “Tik viena tiesa — bolševi
kų!” jis agituoja už kolektyvinių ūkių 
organizavimą, smogia mūsų tarybinės 
Tėvynės priešams — buržuaziniams na
cionalistams.

By MILDRED STENSLER
The',Art Exhibit

The LMS 3rd District Art Exhibit 
has been postponed till .Spring. A long 
list of circumstances have necessitated 
this change. But out of necessity arise’ 
newer and better ideas.

One really terrific plan has come up 
before the Committee in charge of the 
Exhibit. That plan, however, needs ma
ny more months of advertising and above 
all needs the cooperation of many more 
of our Li th. artists.

Before I lay the plan of the new ex
hibit, I want to thank all those who an
swered our call for material and paint
ings. If we only had enough forces, we 
would have gone ahead with the exhibit 
as planned and also have had the other 
in the Spring. As it is, we will concen
trate all our efforts on one, to be held 
April 17 through May 15, 1949 at,the 
Lithuanian Liberty Auditorium 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

This exhibit will be different. It will

Nebodamas kai kurių, vis dar neap- 
tilstančių plepalų kai kurių jaunųjų ra
šytojų tarpe dėl “švelnios, nudailintos ly
rikos”, puoselėjimo, Jonynas nevengia sa
vo pbezijoje kalbėti realia kalba ir paro
dyti nacionalistinių banditų tikrą veidą:

Paneriuos ir prie devinto forto
Jūs trejus metus vis rausėte kapus.
Žudynių orgijas pamėgę, tartum 

sportą, ' |
Jūs šaudėt/korėt moteris, vaikus.
Antanas Jonynas mū^ų skaitančijai

Antroji policijos ataka ant Richmond, Kalifornijos, aliejaus darbininku. Ataka įvy< 
ko policijai bandant pravesti skobus užstteikuoton Standard Oil Co. darbavietėn 

•Keturi pikietuotojai tapo areštuoti. Juos kaltino “kurstytme riaušių.”

mer 
won 
Home to paint and repair and cLdan. 
They have done a marvelous job. The 
marble stairs gleam white; the brass 
shines bright; the walls are fresh with 
paint. In a few words, the place is spic 
and span. And yet there is something 
lacking.

Now what does a home-maker do when 
she enters a new home? You’re right! 
She hangs up her family pictures. And 
thereby hangs The answer — the one 
thing that a cultural organization like 
the LMS can do, supply the means to 
pictures.

I think our plan to add color and life 
to these bare walls will afford our art
ists a good opportunity to sell their pic
tures. This commission should stimulate 
greater interest .and'activity. The artist 
must tax his imagination to create some 
works that would depict the sort of acti
vity familiar tp our people, using subjects 
and themes conducive to our social con
cept of life. As his part of the underta
king, h^should put a price on his paint
ings as . low as he can in order to make 
tįem ^accessible to our working class 
buyers.

The buyers, every^Dithuanian organi
zation whether it be Cultural, Fraternal, 
Literary or Social and any individual or 
group of people, will be invited to take 
advantage of this opportunity of pre
senting their new Home with a paint
ing. A small plaque under the picture 
will'identify, each donor. And for years 
to come, memberš and guests passing 
through the rooms and along the halls 
will stop and look and read and be proud 
of our Lithuanian heritage.

Lite rrtu rr & 
IR fllcflAS

425 Dramos Rateliai
VILNIUS, liepos 25 d.~13 

respublikos teatrų (11 jų su
kurta tarybų valdžios metais) 
darbą papildo 425 dramos ra
teliai. Jiems, kaip ir eilei ki
tų saviveiklos sričių, vado
vauja tarybų valdžios organi
zuoti Liaudies Kūrybos Na
mai.

šią savaitę ši įstaiga išsiun
tinėjo dramos rateliams nau
jai išleistas pjeses: A. Skir
gailos “Nebeųžtvenkti upės 
bėgimo,” parašytą ‘kolektyvi
zacijos temomis, J. Marcinke
vičiaus “Plačiuoju vieškeliu,” 
demaskuojančią buržuazinius 
nacionalistus, verstinę Gąabo- 
vo pjesę “Melas.”» šią savai
tę LTSR dramos teatro artis
tas A. Kernagis baigė versti 
į lietuvių kalbą brošiūrą “Į 
pagalbą dramos ratelių daly
viams/’ Jos turinyje 
riaus darbas, scenos 
grimo pamokos.

Vakar baigė savo darbą še
šias savaites trukę phorvędy- 
bos kursai, surengti prie LiatH 
dies Kultūros namų. 80 peri
ferijos chorų vadovai^ stoko- 
jantieji teorinio pasiruošimo, 
išklausė įžymių respublikos 
meno darbuotojų pranešimų, o 
į pabaigą surengė kelis paro
domuosius koncertus. Tęsė 
savo darbą savamokslių daili
ninkų kursai, paštas atnešė 
vėl krūvas laiškų, kuriuose 
užrašyti tautosakos pavyz
džiai. Išspausdinta ir išsiun
tinėtą eilė dainų: LTSR nu
sipelniusio meno veikėjo kom
pozitoriaus švedo “Palydų 
daina,” LTSR nusipelniusio 
meno veikėjo kompozitoriau? 
Dvarionov “Sesuo žydrioji Vi
lija” (Salomėjos Nėries žo
džiai), Stalininės premijos 
laureato Novikovo “Pergalė.”

such a way that we cannot say “no.” 
You may wonder what I mean by the 
word challenge, therefore, Twill explain. 
Have you ever walked through a mu
seum and viewed the wondrous paint
ings as presented by the artists of dif
ferent nationalities? Have you ever heard 
beautiful voices in song being praised 
that were other than Lithuanian? Surely 
that in itself is a challenge to‘you to 
present or try to present greater cultural 
accomplishments to this woe-begotterr 
world. ' ' ■ C

By presenting the LMS Festival in 
Detroit next Spring, we will not onlyxbe 
satisfying our own prestige, but wbyWill 
be holding together the works whie 
have built up through the years, 
shall also inspire others to carryoi 
cultural endeavors after we arė goi

It is this writer’s impression, 
being a part of a Lithuanian d 
which is trying' to carry on 'its- cultural 
developments, is a great distinction and 
honor.

Therefore, why can’t we do as other 
international groups are doing in cul
tural endeavors? We can surpass them 
by simply working together in fdll co
operation and with great comradeship 
in making the LMS Festival a tremen
dous success.- ’ - \

There was no. delay in selecting the 
committees to make arrangements for 
the coming festival. They are as Mows:

Main Committee •
, President — Dr. Palevich N
Vice Pres. — George Nausėda

Secretary -— Lillian Gugas 
Financial Secretary — Mr. Danta 
Treasurer —- Mrs. Beliunas

Correspondents
' ,s 1. Alda Liminsky

2. Birute Palevich
3. Mr. Danta
4. Mr. Gugas
5. Mr. Malinauskas.

Stage Program
. 1. Stella Smith ?

2. Lillian Gugas
3. Mrs. Astrauskas

4. Birute Palevich
5. Tony Jakstys.

Housing

1. Mrs/ Butėnas
2. Mrs. Astrauskas
3. Mrs’. Demskis
4. Mrs. Palevich

■ 5. Mr. Butėnas
•6. Mr. Kuprevičius
7. Mr. Gustai tik
8. Mr. Gotautas
9. Tony Adams.

Committee for Ads
1. Dr. Palevich
2. Mrs. Beliunas
3. Mr. Danta.

Aš darbo liaudies pagimdytas
Ir išaugintas jos penu,
Tik jai gyventi, jai dainuoti
Su savo kanklėm ateinu. '
Juozas Macevičius savo kūriniais ypač 

ryškiai, kondensuotai iškelia mūsų'tary
binio gyvenimo privalumus; ugdo tarybi
nį patriotizmą, šlovina naująjį, tarybinį 
žmogų, kuris nugalėjo nuožmiausią fa- 
JHstinį priešą kareTr sparčiai kurią ko
munizmą. Eilėraštyje “Didžioji jaunys
te” jis sako apie mūsų tarybinę epdėhą:

Epocha plieno. Plieno ir granito!
Dainoj — darnus jaunų širdžių

•Į ; gaudimas.
Nemiręs tas, kas už Tėvynę krito, 
Kaip amžinai nemiršta komjaunimas.
Jis skelbia stajininio jaunimo didžią 

draugystę, visišką vieningumą ir tuo pa-

AKMENĖS CEMENTAS
MAŽEIKIAI, liepos 25 die

na.—Mažytis, daug kurirvi^ai 
nepažymėtas, taškelis Akmenės 
valsčiuje, Mažeikių apskrityje. - 
Persikelkime čia, ir mes išvy- : 
sime vis labiau besiplečiančią* - 
statybą, čia iškils pirmasis Lie- 
tuvoj cemento fabrikas. Vago
nai, pakrauti jo teritorijoje, 
gausiais kiekiais išvežios po yi- 1 
są respubliką taip, laukiamą - 3 
statybinę medžiagą. -

Bet Akmenė toli nuo geležių- , 
kelio. Ir štai šimtai'žmonių tie- 
šia jį. šią • savaitę, pa vyzdžiui,4 ’ 
linija vėl pailgėjo trim kilo
metrais: tokiame ruože sudėti 
bėgiai. Tuo pat metu vyko bai
giamieji darbai prie geležinke
lio pylimo, čia aktyviai talki
ninkauja darbo valstiečiai, at- 
vykstantieji dargi iš kitų aps
kričių.

