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žodis kitas į Lietuvių Li

teratūros Draugijos narius. 
Mūsų sekretorius sako, kad 
Draugijos dabartinė padėtis 
maždaug tokia' Turime 79 

'kuopas, kurių visi nariai yra 
pasimokė.ję duokles už šiuos 
metus. Het turime 77 kuopas, 
kuriose dar randasi skolingi] 
nariu.

Tokių skolingi] narių viso 
labo yra 1,033 — 685 nariai, 
kurie moka pilnas narines 
duokles, ir 350 taip vadina
mų šeimos narių, kurio moka 
tik po dvidešimt penkis cen
tus.

Be to, dar yra ketvertas ar 
penketas mažų 
kurių už šiuos 
ta Centre jokių

kuopelių. i.š 
metus negau- 
duokliu. €

Dalykai, matote, ne per ge
riausi. Tiesa, pernai šiuo me
tu .daugiau narių nebuvo atsi- 
.teisę su Centru, bet tas dar 

▼nereiškia, kkd mes turime tu
rkią padėtimi būti patenkinti

Orui atvėsus kuopų' susi
rinkimai padidės. Pačiam 
pirmutiniam susirinkime rei
kia rimtai pasikalbėti apie 
pasiekima skolingųjų ir išrin
kimą duoklių. Tai svarbiau
sias organizacinis darbas.

Pereitą antradienį N e w 
Yorke įvyko Progresyvių Par
tijos tautinių grupių dainų ir 
šokių festivalis. įspūdis buvo 
nepaprastai gražus. Lietuviai 
pasirodė labai gražiai. Aidas 
ir Sietynas dainavo bendrai.

Panašūs parengimai suarti
na tautines grupes. žmonės 

^vĮeni kitus geriau supranta. 
Jų turėtų būti daugiau.

Massachusetts valstijos žmo
nės turės progą referendumu 
pasisakyti gimdymo kontrolės 
klausimu. Prieš gimdymo 
kontrole piestu atsistojo ka
taliku bažnyčios dvasiškija. 
Štai So. Bostono Darbininkas 
pragaru grūmoja visiems, ku
rie balsuos už gimdymo kon
trolės įstatymą.

Gimdymo kontrolė reiškia 
tą, kad gydytojams suteikiama 
teisė teikti patarimą vedu
sioms moterims, kaip apsi
saugoti nuo nėštumo, jeigu jos 
nenori gimdyti. Atrodo, jog 
tai protingas dalykas. Tuo 
būtų užduotas didelis smūgis 
aborcijoms ir šundaktariams.

Tas nepatinka kunigams.

B ALF konferencija nusitarė 
^sukelti penkis milijonus dole
rių. Dabar iždas esąs beveik 
tuščias. O tuojau Europon 
siunčia net tris atstovus. Kaš
tuos tūkstančius dolerių.

Končiaus štabo algos dide
lės. Ten eina kiti tūkstan
čiai.

Mes manėmė, kad jau ke
linti metai Stalinas veža ir ve
ža visus lietuvius r Sibirą, ir 
kad nė vieno lietuvio Lietuvo
je seniai' nebepasiliko. Bet 
būta didelės, nedovanotinos 
klaidos. Tik dabar klerikalų 

r-. Amerika praneša, kad “Staii- 
'Jf.no biurokratų gauja pasiryžo 

vwisus lietuvius išvežti Sibiran.” 
(Am., sp. 22 d.)

Tai reiškia, kad ta pati A- 
merika ir kiti klerikalų laik
raščiai negražiai melavo, kąi 
ir pernai ir užpernai sakė, 
kad jau Lietuva visiškai ištuš
tinta, ir kad visi lietuviai jau 
Sibire.

Nereikia nė sakyti, jog taip 
pat tie laikraščiai meluoja ir 
dabar vėl “visus lietuvius iš- 
veždami į Sibirą.”
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FRANCUOS MINISTRAI
GRASINA STREIKIERIAM
KARINIU STOVIU
Žandarai ir Kariuomenė Atakavo Streikierius Ašarinėmis 
Bombomis; 200 Asmeny Sužeista, Vienas Užmuštas

Paryžius. — Daugėja ir 
smarkėja susikirtimai tarp 
atakuojančios žandarmeri
jos ir kariuomenės ir besi
ginančių streikierių. Žanda
rai ir kareiviu būriai bom
bardavo a n g 1 i a kasyklų 
streikierius a š a r i n ėmis 
bombomis ir daužė šautuvų 
buožėmis. Užpultieji mai- 
nieriai ir jų draugai, vyrai 
ir moterys, ryžtingai gynė
si.

Susikirtimuose St. Etien
ne, Bethune ir kitose ka
syklų srityse per dieną bu
vo sužeista bent 200 asme
nų, jų tarpe apie 50 žanda
rų. Sakoma, vienas tų žan
darų jau miręs. Žandarai 
primušė ir vieną amerikinį 
reporterį.

AMERIKONAI PAKORĖ 
DEŠIMTI NACIŲ

Munich, Vokietija.—Ame
rikonų teismo sprendimu, 
tapo pakarta 10 nacių, kaip 
kriminalistai — buvęs Da
chau koncentracijos sto
vyklos budelis viršininkas, 
nacių komandierius, kuris 
dalino cigarus vokiečiams, 
žudžiusiems suimtus jan
kius, ir kt.

J. Tautu Komisija Atmetė 
Žmoniškus Soviety Siūlymus

Paryžius. — Sovietų at
stovai įnešė sumanymą so
cialinei Jungtinių Tautų ko
misijai, kad mirties bausmė 
būtų panaikinta taikos lai
ku. Sumanymas dauguma 
balsų atmestas.

Sovietų delegatai toje 
komisijoje siūlė pareikšti, 
kad valstybė privalo užtik
rinti kiekvienam žmogui 
teisę nemirti nuo bado ir 
skurdo. Šis pasiūlymas 
taipgi atmestas.

Christinos Staneslow 
Prakalbos

Spaliu 23 — So. Boston— 
Radio WV0M — 10:30 ry
te.

» Spalių' 23 — Montello, 
Mass., Lietuvių Tautiškame 
Name, kampas No. Main ir 
Vine St, 7:45 vakare.

Spalių 23 — So. Boston— 
9:45 vakare.

Spalių 24 — Waterbury, 
Temple Ėall, 2-trą vai. po
piet, msų koncertas, kur C 
C. Staneslow irgi kalbės.

Spalių 26 — Torrington, 
Conn., City Hall Audito
rium, 8 P. M. Prakalbos vi
sų 5-to Distrikto kandida
tų. ‘ '

(Spalių 27-tą, trečiadie
nį, New Haven Aųena, Wal
lace rally; su Henry A. 
Wallace. Bus ant radio ir
gi-)

Spalių 31 — Worcester, 
Mass., Lietuvių Svetainėje, 
29 Endicott St., 2 P. M.

Kai kurie ministrai rei
kalauja įvesti karo stovį 
prieš streikuojančius mai- 
nierius. Dešinieji socialistai 
apšaukė streikierius, “kri
minaliais kenkėjais” vals
tybei.

Mainieriai išmušė laukan 
žandarus iš Grand Combe 
kasyklos. Žandarai pabėgo, 
palikdami pilną troką savo 
šautuvų, bombų ir kitos a- 
municijos.

Laivakroviai streikuoja 
prieš atgabenusius anglį 
Amerikos ir Anglijos laivus. 
LeMans geležinkeliečiai pa
skelbė 24 valandų protesto 
streiką. Generalis streikas 
suparalyžiavo pramonišką- 
ją Tarn provinciją.

Svajoja, kad Marshallo 
Planas Paviliosiąs 
Sovietą Draugus

/

New York. — Parskridęs 
generolas Lucius D. Clay, 
karinis Amerikos guberna
torius Vokietijai, pasakojo 
bankiete, kad, išvysčius 
Marshallo plano veiklą va
karinėje Europoje, tai pra
dėsią, girdi, “greitai lais- 
vintis nuo Sovietų” jų pa
sekėjai. Clay turėjo galvoje 
draugiškus Sovietų kaimy
nus — Lenkiją, Čechoslova- 
kiją ir k t. 

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

Chinai Nepaiso Kariniu 
Valdžios Atsišaukimą

Šanghai, Chinija. —Ame
rikiniai korespondentai pra
neša, jog chinų dauguomenė 
visai šaltai žiūri į Čiang 
Kai-šeko valdžios šauksmus 
išvien mušti liaudiečius-ko- 
munistus. Įvyksta susikirti
mų tarp civilių chinų ir 
plėšriųjų karininkų.

i Clay Tebegina Nace, 
Belaisvių Mėsinėtąją

Washington. — Iš Vokie
tijos parlėkęs, generolas 
Lucius D. Clay tęsia pala
ką, kad jis todėl "sumažinęs 
išgamai nacei žmogžudei 
Ilsei Koch kalėjimo bausmę 
viso iki 4 metų, kad Nurn- 
bergo teisme “nebuvę tin
kamų jos kaičios įrodymų.” 
Tas teismas pasiuntė ją ka
lė jiman iki gyVos galvos.

New Yorko Daily Wor
ker išspausdino gydytojų 
liudijimus taip teismui. Gy
dytojai moksliniais tyrimais 
įrodė, kad Itee gamino sau 
lempų gaubtuvus ir kitus 
“papuošalus” iš nužudytų 
belaisviij odos.

New York. — Vis dar ky
la pramonių Šerai Wall St

Laukiama Sovietų Atsakymo į 
‘Bepusiškųjų’ Planą del Berlyno

Paryžius. —, Vadinamų 
šešių mažųjų “bepusiškųjų” 
šalių atstovai Jungt. Tautų 
Saugumo Taryboje davė to
kį pasiūlymą ginčams dėl 
Berlyno spręsti:

Nesmerkt Sovietų už va
žiu otės sustabdymą ang
lam, amerikonam ir francū- 
zam iš vakarinės Vokietijos 
į Berlyną. Sovietų vyriausy
bė tuojau turėtų atidaryti 
vakariniams talkininkams 
sausumos kelius į Berlyną. 
Vakariniai talkininkai lapk
ričio 20 d. pripažintų sovie
tines markes, kaip vieninte

AMERIKA TRAUKIAMA Į PILNA KARINĘ 
SĄJUNGA SU VAKARU EUROPOS KRAŠTAIS

Paryžius.. — Čionaitiniai 
Amerikos politikai kalbasi, 
jog po prezidento rinkimų 
Jungtinės Valstijos “būti
nai turės” susirišti į tikrą 
karinę sąjungą su vakarų 
Europos kraštais. Girdi, bū
tų suburta “400,000,000 a- 
merikiečių ir vakarinių eu
ropiečių galybė” prieš Rusi
ją, — rašo - New Yorko 
World Telegramo politinis 
korespondentąį Wm. H. 
Newton.

Marshallo plano atstovai 
Paryžiuje ir amerikiniai 
delegatai Jungtinių Tautų

Mire Prof. L. Martens, Buvęs Neoficialis 
Sovietų Atstovas Jungtinėm Valstijom

Maskva. — Mirė profeso
rius Ludvigas Karlovičius 
Martens, žymus sovietinis 
mokslininkas. Jis buvo ne- 
ofięialis Sovietų Sąjungos 
atstovas Jungtinėse Valsti
jose tarp 1917 ir 1921 metų. 
Per isteriją prieš “raudo
nuosius” po Pirmojo pasau
linio karo Martens, jo žmo
na ir du vaikai buvo depor
tuoti iš .Amerikos į Sovietų 
Sąjungą. Tada Sovietai pa
naikino ir $200,000,000 ver
tės užsakymų, kuriuos buvo 
per Martensą davę ameriki
nėm kompanijom.

Sugrįžęs Sovietų Sąjun- 
gon, Martens tapo metalo 
pramonės galva ir aukš
čiausios ūkinės tarybos na-

ATIMTA TEISĖ AŠTUONIOM KULTŪRINĖM
ORGANIZACIJOM GYVUOTI BE TAKSU

Washington. — Valdžia 
atėmę paliuosavimą nuo 
taksų aštuonioms kultūri
nėms organizacijoms, ku
rias generalis Jungtinių 
Valstijų prokuroras Tomas 
C. Clarkas andai paskelbė 
“priešingomis” Amerikai. 
Tos organizacijos yra:

Abrahamo Lincolno Mo
kykla Chicago j, Samuel A- 
damso Socialių Mokslų Mo
kykla Bostone, Amerikiečių 
Komitetas E u r o p iniams( 
Darbininkams Šelpti New 
Yorke, Geo. Washingtono 
Carverio Mokykla *New 
Yorke, Hollywoodo Rašyto
jų Mobilizacija, Ohio Socia

lius pinigus visam Berlynui. 
Sykiu su blokados nuėmimu 
nuo Berlyno pradėtų tartis 
kariniai keturių didžiųjų 
talkininkų gubernatoriai 
Vokietijai. Už keleto dienų 
po pinigų klausiipo išspren
dimo Berlynui, privalo būti 
sušaukta užsieninių Ameri
kos, Sovietų, Anglijos7 ir 
Franci jos ministrų konfe
rencija vįšos Vokietijos 
klausimams svarstyti. '

Amerikos, Anglijos ir 
Franci jos atstovai priėmė šį 
“bepusiškųjų” talkininkų 
pasiūlymą. Dar laukiama 
Sovietų Sąjungos atsakymo.

seime sako, Amerika priva
lo pažadėti visas karines 
savo jėgas, esą, vakarinei 
Europai “apginti” nuo So
vietų; o jei Amerika to ne
padarys, tai niekais nueis 
viąi tie bilionai dolerių, ku
riuos Marshallo planas grū
da “vakaru Europai atkur
ti.”

