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WASHINGTONO VADAI 
DARBUOJASI ČIANGO 
KAILIUI GELBĖTI
Gamina Skundus prieš Sovietus; Trumanas ir Marshallas 
Svarstys, Kaip Sustiprini Čiaupą prieš Komunistus

Laisvės metinį koncertą 'šie
met reikia skaityti tikrai ne
paprastu pobūviu. Jis įvyko 
Lietuvių Kultūriniam Centre, 
jame dalyvavo daug gražaus 
svieto — dalyvavo tiek, jog 
daugelis turėjo grįžti nuo du- 

f rų, nes nebegalėjo sutilpti!
Ką jau bekalbėti apie publi

kos nuotaiką. Nepastebėjau 
nė vieno surūgusiu, nusiminu
siu veidu. Visi džiaugėsi Cen
tro patalpomis, tuo gražiu, 
didžiu namu. Čia visas biznis 
ėjo saviems reikalams.

Labai gražiai pasidarbavo 
kolonijų laisviečiai. Jie nepa
tingėjo patys atvažiuoti ir at
sivežti savo prietelius. Todėl 
publika buvo labai “maišyta” 
—visokių pažiūrų ir įsitikini- 

i \ mų.
★ ★ ★

Susitikau ir kalbėjausi bene 
su patim seniausiu šio pobūvio 
dalyviu. Kitų metų kovo mė
nesį jis iškilmingai žymės sa
vo 81 metų amžiaus sukaktį. 

W Taip pat sueina 65 metai nuo 
jo pribuvimo Amerikon. Bet 
žmogus dar tvirtas, pilnas 
sveiko humoro ir geriausių lin
kėjimų visiems laisviečiams. 
Jis daug matė, daug pergyve
no, daug patyrė.

AŠ kalbu apie Jurgį Benso- 
ną, mūsų ridžvūdietį!

★ ★ ★
Paties jauniausio dalyvio ne

spėsiu, nes nežinau — mačiau 
keletą jau trečiosios kartos 
lietuviukų, kurie pasirodė nė 
kiek ne rimtesni už muB, kai 

/« mes to paties amžiaus buvo
me. Tegul čia dainininkas pa
čias savo sielos gelmes rodo 
publikai, jie laksto, trypia ir ? 
juokiasi, — jiems nei šilta, nei 

I ' šalta. Vienok džiugu juos bu
vo turėti su mumis.

Garbė tiems jauniems tė
vams, kurie nesibijo savo pri
augančiuosius atsivesti į mūsų 
parengimus.

★ ★ ★
Klerikalų Garse (lapkričio 

11 d.) tūlas E. B. su pasidi
džiavimu rašo, kad Lietuvoje 
“susikūrusius kolektyvinius 
ūkius partizanai nusistatę su
naikinti.“

Ar dar buvo tokių, kurie 
abejojo apie “Lietuvos par
tizanų” žmogžudišką, krimi- 
nališką pobūdi?
. štai grupė Lietuvos valstie
čių nusitarė sudaryti kolekty
vinį ūkį. Jie dirba žemę ben
drai ir paskui dalinasi savo 
darbo vaisiais. Jie didžiuoja
si ir džiaugiasi naujuoju gy- 

...W, fr/venimų.
Bet naktį atėjo keli miški

niai banditai, jų trobesius ir 
javus sudegino, o valstiečius 
išskerdė. Ir sunaikino ūkį— 
nušlavė nuo žemės paviršiaus!

Garso redaktorius ir visa 
juodoji klerikalija tai skaito 
tikrai šventu; didvyrišku “Lie- 

j v tuvos patrijotų” žygiu, atliktu 
“Dievo ir Tėvynės garbei”!

★ ★ ★
Kunigų Draugo korespon

dentas St. Devenis, kuris rašo 
iš Vokietijos, sakosi manęs vi
siškai nepažįstąs. Bet tas ne
kenkia jam drožti mano adre
su ilgą pamokslą.

I <4 ★. ★ ★
Riebiai pamelavęs, kad bol- 

ševikai iŠ Lietuvos ištrėmę tie- 
šiai Sibiran nei mažiau, nei 
daugiau kaip “150,000 lietu
vių,“ primetęs man puolimą 
Amerikos valdžios, Mr. Deve
nis moko mane apie laisvą 

* darbo pasirinkimą. Ameriko
je toks laisvas darbo pasirin
kimas esąs, o Tarybų žemėje 
nė su žiburiu esą negalima sb- 

/* rasti.
Jis tiesiog ir sako: “Sovie

tų Sąjungoje, mano nepažįs
tamas Mr. Bimba... laisvo 

. darbo pasirinkimo nėra. Dar-
(Tąsa fi-me pusi.)

Washington. — Republi- 
konas senatorius Al Wiley 
siūlė skųsti Sovietus Jungti
nėms Tautoms dėl to, kad 
Sovietai, girdi, remią kinų 
komunistų karą prieš Čiang 
Kai-šeko tautininkų val
džią. Wiley, Senato užsieni
nių reikalų komiteto narys, 
kartu reikalavo, kad Kong
resas ištirtų Kinijos daly
kus.

Wiley pasakojo, būk ko
munistų laimėjimai nami
niame Kinijos kare “grūmo
ja Amerikai didesniu pavo
jum, negu Perlų Uostas” 
(kur japonai pasalingai už
puolė amerikonus),.

Valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas Robertas Lo- 
vettas tarėsi su Anglijos 
ambasadorium 0 1 iv e riu 
•Franksu, kaip galima būtų

ATIDĖTAS KOMUNISTŲ 
VADŲ TEISMAS

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Medina 
atidėjo teismą prieš 12 ko
munistų vadų iki 1949 m. 
sausio 17 d.

PERONAS REGISTRUOS 
VISUS KUNIGUS

Buenos Aires. — Argen
tinos valdovas Juanas Pe
ronas įsakė suregistruoti 
visus kunigus. — Matyt, ir 
tarp jų randa neištikimų 
f asistuojančiai savo val
džiai.

Neflirtuot su Franku, 
Įspėja Vyskupas Oxnam

Milwaukee, Wis. — Ne- 
remt Ispanijos diktatoriaus 
Franko! Neflirtuot su 
juom! — persergėjo šią ša
lį protestantų vyskupas G. 
Bromley Oxnam.

Kalbėdamas protestantų 
bažnyčių moterų suvažiavi
me, vysk. Oxnam sakė:

— Eiliniai žmonės netikės 
demokratinėmis mūsų šne
komis, jeigu valdžia sėb- 
raus su tokiais diktatoriais 
arba darys talką su politine, 
ekonomine ar bažnytine re
akcija.

A

Plėšikai Išlupo 4 Dantis, 
Kad Per Mažai Pinigų Rado

Greenville, Ohio. — Du 
plėšikai — vyras ir moteris 
— įsibriovė į krautuvinin
ko Roberto Cooperio butą. 
Grūmodami revolveriais, 
pareikalavo atidaryt “sei
fą” ir atiduot visus pini
gus.

Cooperis atidarė seifą, 
bet plėšikai per, mažai pini
gų rado, todėl ėmė replėmis 
lupti jam dantis vieną po 
kitam, versdami pasakyt, 
kur daugiau pinigų. Taip 
jie ištraukė 4 dantis.

Be to, plėšikai sumušė 
Cooperienę ir numovė 3 dei
mantinius žiedus.

/

pataisyti reikalus Kinijos 
tautininkams prieš komu
nistus.

Iš Paryžiaus parlėks Tru
mano valstybės sekretorius 
Marshallas ir pirmadienį 
svarstys su p r e z į dentu 
klausimus, paliečiančius Ki
niją ir vakarinę Eluropą.

Prezidentas Trumanas te
legrafiniais keliais nuolat 
kalbasi su Kinijos diktato
rium čiang Kai-šeku.

Republikonas senatorius 
Styles Bridges ragino Tru- 
maną sušaukti nepaprastą 
Kongreso sesiją dėl grei- 
čiausios ir didžiausios pa
galbos Čiang Kai-šekui.

(Vienas rašytojas New 
Yorko Times praeitą sek
madienį piršo pasiųsti A- 
merikos armiją prieš kinų 
komunistus.)

Atkunta Nacizmas 
Vakarinėj Vokietijoj

Berlin. — Anglų - ameri
konų užimtoje vakarinėje 
Vokietijoje plinta kraštuti
nis “tautizmas”, panašus į 
nacizmą, kaip praneša New 
Yorko Times koresponden
tas Drew Middleton.

■, To dešiniųjų vokiečių ju
dėjimo vadas dr. Otto Stra
sser skleidžia lapelius, ku
riuose žada sugrąžinti “ge
rąsias nacizmo ypatybes”, 
atmetant tiktai blogąsias jo 
puses. Prie naujojo naciz
mo dedasi buvusieji hitleri
ninkų partijos nariai.

Pranešama,' jog Strasser 
dabar veikia iš Anglijos.

Berlin. -L Anglai įsakė 
savo valdomoj Berlyno da
lyje nukirsti kiekvieną ant
rą medį gatvėse. Vokiečiai 
pyksta prieš tą įsakymą.

Sofulis Vėl Graikijos 
Fašistą Premjeras

Athėnai, Graikija. —Per
siorganizavo ^Graikijos mo
narcho fašistų valdžia. Su
sitarė neva, liberalas Them. 
Sofulis su monarchistų va
du Konstantinu Tsaldariu, 
kad Sofulis vėl bus premje
ras' ir karo ministras, o 
Tsaldari$ užsienio reikalų 
ministras. v>

Sofulis .buvo pasitraukęs 
iš valdžios dėl' tokių prie
žasčių: Ja “liberalai” seime 
sukilo prieš; Sofulį, kad jis 
nesumuša graikų partizanų, 
Sofulis supyko dėl to, kad 
užsieninis Australijos mihi- 
stjras dr. Herbertas Evattas 
kalbėjo Jungt. Tautų seime 
Paryžiuje, kad Graikijos 
valdžia galėtų susitaikyti su 
partizanais.

Workington, Anglija. — 
Eksplozija plieno fabrike 
čia užmušė 2 darbininkus ir 
sužeidė 24.
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Kinų Komunistai Nušlavė
Kelias Tautininkų Armijas
0 ČIANGAS GIRIASI “ATMUŠAS KOMUNISTUS”

Nanking, Kinija. —čiang 
Kai-šeko tautininkų koman
da gyrėsi, būk jie “sugniuž- 
dę” kinų komunistų ofensy- 
vą į rytus nuo Sučowo ge
ležinkelio mazgo.

Tuo tarpu komunistų ra
dijas štai ką pranešė:

Liaudiečiai komunistai 
užėmė Nienčuang, Sanpao, 
Suining, šangchow ir Hsia- 
nohsien miestus, už kelių i- 
ki kelių tuzinų mylių nuo

“Socialistas” Francūzų Ministras 
Saukia Aprežt Streiko Teisę

Paryžius. — Francijos vi
daus reikalų ministras “so
cialistas’’ Jules Moeh ragi
no seimą išleist įstatymą, 
kuris griežtai aprėžtų dar
bininkams teisę streikuoti. 
Jis reikalavo skaudžiai bau
sti kalėjimu ir piniginiai, 
jeigu jie streikuos, kuomet 
valdžia liepia dirbti.

Mochas suvertė ant ko
munistų visą kaltę už ang
liakasių streiką. Jis pasako
jo, kad vienas, “komunistų 
kontroliuojamas” ... bankas 
Franci jo j remias tokius 
streikus. ’ Mochas taipgi

Churchillas Rauda, kad 
Darbiečių Valdžia “Ardo 
Kapitalizmo Lopšį”
/London. — Buvęs’Angli

jos premjeras Winstonas 
Churchillas “bagočiškai” 
deklamavo seime prieš dar
biečių valdžią, kad ji pla
nuoja perimt geležies ir 
plieno pramonę į valstybinę 
nuosavybę.

Churchillas sielojosi, kad* 
darbiečiai, esą, “plėšikų į- 
rankiais bando suardyt ka
pitalizmo lopšį” Anglijoj.. 
Tatai nepatiks Amerikai, į- 
spėjo Churchillas ir priminė 
darbiečių valdžiai, kad ji 
dabar gyvena “iš rankos į" 
burną” gaunamais iš Ame
rikos pinigais. .

Jis vadino darbiečius val
dovus “komunizmo tarnais 
ir pirmatąkais”, nors visiem 
žinoma, kad jie yra aršiausi 
komunizmo ir Sovietų Są
jungos priešai.

Vakartį Laivakroviai 
Pradeda Laimėti

■ . - --------- /

San Francisco. — Laivų 
kompanijos sutiko samdyti 
laivakrovius tiktai iš CIO 
unijinių salių, esą, jeigu 
“vyriausybė heduos- skirtin
go įsakymo.” Tęsiasi dery
bos dėl kitų reikalavimų, 
kuriuos stato streikuojan
tieji CIO laivakroviai-mari- 
ninkai.

Gen. de Gaulle Nori Fran
ko Talkos prieš Sovietus.
Paryžius. — Fašistuojąs 

francūzų generolas de Gau
lle sakė, būsimame kare 
prieš Sovietus turės daly
vauti ir Ispanija. -

c.

apsupamo Sucowo. /
Komunistai visai "nušlavė 

dvi tautininkų armijas, da
linai sunaikino dvi kitas ar
mijas, suėmė jų 100-nės ar
mijos komandierių; visiškai 
suveržė ir baigia naikinti 
tautininkų generolo Huan- 
go armiją.

Peiping, Kinija.— Ame
rikonai praneša, kad kinų 
komunistai užėmė vietoves 
jau tiktai 30 mylių nuo se
nosios sostinės Peipingo.

tvirtino, būk “Kominformo 
kraštų diplomatai” atveža 
pinigų streikieriams.

Tas “socialistas” minist
ras prisiminė, kad gal reikė
tų uždraust ir uždaryt pa
čią Komunistų Partija 
Franci jo j. Jis ypač sielojosi, 
kad komunistai streikais 
norį suardyt amerikinį 
Marshallo planą.

Mocho užsiundyta kariuo
menė ir žandarmerija už
mušė kelis . kngliakasyklų 
streikierius. Už tai jis irgi 
komunistus kaltino...

CIO Elektrininkai Prašo 
Teismą Uždraust Mėtyt 
Juos iš Atominių Darbų

Washington.— CIO Elek- 
trininkų Unija kreipėsi į fe- 
deralį apskrities teismą, 
-kad užgintų Atominės' Jė
gos Komisijai mėtyti juos 
ir jų uniją iš atominių dar
bų.

Ta komisija įtaria, kad 
“įvairūs CIO Elektrininkų 
Unijos viršininkai turį ry
šių su komunistais.” Todėl 
komisija uždraudė pripažint 
šią uniją atominiuose fab
rikuose.

Davidas Lilienthal, Ato
minės Komisijos pirminin
kas, dabar' ketina siųsti 
slaptosios policijos FBI a- 
gentus, kad iškvostų “ištiki
mybę” ne tik visų atominių 
darbininkų, bet ir kiekvieno 
jų vado.

MacArthur Laužysiąs 
Japonę Streiką

Tokio,’ Japonija. — Tęsia
si Japonijos angliakasių 
streikas. Jie reikalauja pa
kelti algą 41 nuošimčiu. A- 
merikiniai 7 korespondentai 
praneša, kad gen. MacAr- 
thuras pavartos karinę jėgą 
prieš streikierius, jeigu jie 
kitą savaitę negrįš darban.

Nanking, lapkr. 17. — 
Pranešama, kad Kinijos či
ang Kai-šeko valdžia ruo
šiasi bėgti iš Nankingo į 
Kantoną. Numatoma, kad 
kinų komunistai gali užimti 
jos sostinę Nankingą.

i

PREZ. TRUMAN ATMETĖ
ŠAUKIMĄ 4 DIDŽIŲJŲ
SUEIGOS DĖL BERLYNO
Sovietai Užgyre Pasiūlymą Suruošt Keturių Didžiųjų | 
Talkininkų Konferenciją Berlyno Ginčam Spręsti' ' - rasH

Key West, Florida.—Prez. 
Trumanas atmete siūlymą 
surengti Amerikos, Sovietų, 
Anglijos ir Francijos val
džių viršininkų konferenci
ją Berlyno klausimui spręs
ti.

Trumanas sakė reporte
riams, kad jis pilnai sutin
ka su savo valstybės sekre
torium Marshallu. O Mar- 
shallas priešingas tokiai 
Keturių Didžiųjų konferen
cijai.