Kruopių valsčiaus (Kuršėnų 
apskr.) valstiečiai 
Jąsutis 
Akmenės cemento fabriko gele
žinkelio šakos statybą. Kiekvie-- 
nas gyventojas įsipareigojo iš
vežti po 12 kobinių metrų že
mės geležinkelio • pylimui. Šią 
savaitę valstiečiai pilnai įvyk
dė savo garbingą įsipareigoji
mą. . ♦ / v ,

Statybos aikštelėše šią savai
tę buvo tęsiami parengiamieji 
darbai. Prie fabriko iškils mo
derniškas socialistinis miestelis. 
Dar šiemet čia numatyta- pasta
tyti tris pirmuosius kotedžius, 
bendrabutį, inžinierinių ’* tech
nikinių darbuotojų namą, kepy
klą, parduotuvę, pirtį, įpusėti 
administracijas pastato bei 
elektrinės statybą.

Į Akmenę šiomis dienomis 
atėjo telegrama: iš Maskvos 
išsiųsti motovežimiai. Jie gali 
tempti vagonus bei teįkti

V J. ŠIMKUS , , .

Pradedančiųjų Lietuvos Rašytojų 
Avangardas -

1 į lietuvių tarybinę literatūrą ateina 
f jaunoji karta. Ji nesibeldžia į duris, ne- 
; maldauja malonės, kad jai būtų bent ply

šelis pravertas įžengti į literatūros pa-
> šaulį. Nėra tam reikalo. Dabar nebe bur- 
» ,žuazinės Lietuvos laikai, kai pradedan

tis rašytojas buvo vejamas nuo literatū
rinio darbo. Tarybinio gyvenimo sąlygo
mis pradedantieji rašytojai raginami im
tis kūrybinio darbo, jų kūriniai mielai 
spausdinami periodinėje spaudoje ir iš
leidžiami atskiromis knygomis. Jiems 
leidžiama susitelkti į jaunųjų rašytojų 
sekcijas prie Rašytojų Sąjungos, pagal 
išgales teikiama konsultacija.

Todėl nenuostabu, kad per trumpą po
kario metą mūsų krašte pasireiškė toks 
gausus pradedančiųjų rašytojų būrys 
su tokiomis literatūrinėmis pajėgomis,

J kurių sugebėjimais nebegalima abejoti. 
r Visa eilė pradedančių poetų ir. prozaikų

ne tik- sugeba apvaldyti formą, bet jų kū
riniuose išreiškiamos priešakinės komu
nistinės mintys, plečiama aktuali temati
ka, kuri nemaža sunkurnų sudaro net vy
resniosios kartos jau įgudusioms rašyto
jams.

Galima pasididžiuoti, kad per palygin
ti trumpą pokarinį laiką iš pradedančių
jų rašytojų tarpo išaugo tokių jaunų po
etų ir prozaikų, kurie stiprina mūsų jau
ną tarybinę literatūrą ir žada būti ver
tingais jos kūrėjais.

Iš poetų reikia pirmoje eilėje pažymė- 
: ti tokius pradedančius rašytojus kaip

Lantaną Jonyną, Juozą Mačevičių, Joną 
^Lapašinską ir Vladą Grybą. Šie poetai

a * *

Australija Reikalauja Su
grąžint Merginas

Canberra, Australija. — 
Australų valdžia reikalauja, 
kad Amerika būtinai sugrą
žintų 14 Australijos mergi
nų, kurios karo metu tar
navo amerikonam karinėse 
bazėse Pacifiko vandenyne.

3 pusi.—Laisvė (Liberty,J 
Lithuanian Dailj)
Šežt., Spalių 16, 1948
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Saburovas nesąmoningai su kartėliu 
pagalvojo, kad iki karo daugelis buvo to
kio, būtent, jo įsivaizdavimo.

Karas ... Paskutiniu metu jis, prisi
mindamas savo gyvenimą, nesąmoningai 
suvesdavo jį į šį bendrą vardiklį ir 
apžvelgdamas praeitį skirstė savo anks
tyvesnius veiksmus į gerus ir blogus ne 
bendrai, o derindamas su karu. Vieni 
gyvenimiški įpročiai ir polinkiai dabar, 
kada jis kariavo, kliudė jam, kiti — gel
bėjo. Antrųjų buvo daugiau, tur būt, to
dėl, kad žmonės, panašiai kaip jis, pra
dėję savarankišką gyvenimą pirmojo 

zpenkmečio.metais, išėjo tokią gyvenimo 
mpkyklą, kupiną pasiaukojimo ir susi
varžymų, jog karas negalėjo jų pritrenk
ti savo kasdieniškais sunkumais.

Saburovas buvo savo kartos žmogumi. 
Taiį) pat, kaip jo bendramečiai, jis sto
jo į darbą dar berniūkščiu, mėtėsi nuo 
statybos prie statybos, keletą kartų pra
dėjo mokytis ir vėl, pradžioje dėl kom
jaunimo, o po to dėl partinės mobilizaci
jos nebaigęs mokytis, išvažiavo dirbti, 
kai suėjo jam metai, jis dvejus metus 
pratarnavo būtinoje tarnyboje armijoje, 
parvažiavo iš ten jaunesniuoju leitenan
tu ir, grįžęs .prie savo statybos darbų 
vykdytojo profesijos, vėl ėmė leisti die
nas ir naktis Magnitogprsko slėniuose ir 
epiškuose.

Penkmečio metai jį patraukė, kaip ir 
daugelį kitų, savo statybiniu įkarščiu ir 
pastūmė visai he į tą profesiją, apie ku
rią jis nuo vaikystės svajojo. Ir vis dėl
to, kaip ir daugelis kitų, jis pagaliau pa
jėgė atsisakyti nuo’ įprasto darbo, uždar
bio buities, ir jau toli gražu nebe berniu
kas, — visa tai pakeitė į studentišką 
Suolą, lovą bendrabuty ir šimtrublinę 
ątigęn^iją. 2 1

‘Metus prieš karą jis ^atvažiavo į Mas
kvą ir įstojo į įstorijoš fakultetą. 1941 
metų birželio mėn. 21 d. niekam nelauk
tu puikiu pasisekimu jis išlaikė pirmuo
sius. universitetinius egzaminus, o kitos 
dienos rytą išgirdo Molotovo kalbą. At
sitikti tai, ko visi laukė ir kuo kažkur 
sielos, gilumoje vis dėlto iki pat galo be
tikėjo. Prasidėjo karas, kuris, per metus 
ir tris mėnesius atvedė jį — tris kartus 
išėjusį iš apsupimo, dukart apdovanotą 
ir penkis kartus sužeistą bei kontūzytą 
t— čionai, į Stalingradą. Atvedė į šį 
įambąrį, kuris, gal būt, ir galėtų minu
tei priminti jam taiką, jei iš rankdar
biais pagražintos pliušinės sofos atra
mos taip įkyriai nežvelgtų įstrižai paka
bintas automatas.i

Buvo jau gerokai po pusiaunakčio. 
Sabųrovas, išsiolaškęs klausydamasisMa- 
ąlenikovp pąsakojimų apie jo gyvenimą 
ir kartu nesąmoningai prisimindamas 
savąjį, iš lėto susisuko suktinę, rūpestin- 
fai įkišo į kandiklį ir užsirūkė. Masleni- 

ovas nutilęs, nejudėdamas sėdėjo prie- . 
šais jį. Taip jie abu sėdėjo ir tylėjo gal 
penkias, gal dešimt minučių. Paskui 
Maslėniktivas vėl ėmė kalbėti, šį kartą 
apie meilę. Iš pradžių jis vaikišku rimtu
mu pasakojo savo mokyklinius susižavė- 
jiniųSj paskui prašneko apie meilę ben
drai ir pabaigė tuo, kad netikėtai pa
klausė Sabūrovą: i

Na, o Jūs?

menas galėjo išpažinti tik sau," įr kai po 
ilgos tylos Maslenikovas pakartojo: “Ne
jau jūs nepažinote meilės?” — jis pasa
kė :

— Nežinau, nežinau. Tur būt, nebu
vo...

Jis atsikėlė nuo sofos ir keletą kartų 
perėjo kambarį.

“Ne, negali būti, kad jos nebuvo, — 
pagalvojo, jis, — tikriau — gal būt, kad 
jos nebuvo, bet negali būti, kad jok ne- 

. bus.”
Ir staiga prisiminė merginos žodžius 

ten garlaivyje apie tai, jog ji labiau-bi
josi mirties dėl to, kad nebuvo mylėjusi, 
o jis neturįs bijotis, nes jis suaugęs ir 
jis, tur būt, jau visko patyręs.

“Ne, ne visko, — pagalvojo jis, — ne 
visko. Dieve mano, kiek daug ir kiek ma
ža vis dėlto visko buvo, ir kaip, tur būt, 
nuobodu ir neįmanoma gyventi žmogui, 
kuriam nors minutę atrodys, kad jis jau 
visko patyręs.”

Jis dar kartą perėjo kambarį ir, prie- , 
jęs prie pat Maslenikovo, uždėjo jam ant 
peties ranką.

— Klausyk, ’Miša, — pasakė jis, atsa
kydamas ne tiek jam,’ kiek savo mintims. 
—• Klausyk, Miša, mudviem jokiu būdu' 
negaljma numirti. Ne, jokiu būdu, tie
siog jokiu būdu ...