Tie politikieriai teigia, 
kad Amerika privalo atski
rai duoti lėšų vakarinei Eu
ropai ginkluoti;4 paliekant 
visus Marshallo plano pini
gus tiktai medžiaginiams 
vakarinių europiečių reika
lams.

riu. Paskui jis buvo vyrėsi 
nysis inžinerijos profeso
rius Lomonosovo Institute 
Maskvoj ir vadas valdinio 
išradimų komiteto.

Kaipo technikos žinovas, 
Martens buvo vienas teisėjų 
byloje prieš> anglus Metro- 
Vickers inžinierius Sovietų 
Sąjungoje 1933 m. Tie inži
nieriai turėjo, pagal sutar- 
tįf statyt mašinas, bet kartu 
jas 'ir gadino.

©

1896 m. caro valdžia įka
lino Martensą už revoliuci
nį veikimą. Po trejų metų 
kalėjimo jis buvo deportuo
tas Vokietijon. Po caro nu
vertimo Martens tapo nau
josios Rusijos piliečiu.

lių Mokslų Mokykla, PKila- 
delphijos Socialių Mokslų ir 
Meno Mokykla ir New Yor
ko Žydų Studijų Mokykla.

Kol tos įstaigos buvo pa- 
liuosuotos nuo taksų, tai 
duodantieji joms aukų turė
jo teisę nemokėti’ valdžiai 
taksų už aukotus pinigus. 
Dabartiniu valdžios įsaky
mu, ta teisė panaikinta.

Tokia teisė atimta ir N. 
Y. Amerikinio Jaunimo 
Kongreso Tarybai ir tūlom 
kitom organizacijom.

Helsinki, Suomija. — čia 
įvyko smarkus susikirtimas 
tarp policijos ir streikierių.

glito

AUKŠČ. TEISMAS PARĖMĖ
ATMETIMĄ WALLACE’O
PARTIJOS ILLINOJUJ
Teisėjų Dauguma Nepaisė ’Parodymų, kad Rinkiminis IIL 
įstatymas Laužo Konstitucines Piliečių Lygybės Teises

Washington. — Jungti
nių Valstijų Aukščiausias 
Teismas šešiais balsais 
prieš tris atmetė Progresy- parašų bent nud kiekvienos 
vių Partijos apeliaciją, pra
šančią pripažinti šiai parti
jai teisę dalyvauti su savo 
kandidatais lapkričio 2 d. 
rinkimuose Illinojaus valsti
joje. Aukščiausias Teismas 
parėmė tos valstijos įstaty
mą, pagal kurį Illinojaus* 
politikieriai atsisakė įregis
truoti Progresyvių Partiją 
rinkimams.

Progresyvių a p eliacija 
tvirtino, jog rinkiminis Illi
nojaus įstatymas priešta
rauja Jungt. Valstijų Kon
stitucijai, todėl privalo būti 
panaikintas. Tas įstatymas 
reikalauja, kad nauja parti-

Amerikonų Legionas 
Reikalauja Veteranam 
Senatvės Pensijų

Miami, Fla. — Ameriko
nų Legiono suvažiavimas 
priėmė rezoliuciją, kuri rei
kalauja sekamų senatvės 
pensijų visiems Pirmojo ir 
Antrojo pasaulinių karų 
vetęranams, tarnavusiems 
kariuomenėje bent 90 dienų 
ir garbingai paleistiems iš 
tarnybos: $60 per mėnesį 
visiem sulaukusiem 55 metų 
amžiaus ir $75 sulaukusiem 
65 metų.

Sukilėliai Tęsia 
Kovą Pietų Korėjoj

Seoul, Korėja. — Dešinio
ji Korėjos valdžia buvo pa- 
sigyrus, kad atgriebus nuo 
sukilusios kariuomenės vie
ną miestą. Dabar gi sako, 
jog “už .dviejų iki keturių 
dienų” būsią atgriebti abu
du miestai, kuriuos užėmė 
sukilę kareiviai. Ameriki
niai pranešimai iš pietinės 
Korėjos teigia, kad sukili- 
me dalyvauja* ir keli tūks
tančiai civilių žmonių.
/ ------------------------------------------

\ Pagimdė “Ketveriukus”
Edmonton, Anglija.—Me

chaniko žmona Bessie Tay- 
lorienė pagimdė keturis kū
dikius vienu pradėjimu, bet 
šešiomis savaitėmis pirm 
laiko.

IZRAELIS IR ARABAI 
PERTRAUKSIĄ MŪŠIUS

Paryžius. — Kaip arabai, 
taip ir Izraelio valstybė 
priėmė Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos paragi
nimą pertraukt mūšius ir 
vykdyt paliaubas.

(Izraelis per savaitę lai
mėjo šaunius mūšius prieš 
egiptėnus Negeve ir užėmė 
arabų tvirtovę Beeršebą 
Palestinoje.)

ORAS.— Būsią šilčiau 

ja gautų 25,000 pilieč. para
šų valstijoje ir sako, tame 
skaičiuje turi būti po 200 

iš 52 apskričių. Illinois turi 
viso 102 apskritis.

Progresyvių Partijai bu
vo surinkta daugiau kaip 
25,000 parašų valstijoje, bet 
nebuvo gauta po 200 parašų. 
iš visų 52 apskričių. Todėl 
demokratai - republikonai 
ir atsisakė įtraukti šią par
tiją į rinkimų sąrašus.

Apskričių Nelygybe
Aukščiausio Teismo tei

sėjas Douglas, remdamas 
progresyvių prašymą, pa
reiškė, jog Illinojaus įstaty
mas laužo konstitucinę pi
liečių lygybę, nes jis duoda 
tokią pat rinkiminę teisę 
mažiukėms farmiškoms ap
skritimis, kaip ir skaitlin
giausioms gyventojais aps
kritims. Pavyzdžiui, Cook 
apskritis Chicagoj turi apie 
4 milionus žmonių, o far- 
miškos apskritys desėtkus 
kartų mažiau; bet rinkimi
nis Illinojaus įstatymas pri
pažįsta joms tokias pat tei
ses, kaip ir Cook apskričiai.

Wallace’o Telegrama 
Gubernatoriui

Henry Wallace, progre
syvių kandidatas prezidento 
vietai, pasiuntė telegramą 
Illinojaus gubernatoriui D. 
H. Greenui, prašydamas už- 
girti šios partijos kandida
tus arba sušaukti specialę 
valstijos seimelio sesiją, kad 
pataisytų rinkiminį įstaty
mą.

J; ■

Vokiečiai Demonstruoja 
Prieš Brangenybę

Frankfurt, Vokietija. — 
80,000 vokiečių darbininkų 
demonstravo Heidelberge 
ir Mannheime prieš maisto 
ir kitų reikmenų brangeny
bę. Tie miestai amerikinia
me Vokietijos ruožte.

Washingtonas Planuoja 
Sustiprini Japoniją

Washington. — Jungtinių 
Valstijų armijos ir valsty
bės departmental tariasi, 
kaip atkurti Japonijos pra
monę ir kariniai ją sustip
rinti.

(Buvęs amerikonų armi
jos komandierius Japonijoj, 
generolas Robertas L. Ei- 
chelbergeris siūlė užmiršti 
karinius japonų žiaurumus 
ir laikyti Japoniją Ameri
kos drauge ir tvirtove prieš 
Sovietų Sąjungą.)

“NEFORMALe KARINĖ 
SĄJUNGA”

Paryžius. — Amerikonų 
korespondentai rašo, kad 
jau veikia “neformalė” po
litiniai - karinė Amerikos 
sąjunga su > vakarinės Eu
ropos kraštais.
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Amerikos Liberalai ir Prezidentiniai Rinkimai
Po to, kai mirė Franklin D. Rooseveltas ir jo vietą už

ėmė Trumanas, Amerikos liberaluose prasidėjo krizis. Jie 
suskilo: vieni, dešinesnieji (jų tarpe ir’Mrs. Rooseveltie- 
nė) sukūrė savo Americans for Democratic Action orga
nizaciją— demokratų partijos uodegą, kiti stojo su Hen
ry A. Wallace’u ir įkūrė Progresyvių Partiją. Dar kiti 
pasiliko be organizacijos, be politinės pastogės ir šian
dien svyruoja, kaip smilgelės, vėjelio pučiamos.

Pats žodis “liberalas” nustojo tos prasmės, kurią turė
jo iki Roosevelto mirties. Dėl to, tie liberalai, kurie eina 
su Progresyvių Partija, net atsisako liberalais vadintis, 
— jie vadinasi progresyviais, pažangūnais.

New Yorke išeidinėja du t. v. liberalų savaitraščiai, 
“The Nation” ir “New Republic.” Pastarąjį, per tūlą 
laiką, redagavo Henry A. Wallace. Iki Wallace jį redaga
vo, buvo gan įdomus savaitraštis, — jį padarė įdomiu, jei 
ne kas kitas, tai Wallace’o kolumna. Dabar gi “New Re
public” yr sausas, sakytum paviršutiniškas savaitraštis. 
Ir, tarytum norėdamas užsiduoti dar vieną smūgį, šis 
savaitraštis andai formaliai užgyrė Trumano kandida-
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“The Nation”, atsisakė formaliai ir oficialiai užgirti 
bent kurį kandidatą prezidento vietai. Wallace’as šiam 
savaitraščiui gal but būtų artimiausias, jei ne tie nevido
nai komunistai!...

Pastarajame “The Nation” leidinyj (š. m. spalių 23 d.) 
savaitraščio redaktorė Freda Kirchwey paduoda kaiku- 
rių žinių apie tai, ką mano “The Nation” artimieji apie 
prezidetinius kandidatus.

“The Nation” leidžia t. v. the Nation Associates (tur
būt šėrininkai-pajininkai), kurių iš viso esą apie 1,957. 
Jiems neseniai buvo pasiūlytas šiaudinis balsavimas: už 
ką kuris mano lapkričio 2 dieną balsuoti? Balsavime da
lyvavo 1,274 šėrininkai-pajininkai.
tokios:

Už Trumaną
Už Wallace’a
Už Dewey
Už Norman Thęrpasą

176 balsavo “už nieką.”
Šis “The Nation” artimųjų pasisakymas yra būdin

gas: dauguma neva liberalų dar vis balsuoja už Trumaną 
arba Dewey, nepaisant to, kad tarp republikonų ir de
mokratų nebeliko jokio esminio skirtumo nei užsieninė
je politikoje, neigi naminėje! Atrodo, kad tie žmonės nie
kad nieko neišmoko ir neišmoks.
• Dienraštis “The New York Star”, besiskaitąs liberali
niu, taipgi remia Trumaną (“kad ir nenoromis”!), bet 
jo bendradarbis, kolumnistas I. F. Stone remia Wallace’ą. 
Max Lerner remia Thomasą, o buvusis vidaus reikalų mi
nistras, Ickes, kurį Trumanas negarbingai pavarė iš vie
tos, apsisukęs, ir vėl Trumaną užgiriai

Įdomu dar ir tai, pastebi Freda Kirchwey, kad tūli li
beralai, pasisakydami už Dewey, skelbia, būk jie tai darą 
tam, kad pareikšti savo protestą prieš Trumano užsieni
nę politiką, ypačiai Palestinos klausimu! Ar reikia dides
nės pajuokos žodžiui “protestas”?!

Kaip skaudu, kad nemažai vadinamųjų liberalų, kurie 
dar visai neseniai Trumaną griežtai smerkė, kurie ne
matė jame jokios vilties, kurie tolygiai smerkė republi
konų Dewey, šiandien jiems ir vėl prisilaižinėja. Tik tam 
prisilaižinėjimui jie bando surasti “rimtus motyvus.” 
Remdami Dewey, jie sako, mes protestuojame prieš Tru
maną, remdami Trumaną, — mes protestuojame prieš 
Dewey!. ?. <

Rodosi, kiekvienas pažangus žmogus turėtų puikiai ži
noti, kad šiandien, norint pasireikšti prieš abiejų partijų, 

. t— republikonų ir demokratų, — koaliciją reikia balsuo
ti už Wallace’a. Tai vienintelis teigiamas protestas, kurį 
gali padaryti savigarbus žmogus!

Buvo daug rašyta, jog Mrs. Rooseveltienė yra didžiai 
nepasitenkinusi Trumano politika. Buvo netgi sakyta ir 

'rašyta, būk ji dėl to pasitrauksianti net iš Jungtinių 
Tautų.