Paryžius. — Amerika,' 
Anglija ir Francija atme
tė raginimą sušaukti Ketu
rių Didžių talkininkų vy
riausių vadų konferenciją 
dėl Berlyno ginčų sprendi
mo.

Sako, Sovietų valdžia tu
ri pirma atidaryti važiuotę 
vakariniams talkininkams į 
Berlyną; tik tuomet vakari
niai kraštai sutiks eiti į tie
siogines derybas su Sovie
tais dėl to.

Anglai-Amerikonai už, 
Jungi Tautą “Seimelį”

Paryžius. — Anglai-ame- 
rikonai.su savo šalininkais 
politiniame Jungt. Tautų 
komitete nutarė dar bent 
vienus metus palaikyti va
dinamą mažąjį seimelį. Toks 
seimelis, po vieną atstovą 
nuo visų sutinkančių su 
juom Jungt. Tautų’, posė
džiavo nuo praeito seimo iki 
dabartinio.

Sovietų ir jų draugų at
stovai balsavo prieš to sei
melio palaikymą. Jie nuro
dė, jog seimelis yra priešin
gas Jungt. Tautų konstitu
cijai padaras. Todėl Sovie
tai nedalyvavo ir nedaly
vaus seimelio susirinki
muose.

30 Amerikos Bombelių 
Lekia Anglijon

Washington. — Lekia 
Anglijon 30 didžiųjų ameri
kinių bombanešių B-29. Ka
rinė Washingtono vyriausy
bė sako, kad jie ten “pava
duosią” kitus Amerikos 
bombanešius. t

Amerika palaiko Anglijoj 
savo oro jėgų stovyklas. 
Slepiama, kiek ten viso su
burta jankių bombanešių, 
lengvųjų lėktuvų ir lakūnų.

Trumano Padėjėjas šaukia 
Darbo Federaciją Saugotis

Komunistų
Cincinnati, Ohio.—Johnas 

R. Steelmanas, prezidento 
Trumano padėjėjas, kalbėjo 
Amerikos Darbo Federaci
jos suvažiavime. Šaukė ne
leisti komunistams įsigalėti 
unijose: pasakojo, būk jie 
stengiasi per( unijas “nu
versti demokratines val
džias.”
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Metai XXXVIII. Dienraščio XXX

Amerikos valstybės sek
retorius Marshallas paga
mino atmetimo pareiškimą, 
kurį prez. Trumanas iš ank
sto užgyrė. 

----- «—
Paryžius. — Andrius Vi

šinskis, Sovietų Sąjungos 
delegatas Jungtinėse Tau
tose, priėmė Jungt. Tautų 
sekretoriaus Trygve’s Lie 
ir Australijos atstovo Her
berto Evatto pasiūlymą — 
sušaukt konferęnciją prezi
dento Trumano, premjero 
Stalino ir Anglijos ir Fran
cijos ministrų pirmininkų. 
Ta t konferenciją galėtų 
spręsti ginčus dėl Berlyno, 
sakė pasiūlymas. •

Višinskis, d ė k o d amas 
Australijos atstovui Evat- 
tui, Jungt. Tautų seimo pir
mininkui, už tą sumanymą, 
pareiškė: .

— Asmeninė Keturių Di
džiųjų sueiga patarnautų 
savitarpiniam jų pasitikėji
mui ir gerintų santykius 
tarp tų valstybių.

Sovietų vyriausybė sutim j—»• 
ka su tamstos nuomone, kad 
Berlyno klausimo išsprendi
mas teigiamai atsilieptų ir. 
tokiems reikalams, kaip tai
kos sutartys su Vokietija, 
Austrija ir Japonija.

Tuo pačiu laiku turėtų 
būti sušauktas Amerikos, 
Anglijos, Sovietų ir Fran
cijos užsieninių ministrų su
sirinkimas, kuris svarstytų 
klausimus ir dėl Berlyno ir' 
dėl ištisos Vokietijos.

Tatai būtų daroma pagal 
Amerikos, Anglijos, Franci
jos ir Sovietų atstovų susi- 
tarimą rugpjūčio 30 d. Ma
skvoje.

Višinskis jau pirmiau 
kaltino anglus- amerikonus, 
kad jie sulaužę tą susitari
mą.

Žulikas Išviliojo $900 f I
Iš Daktaro už “Tarnybą” 3 i

Newark, N. J. — Apga
vikas George D. Miller ža
dėjo daktarui Normanui 
Panzeriui gauti miesto svei
katos skyriui, tarnybą su 
$4,800 per metus ir padirbo 
daktarui neva pakvietimą į 
tą vietą. Už tai daktaras 
užmokėjo Milleriui $900.

Kada dr. Panzeris su 
kjastingais popieriais nuėjo 
miesto valdybon, buvo pa
šaukta policija.

Išsiaiškinus dalykui, bu
vo areštuotas žulikas Mille- 
ris, jau pirmiau sėdėjęs ka
lėjime.

1 Iš ŠIMTO MIRŠTA
Washington. — šiemet 

miršta tiek amerikiečių, jog 
per ištisus metus išeis po 1 
mirimą is kiekvieno 100 gy
ventojų, kąip skaičiuoja val
dinis statistikų biuras. Per
nai mirė penktadaliu vieno 
nuošimčio daugiau.

I

ORAS. — šaltoka, giedra.

rikonai.su
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V ienyhė Progresyvi irose
Įvykusioj trijų diehų Progresyvių Partijos konfererici- 

joje Chicagojė, mūsų nuomone, svarbiausias reiškinys 
buvo tas, kad konferencija buvo vieninga. Visi svarbiau
sieji tarimai buvo pravesti vieningumo dvasioje.

Netenka nei sakyti, jog nemažai konferencijos dalyvių, 
kurių buvo apie 300, jautėsi nusivylę rinkimų pasekmė
mis: jie tikėjosi, kad Progresyvių Partijos kandidatai 
gaus daugiau balsų, negu jų ištikrųjų gavo. Taigi, kai 
konferencija buvo šaukiama, tūli bijojo, kad tie, kurie 
yrri nusivylę rinkimų pasekmėmis, reikalaus naująją 
partiją paleisti, likviduoti.

Bet taip neišėjo. Faktinai, viskas pasirodė atbulai: tie 
“nusivylėliai” griežčiausiai stojo už tai, kad Progresyvių 
Partija būtų palaikoma, tvirtinama, plečiama.

Jie, kaip ir pats Henry A. Wallace, puikiai suprato, 
kad naujosios partijos darbas šiuo metu tik prasideda, 
kad jis reikia gerinti, didinti, be paliovos kovojant už 
Amerikos liaudies reikalus, už Progresyvių Partijos pro
gramą, kurios vyriausius dėsnius buvo pasisavinęs p. 
Trumanas.

Kongresmanas M'arcantonio, konferencijos dalyvis, tei
singai pastebėjo, jog “abi senosios partijos parodys savo 
bankrotą”, bet progresyviai neprivalą laukti, kol tai bus. 
Jie privalą dirbti, kad tuomet, kai tos partijos bus ban- 
krflte, žmonės turėtų naują partiją, liaudies partiją, ir 
pas ją kreiptųsi ieškodami išeities.

DeWEY PRALAIMĖJI
MAS ir Mūsų 
SMETONININKAI

Brooklyno smetonininkai 
sušilę darbavosi išririkihlUi 
Thomas Dewey į prezidėn- 

rtą. Jie sakė, kad tiktai lai
mėję republikonai jiems su
grąžins Lietuvą.

Bet Dewey prakišo. Sme- 
tonininkų organui Vienybei 
nepatinka. Vienybė rašo:

“Trumano laimėjimo pa
slaptis, aišku, glūdi plačio
siose žmonių masėse, kurių 
negalėjo patenkinti ūkanoti 
republikonų vadų, ypač gu
bernatoriaus Dewey, pareiš
kimai. Tuo tarpu, kai De
wey kalbėjo bendromis fra
zėmis, tai Trumanas visais 
svarbiausiais k 1 a u simais 
‘kirto iš peties’.”

O kas nemaloniausia, tai 
kad smetonininkų ilgai gar
binamas naujas Maižiežius 
ypatoje Thomas Dewey jau 
niekados nebepasieks Ame
rikos prezidento sosto. Vie
nybė verkia:

“Kaip ten bebūtų, bet kal
bant apie Trumano laimėji
mą, vienas dalykas yra ga
lutinai išryškėjęs: Dewey 
niekados nebus prezidentu. 
Aplamai, republikonai turės 
pasieškoti tinkariiesnių va
dų, jeigu jie, net 20 metų iš
buvę Opozicijoje, pagaliau 
norės atsiimti valdžios vai
rą.” (V., lapkr. 12 d.).

Thoitias Po Belą
Ne-Amerikinio Komiteto pirmininkas, J. Parnell Thę- 

mas, džiūrės įkaitintas suktybėje, tapo paleistas po $1,000 
bėla iki teismo. Federalinis teisėjas Richmond B. Keech 
ritiskyrė 1949 metų sausio 10 d. kaipo teismo dieną.
’Thomasas yra kaltinamas keturiais punktais, ir jei jis 

bris visais keturiais pripažintas kaltu, ir jei teisėjas jam 
priteis pilną bausmę, tai jis “gaus” 32 metus kalėjimo ir 
$40,000 piniginės pabaudos. i

-Per pastaruosius dvejus metus Thomasas, eidamas Ne- 
Anierikinio Komiteto' pirmininko pareigas, pasižymėjo 
šlykščiausiu raudonbaubizmu ir progresyvių žmonių puo
limu.

Naudodamasis valstybiniu turtu, pinigais, kuriuos 
USA Kongresas nuskyrė minėtam komitetui, Thomasas 
ir jo bičiuliai važinėjo sau po Ameriką ir įžūliai puolė 
kiekvieną, kuris jam ar jo politinei klikai nepatiko. Ir 
tai darydamas, jis vis gyrėsi, jog ginąs mūsų krašto kon
stituciją!

Dabar jis yra kaltinamas, tarp kitko, tuo, kad mokėjęs 
algą tūlai sekretorei, kuomet jokios sekretorės jis netu
rėjo ! ;

Aiškus dalykas, kongresmanas Thomas turės visokią 
konstitucinę laisvę save teisme ginti, — laisvę ir teisę, 
kurių Thomas nesuteikė tiems, kuriuos jis irikvizavo.

Vienas dalykas blogas: federalinė valdžia pervėlai ši
tam žmogui suruošė bylą. Jei Thomas būtų buvęs įkai
tintas prieš rinkimų dieną, tai, veikiausiai, jis nebūtų bu
vęs išrinktas atgal į Kongresą. ’

Priminsime tą žinomą tiesą: kiekvienas aršūs »audon- 
baubis, puldamas komunistus, bei kitokius progresyvius 
žmones, visuomet bando ką nors pas save blogo paslėpti.

BIJO, KAD TRUMANAS i 
BŪTŲ “NEAPGAUTAS”

Draugui gaila prezideri- 
pataria 
Stalino, 
ugnies.

to Trumano. Jis 
Trumanui saugotis 
kaip karščiausios 
Draugas rašo:

“Jei prezidentas Truma-
, rias tiktai planuoja matytis
sū Stalinu (nesvarbu kur), 
jis padarys tokių pat klai
dų, (o gal dar didesnių), 
kaip velionis prezidentas F. 
D. Rooseveltas padarė...”

Prezidentas Trumanas 
turįs nepamiršti savo pirm- 
takūnų nelaimių. Girdi:

VKaip gana gerai žino-
/ * * I” * *

Daugiau Aukų Bylos 
Vediniui

Šnipė Bentley Patapo Katalike!
Na, tai katalikų dvasiškija turės dar vieną garsią atsi- 

vertėlę: Elizabeth T. Bentley, viešai kadaise prisipažinu
si buvusi šnipe, priėmė katalikų tikybą ir tapo prelato 
Sheen’o apkrikštyta. Josios krikšto tėvais buvo Louis 
F. Budenz ir jo žmona!...

Budens, kaip žinoma, pats yra vertęsis ir persivertęs, 
— žmogus, kuris ‘‘sugrįžęs katalikų tikėjimari”, išdavinė
jo ir visaip šmeižė srivo buvusiuosius draugūs ir bend
radarbius!

Elzbieta Bentley, sakosi, kadaise buvo komunistė, o vė
liau patapo šnipe. Ji paskilbo, atsimename,’ kai pradėjo 
išdavinėti ir šmeižti pažangiuosius žmones, rooseveltie- 
čiūs, buvusius valdžios pareigūnus ir kitus žmones.

Už visus tuos nuopelnus Budenz, matyti, “perstatė” ją 
prelatui Sheen’ui, o šis, įkvėpė jai dvasios šventos ir jau 
'padarė pamaldžia katalike!

Mes nenorime kištis į jokios sektos religinius reikalus, 
bet pabrėšime, kad šis prelato Sheeno žygis yra atliktas, 
aišku, vyriausiai politiniais sumetimais: Žiūrėkit, va, 
kaip pas mus ateina buvę komunistai!

Mes manome, jog katalikai darbo žmonės su mumis 
pilniausiai sutiks tame: bombastiškas Elzbietos Bentley 
pakrikštinimas pakenks pačiai katalikų dvrisiškijai, nes 
daug padorių katalikų tokiu “žygiu” pasipiktins.

Ųaišviečiai! Nepamirškite, kad dabar eina valtis už 
gavima naujų skaitytojų Laisvei. Mūsų obąišis; Riekvie- 
nas senas Skaitytojas privali) gauti ilors vierią naujų skai
tytoją! Visur prašome kooperuoti su mūšų smarkiaisiais 
vajininkais. Padėkite jiems gauti naiijiį škaitytojiį. Su- 
pažiridirikile jtios šit tais, kurie dar neskaito Laisvės, z

Džiugu pranešti visuomenei, kad Lietuvių Nariio Bend
rovės direktorių atsišaukimas dėl aukų susilaukia gra
žaus, šilto atsiliepimo nuo šėrininkų ir šiaip geros valios 
lietuvių. Kaip žinote, aukų prašome vedimui bylos, kad 
per teismą privertus New York Valstijos Liquor Boardą 
išduoti mums leidimą pardavinėti gėrimus mūsų nupirk
tajam name.

Štai daugiau prisidėjusių su aukomis briė šio svarbaus 
reikalo:

Kultūrinio centro rėmėja
Joe ir Ona Stanelis, Westfield, N. J.
Maikę Butkevičius, Hartford, Conn.
A. J,.rranaitis, Čamden, N. J.
Antanas ir Marijona Ražanskai
Bevardis
M. Urba, Easton, Pa.
Antanas Janušonis, Newark, N. J.
Anna Spencer, Brooklyn, N. Y.
Alekas Klimas ,
F/»J. Repšys
J. ir O. Kalvaičiai, Maspeth, N. Y.
J. Kolis, Woodhaven, N. Y.
J. P. Daubaras, Athol, M'ass.
K. Depsąs x 1
F. P. Malkauskas.
Antanas Bartašiunas
Povilas Šlajus
Thomas Sinkevičiuj B’klyn, N. Y?
P. Juęius, Union City, N. J.
Liet;. Moterą Prog. klubas, Baltimore,
A. kupronis, Philadelphia, Pa.
Martin Johnson '
N. Williamson, Huntington, L. I.
J. Jurgaitis, Union City, 
Juožas Beržinis
Walter Brazauskas ’
W?įr B. Danilevičiai, B’klyn, N. Y. 
V. Žukauskas 1 . \
J. Ųasparaitis, Hillside, N. J.

Visais ręik,alais rašykiteęiRalais Tąsykite: . —. ... ..
ITHt ASlAN tHJILDlNG ( ORPOkAl'lON, 
110-66 Atlantic Avė., Richmoh^ 'Hitt 19; Y.

me, ir prezidento Wilsonb ir 
prezidento E. t). Roosevel
to kelionės į 'užsienį taikos 
reikalais nebūvo naudingos 
nei Amerikai, nei pasaulio 
taikai, ir vienas ir antras 
sųktiį Eūropos politikų bu- 
vtf prigauti...”

Ir dar vienas “argumen
tas” prieš Trumano misiją 
pas premjerą Staliną. 
Draugas rašo:

“Būtų nepatogu ir, paga
liau, negražu betarpiai kal
bėtis su Maskva dar ir dėl 
to, kad tai neigiamai pa
veiktų į kitas vakarų demo
kratijas. Jas net užgautų. 
Toks jų aplenkimas apardy
tų Vakarų Europos Sąjun
gą . ir tikrai pakenktų geh. 
Marshallo planui. Neišmin
tinga yra viena ranka Sta
tyti ir kita griauti.” (D., 
lapkr. 12 d.).