— Kodėl?
—Nežinau. Tik žinau, kad negalima.
įėjęs ryšinis pasakė tik vieną žodį: 

“Atakuoja.” Saburovas sėdosi į sofą, 
skubiai užsivyniojo autus, užsitraukė ba
tus ir iškart, įprastu mostu pataikyda
mas j rankoves, užsivilko virš palaidinės 
milinę. /

— Štai pamiegoti ir nespėjome ... — 
pasakė jis Maslenikovui, užsisegdamas

Kiiygų Platiniirto/^ęhesis Tarybų Lietuvoj
Lietuvos tarybinių rašytojų literatūros 

' vakarai
Sąryšy su knygų platinimo mėnesiu 

nuo 15 rugsėjo iki 15 spalių Lietuvos 
Tarybinių Rašytojų Sąjunga suorganiza
vo didelį literatūrinių vakarų ciklą vi- , 
soše respublikos apskrityse; Jau sureng
ta apie 40 vakarų. Tuose literatūros va
karuose lietuviu liaudies mėgiamieji ra

 

šytojai — Venčįova, Mykolaitis - Puti 

 

nas, Tilvytis, Baltušis,' Šimkus, Marcin
kevičius, Gricius, Anglickis, Žukauskas - 
Vienuolis ir-kiti, skaito darbininkams ir 
Valstiečiams savo naujuosius kūrinius, 
daro* pranešimus apie tąrybinę knygą.

Per savaitę parduota 15 tūkstančių
\ knygų

Marijampolės apskrities dirbantieji 
Vien per pirmąją savaitę knygos plati
nimo mėnesio nusipirko apie 15,000 kny
gų. Ypatingai perkami lietuvių rašyto
jų —- Venclovos, Cvirkos, Salomėjos Nė
ries, Vaižganto, rusų rašytojų — Gorkio,’ 
Čechovo, Šolochovo, Vakarų rašytojų — 
Šekspyro, Servanteso, Romen Rollano ir 
kt. kūriniai. Ypatingai - didelį pasiseki
mą turi Žemaitės kūriniai ir tarybinio 
rašytpjti Fadiejevo “Jaunoji gvardija.” 

/ Be veikiančių apskrityje 32 knygų pre
kybos taškų, naujai atidaryta 19 knygų 
pardavimo kioskų kaimuose. , z

Valstiečiai sudaro nuosavas 
biblio'tekeles

Šiuo metu į kaiiną kasdien siuntinėja
mas didelis knygų kiekis. Daugelis vąls- 

>• tiečių jau sudarė pas save namuose bi
bliotekėles, kuriose galima rasti geriau
sieji lietuvių rašytojų, taip pat rusų iy 
vakarų rašytojų kūriniai.

Raseinių apskrities, Dumšiškio apy
linkės valstiečio Mykolo Klionausko bi-« 
bliotekoje-apie 230 įvairaus turinio ver
tingų knygų. Daugiau kaip šimtą knygų 
turi Joniškio apskrities, Dvareliškio apy
linkės' valstietė® Baltuškaitė. Jos knygyr- 

1 nėlyje yra tokie kūriniai kaip P. Cvir
kos “Žemė .maitintoja,” Šolochovo “Pa
kelta velėna,” Maironio.. “Pavasario bal-

*' • u ’

sai” ir kitos įdomios knygos.
*

Knygų kioskai kolektyviniuose ūkiuose
Vilkaviškio apskrityje gyvai prekiau

ją knygomis naujai įsteigti kolektyvi
niuose ūkiuose ir mašinų - traktorių sto
tyse knygų kioskąi. Sudarytas taip pat 
kilnojamas knygų kioskas, kuris atgabe
na knygas į tolimiausius apskrities kam
pelius. Apskrities centre atidaryta kny- 
•gų mugė. Per pirmąsias knygos platini
mo- dienas, parduota dešimtys tūkstančių 
knygų.

Knygos*valsčiaus bibliotekai
Prasidėjus-knygos platinimo mėnesiui, 

Vilniaus Valstybinės filharmonijos dar
buotoj ai-surinko 350 mokslo ir grožinės 
literatūros knygų, kurias įteikė savo še
fuojamo Pumpėnų valsčiaus (Pasvalio 
apskr.) bibliotekąi, Pumpėnų valsčiaus, 
•biblioteka papildoma ii’ jau turi dešimtis 
tūkstančių knygų. Keletą metų atgal čia 
bibliotekos išviso nebuvo.

* Jaunimas platina knygas kaime
Raseinių apskrityje, kiekviename vals

čiuje vietos jaunimas suorganizavo po 
tris jaunuolių brigadas knygų platini
mui kaime. Jaunuolių brigados supažin
dina vąlstiečius ■ su naujomis knygomis, 
padeda jiems įsigyti knygas įvairiais 
juos dominančiais klausimais. Valstiečiai 
ypatingai gausiai perka knygas iŠ agro-- 
technikos srities, o taip pat ir grožinės 
literatūros knygas.

Kaune išparduota apie trys šimtai 
tūkstančių knygų

Tūkstančius knygų nuperka kasdien 
Kauno dirbantieji. Be 20-ties naujų kny
gų prekybos taškų, visuose kinuose yra 
papildomai organizuoti knygų kioskai. 
Vytauto parke atidaryta didelė knygų 
mugė. Centrinė Kauno biblioteka orga
nizavo įstaigoms ir įmonėms 10 kilnoja
mųjų bibliotekėlių.

Iš viso Kaune buvo paruošta prekybai 
300 tūkstančių knygų. Jau pirmomis " 
knygos mėnesio dienomis tasai knygų 

' kiekis beveik visas išparduotas.

Philadelphia, Pa. *
Spalių 6 dieną atsibuvo su

sirinkimas Veikiančio Komite
to, kurį sudaro Philidelphi- 
jos ir apylinkės progresyvės 
organizacijos. Padaryta daug 
svarbių nutarimų. Paaukotą 
keli šimtai dolerių p>X)gresy- 
vėms organizacijoms

LLD 133 kuopa, Camden, 
N. J., pasipirko už $100 Lie
tuvių Kultūros Namo Aėrų; 
paaukota dienraščiui Vilniai 
$100 ir kanadiečių savaitraš
čiui Liaudies Balsui $25. Ne
pamiršta Progresyvių, Partijos 
rinkimų kampanijos reikalai 
ir kitos organizacijos.

Atsisakius Petrui Pilėnui už- ’ 
imti Laisvės vajininkų vadų 
vietą, į vajininkus tapo iš
rinktas W. Patten, kuris perei
tais metais buvo Pilėno pa- 
gelbininkas.

Taigi, Philadelphijos ir apy
linkės dienraščio Laisvės va* 
j įninku yra' draugas W. Pat
ten. Prašomi visi ir visos pa
dėti jam šiame darbe.

Moterų Kliubas rengia sta
tyti scenoje veikalą “Perga
lė,” kurį suvaidins aktoriai i3 
Brooklyn o. . Vaidinimas įvyks 
šeštadienį, 27 d. lapkričio, 
Lietuvių Muzikalėje Svetinė- 
je, 2715 E. Allegheny Avė., 
Richmond miesto dalyje.

Camdęnietis.

Laisvėje galite gauti -biti-'Jį 
ninko Kunčiaus tikro, bičių 
medaus. Naudokitės medum 
savo sveikatos labui.

k

f

• — Argi jūs nepažinote meilės? \
— Meilės?. • /
Saburovas susimąstė, užtraukė' dūmą 

ir užsimerkė. Meilės... Argi, iš tikrųjų, 
jos nebuvo jo gyvenime? ... .

Jis prisiminė dvi ar tris moteris, ku
rios tarp kitko paįvairino jo gyvenimą 
taip pat, matyt, kaip ir jis tik tarp kit
ko jų gyvenimą paįvairino. Tuo atžvil
giu jie, tur būt, buvo kvit: jis niekuo ne
nusivylė ir nieko nenuskriaudė. Gal būt, 
tas buvo i negerai — kas žino. Gal, grei
čiausiai išėjo taip — lengvai ir trumpai 
— ne dėl to, kad jis netroško meilės, o 
būtent, todėl, kad per daug jos troško. 
Ir tos, su kuriomis jam teko susitikti, ir 
tas, kaip tai įvyko, viskas buvo taip ne
panašu į meilę, kokią jis įsivaizduodavo, 
jog jis ir nesistenge viso to padaryti į
ją panašu., Tarp kitko visas šias smiuk- ‘

Ir Maslenikovas kapitono žodžiuose 
pajuto liūdną ir švelnią ironiją viskam, 
kas su tokiu susijaudinimu buvo ką tik 
prisiminta ir kas vis dėlto taip mažai be
reiškė dabar, palyginus su vienu -trum
pu, bet išsyk jų gyvenimą užpildžiusiu' 
žodžiu: “Atakuoja” .. .

' VII .
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Jau artinosi rytas. Sugrįžęs, kai tik 
paaiškėjo, kad žinios apie vokiečių ata
ką šį kartą buvo klaidingas aliarmas, 
Saburovas taip ir nebegulė. Buvo penkta 
valanda ryto —• patf tylioji paros valan
da. Saburovas priėjo prie išlaužtų ir ap- 
isiaustu-palapine užkabintų durų į ko
ridorių. Jis norėjo pašaukti Petią, kad 
tas paruoštų ką nors užkąsti. Prasklei
dęs apsiaustą - palapinę,, jis sustojo. Jo 
nepastebėdami, Petia, budintysis ir du 
ryšimai sėdėjo netoliese ant grindų ir 
kalbėjosi.

— Tu mane klausi, kada šis karas 
baigsis, — kalbėjo Petia tuo gera linkin
čiu ir kartu pamokančiu tonu, kuriuo jis, 
laikydamas save viską žinančiu žmogum, 
paprastai kalbėdavosi sų, žmonėmis.