Bet štai, šiomis dienomis Mrs. Rooseveltienė parašo 
laišką Trumanui ir jame atsiprašinėja prezidento dėl tų 
gandų apie jos “susvyravimą.” Ji “nobažnai” pažada 
Trumaui jį remti!

• Ir tokių “liberalų” šiandien yra visa eilė!
Tą patį galima pasakyti ir apie darbo unijų vadus. 

Tie patys žmonės, kurie dar, rodosi, tik vakar aštriau
siais žodžiais smerkė Trumano politiką, visaip jam gra
sino, šiandien mušasi į krūtinę, sakydami “mea culpa,” 
ir skelbia: mes balsuosime už Trumaną, — visi turį bal
suoti už Trumaną!,..

Tie darbo unijų vadai puikiai žino, ir,asmeniniuose pa
sikalbėjimuose kitiems tai pripažįsta, kad Trumanas ne- 
bus iirinktMf tačiau ragina savo narius balsuoti už Tru
maną ir tiek! . •

Kodėl gi darbo unijų lyderiai ir trumanimai bei de- 
weyjihiai liberalai šitaip daro?

Jie tai daro dėl to, kad nuo Wallace’o nutraukti juo 
daugiau piliečių balsų. Ypačiai tuo pasižymi darbo unijų 
lyderiai. Pastarieji tiesiog bijosi, kad Wallace negautų 
daug balsų. Nes jei jis gaus daug balsų, tuomet šitų dai-

Balsavimo pasekmes

431
430
121
116

balsas>>
v
M

Kas Ką Rašo ir Sako
KUR LINK PALINKS 
VOKIETIJA?

Kunigų Draugas susirū
pinęs Vokietijos likimu. Dėl 
Vokietijos, girdi, eina į- 
tempta kova tarpe Ameri
kos ir Tarybų Sąjungos. Ir 
klausia: “Kuri pusė turi 
daugiau pirmenybės šioms 
grumtynėms laimėti?” At
sakymas esąs nelengvas.

Draugas rašo:
“Kad abi šalys yra kolo- 

sališkai galingos — tai fak
tas. Tačiau paviršutiniškai 
vertinant atrodo, kad ame
rikiečiai turi daugiau kozi
rų Vokietijoj ir tuo pačiu 
Europoje įsigalėti. Kokią, 
pavyzdžiui, efektyvią kont- 
rapriemonę sovietai gali 
pastatyti prieš Marshall 
Planą?”

Bet negalima esą sakyti, 
kad sovietai neturi jokių 
“kozirų”. Ir beieškodamas 
tų “sovietinių kozirų”, 
Draugas pereina prie pačių 
vokiečių. Ką jie mano? 
Kaip jie į tą reikalą žiūri?

Draugas rašo:
Nepartinio “Flensburger 

Tageblatt” užsienio politikos 
korespondentas, plačiai šią 
temą nagrinėja, prieidamas 
net labai Įdomius išvedžioji
mus ir teikdamas, jog Sta
linas turįs nemaža koz/irių 
Vokietijoje Įsigalėti.

Kalbėdamas apie vienalytę 
Vokietiją, korespondentas 
rašo, jbg net žydinti ir ūkiš
kai atsigavusi vakarų Vokieti-' 
jos valstybė turėtų pasilik
ti sergančiu organizmu. Apie 
37 procentai vakarų Vokieti
jos gyventojų šiuo metu su
sideda iš rytinės Vokietijos ir 
kitų kraštų išvietintų ir pa
bėgėlių.

Net pakenčiamas gerbūvis 
tremtyje, negalėtų juose nu
marinti minties apie praras
tą tėviškę.

Pastovus Vokietijos pada
linimas — Į vakarinę, ko ge
ro su Prancūzija ir Bene
lux valstybėmis federuojan- 
čią ir rytinę—sovietų sateli
tinei sistemai prijungtą dali 
—yra vokiečių hkysė neįma
noma. Nežiūrint kaip į Bis
marko kūrinį esą žiūrima, 
bet jo sukurta tautinė vals
tybė (nationalstaat) esąs is
torinis faktas, 'kurio jau ne
są galima pakeisti.

Rusų politika, atrodo, ši 
faktą aiškiau supranta nei 
anglosaksai, kurie, be to, 
šiuo atveju yra dar ir pran
cūzų Įtakos šešėlyje. Tokiu 
būdu tik' Sovietų Sąjunga

šiandien esą galima traktuo
ti kaip Vokietijos vienybės 
idėjos favoritą ir propaguo
tąją, tuo tarpu vakariečiai 
rodą aiškų pasyvumą, ir Tai 
esąs šiandien, rusų koziris,— 
rašo korespondentas.
'Toliau laikraštis iškelia du 

pagrindinius Stalino kozirius, 
tai esą, vokiečių belaisviai 
Rusijoje ir ateitis sričių, 
esančių anapus Oderio—Nei
sės linijos. (D., sp. 18 d.)

Misija į Vakarus

Woodruff Randolph, AFL In
ternational Typographical li
nijos visašališkas prezidentas, 
ir trys kiti viršininkai tapo, nu
teisti už “neigimą Taft-Hart- 
ley Įstatymo.” Jisai uždrau
džia reikalauti sutarčių su uni
jinės šapą.} sąlygomis, o toji 
unija to užgynimo nepaklau
sė. Unija apeliuos i Aukš- 

čiausį Teismą,

LIETUVIO KARIO 
PASAKOJIMAS APIE 
ĮSPŪDŽIUS KORĖJOJE

Chicagos dienraščio Vil
nies reporteris rašo apie 
lietuvį jaunuolį, sugrįžusį 
iš Kbrejos. Mūsų skaityto
jams bus įdomu pasiskaity
ti. Reporteris sako:

Joseph Obeciunas neseniai 
grįžo iš karinės, tarnybos, ku
rioje ištarnavo 18 mėnesių. 
Jis veik visą laiką išbuvo už 
plataus vandenyno — Korėjo
je, kur jam teko daug sykių 
susitikti su Sovietų kariais ir 
dalyvauti jų sueigose.

žinoma, patekti prie Sovie
tų Raudonosios Armijos ne
buvo galima be mūsų karinės 
vyriausybės leidimo. “Bet 
kaip tik gaudavome leidimą, 
tai eidavome pas raudonar
miečius,” Sakė Joseph Obe
ciunas, “ir pas juos turėdavo
me gerus laikus, nežiūrint, 
kad ir nemokėjau . rusų kal
bos.”

Jis sakė. “Kartą nuėjome 
mes keli pas Raudonosios Ar
mijos karius, kurie turėjo po- 
kili. Matėm, kaip gražiai jie 
moka šokt. irusiškus šokius: 
kazoką ir kitus. Bet kas įdo
miausia,” sakė Obeciunas, 
“tai kad pas juos nėra skir
tumo tarpe paprasto kareivio 
ir vyresnio; visi bendrai ir 
draugiškai leido laiką. Jin 
mus taipgi labai gražiai ir 
mandagiai priėmė, davė vyno 
ir užkandžių, ir ragino eiti 
šokti su merginomis. Aš, ne
mokėdamas rusų kalbos, tai ir 
neturėjau gana drąsos. Patė- 
mijęs Raudonosios Armijos 
karininkas, l<ad aš lyg ir nu
siminęs. stoviu, paėmė mane 
už rankos, privedė prie mer
ginų, supažindino su. jomis ir 
liepė šokti, linksmintis.’'

Obeciunas sąkė^kad kari
ninkas gražiai kalbėjęs ang
liškai. Jis amerikiečiams ir 
jam sakęs, kad už keletos my
lių esanti kita stotis ir ten 
esą keletas karių lietuvių. Bet 
Obeciunas negavęs ' progos 
juos ten pamatyti. Abelnai 
rusai esą draugiški. Ameri
kiečiams, kuriems tekę nueiti 
pas juos, visiems jie patikę.

Dabar Obeciunas jau ren
giasi grįžti į darbą mašinša- 
pėn ir toliau mokytis to ama
to. ' 1

Kauno Moksleivių 
Ekskursijos

KAIJNASj, liepos 30 d.-— 
Vasaros atostogų metu Kauno 
moksleiviai ruošia ekskursijas 
gimtajam kraštui ir broliš
koms respublikoms pažinti. 
Didelis Kauno III, IV, V, VIH 
gimnazijų moksleivių ’ būrys 
liepos viduryje aplankė Rygą; 
IV-V gimnazijų moksleiviai 
tuoj po egzaminų išvyko į Vil
nių, kur prisidėjo prie mies
to atstatymo ir turėjo progoš 
susipažinti su respublikos 
sostine. VI •• VU gimnazijų 
moksleiviai prieš porą dienų 
grįžo iš Trakų, Lepino rajo- 
,no jaunuoliai liepos 18 dieną 
išvyko į Kulautuvą, kur aplan
kė pionierių stovyklą. B^btų 
valsčiaus progimnazijos mo
kiniai aplankė pajūrį — Klai
pėdą, Palangą Ir kt.

V. Žiūrysr
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bo unijų lyderių politikai bus užduotas didžiulis smūgis. 
Kiekvienas unijistas pasakys: žiūrėkite, koki jūs esate 
trumparegiai, koki dideli žiopliai: jūs raginote mus ne
balsuoti už Wallace’u, jūs sakėte, kad ’ iš Progresyvių 
Partijos nieko neišeis, jūs'skaldėte dėl to unijas, o šian
dien matot^!............................ '

Visokięms veidifiainiams ir kailiam ainiams Progre
syvių Partija gali užduoti nemažą smūgį! • v
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Klubą, visai arti esantį ni$| 
salės: Palevičiai, Jočionis, 
Dantienė, Gugas, Zabulis 
ir visa jų eilė. Tariamės, 
kalbamės bėgamaisiais

I 
iRašo ROJUS MIZARA

mą. Jei ne jiedvi, Kenosho- klausimais, 
je, Rockforde ir Grand Ra- 
pidse masiniai mitingai bū
tų buvę be meninės progra
mos, sausi. Jiedvi aukojo 
savo laiką, savo triūšą ben-' 
dram reikalui. Ir tai paro
do, kaip mūsų menininkai, 
ypačiai dainininkai, gali 
savo talentą sujungti su 
politiniu-visuomeniniu dar
bu, kaip menas ir politika 
gražiai susipiną t vienan 
vainikan!

taipgi tauti- 
Bačiūnas. _ Povilas

Lietuvių salėje 
draugės,

Daukšienė
— paruošė

ir 
už-

įvyko didžiojoj

Grand

(Tąsa)

Netoli Stevensvillės yra 
Sodus kaimelis, kur savo 
farmą turi dainininkas Po
vilas Stogis, 
ninkas
Stogis, sakoma, šiuo , metu 
atidarė muzikos studiją — 
moko jis farmerių vaikus 
muzikos, o jo žmona — dir
ba vaistinėjey kaip seniau,
— ji, mat, vaistininkė.

Grand Rapidsą pasiekė
me vakare, 
sumaniosios 
Gasparienė, 
Lackuvienė, 
kandžių.

Mitingas
salėje; jį rengė Progresy
vių/Partija, ir jis buvo gar
sinamas anglų ir lietuvių 
kalbomis. Deja, angliškai 
kalbančiųjų suėjo nedaug. 
Pirmininkavo Mrs. Stella 
Grigalius, žinoma čia vi
suomenininke, Amerikoje 
augusi, bet galinti gerai 
kalbėti ir lietuviškai, mote
riškė, — berods, Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugijos 
sekretorė.

Anglų kalba kalbėjo 
George Carpenter, Progre
syvių Partijos kandidatas 
šerifo vietai čia buvo pri
statyta visa eilė kitų kan
didatų, esančių Progresy
vių Partijos sąraše; dviem 
atvejais dainavo daininin
kės - duetistės, na, ir man 
teko kalbėti.^ 
• Mano nuomone,
Rapidso lietuvių mitingas 
buvo tikrai, geras, nepai
sant to fakto, kad didžioji 
salė nebuvo pripildyta pub
likos. Tenka atsiminti, kad 
viskas buvo ruošta pogrėi- 
čiu ir mitingas šauktas vi
duryje savaitės.’ "

Po mitingo rengėjai pa
vaišino užkandžiais visus, 
kurie dalyvavo šio mitingo 
surengime arba programo
je.

Kalbuosi su Lietuvių Po
litinio Klubo pirmininku 
Staru, 70 m? amžiaus vy
ru. Jis jau, žinoma, praži
lęs, bet dar laikosi tvirtai,
— tebedirba fabrike sta
liaus darbą. Jis kilęs iš 
Kalvarijos apylinkės. Čia 
pat sėdi ir jo žmona — ma
loni senutė.

—Tokio amžiaus ir taip 
atrodote!—

Detroite prakalbos - mi
tingas buvo šauktas šešta
dienio vakarą. Dėl jo čia 
buvo ginčytasi, — kodėl ne 
sekmadienį? Dėl ginčų,sako 
draugai, nukentėjo patsai 
masinis mitingas: jis ne
buvo užtenkamai išgirsin- 
tas ir dėl to buvo mažesnis, 
negu tikėtasi.