Kokia iš to išvada? Išva
da tokia, kad mūsų klerika
lai nepasitiki , prezidentu 
Trumariu. Jį jie perstato to
kiu silpnuoliu, jog jis iš Ėū- 
ropbs šiuo tarpu veikiau
siai sugrįžtų be paskutinių 
keliniu..

ŽYMAUS RAŠYTOJO PA
REIŠKIMAS DĖL CIVILI
NIŲ LAISVIŲ PO PREZI
DENTINIŲ RINKIMŲ

Vienas žymiausių Holly- 
wopdo rašytojų , ir vienas 
dešimties hollywoodieciu, 
kuriuos Neamerikinės Veik
los Komitetas yra užpuolęs 
ir nubaudęs, išleido pareiš
kimą apie rinkimų rezulta
tus. Jo pareiškimą paskelbė 
Civilinių Teisių Kongresas. 
Rašytojas ir veikėjas John 
Howard Lawson sako:

“Reikia tikėtis, kad prę-" 
zidentas Trumanas, pripa
žindamas aiškų žmonių 
mandatą, sukeiktą jam per 
rinkimus, tučtuojau padą 
rys žygius, kad susta 
reakcijos siekimą : įvesti 
minties kontrolę ir politinio 
per sekio j imo^įstemą. J uk 
už tai visa jo administraci
ja yra atsakinga. Preziden-
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tas gali tatai padaryti tuo
jau per savo general, pro
kurorą, įsakydamas jąrti iš^ 
traukti kaltinimus prieš 
dvyliką komunistų vadų. 
.Tos dvylikos komunistą by
la yra didžiausios svarbos 
reikalas, ribs to bylos pagal
ba siekiarha padaryti Ko
munistų partiją nėlegališka 
organizacija ir tuo būdu pa
ruošti dirvą tolimesniems 
puolimams ant Amerikos 
tradicinių žodžio ir susirin
kimų laisvės teisių.

“Rinkimai nepaliko jo
kios abejonės dėl Amerikos 
žmonių sentimento. Du įžū
liausi Kongreso Nearrieriki- 
nės Veiklos Komiteto na
riai, McDowell ir Vail, ne
beišrinkti į Kongresą. Kon
gresmanas Kirsen, vienas iš 
energingiausių raganų ieš
kotojų darbo unijose, taip 
pat prakišo rinkimus. Jeigu 
mes norime, sugrįžti pHe 
Franklino Dėlano Ropsevėl- 
to politikos, tai mes turime 
turėti civilines teises ir dar
bo unijų bei politinių orga
nizacijų apsaugą, nes tai 
visa yra Roosevelto politi
kos pagrindai.

“Dvylikos komunistų į- 
kaltiriiriias yra paremtas tą 
absurdišką teoriją, jog pra
sižengimas’ organizuoti po
litinę partiją ir ‘mokyti’ — 
kaip tik žodis ‘mokyti’ ir 
vartojamas 'apkaltinime — 
marksizmo filosofiją. Jei ši
ta teorija būtų patvirtinta 
pasmerkimu tos dvylikos 
vytų, tai reikštų, kad joks 
amerikietis nebegali pasi
remti paprastu protu dėl iš
aiškinimo Teisių BillaUs, 
kuris laiduoja laisvą visiem 
susisiekimą ir organižavi- 
mąsi. Joks mokytojas nebe
drįstų mokyti sąžiniškai. 
Joks rašytojas nebeišdrįstų 
rašyti taip, kaip jam patin
ka.

“Kiekvienas moderniško
sios istorijos studentas ži
no, jog tauta, kuri Komuni- 

padą- stų Partiją paskelbia nele- 
ibdyti gališka, padaro didelį žings-

riį pirmyn linkui' fašizmo. 
Nuslopinimas komunistų 
reiškia pirmąjį žingsnį lin
kui sunaikinimo darbo uni
jų, nuslopinimo kitų politic 
nių partijų ir įvedimo poli
cinės cenzūros kultūros. 
Laikas amerikiečiams pra
bilti už apgynimą Konstitu
cijos! Ęaikas pasakyti 
mums valdžiai, mūsų teis
mams ir teisėjams, kad mes 
nenorime minties kontroles, 
kad mes nenorime raganų 
medžiojimo ir viduramžiš
kųjų hebeziškų teismų, kad 
męs nenorime kankinimų ir 
arbitrariškiį areštą!

“Valdihirikai neturi teįsės 
išimti kurį nors asmenį, 
ar kurią nors asmenų grupę 
iš Konstitucijos apsaugos. 
Mes turime turtingą tauti
nį paveldėjimą, kuris pri
klauso milinis visiems. Vi
siems mums laikąs suvieny
ti savo jėgąs ir-pakelti savo 
balsą už apgynimą to pa vei
de ji mb.” . i '

BAI>as IR“AIRIŲ 
KlNIGAi”

Vienybės bendradarbis 
K. St. tvirtina, kad BĄLH’ą 
apniko ir sudobojb aibių ku
nigai. ^is rašo: ' * c

Pasirodo, kad kunigai sijo
ja ne .tik tremtinius Vokieti
joje. Kunigai v $ij8ja ir tuos, 
kurie, tiems tremtiniams yra 
pasiuntę darbo ir buto garan
tijas ... per SALĖ įstaigą. •

Pavyzdžiui, visą eilė Krook- 
lyhiečių, pasiuntusių per BĄL- 
F’d įstaigų darbo ir buto ga
rantijas-, dabar gauna iš “Dio
cesan Resettlement” laiškus, 
kuriuose reikalaujama 10 do
lerių ir klebono liudijimo ...

William F. Kelly, D, D. laiš
ke rašoma: “Please make all 
checks payable to B’klyn Dio
cesan Resettlement.”

Taigi, dabar kyla klausimas,

^Prezidento Laimėjimai”
Rašo VARGUOLIS - . . 

BRAZILIJA. — Daugu
ma Jietuvių mūsų kolonijoje 
negali suprasti, kaip prez. 
Trumanas galėjo laimėti 
šiuos rinkinius į prezidento 
vietą, kad jisai (Trulnanas) 
yra jau nusistatęs prieš 
darbo žmonių klasę, kad 
pats Trumanas yra patvirti
nęs kelętą “bilių” (įstaty
mų) prieš darbo klasės inte
resus?

Čia nebūtų mano reikalas 
į tai kištis, nei • aiškinti. 
Bet kai ką negalima pra
leisti neišsitarus tuo klau
simu. Aną dieną net teko 
susiginčyti su vienu gan 
“apsišvietusiu”. Matyti, kad 
minėtasai tautietis supran
ta kitaip.

Bet dalykas yra gan ki
taip: Dėdės Šamo žemė, ta 
“aukso šalis” — kaip kad 
daugumas čia jąją vadina, 
tik paskutiniu laiku pradėjo 
grimsti į reakciją. Gerai 
mes atmename, kad prie a. 
a. Delano Roosevelto val
džios krašto dalykai gan ki
taip stovėjo. Pats prez. D. 
Rooseveltas buvęs irgi pini
go žmogus. Bet jisai mokė
jęs manebruotis tarp darbo 
klasės ir kapitalo. Jisai ne
mėgdavo, kad kapitalistai 
per daug užliptų, neigi kad 
darbininkai per žemai nu
pultų, kad juos skurdas už
pultų, vargas spaustų. Pre- 
zid. D. Rooseveltas buvo 
pataikus “daTbo klasės žmo
nėms”, su mielu noru visus 
sutikdavo, ir leisdavo krašte 
pasilaikymui darbininkus 
ginančius įstatymus.

Tik - Rooseveltui mirus, 
tapo pašalinti iš parlamen
tų ir Iptų šalies reikšmingų 
šakų demokratiški atstovai. 
Jąjų vietąs užėmė reakcijai 
palankūs žmonės. Ir nuo ta
da buvo pradėta darbininkus 
ginanti įstatymai naikinti, 
buvo paminami, o jųjų vie
tas užėmė visa eilė reakcio
nieriškų, su pilnu nusistaty
mu prieš darbo unijas, ir 
panašiai. Prez. Trumanas, 
nors ir prisižadėjo, kad bū
siąs Roosevelto politikos tę
sėjas, bet toli gražu nebuvo.

Dar tik baigėsi neseniai 
karas, dar nenudžiūvo bė
gę kraujo upeliai po, karo, 
su prez. Trumano valia vėl 
leidžiama remti pasiruoši
mas, kitam karui baisi pro
paganda. Tiek Trumano 
planas, ir tiek Marshallo — 
ribų jie vienodi, abu jie re
akcionieriškai grynai fašis
tiniai, kurie nori padalinti 
pasaulį, kad Jungtinės Tau
tos nesusitartų^ iki dantų 
ripginkluoti Marshallo plano 
remiamas tautas ir padary
ti jas USSR ir naujai gim- 
strinčių demokratinių tau
tą priešu. Širindien jie net 
kraugerį Franką pasiėmė 
už demokratą. Širihdiėri jie

ką ddrys tie, kurie nepriklau
so jokiai parapijai? Ką darys 
tie, kurie nėra katalikai?”

Gavę tokius laiškus, žmo
nės, niekaip negali suprasti. 
BALF skelbė, kad tik jis vie
nas rūpinsis tremtinių gabe
nimo ' reikalais. Dabar štai nei 
iš šio, nei iš to, airių kunigai 
pradeda “skryningus” ...

Ąr nuostabu, kad žnjonės, 
kurie prieš porą mėnesių 
BALF autoritetu taip pasiti
kėjo, šiandien abejoja? Jie tie- 
•šiog klausia: “Ar gi BALF’as, 
kurį sudaro keturios mūsų 
sroves, neturi jokių teisių, jei
gu airių kuhigai jį kontro
liuoja?”

Trii labai rimtas klausimas, 
w kurį BALF direktoriai turėtų 

rimtai kpšvąrstyty ^riešingu 
atveju, BAtF nelėks Ameri
koj lietpvių visuomenes pasi
tikėjimo. (V., lapkh 12 d.) 

Graikijos, Kinijos' ir kitas 
liaudis, kurios nori pasiliuo- 
suoti nuo imperialistą sle
giamo “slėgučio,” plukdo 
kraujuose. Tai tokia jųjų 
laisvė, tai tokia jųjų demo
kratija...

Tegul ir per daug įsišo
kai!... Bet, skaitytojas do
vanos, nes reikėjo paliesti 
kai kurie faktai. Dabar 
grįžkime atgalios — prie 
prezidento rinkimų laimėji
mo.

“Kaip danguj, taip ir ant 
žemės” — sako patarlė. Tas 
pat ir čia. M'es gerai iš ša
lies stebėjome ir mūsų ša
lyje —Brazilijoj pereitus 
p r e z i d e n t inius rinki
mus. Ir kiek mes 'matėme, 
čia neteisingumų propagan
dos laike... Iš kitokių parti
jų visokių suktybių, apga
vysčių, šmugelių buvo daro
ma prieš komunistų menku
tę partiją, prieš darbo kla
sės partiją, prieš Tedo Fiu- 
za kandidatūrą, kurią buvo 
pastačiusi kompartija. Ir 
Ir galutinai T. Fiuza rinki
mus nelaimėjo, bet kompar
tija gausiai. atštovavo par
lamentus. O toliau visi žino, 
kas atsitiko... Tas buvo ir su 
“3-čia Progresyvių (Walla- 
ce’o) Partija.” Nors 3-oji 
partija ir stipri buvo, jai 
buvo sunku prieš šią visą 
propagandą atsilaikyti.

Amerikos liaudis pradėjo 
reakcijos sunkumus panešti 
tik prez. Rooseveltui mirus. 
Dar daug į Amerikos žmo
nių kūną reakcija nebuvo į- 
siskverbusi. Čia vėl prezi
dento rinkimai. Trumanas 
žmonėms kaipo Roosevęlto 
“įpėdinis” pažadėjo daug ko 
per rinkimų propagandą. 
(Gal dar ir prižadėjo apsau
goti nuo komunizmo?) Pa4- 
darė gražią rinkimų propa
gandos platformą. Daug ką 
pažadėjo. Svarbu, ar ištesės 
išpildyti. Čia jojo dalykas. 
Bet, kad Amerikos žmonės 
(liaudis) daug, daug turės 
paveikti, kad Trumaną pri
versti pažadus išpildyti, tai 
turės.
Sao Paulo. Brazilija, 
1948, XI, 10. ,

Šypsenos
SIMBOLIS

Senas teologijos profeso
rius aiškina savo mokiniam 
apie simbolio reikšmę:

s-— Yra sakoma, simbolis 
dorybės ir simbolis pikty
bės. Simbolio reikšmė plati 
ir gili. Pavyzdžiui, skulpto
riaus kūriny — statuloje 
arklio su raiteliu generolu. 
Jėi arklio visos keturios ko
jos stovį ant žemės - pasta
to, tai simbolis reiškia, kad 
generolas yra miręs ramia 
mirįimi, namuose, lovoje. O 
jei arklio viena koja pakel
ta nuo žemės, tada genero
las yra žuvęs pirmame mū
šy. Jei arklio dvi kojos pa
keltos nuo žemės, tai raitė-' 
lis generolas likosi nukautas 
antrame karo mūšy. Bet jei 
arklio visos kfeturios kojos 
yrri pakilę nuo žemės į orą, 
tąda tai jau simbolio reikš
mė yra, kad į jį žiūrintysis 
yra gerokai “truktelėjęs ant 
drąsos...” I. U.

Redakcijos Atsakymai
Kun. B. Mikalauskui, 

Pittsburgh, Pa.-Jūsų laišką 
su prašymu aukų persiuri- 
tėme Dievui. Tikimės, jofc 
nėsdpyksite. ? z

-------- ---------------2 pusi.—Laisve
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I L. D. S. Dvidešimties 

Metų Sukaktis
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Centro Vaidyba iš

leido atsišaukimą j narius del atžymejimo organizacijos 
dvidešimties metų sukakties. Valdyba sako:.

“Pabaigoje 1950 metų su
eis 20 metų, kai Lietuvių 

\ Darbininkų Susivienijimas 
gyvuoja. Tais pačiais me
tais taipgi įvyks LDS 9-ta- 
sis Seimas.

“Mes turime tinkamai 
atžymėti LDS 20 metų gy
vavimo sukaktį. Geriausia 
mes atžymėsime tą svarbią 
sukaktį, tai įrašydami kuo 
daugiausia naujų narių į 
mūsų Susj’ ienijimą.

•“Mes nutarėm su pradžia 
1949 metų pradėti LDS 20 
Metų Sukakties minėjimo 
vajų j ra. ‘ n . ui naujų narių. 
Per tą \ajų turime įrašyti 
mažiausia 1.000 naujų na
rių. Vajus tęsis iki °-to Sei
mo, kuris ivyk’ vidurvasa
ry 1950 metų Brooklyn, N. 
Y Taigi, per pusantrų me
tų mes galime įrašyti ma
žiausia U“0 naujų narių.

“Mes kviečiame visus Su
sivienijimo narius prisidėti 
kiek galint prie mūsų Su
sivienijimo auginimo.

> “Mes raginame kuopas ir 
apskritis jau nuo dabar 
pradėti ruoštis prie vajaus 
ęlarbo. Vajaus smulkmenos 
(dovanos, kvotos ir 1.1.) bus 
paskelbta vėliaus. Bet mū
sų kuopos, mūsų veikėjai 
jau nuo dabar gali pradėti 
planuoti, kaip sėkmingiau 
pravesti sekantį mūsų vajų. 

“Praeitas mūsų Seimas 
pravedė eilę gerų nutarimų 
naudai mūsų Susivienijimo,

naudai ir gerovei visų na
rių. Praeitas Seimas nutarė 
į LDS priimti vaikus nuo 
gimimo dienos. Taipgi pri
ėmė svarbų apdraudos pla
ną, pagal kurį narys gali 
per 20 metų išmokėti ap- 
draudą, o po to jis jau gali 
nebemokėti ir turėti tinka
mą apdraudą visam amžiui. 
Daugelis nori apsidrausti 
ant taip vadinamos 20 metų 
išmokėjimo apdraudos (20 
Year Payment Life). Bet 
šis LDS planas yra geres
nis. Jis geresnis tame, kad 
per 20 metų laikotarpį na
rys turi* dvigubą apsaugą: 
atsitikime nario mirties bi
le kada 20 metų laikotarpy, 
jo pašalpgavis gali gauti 
dvigubai daugiau pomirti
nės, negu gautų, jeigu na
rys būtų apsidraudęs ant 
20 metų išmokėjimo ap
draudos. O kas liečia mo
kestį, skirtumas labai ma
žas.