— Iš kur gi aš tau galiu pasakyti? 
Nežinau, kada baigsis. Kai vokietį baig- 

' sime mušti, tai ir pasibaigs, o kada baig
sime mušti — nežinau...

— Ak, ir toli dar juos vyti... — pa
sakė jaunas ryšinis, leisdamas dūmus 
ratukais ir žiūrėdamas į lubas. — To
li, — pridūrė jis su Visiško įsitikinimo 
išraiška, kad tai, būtent, taip ir bus. 
Matyt, jam teikė širdgėlos tiktai nuoto
lis iki sienos. Nenorėdamas, kad .kovoto
jai žinotų, jog jis netyčiomis „nugirdo jų 
, pokalbį, Saburovas tyliai užleido apsiaus
tą - palapinę, sugrįžo, atsisėdo prie sta
lo ir pašaukė Petią. Petią tučtuojau pa
sirodė duryse.

—r Ką nors pusryčių sugalvok. .o
— Klausau, sugalvosiu, — pasakė 

tia ir už apsiausto - palapinės tuoj pasi
girdo, kajp jis bruzda, barškindamas ka- 

. tiliukius ir konservų dėžutes.
Saburovąs išsitraukė peilį ir pataisė- 

namų darbo lempos “katiušos” dagtį. 
Lempa buvo padaryta iš 76 milimetrų 
sviedinio tūtos, viršuje buvo į vidų įkiš
ta dagtis, o truputį aukščiau vidurio pra
plautą skylutė, pro ją įpildavo žibalo ar
ba, jp neturint, benzino, su druska, o pas
kui užkimšdavo kamščiu.

. •, (Bus daugiau)

MONTELLO, MASS
Radijo Piknikas-— 
Vienas iš. Geriausių >

Š. m. rugsėjo 19 d. Lietuvių 
Tautiškame’^arkę įvyko Am
berlando Ttądijo Programos 
metinis pikhįkas. Jį suruošė 
Montellos, Bostono ir Norwoo- 
do bendras radijo komitetas, 
šis piknikas skyrėsi n.ųo kitų 
vasarinių parengimų, kadangi 
jame buvo specialiai priga
mintų valgių, guriais vaišino
si keliolika šimtų žmonių. A- 
part to, buvo plati dainų pro
grama.

Oras minėtą dieną pasitaikė 
tikrai geras. Viliote viliojo 
žmones iš miesto į žaliąjį pu
šyną. Dar nebuvo keturių^va
landų, o jau publikos prisirin
ko nemažas būrys. Apie šeš
tą valandą žmonių prisipildė 
beveik ■ pilnutis 'parkas. Tą 
dieną publika atrodė labai ge
rame upe; kur tik nepažvelg
si, visur matėsi linksmai šyp- 
sojanti skaistūs lietuvių vei-

Pusė po šešių prasidėjo dai
nų programa. Tai buvo svar
biausia to parengimo dalis. 
Prie pat svetainės durų susi
spietė didelis žmonių būrys ir 
nekantriai laukė ceremonijų 
pradžios. Ir štai, iš garsiakal
bio pasigirdo švelnus moteriš
kės balsas, kviečiant publikų 
prie tvąr(kos ir atydos.

Linden, N. J.
' ' ___________ (>

J ■

naiikįetaą pagerbimui An
tano Matylio metų yisuo* 
meninio veikimo įvyks sekma- 

' dienį, spalių 24 (V, Lietnyių 
(Laisves parko, 340, Mįtchell 
Ave/, Linden, N. J. v Pradžia 
4 vai. dieną.’ \ » •

LDS kuopų veikėjai, kurie, 
turite tikietų platinimui, pra
neškite, ]nek pardavėte tikie
tų, ne valiau kaip 17 d. spalių 
(Oct.). Pranešti galite O. 
Verteįięnei, 203 W. 16th St., 
Linden, N. J. Telefonas L. 1.
2-6917 M

A. Skairus

Tvarkos vedėja K. Valan- 
gevičienė pirmiausia perstatė 
profesorių B. F. -Kubilių tarti 
keletą žodžių radijo reikaluo
se. Jis trumpoje sąvp kalbo
je išdėstė radijo programos 
turinį ir nurodė jos reikšmę 
šių dienų draugijiniame judė
jime. Atsišaukė į publiką, 
prašydamas jos prijautimo if 
finansinės paramos.

Baigdamas savo kalbą, pa
klausė susirinkusiųjų, kokiu 
laiku- jiems būtų tinkamiausia 
turėti radijo pusvalandis. Di
delė' didžiuma atsiliepė, jog 
sekmadienį kaip pusė pq as
tuonių iš rytų laikas kur kas 
patogesnis, ne£ų šeštadįęnį ry
tą pusė po dešimtos. Su šiųp 
klausimu profesorius baigė 
kalbą. •_ ■ s

Prasidėjus daįnonjs, pir
miausia Norwood^ Vyrų Gni> 
pė, vadovybėje Stasio Pauros, 
sudainavo keletą pirmiau ne
girdėtų dainelių.

i
Jaunuoliu Ričhąrd Barry, 

akordionistas, dąvėj keletą ka- 
valkų. gražios muzikos* *

Po tam pirmininkė pakvie
tė So. Bostono Armonijos Cho
rą, kuris dar nelabai seniai 1 
susiorganizavo, vienok jau pa
rodė gerus rezultatus. Ar
monijos Mišrus Choras, vado
vaujant S. Paurai, gražiai pa
dainavo kelias lietuviškas 
dainas ir tuomi užsibaigė 
dainavimai.

Tai buvo pavakaris. Vėje
lis palengva judino medžių 
šakas. ’ Valkatų šone; saulei 
besileidžiant rausvi jos spin
duliai-apšvietė pilkais debesi
mis nusiflrfekusią padąų^ę. 
Lietuviškų dainų aidas sklei
dėsi po .platųjį pušyną, žmo
nės atydžiai klapsėsi ir dau-( 
gelis iš jų jautėsi beesą savo 
tėvynės Lietuvos laukuose.

Saulei nusileidus, pradėjo 
temti, vienok publika nesisku
bino apleisti parką. Jauni
mas linksminosi, prie geros 
orkestros; suaugusieji, susi
grupavę į (įįdęsąįps ir mažes
nius ratelius, vįeni draugiškai 
šnekučiavosi, kiįi dainavo, kas 
tik jiems . atėjo ant minties.

s

Ir taip tęsėsi iki pat vėlumos.
šis Ąmberlando Radijo Pro

gram os padengimas ir jo dai
noj baigėsi su ta diena, -bet 
tos dienos įspūdžiai žmonių 
širdyse pasiliks ir ant toliau.

S. B.

KEPAME tikrą lietuvišką duoną ir visokius ta 
PYRAGUS BEI KEIKSUS ”

Mes perkame geriausios rūšies miltus.— tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nS^a jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome i visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, . ., 
į krautuves ir i pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir i kitus miestus. •*
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS z

Fotografas
Traukiu paveikslus familijti, ves
tuvių. kitokių grupių ir pavienių.

• Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 
dkoniškais. 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., Brohdway Line.

Tel. GLenmore 5-8191

GERIAUSIA DUONA
..SCHOLES BAKING
532 Grand Street, Brooklyn

. Tel. EVergreen 4-8802

-
4 pusi.—laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šešt., Spalių 16.
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Pilietybes Klausi ni nLOS ANGELES, CAL.
-Liūd-

Bridgeport, Conn

y

n

Tel. EVergreen 4-8174

Philadelphia, Pa
i

(I,

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių x

ATDARA ĮMENĄ, IB NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

#***v

TELEPHONE
STAGG 2-5048

RONKONKOMA
8684

231 Bedford Avenue
Brooklyn. X.

Tel, EVergreen 8-971

ModernlSkal įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST*, 
Newark 5, N. J.
Tel MArket 2-K172 •

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquoi

įbau-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 10606 has been issued to the undersigned 
to soil beer, wino and liquor at retait un
der Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 436 Flushing Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

MARTHA BERNZOTT

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER &i ALES

Drs. Stenger &, Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

TeL ST. 2-8842

«******W**IR

Manager

JOHN A. PAULĘY •
Licensed Undertaker

jeigd veiksime visi, to-, 
drauges ir draugąį, visi 
darbo I s ’

6-to apskričio sekr.
Jos. A. Bekampis-’

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

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
4r asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Tefc TKObrtdgę 68#>

DR. JOHN
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 

Nedaliomis ir Šventadieniai*: 
nuo 10 i)U 12 ryte. ** 

278 Harvard Street
kftmp. Inman S*., arti Cantrnl 8k». •

CAMBRIDGE, MASS.

PRANEŠIMAI
MASSACHUSETTS VALS.

LIETUVIŲ ATYDAI
Amberlando Radio Programos Cen- 

tralinis Komitetas šaukia radįo rei
kale pasitarimo konferenciją, spalių 
17 d., 318 Broadway, $o. Ųoston, 
Mass. Pradžia 1 vai. dieną. Liet, or- 
ganizacijos, draugijos, kuopos,, klu
bai ir povieni asmenys yrą kviečiasi 
dalyvauti. Draugijos, kurios, neturėk 
susirinkimu, prašome valdybos at
siųsti sąVę. atątovus ar patiems da
lyvauti.—Cent. Kom. (243-244)

LDS 3-«O§ APSKRITIES 
KUOPOMS

MulonSklte sugrąžinti n^arduo- 
tus bilietus A. Matulio bankietui. 
Taipgi už parduotus bilietui pihįguš, 
M>s turime žinoti , iš anksto klek bi
lietų parduotą. Bankiėt^s jau už Sa
vaitės laiko. Tad nepamirškite išpil
dyti, šį. ęrąšynją, l1’ 
grąžinkite P.; Wagms, 427 i Eorihier 
St., Brooklyn, N. Y, (243-244)

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964* . LITUANICA SQUARE

RESTAURANT 
' f * .