Gerą kalbą čia pasakė V. 
Andrulis, kuris, ant ryto
jaus, turėjo dalyvauti me
nininkų konferencijoje. 
Kaip žinia, detroitiečiai nu
tarė sekamą pavasarį šauk
ti pas save lietuvių meninį 
festivalį, apimantį Michiga- 
no, Illinois ir Ohio valsti
jas.

Progresyvių Partijos ju
dėjimas Detroite yra pla
tus, įtakingas. Lietuviuose 
jis taipgi turi suleidę^ šak
nis, deja, kol kas organizuo
tai mažai jis tepasireiškia.

Prieš mitingą mudu su U. 
Palevičiene įėjome į detroi- 
tiečių klubą, kur susitiko
me eilę draugų? Juozą Gu
gą, St. T vari joną, V. Za- 
bulį ir kitus. Detroitiečių 
Klubas gyvuoja gražiai; 
turi ižde, nemažai pinigų ir 
jau rengiasi statyti savo 
namą-pastatą.

Salėje teko susitikti dau
giau veikėjų — detroitie
čiai visuomet malonūs ir 
draugiški žmonės. Tik gai
la, kad visai 
mirtis mūsų
smogė didžiulį smūgį, iš
plėšdama iš gyvųjų tarpo 
tris darbščius ir prasilavi
nusius , daugus: Astraus
ką, Litviną ir Krakaitį. Jų 
mirtis paliko liūdnų, visur 
jaučiamų pėdsakų.

Tą vakarą ' detroitiečiai 
LDS sportininkai boulino, 
tačiau, iš ten, atlikę savo 
pareigas, Pranas JoČjonis 
ir Lillian Gugas^ atvyko, 
kad ir pavėluotai, į mitin
gą. Po mitingo ir vėl bū
rys draugų susirenka į

Beje, draugė Smalstienė 
žadėjo smarkiai 
spaudos vajuje.

Dr. Palevičius 
na vežasi mane 
nakvoti.

Nors jau 
Birutė dar 
laukia. Jai 
konferencija, kurioje ji.tu
ri atstovauti savo chorą. 
(Vėliau sužinojau, kad Bi
rutė konferencijoje buvo-^ 
išrinkta korespondente ir J . 
jos korespondencija jau’’ 
tilpo Laisvės Literatūros 
ir Meno Skyriuje.)

Būtų ne pro šalį, jei De
troito lietuviai prieš rinki
mus dar sušauktų vieną di
džiulį mitingą.

XI.
Clevelande masinį mitin

gą ruošė Lietuvių Moterų 
Klubas išvien su Progresy
vių Partija.

Stotyje pasitinka mane 
draugas Geibis ir su juo, 
pirmiau negu vyksime sa- 
lėn, sustojame LDS klube, 
nes laiko dar daug.

Klubo vadovai skundžia* 
si, sakydami, jog teismas*! 
priteisė jiems iš čia su spa
lių 25 d. išsikraustyti, už
leidžiant vietą tūlai unijai, 
šią vietą nupirkusiai.

— Ką darysite?
— Turėsime išsikraus

tyti, — atsako. — Pirko
me savo vietą, bet nežino
me, ar galėsime tą dieną

darbuotis

ir jo žmo- 
pas save

vėlu, tačiau 
vis z nemiega, 
rūpi rytdienos

dar laikau-

rūkote? —

atidarant
trumpą

gražiai tamsta 
tariau.

—v Šiaip taip 
si.

— Ar senai
pastebėjęs jį rūkantį ciga- 
yetą, klausiu.

—Nuo pat mažens; alaus 
stiklo taipgi nesibijau iš
gerti.

Staras, beje, 
„mitingą, pasakė 
kalbą.

Iš pasikalbėjimų 
kalbėjimai buvo 
trumpi dėl stokos laiko) sų 
veikėjais, Daukša, Lackum 
ir kitais, patyriau, jog Pro
gresyvių Partija čia veikli. 
Deja, Grand Rapidso mie
stas — republikonų tvirto
vė. Iš čia pareina sen. Van- 
denbergas; čia gyvena 
daug hollandų kilmės ame
rikiečių, kurie yra labai 
konservatyvūs. Dėl to pro- 
gresyviams veikti nėra len
gva. Kas kita, jie sako, De
troite, kur daug darbinin
kų. .

Skirstomės kas sau. Aš 
vykstu nakvoti pas drau
gus Gasparus. Rytoj trau
ksiu į Detroitą. Daininin
kes gabenasi Mrs. Griga
lius. .

Didelis nuopelnas pri
klauso .Abekięnęi ir Kens- 
tavičięnai už jų pasiaukoji-

labai

2 pu&l.—-Laisvę (Liberty, Lith. Daily,)-—šešt., Spalių 23, 1948

nesenai čia 
judėjimui

New Yorko City College studentai balsuoja reikalavi
mą atleisti iš romantikos kalbų department© viršinin
kystės profesorių William E. Knickerbocker, kaltina
mą antisemitizme. Balsavimas sekė po ištisos savai
tės protesto mitingų ir sėdėjimo demonstracijų. Balsų 

buvo 4,440 prieš 564.

Įeiname į salę, kur pra
moga turės įvykti.

Čia Karsokienė ir kitos 
draugės moterys jau dar
buojasi,^ ruošia užkandžių, 
taiso, kas reikia vakarui? 
Mat, šis vakaras buvo iš- 
tikrųjų nepaprastas: pri
kištas visokių margumynų: 
kalboj, -Moterų' Klubo Cho
ro dainos, filmo rodymas, 
šokiai, na, užkandžiai ir Iš- 
sigėrimai.

Susitinku draugus J. Že- 
brį ir Dr. J. N. Simansą. 
Pastarasis pasakoja: Dieną 
jie buvo nuvežę ties lietu
viška bažnyčia paskleisti 
rinkiminiais klausimais li
teratūros — vyriausiai 
“Balsuotojo.”

— Kaip ten atrodė?
— Žinot, kun. Vaitukai

tis gali dar jaustis sma
giai : nemažai žmonelių iš 
bažnyčios išėjo!

z (Bus daugiau)
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ši -garbinga

- poezijos, kuri 
dvasią, sukelia

On its feet again, the Lyros pays back 
its debt to the parent organization and 
goes down on the books as the first one 
to call upon the Booking Agency of the 
LMS for help on getting outside talent 
to participate on their program.

Zylioja velniava gaižioji: 
Raudonas raganas medžioja, 
Kaip inkvizicijos pradžioje ...
Et, kad nubrukus bent greičiau ją- 

Scholastiką laikų šitų ...
Priviso atžarių fašistų...
Jie būklę luošąją pažįsta—
Ir varo taktiką nečystą:
Jie tau visaip kapos, tašys tą, 

Kurs dairosi kelių kitų ...

Apsiklausyt jis tau neduoda: 
Visur vis ta pati “paguoda,”— 
Visur tik tamsu, tamsu, juoda,- 
. Vis ta patamsių velniava... 
Visur tas pabaisa oktopas 
Aukas praryja šimteriopas,— 
Tik grobia, krauna aukso kopas 

Su gauja gizelių sava. ..

3 pusi.—Laisvė (Liberty, J
Lithuaniap*l)ail j) 

šeši., Spalių 23, 1948

Petis petin eilėn sustoję, 
Šviesesnį tverkime rytojų! 
Fašizmo atžala piktoji 
Ilgai nebeklestės — vis toj a,—

Tik ženkim progreso keliais! * 
Visi vieningai susibūrę, 
Tvirčiau suėmę, kas ką turi, ’ 
Fašizmui duosim per kepurę,— 
Ir rožė mūs’ pilnavidurė

Pasauliui pumpurą atskleis!...
Jonas Kaškaitis

local talented artists, never before heard 
on our stage. The LMS will present sev
eral new stars from neighboring states. 
The LMS will top this talent program 
with the novelty revue of the afore-men- 
tięned Lyros Chorus.

I urge all supporters and followers of 
the LMS and its cultural endeavors to 
keep the date Nov. 7 open for this re
freshing revue of new talėnt.

Dūke ja siaubas kapitalo .. . 
Visur klasta, visur skandalai... 
Ir siausmui tam nes’mato galo: 
Įsiuto, perpyko, pabalo,— 
Vis vienu gaištu mala, mala— 
Tą propagandą kala, kala ... 
Fašizmo pančiai tau ant stalo,—

Tu nespurdėk, tik dėk tiesiog.. 
Pasaulio aukso prisipringęs, 
Jis atombombomis galingas, 
Grūmoja mums vis vingių vingiais

Tu jam drebėk, tu jo bijok. ..

Ekspedicijos darbas truks 
apie 40 dienų.

Plyšoja radijas vienodai... 
Klausyt zaunų tų nusibodo ... 
Tą propagandą duoda, duoda— 
Užkimusią, įkirią, juodą—

Vis raudonbaubiškas klastas .. 
Vis kapitalui himnus griežia, 
Vis pažangiuosius pliekia, diežia. 
Vis barška dantys pikto dripžo, 
Bedraskant auką gardžią, šviežią, 

Bedusinant aukas kitas ...

Siautėja slibinas patrakęs,— 
Tas šimtagalvis, šimtaakis... 
Kraujų pasaulio prisilakęs,

Pasaulį stengiasi praryt...
Jam negana mūs’ brolių kraujo: 
šimtais gerklių jis nepaliauja 
Vis kurstyt, kurstyt karą naują,

Kurs, rod’s pratruks tuoj—ryt, 
poryt...

Argentinietis Apie Ja 
lionio “Pavasario

M. Sukackienė
18 .Hillside St., 
Worcester, Mass

Beskaitant “Pavasarių Godas” jauti 
ūpo pakilimą, užsikreti optimizmu, džiu
gesiu, ta pavasariška nuotaika, kuri lyg 
dvelkte dvelkia iš joje įtalpintų eilių. At
rodo, jog autorius šią knygą rašė darbo 
liaudies raminimui, žadinimui joje gra
žių jausmų, ugdymui vilties.

Konferencija priėmė platų 
nutarimą.

namai. Į vakarus skersai 
Potomac upę matosi Arling
ton Tautinės kapinės, kur 
guli nežinomas kareivis ir 
kur neseniai palaidotas ge
nerolas Pershing, pirmojo 
pasaulinio karo armijų vy
riausias komandierius.

Washington© miestas ma
tė daug pakeitimų nuo pa
statymo Washington pa
minklo. Pirmosė paminklo 
iškilmėse 1848 m. Robert C. 
Winthrop, Atstovų Buto 
kalbėtojas sakė: “Mes gali
me geriausia pagerbti Wa
shington remdami jo idė
jas ir sekdami jo pavyzdį, 
jis sau pasistatė milžinišką 
paminklą, 
respublika yra jo pamink
las. Tol, kol žmonės trokš 
laisvės, tol jie atsimins Wa
shington^”

Common Council

a previous column that a file has been 
set up in the 3rd district LMS office. 
Here names and addresses and all neces
sary talent information of Lith. and 
Lith-American artists are kept. These 
people are available for appearances 
within a day’s traveling distance of their 
own community. And these days, with 
plane travel as fast as it is, a day’s tra
vel covers a lot of territory. In this file 
can be found soloists and group singers, 
choruses and theater groups. Whenever 
your organization has a problem -for en
tertainment, send out a call and-infor
mation will be supplied promtply.

Now the Lyros Chorus, 'planning this 
evening of light entertainment, decided 
to have a guest artist. They called upon 
the LMS. The LMS Comm, promptly 
booked Dolores Petronis, young upcom-

Apysilpnės vietos ir ten, kur poetas 
apdainuoja Lietuvos artoją bei jos liau
dies būvį. Nors autoriaus vaizduotėje 
dar gana gyvi užsiliko jau eilė metų ne
matomos tėviškės vaizdai, vis tik eilė
se jaučiasi, kad jis gyvena svetur; Kur 
kas stipriau jis gali atvaizduoti Ameri
kos darbininką ir vietoje vykstančias 
kovas bei Amerikos gamtos vaizdus.

Nenorime perdėti ir todėl negalima 
sakyti, kad ši pastaba tinka visai Jasi- 
lionio kūrybai. Dauguma iš jo eilių yra 
gana realios, nors jose į dalykus daugiau 
žiūrima iš gražiosios* pusės., “Pavasarių 
Godos” rinkinyje, penkiuose jo perskyri
muose, paliečiama brangiausi liaudies 
troškimai, viltys sulaukti skaistesnį ry-

i Daugelis iš jų lipo 898 laip
tus pasiekti viršūnę, kiti 
naudojo elevatorių. Pa
minklas yra 555 pėdų aukš
čio ir 55 pėdų aplink bazę. 
Įstatymas parūpina, kad nei 
vienas kitas pastatas Wa
shingtone, D. C. negali būti 
aukštesnis už Washington© 
Paminklą.