“Taigi, visi tie pagerini
mai mūsų Susivienijime tu
rėtų žymiai pagelbėti įra
šyme daugiau naujų narių.

“Todėl mes prašome visų 
narių: Susipažinkite su vi
sais tais dalykais, skaityda
mi organą Tiesą, ir paaiš
kinkite apie tuos dalykus 
•savo pažįstamiems, savo 
draugams, kurie dar nepri
guli prie LDS, kurių vaikai 
dar nėra LDS nariais. Ra
ginkite įsirašyti į tvirtą 

L. M. S. 2-ras Rytinių Valstijų

FESTIVALIS
Įvyks LAPKRIČIO 27 ir 28 NOVEMBER

Sietyno Choras, iš Newark, N.J., Walter Žukas, vadovas.
Programą Pildys: , . .

SOLISTAI: Amelija JeskeviČiūtė-Young; Suzana Kazokytė; Norma Čeponytė; Vincas Motiejaitis, 
Gertrude Ulinskaitė; Helen Kižytė; smuikininkė Viktorija Kales; akordinistas Richard Barris; Ona 
Mineikaitė; Rožė Stripinienė.

CHORAI: Sietyno Choras, iš Newark, N. J., vad. VI. Žukas; Laisvės Choras, iš Hartford, Conn., 
vad. Wilma Hollis; Vilijos Choras, iš Waterbury, Conn., vad. G. Ulinskaitė; Montello Liuosybės 
Choras, vad. E. šugeris; Bostono Harmonijos Choras, vad. S. Paura; Worcester! o Aido Choras, vad. 
N. Čeponytė ir Norwoodo Vyrų Grupė, vad. S. Paura. Visus užkviečia LMS 2-ra Apskritis.

Šeštadienį, Lapkričio 28—Municipal Auditorijoj 
PRADŽIA 7 VAL. VAK. 535 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

PO KONCERTO ŠOKIAI

28—Patrick F. Gavin School Auditorij
PRADŽIA 2 VAL. DIENĄ x DORCHESTER IR 7th STS.

4 -v* •

410
£L* ŽMFJA ' f®®?

’c: i
Į

modernišką lietuvių frater- 
nalę organizaciją, į LDS.

“Jeigu visi pradėsime 
daugiau rūpintis mūsų Su
sivienijimo augimu, gavi
mu naujų narių, daugiau 
naujų narių, daugiau kalbė
sime, daugiau nurodysime 
Amerikos lietuviams, senes
niems ir jauniems, kaip 
naudinga prigulėti prie 
LDS, tai mūsų Susivieniji
mas gražiai augs ir seka
mas vajus duos mums gra
žius rezultatus.

“Tad visi dirbkime nau
dai mūsų garbingos organi
zacijos, naudai ir gerovei 
visų LDS narių.

“Lai žengia pirmyn mū
sų Susivienijimas!”

Žinios iš Lietuvos
Mišku Technikumo Moksleiviu 
Ekskursija j Maskvą.

VILNIUS, rugp. 13 d.—Grį 
žo iš Maskvos Vilniaus Miškų 
technikumo išleidžiamojo kur
so mokinių ekspedicija. Eks
kursantai Maskvoje aplankė 
Lenino mauzoliejų, įžymiuo
sius Maskvos istorinius pa
minklus, meno ir kultūros 
įstaigas. Be to, jie aplankė 
Mokslo-bandomąją miškų sto
tį prie Timiriazevo vardo že
mės .Ūkio Akademijos, kur su 
stoties vydomais bandymais 
supažindino jos direktorius 
prof. Timofejevas, pabuvojo 
“Piautuvo ir kūjo” fabrike, 
zoologijos sode ir kitur.

Ekskursiją visą laiką globo
jo Visasąjunginė Miškų ūkio 
Ministerija. Ją priėmė ir su 
busimaisiais technikumo ab
solventais kalbėjosi Lietuvos 
miškų ūkio klausimais minis
tro pavaduotojas Žukovas.

. A. Juška.

Laisvoji Sakykla
. ........... ■

Ak, Tu Lietuviška Kalbele,* 
Tu Gražuole!

Draugo Slieko rašinys, kuris 
tilpo Laisvėje lapkričio 1 d., 
yra vienas iš geriausių, teisin
giausiai parašytų. Jis puikiai 
atsako už perdaug svetimų 
žodžių brukimą mūsų dien- 
raščiuose redaktorių teisinto- 
jams. Su šiuo sutiks, jei ne 
visi, tai bent didžiuma skaity
toju. .

Aš atydziai skaičiau raštus 
Jono Kaškaičio, Slieko, Mer
kinės Dzūko ir kitų draugų. 
Bet turiu pripažinti, kad Slie
ko parašyta teisingiausiai.

Kam mums ieškoti, dėmetis, 
kokią kalbą vaitoja Brazilija, 
Argentina, Urugvajus ir kitos 
respublikos ? Ten tokią kalbą 
vartoja, kokia žmonėms ge
riausia patinka.

Mums gi geriausia patinka 
gryniausia, graži, be jokio 
svetimų įžodžių žargono lietu
viška kalba. Tad, susimilda
mi, nedarkykite jos su mums 
nepažįstamais - nesu pranta- 
mais žodžiais! Nepaisant, kad 
jie būtų paimti iš Lietuvoj lei
džiamų laikraščių, knygų arba 
žodyno.

Ar jūs, redaktoriai, manot, 
kad tie svetimžodžiai, kurie 
dar taip gausiai mirga Lietu
vos spaudoj, pasiliks amžinai? 
Labai klystate, jei taip mano
te. Lietuviškos kalbos di
džiausias žinovas buvo profe
sorius Būga. Bet jis jau seniai 
miręs. Mirė, jei neklystu, ne
užbaigęs nei pirmojo tomo 
lietuviškos kalbos žodyno, ku
rį jis ruošė labai rūpestingai. 
O jo įpėdiniai, žodyno dabar
tiniai tvarkytojai, gal geri sa
vo kalbos ir svetimų žodžių 
žinovai-kalėjai, kurių Lietu
vos liaudis, kol kas, ne

pasmerkia už tai. Bet bū
kit tikri, kad už desėtko 
kito metų jie bus smerktini ir 
lietuviška kalba taisoma, šva
rinama nuo svetimų žodžių 
žargono.

Lietuvos kalbininkai ateityje 
savo kalbą gražins, . tobulins 
ne svetimų žodžių į ją pylimu, 
o iš senovės paimtais grynai 
lietuviškais, tautiniais žodžiais 
papildydami. Jūs, draugai 
redaktoriai, tų visų svetimžo
džių, kurie telpa Lietuvos 
spaudoj, neturit užgirti ir 
brukti į savo redaguojamus 
laikraščius ir skaitytojams 
įkalbėti, kad ir Lietuvoj taip 
rašoma, tiro būdu mes, ame
rikiečiai, iš jų turime mokytis. 
Neišlaiko jokios kritikos.

Draugas Sliekas, man atro
do, teisingai pastebėjo, kad ir 
nekuriu dabartinių Lietuvos 
kalbininkų galvosenoj dar 
daug yra užsilikusio fašistinio 
raugo nuo Smetonos valdymo 
laikų. Dėl to jie lietuvių gra
žią kalbą, vietoje švarinti nuo 
svetimų žodžių — labiau ją 
teršia.

Ne tik amerikiečiai turėtų 
mokytis iš Lietuvos spaudos, 
bet ir Lietuvos kalbininkai tu
rėtų mokytis iš savo brolių 
užsieniečių, jei jie nori apgin
ti gražiąją lietuvių kalbą nuo 
svetimo žargono.

Visiems yra žinoma, kad 
pačioj Lietuvoj dar daug yra 
priešų, naujos tvarkos neap
kentė.] ų, kurie tik laukia pa
kylant No. 2 Hitlerio, arba 
Smetenos. Tokiems ne prie 
širdies nei Lietuvos liaudis, 
nei jos graži kalba rūpi. Jie 
lankia progos tai liaudžiai 
smogti atgal už nusavinimą jų 
nuosavybių ir jų padalinimą 
žmonėms.

Todėl, nors jūs, užsienio re
daktoriai, kalbininkai, pasi
stenkite švarintų o ne darky
ti lietuvių kalbą.

Rašykite: Wallace’o Kliu- 
bas, o ne kojos klubas; pagel- 
ba, o ne pagalba. Juk čia yra 
grynai lietuviški žodžiai, ne
kalbant apie svetimžodžius, o 
betgi ir juos rašo darkytinai.

Draugas Mizara yra lietuvis 
patri jotas, su didelėmis ambi
cijomis. Jis norėtų, jis trokš
ta, kad lietuvių tauta būtų di
delė ir galinga. Tai puikūs 
troškimai, ir už tai jo negali
ma įkaitinti, kad jis savo laiš
kuose, rašytuose Mikui, iš 
.Naujosios Škotijos, metė Vy
tautui apkaltinimą už neišplė- 
timą Lietuvos ribų. Bet lietu
viams dėl to nei šilta, nei šal
ta. Ir kas iš to, jei, pavyz
džiui, tą didžiulę Lietuvą būtų 
valdęs Smetona? Ir Vytautui 
daugiau rūpėjo patapti jos ka
ralium, negu išplėtimas jos ri
bų. Susninkų Jurgis.

Skaitytojų Balsai
Pastaba Montelliečiams

Mačiau Laisvės num. 265 ko
respondenciją iš Montello, 
Mass. Tarp kitko, padarytas 
sumanymas, kad S. Janulio 
raštust išleisti knygos - brošiū
ros formoj. Ar tuos raštus, kur 
neva “Bortkevičienės Biografi
ja” ir “Itkonių Kaimas,” ku
rie šiais metais I jais ve j tilpo?

Dėlei Itkonių kaimo hudso- 
nietis Vaitekūnas, buvęs to kai
mo gyventojas, jau biskį darė 
Janulio aprašymui pastabų. O 
kas link Bortkevičienės biogra
fijos, juk tai buvo daugiau pa
ties Janulio biografija ir dabar 
dar knygos formoje tai visa at
kartoti? Kur jau fiUprogresuo- 
tų mūsų ALDLD su tokiom 
knygon ? Ir dar galvojama, kaip 
tos didelės išlaidos sudaryti tų 
raštų išleidimui.

Sekamais metais ALDLD tuy 
retų pasistengti išleisti Antro
jo Pasaulinio Karo istoriją, 
pridedant ir pradžią “šaltojo 
karo.”

Mūsų Literatūros Draugijos 
gyvavimo pradžioje galėjome 
išleisti “Karė — Ko Dėlei?” 
šiuo tarpu labai būtų vietoje 
minėta istorija.

ALDLD Narys.

d.

Lietuvaitės Laiškas 
Iš Lenkijos

Ramonai, 
1948 m. spalio 14

Vincui Žilinskui, 
Hillside, N. J.

Malonus Drauge!
Šiandien esu gerame ūpe, 

nes gavau per paštą jūsų iš
siųstąjį pundelį knygų. 
Knygos gautos pilnoje tvar
koje. Už siuntinėlį sumokė
jau nedaug, tik 200 zlotų, 
pagal jūsų pinigus pusę do
lerio. Už manęs prisimini
mą ir atsiuntimą tokių gra
žių knygų pasiskaityti labai 
nuoširdžiai dėkoju. Dabar 
atėjus ilgiems rudens vaka
rams nors turėsiu su visais 
savo draugais ir simpati- 
kais pasiskaityti, nes pas 
mus skaitymui medžiaga 
žymiai sumažėjo, “Laisvę” į 
mėnesį gauname tik du kar
tus, kas ją sulaiko—nieko 
negalima žinoti; bet mūsų 
paštas nuo birželio mėn. la
bai retai ateina, o taip buvo 
gera gauti ir skaityti pa
žangusis Amerikos lietuvių 
visuomenės dienraštis “Lai
svė”. Tiesa, pas mus netrūk
sta demokratiškos spaudos 
lenkiškosios, deja, ne visi 
lietuviai moka skaityti len
kiškai, užtat ir mielai buvo 
skaitoma “Laisvė”.

Šiais metais javų derlius 
buvo geresnis kaip pernai, 
bet bulvės tai visai neužau
go, nei pusės tiek neprika- 
sėm kaip pereitais metais, 
užtat jos rinkoje ir bran
gios dabar kam reikia pirk
tis. '

Prieš mėnesį laiko buvau 
sunkiai susirgusi, nežinau 
nei nuo ko, ar tai nuo dar
bo, ar ko kito, pradėjo vie
tomis kūnas tinti ir atsirado 
išbėrimas, tuojaus kreipiaus 
iš paskutiniųjų pas gydyto

Kur Yra Piliečių Dvi Klasės, 
Moterys Nukenčia Pirmiausia

(Pabaiga)

Valdinio cenzo biuro ap- 
rokavimu, 1940 metais mū
sų šalyje buvo 49,335,632 
vyrai ir 49,361,562 moterys 
15-kos ar daugiau metų 
amžiaus, 25,930 daugiau 
moterų, negu vyrų. Karo 
mūšiuose ar nuo žaizdų po 
karo ik birželio 30-tos, 1946 
metų, buvo išmirę 397,917 
asmenų. Ir kas dieną mir
tis tebesišienauja tarpe bu
vusių kare sužalotų vetera
nų. Taigi, moterų skaičius 
gerokai bus jau' prašokęs 
skaičių vyrų.

Tuo tarpu ta didesnė mūsų 
pilietijos pusė niekuomet, 
net karo laiku, nebuvo įgi
jusi dygių progų dirbti ge
rai apmokamus darbus ir 
lygiai uždarbiauti, nes ne
turėjo tam reikiamo pasi
ruošimo. Ir dabar pasiruoš
ti netenka, nes nėra moks
lui ištekliaus nei laiko. Kuo
met veteranams suteikiamos 
šiokios tokios progos pasi
mokyti, jų laukusios mer
gelės ir žmonelės nei tos 
progos neturi — nėra vai
kams prižiūrėtuvių, nėra 
valdinės paramos.

Pagaliau, ir pasiruošu- 
siosios jau metamos iš ge
resnių darbų. Tad argi be
lieka akstinas mergaitei 
ruoštis prie ko nors aukš
tesnio, jeigu jai atimama 
proga išmoktą praktikuoti? 
Tas ne vieną silpnadvasę 
mergaitę nupuldys. Stipres- 
nėsės, žinoma, kovos už sa
vo teises.

Progresyvių Partija savo
► ■ 1
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jus ir 
vėl galėjau stoti prie ūkiš
kųjų darbų.

Pas mus visas gyvenimas 
eina tikru demokratišku ke
liu sparčiai pirmyn, mes 
mokėsim gyventi ir be ka
pitalistų, gal neužilgo ir 
mes galėsime gyventi bend
ruose kooperatyviniuose ū- 
kiuose, nes valdžia pradeda 
tuomi rūpintis ir mūsų kai
me gyvenančių neužmiršta 
ir nori mus išvesti į geresnį 
gyvenimą. Kai būsime ben
druose ūkiuose, pasikviesi
me ir amerikiečius į sve
čius pasižiūrėti, kaip mes 
gyvename.

Dabar klausiu tavęs, mie
las drauge, kaip tavo su 
žmona sveikata, kaip vasarą 
praleidote ir kaip eina pre
zidento rinkimai. Lauksiu 
su * ilgesiu laiškučio iš jūsų 
su žiniomis.

Mūsų krašte nors vasara , 
buvo ir lietinga, bet vėliaus,. 
pasisekė javai gražiai stiim-, 
ti ir sausus. Dabar ruduo 
gana sausas, pievose ir ba
lose tik voliokis. Spalio 7 d. 
prasidėjo šalnos, jau kelias 
dienas buvojo du laipsnius 
ryte šalčio. Keliai sausi, tik 
dulka dulkės kai’važiuoji.

Iš praeities senų atsitiki
mų nerašau, nes gal bus ir 
neįdomu skaityti. Nuo kitų 
jūsų pažįstamu laiškų ne
gauta. Diena iš dienos pa
mažu karo žaizdas gydome 
ir tikimės, kad sulauksime 
geresnio gyvenimo. Tai ir 
baigiu rašytu Dar kartą dė
koju už dovanėlę. Linkiu 
jums ten visiems, o pirmoje 
vietoje tau, drauge, su žmo
na, geros sveikatos ir lai
mės gyvenime.