Stcven Augustine & Frank Sanko 
' SAVININKAI . ■ '

•puikiausia lietuvių restauracija BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

MA'ITIIE,, 1*. BALLAS
| ' (BIELIAUSKAS) V*

į 1 Laisniuotas Graborius I Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus
Į Patamavjmąs bus uždkrintes ię už kainą.

Į Paikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo*
I < Mylimiems Pašarvoti Dovanai

j 660 GRAND ST; BROOKLYN, N. Y.

S pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šest., Spalių 16, 19- 
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Serga Marė Bušienė
Nuo pradžios spalių mėne

sio sunkiai serga d. ^larė Bu- 
» šiene (Bush). Jos gyvenimo 
vieta 1121 E. 68th St., Ingle
wood, Cal. Ji susirgo ir spalių 
8 d. padaryta operacija ligo
ninėj. Po operacijos, girdė
jau, draugė sveiksta ir nę po 
ilgo važiuos į namus galu
tinai susveikti.

Draugė Bušienė verta dide
lės paguodos už jos duosnu- 
mą del visuomeninių reikalų. 
Ji daug veikė Moterų Kliube 
ir LLD 145 kuopoj. Reiškiu 
gilią užuojautą draugei, kad 
greit ir gerai susveiktų ir vėl 
veiktų su mumis organizacijo
se.

Mirė V. Virbickas

Spalių 5 d. mirė V. Virbic
kas, senas losangelietis ir mū
sų organizacijų narys. Velio
nis per kiek laiko sirginėjo. 
Buvo kiek laiko Los Angeles 
apskrities prieglaudoj. Vė
liau, pasiliuosavęs iš ten, 
trumpai gyveno mieste ir stai
ga susirgęs pateko į ligoninę 
ir ten mii»ė.

Nors apie velionį Virbicką 
mažai žinau, bet žinau, kad

Peter Kapiskas

jis kiek laiko atgal darbavosi 
LLD 145 kuopoj ir buvo Lie
tuvių Laisvės Kliubo narys per 
eilę metų. Velionio kūnas li
ko nusiųstas oro keliu į Bos
ton, Mass., pas jojo seserį ir 
ten liko palaidotas.

M. Alvinienė.

Palaidojus B. Bartkevičių
Pereitą savaitę (spalių 5 d.) 

mirė bridgeportiečiams lietu
viams gerai pažįstamas Bole- 
kas Bartkevičius, kuris pri
klausė prie LDS ir, rodos, ki
tų draugysčių. Palaidotas spa
lių 7 d., Waterburio Lietuvių 
Neprigulmingose kapinėse.

Bolekas Bartkevičius buvo 
Laisvės skaitytojas ir pažan
giųjų draugysčių pritarėjas, 
Suvirs metai tam atgal, Bole
kas apsivedė su viena našle— 
Ribikauskiene. Praslinkus ke
liems menesiams po vedybų, 
jie persiskyrė. Ilgainiui pra
dėjo jaustis prastai su svei
kata. Pasirgęs keletą mėne
sių mirė... B.-Bartkevičius bu
vo virš 60 metų amžiaus. ,

Bolekas buvo išdirbęs vie-

noje dirbtuvėje virš 30 metų 
kaipo mašinistes. Blogiausią 
su Boleku buvo, kad jis turėjo 
ydą nežmoniškam taupumui. 
Tiesa, mirdamas paliko virš 
30 tūkstančių grynais pinigais, 
bet per visą savo viengungys
tės gyvenimą gyveno labai 
skurdžiai. Sakoma, prieš mir
tį neva padaręs testamentą, 
paskirdamas kam tai turtą, 
vienok, be abejo, turės kai kas 
pasitampyti po teismus.

Iš artimiausių giminių liko 
tikras Boleko .brolis. Jurgis, 
vienok brolis net laidotuvėse 
neatsilankė. Brolis Jurgis vi
sai skirtingo charakterio .

Paskutinėmis dienomis Bole
kas gyveno pas tolimesnius 
savo giminaičius, pas kuriuos 
ir mirė.

Dabar vietiniai lietuviai tu
ri daug ko kalbėti, besiginčy
dami,. kam daugiausiai tėkš tų 
Boleko sutaupytų dolerių. Kai 
kurie mano, kad daugiausiai 
teks moteriai ir advokatams.

Peter
KAPISKAS

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

■August Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., teiefonuokite • i ' > .
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas j'.ums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, , 
ko jūs reikąląųsitę, i

. Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home,
’ - ‘ INC.

854 MARCY AVENŪE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatvėj ųuo Armory v

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Teiefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyįf parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. v

r“ -tiTtt ~

Tai gal būt viena 
daugelio, kuri, su

su visais labai 
ir taikiai. Paliko 
vienatinį sūnų Ąl- 

pat labai

Mirė Karolina Voguliene
Dvi savaitės tam atgal mirė 

vietiniams lietuviais taipgi 
labai gerai pažįstama Karoli
na Voguliene. Nors Vogulie
ne kooperuodavo artimiau su 
bažnytiniais žmonėmis, ta
čiau jinai sugyvena labai 
draugiškai ir su kitų pažvalgų 
žmonėmis, 
moteris iš 
gyvendavo 
draugiškai 
nuliūdime
bertą, kuris taip 
rimtas ir pavyzdingas vaiki
nas.

Vogulienės laidotuvėse da
lyvavo didelis būrys palydėtų
jų; apart, vietinių pažįstamų 
ir draugų, daug laidotuvėse 
dalyvavo ir iš kitų miestų 
žmonių.

Likusiam Albertui reiškiama 
šilta užuojauta, o Vogulienei 
ramaus amžino poilsio!

Kaimynas.

ALDLD Reikaluose 
6-to Apskričio Kuopų ir Narių 

Atydai %i
ALDLD 6-to apskričio meti

nė konferencija įvyks nedė- 
lioj, 21 d. lapkričio (Novem
ber), 1948. Konferencija pra
sidės punktuališkai, lygiai 11 
vai. iš ryto. Kuopų, delega
tai malonėkite pribūti laiku. 
Konferencija> atsibus po Nr. 
735 Fairųiount Ave., Philadel
phia, Pa.

Vasaros karščiai prabėgo, 
dąbar, orui atvėsus, griebkim 
mes visi už darbo,, visi ban
dykime padirbėti už sugaištą 
laiką ir pasistengkime pada
ryti šią konferenciją vieną iš 
pasekmingiau^ių. Būtų labai 
gerai, kad visi nariai užsimo
kėtų savo užvilktas duokles 
pirm konferencijos; visi ban
dykime tai padaryti.

Tikiuosi, kad visos kuopos 
dalyvaus šioj konferencijoj, 
taip pat ir moterų kliubai pri
sius į konferenciją pilną savo 
atstovybę. Kviečiu visas kuo
pas, priklausančias apskrityj, 
pasidarbuoti tame reikale. 
Konferencija bus pasekmin
gas, 
dėl, 
prie

Argentinos vyriausybė 
užmezgusi draugiškus ry
šius su T.S.R.S. (t. y. ir su 
Lietuvos T.S.R.), atėmė tei
ses ir “išprašė” iš šios Šalies^ 
smetoninio režimo buv. at
stovus, save dar be ti tuluo
jančius “L. Pasiuntfeybę” fe 
vis dar .pfetęuduojančių^ 
atstovauti jau seniai neeg
zistuojančią buržuaz.-sme- 
toninę% Liet, santvarką. Ta
da jiems beliko tik vienas, 
kelias: uždaryti, savo krū
melį ir liautis “reprezenta-0 

’vus” Lietuvą, nes jos liau
dis viešai pareikšta savo va
lia seniai jięms atėmė' tas 
teises. Bet šie ponai neturi 
nė trupučio gėdos, o begė- 
džiatfiš visokios išeitys yra 
geros, jei tik jomis galima 
pasinaudoti, ir jie rado bū
dą, davusį galimybę pra
tęsti jų veiklos dienas — jie 
su savo “pasiuntinybe” per
sikėlė į Urugvajų.

Ir nesiliauja jie biaurioję 
savo akcijoje prieš Lietuvos 
liaudį, visokiais būdais, 
stengiasi' užsienio lietuvius 
atitraukti nuo savo tėvynės, 
kad jie prarastų jos piliety
bę, kad neturėtų jokių ry
šių su joje gyvenančiais gi
minėmis. Jiems noriai tal
kininkauja visi atsižadėju
sieji savo . gimtojo krašto, 
visaip provokuodami ir 
šmeiždami tarybų santvar
ką ir Lietuvos liaudies va
lia išrinktąją vyriausybę. 
Tame tikrai pasirodo visų 
Lietuvos išgamų bendras 
frontas prieš savo tėvynę. - 

“A. L. Balso” * nr. 864 
pirmajame pusi, talpinamas 
tos “Pasiuntinybės”, raštas, 
kuriame bandoma įkalbėti, 
lietuviams, kad neitų į Ta
rybų Socialistinių Respubli
kų Sąjungos, koųsulatą su
tvarkymui savo pilietybės 
dokumentų, pęs, girdi, tam 
“nėra jokio reikalo nei prie
volės”, hes, pasak jų, “nei 
viena Amerikos Valstybė 
nėra pripažinusi Sovietų 
Sąjungos įvykdyto smurto 
okupuojant mūsų tėvynę.”