Iš paminklo observacijos 
platformos galima matyti 
daug istorinių vietų. Į šiau
rę galima matyti Baltuo
sius Rūmus, namus prezi
dento, Iždo pastatą ir seną 
Valtybės, Karo ir Laivyno 
pastatą. Į pietus matytis 
puiki Potomac upė. Į pietų- 
rytus matytis Bureau of 
Engraving ir Print ing, 
Smithsonian Institute ir 
National Museum. Tiesiog 
į rytus, sostinė, Kongreso

O žmonės vis dėlto ^nesnaudžia: 
Kas gera, .kas negera — jaučia, - 
Vis talką didina ji glaudžią, 
Neboja skerspainių tų, kliaudžių, 

Žygiuoja žygius pažangos!
Fašistų skerspaines supratę, 
Jie suka Progresyvių ratą, 
Kovingą didina jie gretą,— 
Jie Valesą vadovu stato— 

Žiūrėt valstybinės vagos!

apie 
darbą 
paties 
pirmi-

Uruguajiečių laikraštis “Darbas” ra
šo, jog neužilgo Montevidejuje, Urugua- 
jaus sostinėje, bus pastatyta komedija 
“Bonas Amerikonas”. Laikraštis žymi:

“ULQ teatro mėgėjai baigia ruoštis ir 
netrukus suvaidins Rojaus Mizaros pa
rašytą komediją iš lietuvių gyvenimo 
JAV, “Ponas Amerikonas.” Numatoma 
šį vaidinimų vakarą statyti ateinančio 
mėnesio 2 dieną.

“Komedija ‘Ponas Amerikonas’ yra 
neseniai R. Mizaros parašyta ir su dide
liu pasisekimu debiutuota Amerikoje. 
Esame tikri, kad ji mūsų scenoje bus ti
kra naujiena ir žiūrovams paliks svei
kos satyros įspūdžių.”

RYŠIŲ DARBUOTOJŲ PRO. 
FESINĖS sąjungos III-JI 

respublikine kon
ferencija.

Svarbus Festivalio Rengimo Komisijos 
Susirinkimas

Spalių 31-mą, 318 Broadway, So. Bos
tone, įvyks rengimo komisijos ir visų 
draugų bostoniečių darbuotojų, susiri
šusių su festivalio reikalais, bendras su
sirinkimas. Prašome visų: palikite liuoso 
laiko, kad galėtumėt dalyvauti šiame su
sirinkime spalių 31-mą, 5-tą valandą va
karo. M. S.

pinigų, šioje šalyje ir užsie
nyje. Robert Mills, garsus 
architektas sudarė planą. 
1848 m. Kongresas autori
zavo pastatymą paminklo 
ant viešos žemės Washing
tone, D. C. Vieta paskirta 
prie Potomac upes, kurią 
Washingtonas tąip mylėjo.

Nors paminklas pradėta 
statyti 1848 m., bet tik 
gruodžio mėn. 1884 m. pas
kutinis iš 30,000 akmenų 
buvo į vietą padėtas. Kaš
tavo $1,200,000 pastatyti jį. 
$300,000 aukavo valstijos, 
mieštai, privačiai žmonės ir 
svetimos šalys, Kongresas 
paskyrė $900,000. Pamink
las buvo atidarytas publikai 
1888 m. ir daugiau negu 
dvidešimts milijonų žmonių 
iš visų Jungt. Valstybių da
lių ir pasaulio jį aplankė.

Praeitą vasarą įvyko 
šimtmetinės suka ktuvės 
Washington© Pami n k 1 0, 
Washington, D. C.

Kada Jurgis Washingto
nas nųrė 1790 m., Kongrė- 
sas nutarė pastatyti pamin
klą pagerbimui pirmojo 
Jungt. Valst. prezidento ir 
Amerikos revoliucinės ar
mijos vyriausio vado. Bet 
niekas nieko nedarė. 1833 
m. būrelis privačių piliečių, 
tikėdami, kad Amerikos 
žmonės tinkamai neįvertino 
šios šalies tėvo, sujudo pa
gerbti Washingtoną pamin
klu, ir jie įsteigė Washing
ton National Monument So
ciety. Draugijos pirmas 
prezidentas buvo John Mar
shall, Jungt. Valst. Variau
sias Teisėjas ir WasįiįųgįQ- 
no draugas. Draugija rinko

Vis Tas Siausmas -- 
Kad Jį Griausmas!

Širdingai prašom visų artistų, grupių, 
chorų, kurie yra apsiėmę dalyvauti pro
gramoje: prisiųskite 'komisijai dainas, 
kompozitorių vardus spalių pabaigoje, 
tai yra, ne vėliau spalių 30-tos.

Taipgi prašome surinkusius sveikini-, 
mų-linkėjimų mūsų programos knygai 
prisiųskite su 30-ta spalių.

Meno mylėtojai-rėmėjai, kurie nebūtų 
paprašyti vietinių sveikinimų rinkėjų, 
gali patys prisiųsti savo linkėjimus ko
misijai. ' \

Vėliau 3-čios dienos lapkričio prisiųsti 
sveikinimai netilps knygoję.

Lauksime talkos ir atsiliepimo prašo
mu laiku. Visais programos reikalais ra
šykit:

Ponas Amerikonas” 
Uruguajaus Sostinėj

Argentinos lietuvių liaudies laikrašty
je “Vienybėje” Povilas P-kus duoda St. 
Jasilionio “Pavasario ' Godų” apžvalgą. 
Mes čia ją išspausdiname, kad skaityto
jas matytų,-kaip argentiniečiai įvertina 
mūsų poeto kūrybą. — “L.” Red.

Jasilionį, kaipo poetą, daugelis Pietų 
Amerikos lietuvių jau pažįsta iš pirmo
jo jo eilių rinkinio “Bešvintantis Rytas” 
bei paskirų jo kūrinių, tilpusių pažan
giojoje spaudoje. Jo eilės skambios, ku
pinos kilnių jausmų ir vilties bebrėkš- 
tančiam skaistaus gyvenimo rytui. Jose 
keliamas klasinės kovos idealas ir budi
namos darbo žmonių jėgos, skatinama 
telktis kovai už bendrus reikalus. Ir šia
me rinkinyje jaučiama ta pati kilni po
eto siela. Tik kelios eilės kiek skystesnės, 
atitrūkę nuo to optimistinio jausmo.

Vilnius, liepos 27 d. — šio
mis dienomis Vilniuje įvyko 
Ryšių darbuotojų profesinės 
sąjungos III-ji respublikinė 
konferencija,.

Ryšių darbuotojų profesinės 
sąjungos Respublikinio komite
to vardu ataskaitą už 1946 ir 
1947 metų darbą padarė komi
teto pirmininkas Juzumas. , •

Pranešėjas pažymėjo didelį 
Ryšių darbuotojų profesinės
sąjungos augimą.

Bendrai paeitius, Ryšių dar
buotojų profsąjungos Respubli
kinis komitetas per dvejus me
tus atliko nemažą organizacinį 
darbą. Tačiau jo darbe buvo ir 
trūkumų. Įsikūrus dideliam 
skaičiui vietinių organizacijų, 
Respublikinis komitetas nesu
gebėjo joms savo laiku padėti 
išplėsti darbą.

Diskusijose kalbėjęs Kėdai
nių ryšių kontoros profesinės 
sąjungos delegatas česnokonis 
nurodė, kad vietose daugelis 
profesinės sąjungos narių ne
žino, kas yra profesinė sąjun
ga, kam ji reikalinga.

Kaltindami Respublikinį ko-, 
mitetą neveiklumu, vietos prof
sąjungų atstovai nurodė, kad 
Respublikinis komitetas savo 
atstovus į ryšių kontorų prof
sąjungines organizacijas siun
čia tik tada, kada reikalinga 
išrinkti naują vietos komitetą.

Pažymėtina, kad konferenci-’ 
jos dalyviai vengė kritikos ir 
savikritikos. Iš 62 konferenci
jos delegatų Respublikinio ko
miteto darbą rimčiau kritikavo 

3 delegatai. Net gi revizi- 
komisijos pranešimas įvyko 
antrąją konferencijos die- 
diskusijoms baigiantis. To- 
dauguma delegatų 

Respublikinio komiteto 
tegalėjo spręsti tik iš 
Respublikinio komiteto 
ninko pranešimo.

Revizijos komisija per dve 
jus metus visiškai nieko never

ing soprano from Maspeth, N. Y. The 
result was advantageous to both parties. 
The Lithuanian pebple of Philly got ac
quainted with an attractive*young lady, 
whpm I am sure they will hear a lot 
about in the future.
‘ On the other hand, Dolores had an
other opportunity of appearing before 
the public. Each appearance of an artist 
is just that much more: practical exper
ience towards the ultimate goal of art
istic achievement. Those long dreary 
hours of-scale practice at last begin to 
make sense. That background of study 
renders self confidence, while audience 
appreciation renders the desire to keep 
on participating. And our Lithuanian 
language, history and folk-lore lives on 
in song and music in the 2nd, 3rd, and 
4th generations to come.

It is particularly in this last respect 
that I want to congratulate the Lyros 
Chorus ant its teacher Rose Merkis- 
Behmer. In their potpourri-type revue 
last week, they included about 6 popu
lar Lith. folk songs.* They were all very 
familiar and yet they were extremely 
refreshing. With a little imagination, 
Rose cleverly brought out the stories of 
some of the ballads by having the dif
ferent parts sung back and forth to each 
other. In another song a solo would car
ry the melody while the chorus supplied 
the background ; in a third the tempo 
was changed, speeded up effectively.

Since most of our folk songs are short, 
consisting usually of 1 or 2 themes, but 
for different words, these songs very 
often get boring and a little run-down 
by the 4th or 5th stanza. But good read
ing and understanding of the song, coup
led with variations on the theme make 
for a delightful performance.

Coming back to the LMS and its as
pirations. As part of its program of 
giving its Lith-American artists an op
portunity to be recognized, the LMS is 
sponsoring an unusual concert appro
priately named “LMS Presents ...” This 
affair will take place Sunday, Nov. 7 at 
the new Lithuanian Liberty Auditorium 
110-06 Atlantic Ave., Richfnond Hill,

Archeologų Ekspedicija
KLAIPĖDA, liepos 30 d.-r 

čia atvyko Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos istorijos 
instituto archeologinė ekspe
dicija. Į ekspediciją įeina is
torijos muziejaus direktorių^ 
Petrulis, Kauno dailės muzie
jaus bendradarbiai Jablonsky- 
tė ir Tarasenka, Vilniaus uni
versiteto studentai ir istorijos 
instituto darbuotojai.

Ekspedicija dirbs Klaipėdos, 
Kretingos, Telšių, Tauragės ii 
kitose gretimose apskrityse. Ji 
surinks duomenis apie čia esa
mus archeologinius ir etnogra
finius paminklus, juos aprašys 
ir Įtrauks i specialų žemėla-

džiugėsys jai išsilaisvinus ir t.t. Tai yra, 
visa tai kas yra brangu ir miela kiekvie
nom lietuviui išeiviui. Ir reikia pabrėžti, 
kad Jasilionis gana vykusiai eiliuoja, jo 
eilėse, spindi gana daug .gražių ir gilių 
minčių.

Bendrai tariant, “Pavasarių Godos” 
yra gana vertingas įnašas į lietuvių po
eziją ir St. Jasilionį reikia tik sveikinti 
už jo įdėtąjį kruopštų darbą, už jo pa
stangas teikti Amerikos lietuviams to 
malonaus dvasinio peno 
gaivina darbo žmonių 
malonų ūpą ir teikia paguodą bei viltis 
jų kasdieninėje kovoje už giedresnę atei
tį. Povilas P-kus.

Last week it was my pleasure to be 
invited to a concert given by my favorite 
little chorus, the. Lyros Chorus of Phi
ladelphia. This energetic young group 
more than lived up to expectations. On 
the stage they really enjoyed themselves 
and were having a good time. Con
sequently the audience reacted the same 
way.

This little chorus is the pet of the 
LMS Center Comm., too, for the LMS 
through its reprėsentave the Sietynp 
Chorus of Newark was the initiative for 
the rebirth of this one-time famous chor-

Sėti viltis ir optimizmas — kilnus dar
bas, pilnai tinkantis liaudies poetui. To
kia puiki sėkla kiekviename grožinę lite
ratūrą mėgstančiame žmoguje randa 
trąšią dirvą, ir vaisius duoda puikius...

Jasilionis jau nebe pradedantis rašy
tojas, jau apie 20 metų kaip jis rašo ei
les, jau 12 metų kaip pasirodė pirmoji 
jo^ knyga. Be to, stambų ir vertingą raš- 
tą yra parašęs apie grožinę literatūrą. 
Jis yra didžiausias ir pažangiausias Š. 
Amerikos lietuvių poetas. Tačiau, žiūrint 
iš darbininkiško taškaregio, mūsų many
mu, ir jo poezijoje ko tai trūksta.