Draugiškai, 
Julijona Kalvinskit
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programoje pirm rinkimų 
pasisakė už lygias progas 
visiems piliečiams, nepripa
žino antraeilės pilietybės^ 
Tokią programą jau nuo se
no skelbia darbininkų kla
sės partija — komunistai., 
Pažangieji unijų vadai rei
kalauja moterims lygių 
progų dirbti ir lygių uždar
bių už lygų darbą. Jau pa
augėjusios politikoje Ame
rikos moterys veiks iš vie
no su tais, kurie jas skaito 
lygiu žmogumis ir tą lygy
bę vykdo praktikoje.

Tas viskas reikalaus di
desnio organizuotumo, dau
giau darbų. Tai sunku. Ta
čiau turėsime tuos sunku
mus nugalėti, jeigu nenori- *’ 
me liktis fašistuojančių re- 
akcininkų. ir jų pastumdė
lių socialistuojančių unijo
se viršininkų pastūmėtomis 
j viduramžišką tamsos ir 
vergavimo padėtį.

Alina,. <

m

‘'••BĮ
'►w'

. % - {

11

Monroe Forte amerikonų 
kariuomene patrankų šū
viais sveikino Anglijos ka
ralaitės Elizabethos sūnaus 
gimimų.

Athenai, Graikija.— Mo- 
narchistų komanda skelbia, 
kad jie atgriebę nuo parti
zanų dvi Visti kalnų viršū
nes.

s

Žiemos sezonu visur reikia 
ką nors surengti dienraščio 
Laisves paramai. Visi ir visur 
rūpinkimės sukūlimu Laisvei 
1949 metams biudžeto.

fe
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Rašo JACK LONDON NUPIGINTAS PARDAVIMAS

(Tąsa)
iš tikrųjų jau nebebuvo: išsilaikė tik pa
matai, ant kurių vietomis išliko sienų li
kučiai ir apatinės tarpulangių dalys. Vi
sa tai atrodė, kaip pusiau perpiautas 
vaikų žaislelis. Kairėje ir dešinėje per
dėm riogsojo griuvėsiai. Kai kur kyšojo 
kaminai. JVisa kita dabar tamsoje susi
liejo ir atrodė kalvota, akmeninga lygu
ma. Rodėsi, kad namai nugrimzdo į že
mę, o ant jų supilti iš plytgalių antka
piai.

Saburovas nusistebėjo: nejau visa tai 
įvyko per tą aštuoniolika dienų, kai jo 
nebuvo, ir tik dabar jis aiškiai pajuto, 
kaip milžiniška buvo visa, kas vyko ap
linkui ir kame jis dalyvavo.

Grįžęs į blindažą, Saburovas minutei 
prigulė lovoje ir netikėtai užmigo. Kai 
atsibudo, stebėdamasis pamatė, jog pro 
blindažo duris skverbiasi šviesa.

Sprendžiant pagal laiką, jis miegojo 
mažiausiai keturias valandas. Matyt, 
Vaninas ir Maslenikovas, vis dar laiky
dami jį ligoniu, išėjo, nutarę jo nežadin-, 

J; * ti.
Jis įsiklausė, — lyg buvo tylu, beveik 

.nešaudė. Na, ką gi, pagaliau tai su
prantama: po visų šitų nepaliaujamo 
atakavimo dienų turėjo kada nors bent 
kurį laiką stoti tyla. Jis dar kartą įsi- 

\ klausė: taip, kaip'ir keista, — tylu.
Durys atsidarė, ir, kaip visados sku

biai nubėgęs laipteliais, į blindažą įėjo 
x Vaninas.

— Atsibudai?
— O ko nepažadinote?
— O kam? Kada gi dar kitą kartą be- 

L; < bus tylu ...
— Ar kuopose buvai?
— Taip, buvau trečioje.
— O kaip ten, viršuje? Jokių ypatin- 

H'š. ivykh?
— Šiuo tarpu jokių, — šyptelėjo Va- 

. ninas, — kaip kad laikraščiai rašo: 
__ -JtKąutynės Stalingrado rajone.”'

— Kokie nuostoliai-šiandien? — pa
klausė Saburovas.
’ —Tuo tarpu vienas užmuštas ir penki 
sužeisti.

— Daug. %
— Taip. Ankstyvesnių mastu nedaug, 

o dabar daug. Bet iš penkių sužeistųjų į 
užfrontę siunčiame tik vieną, o keturi 
pasilieka.

. • — O pasilikti gali?
— Kaip čia pasakius? Bendrai nega

li, o pagal dabartinę padėtį — gali... 
O tu pats kaip — geriau jauties?

U — Geriau. Kur Maslenikovas?
— Išėjo į pirmąją kuopą.
Vaninas nusišypsojo.
— Vis dar negalime priprasti, kapi

tone, kad batalijonas jau ne batalijonas. 
Vis vadiname: “kuopos, būriai, skyriai.” 
Patys gi, visi kartu, seniai kuopa pasi
darėme, o priprasti negalime.

— Ir nereikia, — pasakė Saburovas.
— Jei mes, mielas, priprasime prie to, 
kad mes ne batalijonas, o kuopa, tai 

* mums teks du namus iš trijų palikti, nes 
kuopa mes negalime trijų namų ginti, 
mes juos galime ginti tik batalijonu. Te
reikia mums įsivaizduoti, kad mes — 
kuopa, ir jau jėgų neužteks.

— Ir taip kartais neužtenka.
— Tu, man rodos, į pesimizmą įpuo- 

||Biei.
— Truputį. Žiūriu į šitą buvusį mies

tą,. ir širdį skauda. O ką, negalima?
— Negalima.
— Na, ką gi, negalima — tai negali

ma ... Man Maslenikovas sakė, tu lyg 
vesti pasiruošė!, — pridūrė Vaninas pa- 

BS tylėjęs.
Vaninas tai žinojo dar prieš Saburovo 

atvažiavimą, bet iki šiol neprasitarė nė 
M Žodžio.

— Taip, — pasakė Saburovas.
■. , — O vestuvės? .
| — Vestuvės kada nors.

— Kada?
— Po karo. - . ,
— Nef — pasakė Vaninas šypsoda- 

masis, — netinka.
— Kodėl?
— O todėl, kad tu po karo manęs ne

pakviesi į vestuves.'
— Pakviesiu.
— Ne. Taip visados kare kalbama: 

“Štai po karo*1 susitiksime.” Nesusitiksi
me. Tu būsi vienur, aš kitur, o aš tavo

vestuvėse noriu paūžti. Tu nežinai, kaip 
aš čia tavęs, velnio, pasiilgau. Ir kodėl 
taip? Kalbėjomės penkis kartus gyve
nime, o pasiilgau. Tad žiūrėk, neatidė
liok ilgam.

Vanino veide šmėkštelėjo paslėptas 
liūdesys. Šitas žmogus jau savo profesi
jos buvo pašauktas galvoti apie kitus, 
juos globoti ir užjausti. Bet retai kam 
ateidavo į galvą, kad kartais jį patį rei
kia globoti, kad jį patį kartais reikia 
užjausti, kad jis pats, kaip ir kiti, gali 
turėti vargų ir nelaimių. Vanino veide 
buvo užuojauta žmogaus, kuris pats jau
tė kartėlį ir sunkumus, ir kuris dėl to,
— kaip geras žmogus, — ypatingai no
rėjo, kad kitas būtų laimingas.

— Gerai, — nusišypsojo Saburovas.
— Kaip įsakysi, komisare: čia kelti ves
tuves, tai čia. Dieną parinksime kartu?

— Kartu.
— O vokiečių nepaklausim?
— Ne, — pakratė galvą Vaninas. — 

Ką juos klausti? Juos klausti, tai iki 
vestuvių neišgyvensi.

— 0 kur taviškiai? — paklausė Sa
burovas, pats sau prikaišiodamas, kodėl 
ligi šiol nespėjo paklausti, ar Vaninas 
turi šeimą ir kur.

— Ką, maniškiai? — pakartojo klau
simą Vaninas, ir jo veidas iš karto pa
sidarė šaltas, tarsi surakintas.

— Na, taviškiai — šeima, kur jie, 
kaip?
. — Neminėsim to, — pasakė Vaninas.

— Kodėl?
— Neminėsim. Nieko apie juos neži

nau, ir nėra ko apie tai kalbėti.
Jis nusigręžė ir ėmė kapstytis popie

riuose. Saburovas nutilo, patogiau atsi
sėdo ant lovos, atsišliejo į sieną ir, susi
sukęs suktinę, užsirūkė.

Vanino žodžiai apie' vestuves privertė 
jį, jau antrą kartą per šias dienas, pri
siminti Anią. Nuo to laiko, kai jie išsi
skyrė krante, jis matė ją tįik vieną kar
tą. Tik tris ar keturias valandas pabu
vęs čia ir pajutęs, kokio įtempimo pa
siekia kautynės, Saburovas jau suprato, 
kad viskas, ką jiedu su Ania galvojo, 
įvyks visai ne taip, ir jų nutarimas būti 
kartu dėl dabartinių įvykių neturi jo
kios reikšmės. Tai, kas jam atrodė taip 
paprasta ten, medsanbate, — paprašyti 
Procenko, kad Ania būtų sesute kaip tik 
jo batalijone, — šitas paprastas, atrody
tų, prašymas buvo taip ne laiku dabar, 
čia, kad jo liežuvis nepaklausytų pakal
bėti apie tai su Procenko.

Ania pasirodė tik trečią parą, užva
kar, pavakary. Nors jie ir kalbėjosi pen
kiolika minučių, bet nė žodžio vienas 
antram nepriminė aname krante pada
rytų nutarimų. Jis buvo be galo dėkin
gas Aniai, kad ji čia neatnąujino ano 
pokalbio. Kaip ir visi vyrai, jis labiausiai 
pasauly nemėgo jausti savo bejėgiškumo'; 
kokius žodžius jis bebūtų jai pasakęs 
aname krante, vis tiek šiuo tarpu jis ne
galėjo nieko pakeisti, ir viskas turėjo 
vykti taip, kaip vyko.

Ania atėjo, kai jis tik ką buvo grįžęs 
po eilinio vokiečių atakos' atrėmimo ir 
sėdėjo savo blindaže dviese su Masleni- 
kovu. Įėjusi į blindažą, ji skubiai priėjo 
prie Saburovo iv, neleidus jam atsistoti, 
stipriai jį apkabino, keletą kartų pabu
čiavo tiesiog į lūpas sausomis, karštomis 
lūpomis, paskui pasisuko ir, priėjusi 
prie Maslenikovo, pasisveikino su juo, 
paduodama jam ranką. Iš visų jos jude
sių, iš jos žvilgsnio Saburovas iškart su
prato, kad ji neatnaujins to senojo po
kalbio, bet vis dėlto ji jo žmona, ir iš to, 
kokiu būdu ji atėjo, jis turi suprasti,, 
kad niekas neužmiršta ir ■ nepasikėitė.

Maslenikovas išėjo. 'Nei, Saburęvas, 
nei» Ania nesuląikė jo. Saburovas žinojo, 
kad jis pats Maslenikovo vietoje padary
tų tą patį. Kokią dešimt minučių jie pa
sėdėjo greta ant lovos apsikabinę ir at
sišlieję į sieną. Kalbėtis jie visai neno
rėjo, — tūr būt, todėl, kad viskas, ką 
jie bepasakytų, buvo nesvarbu, palygi
nus su tuo, kad jie vis dėlto vėl greta 
vienas antro. Tai buvo dešimt minučių 
laimės, nesudrumstos mintimis apie atei
tį. Jis nepaklausė jos, kur ji eis (jis ži
nojo, kad sužeistųjų), nepasakė’jai, kiek 
šiandien jo batalijone yra sužeistųjų (ji 
šitą sužinos ir be jo), jis net nepaklausė,

(Bus daugiau)

elis buvo 
kaip išlei- 
Jis galėjo 
sunaudoti

(Tąsa)

Peržvelgdamas savo praei
tį, jis visuomet atsimindavo tą 
įvykį, kaip didžiausią nusikal
timą savo gyvenime, ir kas
kart tas prisiminimas pažadin
davo jo sąžinę, sukeldamas 
naujas kančias. Tai buvo vie
nintelis tamsus debesėlis jo 
jo gyvenime. Būdamas iš pri
gimties Ulbai smulkmeniškas, 
jis visuomet su gailesčiu pri
simindavo šį įvykį, 
nepatenkintas tuo, 
do tuos pinigus, 
daug geriau juos
ir, jei būtų iš anksto žinojęs, 
kad dievas taip greit baudžia, 
būtų dievą aplenkęs, vienu 
kartu išleisdamas visus dvi
dešimt penkis centus. Visa tai 
prisimindamas, jis savo min
tyse išleisdavo tą pinigą kas
kart geriau ir turėdavo iš jo 
kaskart daugiau naudos.

Buvo dar vienas prisimini
mas, blankus ir tamsus, bet 
visam laikui įspaustas į jo sie
lą grubiomis jo tėvo kojomis. 
Tai buvo greičiau kažkoks 
košmaras negu tikro įvykio 
prisiminimas — daugiau pa
našus į atavistinį prisiminimą, 
siekiantį seniausius protėvius, 
kuris verčia žmogų krūptelėti 
per miegus.

šis ypatingas prisiminimas 
niekuomet n e a p 1 a n kydavo 
Džonio dienos metu, kai ne
miegodavo. Vaizdas iškildavo 
naktį, lovoje, tą valandėlę, kai 
jo sąmonė aptemdavo ir nu
grimzdavo į miegą. Tada jis 
pabusdavo ir išsigandęs nebe
galėdavo užmigti, ir tą pir
mąją klaikią akimirką jam at
rodydavo, kad jis guli išsitie
sęs galugaly ^’keršai lovos. O 
šalia jis matydavo neaiškius 
tėvo ir motjnos siluetus. Jis 
niekaip negalėjo įsivaizduoti, 
kaip atrodė jo tėvas. Jam 
tebuvo likęs vienas įspūdis, 
būtent, kad tėvas turėjo žiau
rias ir negailestingas kojas.

Jo ankstyvesni atsiminimai 
išliko gyvi, o vėlesnių jis ne
turėjo. Višos dienos buvo pa
našios. Vakarykštė diena ir 
praėjusieji metai buvo jam ly
giai tas pat, kaip tūkstantis 
metų ar viena minutei Niekad 
nieko neatsitikdavo. • Nebuvo 
tokių įvykių, kurie galėtų at
žymėki laiko eigą; Laikas ne
slinko. Jis stovėjo visada to
je pačioje vietoje. Vien tik 
besisukančios mašinos judėjo, 
tačiau ir jos, nors kaskart su
kosi vis greičiau ir greičiau, 
nepajudėdavo iš vietos.

Kai jam sukako keturioli
ka metų, jis nuėjo dirbti -prie 
krakniolinimo. Tai buvo di
džiulis įvykis. Pagaliau atsiti
ko kažkas, ką buvo verta pri
siminti, kaip ir nakties miegą 
ar savaitinio uždarbio išmokė
jimo dieną. Tat reiškė naują’ 
erą. Tai buvo lyg olympiada’, 
nuo kurios buvo galima pra
dėti skaičiuoti laiką. “Kada 
'aš pradėjau1 dirbti krakmoli
nėje,” arba “po to,” arba 
“prieš tai, kai aš pradėjau 
dirbti krakmolinėje”—tai bu
vo dažnai .iš jo lūpų girdimi 
išsireiškimai.^

šešioliktuosius savo gimimo 
metus jis atšventė, pradėda
mas dirbti prie staklių, šis 
darbas vėl buvo ak ordinis, neš 
čia mokėjo pagal tai, kiek at
likdavo. Pamažu jis priprato 
ir prie šio darbo, nes jis juk 
buvo tas. molis, kurį fahrikiio- 
se perdirbi į puikią mašiną. 
Treciojo mėriėsio pabaigoje jis 
jau dirbo- prie dvejų staklių, 
o paskui /prie trejų ir kėtve- 
rių. . ,

Antrųjų metų pabaigoje 
verpimo staklėmis jis, suverp
davo daugiau jardų, negu kiti 
verpėjai, ir dvigubai daugiau, 
negu kai kurie mažiau įgudę. 
Ir taip, didėjant jo darbo na
šumui ir artėjant didžiausio 
uždarbio galimybei, pradėjo 
gerėti namų* reikalai. Vis dėl
to jb padidėjusio* uždarbio ne
užteko būtiniausioms reika
lams. Vaikai paaugo. Jie* 
daugiau suyalgydavo. Ir jie

taip pat reikėdavo pinigų. Ir 
kažkaip, juo jis greičiau dir
bo, juo labiau kilo visų daik
tų kainos. Netgi ir nuoma 
padidėjo, nors neremontuoja
mas namas buvo gerokai ap
griuvęs.