Niekas 'negali pripažinti 
to, ko nebuvo ir nėra. Tik 
neatsakomihgi elementai, 
kaip tie sudarantieji tąją 
“Pasiuntinybę” bei jiems 
tarnaujanti spaudos mekle- 
riai gali taukšti panašias 
nesąmones. Visas pasaulis 
žino, kad Lietuvos liaudis 
liuosu savo sprendimu pa
keitė savo santvarką ir pa- 
silįuosavus nuo buržuazi
nių prispaudėjų, autentiš
ko, milžiniška rinkėjų bal
sų dauguma išrinkto Liau
dies -Seimo sprendimu, sa
vanoriai įsijungė į didžiąją, 
laisvųjų tautų šeimą — T.
S. - R. S. Tad, kas gi pripa
žins “smurtą” ir “okupaci
ją”, kurių nėra? Pietų A- 

, menkos valstybės pripaži- 
nono T.S.R.S. ir užmezgė 
draugiškus ryšius su ja, o 
tai yra kartu ir pripažįni- 
mas Tarybų Lietuvos bei 
palaikymas ryšių su ja.

Bet gi, kapitalistinėse ša- 
lysę yra ‘.‘laisvė” ir “demo
kratija” nenaudėliams /r 
Tarybų Sąjungos šmeižė- 
jams. Mūsų tėvynės prie
šai smetonįzmo likučiai ir 
naudojasi tąją teise* Bėt jų 
išgalvoti ir skleidžiami ple
palai yrą vienas dalykas; o 
realybę kitas, visai skirtin
gas. Minėtame rašte mato
si ir bizniškas jų tikslas, 
kyšantis kaip yla iš maišo*. 
Lietuviai ten grąsinąmi 
“baisiu pavojum”, esą tapę 
tarybiniais piliečiais lietu-/ 
viai “priklausytų nuo rusų, 
turėtų mokėti Jiems mokes
čius.” ĮsiVaizdūokite koką 
pavojus, lįetuvįai nebemo- 
kės Graužiniu! už beverčio* 
pasų pratęsimą, o mokos
T. SyLS. konsulatui, tad U 
ko tie vargšai, Graužinis ir

į Tarybų Lietuvą, kad jie 
galėtų įsijungti į Tarybų 
Lietuvos atstatymo ir penk
mečio vykdymo darbus;” O 
baigdamas straipsnį J. Pa
leckis pridurįą:

“O Tarybų Lietuvoje, 
darbo daug ir galima užtik
rinti, kad yfei sugrįžusieji 
galės gerai įšikurti^avo so
cialistinėje Tėvynėje. Jie 
galės įsijungti į Tarybų 
Lietuvos atstątymą, kas su-, 
kels liaudies gerovę.

Mes laukiame ir sveikina
me tūkstančius grįžtančių į 
Tėvynę lietuvį, kurie buvo 
kap audroj nublokšti į sve
timus kraštus, taip lauksi
me ir sveikinsimi mūsų bro
lius ir seseris, sugrįžtančius 
iš tolimosios Lotynų Ameri
kos šalių.”

Taigi‘yra aišku, kad visi“ 
sąmoningi lietuviai yra su
sirūpinę ir daro reikalauja
mus žingsnius, kad sutvar
kius, savo dokumentus, kad 
nepraradus Lietuvos pilie
tybės — tarybinės piliety
bės. Jie myli gimtąją šalį ir 
nori jon grįžti ir, kaip pa-

kompanija, gyvens? 
na, ar ne? !

Ten pat bandoma 
giijti lietuvius ir su kitu to
kiu pat kvailu grąsinirpu, e- 
są, tapę 'tarybiniais pilie* 
čiais lietuviai “galėtų būt 
jėga gabenami Sovietų Są- 
;juiįigon...” Visur ir visuo- 
'męt jų brukami tie'gąsdini
mai "apie “jėgas”, “prie
vartas”, “smurtus” ir 1.1, 
tik juoką sukelia žmonėse, . 
peš visi žino, kad Tarybų 
Sąjunga nevartoja jėgos 
prieš savo piliečius; lygiai 
visi žino, kad išnykusis bur
žuazinės Smetohos režimas, 
kurį Graužinis ir Ko. dar 
nori atstovauti,' tai taip 
vartojo smurtą, prievartą 
ir jėgą prieš darbo klasę. 
Todėl lengvai suprantama 
visiems, kad smetonininkai 
tik tuo ir gali gąsdinti ki
tus, kuo jie patys dvokia.

0 kaslink “gabenimo So
vietų Sųjungon”, tai tuo 
nieko neįbaugins, nes dori 
lietuviai šiandien J nesibijo sako. Paleckio žodžiai, Te
važiuoti į Tarybų Sąjungą, 
daugelis jų tiesiog trokšta 
kuo greičiau grįžti į socia
listinę savo tėvynę Tarybų 
Lietuvą, už tai ir registruor 
jasi, kad, kuomet bus gali
mybės, grįžus į. gimtinę*. Su 
beverčiais Graužinio išduo
damais “pasais” juk niekas 
negalės grįžti. Todėl tūks
tančiai Pietų Amerikos lie
tuvių ir registruojami. Nesi- 
registruoš tik tie, kurie at
sižada tėvynės. z

Pereitame Vienybės nr., 
straipsnyje “Kelias į Tėvy
nę Atdaras” J, Paleckis ra
šo : “Po karo tūkstančiai lie
tuvių vėl pasiryžo grįžti į 
Tėvynę. Į Tarybų Sąjungos 
pasiuntinybes Lotynų Ame
rikos šalyse plaukia kasdien 
tūkstančiai laiškų iš lietu
vių su pareiškimais- dėl ta
rybinės pilietybės suteiki
mo. Daug laiškų iš Lotynų 
Amerikos gauta Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiume. Šiuose laiš
kuose prašoma leisti grįžti

BUKITE ATSARGUS 
Ypatingai Senesni žmonės •
’ Mainantis orui, dauguma žmonių 

seęga slogomis ir kitokiomis ligo
mis. Būkite prisiruoš?, kad atsigin
ti nuo ligų, naudokite No. 2 M. J. 
Švilpas Salve-Mostis, kuri suteikia 
malonios šilumos. Gaiviną kraują ir 
prašalina įvairius paviršutinius 
skausmus, kaip tai: reumatizmą, ko- 
jų^ ir rankų skaudėjimą, pusiau 
sprąndo, sąnarių ir muskulų. Su
stingimą, neveiklumą, tirpimą, mėš
lungi. 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-1 
kurną, ronas (tik no vėžio), kojų 
tynimą ir skaudėjimą, vartokite 
No. 3 M. J. S. Miracle Salve. Ši 
mestis stebėtinai greitt gydb. Kaina 
tik $1. Jeigu turite kokius niežėji
mus ar Poison IvyMv vartokite No. 4 
Salve, nuo niežėjimo. Kaina $1.

jei . turite piles (varvančias ar 
ne)/ vartokite No. 5 naujai išrastą 
mostį, tuoj prašalina piles be pjaus
tymo. Kainu tik $2 už dėžutę.

No.’ 1 M. J. S. Miracle Ointment 
nuo danties skaudėjimo. Prašalina 
gęlimą ir smegeriū (gums) nesveį- 
kurną. Kad ir neturite dantų ir 
skaųjĮa smegenis, tai tuoj gausite 
pagalbą nuo šios mosties. Kaina $1. 
♦Kurie pirksite už $5, gausite ekstra 
dovanoms vieną dėžutę.

Siųsdami užsakymus, kartu pri- 
siųskite ir moncy-orderį ar čekį. 
IŠ itąnadoa reikia pridėt 25c ekstra. 
Šipnčiame Ir Č.O.p., reikia pridėti 
30c pašto ženkleliais. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA 
. P. Ų. Box 78, Sta, A 

Hartford 0, Cohn.
* 1-Iai’t.fordiečiai galite pirkti pas 

: E. Bdrs (vaistinėj) 158 Park SU 
' , >, . (adv.)

KRISLAI
(7b>sa nuo 1-mo pust) . 

katalikų bažnyčią sugriešijo, 
kai susituokė be kunigėlio pa- 
galbo3-

Tai k^lia didelį nerimą pa
bėgėlių bedieviškuose drau
guose Amerikoje. Bet ką jie 
dąrys? Jie bejėgiai. Jfe pa
sitikę j o BALF vadovybe 
toji vadovybė yrą Švęntoje’ 
kunigėlio rankoje. Argi toji 
ranka išsities linkui žmogaus, 
kuris išdrįąo su ąavę7 žmpiielp 
pasibučiuoti be kunigo patę- 
p imo £ '

Vykdy^mti Paliaubas 
Palestinoje

Paryžius. — Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba 8 
balsiąją* nusprendė griežčiau 
vyksti paliaubas žy
dų fe arabų Palestinoj. Nuo

Sąjungoj Ukrainos ir Sy 
rijos atstovai.

<•>

t/*

vyne laukia jų.
Tad smetonizmo likučiai 

ir visbkio plauko elementai 
atsižadėję tėvynės, gali kal
bėti kiek tik nori, gali verk
šlenti ir gadinti save “ta
rybiniu baubu”, bet tik pa
tys save, gi sąmoningi lie
tuviai tų jų gąsdinimų Ne
paisys ir nenustos buvę’lie- 
tuviais, kilnios, darbingos 
pasiliuosavusios nuo buržu
azinės priespaudos ir įžen
gusios į socialistinį kelią 
lietuvių tautos vaikais. Ir 
jie neleis save suklaidinti, 
nebus,. įrankiu savo priešų 
smetonininkų blogiems tiks
lams. i

(Iš Argentinos Vienybes)

Egztimimiojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer



Pasimatykime LKM Teatre 
Šį Sekmadienį!