Yra sakyta, kad “kaip spalvotas stik
las praleidžia tik tam tikros spalvos 
spindulius, taip ir žmogaus psichika pra
leidžia tik ją atitinkančias sąvokas bei 
vaizdus.” Pagal šį dėsnį išeina, kad kū
rėjas, piešdamas gyvenimo vaizdą, jam 
priduoda savo psichikos, savo vaizduo
tės stiklo spalvas.

Iš St. Jasilionio kūrybos galima saky
ti, kad autorius rašo “žiūrėdamas per 
gan skaidrios spalvos stiklą.” Jo eilės pil
nos optimizmo, džiugesio, gražių varsų, 
gal ir perdaug gražių, palyginus su dar
bo žmonių būviu.

Nepažįstame iš arti kapitalistinės Š. 
Amerikos darbo žmonių gyvenimo, bet 

t sprendžiant iš Jasilionio eilių, jis vis til$ 
atrodo perdaug šiltas, perdaug pavasa
riškas, vaizdai gana skirtingi;tiems, ku
riuos turėjome susidarę iš periodinės 
spaudos, iš kitų autorių raštų. Tas lei
džia manyti, kad, gal Jasilionis, kurda
mas laiko kiek perdaug aukštai pakėlęs 
savo vaizduotę, kad kai kurie iš jo kū
rinių perdaug švelniai ir ideališkai vaiz
duoja gyvenimą ir kovas, lyg tas viskas 
vyktų vien minčių pasaulyje, kiek aukš
čiau nuo žemės paviršiaus, toliau nuo 
šiurkštaus ir prozaiško realaus gyveni
mo.



* “ NEW HAVEN, CONN.
VISOKIOS ŽINIOS IR 
MOŠŲ VEIKIMAS

Mūsų mieste, kad kas ir 
veikiama yra, bet spaudoje 
mažai aprašo apie veikimą, tik 
J. S. K. Tik labai trumpai, 
bet geriau negu visai nieko. 
Yra draugų, kurie ir galėtų 
daugiau veikime pasirodyti ir 
apie veikimą parašyti, bet...

Spalių 10 d. buvo surengta 
vakariene? kliubo patalpose, 
bet žmonių prisirinko neper- 
daugiausia. Kodėl? Ogi to
dėl, kad mūsų organizacijos 
nariai ne visi ėmė dalyvumą 
iš kalno tikietus pardavinėti. 
Mūsų mieste jau nuo seniai 
yra įsigyvenusi mada, kad 
dirbti prie kokių organizaci
nių darbų, tai tik draugėms 
moterims pavesta, o jau vyrai 
tai jeigu ir apsiima į komisi
ją, tai tik dėl mados, o mo
terys turi darbą atlikti.

Visai per trumpą laiką ne
tekome kelių gerų draugų ir 
draugių, kurie išsiskyrė iš mū
sų būrelio ant visados. Drg. 
O. Latvienė, A. Petkienė, W. 
žolynas ir Mrs. John Miller, 
kuri buvo mūsų parengimų 
ir pramogėlių nuolatinė lan-

i kytoja. O pirmesni trys, tai 
buvo darbštūs organizacijų 
draugai ir draugės. Į jųjų 
vietas na»ujų reikia gauti.

Pavyzdžiui, dabar eina va
jus LDS ir Laisvės skaitytojų. 
Gerbiamieji, nenumokime ran
ka ant veikimo, nebūkime per 
seni veikimui! Daug yra 
draugų, kurie nieko neveikia, 
o užimti kokiais darbais, kaip 
pasiūlo į komisiją arba nors 
padirbėti parengime. O gal 
gėdinasi veikimo, bei darbo? 
Pastaruoju laiku pradėjo ge
rai darbuotis drg. J. Kunca ir 
jam sekasi dirbti, o jau taip 
pat nejaunas žmogus, bet pil
nas energijos.

Taisosi po sunkios ligos drg. 
A. šoliūnienė, kuri turėjo 
operaciją, tris savaites išbuvo 
ligoninėje ir jau dabar 4 sa
vaitės kaip namie, bet vis dar 
prie veikimo organizacijoj ne
ateina. Bet ir sirgdama par
davė '5 vakarienės tikietus, 
kurie atėjo jos atlankyti—pa
siūlė ir lankytojai neatsisakė, 
bet nusipirko ir dalyvavo va
karienėje. Taip pat serga 
Tęsė šoliūnienė, irgi gera mū
sų draugė ir nuoširdi rėmėja.

Linkiu nuo savęs greitai drau
gėms pasveikti ir grįžti prie 
veikimo.

Bijausi, kad redakcija ne
palaikytų mano šio rašinėlio 
už kokią kritiką, čia nekriti
kuoju draugų už neveikimą, 
bet pasakau teisybę—tiesiai į 
akis.

Dabar per Laisvę eina 
Laisvoji Sakykla apie sveti
mus žodžius lietuvių kalboje. 
Tas, mano supratimu, labai 
naudinga. Perskaitau kiekvie
no išreikštas mintis — su vie
nu sutinku, su antru — ne. 
Bet jau lietuvių laikraščiuose 
labai daug yra privaryta sve
timų žodžių. Nežinai skaity
tojas nei kokiai kalbai pri
klauso tie žodžiai. Mes jų 
nesuprantam. Po svetimos 
kalbos žodžių turėtų rašėjas 
arba redakcija paaiškint, ką 
tas žodis reiškia, jeigu patys 
supranta. Užpuolė V. Paukš
tys J. D. Slieką, kam tas pa
rašė jo malonybei Rojui laiš
ką. Tame laiške yra ir ne
tikslumų, bet jau taip nerei
kia barti.

Bet jeigu mes spaudą už
laikome ir ją remiame, tai ir 
reikalaukime, kad visi žodžiai 
mums būtų suprantami.

B. Ribokas.

Tarpe kalbėtojų ui akademinę laisvę masiniame mi
tinge, suruoštame Nacionalės Arts, Sciences & Pro
fessions Tarybos, buvo (iš kairės) autorius geriausia 
parsiduodančios novelės “The Naked and the Dead” 
Norman Mailer, CIO Mokytojų Unijos jstatymdavys- 
tėms reikalų direktorė Rose V. Russell, Harvard Ob
servatorijos direktorius ir minėtos tarybos pirmininkas 

daktaras Harlow Shapeley.

Miami, Florida
MIAMIEJE LIETUVIAI 

NESNAUDŽIA
Per visą praeitą vasarą ret

karčiais turėjome suruošę pra
mogėles, mažesnes ir kartais 
didesnes. Daug lietuvių, kurie 
čia apsigyvenę nuolatiniai va
saros metu buvo išskridę, kaip 
paukščiai, kur nors į šiaurius 
ar šiaurių vakarus. Bet j pra
mogas susirinkome nemažas 
būrys, nepaisant, kad ir karš
ta buvo. <

Kasgi gali būt geriau kaip 
vienos tautos ir iš vienos ir 
tos pačios šalies susieit į būrį 
dideliam skaičiui žmonių! O 
čia, Miami suvažiavę iš visų 
S. V. kampų ir viens antrą 
perstata, supažindina* ir jau 
pasiliekame draugais ir piete
liais. O dar daug susitinka ir 
draugai kaimynai iš Lietuvos 
pareiną iš vieno krašto,, o čia 
Amerikoje da nebuvę susitikę.

Argi nemalonu ruošti tokias’ 
pramogėles ir per pramogėles 
susitikti vis naujų nematytų 
veidų. Arba ve jau susitikti su 
jau senai nematytais draugais.

Ką sakote, miamiečiai, kur 
būsime ir kur vėl susiŲksime-

HELP WANTED—FEMALE
REIK ALINGOS MOTERYS

SAMPULŲ SIUVĖJOS
Patyrusios 

MERGAIČIŲ SUKNELES I
Gera Alga. Nuolatinis Darbas

ROSENBACH JUNIORS 
101 West 97th St. — 4-tM Ltfbo*.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI 

...................... ............. ................. ;!
BATŲ 

Hand turn tester*
Prie pirmos rūšies moterišku betą. ' 

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS
LE NARD FOOTWEAR, Inc. 

26-18 Steinway SC, • Astoria, L. I.
TEL. RAVENSWOOD B-SM4

. (250)
I

VYRAI 1
Jei Jūs Jieškote Nuolatinio

Darbo

Jūs turite progą ifcmoktl biznio ar aroato 
prie heating 4r air-eonditioning vienaje M . 
seniausių firmų pasaulyje. Sudėjimas j 
natnųs Šildymo sistemos. Programa 441 
pilnų manadterių ifcmokinimo, jMirdavbne, in- 
žinierystės ir organizavimo pasiūlymai tei
singiausioms ir su ambicija vyrams.

Ofisai centraliniuose rytuose būsian
tiems manageriams ir kitiems vy
rams su ambicija, kurie nori sun
kiai dirbti, bus kaipo jų atlyginimas.

Lawrence, Mass. Lietuvos Žinios
I

susirinksimo į vieną draugišką 
būrį? Kurie nežinote, tai turė
kite kantrybės, o aš jums pa
sakysiu, tik būkite pasiruošę

Patyrimas nebūtinai reikalingas, bet pagelbės.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS 

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES 

★

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

' Tel. EVergreen 4-8174

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4r0612

ATDARA DIEN$ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITfiJE 
e x

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVI V RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 84)330 

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

854 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, -N. Y. 
Skersai gatvSs nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktj 

EVergreen 7-4774 
□►•40• . ‘

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 sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Spalių 16 d.x High School 

salėje buvo P r o g r e šyvių 
Partija surengus prakalbas. 
Buvo geri kalbėtojai. Iš Bos
tono kalbėjo Walter O’Brien, 
kandidatas iš 10-to distrikto, 
Clifford McOvay, į valstijos 
Darbo Departmentą- kandida
tas; Monny Margolis, kandi
datas į valstijos State Exec
utive Boardą.

Kalbėtojai nurodė, kaip re
akcininkai nuo “šaltojo karo” 
skubiai šalį traukia į tikrą 
karą, kaip jų politika apsuai- 
kino Amerikos žmonių gyve
nimą ir veda prie didelio ne
darbo.

Jie nurodė, kaip dabartiniai 
valdonai sunkiai darbo žmo
nių uždirbtus pinigus, surink
tus taksais, išleidžia apsigin
klavimui, rėmimui reakcijos 
užsienyje prieš tų šalių de
mokratiją, iššaukė namie bai
sų kainų pakilimą ant pragy
venimo reikmenų, puola de
mokratines teises, persekioja 
darbininkų -unijas ir tuo pat 
kartu nori, kad piliečiai bal
suotų už Trumahą ir jo gru
pę, arba nei kiek negeresnę 
Dewey grupę.

Kalbėtojai sakė, kad už tą 
padėtį atsako abi partijos, 
kaip demokratų, taip ir re- 
publikonų ir ragino balsuoti 
už Henry .Wallace ir kitus 
Progresyvių Partijos kandida
tus.

★ ★ ★
Laisvėja ^š 14 d. spalių įvy

kę klaidų. J. Šleivis, J. Rudis 
ir Tartoms aukavo po $1, o 
ne po 50 centų. V. Kralikaus- 
kas aukavo 50 centų. Aukos 
buvo renkamos išlaidų" paden
gimui, o ne į popieros fondą. 
Atsiprašau už klaidų padary
mą.

¥ ¥ ¥ '
M. Novirbickienė su dukrele 

važiuos į Airiją aplankyti sa
vo sūnaus kapo, kuris sudegė 
lėktuve keli mėnesiai laiko at
gal. Buvo geras lakūnas ir 
radijo operatorius. Joms ke
lionę apmokės orlaivių kom
panija, jos gali važiuoti laivu 
ar lėktuvu. Linkiu laimingai 
nuvažiuoti ir sugrįžti.

S. Penkauskas.

GAUSUS DERLIUS 
IŠKOVOTAS

Ukmergė, liepos 27 d. — Tai 
buvo tomis dienomis, kada 
“Leonpolio” tarybinio ūkio ko
lektyvas pasirašė Lietuvos žem
dirbių laišką Stalinui. Grandi- 
ninko Ozarinskio grandis įsi
pareigojo 12 ha plote išauginti 
rugių derlių po 25 centnerius 
iš hektaro.

Atėjo derliaus nuėmimo lai
kas. Į piūtį buvo paleistas dvi 
kertamosios. Pačią pirmąją 
dieną grandis ‘nukirto 8 ha ru
gių. Grandinlnkas kruopščiai 
prižiūrėjo, kad derliaus nuėmi
mo metu nebūtų nuostolių. 
Įkandin kertamųjų mašinų ėjo 
rišėjos. Jos žymiai viršijo už
duotis. ' -

Bandomasis į kūlimas parodė, 
kad grandis išlaikė savo žodį 

■— 150 pūdų derlius iškovotas!

10 TŪKSTANČIŲ MOTERŲ 
MITINGAS KAUNE.

Kaunas, liepos 30 d.—Iš vi
sų Kauno miesto įmonių, įstai
gų ir mokyklų didelės moterų 
masės su vėliavomis ir vadų 
portretais rinkosi sporto halė
je į mitingą, skirtą Tarptauti
nės Moterų Federacijos vykdo
mojo komiteto penktosios sesi
jos rezultatams apsvarstyti.