Jis ištįso, bet dėl to atrodė 
tik7 dar plonesnis. Taip pat 
jis pasidarė dar nervingesnis. 
O su tuo padidėjo ir jautru
mas bei irzlumas. Po daugelio 
karčių pamokų vaikai suprato, 
kaip pavojinga buvo su juo 
ginčytis. Motina gerbė jį dėl 

toje pagar- 
baimė. 
jis nepatyrė 
Jis niekuo- 

kaip prabė-

jo uždarbio; bėt 
boję atsispindėjo

Savo gyvenime 
jokio džiaugsmo, 
met nematydavo,
ga dienos. Naktį jis miego
davo nesąmoningai krūpčioda- 
mas. Likusią laiko dalį jis 
dirbdavo, o jb sąmonė buvo 
mašinos sąmonė. Išskyrus tai, 
joje nieko daugiau nebuvo. 
Jis neturėjo jokių idealų, ir 
jam buvo likusi tik viena iliu
zija, būtent, jog jis gerdavo 
puikią kavą. Jis buvo darbo 
gyvulys. Jis neturėjo jokio 
protinio gyvenimo, bet jo są
monės gelmėse, jam nejau
čiant, kiekviena jo darbo va
landa, kiekvienas jo rankų 
judesys ir kiekvienas jo rau
menų truktelėjimas būdavo 
įvertinamas ir apsvarstomas, o* 
taip pat čia vyko pasiruošimas 
■būsimiems įvykiams, kurie 
nustebino ir jį ir visą jį su
pantį mažąjį pasaulį. ,

Tai buvo vėlyvą . pavasarį, 
kada jis, grįžęs vieną vakarą 
iš darbo, pajuto neįprastą 
nuovargį. Kai jis sėdosi už 
stalo, buvo matyti, kad visi 
kažkd įtemptai laukia,. bet jis 
to nepastebėjo. Jis, liūdnai 
tylėdamas, mechaniškai valgė 
tai, kas buvo padėta prieš jį 
ant stalo. Vaikai valgydami 
garsiai čiaumojo, akčiojo iš 
pasitenkinimo ir Čepsėjo lū
pomis. B'et jis jų negirdėjo.

—Ar tu žinai, ką valgai?— 
pAklausė pagaliau nusiminusi 
motina. -.

Jis metė bereikšmį žvilgsnį 
į prieš jį padėtą dubenį ir į 
ją.

—Plaukiojanti sala, — pra
nešė ji triumfuodama.

ėjo į, mokyklą, o vadovėliams

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

Aukso ir. Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū-l 
‘lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sūlyg 

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

“ ( Laidotuvių
Direktorius ’

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

1113 Mt. Vemon Si
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

—O,—tarė jis.
—Plaukiojanti sala! — gar

siai sušuko vaikai.
— O,—suvepleno jis.
Prarijęs du ar tris kąsnius,

............ ................................. . i;.

Tajt- 
HMflUY

jis pridūrė:
—Kažkodėl nian šiandien 

nesinori valgyti.

(Daugiau bus)

Artistas Braižiniu pademonstruoja, ką. reiškia
verte visus planus ir “šiaudinius” balsavimus pavertė tikrais šiaudais. Žmonės bal

savo1 liž progresyvių programą, kuria prezidentas Trumarias pasiskolino riūo progt^esy- 
vių šaVo prakalboms rinkimų įkarštyje. Jis prižadėjo Veik viską tą, ltd reikalavo 
Progresyvių Partija su Henry Wallace’u priešakyje: numažinti ir kontroliuoti kai
nas, atšaukti' Taft-Hartley aktą, daugiaū namų. Unijistų ir Visos liaudiė's domė da

bar atkreipta į tai, kaip

praėjusieji mūsų rinkimai, kurie ak

kaip preziden tas Trumanas vykdys savo pažadus
4 pusi.—Laisve (liberty, Lith. Daily}—Ketv.^ įtapti



Rūpinimasis Repatriantais
Rašo A. Slavinas

Antrojo pasaulinio karo 
metu milijonai tarybinių 
žmonių buvo atplėšti nuo 
tėvynės ir prievarta išvary
ti vergijon į svetimus kraš
tus. Tik Tarybų Sąjungos 

" pergalė išgelbėjo jų gyvybę, 
išlaisvino iš fašistinės ne
laisvės ir suteikė galimybę 
grįžti tėvynėn.

Tarybinė šalis nė minu
tei nepamiršdavo savo sūnų 
ir dukterų, pakliuvusių bė
don. Dar karo metais, 
TSRS vyriausybė įsteigė 
repatriacijos reikalams val
dybą, kuriai buvo pavestas 
rinkimas, grįžimas tėvy
nėn, įtaisymas gimton vie
ton tarybinių piliečių, ka
ro išblaškytų po daugelį pa
saulio kraštų.

Nuolatinio tarybinės vy
riausybės rūpinimosi dėka, 
iš užsienio į tėvynę sugrįž
ta milijonai tarybinių žmo
nių. Grįžę į gimtuosius kra
štus, jie vėl tapo pilnatei
siais piliečiais Didžios Ta
rybų Sąjungos ir aktyviais 
ekonominio, kultūrinio ir 
visuomeninio - politinio ša
lies gyvenimo dalyviais.
Kas Trukdo Jų Sugrįžimui?

Tačiau ne visiems Tary
bų Sąjungos piliečiams te
ko tokia laiminga dalia. 
Nors po karo pabaigos jau 
praėjo daugiau kaip trys 
metai, šimtai tūkstančių 
TSRS piliečių dar tebėra 
užsienyje išvietintųjų as
menų padėty.

Jie iki šiol negalėjo su
grįžti tėvynėn dėl to, kad 
įvairios reakcinės organiza
cijos ir asmenys, nusista- 
čiusieji prieš Tarybų Są
jungą, sulaiko juos svetur, 
kliudo jiems sugrįžti į na
mus.

Tarp piliečių tebesančių 
užsienyj daug ir lietuvių.

Tarybų Lietuvos vyriau
sybė visokiausiom priemo
nėm stengiasi padėti pilie
čiams grįžti į tėvynę, prie 
normalių gyvenimo sąlygų, 
prie darbo.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė ne kartą yra pareišku
si, kad lietuviai dėl vienos 
ar kftos priežasties išvažia
vusieji iš gimtojo krašto, 
skaitosi Tarybų Sąjungos 
piliečiais ir naudojasi viso

mis teisėmis, pažymėtomis 
Konstitucijoj.

Be to, -grįžusiems tėvy
nėn yra teikiamos specia
lios lengvatos.

Sugrįžusiems Lengvatos
Kiekvienas repatriantas 

turi teisę apsigyventi savo 
senoj gyvenamoj vietoj ar
ba pasirinkti sau bet kurią 
kitą vietą. Kelionės metu 
grįžtantieji nemokamai ap
rūpinami susiekimo prie
monėmis, maistu ir medici
nos pagalba, kol nepasiekia 
pasirinktos gyvenamosios 
vietos tėvynėje.

Vietiniai tarybiniai or
ganai padeda sugrįžusiems 
įsikurti gyvenamojoj vietoj, 
suteikia jiems darbą pagal 
specialybę ar atsižvelgiant 
į jų pageidavimus. Repat
riantai ' turi teisę gauti 
miško ir kitų reikalingų 
statybinių medžiagų, o taip 
pat ilgalaikės paskolos tro
besiams statyti ar atstaty
ti. Daugiavaikės ir vienišos 
motinos turi teisę į vien
kartinę ir mėnesinę pašal
pą nuo tos dienos, kai jos 
pasiekė tarybinę teritoriją. 
Repatrijuoti invalidai ir 
praradę darbingumą turi 
teisę gauti valstybinę pen
siją. Studentai ir mokslei
viai priimami atgal į tas 
pačias ar bet kurias kitas 
mokslo įstaigas ir gali tęs
ti nutrauktą mokslą.

Lengvatos Sugrįžusiems 
Lietuviams

Tarybų Lietuvos vyriau
sybė teikia repatriantams 
dar visą eilę lengvatų. 
Jiems grąžinami namai ir 
ūkiai, kurie jiems priklausė 
anksčiau ir kurie nepri
klauso nacionalizacijai. Jei 
ūkis, pastatai sugriauti 
karo metu, tai respublikos 
vyriausybė savininkui su
teikia kitą lygiavertį ūkį. 
Žemdirbiai, kurie anksčiau 
žemės .neturėjo, gali jos 
gauti iš valstybinio žemės 
fondo tokiais pat pagrin
dais, kaip visi kiti Tarybų 
Lietuvos piliečiai.

Vertas dėmesio Tarybų 
Lietuvos vyriausybės nuta
rimas, pagal kurį piliečiai, 
kurie tarnavo vokiečių ka
riuomenėj, policijos eiliniai 
ir karininkai -r- netraukia

——————-------————-

Paul Gustas Funeral H orite,
INC.

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

LIETUVIS LAIŠNIUOTAS GRABORIUS• * 
Telefonuokite 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 sulyg parei

kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. ♦

mi tįž tai afs^kdthybeh. 
Šiuo nutarimu dovanojama 
asmenims, karo metu de
zertyravusiems iš Tarybi
nės Armijos.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė atsižvelgė ir į ypatin
gą buvusiųjų Klaipėdos 
krašto gyventojų lietuvių 
būklę, TSRS Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo 
Įsaku, lietuviams, gyvenu
siems iki 1-939 m. kovo 22 
dienos Klaipėdos krašte, o 
dabar esantiems * už tėvy
nės ribų, pripažinta Tary
bų Lietuvos pilietybė.
Kelias į Normalų Gyvenimą

Tarybinės vyriausybės 
priemonės yra nukreiptos į 
tai, kad repatriuoti tarybi
niai piliečiai kuo greičiau 
grįžtų prie normalaus gy
venimo savo tėvynėje. Tūk
stančiai lietuvių jau su
grįžo namo. Jie grįžta ir 
dabar. ą

Įkvėpti didelio Tarybinės 
Vyriausybės rūpesčio jais, 
gaudami milžinišką mate
rialinę ir moralinę paramą, 
jie sąžiningai dirba savo 
tėvynės labui.

Apie milžinišką pagalbą, 
teikiamą repatriantams, 
įtikinamai liudija kai kurie 
skaičiai.

Grįžę į tėvynę žemdir
biai vien tik 1947 metais 
gavo iš valstybinio žemės 
fondo 6489 hektarus aria
mos žemės ir 1417 hektarų 
pievų. Be to, pie gavo 2041 
arklį, keletą tūkstančių 
karvių ir avių. Trobesiams 
ir ūkiniams pastatams 
atstatyti buvo išduota 5447 
kubiniai metrai statybinės 
medžiagos.

Šimtai grįžusiųjų į kai
mo vietoves repatriantų 
gavo ilgalaikes paskolas iš 
Žemės Ūkio banko. Tiems, 
kurių trobesiai buvo sunai
kinti karo okupacijos metu, 
duota ir pastatyta apie pu
santro tūkstančio namų. Iš 
valstybinio sėklų fondo jie 
gavo daugiau kaip 1000 to
nų sėklos?

Visiems reikalingiems 
repatriantams medžiaginė 
pagalba teikiama tuoj pat 
jiems grįžus į' tėvynę. 1947 
metais piniginėms pašal
poms repatriantams Tary
bų ' Lietuvos vyriausybė iš
leido daugiau kaip 2.5 mili
jono rublių. Sugrįžusiems į 
tėvynę, buvo išduota 10,528 
vienetai viršutinių drabu
žių, daugiau kaip v 10,000 
metrų manufaktūros, daug 
avalynės ir kitų daiktiį.

Vyriausybė padėdavo ir 
padeda grįžusiems maisto 
produktais. 1947 metais re
patriantai' gavo, nemokamai 
207 tonas duonos, 24 tonas 
kruopų, 25 tonas mėsos, 
apie 6 tonas riebalų, apie 
6 su puse tonos cukraus ir 
daug kitų produktų.

, i - J -/L* ' 5 i
jie nenori?- Nebuvo!

Aš net stebėjausi, kaip tas 
visas klausimas laisvai paleis
tas. Ten didžiausia bėda bu
vo ne su pririšimu /darbinin
kų prie darbų, bet su stoka 
pastovumo darbuose. Nepati
ko kas nors darbe, arba su
žinojo, kad anoje įstaigoje 
šiek tiek brangiau moka, me
tė darba ir eina tenai.

Įmonių ir įstaigų direktoriai 
dejuoja, skundžiasi, kad jų 
darbininkai be jokios tvarkos 
maino darbus, eina iš vienos 
vietos kiton, jog sunku įvesti 
darbo discipliną, o nesant dar
bo disciplinos, baisiai nuken
čia prodūktyviškumas.

Arba; pavyzdžiui, Lietuvos 
valdininkai skundėsi: Taip la
bai reikia darbo jėgų miestuo
se, o kaime jų dažnai būna 
per daug. Bet kadangi mieste 
sunkiau su maistu ir rūbais, 
tai jauni vyrai ir moterys, kad 
ir be darbo sėdi kaime, o 
miestan į fabrikus bei įstaigas 
dirbti nevažiuoja.

★ ★ ★
Kas reikia daryti ? Kaip 

kaimo darbininkus “atvilioti” 
į miestą? Tai buvo plačiai 
diskusu'ojamas klausimas. Vie
nintele '‘prievarta” — propa
gandos “prievarta.” Prašyte 
prašomi, maldaute maldauja-, 
mi kaimo jaunieji žmonės va
žiuoti į miestus.

Tai visa aš mačiau savo aki
mis. O dabar Mr. Devenis, sė
dėdamas Vokietijoje ir ieško-1 
damas juo juodesnio purvo 
drėbti Lietuvos vyriausybei ir 
žmonėms į akis, bando įkalbė
ti man, kad Lietuvoje ir visoje 
Tarybų Sąjungoje jokio laisvo 
darbo pasirinkimo nė su žibu
riu nerastum ■

HartM Conn
Biskis iš Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo Veiklos.

Spalių. 10 d. įvyko specialis 
susirinkimas, kuriame buvo 
įteikti auksiniai ženklai na
riams, kurie yra išbuvę nema
žiau 25 metus. Kartu įvyko ir 
b’ankietas.

Komisija reikale įrengimo 
kliubrūmių zpirmame aukšte 
raportavo, kad kol kas dar 
kainos peraukštos. Komisija 
darbuosis, kol suras galimybes 
prieinamomis kainomis įreng
ti. .

Buvo nominuoti kandidatai 
į valdybą ir direktorius 1949 
metams, o rinkimai įvyks 
gruodžio mėnesį. čia tenka 
pastebėki, kad kliubo dabar
tinis pirmininkas advokatas 
Frank Monchen yra išrinktas 
ant Demokratų Partijos tikie- 
to ir į Connecticut valstijos 
senatorius.

Nariai privalo rinkti teisin
gus, gerus, demokratiniai nusi
stačiusius narius į valdybą ir 
direktorius nes tik tokių žmo- 
nių vadovybėje ir kliubui bus 
naudinga ir demokratinei 
liaudžiai.

Spalių 17 d. kliubo nepa- 
šalpinis skyrius davė savo na
riams veltui bankieth. Daly
vavo apie, 150 žmonių. Gabiai 
pasidarbavo gaspadinės vado-

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Silkių-Kugelio vakarienė ir šokiai 
jvyks lapkr. 20 d., 7:30 v. y., Liet. 
Taut. Namo salėje. Rengia Moterų 
•Apšvietos Klubas. Įžanga 75c. Kvie
čiame visus dalyvauti. (271-272)

vystėje skyriaus vice-pirminiri- 
kės A. Stankęvičienės.

Tai būvo kartu pasidžiau- 
gimas buvusio pikniko geroipis 
pasekmėmis, kuris davė $761 
peilio. Daugiausiai pasidarba
vusiai Marcelei Pilkauskienei 
buvo sutektos dovanos. šio 
skyriais susirinkimai atsibūna 
kas pirmas sekmadienis, kiek
vieno mėnesio, 3 vai. po pietų, 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo kambariuose.

Vienas iš Kliubiečių.

Detroit, Mich

hfeLp wAIfto—FEMALE 
REIKALINGOS {MOTERYS

■ ■ •1 ---------- -----— 1 1 ■"** . ■

OPERATORĖS 
IR FINISERKOS J 

PATYRUSIOS
Prie Moteriškų Koatų ir Siūtų 

Nuolatinis Darbas
JUNIOR DEB 

COAT AND SUIT CO.
411-413 ANDERSON AVENUE 

Fairview, N. J.