■ Paskutiniu kartu norime pri
minti, jog mūsų jauniausių me
no mėgėjų sudarytos progra
mos popietis įvyks jau šį sek
madienį, spalių 17-tą, Liberty 
Auditorijoje, kampas ' lldth 
St. ir Atlantic Avenue, Rich
mond Hill, N. Y.

sų ligų gydytoja.” Jie, vadovy
bėje Helenos Bručas, šoks tau
tinius šokius.

Speciale Naujiena
..  .... »--.-- ę- . .

Detroito Merginę Sekstetas Dalyvaus Djenraščio Laisvės 
Koncerte Lapkričio-November 14-tą

Dr. J. J. Kaškiaučius

t*-
1 y**/-

/Daktaras J. J. Kaškiaučius, 
didis mūsų jaunukų ir jaunimo 
organizacijų saviveiklos patri- 
jota3, atvyks iš Newark o pa
sveikinti šį jaunukų pirmų di
di mostą naujajame lietuvių 
kultūriniame centre, tarti žodį 
į visuomenę apie svarbą jauni
mą auklėti visuomeniškai.

Pranas Balevičius skambins 
pianu specialiai mokyklėlės iš
kilmei ..sukurtas savo kompozi
cijas.

Dolores Petronytė ir Suzanna 
Kazokytė dainuos duetus ir so
lo.
Dainuos Albertas Vasiliauskas

Veikėjai ir Jų Rolės •
Karolius Benderis — Skū- 

puolis
Geraldina Wilson — Skūpuo- 

lio tarnaitė Onutė
Mary-Ann Wilson — pir

miau užlaidų krautuvininkės, o 
vėliau notarės rolėse

Natalie Jankiūtė — Skūpūo- 
lio duktė Levutė

William Kulik — Jonas, Lo
vutės mylėtinis

Dorothy Adomaitytė —• Auk
sė, džiuvelių krautuvininkė

Jo-Ann Norris — Selima,
Levutės pusseserė f ‘

Juozas Dagis —- Saladžius, 
Skūpuolio kaimynas, o vėliau 
1-mas daktaras

Alfred Feiferis — 3-čias dak
taras

Jonukas Meškėnas — 2-ras 
daktaras

EdwArdas Dagis 4-tas dakta
ras

Florence Kazakevičiūtė — 
muzikantė

. Visi LKM mokiniai — sve
čiai, šokikai.

Po programos7 bus šokiai 
prie Jurgio Kazakevičiaus or- 
kestros. Vien tik šokiams ti- 
kietas 65 centai, kartu su teat
ru tiktai $1 (taksai įskaityti).

Programa prasidės 4 valan
dą.’’Prašo atvykti laiku, užtik
rina, kad nereikės laukti. Nori 
pradėti ir užbaigti laiku, kad 
jaunieji aktoriai galėtų laiku 
su tėvais parvykti namo.

Ruth Gugas, Lillian Gugas, zEnrma Rye, Antoinette Garelis, 
Stephanie Masis ir Mary Adams. Direktorė—Stellla Smith*

:: TIKIETAI GAUNAMI dėl ••

THIS IS AMERICA—:: . ■ . . . • •;;
:: TAUTŲ FESTIVALIS DĖL WALLACE’O Į PREZIDENTUS

0 MANHATTAN CENTER, 34th Street ir 8th Avenue ;i
Antradienį, SPALIŲ 19, 7:30 p. m.

PUIKIAUSI ARTISTAI DAUGIAU KAIP 15 TAUTINIŲ GRUPIŲ ;: 

:• AIDO IR SIETYNO CHORAI 
: * FILIPINŲ BAMBOO ŠOKIKAI 
:: VOKIEČIŲ DARBININIKŲ 
:: choras

. RADIščEVO ŠOKIKAI
- VENGRAI ŠOKIKAI t •
- TIKRAS PUERTO RICO

ORKESTRAS

JAPONAI KOMIŠKI MASKINIAI 
ŠOKIKAI

VAKARINĖS INDIJOS CALYPSO 
DAINININKAI

GRAIKŲ ŠOKIKAI
ITALŲ CHORAS
ARMĖNŲ ŠOKIKAI

IR DAR KITI

Wallace Dar Atvyks 
Kalbėti Brooklyne 
Ir New Yorke

ži 
l'į

is

•>

. Paskutinėmis valandomis su
žinota, kad dainuos mūsų pa
garsėjęs dainininkas Albertas 
Vasiliauskas - Wesley.

En i

• Alb. Wesley-Vasiliauskas
. I. Lietuvių Kalbos Mokyklėlės 

mokiniai, vadovybėje savo mo
kytojo Juozo Byrono, suvaidins 
Smagią komediją “Meilė — vi-

Progresyvių Partijos prezi
dentinis kandidatas Henry A. 
yyallace pirm rinkimų dar, at
vyks pasakyti prakalbas New 
Yorke ir Brooklyne.

Vienas didelis masinis mi
tingas įvyks Mądison Square 
Gardere 26-tą.

Brooklyne, nesant vienos di
delės salės, o atvirame ore 
esant jau rizikinga, ręngiami 
keli mitingai, vieni - atvirame 
ore, kiti salėse.

Lietuvių teritorijoje, Willi
amsburg Bridge Plaza, Wall
ace kalbės spalių 31-mos ’po
pietį. Valanda ,bus 
ta vėliau.

Brooklyno Lietuvių 
for President Klubas 
bilizuoja spėkas tinkamai-ma- 
siniai pasitikti taikos kandida- 

velionies Roosevelto drau- 
Henry A. Wallacd’ą.

Rep.

paskelbi

Wallace 
jau mo

tą, 
gą

įf£"l------------■.T"“’..?”.’.............. ." -L«
> DAR NIEKAD PIRMIAU 
i PARAMOUNT NERODĖ 
i TOKIŲ PRIETIKIŲ I

EDWARD.G. . GAIL
I.ROBINSON O ■ RUSSELL 

JOHN LUND

“Night Has a Thousand Eyes”
so VIRGINIA BRUCE.
-j. SCENOJ ASMENIŠKAI -i- 
TONY PASTOR Ir jo ork.
ROCHELLE h- BEEBE O NIP NELSON 
lEŽTRA! VIC DAMONE 

PARAMOUNT Times Sq;

Leonardas Zurnis Dar 
Studijuos Meksikoje

U Nepaprasta Filmą!
4 U . Nepaprasta Toma! 

Nepaprasti Aktoriai!
.ARTKINO PERSTOTO

V
;■

“Without Prejudice
» žvaigždžiųoja

Rusai ir Negrai Vaidintojai 
u Pagaminta Sovietų Sąjungoj 

—taip pat-*-
1 Sugrąžinta pagal Žmonių Prašymą

“Russian Ballerina”
Vaidina ULANOVA 

ČAIKOVSKIO “SWAN LAKE“

STANLEY
7th Avė., tarp 42 ir 41 Sts.

| » Durys atsidaro 8:45 A. M.
4

Ji

Neseniai baigęs New Ha- 
veno kolegiją, Leonard Zurnis 
išvyksta Meksikon į speeia* 
liūs dailės kursus ten studi
juoti tapybą. , _

Leonardas, sūnus ridgewoo- 
diečių (buvusių yonkersiečių) 
Antano ir Onos' Zurnis, / buvo 
sėkmingas mokinys nuo mažų 
dienų. Mokslą buvo pertrau
kęs karo laiku dėl karinės 
tarnybos, kurioje jam taip pat 
gerai sekėsi. Sugrįžęs, dabar 
vėl mokosi, ruošiasi profesio
nalinėms pareigoms.

Stanley Teatre
Teberodo nepaprastą tary

binę filmą “Without Preju
dice,” Priedams rodo‘seniau 
buvusią “Russian Ballerina,” 
taipgi, trumpas filmas.

“Nurtlrdžiauiiia* Patyrimas. Kuri Jūs Bet Karta 
Gavatc Jurtžhione!” , *
JEANNE ’• WILLIAM
CRAIN • . HOLDEN

•ir EDMUND GW ENN

“APARTMENT FOR PEGGY” 
Tachnieotos Spalvomis—Fox 20th Century Filmą /

. I

. . r Scenoje AetnenilIuH . . 
KAY THOMPSON 
ir WILLIAM BROS. 
ROLLY ROLLS • BEN BERI 
H. LEOPOLD SPITALNY’S • 
CHORO ANSAMBLIS

. . ., . . Ant Ledo . . '. . . 
Nauja* Vaidinimas ant Ledo t 

•‘RHYTHM in PLAID” 
ARNOLD SHODAi

ROXY _ ™
.....___ ____  .. ____, . .. _________ . . .... - .... .......

Pernai, laike LMS festivalio 
Brooklyne, šis sekstetas sukė
lė tokias ovacijas publikoje, 
kad net salės sienos skambėjo. 
Visi galvojo, kur ir kada jas 
vėl išgirsti ir pamatyti. Tai 
va, dienraštis Laisvė išpildys 
jūsų troškimus, šiemet jis 
yra dar geriau pasirengęs sce- 
hai ir dienraščio Laisvės kon
certe jį girdėsite ir matysite.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ 
sopranas

žymiausia Amerikos lietu
vių dainininkė dalyvaus Lais
vės koncerto programoje. Ji 
yra visos Amerikos operų 
dainininkė ir artistė.