Mitingą atidarė LKP (b) 
Kauno miesto Lenino rajono 
komiteto sekretorė žibaitienė, 
kuri suteikė žodį LKP (b) CK 
darbui tarp moterų skyriaus 
vedėjui Kaunaitei.

Ji papasakojo susirinku
siems apie pasaulio moterų ko
vą dėl taikos ir demokratijos, 
prieš karo kurstytojus ir tam
siosios reakcijos jėgas, apie 
milžinišką TSRS moterų vaid
menį šioje kovoje.

Kalbėjusios mitinge Kauno 
moterys pareiškė savo pasi
piktinimą imperialistų veiks
mais ir išreiškė Kauno moterų 
pasiryžimą būti pirmose eilėse 
kovoje su reakcija, nuolat sti
printi didžiąją tarybinę Tėvy
nę, pasaulio taikos ir demokra
tijos tvirtovę.

Kauno moterys entuziastiš
kai pritarė federacijos vykdo

mojo komiteto nutarimams.
Su dideliu pakilimu mitin

go dalyviai priėmė sveikinimo 
laišką Stalinui.

Po mitingo įvyko įvairių 
įmonių saviveiklos koncertas.

•A. Varnas.

KRISLAI .
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) ...

mažiau žmonija nukentės.”
To paties laikraščio bendra

darbis Jurgėla reikalauja, kad 
Amerika ir Anglija pasiųstų 
Sovietams ultimatumą ir pa
grasintų “tam tikru Amerikos 
mokslininkų kūriniu,” tai yra, 
atombomba. (V., sp. 22 d.)

Keleivis gi reikalauja, kad 
Amerika ir Anglija išklausytų 
Chiirchjllo balsą ir paskelbtų
karą Sovietams.' Churchill 
sako, kad “mes nebeturime 
delsti, atidėlioti,” ir tas labai 
patinka Keleivio redakto
riams.

Bet tos visos piktos šnek
tos yra šnektos visiškai suge
dusių žmonių, žmonės, kurie 
šiandien agituoja už naują ka
rą, turėtų būti skaitomi kri
minalistais,. Juk ir Jungtinės 
Tautos yra nutarusios karo 
kurstytojus laikyti kriminalis
tais.

BŪKITE ATSARGŪS 
Ypatingai Senesni žmonės
Mainantis orui, dauguma žmonių 

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

Kaina $1.
Taipgi kurie turite odos ligas, iš

bėrimus, votis, (rash), nušašimą, 
Athlete’s Foot, Sinus, nudeginimą, 
nušutimą, nosies ar burnos nesvei
kumą, ronas (tik ne vėžio), kojų 
tynimą ir skaudėjimą, vartokite 
No. 8 M. J. S. Miracle Salve. Si 
mostis stebėtinai greit gydo. Kaina 
tik $1. Jeigu turite kokius niežėji
mus hr Poison Ivy. vartokite No. 4 
Salve, nuo niežėjimo. Kaina $1.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y. 

- f . '

Tel, EVergreen 8-9770

gatavai. Jūs jau labai gerai 
žinote F. Mockų ūkį, viensėdį, 
ten, kur prie kelio dideliame so
dne randasi didelė ir graži vie
ta, tai p. Mockai leidžia lietu
viams savo sodne susirinkti, 
kad ir didžiausiam būriui ir 
pasilinksminti. Tai nepamirš
kime, kad sekmadienį, spalio 
31 d., ten susirinksime apie 
pirmą vai. po pietų.

Bus draugiškas pasilinksmi
nimas - susirinkimas, nes. jau 
dabar parskrido atgal iš sve
tur visi tie, kurie buvo dėl 
karščių išskridę iš • Miamės. 
Tai susitiksime su jais ir jie 
papasakos savo vasarojimo įs
pūdžius mums, o mes Jiems pa
sakysime, kad be reikalo skri 
dote iš čia, nes ten, kur jūs vasa
rojote, buvo daūg karščiau, ne
gu čia. Kurie atvažiuos iš
šiaurių pas jumis, miamiečiai, 
jūsų draugai — pakvieskite ir 
juos, jie taip pat bus priimti 
ir lygiai traktuojami, kaip ir 
vietiniai, šią draugišką pramo
gėlę ruošia LLD 75-ta kuopa.

Sulaukę sekmadienio, Octo
ber 31 d., visi urmu traukimo 
kas busais, ka» mašinom, į 
Mockų vienkiemį’ūkį, ten lais
vai laiką praleisime, sėdėdami 
po žaliuojančiais orančių me
džiais. Bus ir senvičių nusi
pirkt ant vietos. Pranešėjas.

London. — Anglijos val
džia nusprendė dvigubai 
daugiau statyt rakietinių 
karo lėktuvų.
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į Egzaminuojant Akis, 
Į Rašome Receptus 
į Darome ir Pritaikome Akinius

■I
I■
į Drs. Stenger & Stenger
| Optometrists
j 394-398 Broadway , 
Į Brooklyn, N/Y.
I z Tel. ST. 2-8342

UŽDARBIS TIK PRADĖJUS
DARBĄ

:gH||
Kreipkitės Asmeniškai

, HOLLAND
FURNACE CO. |1

I

1268 Haddon Avenue\ į wB

Camden, N. J.

425?)

L 1L E n b Eo 
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that Lioona 
RL 10797 has been issued to the unden 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beverawe 
tCol Law at >300 Reid Ave., QopM 
Brooklyn, County of Kings, to w 
sinned on the premises.

CASABLANCA TAVERN, Inc.

Beer, Wine, Liquoi
.........................-.........    few

TELEPHONE
HTAGG

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

• 5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šešt., Spalių 23, 1948

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

No. 1 M. J. S. Miracle Ointment 
nuo danties skaudėjimo. Prašalina 
gėlimą ir smegenų (gums) nesvei
kumą. Kad ir neturite dantų ir 
skauda smegenis, tai tuoj gausite 
pagalbą nuo šios mosties. Kaina SI. 
Kurie pirksite už $5, gausite ekstra 
dovanoms vieną dėžutę.

Siųsdami užsakymus,, kartu pri
siusite ir money-orderį ar čekį. 
1$ Kanados reikia pridėt“ 25c ekstra. 
Siunčiame ir C.O.D., reikia pridėti 
30c pašto ženkleliais. - Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A 

Hartford 6, Conn.
Hartfordiečiai galite pirkti pas

E. Beirs (vaistinėj) 158 Park St.
' (adv.)

RONKONKOMA
8684
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NewWto'^gMrZliiios Gersono Darbuotojas Tapo 
Sumuštas Apartmente

LKM Pamokos Įvyks 
Kitą Šeštadienį

Pikietavo Viešbutį, Kur 
Kalbėjo Generolas Clay

Meno Žvaigždes Menkeliunaitės 
Koncerte

Rytoj Matuliui
Pagerbti Pažmonys

Virš šimtas Wallace’o' rė
mėjų pikietavo Waldorf-Asto
ria viešbutį, kuriame kalbėjo 
sugrįžęs iš Vokietijos genero
las Lucius Clay, J. V. koman- 
dierius Vokietijoj. Jis kalbėjo 
Al Smith Fundacijos bankiete.

•

Pikietas, kuriam vadovavo 
kongresmanas Leo Isacson, 
protestavo prieš teikimą pa
garbos tam asmeniui,* kuris 
panaikino nacių kriminalistės 
Ilsės Koch bausmę.

Mitingas Gynimui Mo 
terų ir Visą Kovotoją

Mūsų šalyje yra desėtkai 
žymių moterų visuomeninin- 
kių, kaip kad ir vyrų visuo
menininkų, įkaitintų, sufrė- 
muotų už tai, kad jos-įie iš
tikimai ir kovingai gynė dar
bininkų ir bendrai liaudies 
reikalus. Jų tarpe yra eilinės 
darbininkės ir profesionalės, 
čiagimės ir sveturgimės, bal
tos ir negrės.

Wall Stryto bizūnas, kuris 
nori skaldyti ir valdyti, panai
kinti unijas ir pavergti darbi
ninkus, išravėti taikos šalinin
kų vadus ir sukurstyti naują 
karą, nežiūri asmens spalvos, 
tikybos nei kilmės, čiagimius 
amerikiečius nori subrukti į 
kalėjimą, sveturgimius depor
tuoti.

Tarpe grąsinamų deportuo
ti jau randasi ir lietuvių.

Vienatinė priemonė apsigin
ti nuo vergavimo, kalėjimų, 
deportacijų ir karo yra vi
siems stoti iŠ vieno į galingą 
protestą.

Vienas tokių protesto masi- 
____nių mitingų įvyks šio pirmadip- 

nlo vakaro 8 valandą, Man
hattan Center, 311 W. 31th 
St., New Yorke (prie pat 8th 
*Ave.). Jį šaukia Amerikos 
Moterų Kongresas, Women 
for Wallace ir kitos orgariiza- 

• cijos. Jis bus įdomus ir 
svarbus.. Jeigu jūs pritariate 
tam tikslui, jūsų užduotis ten 
būti.

Tikietų galite iš anksto gau
ti ir pas lietuves klubietes. 
Kaina 80 centų.

Khibietč. .

Penkiolika policistųfc persi
rengę panašiai Boweres gy
ventojams, per dieną sume
džiojo 41 asmenį, kaltinamus 
prekyboje be leidimo. Juos 
nuteisė 10 iki 30 dienų kalėti.

r; I

Ingrid Bergman vaidina Joa- 
to vardo filmoje “Joan of 

lapkričio 11-tą ateisian- 
j į Victoria Teatrą, 

New Yorke.
Cl^AlN • WILLIAM HOLDEN 
Ir EDMUND GW ENN 

Apartment for Peg?y” 
. . Scenoje Aemenitkei . . . 

KAY THOMPSON ir WILLIAM BROS.
HOLLY ROLLS 0 BRN BERI 
H. LEOPOLD SPITALNY’S 
CHORO ANSAMBLIS
..... Ant I^do ..... 

"RHYTHM In PLAID" ARNOLD 8HODA 
DAW 7th AvenueiVvAl jr 50th St.

VLADIMIR DILOV, basso

Sekmadienį, spalių 24 d., 
Lindene, įvyks LDS III-čiosios 
apskrities ruošiamas pažmo- 
nys-bankietas , visuomeninin
kui Antanui Matuliui pagerb
ti. Vieta: Lietuvių Laisves 
Parko salėje, 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J. Pradžia 
4 vai. po pietų.

Spalių
Jau laikas ir

Konstancijos Menkeliunaitės 
koncertas jau artėja. 
31 visai arti, 
mūsų publikai paskirti tą die
ną Konstancijos atsisveikini
mui. Mes nežinome, kada 
mes vėl matysimės su mūsų 
gerbiama dainininke, nes ji 
vyksta Italijon. Todėl ne tik 
Brooklyno, bet ir apylinkės 
lietuviai dalyvaus jos koncer
te. Koncerto ruošėjai kviečia 
visus į šį nepaprastą Kons
tancijos išleistuvių koncertą.

Apart Menkeliunaitės, dai
nuos tokios meno jėgos, kaip 
V. Dilovas, C. Camfora, Maria

Dmytryšyna, Sietyno ir Aido 
chorai. Taip pat mūsų so
listės, duetistės, kaip tai: Do
lores Petronytė, Sue Kazoky- 
tė, Amilija Jeskevičiūtė, A. 
Vasiliauskas ir kiti.

Po koncerto seks šokiai. 
Įžanga tik $1.25. Prašome 
mūsų publiką nesivėlinti, nes 
koncerto pradžia 3:30 vai. po 
piet. šokiai 7:30 vai. vaka
re. Tad visi susitiksime Li
berty Auditorium salėje, 110- 
06 Atlantic Ave., Richmond

Bronxieciai motina Ur sūnus 
Strom’ai bus teisiami už reika
lavimą bonų iš norinčių išsi
nuomoti butą jų name 2199 
Cruger Ave.

Reikalaus Nubausti 
Naciy Kriminalistus 

K

Protestui prieš atleidinėjimą 
nuo bausmės nacių krimina
listų, kurie žudė suimtus mū
sų karo belaisvius, ir kurie iš
žudė milionus Europos žmo
nių, tarpe tų ir tūkstančius 
mūsų brolių lietuvių, yra šau
kiamas masinis mitingas. Jis 
įvyks jau šio pirmadienio va
karą, spalių 25-tą, Imperial 
Palace, 790 Broadway, Brook
lyne, netoli Flushing Avenue 
stoties ant BMT Jamaica li
nijos.

Mitingas taipgi reikalaus 
liautis frėmuoti komunistų 
vadus. Kalbės John Gates, 
Daily Workcrio redaktorius, 
vienas iš 12-kos sufrėmuotų, ir 
Simon W. Gerson, komunistų 
ir darbiečių kandidatas į Mies
to Tarybą.