Aiigušt Gustas
B ELIAIRE FLORIST

Lietutis Oiėtfcų Pardarėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. i.

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

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

Šėrhiehihis; Vestuvėms ir Bankietariid 
(Jžšdkyfrids tkijjgi gailina įlidtibtl įėr PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, inc., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
įuiĮtii ■ ■ ■ n—r—*r—--—-—t - n ■ ■ ■ -if—*t—B—

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

bininkas turi eiti dirbti prie
varta ten, kur jis yra skiria
mas. Ir pasitraukti iš darbo 
jis neturi teisės. . ..” (D., lap
kričio 11 d.)

★ ★ ★
Asmeniškai aš Devenio irgi 

nepažįstu, bet gerai apie jį 
nusimanau iš jo koresponden
cijų. Retas kuris kitas kleri
kalų spaudos bendradarbis 
taip begėdiškai meluoja, kaip 
Mr. Devenis. Skaitai jo ko
respondencijas ir manai: Tas 
žmogus bus pilnai baigęs Hit
lerio mokyklą! \

Paimkime gi tą “laisvą dar
bo pasirinkimą.” Turėjau 
garbės būti Tarybų Lietuvoje 
ir prisižiūrėti į šią problemą. 
Reikia žinoti, jog tai buvo pa
čiais sunkiausiais pokariniais 
laikais. Bet ar buvo Lietuvos 
darbininkai bei valstiečiai ver
čiami dirbti tokį darbą, kokio

Kenosha, Wiš.
Perstatymas—Atsiminimai 
Iš Lietuvos

Lapkričio 28 d. jau netoli. 
Roselando Aido, Choras, va
dovybėje Dorothy Yuden, per
statys gražų Vaiždą—“Atsimi
nimai iš Lietuvos.”

Juk visiems mums yra sma
gu ir malonu prisiminti savo 
gimtinę šalį Lietuvą ir joje 
praleistas savo kūdikystės ir 
jaunystės dienas. Smagūs jaus
mai kutena širdį ir krūtinę, 
kai vaizduojama Lietuvos tė
vynės vaizdai, skamba sma
gios jaunimo dainos, mergai
čių linksmas klegesys ir kiti 
prisimenami malonūs vaizdai.

“Atsiminimai iš Lietuvos” 
visiems atsilankiusiems, ypa
tingai suaugusiems, bus pagy
vėjimo gyduolė. Apart to, bus 
graži muzikalė programa.

Tas smagus parengimas 
įvyks German-American sve
tainėje 1715—52nd St. Pra
džia lygiai 3:30 vai. po pie
tų.

★ ★ ★ ’ ,
Iš Atsibuvusio
LLD Susirinkimo

.......... i
Lapkričio 3 d. pas dd. A. 

Pakšius įvyko LLD 94-tos 
kuopos susirinkimas. Valdy
ba pranešė, kad gavom už 
šiuos metus knygą — “žmogus 
ir Mašina.” Minėtas leidinys 
yra svarbi šių dienų industri- 
alio amžiaus knyga.

Draugai nariai, kurie neda
lyvavote pereitame susirinki
me, atsiimkite knygas už šiuos 
pietus. Knygos randasi pas K. 
Pakšienę, 4912—24th Avė.

Taipgi susirinkime dalyvavę 
nariai nusitarė, kad sekančiam 
susirinkime nariai bandytų už
simokėti duokles už 1949 me
tus.

Nariams pradžioje metų su
mokėjus mokesčius, Centro 
Valdybai lengviau yra spręsti, 
kokią galės knygą išleisti, 
taipgi pačios knygos išleidi
mas daug anksčiau galimas ir 
daugiau naudos nešantis, kaip 
pačiai draugijai, taip lygiai ir 
jos nariams. \

Šis klausimas reikėtų pakel
ti ir apkalbėti ateinančioje 
LLD 8-tos Apskrities konfe
rencijoje, kuri įvyks ateinan
tį sekmadienį, lapkričio 21 d., 
Milwaukee, Wis.

Kenoshietis.

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Dr-ja 

rengia puikią vakarienę, bus užten
kamai valgių ir gėrimų, bus gera 
orkestrą šokiams. Įžanga $3 asme
niui. Tikietus pasipirkite iš anksto 
pas Komisijos narius N. Evans, 
Baltulionius ir pas narius. Vakarie
nė įvyks 20 d. lapkričio, 155 Hum 
gerford St. Pradžia 8 v. v. — kvie
čia Komisija. (271-272)

PHILADELPHIA, PA.
Bankietėlis dėl Laisvės pikniko 

darbininkų, visų darbuotojų, dėl 
dienraščio Laisvės, taipgi dėl pa
žangesnio ir laimingesnio visuome-* 
nes gyvenimo, įvyks 21 d. lapkr., 
kartu su LLD 6-tos Apskr. konf., 
735 Fairmount Ąvc. Vakarienė pra
sidės 5 v. v. Taipgi užprašome ir 
Lyros Chorą sykių pasilinksminti. 
— Kom. (272-273)

Didelis Bendras Parengimas 
. Prasidėjus rudeniniam sezo
nui, mūsų dvi šaunios organi
zacijos, Moterų Pažangos Klu
bas ir , Lietuvių Literatūros 
Draugijos 52 kuopa, turės 
bendrą parengimą, nedėlioj, 
21 dieną lapkričio, Draugijų 
Svetainėj, 4097 Porter St.

Šis parengimas, kiek teko 
girdėti, bus kovai prieš re
akciją. Visi pažangūs žmonės 
šiuo momentu daro kuodi- 
džiausias pastangas atmušimui 
reakcijos, 
masi, kad 
dalyvaus 
mūsų narių iš abiejų viršminė- 
tų organizacijų praleisti sau 
linksmai kelias valandas laiko 
bendrai su visais šių organiza
cijų nariais.

Programa bus labai įvai
ri. Civil Rights ' Congress 
turės parodyti krutamą pa
veikslą, kurį visi turėtų ma
tyti. Bus taip lygiai dainų ir 
kitų pamar^inimų. Prie to, 
bus gera muzika pašokimui po 
programos.

Žinoma, kad tokiame paren
gime neapsieisime x ir be už
kandžių ir gėrimo, kas,‘žino
ma, daugelį užganėdins.

Durys atdaros kaip 6 vai. 
vakare. Programa prasidės 
lygiai 7 vai. vak., tai nesi- 
vėluokit.

Kviečia Bendras Komitetas.

Tokiu būdu tiki- 
šiame parengime 
skaitlingas būrys

Batavia, Java. — Nežinia 
kas nušovė Indonezijoš Res
publikos valdybos narį Sū
rio.

DETROIT, MICH. 7 I
LLD 52 kp. susirinkimas įvyks 21 

d. lapkr., 2 vbl. dieną, Draugijų sa
lėje, 4097 Porter St. Visi nariai da
lyvaukite, nes reikėą darbininkus iš
rinkti parengimui. Gali būt, kad ir? 
'šių metų knyga bus jau prisiųsta.— 
Valdyba. (272-273)

PHILADELPHIA, PA. .
LLD 6-tos Apskrities konferenci

ja įvyks 21 d. lapkričio, pradžia 11 
vai, ryto, 735 Fairmount Ave. Visi 
delegatai pribūkite laiku. Po konfe
rencijos, 5 v. v. čia pat bus pokilis, 
į kurį kviečiame dalyvauti ir mūsų 
simpatikUs. —■ J. A. Bekampis, sek.

(272-273)

WORCESTER, MASS.
LLD 155 kp. rengia balių su mu

zika ir dainom, taipgi bus rodomi 
krutamieji paveikslai iš plačios apy
linkės visuomenės gyvenimo. Bus 
įvairių valgių ir gėrimų. Įvyks lapk. 
21 d., 5 v. y. Liet, salėje, 29 En- 
dicot St. Prašome visus dalyvauti ir 
smagiai laiką praleisti. — 

' (272-273)

PHILADELPHIA,
Lietuvių Moterų Klubo 

mas įvyks lapkr. 20 d., 7 
Fairmount Ave. Draugės
lyvaukite, nes bus paskutinis susi
rinkimas prieš parengimą, turime 
gerai prisiruošti prie parengimo.

(272-273)

A. W.

PA.
susirinki- 
v. v., 735 
visos da-

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras ruošia "Gay Nine

ties” (Senų Laikų) vakarėli. Lapkr. 
20 d., Lyceum Hall, 15 Ann St., 
Harrisone. Pradžia 8 v. v. Rengėjai 
vaišins dalyvius su Spaghetti vaka
riene ir kitais prieskoniais, taipgi 
įvairiais gėrimais — viskas už $2. 
Taipgi bus įvairių žaislų, šokių ir 
kitokių įvairumų, už kuriuos bus 
duodamos dovanos. Kviečiame visus 
dalyvauti. — Kom. (272-273)

WORCESTER, VI ASS.
Lietuvių Progr. Balsuotojų Klubo 

susirinkimas įvyks lapkr. 21 d.,
10:30 vai. ryto, 29 Endicott St? Vi
si delegatai ir draugai, kurie' rūpi
nasi mūsų klubu dalyvaukite susi
rinkime. — j. A. Kižys, sekr.

(272-273)

HAfeTFOftD, CONN.
Lapkr. 21 d., įvyks LDS 79 kp. 

balius, Laisvės Choro 1 salėje, 155 
Hungerford St. Pradžia 2 vai., die
ną. Bus užkandžių, gėrimų, gera or
kestrą. Dalyvaukite visi. (272-273) <

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

& Stenger

RONKONKOMA
8684 C

(273)
■1(1111 * .'lė

REIKALINGI VYRAI
HELP iVANTED—lUAtfe 

hANKE PORTERIAI
IKI 50 METŲ AMŽIAUS

MANHATTAN IR BROOKLYN

PRADINĘ, SAVAITINĘ ALGA $38 
-dienom ir Naktim.

5 Dienų Savaitė.
Nflolatinis Darbas, ... , 

Apmokamos Vakacijog. Nemokamu 
Ligoninėj Priežiūra ir Chirurgijos 
Aptarnavimas. Nemokama Grupinė 
Apdrauda. ‘

Kreipkitės 9 A. M. iki 3 P. -j 
3-čios lubos. 41 BROAD ST., N.Y.C.
__________(272)___________

KRIAUČIUS
i PATYRĘS .. «|Y yj 3^1

Mokantis visus darbus prie moteriškų ir 
vyriškų drabužių. į. 

Nuolatinis Da|bęf. Gera 
BROADWAY TAILOR

83-16 6ROADWAY, 
ELMHURST, L: I.

yHAVEMEYER 4-6414

A■“į A'At?/* 
4,^

J. J. KaškiauČius, M. D.
S30 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Joseph Garszva
Undertake! & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avėnuė
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-97^0

5 pusi.—Laisvė (Liberty,

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

ModernlBkai {rengtos Koplyčios 

426 LAFAYJETTE ST., 
Newark 5, N. j. 

TeL MArket 2-0172

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

HMmmMist* MH

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Fraiik Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer . Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

kvepiančiai keptos ir. yįraĮ 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
įražus pasirinkimas.

F. W. Shaliiiš 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 
Koplyčias suteikiam

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

MATTHEW P. BALLAS
V” . • * . i t . *'

(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkite pas mus 

Patarnavimas .bus Užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Paikiai įrengtos Dvi koplyčios, Duddfinoo

r Myllinlenis Pašarvoti bovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.



Automobilistams

UP

didžiumos teatrų žadė- 
dieną atsiųsti pikietuo-

Prie 
jo tą 
tojus.

BAR & GRILL 
% ‘ ' ; ;

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD 

BEER & ALES

Fashion
Center

.For Appointment Call EVergreen 4-252S
Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs., Fri. 10-9; Sat. 9-6 P. M.

ir šviežios, galite I pakelti jiems algas.

New¥>rto^<M^JZln|(W

$2: F. Vitkauskiene, P.

Lietuviai Medžiotojai
Susilaukė DuktersK. Bukčius,

Pe-

Al.

■

že-

B.

Valandos:paskelbti,

Ja-

Stankevich,ne-

M. Ramoš-Be-

>
kitokių

G. Stankevičius, K.

Hairdressers

4-

4—— •

LITUANICA SQUARE

Peter Kapiskas

V. Maurickas iš

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių i
’ *

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ

EMBASSY 6 puęl.—Laiavė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv.f Lapkr. 18,

K.
A.
P.

Jis turi 
kenavi-

laike rin- 
aukojusis 
aukojant 
ar nenu-

Telefonas
EVergreen 4-7729

Jerry Lavish, 37 metų, nęw- 
yorkietis, rastas miręs prižiū
rimo namo skiepe, 214 Duf
field St., Brooklyne. Policija 
spėja, kad jis pats pasišovęs.

V. šibeika, 
Jasulaitis, 

K. Derenčius,

Padganiškis,
P. Gužauskas,

O. Sakaučienė,
P. Zurba. ■'

Stasiūnaitę:
$5: A. J. Pranaitis, Sas-
Mr. ir Mrs. Burkauskai

E. Rušinskas, 
J. Abromaitis, 
V. Urbonienė,

F. Maži- 
Bovinas,

kur 
se- 
35

* •'’U, » ■ ■ —------’ Vįr$ pusantro # tūkstančio 
streikuojančių laivakrovių su
sirinko į Manhattan Center

Anks- 
susirinksime, tai ir anks- 
užbaigsirne.

Apskr. Pirm.
A. MATULIS.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolio Aleksandro Ge- 

gevičiaus. Gimęs Sidaugų kaime. 
Taipgi pajieškau pusbrolio Krizostimo 
Yutinsko, gimęs Vaidų kaime. Abu 
Paksuoju valsčiaus, Šiaulių apskr. 
Brolis gyveno Boston, Mass., o pus
brolis Brooklyn, N. Y. Jieško brolis 
Juoas Gegevičius. Kas žinote, 
jie randasi malonėkite pranešti 
karnų adresu: A. Kraučiūnas, 
Wood Rd., Great Neck, N. Y.

(271-272)

Kavaliūnai, J. Pluš-
B. Skubliskas, V.

C. Nečiunskas, Kru: 
G. Klimas, Stalnio-

404 Wythe Ave

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS 
ANGLIJA SVEIKINA KARALAITI 
TOJO NUSMERKTAS PAKARTI 

FRANCUOS MAINIERIAI GRĮŽTA DARBAN 
NAUJA LĖKTUVAMS BAZE UŽBAIGTA BERLYNE 

NEWSREEL THEATRE 
Broadway ir 46th Street

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 2-8842

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9612

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
, H—2 dienomValandos: j6_8vakarals

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

DANTŲ GYDYTOJAS g

Dr. A., Petriką j 
221 Soųlh 4th Street

BROOr<LYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

auditoriją. New Yorke, praė-
v o rl i on i r\ vnlzclVQ JTio

' ' v. • A<:
■

RESTAURANT
4

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

grupių ir pavienių. 
IŠ senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn^ 

Kampas Broadway ir Stone Av®., < prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 6-6191

Dienraščio Laisves Popieros 
Fondui Aukos

Laisvėje jau buvo minėta, 
jog dienraščio Laisvės koncer
te, įvykusiame lapkričio 14- 
tos popietį, Liberty Auditori
joje, Richmond Hill, dalyviai 
suaukojo dienraščio popieros 
fondui virš $500.

Šią sumą sudėjo Laisvės pa- 
trijotai, kurie jau buvo užsi
mokėję po $1.50 įžangos į 
koncertą, o tūlas ir p<x geroką 
pluoštą dolerių paklojęs kelio
nei atvykti į koncertą. O to
kių koncerte radosi po gra
žią atstovybę iš daugelio mies
tų. r

Adelę Rainienę:
Po $5: J. Vaičekauskas ir 

sūnus Brian iš Binghamton,
N. Y.; John Nutauta.

Po $2: V. šibeika, Ant. Ka- 
luzęvich iš Pittston, Julia 
Anskis. T. Drusienė, J. Saba-

• liauskas, čiuberkiai.
Po $1: V. Zubavičius, K. 

Joneliūnas, Vincenta Hilliard, 
K. Karlonienė, M. Petronienė, 
B. Matulevich iš W. Virginia; 
A. Malinauskienė, Ch., Januš
kas, A. Briedis, Olga Skelly,
J. Grušelionis, K. Jotauta, 
Ant. Matulis, S. Titan is.