Unija Pagelbės Išrinkti 
Gersoną New Yorko 
Miesto Tarybon 

--- -----
CIO Kailiasiuvių Unijos 

Jungtinė Taryba užgyrė Si
mon W. Gersoną, komunistų 
ir Amerikos Darbo Partijos 
kandidatą, į City Council. Ir 
žada darbuotis* už jo išrinki
mą.

Paskelbdamas užgyrimą, ha
ving Potash, tos įstaigos vedė
jas, sakė:

“Mūsų' unija visuomet už- 
girdavo ir pagelbėjo išrinkti 
velionį -kaunsilmaną Peter 
Cacchione. Mes pasitikime, 
kad Mr. Gerson veiks, kaip 
veikdavo Cacchione, toje pat 
dvasioje, ir tarnaus darbinin
kų ir bendrai liaudies intere
sams su tokiu pat pasiaukoji
mu ir drąsa, kuri padarė Pete 
Cacchione tokiu žymiu ir my
limu New Yorko mažųjų žmo
nių .čampionu.”

9 
\< --- - - - -

Vincas Žvirblis Sveiksta
/ x •

šiomis dienomis gavome pra
nešimą per vieną Vinco 
žvirblio draugą P. Juškauską, 
^kad Vincas jau po biskį sveiks
ta. Jis praneša, kad dabar il
sisi ir, kai jausis stipresnis, 
grįš į namus.

Vincą žvirblį galima ap
lankyti. Jis. randasi Halloran 
ligoninėje, Bldg. 2v Ward 2Ą- 
4, Staten Island, N. Y.

STEFAN KOZAKEVICH, 
baritonas I

Tai garsusis operų daininin
kas, rusas. Apie jį mūsų 
apylinkėje dar mažai girdėta, 
nes jis dainavo ir vaidino 
operose vakarinėse, valstijose.
ALBERTAS' VASILIAUSKAS, 

tenoras
♦ ' •

Tai sidabrinis tenoras, kuris 
jau daugelyje koncertų yra 
pasižymėjęs. Jis taipgi yra 
radio dainininkas.
DALYVAUS IR BROOKLYNO 

AIDO CHORAS
Pastaruoju laiku Aido Cho

ras gražiai progresuoja, va
dovybėje Geo. Kazakevičiaus. 
Jis gražiai pasirodė savo kon
certe spalių rt O-tą.
GEORGE KAZAKEVIČIAUS 

ORKESTRĄ
Gros šokiams lietuviškus ir 

amerikoniškus šokius.
Kopcertaš bus, kaip brook- 

lyniečiai sako—namie:
LIBERTY AUDITORIUM 
110-06 Atlantic Avenue 
Richmond Hill., L. I., N. Y.
Pradžią 3:30 vai. po pietų. 

Koncertui įžanga. .$1.50. Vien 
tik šokiams įžanga 75. centai 
(taksai įskaityti). 9

Kaip matote, bus nepapras
tai įdomi programa. Tad iš 
anksto įsigykite bilietus ir bū
tinai pasinaudokite šiuom 
įspūdingu koncertu.

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)

REAL ESTATE
Cypress Hills — Tuščias floras, 3 

šeimynom mūrinis namas, su 17 
kambarių. Maudynės, elektra. Sub- 
Včs. $7,250. - *•

Williamsburgh -r- 3 šeimom mūri
nis narnąs, atskirai statytas. Turi 
12 kambarių, maudynės, elektra. 
Prekė $5,500.

ZINIS, .REpublic 9-1506.
(244-245)

Notice is hereby-Riven that The Euclid Chndy 
Company, Inc., of S2 Leonard Street, Brook
lyn, New^ York, has registered its trade
marks "Lpve Nest,” ‘'Herald Square” and 
“Hill-Billies” with the Secretary of State 
of New York, to be used on confec(16hary 
products. ,

• y v (229-246)

Tilcietai: $1.20 (nerezervuoti); $1.80, $2.40, $3.60 (rezervuoti)
Tuoj prisiųskite savo čekį, kol dar tikietų yra, Nationalities Division, Progressive 

Party, 39 Park Avenue, New York City. Telephone MU-6-5300 Ext. 225.
Arba .pas Amelia Burba, 427 Lorimer St. (Laisvės raštinėj), Brooklyn, N. Y.' 

Telefonas Stagg 2-3878.

_____ ------- :------------------------------------------------- ;_______________________________________----------- —....... .. ............ ............................... ..........-....—----------- -------------

Artinasi Gražusis Tautu
Už Wallace

Iš žemiau paduoto progra
mos dalyvių surašo matosi, 
jog bus tikrai pilnas įdomu
mo vakaras. Tikslas taipgi 
didis — viskas eis Wallace’o 
su Taylor’u ir kitų progresy
vių rinkiminei informacijai 
skleisti visuomenėje radio 
prakalbomis, lapeliais, laiš
kais. Bet to visko sėkmin
gumui dar trūksta vieno da
lyko. Kokio? .

Trūksta mūsų visų rūpestin
gos ir darbingos kooperacijos.

Amelia Burba, Nacionalio 
Lietuviu Wallace for Presi
dent Komiteto paskirta kon
troliavimui . lietuviams paskir
tos iš anksto parduoti tikietų 
kvotos, praneša Laisvei, jog 
dar nei pusės tos tikietų kvo
tos neišpirkta. O festivalis 
įvyks jau—

Šio antradienio vakarą, spa
lių 19-tą, Manhattan Center, 
311 W„ 34th St., Nėw Yorke 
(arti 8th Avė.). Tikietai gau
nami Laisvės raštinėje pas 
Amelią ir kitus pardavinėto
jus.

Ar mes daleisime, .kad to
kioje vertingoje ir svarbioje 
pramogoje tos vietos pasiliktų 
tuščios? Jeigu ne, tai įsigy
kite tikietus šiandien.

Programoje Dalyvaus:
Lietuvių du chorai, Aidas ir 

Sietynas bendrai, vadovybėje 
Walter Žuko

West Indian Calypso daino* 
riai

:-------------------------------------------------—

H /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.
Tęl ŠTagg 2-8842

. ........... ,

Festivalis
Vokiečių vyrų choras iš 60 

balsų
Žydų choras ir šokėjai
Radiševo paskelbusieji šoke-

jai
Vengrų šokėjai
Japonų maskuoti komikai 

šokėjai
Filipinų bamboo šokėjai
Graikų ir armėnų šokėjai 
Portorikiečių rhumba benas 
Jugoslavų tambouritzų or- 

x kestras.
Tikietų kai^a (ant balko

no) nerezervuotoms sėdynėms 
po $1.20. Rezervuotoms vie
toms $1.80, $2, $2.60.

* Įsigykite tikietą iš anksto, 
nuvykite anksti ir pasirinkite 
sau pirmą vietą nerezervuo
toje sekcijoje. Arba nusipir
kimu iš anksto užtikrinkite 
sau pasirinktą rezervuotą vie-

tą.
Tikietus prašome įsigyti pas 

Amelią Burbą, Laisvės rašti
nėje, ar pas kitus pardavėjus, 
žinokime, jog mūsų pasidar
bavimą tam iš didžiausių tiks
lų bus galima atmieruoti tik
tai mūsų iš anksto išpirktais 
tikietais nuo savo komiteto. •

Prašome nelaukti paskutinės 
dienos, nes likusius tikietus 
turėsime atiduoti salės kason 
iš anksto.

Lietuvius festivalio \ rengė
juose atstovauja ir visus kvie
čia Nacionalis Lietuvių’ Wall
ace for President Komitetas.

7

Linkime jam greitai grįžti 
namo ir dalyvauti v&l su 
draugais ir savo klientais. 
Vincas žvirblis ėjo pareigas 
bartenderio St. Misiūno už.- 
eigoje, 502 Grand St., Brook
lyne. L.

MIKE
• —

Dominick Yasis, 68 m. am
žiaus. Gyveno 45 East Mosho-^ 
lu P’k way, Bronx. Mirė spa
lių 14 d. namuose. Kūnas pa
šarvotas grab. Povilo Gusto 
koplyčioj, 354 Marcy Ave., 
BrOoklyAe. Laidotuvės įvyks 
spalių 18 d., Mt. Olivet kapi
nėse. Velionis paliko nuliū
dime žmoną Julią, seserį Anna 
Laukagalis ir dukterį. Laido
tuvių apeigomis rūpinasi grab? 
Gustas.

•TONY’S ®
UP-TČ-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION ĄVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

—

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Te!. EVerkreen 7-6868,

■ Valandos: j^Srakare ' 
\ ’ . r

Penktadieniais uždaryta.
"’wiiniimwiiiiHffliwimwfflifliniHHiuniitwminiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiniuinnBiniiiuitinnflii

TI D A O 411 GRAND STREET£UI I O O Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GARINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI ALUS

TELEVISION
{6 pual.—>Lahvė (Liberty, UlK DąSIy)—Sešt., Spalių 16, 1948^

Telefonas
Evergreen 4-7729

PEIST 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 grieštai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

A. Kalinauskas
• i ■: ■ a “. J

Parduoda naujas ir taiso 
sekamas mašinas:

Vacuum Cleaners, SkalbL 
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Ramios.
Kreipkitės:

. 104-12 - lllth Street
Ozone Park 16, LJ.į N.YC

Telefonas Virginia 3-5397

. • o
• • ' * 1

Nupigintas pardavimas ;
C I • . > 1 • J I
«• • °
:: Aukštos Rūšies Džiūleriy Sandelio
IĮ Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių !! 
•: Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybl-. J • 
j • nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių žiedų, U 
;: Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių. > j:

Dailių Moterišky ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

' ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Telefonas STagg 2-2178

• woHnBI