Rengimo Komisija

Muzika Atsimoka Šmugeliu
Įdomus paveikslas gaunasi 

perskaičius New Yorko Phil- 
harmoniškos Symfonijos Drau
gijos raportą. Jo sutrauka to
kia i

Per sezoną surengė 103 re
guliarius koncertus Carnegie 
Hali, bendrai turėjo ,272,800 
publikos, biskelį daugiau, ne
gu pernai, v

Viso išmokesčių turėta 
$930,359, o , viso pajamų 
$821,161, tad baigė sezoną su 
$109,190 nedatekliaus, kurį 
turi dapildyti aukomis. /

Į tuos koncertus įžangos bū
na daug brangesnės, negu pas 
mus. Ir publikos sueina tūks
tančiai, vienok neįeina pakan
kamai pajamų, kad išsiversti.

Visai nenuostabu, kad mes, 
lietuviai, savo menui kai kada 
turime paprašyti ir paprašome 
aukų iš publikos., Tačiau tai 
nebūna menininkams į kiše
nių. Miesto teatruose, orkes
truose ir choruose veikiantie
ji gauna nors ir nedidelę al
gą pragyvenimui. Mūsų me
nininkai aukoja savo laika, o 
ne kartą iš savo privatiškų iš
teklių perkasi ir muziką. Mes 
vos šiaip taip damokame ne
didelę mokestį mokytojams, o 
viską kitą išleidžiame pasam- 
dymui salių, visokiems 
mams norint pramogas 
ti, skelbimams, ir tt.

Pas rtius, progresyvius
žmones, menas gyvuoja tik 
dėl td, kad mes kultūriškai jau 
aukščiau pakilome. Kultūrin
gi žmonės nebesitenkina vien 
duona/ už kurią juk kovoja ir 
kiekvienas kitas gyvis, ne vien 
tik žmogus. Mums reikia gro
žės, reikia ir organizacijų. Tai 
dėl to mes vieni paaukojamo 
savo liuoslaikius ką nors kur
ti, organizuoti, o kiti ateiname 
nors pasidžiaugti tais kūri
niais ir prisidėti to visko iš
laikymui, tam viskam tobulin- 

, ti. M. M..

, Brook lyne areštuoti Arnold 
Romano ir Victor Tramaglino, 
34 ir 36 metų, kaltinami pre
kiavime narkotikais. Taria
ma, kad jie turį ryšių, jiems 
pristatinėjąs narkotikų rake- 
tierius Charles Luciano.

Filmininkas
GEO. KLIMAS

Sanford Chalfin, williams- 
burgietis, darbuotojas už Si
mon W. Gerson’ą, tapo su
muštas koridoriuje apartmen- . 
tinio namo, 270 S. Third St., 
Brook lyno. Jį sumušė du vy- ; 
rai persistatę save detekty
vais. Tatai įvyko spalių 19 
vakarą.

Sužinojęs apie užpuolimą, 
komunistų ir Amerikos Darbo 
Partijos kandidatas į New 
Yorko Miesto Tarybą Gerso- 
nas pareiškė/ jog užpuolimas 
yra aiškiai “politinis mušimas 
vien tiktai dėl to, kad Chalfin 
yra komunistų vadas.”

Gerson’as telegramoje majo
rui O’Dwyer pareikalavo 
“skubiai veikti suradimui už
puolikų ir kad jie tuojau bū
tų prašalinti iš policijos.”

Tai mažiausia, kas turi bū
ti padaryta, kad “užtikrinti 
demokratines teises visiems 
rinkimų darbuotojams, neatsi
žvelgiant į tai, kurios jie par
tijos.”
Fašistine Taktika

Chalfin, veteranas, tarnavęs 
dvejus motus Pacifike, per- 
maršavęs nuo Filipinų iki Oki- 
nawos ir Japonijos su Avia
tion Engineers, susitiko du vy
rus ant laiptų eidamas į tame 
name esantį butą Gerson’o 
kampanijos reikalais. Jį nu
sekė iki viršutinio aukšto. Pa
reikalavo pasakyti, kur jis ei
nąs. Vienas kišęs jam veidan 
“flashlight,” o kitas parodęs 
detektyvo žymę (badge).

Chalfin pareikalavo jį pa
leisti. bet jie prirėmė jį prie 
sienos, iškrėtė kišenius, rado 
valdinio balsuotojų surašo iš
karpą ir apie 20 tikietų rin
kiminio masinio mitingo už 
Gersoną, šaukiamo spalių 25- 
tą,. Imperial Palace, kuriame 
kalbės kandidatas Simon W. 
Gerson ir bus rodoma filmą iš 
nacių kriminalistų teismo: 
“Nurnberg Trials.”

Vienas iš jų klausė, kur jis 
dirbąs. Chalfin atsakęs dir
bančių komunistų partijai. 
Tuomet jį pradėjo mušti. Tš-

girdę sąjūdį, apartmentų gy
ventojai išeidinėjo ‘į korido
rių. Tačiau detektyvai įsakė 
jiems grįžti į butą. Jie nu
stūmė C h ai finą žemyn, visu 
stūmimo laiptais laiku mušda
mi iki nustumdo apačion. Tuo 
tarpu daugiau gyventojų išei
dinėjo į koridorių, pradėjo 
reikalauti išaiškinti tą viską. 
Užpuolikai vėl pasisakė de
tektyvais, iškrėtė gyventojus 
ir įsakė eiti šalin.

Pagaliau Ch ai finą išstūmė 
gatvėn, čia pasitaikė praei- 
dinėti du Amerikos Darbo 
Partijos viršininkai Benjamin 
Scher ir Joseph Dormer. Jie
du sustojo ir taipgi pareikala
vo pasiaiškinimo. \ Tuomet ir 
juos iškrėtė. Vienas detek
tyvas su išsitrauktu iš kiše- 
niaus revolveriu rankoje nu
varė Scher į koridorių ir išlai
kė jį tenai pusę valandos. Ma
tomai, pabijoję, kad jau per 
toli išsigarsino, galų gale vi
sus tris paleido.

Chalfinas surašė visą nuoti- 
kį ir kartu siu nuotraukomis 
sudaužyto veido pasiuntė ma
jorui O’Dwyer, kitoms atitin
kamoms įstaigoms ir spaudai, 
reikalaudamas nubausti kri
minalistus detektyvus.

Gyventojai pasipiktinę. Chal- 
fin susiedijoje žinomas kaipo 
pavyzdingas darbuotojas už 
darbininkų reikalus, žmonės 
kalba, jog reakcininkai Taft- 
Hartley biliaus fabrikantai ir 
vykdytojai mato^ sau pavojų 
nuo vis labiau susiprantančio 
ir aktyvėjančio darbininkų ju
dėjimo, tad imasi gestapiško 
smurto pastoti kelią progresy
vių laimėjimui rinkimuose.

Kadangi šio šeštadienio po
pietį įvyks Liberty Auditori
jos dalininkų ir draugų pasi
tarimas, o vakaro taipgi bus 
kiti veiksmai, tad Lietuvių 
Kalbos Mokyklėlės* veiksmų 
pradžia atidėta.

LKM pirmoji pamoka įvyks 
spalių 30-tos popietį, 3 vai.,

kampas 110th St. ir Atlantic 
Ave., Richmond Hill. Tą die* 
na įvyks registracija naujų 
mokinių, o kiti mokiniai bus 
paskirstyti i grupes pagal tą, 
kiek jau yra išmokę. Taipgi 
bus vaišių ir draugiškas po
būvėlis.

Mokiniai, jų tėvai ar drau
gai ir visi/ susidomėję moky
klėle kviečiami ateiti.

Mokyklėlėn kviečiami ir su
augusieji, kurie norėtų dau
giau pasimokyti lietuvių kal
bos ir rašybos. Mokykla galė
tų pasinaudoti ir tie, kurie no
ri išmokti geriau angliškai, 
kadangi aiškinimui kalbos h 
rašybos dėsnių šioje mokyklo
je yra vartojamos abi kaltos.

Išbandys Parku 
Taisyklę

Civilių Laisvių Unija skel
bia, jog jinai eis net iki Aukš
čiausio Teismo išbandymui, ar 
New Yorko Parkų Departmen- 
tas turi teisę reikalauti leidi
mų viešiems susirinkimams 
parkuose.

C. L. U. įsikišo po to, kai 
Eric Hass, newyorkietis. tapo 
areštuotas ir teisme pripažin
tas kaltu
Eastern Parkway mall 
Utica Avenue.

už kalbėjimą ant 
ties

S^hipparcw

Naujas Mūsų >.
Arlfpoaą __ pradedant LAPKR. 1 d.
MUI vado ateikite... pamatykite didesnes mūsų patalpas
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leidi- 
reng-

darbo

LaGuardijos lai- 
nuteistas 

bet guber- 
paliuosavo 

Ten rei-

Velionie 
kais Luciano buvo 
ilgus metus kalėti, 
piatorius Dewey jį 
ir išsiuntė Italijon,
kėjo raketierių kovai prieš 
komunistus. Dabar jis., atsi
moka nuodydamas mūsų žmo
nes.

Narkotikai yra aršesni už 
bile kuriuos geriamuosius 
svaigalus. Jų aukomis daž
niausia patenka jaunimas. 
Apnuodyti, praradę blaivų 
protą žmonės papildo visokių 
blogdarybių ir prisidaro bėdų, 
nupuola doriškai.

NEREGIAI UŽVEDĖ BYLĄ

New Yorke neregis vetera
nas Simon Girbush užvedė 
teisme bylą patikrinti veikmę 
įstatymo, kuris išskiria nere
gių žmonių vadus šunis nuo 
kitų, leidžia juos vestis į val
gyklas. Girbush’o neįleido į 
puošnų Ruby Choo restorantą 
dėl to, kad jis vedėsi savo va
dą sykiu.

Grupė kitų neregių vetera
nų buvo su ^Girbush’u teisme, 
bet byla tapo atidėta.

Ši šeštadienį, spalių 23 d., 
Geo. Klimas rodys nepapras
tai gražias filmas — “IT’S 
YOUR AMERICA” ir “LE
NINGRAD MUSIC HALL.” 
Taipgi rodys lietuvių, latvių 
ir estų sportininkus parodoj.

Filmą “It’s Your America” 
Klimas rodė apie 30 kartų pas 
svetimtaučius Didžiojo New 
Yorko (Bronx, Manhattan, 
Yonkers) ir Brooklyno apylin
kėje, kviečiamas ivairiu klu
bų, kuopų, IWO, ALP, CP. 
Dabar bus proga lietuviams 
pamatyt, ypač jaunimui. Gra
ži filmą ir “Leningrad Music 
Hall.”

Kviečiame dalyvauti šį šeš
tadienį, Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y. Pradžia 8 
vai. vak. įžanga nemokama.

/ GEO. KLIMAS.
(248-250)

Cypress Hills — Tuščias flioras, 
šeimynų mūrinis namas, 17 kam

barių. maudynes, elektra, kai
na $725Q.

Williamsburg —, 3 šeimynų mūri
nis namas, 13 kambarių, maudynės, 
garu šildoma, kaina $4750.

Woodhaven — 2 šeimynų namas, 
tuščias flioras, garu šildoma, gara- 
džius. $8250. Vienas blokas iki trau
kinio (elevator). Turiu pardavimui 
ir naujų namų.

ZINIS, REpublic 9-1506.
(248-250)
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BRONX

byla tapo atidėta.

M r
Walter Okulsky, 37 m. am

žiaus, gyvenęs 31 Palmetto 
St., mirė spalių 20 d., namuo
se. Kūnas pašarvotas grab. 
J. Garšvos koplyčioj, 231 
Bedford Ave., Brooklyne. Lai
dotuvės įvyksta spalių 23 d., 
šv. Jono kapinėse. Velionis 
paliko nuliūdime žmoną Mary.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi grab, J. Garšva.

A. Kalinauskas
Parduoda naujas ir taiso 

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

Television ir Radios.
Kreipkitės:

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

Telefonas Virginia 3-5^97

TONY’S
UP-TO.DATE

BARBERSHOP 
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRŲ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

Valandos: į^Svfkare < j 

Penktadieniais uždaryta.

TT TDD^C D 4 D 411 GRAND STREETALo O D Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
Telefonas HTITT T7’’VTQTOTV
EVergreen 4-7729 JL JCjluHi M

1845 Broadway (60th St.), New York 23, N. Y.

EXPRESS INCLUDES MEDICINES 
AGENCY EMRA MFG. & TRADING CO. 
2770 Third Ave. (Cor 146 St) MO 9-6761

1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonu EVergreen 4-0203

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, m: D 
223 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Valandos:

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel STagg 2-3842

M PIGINTAS PARDAVIMAS
A 1

• I

Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio
Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinįų Vedybi
nių žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailiu Moteriškų ir Vyrišky 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
, Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas STagg 2-2173
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6 puti.—Laisvi (Liberty, Lith. Daily)—šeit., Spalių 23, 1948

įi>'

w

*

i. į

1|

■Vi