Po $1 : Iz. Seleckienė, A. Sa
piega, Anna Phillipsie iš 
Štamford; O. Reinhardtienė, 
M. Kreivėnienė, Balčiūnai Jr.,
O. Šleivienė, Kūlikai, P. Semė- 
nienė, P. Bieliauskas, K. Mi- 
lenkevičius, E. Paškauskienė, 
A. Young, S. Knevičius, Solo
mon.

Po $1: A. Kazakevičienė,
K. šolomskienė, A. Bukšnienė, 
M. Sprainienė, A. Kalakaus- 
kienė, M. Purvėnienė, Anna 
$holl, Albina Daugėlienė, A. 
Žiurinskas, P. Petrauskas, 
kimavičius, A. Balčiūnas.

VHo $68.50.
Per Nastę Buknienę ir 
Evą Mizerienę:(

Laisvės drauįas $45.
Po $5: Z. Stasiuliai, J. ir M. 

Strižauskai, Dr. J. J. Kaškiau- 
čius.

Po $3: J. Motuzą, M. Zrrri- 
trattė.'

Po $2: C. Anskis, T. Stanei- 
krai, K. Žemaitienė, M. Maka- 
revičius, B. ir O. Kerševičiai, 
M. Kazlauskienė, J. ir L. že
maičiai, V. Krasnitskas.

Po $1: J. Kalvaitis, A. Bė
čienė, M. Adomonis, M. Gas- 
paraitienė, A. Ražanskas, M. 
Ražan$kienė, O. Vertelienė, L. 
Bortkienė, J. Gasparaitis, T. 
Galinauskas, Rėmėjas, A. Jo
čys, E. Kukenienė. t

Po $1: A. Stasiūnas, A. Za* 
leckas, M. Monkevičienė, V. 
Bonkevičius, V. ir O. žilins-

kai, W. Paulauskas, O. Wal- 
musienė, A. Plioraitienė, P. 
Radišauskienė, M. Pacenkie- 
nė.

Po $1 : J. Svereika, A. Ma
siulis, V. Gižauskas, P. Šlajus, 
Z. ir M. 
čiauskas, 
Paukštys, 
jfavičius,
nienė. Viso $121.25.
Per Konstanciją Rušinskienę 
ir Valentiną Nevinskienę:

Po $5: K. Zaveckas, V. 
Vaitkevičienė iš New Haven, 
A. Grimaila iš Hartford, J. 
W eiss.

Po $2: V. Urbonas, A. 
trikonis:

Po $1 : Sakalauskas, 
Merkis iš Philadelphijos,
Verkutis, J. Jakimavičienė iš 
Shelter Island, Arminienė, K. 
Napoleonas, Stakovienė, Kli- 
mienė, J. Steponaitis, žvirblie
nė, Linevich iš New Haven, 
Uukman, V. Guoga, A. Arlaus
kienė, Zaidienė, Sutkienė', 
maltis.

Po $1 : 
Švėgžda, 
Briedienė,
Brusokas, V. Macy, J. Balai- 
ka, S. Kazokytė, R. Jaffe, A. 
Belauskas, M. Kalvaitienė, S. 
Simas, Mrs. Kireilis iš John
son City.

Viso $59.35.
Per Gladys White ir 
Lillian Bredes:

Po $5: J. Zaleckas, Jos. 
Aleksaitis, Alma ir Robert 
Bruwer iš Fairfield, Dr. Pe
triką; Valinčius $2.

Po $1 : Sodaitis, S. Tilwick, 
Leon Tilwick 
V. Rušinskas, 
Stakvilevičius,
Dažinskas, Norris, 
lienė, J. Mikaila, 
Kapčinskas, Kupkas, Klem, J. 
S., Clark, Deikus, Barzdaitis, 
Gilbertas, Kryma's, keturi 
žinomi.

Viso $50.75.
Per Verą Bunkienę ir 
Sylviją Pužauskaitę:

M. Panelis $5. Povilas 
chis $2.

Po $1: S. Bederman, Chas. 
Klastow, S. Petkus, M. Mise
vičienė, G. Stankevičius, K. 
Simon, G. Kazakevich, J. Jas- 
kevičius, A. Miller, E. Alek
sinas, A. Brunza, A. Zaveckas, 
E. Gruden, T. Stočkus, Felix 
(the Cat).

Po $1: Urba, Ignas Bechis, 
K. Sukackienė, Siaurys, , J. 
Stanelis, J. Nevins, Vitkūnas, 
G? Žukauskas, S. Vaznys, A. 
Stupor, J. Andruškevičius, G.

Streikieriai Susirinko 
Prieš Ryano Valią

i jusio pirmadienio vakarą. Jie 
suėjo svarstyti, kaip atgauti iš 
bosų jiems prikląusančią už* 
vilktą mokestį, kurią Jungti
nių Valstijų Aukščiausia Teis
mas jiems pripažino priklau
sančią už viršlaikius.

' , Bendra suma už tuos neda- 
. mokėtus viršlaikius siekianti 

milionus dolerių.
Besirengiant mitingauti, lai- 

vakroviai pamatė Ryano (ku
ris išsirinkdino save unijos 
prezidentu'visam amžiui ir dėl 
to eilinių narių yra vadinamas 
karaliumi Ryanu) atsiųstų

t

Karvelių Mėgėjams

Yuzup, D. Smaidžunas, C. 
Laužaitis, J. Vinikaitis, J. 
Chrepinskas. Peter Zablackas 
5 c.

Viso $39.55.
Per Heleną Feiferienę ir 
Alice

Po 
na.

Po
Rimkus.

Po $1: W. Graunas, A. 
Fertikas, M. Navikienė, Alb. 
Mikalaus, Fr. Jocis, Daukšas, 
A. Tu kis, 
Meškėnas, 
Abraitis, 
Baltrėnas,

Po $1 :
G.laubičius, G, Murmokas, G. 
Kanopa, J. Radzevičius, Mrs. 
čibirka, K. čiurlis, P. Janiū
nas, A. Kupčinskienė, F. Šim
kienė.

Viso $46.05.
Per Anelę Ventienę ir
Adelę Graunas:

Po $5: P. Sakat iš Paterson, 
Dennis iš Clifton, J. A. Be
kampiai, Vitkus iš Kearny.

Po $2; J. Urbonas, J. Ra- 
gažinskas, P. Katch. Mačiut- 
kai $1.50. ,

Po $1: A. G., K. Grubis, A. 
Baltaitis, Sadauskienė, Vez- 
džiūnienė, O. Lukauskas, J. 
Jonikėnas, Kaulinienė, Cedro
nas, A. Meškys, Mak, M. Ja- 
nulavičienė, Saukaitienė, Sau- 
kaitis, Vaitkus, Zakarauskie
nė, Z. Gailunas, J. Gailimas, 
P. Varaška.

Viso $49.90.
Per Eleanor Bredes ir
Eleanor Dūlis:

Po $5: J. Semėnas, John 
Barbartis.

Po $2: Joseph Čibirka, J. 
Sclindas. Joe Jurgaitis, Lapi- 
kaifis. Kraujalis $1.50

Po $1: .Joseph Dobrow, Gus 
Dirzuvait, Butkauskas, N. Lei- 
ta, H. Merkienė, R. Merkis iš 
Philadelphijos, R. Nevins, J. 
Smitas, W. V., Joe Dagis, Pe
ter & Antanina 
J. Bakūnas.

Vi^o $31.75.
Per Use Bimba ir 
St. Bimbienę:

Joe Bimba $5. 
kienė iš Hartford

Po $1: W. Brazauskas iš 
Hartford, Lisajai, George Lit- 
win, A. Pross, Mary Portoljas, 
Charles Žemais, A. B., Fran
cis. Trainis, Peter Pross, K. 
Steponaitis, Jonas Valentis, 
Peter Selickas, Julius Kalvai
tis, K. Meškevičius, Friend.

Viso $23.75.
Per A. Bimbą Jau po- 
Rinkliavos Pridavė:

Gabrėnas $10; P. Jucius $3; 
J. Gasparaitis $1.

Viso $14.
Per Liliją Kavaliauskaitę 
Po Programos:

Advokatė Stefanija Masytė, 
kuri dainavo tame nuostabiai 
susidainavusiame D e t r oito 
Merginų Sekstete, $25.

M. Masys iš Detroito $3.
Viso $28.

Per Praną Buknį:
* J. Dainius $10.

Po $5 • K. Sabaliauskas, A. 
Bėčienė iš Great Neck, \F. P. 
Malkaitis iš Easton, J. Saba
liauskas iš Walhalla, K. Aba
kan iš Easton, J. Steponaitis, 
A. Vasaris 
Danei 
kas iš

mušeikų - būrį pikietuojant sa
lę, ant einančių į mitingą lai
vakrovių visa gerkle rėkiant 
“Commie !” Patsai Ryanas 
prakaitavo ieškodamas salės 
vedėjo, norėjo prašyti, kad ne
įleistų narių į salę. Bet vel
tui buvo tas pikietas, veltui 
bėgiojimas. Nariai suėjo ir 
nusitarė streikuoti iki gaus 
jiems priklausančią mokestį ir 
išpildys visus reikalavimus.

Tarpe kalbėjusių eilinių na
rių jaunų vadų’ buvo Nathan 
Baker iš Hoboken, brooklynie- 
tis James Longhi, ir keli kiti, 
Nariai juos sveikino, o pami
nėtą Ryano vardą nubaubė. 
Nekoks kreditas ir šiam “ka
raliui.” 1

LDS Trečios Apskrities 
Konferencija

Apskrities metinė konferen
cija įvyks šį sekmadienį, 21 
dieną lapkričio, 10 vai. ryto, 
Liberty Auditorijos svetainėje, 
110-06 Atlantic Ave., Brook
lyn, N. Y. Išrinktieji dele
gatai prašomi nesivėluoti. At
minkite, kad turėsime gana ir 
svarbių darbų aptarti, 
čiau 
čiau

Anthony ir Mildred Ibanez 
susilaukė dukrelės lapkričio 
13-tą, 8 svarų ir 1 uncijos. 
Vardą jai davė Andrea Helen. 
Jie jau turėjo du sūnelius An
thony John ir Allen, tad ne
paprastai linksmi, kad susilau
kė ir dukters. (Telefonu pai
mant žinią buvo nenugirsta, iš 
karto paskelbta klaidingai, 
būk susilaukė sūnaus. Atsi
prašome ir atitaisome klaidą.)

Mrs. Ibanez (Balčiūnaitė) 
ir dukrytė sveikos, šiomis die
nomis tikėjosi grįžti iš ligo
ninės namo.

ant vietos vardai 
dar $5.

Viso $13.
Daleistina, kad ir 

kliavos vienas kitas 
buvo nepastebėtas 
užrašinėjamą sumą,
girsta, klaidingai užrašyta pa
vardė. Prašomė už tai nepyk
ti, bet pranešti, kad galėtume 
atitaisyti klaidą.

Viso aukų iki antradienio 
popiečio administracijai jau 
buvo priduota $596.85.

Dėkojame visiems už gausią 
paramą savo dienraščiui.

MM*

iš Brockton, V. 
iš Easton, V. Krasnic- 
Waterbury.
Kuzmickas iš Shenan- 

$3.
$

st.
doah

Po
Shenandoah, A. Stupuriene.

Viso $62.
Vėliau priduota: V. ir F. 

Budroniai (per šolomską) $1. 
V. ir V. Bunkai $3.
Per R. Mizarą (Paskelbiant 
Kolektos Pasekmės) :

Vincas Jokubonis $5.
Ig. Beeis, Makarauskas, 

Bėčienė po $1. Ir kiti, kurių 
nespėjo užsirašyti bet buvo

Liberty Auditorijos dviejo
se salėse šį šeštadienį ir sek
madienį įvyks karvelių paro
da. Ją rengia Queens Pigeon 
Fanciers organizacija, per ei
lę metų jau turinti tokias pa
rodas. Iš karto buvo paėmę 
vieną salę, bet gausa atsiun
čiamų parodai karvelių iš vi
sos šalies pareikalavo dides
nės vietos. Sakoma, gauta 
net iš Kalifornijos. Įžanga 
parodon 75 c. šeštadienį pra
sidės nuo 9 ryto.

Per abi parodos dienas 
veiks ir auditorijos restorantas 
per visą dieną. Jį, kaip pa
prastai, ves auditorijos ben
drovė, savo naudai. Ar.

Brooklyno lietuvių medžio
tojų klubas dabar dirba su 
viršlaikiais. Lapkričio 13-tą 
jie buvo nuvykę į Maine vals
tiją ir ten medžiojo briedžius, 
stirnas, zuikius ir kitus lauki
nius gyvulius. Ten buvo nu
vykę Ignas Pečinskas, Jonas 
Rikis, Napoleonas Polis, Juo
zas Rikis, Vladas ir Juozas 
Ambrozai.

Ignas Pučinskas pranešė, 
kad Maine valstijoje jie turė
jo gražaus pasisekimo. Nušo
vė du briedžius ir daug smul
kesnių gyvuliukų. Dabar Ig
nas Pečinskas su aukščiau mi-

nėtais kitkis medžiotojais išr 
vyko į Catskill kalnus New 
Yorko valstijoje medžioti.- O 
grįžę iš ten vyks į Massachu
setts miškus.

Brooklyniečiai medžiotojai 
turi visur gero pasisekimo. Jų 
šūvis kaip žaibas trenkia brie
džius. Jie taipgi yra ir geri 
žuvininkai. Pereitą vasarą, 
apart kitokių žuvų, pagavo 
didelę tuna fish.

Geros žuvienos, briedienos, 
kenuotos
gauti pas Igną Pečinską res- 
taurante,
Brooklyne. žuvį ir mėsą pats 
Pečinskas kenuoja. 
modernines mašinas 
mui.

New Yorko Typographical 
Unijos Lokalas 6-tas (Big Six) 
ateinantį sekmadienį pagerbs 
46 savo narius, išbuvusius Uni
joje po 50 metų . Didžiuma 
iš pagerbsimų jau išėję ant 
pensijos, bet tūli dar tebedir
ba. Bus Livingston salėje, 
Brooklyne.

Teatry Darbininkams 
Paramos Diena

Didžiojo New Yorko Taryba 
išląido atsišaukimą į visus sa
vo narius ir rėmėjus šį ket
virtadienį, 18-tą/ apsieiti be 
matymo filmų. Unijų centras 
sako, kad tuomi žmonės pa
rems apie trijų tūkstančių tų 
teatrų darbininkų reikalavimą

New Yorke 14th St. srityje 
pakeičiamos trafiko taisyklės 
—kelių blokų plote mašinas 
Įeis į vieną pusę. Tad ir pa
sistatyti auto tose “one way” 
gatvėse bus uždrausta pen
kiomis darbo dienomis nuo 8 

-ryto iki 6 vakaro. Pirmomis 
trimis dienomis motoristai tik 
įspėjami, po to bus baudžiami 
(gaus tikietą).

Pirmu kartu gavę tikietą 
galės pasimokėti laišku po $4.

MOTERIMS
Apšvieto's Klubo susirinki

mas, kuriame LLD narės gaus 
ir naują knygą, įvyks lapkri
čio 18-tos vakarą, 419 Lorimer 
St., Brooklyne. Kviečiame ir, 
ne nares. Valdyba.

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums
Per 

Albiną 
Stripinį 
Permanent Waves

50

Swirl CutTONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

for difficult, resis
tant, for bleached 
for dyed...-or ba
by fine... hard-to- 

wave hair...
AND OF COURSE 
FOR NORMAL 
HAIR!

Jūs esate . kviečia
mos ... užeiti' ne
mokamai asmeniš
kai pasitarti apie 
jūsų plaukų sutai- 
symą.

Jūs pamatysite, kad jūsų plaukų pro
blemos pranyks taip greit kaip tik mūsų 
beauty ekspertai palies jūsų plaukus sa
vo rankomis šiuom stebinančiu darbu, 
šaltu garbanevimu.

Ne tik, kad tai duoda jūsų plaukams 
švelnią, natural? išvaizdą... blizganti 
malonumą, kuris sukelia komplimentus 
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui geros sveikatos, puošniu su- 
taisymu plaukų ant galvos. .

Garbanevimas tiks kiekvienai plaukų 
spalvai, sudėčiai ir ypatybei. Atatinka 
visokiam amžiui... priimtina kiekvienam 
plaukų stiliui. Ir tatai būna patogus šu
kom ir šepečiui, jūs galite susitaisyti dau
geliu skirtingų būdų. \

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

.5

Peter 
KAPISKAS

32 Teri Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174
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NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINES - VYNAI - ALUS
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